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(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2528/2001,
annettu 17 päivänä joulukuuta 2001,
Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisestä yhteistyöstä merikalastuksen
alalla tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen
vahvistamista 1 päivän elokuuta 2001 ja 31 päivän heinäkuuta 2006 väliseksi ajaksi koskevan
pöytäkirjan tekemisestä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä sen 300
artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisestä yhteistyöstä merikalastuksen alalla
tehdyn sopimuksen (2) mukaisesti sopimuspuolet ovat neuvotelleet tähän sopimukseen tehtävistä
muutoksista tai täydennyksistä.

(2)

Näiden neuvottelujen tuloksena 31 päivänä heinäkuuta 2001 parafoitiin uusi pöytäkirja, jolla
vahvistetaan edellä mainitussa sopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen
korvaus 1 päivän elokuuta 2001 ja 31 päivän heinäkuuta 2006 väliseksi ajaksi.

(3)

On yhteisön edun mukaista hyväksyä tämä pöytäkirja.

(4)

Olisi määriteltävä jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisestä yhteistyöstä merikalastuksen alalla tehdyssä sopimuksessa määrätyistä kalastusmahdollisuuksista ja taloudellisesta
korvauksesta 1 päivän elokuuta 2001 ja 31 päivän heinäkuuta 2006 väliseksi ajaksi tehty pöytäkirja.
Pöytäkirjan teksti on tämän asetuksen liitteenä (3).
2 artikla
Jaetaan pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:
Kalastusluokka

Äyriäiset langustia lukuun ottamatta

Jäsenvaltio

Vetoisuus/brt

Espanja

4 364

Italia

1 091

Portugali
(1) Lausunto annettu 13. joulukuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) EYVL L 334, 23.12.1996, s. 20.
(3) Ks. tämän virallisen lehden sivu 125.

545

Käytettävissä
oleva alusten
lukumäärä
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Kalastusluokka

Jäsenvaltio

22.12.2001

Vetoisuus/brt

Kummeliturska

Espanja

8 500

Muut pohjakalat kuin kummeliturska

Espanja

1 300

muut pyydykset kuin trooli

Portugali

2 000

Pohjakalat — trooli

Espanja

4 000

Pääjalkaiset

Espanja

Käytettävissä
oleva alusten
lukumäärä

50

Italia

5

Langustit

Portugali

200

Nuottaa käyttävät tonnikala-alukset

Espanja

18

Ranska

18

Vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset

Espanja

20

Pintasiima-alukset

Portugali

3

Ranska

8

Pelagiset lajit

15

Jos näiden jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät täytä pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia
kokonaan, komissio voi ottaa huomioon jonkin muun jäsenvaltion lisenssihakemukset.
3 artikla
Tämän pöytäkirjan nojalla kalastavien jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikkien Mauritanian kalastusvyöhykkeellä pyytämiensä kalakantojen saaliiden määrät komissiolle yhteisön kalastusalusten kolmansien maiden
vesillä ja avomerellä pyytämän saaliin valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93
soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 500/2001 säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti (1).
4 artikla
Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä ne henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa pöytäkirja
yhteisöä sitovasti.
5 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. NEYTS-UYTTEBROECK

(1) EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2529/2001,
annettu 19 päivänä joulukuuta 2001,
lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(3)

Perustamissopimuksen 33 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä erityisesti markkinoiden
vakauttamiseksi ja alan maatalousväestön kohtuullisen
elintason turvaamiseksi on tarpeen säätää tietyistä
toimenpiteistä, jotka helpottavat tarjonnan mukauttamista markkinoiden tarpeisiin. Olisi säädettävä sisämarkkinoita koskevista toimenpiteistä, joihin sisältyy erityisesti lampaan- ja vuohenlihan tuottajille maksettava
palkkio sekä yksityisen varastoinnin järjestelmä.

(4)

Tuottajille maksettavan palkkion suuruudessa on otettava huomioon yhteisön eri tuotantojärjestelmien
erikoistuminen. Kutuista maksettava palkkio olisi
maksettava tuottajille, jotka toimivat tietyillä alueilla,
joilla vuohenkasvatus suuntautuu pääasiassa vuohenlihan tuotantoon ja joilla vuohen- ja lampaankasvatusmenetelmät ovat samanlaisia.

(5)

Olisi myös säädettävä lisäpalkkion maksamisesta tuottajille alueilla, joilla lampaan- ja vuohenkasvatus on perinteinen elinkeino tai edistää merkittävästi maaseudun
elinkeinoelämää. Lisäpalkkion maksaminen olisi rajoitettava niihin tuottajiin, joiden tilan maatalousmaasta
vähintään 50 prosenttia on epäsuotuisilla alueilla, siten
kuin ne on määritelty Euroopan maatalouden ohjaus- ja
tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen
ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta 27
päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1257/1999 (10) mukaisesti.

(6)

Hallinnollisista syistä olisi palkkioiden maksun aikaisimman mahdollisen määräpäivän oltava varainhoitovuoden ensimmäinen päivä. Halutun taloudellisen vaikutuksen aikaansaamiseksi palkkiot on myönnettävä tiettyjen määräaikojen sisällä.

(7)

On tarpeen säätää mahdollisuudesta muuttaa palkkioiden määrää tuotannon, tuottavuuden ja markkinoiden kehityksen perusteella.

(8)

Jotta vältetään kannustamasta tuotantoa ja menojen
lisäämistä, tuottajakohtaiset enimmäismäärät on syytä
säilyttää. Kunkin jäsenvaltion palkkio-oikeuksien kokonaismäärä olisi vahvistettava jo vahvistettujen määrien
perusteella.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 36 ja 37 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Lampaan- ja vuohenliha-alan yhteistä markkinajärjestelyä koskevia säännöksiä on annettu useilla asetuksilla.
Selkeyden vuoksi nämä asetukset olisi kumottava ja
korvattava uudella asetuksella. Interventiota koskevista
yleisistä säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alalla 14
päivänä lokakuuta 1980 annettu neuvoston asetus (ETY)
N:o 2644/80 (4), painaviksi ruhoiksi lihotettavien karitsojen määritelmästä 12 päivänä joulukuuta 1989
annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3901/89 (5),
lampaiden ja vuohien kasvatukselle tietyillä yhteisön
epäsuotuisilla alueilla myönnettävästä erityistuesta 14
päivänä toukokuuta 1990 annettu neuvoston asetus
(ETY) N:o 1323/90 (6), lampaan- ja vuohenliha-alan
tuottajapalkkion myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä 27 päivänä marraskuuta 1990 annettu neuvoston
asetus (ETY) N:o 3493/90 (7), tuoreiden ja jäähdytettyjen
lampaanruhojen yhteisön vakiolaatuluokasta 5 päivänä
helmikuuta 1991 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o
338/91 (8) sekä lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä
markkinajärjestelystä 3 päivänä marraskuuta 1998
annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2467/98 (9) korvataan tässä asetuksessa vahvistetuilla uusilla järjestelyillä,
minkä vuoksi mainitut asetukset olisi kumottava.
Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn muoto voi
vaihdella tuotteiden mukaan.

(1) EYVL C 213 E, 31.7.2001, s. 275.
(2) Lausunto annettu 25. lokakuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(3) Lausunto annettu 17. lokakuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(4) EYVL L 275, 18.10.1980, s. 8.
(5) EYVL L 375, 23.12.1989, s. 4, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1266/95 (EYVL L 123, 3.6.1995, s. 3).
(6) EYVL L 132, 23.5.1990, s. 17, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 193/98 (EYVL L 20, 27.1.1998, s.
18).
7) EYVL L 337, 4.12.1990, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
(
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2825/2000 (EYVL L 238,
23.12.2000, s. 1).
8
( ) EYVL L 41, 14.2.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2536/97 (EYVL L 347, 18.12.1997,
s. 6).
9
( ) EYVL L 312, 20.11.1998, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1669/2000 (EYVL L 193,
29.7.2000, s. 8).

(10) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80.
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(11)

(12)
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Uusia tuottajia ja sellaisia vanhoja tuottajia, joiden tuottajakohtainen enimmäismäärä ei syystä tai toisesta ole
karjojen muuttuneen tilanteen mukainen, ei saisi jättää
palkkio-oikeuden ulkopuolelle. Sen vuoksi olisi säädettävä kansallisten varantojen hoidosta siten, että varantoja
täydennetään ja hallinnoidaan yhteisön perusteiden
mukaisesti. Ilman tilan siirtoa tehtävään palkkio-oikeuksien siirtoon olisi samasta syystä sovellettava sääntöjä,
joiden mukaan osa siirretyistä oikeuksista pidätetään
ilman korvausta ja siirretään kansalliseen varantoon.

Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus sallia palkkiooikeuksien väliaikainen siirto, jotta tuottajat voivat
vähentää tuotantoaan rajoitetuksi ajaksi.

minen yksityiseen varastointiin yhdellä tai useammalla
hinnanmäärittelyalueella vallitsevan erityisen vaikean
markkinatilanteen vuoksi osoittautuu tarpeelliseksi. Näin
ollen on tarpeen antaa komissiolle valtuudet vahvistaa
tuki ennakolta, mikäli tällainen markkinatilanne on
ilmennyt, vaikka kyseiset markkinahintaperusteet eivät
täyttyisikään.

(15)

Kauppajärjestelmä, johon sisältyy tuontitullijärjestelmä,
on yhdessä hinta-, palkkio- ja interventiojärjestelmien
kanssa omiaan vakauttamaan yhteisön markkinoita.

(16)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava seurata jatkuvasti kaupan kehitystä voidakseen arvioida markkinoiden kehitystä ja tarvittaessa tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden mahdollista soveltamista. Tämän
vuoksi olisi säädettävä sellaisten tuonti- ja tarvittaessa
vientitodistusten myöntämisestä, joilla taataan niiden
toimien toteuttaminen, joita varten lisenssejä pyydetään.

(17)

Tiettyjen maataloustuotteiden tuonnista johtuvien
epäsuotuisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi
yhteisön markkinoilla on yhden tai useamman tällaisen
tuotteen tuonnille määrättävä lisätuontitulli, jos tietyt
edellytykset täyttyvät.

(18)

On aiheellista antaa tietyin edellytyksin komissiolle
valtuudet avata ja hallinnoida perustamissopimuksen
mukaisesti tehtyihin kansainvälisiin sopimuksiin tai
muihin neuvoston antamiin säädöksiin perustuvia tariffikiintiöitä.

(19)

Edellä esitetyn järjestelmän täydentämiseksi olisi siinä
määrin kuin on tarpeen sen moitteettoman toiminnan
kannalta säädettävä mahdollisuudesta markkinatilanteen
vaatiessa kieltää sisäisen tai ulkoisen jalostusmenettelyn
käyttö kokonaan tai osittain.

(20)

Tullijärjestelmä mahdollistaa kaikista muista suojatoimenpiteistä luopumisen yhteisön ulkorajoilla. Yhteisten
hintojen ja tullimaksujen mekanismi voi poikkeuksellisissa olosuhteissa kuitenkin osoittautua riittämättömiksi.
Yhteisön olisi voitava toteuttaa nopeasti kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta yhteisön markkinat eivät jäisi
ilman suojaa tällaisten tapausten aiheuttamissa häiriötilanteissa, kun tuonnin esteet on poistettu. Tällaisten
toimenpiteiden on oltava yhteisön velvoitteiden
mukaisia, sen kansainväliset velvoitteet mukaan luettuina.

(21)

Toimenpiteitä on ehkä toteutettava myös silloin, kun
hintojen huomattava nousu tai lasku häiritsee tai uhkaa
häiritä yhteisön markkinoita.

Olisi luotava yhteys herkkien vyöhykkeiden ja alueiden
sekä lampaan- ja vuohenkasvatuksen välille tämän
tuotannon jatkumisen varmistamiseksi erityisesti alueilla,
joilla tämä tuotanto on tärkeää paikalliselle elinkeinoelämälle.

Lampaan- ja vuohenlihan tuotannon edellytykset ja tuottajien tulotaso vaihtelevat huomattavasti yhteisön eri
tuotantoalueilla. Jotta pystytään vastaamaan riittävällä
tavalla rakenteellisiin ja luonnonolosuhteista johtuviin
eroihin sekä näistä aiheutuviin erilaisiin tarpeisiin, on
aiheellista säätää joustavat puitteet yhteisön lisätuelle,
jonka jäsenvaltiot määrittelevät ja myöntävät kiinteiden
yleisten määrien rajoissa ja tiettyjen yhteisten perusteiden mukaisesti. Kokonaismäärät olisi jaettava jäsenvaltioille sen mukaan, mikä on niiden osuus maksetuista
palkkioista. Yhteisten perusteiden tarkoituksena on
muun ohessa estää lisätukia aiheuttamasta syrjiviä vaikutuksia ja mahdollistaa yhteisön asiaa koskevien monenvälisten sitoumusten täydellinen huomioon ottaminen.
On erityisen tärkeää, että jäsenvaltiot toimivat yksinomaan objektiivisin perustein, ottavat täysin huomioon
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen sekä välttävät
markkinoiden ja kilpailun vääristymiä.

(13)

Interventiotoimenpiteet toteutetaan yksityisen varastoinnin tukena, joka vaikuttaa vähiten tuotteiden tavanomaiseen kaupan pitämiseen. Tämän tuen asianmukaisen soveltamisen turvaamiseksi komissiolla olisi
oltava täydelliset tiedot hintojen kehityksestä lampaanja vuohenlihan yhteismarkkinoilla.

(14)

Tiettyjen perusteiden täyttyessä markkinahintojen osalta
olisi yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä
pääsääntöisesti päätettävä tarjouskilpailumenettelyllä.
Yksityisen varastoinnin tuen myöntäminen saattaa
kuitenkin olla tehokkaampaa, jos tuen määrä
vahvistetaan ennakolta, mikäli kiireellinen turvautu-
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Eläintautien leviämistä ehkäisemään tarkoitettujen
toimenpiteiden soveltamisesta aiheutuvat vapaan liikkuvuuden rajoitukset voivat aiheuttaa hankaluuksia yhden
tai useamman jäsenvaltion markkinoilla. Tällaisten tilanteiden korjaamiseksi saattaa olla tarpeen ottaa käyttöön
poikkeuksellisia toimenpiteitä markkinoiden tukemiseksi.
Tiettyjen tukien myöntäminen voi vaarantaa yhteisiin
hintoihin perustuvien yhtenäismarkkinoiden asianmukaisen toiminnan. Tämän vuoksi valtiontukien myöntämistä koskevia perustamissopimuksen määräyksiä olisi
sovellettava lampaan- ja vuohenliha-alalla.
Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (1) mukaisesti.
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(25)

Kustannukset, jotka jäsenvaltioille aiheutuvat tämän
asetuksen velvoitteiden toteuttamisesta, kuuluvat
yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä
toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1258/1999 (2) soveltamisalaan.

(26)

Lampaan- ja vuohenkasvatuksen ympäristövaikutukset
aiheuttavat huolta erityisesti tietyillä yhteisön alueilla.
Komission olisi laadittava asiasta saatujen kokemusten
perusteella kertomus ja liitettävä siihen mahdolliset
ehdotukset.

(27)

Siirryttäessä asetuksen (EY) N:o 2467/98 mukaisista
järjestelyistä niihin, joista on säädetty tässä asetuksessa,
voi ilmetä vaikeuksia, joita ei huomioitu tässä asetuksessa. Tällaisten vaikeuksien selvittämiseksi komission
olisi voitava hyväksyä siirtymätoimenpiteitä. Komissio
olisi myös valtuutettava ratkaisemaan erityisiä
käytännön ongelmia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Lampaan- ja vuohenliha-alan yhteinen markkinajärjestely sisältää sisämarkkina- ja kauppajärjestelmän, ja se
koskee seuraavia tuotteita:
CN-koodi

a)

b)

Tavaran kuvaus

0104 10 30

Karitsat (enintään vuoden ikäiset)

0104 10 80

Elävät lampaat, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet ja karitsat

0104 20 90

Elävät vuohet, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet

0204

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

0210 99 21

Lampaan- ja vuohenliha, luullinen, suolattu tai suolavedessä, kuivattu tai savustettu

0210 99 29

Lampaan- ja vuoheliha, luuton, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu

0104 10 10

Elävät lampaat, puhdasrotuiset siitoseläimet

0104 20 10

Elävät vuohet, puhdasrotuiset siitoseläimet

0206 80 99

Lampaan ja vuohen muut syötävät osat, tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin farmaseuttisten
tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

0206 90 99

Lampaan ja vuohen muut syötävät osat, jäädytetyt, muut kuin farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

0210 99 60

Lampaan ja vuohen muut syötävät osat, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu

ex 1502 00 90

Lampaan ja vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat

c)

1602 90 72
1602 90 74

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lampaan- tai vuohenlihasta tai muista osista,
kypsentämättömät; kypsennetystä lihasta tai kypsennetyistä muista eläimenosista sekä kypsentämättömästä lihasta tai kypsentämättömistä muista eläimenosista tehdyt sekavalmisteet

d)

1602 90 76
1602 90 78

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lampaan- tai vuohenlihasta tai muista osista,
muut kuin kypsentämättömät tai sekavalmisteet

I OSASTO
SISÄMARKKINAT
2 artikla
Ammattialajärjestöjen ja ammattialojen yhteisten järjestöjen
rohkaisemiseksi tekemään aloitteita, joilla helpotetaan tarjonnan mukauttamista markkinoiden vaatimuksiin, voidaan
toteuttaa seuraavat 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita koskevat
yhteisön toimenpiteet:
a) toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan lampaan- ja
vuohenkasvatusta;
(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

b) toimenpiteet, joilla pyritään edistämään tuotannon, jalostuksen ja kaupan pitämisen parempaa järjestelyä;
c) toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan laatua;
d) toimenpiteet, joilla pyritään mahdollistamaan lyhyen ja
pitkän aikavälin ennusteiden laatiminen käytettävien tuotantotapojen perusteella;
(2) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.
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e) toimenpiteet, joilla pyritään helpottamaan markkinahintojen
kehityksen seurantaa.
Näitä toimenpiteitä koskevat yleiset säännöt annetaan perustamissopimuksen 37 artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä
noudattaen.

5.
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Palkkion määrä kuttua kohti on 16,8 euroa.

6.
Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset
säännöt annetaan 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
2 jakso

I LUKU

Lisäpalkkio

SUORAT TUET

5 artikla
3 artikla
Tässä osastossa tarkoitetaan:
a) ’tuottajalla’ yksittäistä maatalousyrittäjää, joka voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka luonnollisten
henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmittymä, ja jonka
yritys sijaitsee yhteisön alueella ja joka kasvattaa lampaita tai
vuohia, riippumatta siitä, mikä on ryhmittymän tai sen
jäsenten oikeudellinen asema kansallisessa lainsäädännössä;
b) ’tilalla’ tarkoitetaan kaikkia tuottajan johtamia tuotantoyksiköitä, jotka sijaitsevat yhden jäsenvaltion alueella;
c) ’uuhella’ naaraspuolisia lampaansukuisia eläimiä, jotka ovat
karitsoineet vähintään kerran tai ovat vähintään yhden
vuoden ikäisiä;
d) ’kutulla’ naaraspuolisia vuohensukuisia eläimiä, jotka ovat
vohlineet vähintään kerran tai ovat vähintään yhden vuoden
ikäisiä.
1 jakso
Uuhi- ja vuohipalkkio
4 artikla
1.
Tuottaja, joka pitää tilallaan uuhia, voi hakemuksesta
saada palkkion uuhien pitämisestä (uuhipalkkio).
2.
Tuottaja, joka pitää tilallaan kuttuja, voi hakemuksesta
saada palkkion kuttujen pitämisestä (vuohipalkkio). Tämä
palkkio myönnetään tuottajille, jotka toimivat tietyillä alueilla,
joilla tuotanto täyttää seuraavat kaksi perustetta:
1) vuohia kasvatetaan ensisijaisesti vuohenlihan tuotantoon,
2) lampaiden ja vuohien kasvatusmenetelmät ovat samanlaiset.
Tällaisten alueiden luettelo vahvistetaan 25 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

1.
Tuottajille maksetaan lisäpalkkio niillä alueilla, joilla
lampaan- ja vuohenkasvatus on perinteinen elinkeino tai joilla
se edistää merkittävästi maaseudun taloutta. Jäsenvaltiot määrittelevät nämä alueet. Lisäpalkkio myönnetään kuitenkin ainoastaan niille tuottajille, joiden tilan maatalousmaasta vähintään
50 prosenttia sijaitsee asetuksen (EY) N:o 1257/1999 mukaisesti määritellyillä epäsuotuisilla alueilla.
2.
Lisäpalkkio myönnetään myös tuottajille, joiden eläimet
siirtyvät vuodenaikojen mukaisesti laitumelta toiselle edellyttäen, että:
a) vähintään 90 prosenttia eläimistä, joista palkkiota haetaan,
laiduntaa vähintään 90 peräkkäistä päivää 1 kohdan mukaisesti määritellyllä tukikelpoisella alueella, ja
b) tilan keskuspaikka on tarkkaan määritellyllä maantieteellisellä alueella, jonka osalta jäsenvaltio on todennut, että
vuodenaikojen mukainen siirtyminen laitumelta toiselle
kuuluu perinteiseen lampaan- ja/tai vuohenkasvatukseen ja
että eläinten siirtyminen on tarpeen siirtolaidunkautisen
rehun riittämättömän määrän vuoksi.
3.
Tämän lisäpalkkion suuruudeksi vahvistetaan 7 euroa
uuhta ja kuttua kohti. Lisäpalkkio myönnetään samoin edellytyksin kuin uuhi- ja vuohipalkkion osalta on säädetty.
4.
Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset
säännöt annetaan 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
3 jakso
Yleiset säännökset
6 artikla
1.
Palkkiot maksetaan tuensaajina oleville tuottajille niiden
uuhien ja/tai kuttujen määrän perusteella, jotka pidetään tuottajan tilalla 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen määritettävän vähimmäisajan.

3.
Uuhi- ja vuohipalkkio myönnetään vuosittaisena
maksuna tuottajakohtaisten enimmäismäärien rajoissa tukikelpoista eläintä, kalenterivuotta ja tuottajaa kohti. Asianomainen
jäsenvaltio päättää niiden eläinten vähimmäismäärästä, joista
palkkiota voi hakea. Tämä vähimmäismäärän on oltava vähintään 10 ja enintään 50 eläintä.

Maksut suoritetaan heti kun tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä
koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä 27
päivänä marraskuuta 1997 annetussa neuvoston asetuksessa
(ETY) N:o 3508/92 (1) säädetyt tarkastukset on suoritettu,
mutta aikaisintaan sen kalenterivuoden, jonka osalta palkkioita
haetaan, lokakuun 16 päivänä ja viimeistään seuraavan kalenterivuoden maaliskuun 31 päivänä.

4.
Palkkion määrä uuhta kohti on 21 euroa. Lampaanmaitoa
tai lampaanmaitopohjaisia tuotteita kaupan pitävien tuottajien
osalta palkkio uuhta kohti on kuitenkin 16,8 euroa.

(1) EYVL L 355, 5.12.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 495/2001 (EYVL L 72, 14.3.2001,
s. 6).
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2.
Sen jälkeen kun lampaiden ja vuohien tunnistamista ja
rekisteröintiä koskevista uusista säännöistä annettavaa asetusta
on alettu soveltaa, eläimen on oltava tunnistettu ja rekisteröity
näiden sääntöjen mukaisesti, jotta sen osalta voidaan myöntää
palkkio.
7 artikla
Palkkioiden määriä voidaan muuttaa tuotannon, tuottavuuden
ja markkinoiden kehityksen perusteella perustamissopimuksen
37 artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.
4 jakso
Tuottajakohtaiset enimmäismäärät
8 artikla
1.
Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, tuottajakohtainen
enimmäismäärä 1 päivänä tammikuuta 2002 on sama kuin
tuottajalla 31 päivänä joulukuuta 2001 asiaa koskevien
yhteisön sääntöjen mukaisesti olleiden palkkio-oikeuksien
määrä.
2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet
varmistaakseen, että palkkio-oikeuksien yhteismäärä ei 1
päivästä tammikuuta 2002 alkaen niiden alueella ylitä liitteessä
I vahvistettuja kansallisia enimmäismääriä ja että 10 artiklassa
tarkoitetut kansalliset varannot voidaan säilyttää.
3.
Jos 2 kohdan nojalla toteutetut toimenpiteet edellyttävät
tuottajakohtaisten enimmäismäärien alentamista, tämä tehdään
ilman korvausta ja asiasta on päätettävä objektiivisin perustein.
Näissä perusteissa on otettava huomioon:
a) missä määrin tuottajat ovat käyttäneet tuottajakohtaisia
enimmäismääriään vuotta 2001 edeltäneiden kolmen viitevuoden aikana;
b) erityiset luonnonolot tai sellaisten seuraamusten määrääminen, joiden johdosta palkkiota ei vähintään yhden viitevuoden aikana ole maksettu tai sitä on alennettu;
c) muut poikkeukselliset olosuhteet, joiden vuoksi vähintään
yhden viitevuoden aikana maksetut tuet eivät vastaa edellisinä vuosina todettua todellista tilannetta.
4.
Edellä 2 kohdan mukaisesti toteutetun toimenpiteen
perusteella peruutetut palkkio-oikeudet on poistettava.
5.
Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset
säännöt annetaan 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
9 artikla
1.
Jos tuottaja myy tai muulla tavoin siirtää tilansa, hän voi
siirtää kaikki palkkio-oikeutensa henkilölle, joka jatkaa tilan
pitämistä.
2.
Tuottaja voi siirtää oikeutensa kokonaan tai osittain
muille tuottajille myös tilaansa siirtämättä.
Jos palkkio-oikeuksia siirretään ilman tilan siirtoa, osa siirretyistä oikeuksista, enintään 15 prosenttia, on palautettava
maksutta tapahtuvaa uudelleen jakamista varten korvauksetta
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sen jäsenvaltion kansalliseen varantoon, jonka alueella tila
sijaitsee.
Jäsenvaltiot voivat hankkia palkkio-oikeuksia tuottajilta, jotka
vapaaehtoisesti luopuvat oikeuksistaan kokonaan tai osittain.
Tällöin tuottajille voidaan suorittaa tällaisten oikeuksien
hankinnasta maksu joko kansallisista talousarvioista tai 11
artiklan 2 kohdan viidennen luetelmakohdan mukaisesti.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään ja asianmukaisesti
tähän oikeuttaviksi todettujen olosuhteiden vallitessa jäsenvaltiot voivat säätää, että oikeudet siirretään kansallisen varannon
kautta, jos tila myydään tai siirretään muulla tavoin.
3.
Jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet
estääkseen palkkio-oikeuksien siirtämisen pois sellaisilta herkiltä vyöhykkeiltä ja alueilta, joilla lampaankasvatus on
erityisen tärkeää paikalliselle elinkeinoelämälle.
4.
Jäsenvaltiot voivat sallia sellaisen ennen niiden vahvistamaa päivää tapahtuvan palkkio-oikeuksien osan väliaikaisen
siirtämisen, jota oikeuksia hallussaan pitävä tuottaja ei aio
käyttää.
5.
Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset
säännöt annetaan 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Nämä yksityiskohtaiset säännöt voivat koskea erityisesti:
a) säännöksiä, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat ratkaista
niiden tuottajien palkkio-oikeuksien siirtoon liittyviä
erityisiä ongelmia, jotka eivät omista alueita, joilla heidän
tilansa sijaitsevat, ja
b) erityissääntöjä, jotka liittyvät sellaisten oikeuksien vähimmäismäärään, jotka voivat olla osittaisen siirron kohteena.
10 artikla
1.
Kunkin jäsenvaltion on ylläpidettävä kansallista palkkiooikeuksien varantoa.
2.
Edellä 9 artiklan 2 kohdan tai muiden yhteisön säännösten mukaisesti palautetut palkkio-oikeudet on lisättävä
kansalliseen varantoon.
3.
Jäsenvaltiot voivat myöntää tuottajille palkkio-oikeuksia
kansallisten varantojensa rajoissa. Palkkio-oikeuksia myöntäessään jäsenvaltiot asettavat etusijalle erityisesti uudet tai nuoret
viljelijät tai muut ensisijaisessa asemassa olevat tuottajat.
4.
Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset
säännöt, erityisesti ne, jotka koskevat käyttämättömien palkkiooikeuksien peruuttamista ja uudelleenjakamista, vahvistetaan
25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
II LUKU
LISÄTUET

11 artikla
1.
Jäsenvaltiot maksavat vuosittain lisätukia liitteessä II
vahvistettujen kokonaismäärien mukaisesti.
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Jäsenvaltiot voivat päättää kasvattaa liitteessä II vahvistettuja
kokonaismääriä pienentämällä 4 artiklassa tarkoitettujen tukien
määriä. Näiden määrien pienentäminen, jota voidaan soveltaa
aluekohtaisesti, ei saa ylittää yhtä euroa.

Tuet maksetaan vuosittain objektiivisin perustein, joihin
kuuluvat erityisesti asianomaiset tuotantorakenteet ja -olosuhteet, ja siten, että varmistetaan tuottajien yhtäläinen kohtelu ja
vältetään markkina- ja kilpailuvääristymät. Tuet maksetaan 6
artiklassa säädetyn määräajan puitteissa. Näitä tukia ei saa sitoa
markkinahintojen vaihteluun. Ne voidaan suorittaa aluekohtaisesti.

2.

Tukea voidaan suorittaa erityisesti seuraavissa tapauksissa:

— sellaisille tuottajille maksettavat tuet, jotka harjoittavat
paikallisen elinkeinoelämän tai ympäristönsuojelun
kannalta tärkeitä ja erityisesti laatua korostavia tuotantotyyppejä,
— edellä 4 artiklassa säädetyn palkkion määrän kasvattamiseen. Lisämäärien edellytykseksi voidaan asettaa eläintiheyttä koskevia vaatimuksia, jotka jäsenvaltiot määrittelevät
paikallisten olosuhteiden mukaisesti,
— tuottajien tilojen uudelleenjärjestelyihin tai tuottajien järjestöjen kehittämiseen tarkoitettu tuki,
— tuottajille maksettavaa pinta-alatuki, joka myönnetään
sellaista rehualahehtaaria kohti, joka on tuottajan käytettävissä kyseisenä kalenterivuonna ja jonka osalta ei samana
vuonna haeta tukea tiettyjen peltokasvien viljelijöiden tukijärjestelmän, kuivattujen rehujen tukijärjestelmän eikä
muiden monivuotisten pelto- tai puutarhakasvien yhteisön
tukijärjestelmän perusteella,
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— sellaisille tuottajille tarkoitettu tuki, jotka luopuvat oikeuksistaan vapaaehtoisesti 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti,
— lampaan- ja vuohenlihan jalostamisen ja kaupan pitämisen
parantamiseen sekä järkiperäistämiseen tarkoitettu tuki.
3.
Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset
säännöt annetaan 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
III LUKU
YKSITYINEN VARASTOINTI

12 artikla
1.
Komissio voi päättää myöntää yksityisen varastoinnin
tukea, jos yhdellä tai useammalla hinnanmäärittelyalueella
vallitsee erityisen vaikea markkinatilanne. Hinnanmäärittelyalueella tarkoitetaan:
a) Isoa-Britanniaa,
b) Pohjois-Irlantia,
c) kutakin muuta jäsenvaltiota erikseen.
Tuki myönnetään tarjouskilpailumenettelyllä.
Tuen myöntämisestä voidaan kuitenkin päättää ennakkovahvistamismenettelyllä, jos kiireellinen turvautuminen yksityiseen
varastointiin osoittautuu tarpeelliseksi.
2.
Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset
säännöt annetaan ja yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä päätetään 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.

II OSASTO
KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA KÄYTÄVÄ KAUPPA
13 artikla
1.
Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita yhteisöön
tuotaessa tai niitä yhteisöstä vietäessä voidaan vaatia tuonti- tai
vientitodistuksen esittämistä.
Tuonti- tai vientitodistus on voimassa kaikkialla yhteisössä.
Jäsenvaltiot myöntävät todistuksia hakemuksesta jokaiselle
hakijalle riippumatta siitä, mihin tämä on sijoittautunut yhteisössä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 16 artiklan soveltamiseksi toteutettuja toimenpiteitä.
Todistusten myöntämisen edellytykseksi voidaan asettaa
sellaisen vakuuden antaminen, jolla taataan tuonti- ja vientisitoumuksen toteutuminen todistuksen voimassaoloaikana;
ylivoimaista estettä lukuun ottamatta vakuus menetetään kokonaan tai osittain, jos tuontia tai vientiä ei toteuteta tässä määräajassa tai se toteutetaan ainoastaan osittain.
2.
Luettelo tuotteista, joilta vaaditaan vientitodistus, todistusten voimassaoloaika ja muut tämän artiklan soveltamista

koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 25 artiklan 2
kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

14 artikla
Edellä 1 artiklassa lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan yhteisen
tullitariffin mukaisia tulleja.

15 artikla
1.
Edellä 1 artiklassa luetteloitujen tiettyjen tuotteiden tuonnista johtuvien epäsuotuisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai
torjumiseksi yhteisön markkinoilla määrätään yhden tai
useamman tällaisen yhteisessä tullitariffissa säädetyn tullin
alaisen tuotteen tuonnille lisätuontitulli, jos komission 4
kohdan nojalla määrittämät edellytykset täyttyvät, paitsi jos
tuonti ei todennäköisesti häiritse yhteisön markkinoita tai jos
lisätullin vaikutukset olisivat epäsuhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
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2.
Jos tuontihinta alittaa tason, jonka yhteisö on ilmoittanut
Maailman kauppajärjestölle (”käynnistyshinta”), voidaan
määrätä lisätuontitulli.
Jos tuonnin määrä minä tahansa vuonna, jona 1 kohdassa
tarkoitettuja epäsuotuisia vaikutuksia ilmenee tai todennäköisesti ilmenee, ylittää markkinoille pääsyn mahdollisuuksiin
perustuvan tason, joka määritellään prosenttiosuutena kolmen
edellisen vuoden vastaavasta kotimaisesta kulutuksesta (”käynnistysmäärä”), voidaan määrätä lisätuontitulli.
3.
Edellä 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaista lisätuontitullia määrättäessä huomioon otettavat tuontihinnat
määritetään kyseisen lähetyksen cif-tuontihintojen perusteella.
Tätä varten cif-tuontihinnat tarkistetaan kyseisen tuotteen edustavien maailmanmarkkinahintojen tai tuotteen yhteisön tuontimarkkinoilla vallitsevien edustavien hintojen perusteella.
4.
Komissio antaa tämän artiklan soveltamista koskevat
yksityiskohtaiset säännöt 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen. Näissä säännöissä täsmennetään erityisesti tuotteet, joihin lisätuontitulleja voidaan soveltaa.

16 artikla
1.
Perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä
sopimuksista tai mistä tahansa muusta neuvoston säädöksestä
1 artiklassa luetelluille tuotteille johtuvat tariffikiintiöt otetaan
käyttöön ja niitä hallinnoidaan 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annettujen yksityiskohtaisten
sääntöjen mukaisesti.
2.
Kiintiöitä hallinnoidaan soveltamalla jotain seuraavista
menetelmistä tai niiden yhdistelmää:
a) hakemusten saapumisjärjestykseen perustuva menetelmä
(”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaate);
b) menetelmä, jossa kiintiöt jaetaan suhteessa hakemusten
jättöhetkellä haettuihin määriin (”samanaikainen tutkimus”
-menetelmä);
c) perinteisiin kaupan järjestelyihin perustuva menetelmä
(”perinteiset/uudet toimijat” -menetelmä).
Myös muita sopivia menetelmiä voidaan ottaa käyttöön. Niissä
on kaikin tavoin vältettävä syrjimästä asianomaisia toimijoita.
3.
Käytettävässä hallinnointimenetelmässä on tarvittaessa
otettava riittävästi huomioon yhteisön markkinoiden hankintatarpeet ja tarve turvata näiden markkinoiden tasapaino.
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b) vahvistetaan sovellettava hallinnointimenetelmä;
c) ovat tarvittaessa takeet, jotka koskevat tuotteen luonnetta,
lähtöisyyttä ja alkuperää ja, jos on aiheellista, perinteisten
kaupankäyntimallien säilyttämistä;
d) säädetään c alakohdassa mainitut takeet todistavan asiakirjan tunnustamisesta; ja
e) vahvistetaan edellytykset, joiden vallitessa tuontitodistuksia
myönnetään sekä niiden voimassaoloaika.

17 artikla
1.
Siinä määrin kuin on tarpeen tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn
moitteettoman toiminnan kannalta, neuvosto voi komission
ehdotuksesta ja perustamissopimuksen 37 artiklan 2 kohdassa
määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen erityistapauksissa
kieltää sisäisen jalostusmenettelyn käytön osittain tai kokonaan
edellä mainitussa 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden osalta.
2.
Edellä 1 kohdasta poiketen ja jos 1 kohdassa tarkoitettu
tilanne on poikkeuksellisen kiireellinen ja jos yhteisön markkinat häiriintyvät tai uhkaavat häiriintyä sisäisen tai ulkoisen
jalostusmenettelyn vuoksi, komissio päättää tarvittavista
toimenpiteistä joko jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan. Neuvostolle ja jäsenvaltioille on ilmoitettava tällaisista
toimenpiteistä, jotka eivät saa olla voimassa kauempaa kuin
kuusi kuukautta ja joita sovelletaan välittömästi. Jos komissio
saa jäsenvaltiolta tällaisen pyynnön, se tekee asiasta päätöksen
viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
3.
Kukin jäsenvaltio voi saattaa komission toteuttaman
toimenpiteen neuvoston käsiteltäväksi sen tiedoksi antamista
seuraavan viikon kuluessa. Neuvosto voi määräenemmistöllä
vahvistaa, muuttaa tai kumota komission päätöksen.
Jos neuvosto ei ole toiminut kolmen kuukauden kuluessa,
komission päätös katsotaan kumotuksi.

18 artikla
1.
Yhdistetyn nimikkeistön yleisiä tulkintasääntöjä ja nimikkeistön soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä sovelletaan 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tariffiluokitteluun.
Tämän asetuksen soveltamisesta syntyvä tariffinimikkeistö sisällytetään yhteiseen tullitariffiin.
2.
Jollei tässä asetuksessa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä toisin säädetä, kolmansien maiden kanssa käytävässä
kaupassa on kiellettyä:

4.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa yksityiskohtaisissa säännöissä:

a) vaikutukseltaan tulleja vastaavien maksujen kantaminen;

a) säädetään vuosittaisista kiintiöistä, jotka tarvittaessa jaetaan
sopivalla tavalla vuoden ajalle;

b) määrällisten rajoitusten tai
toimenpiteiden soveltaminen.

vaikutuksiltaan

vastaavien
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19 artikla
1.
Jos tuonnin tai viennin kasvun seurauksena yhden tai
useamman tämän artiklan 1 artiklassa tarkoitetun tuotteen
markkinat yhteisössä häiriintyvät tai uhkaavat häiriintyä vakavasti siten, että perustamissopimuksen 33 artiklassa asetettujen
tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu, kolmansien maiden
kanssa käytävässä kaupassa voidaan soveltaa aiheellisia toimenpiteitä, kunnes häiriö tai häiriön uhka on väistynyt.
Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta
yleiset säännöt tämän kohdan soveltamisesta sekä määrittelee
tapaukset ja rajat, joissa jäsenvaltiot voivat toteuttaa suojatoimenpiteitä.
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2.
Jos 1 kohdassa tarkoitettu tilanne ilmenee, komissio
päättää tarvittavista toimenpiteistä jäsenvaltion pyynnöstä tai
omasta aloitteestaan. Se antaa jäsenvaltioille tiedoksi toimenpiteet, joita sovelletaan välittömästi. Jos komissio saa jäsenvaltiolta tällaisen pyynnön, se tekee asiasta päätöksen kolmen
työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
3.
Kukin jäsenvaltio voi saattaa komission toteuttaman
toimenpiteen neuvoston käsiteltäväksi sen tiedoksi antamista
seuraavien kolmen työpäivän kuluessa. Neuvosto kokoontuu
viipymättä. Se voi määräenemmistöllä muuttaa tai kumota
kyseisen toimenpiteen.
4.
Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan noudattaen
yhteisön velvoitteita, kansainväliset velvoitteet mukaan luettuina.

III OSASTO
YLEISET SÄÄNNÖKSET
20 artikla
Jäsenvaltioiden on todettava lammaseläinten ja lammaseläinten
lihan hinnat 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen vahvistettavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

24 artikla
Jäsenvaltiot ja komissio antavat toisilleen tämän asetuksen
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tiedot.
Tällaisten tietojen toimittamista ja jakelua koskevat säännöt
annetaan 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.

21 artikla
1.
Jos yhteisön markkinoilla todetaan huomattavaa hintojen
nousua tai laskua, ja tällainen tilanne näyttää jatkuvan, minkä
vuoksi markkinat häiriintyvät tai uhkaavat häiriintyä, voidaan
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
2.
Komissio antaa yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan
soveltamisesta 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.

25 artikla
1.
Komissiota avustaa lampaiden ja vuohien hallintokomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka
puheenjohtajana on komission edustaja.
2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
486/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

22 artikla
Eläintautien leviämisen torjuntatoimenpiteistä mahdollisesti
aiheutuvien vapaan liikkuvuuden rajoitusten huomioon ottamiseksi voidaan 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen toteuttaa poikkeuksellisia toimenpiteitä niiden
markkinoiden tukemiseksi, joihin rajoitukset vaikuttavat.
Toimenpiteet voidaan toteuttaa ainoastaan niin laajoina ja niin
pitkäksi aikaa kuin on ehdottomasti tarpeen markkinoiden
tukemiseksi.

23 artikla
Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, perustamissopimuksen
87, 88 ja 89 artiklaa sovelletaan tämän asetuksen 1 artiklassa
tarkoitettujen tuotteiden tuotantoon ja kauppaan.

26 artikla
Toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen ja asianmukaisesti perusteltuja erityisten käytännön ongelmien ratkaisemiseksi kiireellisissä tapauksissa päätetään 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen.
Nämä toimenpiteet voivat poiketa tämän asetuksen tiettyjen
osien säännöksistä, mutta ainoastaan siinä määrin ja sellaisen
ajan kuin on ehdottomasti tarpeen.

27 artikla
Asetusta (EY) N:o 1258/1999 ja sen täytäntöönpanemiseksi
annettuja säännöksiä sovelletaan menoihin, jotka aiheutuvat
jäsenvaltioille tämän asetuksen velvoitteiden täyttämisestä.
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28 artikla

30 artikla

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 2005 mennessä
Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen lampaanja vuohenkasvatuksen ympäristövaikutuksista tietyillä yhteisön
alueilla sekä palkkiojärjestelmän vaikutuksista. Kertomukseen
on liitettävä mahdolliset ehdotukset. Kertomuksessa on erityisesti otettava huomioon jäsenvaltioiden selvitykset asetuksen
(EY) N:o 1259/1999 3 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden
toteutuksesta.

Toimenpiteet, joilla tarvittaessa helpotetaan siirtymistä 29 artiklassa tarkoitettujen asetusten säännösten soveltamisesta tämän
asetuksen säännösten soveltamiseen, vahvistetaan 25 artiklan 2
kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

29 artikla
Kumotaan asetukset (ETY) N:o 2644/80, (ETY) N:o 3901/89,
(ETY) N:o 1323/90, (ETY) N:o 3493/90, (ETY) N:o 338/91 ja
(EY) N:o 2467/98.
Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän
asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

31 artikla
1.
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
2.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

3.
Asetuksia (ETY) N:o 2644/80, (ETY) N:o 3901/89, (ETY)
N:o 1323/90, (ETY) N:o 3493/90, (ETY) N:o 338/91 ja (EY)
N:o 2467/98 sovelletaan edelleen markkinointivuoden 2001
osalta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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LIITE I
TILAKOHTAISET UUHI- JA VUOHIPALKKIO-OIKEUDET
Oikeudet
(× 1 000)

Jäsenvaltio

Belgia

70

Tanska

104
2 432

Saksa
Kreikka

11 023

Espanja

19 580

Ranska

7 842

Irlanti

4 956

Italia

9 575
4

Luxemburg
Alankomaat

930

Itävalta

206

Portugali ( )

2 690

1

Suomi

80

Ruotsi

180

Yhdistynyt kuningaskunta

19 492
Yhteensä

79 164

(1) Lukuun ottamatta laajaperäistämisohjelmaa, joka on vahvistettu nykyisin peltokasvien viljelyssä olevien maiden käyttötarkoituksen muuttamisesta laajaperäiseen karjankasvatukseen Portugalissa 26 päivänä huhtikuuta 1994 annetussa
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1017/94 (EYVL L 112, 3.5.1994, s. 2). Asetus
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1461/95 (EYVL L 144,
28.6.1995, s. 4).
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LIITE II
11 ARTIKLASSA TARKOITETUT KOKONAISMÄÄRÄT
(1 000 euroa)

Belgia

64

Tanska

79

Saksa

1 793

Kreikka

8 767

Espanja

18 827

Ranska

7 083

Irlanti

4 875

Italia

6 920

Luxemburg

4

Alankomaat

743

Itävalta

185

Portugali

2 275

Suomi

61

Ruotsi

162

Yhdistynyt kuningaskunta

20 162
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LIITE III
VASTAAVUUSTAULUKKO
Asetus (ETY) N:o 1323/90

1 artikla

Tämä asetus

5 artikla
Asetus (ETY) N:o 3493/90

1
1
1
1
1
2
3
4

artiklan
artiklan
artiklan
artiklan
artiklan
artikla
artikla
artikla

1
2
3
4
5

kohta
kohta
kohta
kohta
kohta

Tämä asetus

—
—
—
3 artiklan a alakohta
3 artiklan b alakohta
5 artikla
—
—
Asetus (EY) N:o 2467/98

1 artikla
2 artikla
3 artikla
4 artikla
5 artiklan
5 artiklan
5 artiklan
5 artiklan
5 artiklan
5 artiklan
6 artiklan
6 artiklan
6 artiklan
6 artiklan
6 artiklan
6 artiklan
6 artiklan
6 artiklan
6 artiklan
7 artikla
8 artikla
9 artikla
10 artikla
11 artikla
12 artikla
13 artikla
14 artikla
15 artikla
16 artikla
17 artikla
18 artikla
19 artikla
20 artikla
21 artikla
22 artikla
23 artikla
25 artikla
26 artikla
27 artikla
28 artikla

1 kohta
2 ja 3 kohta
4 kohta
5 kohta
6 kohta
7—10 kohta
1—3 kohta
4 kohdan a alakohta
4 kohdan b alakohta
4 kohdan c alakohta
4 kohdan d alakohta
4 kohdan e alakohta
4 kohdan f alakohta
5 kohta
6 kohta

Tämä asetus

1 artikla
2 artikla
—
20 artikla
4 artiklan
4 artiklan
—
4 artiklan
6 artikla
—
—
—
9 artiklan
9 artiklan
9 artiklan
—
9 artiklan
—
—
10 artikla
—
—
8 artiklan
—
12 artikla
—
13 artikla
14 artikla
15 artikla
16 artikla
17 artikla
18 artikla
19 artikla
22 artikla
23 artikla
24 artikla
25 artikla
—
—
—

1 kohta
4 kohta
2 kohta

1 ja 2 kohta
2 ja 3 kohta
4 kohta
5 kohta

2 kohta
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2530/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontĳärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21
päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 3223/94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1498/98 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 1
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten
mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden
tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä
esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin
kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EYVL L 198, 15.7.1998, s. 4.
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 21 päivänä joulukuuta
2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
063
204
212
999
052
212
220
628
999
052
204
999
052
204
208
388
508
999
052
204
999

84,4
85,0
78,8
110,1
89,6
159,4
95,2
167,5
207,8
157,5
177,2
196,3
186,8
72,1
58,3
60,3
23,9
15,8
46,1
86,4
72,1
79,3

052
204
464
624
999
052
528
600
999
052
060
400
404
720
999
052
064
400
512
720
999

68,6
66,5
95,1
85,2
78,8
49,4
23,1
54,8
42,4
75,0
38,5
91,4
96,5
113,6
83,0
97,2
64,8
101,6
71,2
126,3
92,2

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2032/2000 (EYVL L 243, 28.9.2000, s. 14) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta
alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2531/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
Ranskan lipun alla purjehtivien alusten valkoturskan kalastuksen lopettamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta
valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1965/
2001 (2), ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla
vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2001 15 päivänä joulukuuta 2000
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2848/
2000 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2425/2001 (4), säädetään valkoturskakiintiöstä vuodeksi 2001.
Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä
rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen
turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.
Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Ranskan lipun
alla purjehtivien tai Ranskassa rekisteröityjen alusten
valkoturskasaaliit ICES-alueiden IIa (EY:n vedet) ja IV

vesillä ovat täyttäneet vuodeksi 2001 myönnetyn kiintiön. Ranska on kieltänyt tämän kannan kalastuksen 2
päivästä marraskuuta 2001. Sen vuoksi on tarpeen
noudattaa tätä päivämäärää,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Ranskan lipun alla purjehtivien tai Ranskassa rekisteröityjen
alusten valkoturskasaaliit ICES-alueiden IIa (EY:n vedet) ja IV
vesillä ovat täyttäneet Ranskalle vuodeksi 2001 myönnetyn
kiintiön.
Kielletään Ranskan lipun alla purjehtivilta tai Ranskassa rekisteröidyiltä aluksilta valkoturskan kalastus ICES-alueiden IIa (EY:n
vedet) ja IV vesillä sekä edellä mainittujen alusten tämän
asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän
kyseisen kannan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleenlastaus ja purku.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 2 päivästä marraskuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

261,
268,
334,
328,

20.10.1993, s. 1.
9.10.2001, s. 23.
30.12.2000, s. 1.
13.12.2001, s. 7.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2532/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen lopettamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta
valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1965/
2001 (2), ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla
vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2001 15 päivänä joulukuuta 2000
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2848/
2000 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2425/2001 (4), säädetään sillikiintiöstä vuodeksi 2001.
Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä
rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen
turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.
Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Ranskan lipun
alla purjehtivien tai Ranskassa rekisteröityjen alusten
sillisaaliit ICES-alueiden Vb (EY:n vedet), VIa pohjoinen

ja VIb vesillä ovat täyttäneet vuodeksi 2001 myönnetyn
kiintiön. Ranska on kieltänyt tämän kannan kalastuksen
2 päivästä marraskuuta 2001 alkaen. Sen vuoksi on
tarpeen noudattaa tätä päivämäärää,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Ranskan lipun alla purjehtivien tai Ranskassa rekisteröityjen
alusten sillisaaliit ICES-alueiden Vb (EY:n vedet), VIa pohjoinen
ja VIb vesillä ovat täyttäneet Ranskalle vuodeksi 2001 myönnetyn kiintiön.
Kielletään Ranskan lipun alla purjehtivilta tai Ranskassa rekisteröidyiltä aluksilta sillin kalastus ICES-alueiden Vb (EY:n vedet),
VIa pohjoinen ja VIb vesillä sekä edellä mainittujen alusten
tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen
pyytämän kyseisen kannan hallussa pitäminen aluksessa sekä
sen uudelleenlastaus ja purku.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 2 päivästä marraskuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

261,
268,
334,
328,

20.10.1993, s. 1.
9.10.2001, s. 23.
30.12.2000, s. 1.
13.12.2001, s. 7.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2533/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
Kroatiasta, Bosnia-Hertsegovinasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta ja Jugoslavian
liittotasavallasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuonna 2002
2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/330/EY (7),
säädetään vuotuisesta tariffikiintiöstä, joka on 1 650
tonnia.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin
osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille sekä
asetuksen (EY) N:o 2820/98 muuttamisesta ja asetusten (EY)
N:o 1763/1999 ja (EY) N:o 6/2000 kumoamisesta 18 päivänä
syyskuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/
2000 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 2487/2001 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan ja
6 artiklan,

(3)

Valvontatarkoituksessa Bosnia-Hertsegovinan ja Jugoslavian liittotasavallan, Kosovo mukaan luettuna, ”baby
beef” -tuotteiden kiintiöissä tapahtuvalta tuonnilta edellytetään asetuksessa (EY) N:o 2007/2000 sellaisen
aitoustodistuksen esittämistä, jolla todistetaan, että
tavarat ovat todistuksen antaneen maan alkuperätuotteita ja että ne vastaavat täysin mainitun asetuksen liitteessä II olevaa määritelmää. Yhdenmukaisuuden vuoksi
näyttää välttämättömältä säätää, että myös Kroatiasta ja
entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin
olevalta ”baby beef” -tuotteiden kiintiöissä tapahtuvalta
tuonnilta edellytetään sellaisen aitoustodistuksen esittämistä, jolla todistetaan, että tavarat ovat todistuksen
antaneen maan alkuperätuotteita ja että ne vastaavat
täysin entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja
Kroatian kanssa tehtyjen väliaikaisten sopimusten liitteessä III olevaa määritelmää. Lisäksi on tarpeen
vahvistaa aitoustodistusten malli sekä niiden käyttöä
koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(4)

Kyseisiä kiintiöitä on tarpeen hallinnoida tuontitodistusten avulla. Tätä tarkoitusta varten sovelletaan maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2001
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (8),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o
2299/2001 (9), ja naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80
kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1445/95 (10), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
24/2001 (11), säännöksiä, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

(5)

Kyseisten tuotteiden tuonnin moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi olisi säädettävä, että tuontitodistusten antaminen edellyttää erityisesti aitoustodistuksen merkintöjen tarkastamista.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihaalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2345/
2001 (4), ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja
niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välisen
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi ja Euroopan
yhteisön ja Kroatian tasavallan välisen väliaikaisen sopimuksen
soveltamiseksi 19 päivänä marraskuuta 2001 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2248/2001 (5) ja erityisesti sen 2
artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 2007/2000 4 artiklan 2 kohdassa
säädetään ”baby beef” -tuotteiden vuotuiseksi tariffikiintiöksi 11 475 tonnia, joka jaetaan Bosnia-Hertsegovinan
ja Jugoslavian liittotasavallan, Kosovo mukaan luettuna,
kesken.

(2)

Kroatian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian
kanssa tehdyissä väliaikaisissa sopimuksissa, jotka on
hyväksytty 29 päivänä lokakuuta 2001 tehdyllä
neuvoston päätöksellä 2001/868/EY (6) Euroopan
yhteisön ja Kroatian tasavallan välisen kaupasta ja
kaupan liitännäistoimenpiteistä tehdyn väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamisesta yhteisön puolesta ja sen
väliaikaisesta soveltamisesta, määrätään vuotuisesta
tuontietuuskiintiöstä, joka on 9 400 tonnia, ja Euroopan
yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian
välisen väliaikaisen sopimuksen tekemisestä kaupasta ja
kaupan liitännäistoimenpiteistä 9 päivänä huhtikuuta

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

240,
335,
160,
315,
304,
330,

23.9.2000, s. 1.
19.12.2001, s. 9.
26.6.1999, s. 21.
1.12.2001, s. 29.
21.11.2001, s. 1.
14.12.2001, s. 1.

(7) EYVL L 124, 4.5.2001, s. 1.
(8) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.
(9) EYVL L 308, 27.11.2001, s. 19.
(10) EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35.
(11) EYVL L 3, 6.1.2001, s. 9.

L 341/20

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Avataan seuraavat tariffikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja
31 päivän joulukuuta 2002 väliseksi ajaksi:
— 9 400 tonnia Kroatiasta peräisin olevaa ”baby beef”
-tuotetta teuraspainona ilmaistuna,
— 1 500 tonnia Bosnia-Hertsegovinasta peräisin olevaa ”baby
beef” -tuotetta teuraspainona ilmaistuna,
— 1 650 tonnia entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevaa ”baby beef” -tuotetta teuraspainona
ilmaistuna,

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

«Baby
»Baby
„Baby
«Baby
‘Baby
«Baby
«Baby
„Baby
«Baby
”Baby
”Baby

22.12.2001

beef» [Reglamento (CE) no 2533/2001]
beef« (forordning (EF) nr. 2533/2001)
beef“ [Verordnung (EG) Nr. 2533/2001]
beef» [Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2533/2001]
beef’ (Regulation (EC) No 2533/2001)
beef» [règlement (CE) no 2533/2001]
beef» [regolamento (CE) n. 2533/2001]
beef” (Verordening (EG) nr. 2533/2001)
beef» [Regulamento (CE) n.o 2533/2001]
beef” (asetus (EY) N:o 2533/2001)
beef” (förordning (EG) nr 2533/2001);

— 9 975 tonnia Jugoslavian liittotasavallasta, myös Kosovosta,
peräisin olevaa ”baby beef” -tuotetta teuraspainona ilmaistuna.

c) jäljempänä olevien 3 ja 4 artiklan säännösten mukaisesti
laaditun aitoustodistuksen alkuperäiskappale ja sen jäljennös
on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle samaan aikaan
kuin ensimmäinen tuontitodistushakemus, joka liittyy
aitoustodistukseen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen neljän kiintiön järjestysnumerot ovat 09.4503, 09.4504, 09.4505 ja 09.4506.

Edellä mainittu viranomainen säilyttää aitoustodistuksen
alkuperäiskappaleen;

Näihin kiintiöihin luettaessa 100 kilogramman elopaino vastaa
50:tä kilogrammaa teuraspainoa.

d) aitoustodistusta voidaan käyttää useamman tuontitodistuksen antamiseen siihen merkittyjen määrien rajoissa. Tässä
tapauksessa toimivaltainen viranomainen tekee aitoustodistukseen vahvistusmerkinnän käytetystä määrästä;

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kiintiöissä kannettavaksi
tulliksi vahvistetaan 20 prosenttia arvotullista ja 20 prosenttia
paljoustullista, sellaisina kuin ne vahvistetaan yhteisessä tullitariffissa.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kiintiöissä tuodaan
seuraaviin CN-koodeihin kuuluvia eläviä eläimiä ja lihaa:
— ex 0102 90 51,
ex 0102 90 79,

ex 0102 90 59,

ex 0102 90 71

ja

— ex 0201 10 00 ja ex 0201 20 20,
— ex 0201 20 30,
— ex 0201 20 50,
jotka mainitaan asetuksen (EY) N:o 2007/2000 liitteessä II sekä
Kroatian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa
tehtyjen väliaikaisten sopimusten liitteessä III.
4.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kiintiöitä koskevien tuontihakemusten mukana on seurattava vientimaan toimivaltaisten
viranomaisten antama aitoustodistus, jossa todistetaan, että
tuotteet ovat peräisin kyseisestä maasta ja että ne vastaavat
tapauksen mukaan joko asetuksen (EY) N:o 2007/2000 liitteessä II tai 3 kohdassa tarkoitettujen väliaikaisten sopimusten
liitteessä III olevaa määritelmää.

2 artikla
Edellä olevassa 1 artiklassa vahvistettujen määrien tuonti edellyttää seuraavien säännösten mukaisesti annettujen tuontitodistusten esittämistä vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteydessä:
a) todistushakemusten ja todistusten 8 kohdassa on mainittava
alkuperämaa; todistukset velvoittavat tuomaan tästä maasta;
b) todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on oltava
yksi seuraavista maininnoista:

e) toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa tuontitodistuksia
vasta sen jälkeen, kun ne ovat varmistaneet, että kaikki
aitoustodistuksessa olevat tiedot vastaavat komissiolta
viikoittaisissa tiedonannoissa saatuja aihetta koskevia tietoja.
Tämän jälkeen todistus on annettava viipymättä.
3 artikla
1.
Edellä 2 artiklassa tarkoitetuista aitoustodistuksista laaditaan kunkin kyseessä olevan neljän vientimaan osalta liitteissä I,
II, III ja IV esitetyn mallin mukaisesti yksi alkuperäiskappale ja
kaksi jäljennöstä, ja ne painetaan ja täytetään jollakin Euroopan
yhteisön virallisista kielistä. Ne voidaan myös painaa ja täyttää
viejämaan virallisella kielellä tai jollakin niistä.
Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jonne tuontitodistushakemus on jätetty, saavat vaatia, että todistus on käännettävä.
2.
Alkuperäiskappale ja jäljennökset on täytettävä kirjoituskoneella tai käsin. Viimeksi mainitussa tapauksessa ne on
täytettävä mustalla musteella painokirjaimin.
3.
Todistusten on oltava suuruudeltaan 210 × 297 mm.
Käytettävän paperin on painettava vähintään 40 g/m2. Alkuperäiskappale on väriltään valkoinen, ensimmäinen jäljennös
vaaleanpunainen ja toinen jäljennös keltainen.
4.
Jokainen aitoustodistus on yksilöitävä sarjanumerolla,
jonka jälkeen merkitään antajamaan nimi.
Jäljennöksissä on oltava sama sarjanumero ja nimi kuin alkuperäiskappaleessa.
5.
Todistus on voimassa ainoastaan, jos jokin liitteessä V
luetelluista todistuksen antavista viranomaisista on varustanut
sen asianmukaisella vahvistusmerkinnällä.
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6.
Todistukset on varustettu asianmukaisella vahvistusmerkinnällä, jos siinä mainitaan antopaikka ja -päivä ja jos siinä on
todistuksen antavan viranomaisen leima ja sellaisten henkilöiden allekirjoitukset, joilla on oikeus allekirjoittaa todistus.

L 341/21
5 artikla

Aitoustodistukset ja tuontitodistukset ovat voimassa kolme
kuukautta niiden antamispäivästä. Niiden voimassaolo päättyy
kuitenkin 31 päivänä joulukuuta 2002.

4 artikla

6 artikla

1.
Kunkin liitteessä V luetellun todistuksen antavan viranomaisen on

Viejämaiden viranomaisten on toimitettava komissiolle todistuksen antavien viranomaistensa käyttämät leimamerkinnät
sekä aitoustodistusten allekirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet ja allekirjoitukset. Komissio toimittaa tällaiset
tiedot jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

a) oltava sellaiseksi tunnustettu viejämaassa;
b) sitouduttava varmentamaan todistusten merkinnät;
c) sitouduttava toimittamaan komissiolle vähintään kerran
viikossa kaikki aitoustodistuksissa olevien merkintöjen
tarkistamiseksi tarvittavat tiedot, erityisesti todistuksen
numeron, viejän, vastaanottajan, määrämaan, tuotteen
(elävät eläimet, liha), nettopainon ja allekirjoituspäivämäärän.
2.
Komissio voi tarkistaa liitteessä V olevan luettelon, jos 1
kohdan a alakohdassa mainittu vaatimus ei enää täyty tai todistuksen antava viranomainen ei enää täytä jotakin velvoitteistaan.

7 artikla
Asetuksia (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1445/95 sovelletaan
1 artiklassa tarkoitetuissa kiintiöissä tapahtuvaan tuontiin, jollei
tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.
8 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE V
Todistuksen antavat viranomaiset:
— Kroatian tasavalta: ”Euroinspekt”, Zagreb, Kroatia,
— Bosnia ja Hertsegovinan tasavalta:
— Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia:
— Jugoslavian liittotasavalta:
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2534/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
AKT-maista sekä Intiasta tapahtuvassa erityiseen etuuskohteluun oikeutetun raa'an ruokosokerin
tuonnissa sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta puhdistamoiden hankintatarpeita varten 1
päivän heinäkuuta 2001 ja 28 päivän helmikuuta 2002 välisenä aikana
päivänä elokuuta 2001 tehdyllä komission päätöksellä
2001/656/EY (4) ja puhdistettavaksi tarkoitetun erityisen
etuuskohteluun oikeutetun raa'an ruokosokerin Portugaliin tuontia koskevista väliaikaisista toimenpiteistä markkinointivuoden 2001/2002 aikana 9 päivänä marraskuuta 2001 tehdyllä komission päätöksellä 2001/787/
EY (5).

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/2001 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 2 kohdan ja 39
artiklan 6 kohdan,

(4)

Päätöksen 2001/870/EY nojalla tehdyissä sopimuksissa
määrätään, että kyseisten puhdistamoiden on maksettava
raa'an sokerin takuuhintaa vastaava vähimmäisostohinta,
josta vähennetään kyseisenä markkinointivuotena sovellettava mukautustuki. Näin ollen on syytä vahvistaa
tällainen vähimmäishinta ottaen huomioon markkinointivuonna 2001/2002 sovellettavat seikat.

(5)

Edellä mainitut sopimukset kattavat 1 päivän heinäkuuta
2001 ja 30 päivän kesäkuuta 2006 välisen ajanjakson.
Tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava takautuvasti 1 päivästä heinäkuuta 2001.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 39 artiklassa säädetään,
että yhteisön puhdistamoiden tarkoituksenmukaisten
hankintojen varmistamiseksi valtioista, joiden kanssa
yhteisö on tehnyt etuuskohteluun oikeutettavia hankintasopimuksia, peräisin olevan raa'an ruokosokerin tuonnista kannetaan erityinen alennettu tulli markkinointivuosina 2001/2002—2005/2006. Tähän mennessä
neuvoston päätöksen 2001/870/EY (2) nojalla on tehty
tällaisia sopimuksia ainoastaan Intian tasavallan ja
AKT—EY-kumppanuussopimuksen liitteenä V olevan
AKT-sokeria koskevan pöytäkirjan N:o 3 (3) osapuolina
olevien Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKTmaiden) kanssa.
Erityisen etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuontimäärät määritellään mainitun 39 artiklan mukaisesti
yhteisön vuotuisen hankintataseen perusteella. Hankintataseessa käy ilmi tarve tuoda raakasokeria ja avata tässä
vaiheessa markkinointivuodeksi 2001/2002 tariffikiintiöt, joissa kannettavasta erityisestä alennetusta tullista
määrätään edellä mainituissa sopimuksissa, yhteisön
puhdistamoiden tarpeiden tyydyttämiseksi kyseisen
markkinointivuoden osan aikana. Kun otetaan
huomioon, että raa'an ruokosokerin markkinointivuoden
2001/2002 tuotantoarviot ovat nyt saatavilla ja että
jäsenvaltiot ovat vahvistaneet puhdistuksen oletetut
enimmäistarpeet ja koska hankintataseen perusteella
puuttuu tiettyjä määriä, on syytä antaa puhdistusta
harjoittaville jäsenvaltioille lupa tuontiin 1 päivän heinäkuuta 2001 ja 28 päivän helmikuuta 2002 väliseksi
ajaksi.
Luvan antamisessa on otettava huomioon määrät, joiden
tuonti on jo sallittu puhdistettavaksi tarkoitetun erityisen
etuuskohteluun oikeutetun raa'an ruokosokerin Portugaliin ja Suomeen tuontia koskevista väliaikaisista toimenpiteistä markkinointivuoden 2001/2002 alussa 3

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 325, 8.12.2001, s. 21.
(3) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 267.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Avataan päätöksen 2001/870/EY nojalla 1 päivän heinäkuuta
2001 ja 28 päivän helmikuuta 2002 väliseksi ajaksi seuraavat
CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvan, puhdistettavan raa'an
ruokosokerin tuontiin sovellettavat tariffikiintiöt:
a) 161 000 tonnin tariffikiintiö, jonka järjestysnumero on
09.4097, tässä päätöksessä tarkoitetuista AKT-maista
peräisin olevana valkoisena sokerina ilmaistuna;
ja
b) 10 000 tonnin tariffikiintiö, jonka järjestysnumero on
09.4097, Intian tasavallasta peräisin olevana valkoisena
sokerina ilmaistuna.

2 artikla
1.
Vahvistetaan 1 artiklassa tarkoitettuihin vakiolaatuisen
raakasokerin tuontimääriin sovellettava erityinen alennettu tulli
0 euroksi 100:aa kilogrammaa kohti.
(4) EYVL L 231, 29.8.2001, s. 11.
(5) EYVL L 295, 13.11.2001, s. 22.
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2.
Vahvistetaan yhteisön puhdistajien maksamaksi vakiolaatuisen raakasokerin vähimmäisostohinnaksi 49,68 euroa 100:a
kilogrammaa kohti 1 artiklassa tarkoitettuna ajanjaksona.
3.
Palautetaan päätösten 2001/656/EY ja 2001/787/EY
mukaisten järjestelmien perusteella jo tuoduista määristä
maksetut tuontitullit.
3 artikla
Jäsenvaltiot saavat tuoda 1 artiklassa vahvistetuissa kiintiöissä ja
2 artiklan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin seuraavat valkoisena sokerina ilmaistut määrät:

22.12.2001

a) Suomi saa tuoda 30 000 tonnia;
b) Manner-Portugali saa tuoda 141 000 tonnia.
Näihin määriin sisältyvät määrät, joiden tuonti on sallittu
päätösten 2001/656/EY ja 2001/787/EY nojalla.
4 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

22.12.2001

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 341/29

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2535/2001,
annettu 14 päivänä joulukuuta 2001,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta
hakijalle riippumatta siitä, mihin hakija on sijoittautunut
yhteisössä, ja on vältettävä kaikki asiaa koskevat säännökset huomioon ottaen tuojien välinen eriarvoinen
kohtelu.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1670/2000 (2), ja
erityisesti sen 26 artiklan 3 kohdan ja 29 artiklan 1 kohdan,

(3)

Maitotuotteiden tuontiin liittyvien eräiden erityispiirteiden huomioon ottamiseksi olisi annettava täydentäviä
säännöksiä ja säädettävä tarvittaessa poikkeuksista
maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä
yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (10),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 2299/2001 (11), säännöksiin.

(4)

On tarpeen antaa erityissäännöksiä sellaisten maitotuotteiden yhteisöön tuontia varten, joista kannetaan alennettua tullia seuraavissa asiakirjoissa vahvistettujen tariffimyönnytysten mukaisesti:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tariffikiintiöiden avaamisesta maitoja maitotuotealalla 29 päivänä kesäkuuta 1998 annettua
komission asetusta (EY) N:o 1374/98 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 594/
2001 (4), on muutettu useita kertoja oleellisesti. Koska
uusia muutoksia on nyt tehtävä, kyseinen asetus olisi
selkeyden ja järkiperäisyyden vuoksi laadittava uudelleen
sisällyttämällä siihen myös tuontia suosivaan järjestelmään kuuluvien tiettyjen juustojen jalostusedellytysten
määrittämisestä 18 päivänä joulukuuta 1979 annetun
komission asetuksen (ETY) N:o 2967/79 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1599/95 (6), säännökset. Lisäksi siihen olisi sisällytettävä
yhteisön sekä Unkarin tasavallan, Puolan tasavallan,
Tšekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian ja
Romanian välisissä Eurooppa-sopimuksissa, yhteisön
sekä Baltian maiden välisissä vapaakauppaa koskevissa
sopimuksissa ja yhteisön sekä Slovenian tasavallan välisessä väliaikaisessa sopimuksessa määrätyn järjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
maito- ja maitotuotealalla 15 päivänä joulukuuta 1997
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2508/97 (7),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 2856/2000 (8) sekä Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin olevien
maito- ja maitotuotealan tuotteisiin sovellettavan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 1150/90 kumoamisesta 9
päivänä marraskuuta 1998 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 2414/98 (9) säännökset.

a) myönnytyksiä koskeva CXL-luettelo, joka laadittiin
Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen ja GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan
mukaisesti Itävallan, Suomen ja Ruotsin liityttyä
Euroopan unioniin käytyjen neuvottelujen perusteella
(jäljempänä ’CXL-luettelo’);
b) Sveitsin kanssa tehty yhteisen tullitariffin nimikkeeseen ex 0404 kuuluvia tiettyjä juustoja koskeva tullisopimus, joka on tehty yhteisön nimissä neuvoston
päätöksellä 69/352/ETY (12), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna Euroopan talousyhteisön ja
Sveitsin valaliiton välisellä tietyistä maataloustuotteista kirjeenvaihtona tehdyllä sopimuksella, joka on
hyväksytty neuvoston päätöksellä 95/582/EY (13)
(jäljempänä ’Sveitsin kanssa tehty sopimus’);
c) Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä
tietyistä maataloustuotteista kirjeenvaihtona tehty
sopimus, joka on hyväksytty päätöksellä 95/582/EY
(jäljempänä ’Norjan kanssa tehty sopimus’);

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 26 ja 29 artiklan mukaisesti tuontitodistukset on myönnettävä jokaiselle
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 48.
193, 29.7.2000, s. 10.
185, 30.6.1998, s. 21.
88, 28.3.2001, s. 7.
336, 29.12.1979, s. 23.
151, 1.7.1995, s. 10.
345, 16.12.1997, s. 31.
332, 28.12.2000, s. 49.
299, 10.11.1998, s. 7.

d) EY—Turkki-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/98,
tehty 25 päivänä helmikuuta 1998, maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä (14);
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

152, 24.6.2000, s. 1.
308, 27.11.2001, s. 19.
257, 13.10.1969, s. 3.
327, 30.12.1995, s. 17.
86, 20.3.1998, s. 1.
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e) neuvoston asetus (EY) N:o 1706/98 (1), annettu 20
päivänä heinäkuuta 1998, Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin
oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa
saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelmästä ja
asetuksen (ETY) N:o 715/90 kumoamisesta;

(6)

Näiden CXL-luettelossa vahvistettujen, alkuperämaittain
erittelemättömien tariffikiintiöiden sekä sellaisten Itä- ja
Keski-Euroopan maista, AKT-maista, Turkista ja EteläAfrikan tasavallasta lähtöisin olevaa tuontia varten
säädettyjen tariffikiintiöiden, joissa kannetaan alennettua
tullia, asianmukaisen ja tasavertaisen hallinnoinnin
varmistamiseksi tuontitodistushakemuksia jätettäessä
olisi annettava tavanomaiseen tuontiin sovellettavaa
vakuutta suurempi vakuus antaminen ja toisaalta määriteltävä tietyt todistushakemusten jättämistä koskevat
edellytykset. On myös syytä säätää kiintiöiden jakamisesta vuoden aikana ja määritellä todistusten myöntämismenettely ja todistusten voimassaoloaika.

(7)

Jotta voitaisiin varmistaa tuontitodistushakemusten
luotettavuus, välttää keinottelut ja taata avattujen kiintiöiden mahdollisimman suuri käyttö, olisi rajoitettava
kunkin hakemuksen määrä kymmeneen prosenttiin
kyseisestä kiintiöstä, poistettava mahdollisuus kieltäytyä
käyttämästä todistuksia, kun jakokerroin on alle 0,8, olla
avaamatta kiintiöitä muille kuin toimijoille, jotka ovat
tuoneet tai vieneet kiintiöissä tarkoitettuja tuotteita, ja
määriteltävä todistusten hakemista koskevat vaatimukset
edellyttämällä asiakirjoja, jotka todistavat kunkin hakijan
kauppiaan aseman ja toiminnan säännöllisyyden, sekä
rajoitettava toimijan jättämien hakemusten määrä yhteen
todistushakemukseen kiintiötä kohti. Jotta helpotettaisiin
kansallisten viranomaisten toteuttamaa valintamenettelyä
ja kiintiöperusteet täyttävien hakijoiden valituksi tulemista on syytä säätää tällaisten hakijoiden hyväksyntämenettelystä ja hyväksyttyjä hakijoita koskevan, yhden
vuoden voimassa olevan luettelon laatimisesta. Hakemusten määrää koskevien säännösten tehokkuuden
takaamiseksi olisi säädettävä seuraamuksesta, jos kyseistä
rajoitusta ei noudateta.

(8)

Tuotteita, joille on tehty sisäinen tai ulkoinen jalostus, ei
ole tuotu eikä niitä ole näin ollen luovutettu vapaaseen
liikkeeseen, minkä vuoksi niitä ei ole koskaan otettu
huomioon hakijoiden hyväksymiskelpoisuuden kannalta
asetuksessa (EY) N:o 1374/98 säädetyssä järjestelmässä.
Selvyyden vuoksi olisi täsmennettävä, että kyseisiä
toimia ei voida ottaa huomioon tässä asetuksessa
säädettyä viitemäärää laskettaessa.

(9)

CXL-luettelossa vahvistettujen, alkuperämaittain eriteltyjen tariffikiintiöiden sekä Norjan kanssa tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kiintiöiden hallinnoimiseksi ja
erityisesti sen valvomiseksi, että tuontituotteet ovat
yhdenmukaisia kyseessä olevan tavarankuvauksen kanssa
ja että tariffikiintiötä noudatetaan, olisi sovellettava viejämaan vastuulla myönnettyihin IMA 1 -todistuksiin
(inward monitoring arrangements) perustuvaa tuontitodistusjärjestelmää. Tämä järjestelmä, jossa viejämaa

f) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä EteläAfrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja
yhteistyötä koskevan sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan välinen
kirjeenvaihtona tehty sopimus, joka on hyväksytty
neuvoston päätöksellä 1999/753/EY (2) (jäljempänä
’Etelä-Afrikan kanssa tehty sopimus’);

g) neuvoston asetukset (EY) N:o 1349/2000 (3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o
2677/2000 (4); (EY) N:o 1727/2000 (5); (EY) N:o
2290/2000 (6); (EY) N:o 2341/2000 (7); (EY) N:o
2433/2000 (8); (EY) N:o 2434/2000 (9); (EY) N:o
2435/2000 (10); (EY) N:o 2475/2000 (11); (EY) N:o
2766/2000 (12) ja (EY) N:o 2851/2000 (13) eräistä
yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Viron,
Unkarin, Bulgarian, Latvian, Tšekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Romanian, Slovenian, Liettuan ja
Puolan Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen tiettyjen
maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden toimenpiteinä;

h) Euroopan talousyhteisön ja Kyproksen tasavallan
välinen assosiaatiosopimus, joka allekirjoitettiin 19
päivänä joulukuuta 1972 ja tehtiin yhteisön nimissä
neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1246/73 (14), ja
erityisesti Euroopan talousyhteisön ja Kyproksen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen toisen vaiheen
täytäntöönpanon edellytyksiä ja yksityiskohtaisia
sääntöjä koskeva pöytäkirja, joka allekirjoitettiin 19
päivänä joulukuuta 1987 ja tehtiin neuvoston
päätöksellä 87/607/ETY (15) (jäljempänä ’Kyproksen
kanssa tehty sopimus’).

(5)

CXL-luettelossa määrätään tietyistä ”jatkuvan markkinoille pääsyn” ja ”pienimmän markkinoille pääsyn”
järjestelmiin kuuluvista tariffikiintiöistä. On tarpeen
avata nämä kiintiöt ja määritellä niiden hallinnointitapa.

(1) EYVL L 215, 1.8.1998, s. 12.
(2) EYVL L 311, 4.12.1999, s. 1.
(3) EYVL L 155, 28.6.2000, s. 1.
(4) EYVL L 308, 8.12.2000, s. 7.
(5) EYVL L 198, 4.8.2000, s. 6.
(6) EYVL L 262, 17.10.2000, s. 1.
(7) EYVL L 271, 24.10.2000, s. 7.
(8) EYVL L 280, 4.11.2000, s. 1.
(9) EYVL L 280, 4.11.2000, s. 9.
(10) EYVL L 280, 4.11.2000, s. 17.
(11) EYVL L 286, 11.11.2000, s. 15.
(12) EYVL L 321, 19.12.2000, s. 8.
(13) EYVL L 332, 28.12.2000, s. 7.
(14) EYVL L 133, 21.5.1973, s. 1.
(15) EYVL L 393, 31.12.1987, s. 1.
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toimisi maatalousministeriön alaisuudessa. On syytä
tehdä tarvittavat muutokset kyseisen pyynnön täyttämiseksi.

vakuuttaa, että viedyt tuotteet vastaavat niiden tavarankuvausta, yksinkertaistaa merkittävästi tuontimenettelyä.
Sitä soveltavat myös yhteisöön kuulumattomat maat
tariffikiintiöiden noudattamisen valvomiseksi.

(10)

Yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi olisi IMA 1
-todistusten järjestelmässä kuitenkin edellytettävä, että
tuonti-ilmoitukset on todennettava yhteisössä erien
satunnaisotannalla ja kansainvälisesti hyväksytyillä
analysointi- ja tilastomenetelmillä.

(11)

IMA 1 -todistusten järjestelmän täytäntöönpano edellyttää tarkennuksia, jotka koskevat todistusten täyttämistä, myöntämistä, peruuttamista, muuttamista,
korvaamista ja voimassaoloaikaa sekä niiden käyttöä
vastaavan tuontitodistuksen kanssa. Lisäksi on vahvistettava tavanomaisiin toimitusaikoihin liittyviä loppuvuoden säännöksiä, joita sovelletaan IMA 1 -todistuksen
kattamien ja seuraavana vuonna tuotaviksi tarkoitettujen
tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen. Kiintiön noudattamisen varmistamiseksi olisi säädettävä
myös tuonti-ilmoitusten valvonnasta sekä vuoden
lopussa tehtävästä tarkastuksesta.

(12)

(13)

”Jatkuvan markkinoille pääsyn” kiintiössä tuotu UudenSeelannin voi on tunnistettava, jotta vältetään täysimääräisen vientituen myöntäminen ja eräiden tukien maksaminen. Tätä varten olisi vahvistettava eräitä määritelmiä
ja täsmennettävä, miten IMA 1 -todistus on täytettävä,
miten paino- ja rasvapitoisuustarkastukset on tehtävä ja
mitä menettelyä on noudatettava voin koostumusta
koskevissa mahdollisissa kiistatapauksissa.

Poiketen siitä, mitä asetuksessa (EY) N:o 1291/2000
säädetään, on aiheellista asettaa lisäedellytyksiä ”jatkuvan
markkinoille pääsyn” kiintiöön kuuluvan UudenSeelannin voin tuonnille erityisesti sitomalla IMA 1
-todistuksen kattama määrä vastaavan tuontitodistuksen
kattamaan määrään ja edellyttämällä, että kumpaakin
käytetään vain kerran yhden vapaaseen liikkeeseen
luovuttamista koskevan ilmoituksen kanssa.
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(16)

Toimijoiden, jotka aikovat tuoda tiettyjä Sveitsistä
peräisin olevia juustoja, on sitouduttava noudattamaan
vähimmäisarvoa vapaasti rajalla, jotta kyseisiin juustoihin voitaisiin soveltaa etuuskohtelua. Aiemmin tämä
sitoumus annettiin pakollisen IMA 1-todistuksen 17
kohdassa. Selkeyden vuoksi vapaasti rajalla -arvon käsitettä ja sen noudattamisen varmistamiseksi asetettuja
edellytyksiä on syytä täsmentää jollakin toisella tavalla.

(17)

Erityissäännöissä, jotka koskevat etuuskohteluun oikeutettua tuontia, johon ei sovelleta asetuksessa (EY) N:o
1706/98, EY—Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen
N:o 1/98 pöytäkirjan nro 1 liitteessä I, Etelä-Afrikan
kanssa tehdyn sopimuksen liitteessä IV ja Sveitsin kanssa
tehdyssä sopimuksessa tarkoitettuja kiintiöitä, olisi
täsmennettävä, että alennetun tullin kantaminen edellyttää asiaa koskevien sopimusten pöytäkirjoissa
määrätyn alkuperätodistuksen esittämistä.

(18)

Omien varojen suojelun parantamiseksi ja saatujen kokemusten perusteella tuontitarkastuksista on tarpeen antaa
yksityiskohtaiset säännökset. Erityisesti on syytä
täsmentää menettely, jota noudatetaan, jos vapaaseen
liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen kattama
erä ei ole tämän ilmoituksen mukainen, jotta varmistettaisiin kiintiöissä vapaaseen liikkeeseen tosiasiallisesti
luovutettujen määrien riittävä valvonta.

(19)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 OSASTO
YLEISET SÄÄNNÖKSET

(14)

(15)

Kanadalainen cheddar-juusto on nykyisin ainoa IMA 1
-todistusjärjestelmään kuuluva tuote, jonka osalta on
noudatettava vähimmäisarvoa vapaasti rajalla. Tämän
vuoksi ostaja ja määräjäsenvaltio on ilmoitettava IMA 1
-todistuksessa.

Koska Norjan IMA 1 -todistuksia myöntävien viranomaisten toteuttama hallinnointi oli riittämätöntä ja
johti kiintiöiden ylittämiseen, Norja on pyytänyt, että
asetuksen (EY) N:o 1374/98 liitteessä VII ilmoitetut kaksi
viranomaista korvattaisiin yhdellä viranomaisella, joka

1 artikla
Jollei toisin säädetä, tämän osaston säännöksiä sovelletaan kaikkeen asetuksen (EY) N:o 1255/1999 1 artiklassa tarkoitettujen
tuotteiden (jäljempänä ’maitotuotteet’) yhteisöön tuontiin,
mukaan luettuna ilman määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä sekä tulleja tai vaikutukseltaan
vastaavia maksuja tapahtuva tuonti, joka toteutetaan yhteisön
tietyille maille tai alueille myöntämien poikkeuksellisten kauppatoimenpiteiden mukaisesti.
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2 artikla
Rajoittamatta sitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 II osastossa säädetään, maitotuotteiden tuonti edellyttää aina tuontitodistuksen esittämistä.

22.12.2001

b) asetuksissa (EY) N:o 1349/2000, (EY) N:o 1727/2000, (EY)
N:o 2290/2000, (EY) N:o 2341/2000, (EY) N:o 2433/2000,
(EY) N:o 2434/2000, (EY) N:o 2435/2000, (EY) N:o 2475/
2000, (EY) N:o 2766/2000 ja (EY) N:o 2851/2000 säädetyt
kiintiöt;
c) asetuksessa (EY) N:o 1706/98 säädetyt kiintiöt;

3 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 15 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun vakuuden määrä on 10 euroa tuotteen 100 nettokilogrammaa kohti.
2.
Todistushakemuksen ja todistuksen 16 kohdassa on
oltava yhdistetyn nimikkeistön (jäljempänä ’CN’) 8-numeroinen
koodi, jota edeltää tarvittaessa ilmaisu ”ex”. Todistus on pätevä
ainoastaan tällä tavoin ilmoitetun tuotteen osalta.
3.
Todistus on voimassa asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23
artiklan 2 kohdan mukaisesti sen myöntämispäivästä seuraavan
kolmannen kuukauden loppuun asti.
4.
Todistus myönnetään viimeistään hakemuksen jättöpäivää seuraavana työpäivänä.

d) EY—Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o
pöytäkirjan nro 1 liitteessä 1 tarkoitetut kiintiöt;

1/98

e) Etelä-Afrikan kanssa tehdyn sopimuksen liitteessä IV tarkoitetut kiintiöt.

6 artikla
Tariffikiintiöt, kannettavat tullit, tuonnin vuotuiset enimmäismäärät, 12 kuukauden tuontijaksot (jäljempänä ’tuontivuosi’)
sekä niiden jakautuminen samansuuruisiin osiin kuuden
kuukauden jaksoiksi esitetään liitteessä I.
Liitteessä I olevassa B ja D osassa tarkoitetut kutakin tuontivuotta koskevat määrät jaetaan samansuuruisiin osiin kuuden
kuukauden jaksoiksi, jotka alkavat kunkin vuoden 1 päivänä
heinäkuuta ja 1 päivänä tammikuuta.

4 artikla
1.
CN-koodia 0406 90 01, johon luokitellaan jalostettaviksi
tarkoitetut juustot, sovelletaan ainoastaan tuontiin.
2.
CN-koodeja 0406 90 02—0406 90 06 sekä 0406 20 10
ja 0406 90 19 sovelletaan ainoastaan Sveitsistä peräisin ja
lähtöisin olevien tuotteiden tuontiin 20 artiklan säännösten
mukaisesti.

2 OSASTO

2 jakso

7 artikla
Tuontitodistuksen hakijan on oltava sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ennakolta hyväksymä, johon hakija on
sijoittautunut.
Kyseinen viranomainen myöntää hyväksyntänumeron kullekin
hyväksytylle toimijalle.

ALENNETUIN TULLEIN TAPAHTUVAA TUONTIA KOSKEVAT
ERITYISSÄÄNNÖT

8 artikla
I LUKU

Yksinomaan tuontitodistuksiin perustuva tuonti yhteisön
avaamissa kiintiöissä

1 jakso

5 artikla
Tämän luvun säännöksiä sovelletaan seuraavissa kiintiöissä
tapahtuvaan maitotuotteiden tuontiin:
a) alkuperämaittain erittelemättömät, CXL-luettelossa tarkoitetut kiintiöt;

1.
Hyväksyntä myönnetään kaikille toimijoille, jotka toimittavat toimivaltaisille viranomaisille ennen 1 päivää huhtikuuta
hakemuksen, joka sisältää seuraavat tiedot:
a) todiste siitä, että toimija on edellisen kalenterivuoden aikana
tuonut yhteisöön ja/tai vienyt yhteisöstä yhdistetyn nimikkeistön 4 ryhmään kuuluvia maitotuotteita vähintään 25
tonnia ja että näitä toimia on ollut vuodessa vähintään neljä;
b) kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka todistavat riittävällä tavalla
toimijan henkilöllisyyden ja toimijan aseman, erityisesti
i) kansallisen lainsäädännön mukaisesti laaditut asiakirjat,
jotka koskevat yrityksen kirjanpitoa ja/tai verotusjärjestelmää, ja,
jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään,
ii) toimijan alv-numero,
iii) toimijan ote kaupparekisteristä.
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2.
Edellä 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen todistusten
osalta
a) otetaan huomioon ainoastaan sellaiset tulli-ilmoitukset,
joissa ilmoitetaan hakijan nimi ja osoite tuonti-ilmoitusten
osalta 8 kohdassa ja vienti-ilmoitusten osalta 2 kohdassa;
b) sisäistä tai ulkoista jalostusta ei katsota tuonniksi tai vienniksi.

9 artikla
Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa hakijoille ennen 15
päivää kesäkuuta hyväksyntämenettelyn tuloksen ja tarvittaessa
hyväksyntänumeron. Hyväksyntä on voimassa yhden vuoden.

10 artikla
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset toimittavat kunkin
vuoden 20 päivään kesäkuuta mennessä hyväksyttyjä toimijoita
koskevan luettelon komissiolle, joka toimittaa sen muiden
jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Ainoastaan luettelossa mainitut toimijat saavat tehdä 11—14 artiklan mukaisia
todistushakemuksia 1 päivän heinäkuuta ja seuraavan vuoden
30 päivän kesäkuuta välisenä aikana.

3 jakso

11 artikla
Todistushakemuksia voidaan jättää ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jossa hyväksyntä on myönnetty. Hakemuksissa on ilmoitettava toimijan hyväksyntänumero.

12 artikla
Kukin toimija voi jättää Euroopan yhteisöjen yhtenäistetyssä
tariffissa (Taric) esitettävässä samassa kiintiössä (jäljempänä
’kiintiön numero’) ainoastaan yhden todistushakemuksen.
Todistushakemukset vastaanotetaan ainoastaan, jos hakija
liittää siihen kirjallisen ilmoituksen siitä, ettei hän ole jättänyt
eikä aio jättää kuluvalla jaksolla samassa kiintiössä muita hakemuksia tässä luvussa tarkoitetussa tuontijärjestelmässä.
Jos sama toimija jättää samassa kiintiössä useita hakemuksia,
kaikki hänen 2 osaston luvussa I tarkoitetuissa kiintiöissä jättämänsä hakemukset hylätään kuuden kuukauden tuontijakson
osalta.

13 artikla
1.
Todistushakemuksessa voidaan mainita yksi tai useampi
liitteessä I tarkoitetuista samaan kiintiöön kuuluvista CNkoodeista, ja siinä on mainittava jokaiselle eri koodille haettu
määrä.
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Kunkin koodin osalta myönnetään kuitenkin erillinen todistus.
2.
Todistushakemuksen on koskettava vähintään kymmentä
tonnia ja enintään kymmentä prosenttia kiintiölle vahvistetusta
määrästä 6 artiklassa tarkoitetun kuuden kuukauden jakson
aikana.
Edellä 5 artiklan c, d ja e kohdassa tarkoitettujen kiintiöiden
osalta todistushakemuksen on kuitenkin koskettava vähintään
kymmentä tonnia ja enintään 6 artiklan mukaisesti kullekin
jaksolle vahvistettua määrää.

14 artikla
1.
Todistushakemuksia voidaan jättää ainoastaan kunkin
kuuden kuukauden jakson kymmenen ensimmäisen päivän
aikana.
2.
Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 15 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun vakuuden määrä on 35 euroa tuotteen 100 nettokilogrammaa kohti.

4 jakso

15 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi viidentenä työpäivänä hakemusten jättämisen määräajan päättymisestä kunkin asianomaisen tuotteen osalta jätetyt hakemukset.
Kyseisessä tiedonannossa on oltava luettelo hakijoista, niiden
hyväksyntänumerot sekä kunkin CN-koodin osalta haetut
määrät, jotka on jaoteltu alkuperämaittain liitteessä I olevassa A
osassa tarkoitetussa tapauksessa.
2.
Kaikki tiedonannot, mukaan luettuina ”tyhjät” tiedonannot, toimitetaan kirjallisena televiestinä tai sähköisenä viestinä sovittuna työpäivänä liitteessä VI olevan mallin mukaisesti,
jos yhtään hakemusta ei ole jätetty, ja liitteissä VI ja VII olevien
mallien mukaisesti, jos hakemuksia on jätetty.
3.
Tiedonannot laaditaan erillisten mallien mukaisesti
kunkin liitteessä I tarkoitetun kiintiön osalta ja erikseen kunkin
alkuperämaan osalta, kun on kyse liitteessä I olevan B osan 2 ja
3 kohdassa tarkoitetuista kiintiöistä.

16 artikla
1.
Komissio päättää viipymättä, missä määrin jätetyt hakemukset voidaan hyväksyä ja ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille.
Todistus myönnetään hakijalle, jonka hakemukset on toimitettu 15 artiklan mukaisesti, viimeistään viiden työpäivän
kuluttua siitä, kun jäsenvaltioille on annettu ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitettu päätöstä koskeva tiedonanto.
2.
Jos määrät, joille todistuksia on haettu, ylittävät vahvistetut määrät, komissio soveltaa haettuihin määriin jakokerrointa.
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Jos hakemuksissa oleva kokonaismäärä on pienempi kuin
käytettävissä oleva määrä, komissio määrittää jäljellä olevan
määrän, joka lisätään saman tuontivuoden seuraavan jakson
käytettävissä olevaan määrään.

22.12.2001

— Article 5 of Regulation (EC) No 2535/2001,
— Règlement (CE) no 2535/2001, article 5,
— Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5,
— Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 5,

3.
Tuontitodistukset ovat voimassa 150 päivää tosiasiallisesta antopäivästään alkaen asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23
artiklan 2 kohdan mukaisesti.

— Regulamento (CE) no 2535/2001 artigo 5.o,
— Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 5,
— Förordning (EG) nr 2535/2001 artikel 5.

Todistukset ovat kuitenkin voimassa korkeintaan sen tuontivuoden loppuun asti, jona ne on myönnetty.
4.
Tämän luvun mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset
voidaan siirtää ainoastaan 2 jakson säännösten mukaisesti
hyväksytyille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille.
Todistuksen siirtäjä ilmoittaa todistuksen myöntävälle viranomaiselle siirronsaajan hyväksyntänumeron.

17 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4
kohdassa säädetään, tämän luvun säännösten mukaisesti tuotu
määrä ei voi olla tuontitodistuksen 17 ja 18 kohdassa ilmoitettua määrää suurempi. Tätä varten merkitään luku ”0”
mainitun todistuksen 19 kohtaan.

18 artikla
1.

Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava

a) 8 kohdassa maininta alkuperämaasta;
b) 15 kohdassa
i) Turkista peräisin olevan tuonnin osalta: liitteessä I olevan
D osan mukainen tuotteiden yksityiskohtainen kuvaus;
ii) muun tuonnin osalta: tuotteiden yksityiskohtainen
kuvaus, erityisesti käytetty raaka-aine ja rasvapitoisuus
painoprosentteina ilmaistuna. CN-koodiin 0406 kuuluvien tuotteiden osalta on ilmoitettava myös rasvapitoisuus (%) kuiva-aineen painosta ja vesipitoisuus (%)
rasvattoman aineen painosta;
c) 16 kohdassa kyseisen kiintiön mukaisesti ilmoitettu CNkoodi, jota edeltää tarvittaessa ilmaisu ”ex”;
d) 20 kohdassa kiintiön numero ja yksi seuraavista maininnoista:
— Reglamento (CE) no 2535/2001, artículo 5,
— Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5,
— Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5,
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5,

2.
Todistus velvoittaa tuomaan 8 kohdassa ilmoitetusta
maasta, lukuun ottamatta liitteessä I olevassa A osassa tarkoitetuissa kiintiöissä tapahtuvaa tuontia.
3.
Liitteiden säännösten mukaisesti todistuksen 24 kohdassa
ilmoitetaan kannettava tulli tai perustullin prosenttiosuutena
ilmaistava tulli taikka tullinalennuksen määrä prosentteina.

19 artikla
1.
Alennetun tullin kantaminen edellyttää vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen ja tuontitodistuksen
esittämistä ja jäljempänä tarkoitetun tuonnin yhteydessä
seuraavien pöytäkirjojen mukaisesti annetun alkuperäselvityksen esittämistä:
a) Yhteisön ja Unkarin (1), Puolan (2), Tšekin tasavallan (3),
Slovakian tasavallan (4), Romanian (5), Bulgarian (6) ja Slovenian (7) kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten pöytäkirja
nro 4;
b) Yhteisön ja Latvian (8), Viron (9) ja Liettuan (10) kanssa
tehtyjen Eurooppa-sopimusten pöytäkirja nro 3;
c) Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettu
AKT—EY-kumppanuussopimuksen liitteen IV pöytäkirja
nro 1, jota sovelletaan AKT—EY-ministerineuvoston
päätöksen N:o 1/2000 (11) nojalla (jäljempänä ’AKT—EYkumppanuussopimus’);
d) EY—Turkki-assosiaationeuvoston
pöytäkirja nro 3;

päätöksen

N:o

1/98

e) Etelä-Afrikan kanssa tehdyn sopimuksen pöytäkirja nro 1.
2.
Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen sopimusten mukaisesti tuotujen tuotteiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen edellyttää joko EUR.1-tavaratodistuksen tai
viejän mainittujen pöytäkirjojen säännösten mukaisesti
laatiman ilmoituksen esittämistä.
(1) EYVL L 347, 31.12.1993, s. 1.
(2) EYVL L 348, 31.12.1993, s. 1.
(3) EYVL L 360, 31.12.1994, s. 1.
(4) EYVL L 359, 31.12.1994, s. 1.
(5) EYVL L 357, 31.12.1994, s. 1.
(6) EYVL L 358, 31.12.1994, s. 1.
(7) EYVL L 51, 26.2.1999, s. 1.
(8) EYVL L 26, 2.2.1998, s. 1.
(9) EYVL L 68, 9.3.1998, s. 3.
(10) EYVL L 51, 20.2.1998, s. 1.
(11) EYVL L 195, 1.8.2000, s. 46.
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— Förordning (EG) nr 2535/2001, artikel 20.

II LUKU

YKSINOMAAN TUONTITODISTUKSEEN PERUSTUVA
KIINTIÖIDEN ULKOPUOLINEN TUONTI

20 artikla

2.
Todistus velvoittaa tuomaan 8 kohdassa ilmoitetusta
maasta.
3.
Todistuksen 24 kohdassa ilmoitetaan kannettava tulli tai
perustullin prosenttiosuutena ilmaistava tulli taikka tullinalennuksen määrä prosentteina.
22 artikla

1.
Tämän luvun säännöksiä sovelletaan etuuskohteluun
oikeutettuun, kiintiöiden ulkopuoliseen tuontiin, jota käsitellään seuraavissa sopimuksissa ja asiakirjoissa:
a) asetus (EY) N:o 1706/98;
b) EY—Turkki-assosiaationeuvoston
pöytäkirjan nro 1 liite I;
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päätöksen

N:o

1/98

c) Etelä-Afrikan kanssa tehdyn sopimuksen liite IV;
d) Sveitsin kanssa tehty sopimus.
2.
Kyseiset tuotteet sekä niistä kannettavat tullit esitetään
liitteessä II.

Alennetun tullin kantaminen edellyttää vapaaseen liikkeeseen
luovuttamista koskevan ilmoituksen ja tuontitodistuksen esittämistä sekä seuraavien pöytäkirjojen säännösten mukaisesti
annetun alkuperäselvityksen esittämistä:
a) AKT—EY-kumppanuussopimuksen liitteessä V oleva pöytäkirja nro 1;
b) EY—Turkki-assosiaationeuvoston
pöytäkirja nro 3;

päätöksen

N:o

1/98

c) Etelä-Afrikan kanssa tehdyn sopimuksen pöytäkirja nro 1;
d) Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 1972 allekirjoitetun
Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen (1), sellaisena kuin se on muutettuna 24 päivänä
tammikuuta 2001 tehdyllä EY—Sveitsi-sekakomitean
päätöksellä N:o 1/2001 (2), pöytäkirja nro 3.
23 artikla

21 artikla
1.

Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava

a) 8 kohdassa maininta alkuperämaasta;
b) 15 kohdassa
i) Turkista ja Sveitsistä peräisin olevan tuonnin osalta: liitteessä II olevassa B ja D osassa tarkoitettujen tuotteiden
yksityiskohtainen kuvaus;
ii) muun tuonnin osalta: tuotteiden yksityiskohtainen
kuvaus, erityisesti käytetty raaka-aine ja rasvapitoisuus
painoprosentteina ilmaistuna. CN-koodiin 0406 kuuluvien tuotteiden osalta on ilmoitettava myös rasvapitoisuus (%) kuiva-aineen painosta ja vesipitoisuus (%)
rasvattoman aineen painosta;
c) 16 kohdassa kyseisen liitteen mukaisesti ilmoitettu CNkoodi, jota edeltää tarvittaessa ilmaisu ”ex”;
d) 20 kohdassa yksi seuraavista maininnoista:
— Reglamento (CE) no 2535/2001 artículo 20,
— Forordning (EF) nr 2535/2001, artikel 20,
— Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, artikel 20,
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, άρθρο 20,
— Article 20 of Regulation (EC) No 2535/2001,
— Règlement (CE) no 2535/2001, article 20,
— Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20,
— Förordning (EG) nr. 2535/2001, artikel 20,
— Regulamento (CE) no 2535/2001, artigo 20,
— Asetus (EY) N:o 2535/2001, artikla 20,

Sveitsistä peräisin olevien, liitteessä II olevassa D osassa lueteltujen järjestysnumeroihin 3—10 kuuluvien tuotteiden osalta
tuontitodistus myönnetään ainoastaan, jos hakemukseen on
liitetty hakijan kirjallinen ilmoitus siitä, että liitteessä II olevassa
D osassa tarkoitettua vähimmäisarvoa vapaasti rajalla noudatetaan.
Hakijan on toimitettava toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä kaikki kyseisten viranomaisten tarpeellisiksi katsomat
tiedot ja täydentävät todisteet vähimmäisarvon vapaasti rajalla
noudattamisesta ja hyväksyttävä kaikki kyseisten viranomaisten
edellyttämät kirjanpitoa koskevat tarkastukset. Hakija ei voi
hyväksyä alennusta, palautusta tai muuta hyvitystä, josta saattaisi seurata, että kyseisen tuotteen arvo on sille vahvistettua
vähimmäistuontiarvoa pienempi.
Jos vähimmäisarvoa vapaasti rajalla ei ole noudatettu,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (3) liitteessä I vahvistetun tuontitullin lisäksi on maksettava rangaistusmaksu, joka
on suuruudeltaan 25 prosenttia tullin määrästä.
III LUKU

Yksinomaan tuontitodistuksiin perustuva tuonti ”inward
monitoring arrangement” (ima 1) -todistuksen mukaisesti
1 jakso
24 artikla
1.
Tämän jakson säännöksiä sovelletaan seuraavien kiintiöiden tai sopimusten mukaiseen tuontiin:
a) alkuperämaittain eritellyt, CXL-luettelossa tarkoitetut tariffikiintiöt;
(1) EYVL L 300, 31.12.1972, s. 189.
(2) EYVL L 51, 21.2.2001, s. 40.
(3) EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

L 341/36

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

b) Norjan kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt kiintiöt;
c) Kyproksen kanssa tehty sopimus.
2.
Kannettavat tullit ja, 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun tuonnin osalta, tuonnin vuotuiset enimmäismäärät sekä
tuontivuosi määritellään liitteessä III.

27 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4
kohdassa säädetään, tuotu määrä ei voi olla tuontitodistuksen
17 ja 18 kohdassa ilmoitettua määrää suurempi. Tätä varten
merkitään luku ”0” mainitun todistuksen 19 kohtaan.

28 artikla

25 artikla
1.
Ilmoitetun tullin mukainen tuontitodistus liitteessä III
luetelluille tuotteille myönnetään ainoastaan esitettäessä
vastaava IMA 1 -todistus siinä mainitulle kokonaisnettomäärälle.
IMA 1 -todistuksen on täytettävä liitteessä III olevassa A osassa
tarkoitettuun kiintiöön 09.4589 kuuluvan voin osalta (jäljempänä ’Uuden-Seelannin voi’) 40 artiklan 1 kohdassa vahvistetut
vaatimukset ja muiden tuotteiden osalta 29—33 artiklassa
vahvistetut vaatimukset. Tuontitodistuksessa on oltava
vastaavan IMA 1 -todistuksen numero ja myöntämispäivä.

1.

b) 15 kohdassa tuotteiden kuvaus liitteen III eritelmän mukaisesti;
c) 16 kohdassa liitteen III mukaisesti ilmoitettu CN-koodi, jota
edeltää tarvittaessa ilmaisu ”ex”;
d) 20 kohdassa tarvittaessa kiintiön numero sekä IMA 1 -todistuksen numero ja sen myöntämispäivä yhdellä seuraavista
tavoista merkittynä:
— Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no …
expedido el …
— Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. …, udstedt
den …
— Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1
Nr. …, ausgestellt am …

Todistuksen myöntävän viranomaisen on lähetettävä komissiolle telekopiona jäljennös kunkin tuontitodistushakemuksen
kanssa esitetystä IMA 1 -todistuksesta sen esittämispäivänä
viimeistään klo 18.00 (Brysselin aikaa).

— Έγκυρο µόνο εφόσον συvοδεύεται από το πιστοποιητικό
IMA 1 αριθ. … που εξεδόθη στις …
— Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No …
issued on …

Todistuksen myöntävän viranomaisen on myönnettävä tuontitodistus neljäntenä tätä seuraavana työpäivänä, ellei komissio
ole ennen kyseistä päivää toteuttanut erityisiä toimenpiteitä.

— Valable si accompagné du certificat IMA no …, délivré
le …
— Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …,
rilasciato il …

Toimivaltaisen tuontitodistuksen myöntävän viranomaisen on
säilytettävä jäljennös kustakin esitetystä IMA 1 -todistuksesta.

— Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. …
dat is afgegeven op …
— Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com
o número … emitido …

26 artikla

2.
Kunkin vuoden marraskuun 1 päivästä alkaen voidaan
myöntää seuraavan tammikuun 1 päivästä alkaen voimassa
olevia IMA 1 -todistuksia määrille, jotka kuuluvat kyseisen
tuontivuoden kiintiöön. Tuontitodistushakemuksia voidaan
kuitenkin jättää vasta tuontivuoden ensimmäisestä työpäivästä
alkaen.
3.
Edellytykset, joiden täyttyessä IMA 1 -todistus voidaan
peruuttaa, muuttaa, korvata tai oikaista, vahvistetaan liitteessä
VIII.

Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava

a) 7 ja 8 kohdassa merkintä lähtö- ja alkuperämaasta;

2.
Uuden-Seelannin voita ja liitteessä III olevassa C osassa
tarkoitettujen tuotteiden alennetuin tullein tapahtuvaa tuontia
lukuun ottamatta tuontitodistus voidaan myöntää vasta sen
jälkeen, kun toimivaltainen viranomainen on varmistanut 33
artiklan 1 kohdan e alakohdan säännösten noudattamisen.

1.
IMA 1 -todistus on voimassa myöntämispäiväänsä
seuraavan kahdeksannen kuukauden loppuun; se ei voi kuitenkaan missään tapauksessa olla voimassa pidempään kuin sitä
vastaava tuontitodistus eikä sen tuontivuoden, jota varten se on
myönnetty, 31 päivän joulukuuta jälkeen.

22.12.2001

— Voimassa vain … myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o..
kanssa
— Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr …
utfärdat den …
2.
Todistus velvoittaa tuomaan 8 kohdassa ilmoitetusta
alkuperämaasta.
3.

Todistuksen 24 kohdassa ilmoitetaan kannettava tulli.

29 artikla
1.
Uuden-Seelannin voita lukuun ottamatta IMA 1 -todistus
laaditaan lomakkeelle, jonka malli on liitteessä IX, ja tässä
luvussa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.
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2.
IMA 1 -todistuksessa olevaa ostajaa koskevaa 3 kohtaa ja
määrämaata koskevaa 6 kohtaa ei täytetä, paitsi jos kyse on
cheddar-juustosta, josta säädetään liitteen III kiintiössä nro
09.4513.
30 artikla
1.
Edellä 29 artiklassa tarkoitetun lomakkeen koon on
oltava 210 × 297 millimetriä. Käytettävän paperin painon on
oltava vähintään 40 grammaa neliömetriltä ja värin valkoinen.
2.
Lomakkeet on painettava ja täytettävä yhdellä yhteisön
virallisista kielistä. Ne voidaan lisäksi painaa ja täyttää yhteisön
virallisen kielen lisäksi viejämaan virallisella kielellä tai yhdellä
virallisista kielistä.
3.
Lomake täytetään joko kirjoituskoneella tai käsin.
Viimeksi mainitussa tapauksessa se on täytettävä painokirjaimin.
4.
Jokainen IMA 1 -todistus on yksilöitävä todistuksen
myöntävän viranomaisen määrittelemällä sarjanumerolla.
31 artikla
1.
IMA 1 -todistus on laadittava liitteessä III tarkoitettujen
tuotteiden jokaisesta lajista ja esittämismuodosta.
2.
IMA 1 -todistuksessa on oltava Uuden-Seelannin voita
lukuun ottamatta jokaisen tuotelajin ja esittämismuodon osalta
liitteessä XI olevat tiedot.
32 artikla
1.
IMA 1 -todistuksen alkuperäiskappale on esitettävä
vastaavan tuontitodistuksen ja näiden kattamien tuotteiden
kanssa tuontijäsenvaltion tulliviranomaisille samalla kun
tehdään ilmoitus vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta. Alkuperäiskappale on esitettävä todistuksen voimassaoloaikana,
jollei satu ylivoimaista estettä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
26 artiklan 1 kohdan soveltamista.
Kuitenkin jos alkuperäiskappale on kadonnut tai käyttökelvoton, todistuksen myöntävälle viranomaiselle ja tulliviranomaisille voidaan esittää todistuksen myöntävän viranomaisen
asianmukaisesti oikeaksi todistama ja yksilöimä jäljennös.
2.
IMA 1 -todistus on pätevä ainoastaan, jos se on asianmukaisesti täytetty ja jos siinä on liitteessä XII ilmoitetun todistuksen myöntävän viranomaisen asianmukainen hyväksymismerkintä.
3.
IMA 1 -todistuksessa on asianmukainen hyväksymismerkintä, kun siinä on todistuksen myöntämispaikka ja -aika,
myöntävän viranomaisen leima ja niiden henkilöiden allekirjoitus, joilla on valtuudet todistukset allekirjoittamiseen.
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a) viejämaa on tunnustanut sen todistuksia myöntäväksi viranomaiseksi;
b) se sitoutuu tarkistamaan todistuksissa olevat merkinnät;
c) se sitoutuu toimittamaan pyynnöstä komissiolle ja jäsenvaltioille todistuksissa olevien tietojen arvioimiseksi tarvittavat
tiedot;
d) se sitoutuu myöntämään liitteessä III olevassa A osassa
mainittujen tuotteiden osalta IMA 1 -todistuksen koko sen
kattamalle määrälle ennen kuin asianomainen tuote poistuu
todistuksen myöntävän maan alueelta,
e) se sitoutuu lähettämään komissiolle faksina jäljennöksen
kustakin oikeaksi todistetusta IMA 1 -todistuksesta sen
kattaman kokonaismäärän osalta sen myöntämispäivänä tai
seitsemän päivän kuluessa kyseisestä päivästä, ja tarvittaessa
tiedon todistuksen mahdollisesta peruuttamisesta, oikaisemisesta tai muuttamisesta;
f) se sitoutuu antamaan CN-koodiin 0406 kuuluvien tuotteiden osalta komissiolle tiedoksi 15 päivään tammikuuta
mennessä kunkin kiintiön osalta erikseen:
i) edelliseksi kiintiövuodeksi myönnettyjen IMA 1 -todistusten lukumäärän, tunnistenumerot ja niiden kattamat
määrät sekä kyseisenä kiintiövuonna myönnettyjen todistusten kokonaislukumäärän ja todistuksissa mainitun
kokonaismäärän, ja
ii) ilmoituksen kyseisten IMA 1 -todistusten peruuttamisesta, oikaisemisesta tai muuttamisesta tai IMA 1 -todistusten jäljennösten antamisesta liitteessä VIII olevassa
1—5 kohdassa ja 32 artiklan 1 kohdassa säädetyllä
tavalla sekä kaikki asiaa koskevat tiedot.
2.
Liitettä XII tarkastellaan uudelleen, kun 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitettu edellytys ei enää täyty tai kun todistuksen myöntävä viranomainen ei täytä jotain sille määrätyistä
velvoitteista.

2 jakso

34 artikla
1.
Tämän jakson säännöksiä sovelletaan Uuden-Seelannin
voihin, ellei 1 jaksossa toisin säädetä.
2.
Uuden-Seelannin voin kiintiön kuvauksessa olevalla ilmaisulla ”vähintään kuusi viikkoa vanha” tarkoitetaan kuusi
viikkoa vanhaa päivänä, jona ilmoitus vapaaseen liikkeeseen
luovuttamisesta tehdään tulliviranomaisille.

35 artikla
33 artikla
1.
Todistuksen myöntävä viranomainen voidaan ilmoittaa
liitteessä XII ainoastaan, jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

1.
Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 15 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun vakuuden määrä on 5 euroa tuotteen 100 nettokilogrammaa kohti.
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2.
Tuontitodistushakemuksia voi jättää vain Yhdistyneessä
kuningaskunnassa.
Yhdistyneen kuningaskunnan on valvottava kaikkia myönnettyjä, peruutettuja, muutettuja ja oikaistuja IMA 1 -todistuksia
tai sellaisia IMA 1 -todistuksia, joista on annettu jäljennöksiä.
Sen on varmistettava, että kokonaismäärä, jolle tuontitodistuksia myönnetään, ei ylitä minkään tuontivuoden kiintiötä.
3.
Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 24 artiklan mukainen
hyväksymismerkintä edellyttää, että tuontitodistus käytetään
yhtä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaa ilmoitusta
varten ja että se kattaa vain yhden erän. Jos vapaaseen liikkeeseen luovutettu määrä on pienempi kuin tuontitodistuksen 17
ja 18 kohdassa ilmoitettu määrä, luovuttamattomaan määrään
liittyvä vakuus menetetään, ja kyseistä todistusta ei voi käyttää
muun määrän tuontiin.

36 artikla
Jos koostumusta koskevat vaatimukset eivät täyty UudenSeelannin voin osalta, koko erä suljetaan pois etuuskohtelusta.
Kun vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus on
vastaanotettu, ja tulliviranomaiset toteavat, että tavara ei ole
vaatimusten mukaista, niiden on kannettava asetuksen (ETY)
N:o 2658/87 liitteessä I vahvistettu tuontitulli, tehtävä vähennysmerkintä tuontitodistuksen 29 kohtaan ja toimitettava
todistus tuontitodistuksia myöntävälle viranomaiselle, joka
muuttaa sen vakiotuontitodistukseksi, joka ei oikeuta etuuskohteluun.

22.12.2001

— Converted from a reduced duty import licence for product
under order No … to a full duty import licence on which
the rate of duty of …/100 kg was due and has been paid;
licence already attributed,
— Certificat d'importation à droit réduit pour le produit
correspondant au contingent …, converti en un certificat
d'importation à taux plein, pour lequel le taux du droit
applicable de …/100 kg a été acquitté; certificat déjà
imputé,
— Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per
il prodotto corrispondente al contingente … ad un titolo
d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata
l'aliquota di …/100 kg; titolo già imputato,
— Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer … vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van …/100 kg
verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het
certificaat afgeschreven,
— Obtido por conversão de um certificado de importação
com direito reduzido para o produto com o número de
ordem … num certificado de importação com direito
pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de
…/100 kg foi paga; certificado já imputado,
— Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistutseksi tavaralle, joka kuuluu
järjestysnumeroon … ja josta on kannettu tariffin
mukainen tulli …/100 kg; vähennysmerkinnät tehty,
— Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt
med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för
vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats. Redan avskriven licens.

37 artikla

Todistuksen myöntävän viranomaisen on tehtävä kirjanpitotietoihin tarvittavat muutokset tämän muutoksen huomioon ottamiseksi. Tulliviranomaisen on varmistettava, että kauppaa ja
omia varoja koskevaan kirjanpitoon tehdään asiaan kuuluvat
muutokset.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 26 artiklassa
säädetään, toimivaltaisen todistuksia myöntävän viranomaisen
on tehtävä todistuksen 20 kohtaan jokin seuraavista merkinnöistä:

38 artikla

— Certificado de importación con tipo reducido para el
producto con el número de orden … que se ha convertido
en un certificado de importación con tipo pleno para el que
se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de …/
100 kg; certificado ya anotado
— Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et
produkt under nr … til en importlicens med fuld toldsats,
hvor den skyldige importtold på …/100 kg er betalt;
licensen er allerede afskrevet,
— Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz
für das Erzeugnis mit der lfd. Nr … in eine Einfuhrlizenz
zum vollen Zollsatz von …/100 kg, der entrichtet wurde;
Lizenz abgeschrieben,
— Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής µε µειωµένο δασµό
για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθµού … σε πιστοποιητικό
εισαγωγής µε πλήρη δασµό για το οποίο το ποσοστό δασµού
ποσού …/100 kg οφείλετο και πληρώθηκε? το πιστοποιητικό
ήδη χορηγήθηκε,

Edellä 33 artiklan a ja e kohdassa säädettyjen vaatimusten
lisäksi todistuksen myöntävä viranomainen voidaan ilmoittaa
liitteessä XII ainoastaan, jos se täyttää seuraavat vaatimukset:
a) se sitoutuu ilmoittamaan komissiolle liitteessä IV olevan 1
kohdan e alakohdassa tarkoitetun tyypillisen prosessiin liittyvän rasvapitoisuuden standardipoikkeaman UudenSeelannin voin osalta, jota kukin liitteessä IV olevan 1
kohdan a alakohdassa tarkoitettu tuottaja valmistaa kutakin
tuotteen ostoon liittyvää eritelmää noudattaen,
b) se sitoutuu lähettämään Yhdistyneen kuningaskunnan
toimivaltaiselle todistuksia myöntävälle viranomaiselle
faksina jäljennöksen kustakin oikeaksi todistetusta IMA 1
-todistuksesta siinä mainitun kokonaismäärän osalta sen
myöntämispäivänä tai seitsemän päivän kuluessa kyseisestä
päivästä, ja tarvittaessa tiedon todistuksen mahdollisesta
peruuttamisesta, oikaisemisesta tai muuttamisesta;
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c) se sitoutuu antamaan Yhdistyneen kuningaskunnan todistuksia myöntävälle viranomaiselle kuluvaksi ja seuraavaksi
kiintiövuodeksi myönnettyjen IMA 1 -todistusten osalta
erikseen jäljempänä mainitut tiedot, jotka on toimitettava
tammikuusta lokakuuhun ulottuvalla kaudella ennen
kutakin kuukautta seuraavan kuukauden 10:ttä päivää ja
marras- ja joulukuussa ennen kutakin kokonaista tai vajaata
viikkoa seuraavan viikon perjantaita:
i) kyseisen kuukauden tai viikon aikana myönnettyjen IMA
1 -todistusten lukumäärä, tunnistetiedot ja niissä
mainitut määrät sekä kyseisenä kiintiövuonna myönnettyjen todistusten kokonaislukumäärä ja niissä mainitut
määrät, ja
ii) ilmoitus kyseisten IMA 1 -todistusten peruuttamisesta,
oikaisemisesta tai muuttamisesta tai IMA 1 -todistusten
jäljennösten antamisesta liitteessä VIII olevassa 1, 2, 4 ja
5 kohdassa ja 32 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla
sekä kaikki asiaa koskevat tiedot.

39 artikla

1.
Uuden-Seelannin voin määrien valvomiseksi on otettava
huomioon kaikki määrät, joista vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevat ilmoitukset on vastaanotettu kyseisen kiintiökauden aikana.

2.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kiintiövuoden
päättymistä seuraavaan 31 päivään tammikuuta mennessä ne
voin lopulliset kuukausittaiset määrät ja kyseisen kiintiövuoden
kokonaismäärä, joista vapaaseen liikkeeseen luovutusta
koskevat ilmoitukset on vastaanotettu 1 kohdassa tarkoitetun
tariffikiintiön rajoissa edellisen kiintiövuoden aikana. Kuukausiilmoitus on tehtävä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien
ilmoitusten vastaanottokuukautta seuraavan kuukauden 10
päivään mennessä.

3.
Yhdistyneen kuningaskunnan on annettava komissiolle
tiedoksi kunkin vuoden 28 päivään helmikuuta mennessä edeltävän kiintiövuoden osalta voin määrä, josta on asetettu
vakuus, ja vapaaseen liikkeeseen luovutetun voin määrä, jota
koskeva vakuus on vapautettu. Jos kaikki tiedot eivät ole saatavilla 28 päivänä helmikuuta, puuttuvat tiedot on toimitettava
mahdollisimman pian.

Yhdistyneen kuningaskunnan on annettava komissiolle tiedoksi
kunkin kiintiövuoden päättymistä seuraavaan 31 päivään
tammikuuta mennessä 38 artiklan c kohdassa tarkoitettujen
tietojen perusteella yksityiskohtainen selvitys kustakin kiintiövuoden aikana myönnetystä IMA 1 -todistuksesta, sen tunnistenumerosta ja siinä mainitusta määrästä sekä todistusten yhteenlasketusta lukumäärästä ja niissä kyseisenä vuonna mainitusta
kokonaismäärästä. Siinä on annettava kaikki asiaan kuuluvat
tiedot IMA 1 -todistusten mahdollisista peruutuksista tai niihin
tehdyistä oikaisuista tai muutoksista sekä niistä mahdollisesti
annetuista jäljennöksistä.

L 341/39
40 artikla

1.
IMA 1 -todistuksen täyttämistä ja voin painon ja rasvapitoisuuden valvontaa koskevat säännöt sekä tämän valvonnan
seuraukset vahvistetaan liitteessä IV.
Komissio hyväksyy liitteessä IV olevan 1 kohdan e alakohdassa
tarkoitetun tyypillisen prosessiin liittyvän rasvapitoisuuden
standardipoikkeaman, josta on ilmoitettu 38 artiklan a kohdan
mukaisesti, ja luettelot niistä sekä niiden voimaantulopäivä
toimitetaan jäsenvaltioille IMA 1 -todistusten myöntämistä
varten.
Tyypillinen prosessiin liittyvä rasvapitoisuuden standardipoikkeama on voimassa vähintään vuoden, jollei Uuden-Seelannin
todistuksen myöntävä viranomainen ilmoita komissiolle poikkeuksellisista olosuhteista, joiden perusteella sen muuttaminen
on tarpeen; muutokselle on saatava komission hyväksyntä.
Kustakin komission hyväksymästä tyypillisen prosessiin liittyvän rasvapitoisuuden standardipoikkeaman muutoksesta tai
uudesta standardipoikkeamasta ja sen voimaantulopäivästä on
ilmoitettava jäsenvaltioille IMA 1 -todistusten myöntämistä
varten.
2.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tieto liitteen IV
mukaisesti toteutetun valvonnan tuloksista kunkin neljännesvuoden osalta liitteessä V esitettyä vakiolomaketta käyttäen
kyseistä neljännesvuotta seuraavan kuukauden 10:nteen
päivään mennessä.

41 artikla
1.
Yhteisöön tämän luvun mukaisesti tuodun UudenSeelannin voin pakkausmerkinnöissä ja vastaavassa kauppalaskussa tai -laskuissa on kaikissa voin kaupan pitämisen vaiheissa
oltava maininta sen uusiseelantilaisesta alkuperästä.
2.
Jos Uuden-Seelannin voita sekoitetaan yhteisössä tuotettuun voihin, ja voisekoitus on tarkoitettu sellaisenaan kulutukseen ja pakattu enintään 500 gramman pakkauksiin, sen uusiseelantilainen alkuperä on 1 kohdasta poiketen mainittava
ainoastaan vastaavassa kauppalaskussa.
3.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kauppalaskussa on oltava myös seuraava maininta:
”komission asetuksen (EY) N:o 2535/2001 III luvun 2 jakson
säännösten mukaisesti tuotua voita, joka ei voi saada komission
asetuksen (ETY) N:o 429/90 1 artiklan 1 kohdassa tai komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua voin tukea eikä neuvoston asetuksen (EY) N:o
1255/1999 31 artiklan 10 ja 11 kohdan mukaista vientitukea,
ellei kyseisen asetuksen 31 artiklan 12 kohdassa tai komission
asetuksen (EY) N:o 1222/94 7 a artiklassa toisin säädetä.”

42 artikla
IMA 1 -todistus laaditaan liitteessä X olevan mallin mukaisesti
noudattaen tässä jaksossa ja 40 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.

L 341/40

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI
IV LUKU

22.12.2001

— Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001,
— Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 2535/2001,

Alennetuin tullein tapahtuvan tuonnin valvontaa koskevat
säännökset

43 artikla
1.
Kun tuotteet on ilmoitettu yhteisössä vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi, asianomaisten yhteisön tullitoimipaikkojen
on tarkastettava vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan
ilmoituksen, jolla haetaan etuuskohtelua, tueksi esitetyt asiakirjat.
Lisäksi niiden on tehtävä tuotteiden fyysiset tarkastukset
mainittujen asiakirjojen perusteella.
2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet
laatiakseen järjestelmän 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen fyysisten tarkastusten tekemiseksi riskianalyysin perusteella ilman ennakkovaroitusta.
Vuoden 2003 loppuun asti järjestelmällä on kuitenkin voitava
varmistaa, että fyysinen tarkastus tehdään vähintään kolmelle
prosentille jäsenvaltion kunkin kalenterivuoden vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevista ilmoituksista.
Laskiessaan toteutettavien fyysisten tarkastusten vähimmäismäärää jäsenvaltiot voivat päättää jättää huomiotta enintään
500 kilogramman suuruisia määriä koskevat tuonti-ilmoitukset.

— Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001,
— Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/
2001,
— Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE)
no 2535/2001,
— Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001,
— Fysisk kontroll utförd [förordning (EG) nr 2535/2001.
Tulliviranomaiset määrittävät ensimmäisen analyysin tulokset
20 työpäivän kuluessa fyysisen tarkastuksen tekemisestä. Jos
lopulliset tulokset osoittavat, että vaatimukset eivät täyty,
tulokset ja tarvittaessa tuontitodistus on toimitettava 10
työpäivän kuluessa tulosten vahvistamisesta toimivaltaiselle
todistuksen myöntävälle viranomaiselle.
Jos koostumuksen fyysinen tarkastus on tehty ennen asetuksen
(ETY) N:o 1291/2000 33 artiklan 1 kohdan a alakohdan
mukaisen hyväksymismerkinnällä varustetun tuontitodistuksen
esittämistä, vakuus vapautetaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (2) 248 artiklan
soveltamista.
4.
Jokaisesta tapauksesta, jossa koostumus ei vastaa vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevassa ilmoituksessa annettuja
tietoja, on ilmoitettava komissiolle 10 työpäivän kuluessa siitä,
kun tulliviranomaiset ovat todenneet vaatimusten täyttymättä
jäämisen täsmentäen, millaisesta vaatimustenvastaisuudesta on
kyse ja millaista tullia on kannettu vaatimustenvastaisuuden
toteamisen jälkeen.

45 artikla
44 artikla
1.
Komission asetusta (EY) N:o 213/2001 (1) sovelletaan
tässä asetuksessa säädettyjä tuoteanalyysejä varten käytettävien
vertailumenetelmien osalta määritettäessä, ovatko tuotteet
koostumukseltaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevassa
ilmoituksessa annettujen tietojen mukaisia.
2.
Kunkin tullitoimipaikan on laadittava yksityiskohtainen
tarkastusraportti kustakin toteutetusta fyysisestä tarkastuksesta.
Raportissa on mainittava tarkastuksen päivämäärä, ja se on
säilytettävä vähintään kolmen kalenterivuoden ajan.
3.
Kun fyysinen tarkastus on tehty, tuontitodistuksen 32
kohtaan tai sähköisen todistuksen viestikenttään on tehtävä
yksi seuraavista merkinnöistä:
— Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no
2535/2001,
— Fysisk kontrol [forordning (EF) nr.2535/2001,
— Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr 2535/
2001,

1.
Tariffikiintiöiden määrien valvomiseksi on otettava
huomioon kaikki määrät, joiden osalta vapaaseen liikkeeseen
luovutusta koskevat ilmoitukset on vastaanotettu kyseisen kiintiökauden aikana.
2.
Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kutakin
31 päivänä joulukuuta päättyvää kiintiövuotta seuraavaan 15
päivään maaliskuuta mennessä ja kutakin 30 päivänä kesäkuuta
päättyvää kiintiövuotta seuraavaan 15 päivään syyskuuta
mennessä kunkin kiintiön ja alkuperämaan osalta erikseen,
Uuden-Seelannin voita lukuun ottamatta, sen kiintiövuoden,
jonka osalta vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevat ilmoitukset on vastaanotettu, lopulliset kokonaismäärät.

3 OSASTO
SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

46 artikla

— Πραγµατοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2535/2001,

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tässä
asetuksessa säädetyn todistusjärjestelmän moitteettoman
toiminnan tarkastamiseksi.

(1) EYVL L 37, 7.2.2001, s. 1.

(2) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.
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47 artikla
Edellä 7 artiklassa säädettyä hyväksyntää ei vaadita 1 päivän
tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2002 välisen jakson osalta.
Tällä jaksolla todistushakemuksia voi jättää 2 osaston I luvussa
tarkoitettujen kiintiöiden osalta ainoastaan siinä jäsenvaltiossa,
johon hakija on sijoittautunut, ja ne otetaan vastaan ainoastaan, jos 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut todisteet
esitetään todistushakemusta jätettäessä kyseisen jäsenvaltion
toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla.
Tämän asetuksen 2 osaston I luvussa tarkoitetut tuontitodistukset, jotka on myönnetty 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän
kesäkuuta 2002 välisenä aikana, voidaan siirtää ilman 16
artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja rajoituksia.
Tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu
viitevuosi on 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta
2002 sekä 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2002
välisenä aikana vuosi 2001 tai vuosi 2000, jos asianomainen
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toimija todistaa, ettei hän voinut vuoden 2001 aikana poikkeuksellisesti tuoda tai viedä ilmoitettuja maitotuotemääriä.
48 artikla
Kumotaan asetukset (ETY) N:o 2967/79, (EY) N:o 2508/97,
(EY) N:o 1374/98 ja (EY) N:o 2414/98.
Niitä sovelletaan ennen 1 päivää tammikuuta 2002 haettuihin
todistuksiin.
Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän
asetukseen.
49 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen haettuihin
todistuksiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE I
I A
TARIFFIKIINTIÖT, JOITA EI OLE ERITELTY ALKUPERÄMAITTAIN

Kiintiön
numero

CN-koodi

09.4590

0402 10 19

Rasvaton maitojauhe

09.4599

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30

Voi ja muut maitorasvat

Tavaran kuvaus (1)

Alkuperämaa

Kiintiö 1.7.—30.6.
(määrä tonneina)
vuotuinen

puolivuosittainen

Kaikki kolmannet maat

68 000

34 000

47,50

Kaikki kolmannet maat

10 000

5 000

94,80

0405 10 50
0405 10 90
0405 90 10 (*)
0405 90 90 (*)

voiekvivalenttina

09.4591

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

Juusto pizzan valmistukseen, jäädytetty,
leikattu enintään 1 g painoisiksi paloiksi,
astioissa, joiden sisällön netttopaino on
vähintään 5 kg, vesipitoisuus vähintään
52 painoprosenttia ja rasvapitoisuus
vähintään 38 prosenttia kuiva-aineen
painosta

Kaikki kolmannet maat

5 300

2 650

09.4592

ex 0406 30 10

Emmental-sulatejuusto

Kaikki kolmannet maat

18 400

9 200

ex 0406 90 13

Emmental

ex 0406 30 10

Gruyère-sulatejuusto

ex 0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

09.4593

Tuontitulli
(euroa/100 kg
nettopaino)

13,00

71,90
85,80

Kaikki kolmannet maat

5 200

2 600

71,90
85,80

09.4594

0406 90 01

Juusto, jalostettavaksi tarkoitettu (2)

Kaikki kolmannet maat

20 000

10 000

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Kaikki kolmannet maat

15 000

7 500

21,00

09.4596

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

Tuorejuusto (kypsentämätön), myös herajuusto ja juustoaine, ei kuitenkaan järjestysnumerossa 09.4591 tarkoitettu juusto
pizzan valmistukseen

Kaikki kolmannet maat

19 500

9 750

92,60
106,40

0406 20 90

Muu juustoraaste ja juustojauhe

94,10

0406 30 31

Muu sulatejuusto

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

Sinihomejuusto

70,40

0406 90 17

Bergkäse ja Appenzell

85,80

0406 90 18

Frommage fribourgeois, Vacherin Mont
d'Or ja Tête de Moine

75,50

0406 90 23

Edam

0406 90 25

Tilsit

0406 90 27

Butterkäse

0406 90 29

Kashkaval

0406 40 50
0406 40 90
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Kiintiön
numero

09.4596
(jatkuu)
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CN-koodi

Tavaran kuvaus (1)

Alkuperämaa

L 341/43
Kiintiö 1.7.—30.6.
(määrä tonneina)
vuotuinen

0406 90 31

Feta, valmistettu lampaan- tai puhvelinmaidosta

0406 90 33

Feta, muu

0406 90 35

Kefalo-Tyri

0406 90 37

Finlandia

0406 90 39

Jarlsberg

0406 90 50

Juusto, joka on valmistettu lampaan- tai
puhvelinmaidosta

ex 0406 90 63

Pecorino

0406 90 69

muut

0406 90 73

Provolone

ex 0406 90 75

Caciocavallo

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo,
Samso

0406 90 78

puolivuosittainen

Tuontitulli
(euroa/100 kg
nettopaino)

94,10

75,50

Gouda

ex 0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

ex 0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double
Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

Camembert

0406 90 84

Brie

0406 90 86

suurempi kuin 47 painoprosenttia, mutta
enintään 52 painoprosenttia

0406 90 87

suurempi kuin 52 painoprosenttia, mutta
enintään 62 painoprosenttia

0406 90 88

suurempi kuin 62 painoprosenttia, mutta
enintään 72 painoprosenttia

0406 90 93

suurempi kuin 72 painoprosenttia

0406 90 99

muut

92,60
106,40

(*) 1 kilogramma tuotetta = 1,22 kilogrammaa voita.
(1) Sen rajoittamatta, mitä yhdistetyn nimikkeistön soveltamissäännöissä sanotaan, tavaran kuvaus on ohjeellinen ja suosituimmuusjärjestelmä määräytyy tämän liitteen
yhteydessä CN-koodin kattavuudella. Silloin kun ex CN-koodi on merkitty, suosituimmuusjärjestelmä määräytyy soveltamalla yhdessä CN-koodia ja vastaavaa tavaran
kuvausta.
2
( ) Kyseessä olevat juustot katsotaan jalostetuiksi, kun ne on jalostettu yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 0406 30 kuuluviksi tuotteiksi. Sovelletaan asetuksen (ETY) N:o
2454/93 291—300 artiklan säännöksiä.
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I B
YHTEISÖN JA UNKARIN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, TŠEKIN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN,
BULGARIAN, ROMANIAN, SLOVENIAN JA BALTIAN MAIDEN VÄLISTEN EUROOPPA-SOPIMUSTEN MUKAISET
TARIFFIKIINTIÖT
1. Puolasta peräisin olevat tuotteet

Kiintiön
numero

CN-koodi

Tavaran kuvaus (1)

Kannettava
tulli
(% suosituimmuustullista)

Vuotuiset määrät
(tonnia)
1.7.2000—
30.6.2001

Vuotuinen
korotus
1.7.2001 alkaen

09.4813

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

Rasvaton maitojauhe
Täysmaitojauhe
Täysmaitojauhe

Vapaa

10 000

1 000

09.4814

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90

Voi ja muut levittyvät maitorasvat (2)

Vapaa

6 000

600

09.4815

0406

Juusto ja juustoaine (2)

Vapaa

9 000

900

2. Tšekin tasavallasta peräisin olevat tuotteet

Kiintiön
numero

CN-koodi

Tavaran kuvaus (1)

Kannettava
tulli
(% suosituimmuustullista)

Vuotuiset määrät
(tonnia)
1.7.2000—
30.6.2001

Vuotuinen
korotus
1.7.2001 alkaen

09.4611

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

Rasvaton maitojauhe
Täysmaitojauhe
Täysmaitojauhe

20

2 875

0

09.4612

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

Voi

20

1 250

0

09.4613

0406

Juusto ja juustoaine (2)

Vapaa

5 100

765

3. Slovakian tasavallasta peräisin olevat tuotteet

Kiintiön
numero

CN-koodi

Tavaran kuvaus (1)

Kannettava
tulli
(% suosituimmuustullista)

Vuotuiset määrät
(tonnia)
1.7.2000—
30.6.2001

Vuotuinen
korotus
1.7.2001 alkaen

09.4611

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

Rasvaton maitojauhe
Kokomaitojauhe
Kokomaitojauhe

20

1 500

0

09.4612

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

Voi

20

750

0

09.4613

0406

Juusto ja juustoaine (2)

2 200

330

Vapaa
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4. Unkarista peräisin olevat tuotteet

Kiintiön
numero

CN-koodi

Tavaran kuvaus (1)

Kannettava
tulli
(% suosituimmuustullista)

Vuotuiset määrät
(tonnia)
1.7.2000—
30.6.2001

Vuotuinen
korotus
1.7.2001 alkaen

09.4731

0402 10

Maito ja kerma jauheena tai kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus
< 1,5 %

Vapaa

375

40

09.4733

0406

Juusto ja juustoaine (2)

Vapaa

3 500

350

5. Romaniasta peräisin olevat tuotteet

Kiintiön
numero

09.4758

CN-koodi

0406

Tavaran kuvaus (1)

Kannettava
tulli
(% suosituimmuustullista)

Juusto ja juustoaine (2)

Vapaa

Vuotuiset määrät
(tonnia)
1.7.2000—
30.6.2001

Vuotuinen
korotus
1.7.2001 alkaen

2 000

200

6. Bulgariasta peräisin olevat tuotteet

Kiintiön
numero

09.4660

CN-koodi

0406

Tavaran kuvaus (1)

Kannettava
tulli
(% suosituimmuustullista)

Juusto ja juustoaine (2)

Vapaa

Vuotuiset määrät
(tonnia)
1.7.2000—
30.6.2001

Vuotuinen
korotus
1.7.2001 alkaen

5 500

300

7. Virosta peräisin olevat tuotteet

Kiintiön
numero

CN-koodi

Tavaran kuvaus (1)

Kannettava
tulli
(% suosituimmuustullista)

Vuotuiset määrät
(tonnia)
1.7.2000—
30.6.2001

Vuotuinen
korotus
1.7.2001 alkaen

09.4578

0401 30

Kerma, rasvapitoisuus enintään 6
painoprosenttia

Vapaa

500

150

09.4546

0402 10 19
0402 21 19

Rasvaton maitojauhe
Täysmaitojauhe

Vapaa

10 000

3 000

09.4579

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19

Jogurtti, maustamaton

Vapaa

300

90

09.4580

0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

Käynyt tai hapatettu maito ja kerma

Vapaa

700

210

09.4547

0405 10 11
0405 10 19

Voi

Vapaa

3 000

900

09.4581

ex 0406

Juusto, ei kuitenkaan juustoaine (2)

Vapaa

2 000

600

09.4582

ex 0406 10

Juustoaine (2)

Vapaa

700

210
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8. Latviasta peräisin olevat tuotteet

Kiintiön
numero

CN-koodi

Tavaran kuvaus (1)

Kannettava
tulli
(% suosituimmuustullista)

Vapaa

Vuotuiset määrät
(tonnia)
1.7.2000—
30.6.2001

Vuotuinen
korotus
1.7.2001 alkaen

4 000

400

250

0

09.4549

0402 10 19
0402 21 19

Rasvaton maitojauhe
Täysmaitojauhe

09.4550

0402 29

Täysmaitojauhe, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävä

09.4551

0405 10

Voi

Vapaa

1 875

190

09.4552

0406

Juusto ja juustoaine (2)

Vapaa

3 000

300

20

9 Liettuasta peräisin olevat tuotteet

Kiintiön
numero

CN-koodi

Tavaran kuvaus (1)

Kannettava
tulli
(% suosituimmuustullista)

Vapaa

Vuotuiset määrät
(tonnia)
1.7.2001—
30.6.2002

Vuotuinen
korotus
1.7.2002 alkaen

5 500

500

09.4554

0402 10 19
0402 21 19

Rasvaton maitojauhe
Täysmaitojauhe

09.4567

0402 99 11

Maito tai kerma, tiivistetty,
lisättyä sokeria sisältävä

09.4556

0405 10 11
0405 10 19

Voi

Vapaa

1 925

175

09.4557

0406

Juusto ja juustoaine (2)

Vapaa

6 600

600

20

300

—

10. Sloveniasta peräisin olevat tuotteet

Kiintiön
numero

CN-koodi

Tavaran kuvaus (1)

Kannettava
tulli
(% suosituimmuustullista)

Vuotuiset määrät
(tonnia)
1.1.2001—
31.12.2001

1.1.2002 alkaen

09.4086

0402 10
0402 21

Rasvaton maitojauhe
Kokomaitojauhe

20

1 400

1 500

09.4087

0403 10

Jogurtti

20

700

750

09.4088

0406 90

Muut juustot

20

420

450

(1) Sen rajoittamatta, mitä yhdistetyn nimikkeistön soveltamissäännöissä sanotaan, tavaran kuvaus on ohjeellinen ja suosituimmuusjärjestelmä määräytyy tämän liitteen yhteydessä CN-koodin kattavuudella. Silloin kun ex CN-koodi on merkitty, suosituimmuusjärjestelmä
määräytyy soveltamalla yhdessä CN-koodia ja vastaavaa tavaran kuvausta.
(2) Tätä myönnytystä sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, joille ei myönnetä vientitukia.
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I C
ASETUKSEN (EY) N:o 1706/98 7 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT TARIFFIKIINTIÖT

Kiintiön
numero

CN-koodi

Tavaran kuvaus (1)

Kiintiö 1.1.—31.12.
(määrä tonneina)

Alkuperämaa

vuotuinen

puolivuosittainen

Tullialennus

09.4026

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä
sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

AKT

1 000

500

65 %

09.4027

0406

Juusto ja juustoaine

AKT

1 000

500

65 %

(1) Sen rajoittamatta, mitä yhdistetyn nimikkeistön soveltamissäännöissä sanotaan, tavaran kuvaus on ohjeellinen ja suosituimmuusjärjestelmä määräytyy tämän liitten
yhteydessä CN-koodin kattavuudella. Silloin kun ex CN-koodi on merkitty, suosituimmuusjärjestelmä määräytyy soveltamalla yhdessä CN-koodia ja vastaavaa tavaran
kuvausta.

I D
EY—TURKKI-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖKSEN N:o 1/98 PÖYTÄKIRJAN NRO 1 LIITTEEN I MUKAISET
TARIFFIKIINTIÖT

Kiintiön numero

09.4101

CN-koodi

0406 90 29

Tavaran kuvaus (1)

Kashkaval-juusto

ex 0406 90 31

Ainoastaan
lampaantai
puhvelinmaidosta tehty juusto,
suolavettä sisältävissä astioissa
tai lampaan- tai vuohennahkaisisssa leileissä

ex 0406 90 50

Ainoastaan
lampaantai
puhvelinmaidosta tehty muu
juusto, suolavettä sisältävissä
astioissa tai lampaan- tai
vuohennahkaisissa leileissä

ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

Tulum Peyniri, valmistettu
lampaan- tai puhvelinmaidosta,
yksittäisissä muovi- tai muissa
pakkauksissa, joiden paino alle
10 kg

Alkuperämaa

Vvuotuinen
kiintiö
1.1.—31.12.
(määrä tonneina)

Tuontitulli
(euroa/100 kg
nettopaino)

Turkki

1 500

0

(1) Sen rajoittamatta, mitä yhdistetyn nimikkeistön soveltamissäännöissä sanotaan, tavaran kuvaus on ohjeellinen ja suosituimmuusjärjestelmä määräytyy tämän liitteen yhteydessä CN-koodin kattavuudella. Silloin kun ex CN-koodi on merkitty, suosituimmuusjärjestelmä
määräytyy soveltamalla yhdessä CN-koodia ja vastaavaa tavaran kuvausta.
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I E
EUROOPAN YHTEISÖN JA ETELÄ-AFRIKAN TASAVALLAN VÄLISESSÄ SOPIMUKSESSA OLEVAN LIITTEEN IV
MUKAISET TARIFFIKIINTIÖT

Kiintiön
numero

09.4151

CN-koodi

0406 10
0406 20 90
0406 30
0406 40 90
0406 90 01
0406 90 21
0406 90 50
0406 20 69
0406 90 78
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
0406 90 93
0406 90 99

Tavaran kuvaus (1)

Alkuperämaa

Etelä-Afrikan
tasavalta

Tuontivuosi

Vuotuinen kiintiö 1.1.—31.12.
(määrä tonneina)
vuotuinen

puolivuosittainen

2000

5 000

2 500

2001

5 250

2 625

2002

5 500

2 750

2003

5 750

2 875

2004

6 000

3 000

2005

6 250

3 125

2006

6 500

3 375

2007

6 750

3 375

2008

7 000

3 500

2009

7 250

3 625

2010

Rajoittamaton

Rajoittamaton

Tuontitulli
(euroa/100 kg
nettopaino)

0

(1) Sen rajoittamatta, mitä yhdistetyn nimikkeistön soveltamissäännöissä sasnotaan, tavaran kuvaus on ohjeellinen ja suosituimmuusjärjestelmä määräytyy tämän liitteen yhteydessä CN-koodin kattavuudella. Silloin kun ex CN-koodi on merkitty, suosituimmuusjärjestelmä
määräytyy soveltamalla yhdessä CN-koodia ja vastaavaa tavaran kuvausta.
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LIITE II

II A
ASETUKSEN (EY) N:o 1706/98 7 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUT MYÖNNYTYKSET

CN-koodi

Tullialennus
(%)

Tavaran kuvaus (1)

0401

16

0403 10 11—0403 10 39

16

0403 90 11—0403 90 69

16

0404

16

0405 10

16

0405 20 90

16

0405 90

16

1702 11 00

16

1702 19 00

16

2106 90 51

16

2309 10 15

16

2309 10 19

16

2309 10 39

16

2309 10 59

16

2309 10 70

16

2309 90 35

16

2309 90 39

16

2309 90 49

16

2309 90 59

16

2309 90 70

16

(1) Sen rajoittamatta, mitä yhdistetyn nimikkeistön soveltamissäännöissä sanotaan, tavaran kuvaus on ohjeellinen ja suosituimmuusjärjestelmä määräytyy tämän liitteen yhteydessä CN-koodin kattavuudella. Silloin kun ex CN-koodi on merkitty, suosituimmuusjärjestelmä
määräytyy soveltamalla yhdessä CN-koodia ja vastaavan tavaran kuvausta.

II B
TUONTIETUUSJÄRJESTELMÄT — TURKKI

Järjestysnumero

CN-koodi

1

0406 90 29

2

3

Tavaran kuvaus

Alkuperämaa

Tuontitulli
(euroa/100 kg nettopaino, jollei
muutoin ilmoiteta)

Kashkaval

Turkki

67,19

ex 0406 90 31
ex 0406 90 50

Ainoastaan lampaan- tai puhvelinmaidosta tehty juusto,
suolavettä sisältävissä astioissa tai lampaan- tai vuohennahkaisissa leileissä

Turkki

67,19

ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

Tulum Peyniri, valmistettu lampaan- tai puhvelinmaidosta,
yksittäisissä muovi- tai muissa pakkauksissa, joiden paino
alle 10 kg

Turkki

67,19
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II C

ETUUSMENETTELYT TUONNISSA — ETELÄ-AFRIKKA

Tuontitulli (% perustullista)
Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus (1)

Alkuperämaa

Vuosi
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

14

0401
0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39

Etelä-Afrikan
tasavalta

0402 91
0402 99
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

Etelä-Afrikan
tasavalta

0404 10 48
0404 10 52
0404 10 54
0404 10 56
0404 10 58
0404 10 62
0404 10 72
0404 10 74
0404 10 76
0404 10 78
0404 10 82
0404 10 84
0406 10 20
0406 10 80
0406 20 90
0406 30
0406 40 90
0406 90 01
0406 90 21
0406 90 50
0406 90 69
0406 90 78
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
0406 90 93
0406 90 99

liitteen I E osassa
tarkoitettujen kiintiöiden yli tuotujen
määrien osalta

91

82

73

64

55

45

36

27

18

9

0

100 100 100 100 100

83

67

50

33

17

0
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Tuontitulli (% perustullista)

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus (1)

Alkuperämaa

Vuosi
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1702 11 00
1702 19 00
2106 90 51
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59
2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70
(1) Sen rajoittamatta, mitä yhdistetyn nimikkeistön soveltamissäännöissä sanotaan, tavaran kuvaus on ohjeellinen ja suosituimmuusjärjestelmä määräytyy tämän liitteen
yhteydessä CN-koodin kattavuudella. Silloin kun ex CN-koodi on merkitty, suosituimmuusjärjestelmä määräytyy soveltamalla yhdessä CN-koodia ja vastaavaa tavaran
kuvausta.

II D

ETUUSMENETTELYT TUONNISSA — SVEITSI

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus (2) (3) (4)

Alkuperämaa

Tuontitulli
(euroa/100 kg nettopaino, jollei
muutoin ilmoiteta)

1

0402 29 11
ex 0404 90 83

Erikoismaito pikkulapsille (1), enintään nettopainoltaan
500 g:n ilmanpitävissä astioissa, rasvapitoisuus suurempi
kuin 10 painoprosenttia mutta enintään 27 painoprosenttia

Sveitsi

43,80

2

0406 20 10
0406 90 19

Vihreä alppijuusto (Schabziger), valmistettu kuoritusta
maidosta, lisättyjä hienoksi jauhettuja yrttejä sisältävä

Sveitsi

6 % tullausarvosta

3

ex 0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin mont d'or ja Tête de moine,
rasvapitoisuus vähintään 45 % kuiva-aineen painosta,
kypsytysaika vähintään kahdeksantoista päivää Vacherin
mont d'or-, vähintään kaksi kuukautta Fromage fribourgeois- ja vähintään kolme kuukautta Tête de moine
-juuston osalta:
— kokonaiset kuorelliset juustot, arvo vapaasti rajalla
vähintään 401,85 euroa mutta enintään 430,62 euroa
100 kilogramman nettopainoa kohti,
— tyhjiöön tai inerttiin kaasuun pakatut palat, joissa on
kuori ainakin yhdellä sivulla, nettopaino vähintään
1 kg mutta pienempi kuin 5 kg, arvo vapaasti rajalla
vähintään kuin 430,62 euroa mutta enintään 459,39
euroa 100 kilon nettopainoa kohti

Sveitsi

19,32

L 341/52
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Järjestysnumero

4

CN-koodi

ex
ex
ex
ex

0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17 (6)
0406 90 18

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Tavaran kuvaus (2) (3) (4)

Emmental, Gruyère, Sbrinz ja Appenzell, rasvapitoisuus
vähintään 45 % kuiva-aineen painosta, kypsytysaika vähintään kolme kuukautta:
— tyhjiöön tai inerttiin kaasuun pakatut kuorelliset palat,
joiden nettopaino on vähintään 450 g, arvo vapaasti
rajalla vähintään 499,67 euroa 100 kilon nettopainoa
kohti

22.12.2001

Alkuperämaa

Tuontitulli
(euroa/100 kg nettopaino, jollei
muutoin ilmoiteta)

Sveitsi

9,66

Fromage fribourgeois, Vacherin mont d'or ja Tête de moine,
rasvapitoisuus vähintään 45 % kuiva-aineen painosta,
kypsytysaika vähintään kahdeksantoista päivää Vacherin
mont d'or-, vähintään kaksi kuukautta Fromage fribourgeois- ja vähintään kolme kuukautta Tête de moine:
— kokonaiset kuorelliset juustot, arvo vapaasti rajalla
vähintään 430,62 euroa 100 kilogramman nettopainoa
kohti,
— tyhjiöön tai inerttiin kaasuun pakatut palat, joissa on
kuori ainakin yhdellä sivulla, nettopaino vähintään
1 kg, arvo vapaasti rajalla vähintään kuin 459,39 euroa
100 kilon nettopainoa kohti
— tyhjiöön tai inerttiin kaasuun pakatut palat, joiden
nettopaino on vähintään 450 g, arvo vapaasti rajalla
vähintään 499,67 euroa 100 kilon nettopainoa kohti
5

ex 0406 30 10

Sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe, joka on
valmistettu yksinomaan Emmental-, Gruyère- tai Appenzelljuustosta ja mahdollisesti myös vihreästä alppijuustosta
(Schabziger), vähittäismyyntimuodossa (5), arvo vapaasti
rajalla vähintään 289,14 euroa 100 kilon nettopainoa kohti
ja rasvapitoisuus enintään 56 painoprosenttia kuiva-aineen
painosta

Sveitsi

43,80

6

ex 0406 90 02 (6)

Emmental, Gruyère, Sbrinz ja Appenzell:
— kokonaiset juustot, arvo vapaasti rajalla suurempi kuin
401,85 euroa mutta enintään 430,62 euroa 100 kilon
nettopainoa kohti, rasvapitoisuus vähintään 45 painoprosenttia kuiva-aineen painosta, kypsytysaika vähintään kolme kuukautta

Sveitsi

17,54

7

ex 0406 90 03 (6)

Emmental, Gruyère, Sbrinz ja Appenzell:
— kokonaiset juustot, arvo vapaasti rajalla suurempi kuin
430,62 euroa 100 kilon nettopainoa kohti, rasvapitoisuus vähintään 45 painoprosenttia kuiva-aineen
painosta, kypsytysaika vähintään kolme kuukautta

Sveitsi

6,58

8

ex 0406 90 04 (6)

Emmental, Gruyère, Sbrinz ja Appenzell:
— tyhjiöön tai inerttiin kaasuun pakatut palat, joissa on
kuori ainakin yhdellä sivulla, nettopaino vähintään
1 kg mutta pienempi kuin 5 kg, arvo vapaasti rajalla
suurempi kuin 430,62 euroa mutta enintään 459,39
euroa 100 kilon nettopainoa kohti, rasvapitoisuus
vähintään 45 painoprosenttia kuiva-aineen painosta,
kypsytysaika vähintään kolme kuukautta

Sveitsi

17,54
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Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus (2) (3) (4)

9

ex 0406 90 05 (6)

Emmental, Gruyère, Sbrinz ja Appenzell:
— tyhjiöön tai inerttiin kaasuun pakatut palat, joissa on
kuori ainakin yhdellä sivulla, nettopaino vähintään
1 kg, arvo vapaasti rajalla suurempi kuin 459,39 euroa
100 kilon nettopainoa kohti, rasvapitoisuus vähintään
45 painoprosenttia kuiva-aineen painosta, kypsytysaika
vähintään kolme kuukautta

Sveitsi

6,58

10

ex 0406 90 06 (6)

Emmental, Gruyère, Sbrinz ja Appenzell:
— kuorettomat palat, nettopaino pienempi kuin 450 g ja
arvo vapaasti rajalla suurempi kuin 499,67 euroa 100
kilon nettopainoa kohti, rasvapitoisuus vähintään 45
painoprosenttia kuiva-aineen painosta, kypsytysaika
vähintään kolme kuukautta, tyhjiöön tai inerttiin
kaasuun pakatut, pakkauksessa merkintä juuston
laadusta, rasvapitoisuudesta, vastuullisesta pakkaajasta
ja valmistusmaasta

Sveitsi

6,58

11

ex 0406 90 25

Tilsit-juusto, rasvapitoisuus enintään 48 painoprosenttia
kuiva-aineen painosta

Sveitsi

81,76

12

ex 0406 90 25

Tilsit-juusto, rasvapitoisuus suurempi kuin 48 painoprosenttia kuiva-aineen painosta

Sveitsi

110,96

Alkuperämaa

Tuontitulli
(euroa/100 kg nettopaino, jollei
muutoin ilmoiteta)

(1) Pikkulapsille tarkoitettuna erikoismaitona pidetään tuotteita, joissa ei ole patogeenisiä mikrobeja ja joissa on grammaa kohti vähemmän kuin 10 000 uudelleen herätettäviä
aerobista bakteeria ja vähemmän kuin kaksi kolibakteeria.
(2) Kokonaisilla kuorellisilla juustoilla tarkoitetaan kokonaisia juustoja, joiden nettopainot ovat seuraavat:
— Emmental: 60—130 kilogrammaa,
— Gruyère: 20—45 kilogrammaa,
— Sbrinz: 20—50 kilogrammaa,
— Appenzell: 6—8 kilogrammaa,
— Fromage fribourgeois: 6—10 kilogrammaa,
— Tête de moine: 0,700—4 kilogrammaa,
— Vacherin mont d'or: 0,400—3 kilogrammaa.

(3)
(4)

(5)
(6)

Kyseisiä säännöksiä sovellettaessa kuori määritetään seuraavasti:
”Kyseisten juustojen kuori on niiden uloin osa, joka muodostuu juustomassasta mutta jonka koostumus on huomattavasti sitä kiinteämpi ja väri selvästi tummempi.”.
’Vapaasti rajalla -arvolla’ tarkoiteaan vientimaan vapaasti rajalla -hintaa tai vapaasti laivassa -hintaa, johon tarvittaessa lisätään yhteisön tullialueelle kuljetuksesta ja
vakuutuksista aiheutuneet kulut.
Tyhjiöön tai inerttiin kaasuun pakattuihin suorakaiteen muotoisiin kimpaleisiin tai paloihin sovelletaan myönnytystä vain, jos niiden pakkauksessa on vähintään seuraavat
tiedot:
— juuston nimi
— rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta
— vastuussa oleva pakkaaja
— juuston alkuperämaa.
Ilmaisu ’vähittäismyyntimuodossa’ sovelletaan enintään yhden kilon painoisiin juustoihin, joiden pakkauksissa tuotetta lähinnä oleva pakkaus sisältää annoksia tai viipaleita,
joiden kunkin nettopaino on enintään 100 grammaa.
Ei kuitenkaan Bergkäse.
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LIITE ΙII

III A

GATT/WTO-SOPIMUSTEN MUKAISET ALKUPERÄMAAN MUKAAN ERITELLYT TARIFFIKIINTIÖT

Kiintiön
numero

09.4589

CN-koodi

Tavaran kuvaus

ex 0405 10 11
ex 0405 10 19

Voi, vähintään kuusi viikkoa vanha, rasvapitoisuus vähintään 80 mutta alle 82 painoprosenttia, valmistettu suoraan maidosta tai
kermasta ilman varastoituja aineksia soveltamalla yksittäistä, itsenäistä ja keskeytymätöntä menettelyä.

ex 0405 10 30

Voi, vähintään kuusi viikkoa vanha, rasvapitoisuus vähintään 80 mutta alle 82 painoprosenttia, valmistettu suoraan maidosta tai
kermasta ilman varastoituja aineksia soveltamalla yksittäistä, itsenäistä ja keskeytymätöntä menettelyä, jonka aikana kerma voi
välillä olla voiöljynä ja/tai maitorasvan fraktiona (menettelyistä käytetään nimityksiä
”Ammix” ja ”Spreadable”)

Alkuperämaa

Vuotuinen
Tuontitulli
kiintiö
(euroa/100 kg
1.1.—31.12.
nettopaino)
(määrä tonneina)

Todistusten täyttämistä koskevat
säännöt

Uusi-Seelanti

76 667

86,88

Katso liite IV

4 000

17,06

Katso liitteessä XI
oleva C ja D kohta

500

17,06

Katso liitteessä XI
oleva C ja D kohta

09.4515

0406 90 01

Juusto, jalostettavaksi tarkoitettu (1)

Uusi-Seelanti

09.4522

0406 90 01

Juusto, jalostettavaksi tarkoitettu (1)

Australia

09.4514

ex 0406 90 21

Kokonaiset Cheddar-juustot (kokonaiset
juustot, joiden nettopaino on vähintään
33 kg mutta enintään 44 kg, ja kuution tai
suuntaissärmiön
muotoiset
kimpaleet,
joiden nettopaino on vähintään 10 kg),
rasvapitoisuus vähintään 50 prosenttia
kuiva-aineen painosta, kypsytysaika vähintään kolme kuukautta

Uusi-Seelanti

7 000

17,06

Katso liitteessä XI
oleva B kohta

09.4521

ex 0406 90 21

Kokonaiset Cheddar-juustot (kokonaiset
juustot, joiden nettopaino on vähintään
33 kg mutta enintään 44 kg, ja kuution tai
suuntaissärmiön
muotoiset
kimpaleet,
joiden nettopaino on vähintään 10 kg),
rasvapitoisuus vähintään 50 prosenttia
kuiva-aineen painosta, kypsytysaika vähintään kolme kuukautta

Australia

3 250

17,06

Katso liitteesä XI
oleva B kohta

09.4513

ex 0406 90 21

Pastöroimattomasta maidosta valmistettu
Cheddar, rasvapitoisuus vähintään 50
prosenttia kuiva-aineen painosta, kypsytysaika vähintään yhdeksän kuukautta, arvo
vapaasti rajalla (2) 100 kilon nettopainoa
kohti vähintään:
— 334,20 euroa kokonaisten juustojen
osalta
— 354,83 euroa juustojen osalta, joiden
nettopaino on vähintään 500 g
— 368,58 euroa juustojen osalta, joiden
nettopaino on pienempi kuin 500 g

Kanada

4 000

13,75

Katso liitteessä XI
oleva A kohta

22.12.2001

Kiintiön
numero

FI

CN-koodi

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Tavaran kuvaus

Alkuperämaa

L 341/55
Vuotuinen
Tuontitulli
kiintiö
(euroa/100 kg
1.1.—31.12.
nettopaino)
(määrä tonneina)

Todistusten täyttämistä koskevat
säännöt

Ilmaisulla 'kokonaiset juustot' tarkoitetaan
juustoja, jotka ovat:
— kokonaisia ja joiden nettopaino on
vähintään 33 kg, mutta enintään 44 kg
— kuution tai suuntaissärmiön muotoisia
kimpaleita ja joiden nettopaino on
vähintään 10 kg
(1) Tätä erityistä käyttötarkoitusta valvottaessa noudatetaan asiaa koskevia yhteisön säännöksiä. Kyseessä olevat juustot katsotaan jalostetuiksi, kun ne on jalostettu yhdistetyn
nimikkeistön alanimikkeeseen 0406 30 kuuluviksi tuotteiksi. Sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 291—300 artiklan säännöksiä.
(2) 'Vapaasti rajalla -arvolla' tarkoitetaan vientimaan vapaasti rajalla -hintaa tai vapaasti laivassa -hintaa, johon tarvittaessa lisätään yhteisön tullialueelle kuljetuksesta ja
vakuutuksista aiheutuneet kulut.

IΙI B

PÄÄTÖKSEN 95/582/EY MUKAISESTI VAHVISTETUT TARIFFIKIINTIÖT NORJAN KANSSA TEHDYN SOPIMUKSEN
YHTEYDESSÄ

Kiintiön
numero

CN-koodi

Tavaran kuvaus (1)

Alkuperämaa

Vuotuinen kiintiö
1.1.—31.12.
(määrä tonneina)
2001 2002 2003

09.4597

ex 0406 90 39

Jarlsberg, rasvapitoisuus kuiva-aineen
painosta vähintään 45 % ja pitoisuus
kuiva-aineen painosta vähintään
56 %, kypsytetty vähintään kolme
kuukautta:
— kokonaiset kuorelliset juustot,
joiden nettopaino on vähintään
8 kg ja enintään 12 kg
— suorakaiteen muotoiset kimpaleet, joiden nettopaino on enintään 7 kg (2)
— tyhjiöön tai inerttiin kaasuun
pakatut palat, joiden nettopaino
on vähintään 150 g ja enintään
1 kg (2)

ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

Ridder, rasvapitoisuus kuiva-aineen
painosta vähintään 60 %, kypsytetty
vähintään neljä viikkoa
— kokonaiset kuorelliset juustot,
joiden paino on vähintään 1 kg
ja enintään 2 kg
— tyhjiöön tai inerttiin kaasuun
pakatut palat, joissa on kuori
ainakin yhdellä sivulla, nettopaino vähintään 150 g (2)

Norja

2004
ja seur.

2 351 2 266 2 265 2 351

Tuontitulli
(euroa/100 kg
nettopaino)

Todistusten laatimista koskevat
säännöt

66,41

ks. liitteessä XI
oleva G kohta

L 341/56
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Kiintiön
numero

CN-koodi

Tavaran kuvaus (1)

22.12.2001

Vuotuinen kiintiö
1.1.—31.12.
(määrä tonneina)

Alkuperämaa

2001 2002 2003

09.4665

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

09.4666

0406 30

Herajuusto

357

352

357

Sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste
eikä jauhe

—

—

—

Tuontitulli
(euroa/100 kg
nettopaino)

Todistusten laatimista koskevat
säännöt

357

7,5

ks. liitteessä XI
oleva H kohta

8

43,8

2004
ja seur.

(1) Sen rajoittamatta, mitä yhdistetyn nimikkeistön soveltamissäännöissä sanotaan, tavaran kuvaus on ohjeellinen ja suosituimmuusjärjestelmä määräytyy tämän liitteen
yhteydessä CN-koodin kattavuudella. Silloin kun ex CN-koodi on merkitty, suosituimmuusjärjestelmä määräytyy soveltamalla yhdessä CN-koodia ja vastaavaa tavaran
kuvausta.
2
( ) Tyhjiöön tai inerttiin kaasuun pakattuihin suorakaiteen muotoisiin kimpaleisiin tai paloihin sovelletaan myönnytystä vain, jos niiden pakkauksessa on vähintään seuraavat
tiedot:
— juuston nimi
— rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta
— vastuussa oleva pakkaaja
— juuston alkuperämaa.

IΙI C
ETUUSMENETTELYT TUONNISSA — MUUT

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Alkuperämaa

Tuontitulli
(euroa/100 kg nettopaino, jollei muutoin
ilmoiteta)

Todistusten
täyttämistä koskevat
säännöt

1

ex 0406 90 29

Kashkaval-juusto, joka on valmistettu yksinomaan
lampaanmaidosta, kypsytysaika vähintään kaksi
kuukautta, rasvapitoisuus vähintään 45 painoprosenttia kuiva-aineen painosta ja kuiva-ainepitoisuus
vähintään 58 painoprosenttia, kokonaisina juustoina, joiden nettopaino on enintään 10 kg, myös
muoviin pakatut juustot

Kypros

67,19

Katso liitteessä XI
oleva E kohta

2

ex 0406 90 31
ex 0406 90 50

Ainoastaan lampaan- tai puhvelinmaidosta tehty
juusto, suolavettä sisältävissä astioissa tai lampaantai vuohennahkaisissa leileissä

Kypros

67,19

Katso liitteessä XI
oleva F kohta

3

ex
ex
ex
ex

Halloumi

Kypros

27,63

Katso liitteessä XI
oleva F kohta

0406 90 50
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
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LIITE VIII
IMA 1 -TODISTUKSEN TAI SEN OSAN PERUUTTAMISTA, MUUTTAMISTA, KORVAAMISTA TAI OIKAISEMISTA KOSKEVAT EDELLYTYKSET
1. IMA 1 -todistuksen peruuttaminen silloin kun täysimääräinen tulli on kannettu koostumusta koskevien vaatimusten
noudattamatta jättämisen vuoksi
Kun erästä on maksettu täysimääräinen tulli, koska enimmäisrasvapitoisuutta koskevaa vaatimusta ei ole täytetty,
vastaava IMA 1 -todistus voidaan peruuttaa ja IMA 1 -todistukset antava viranomainen voi lisätä kyseiset määrät
määriin, joille voidaan antaa IMA 1 -todistuksia samalle kiintiövuodelle. Tulliviranomaisen on lähetettävä vastaava
tuontitodistus ne myöntävälle viranomaiselle, joka muuttaa sen kyseisen määrän osalta täysimääräistä tullia koskevaksi
tuontitodistukseksi 36 artiklan mukaisesti.
2. Tuhoutunut tai myyntikelvottomaksi muuttunut tuote
IMA 1 -todistukset antava viranomainen voi peruuttaa IMA 1 -todistuksen tai sen osan sellaisten siinä tarkoitettujen
määrien osalta, jotka ovat tuhoutuneet tai muuttuneet myyntikelvottomiksi viejästä riippumattomista syistä. Jos osa
IMA 1 -todistuksessa tarkoitetusta määrästä on tuhoutunut tai muuttunut myyntikelvottomaksi, jäljellä olevalle
määrälle voidaan antaa korvaava IMA 1 -todistus. Liitteen III A kohdassa olevassa kiintiön numerossa 09.4589
tarkoitetun Uuden-Seelannin voin osalta on tässä tarkoituksessa käytettävä tuotteen tunnistusluetteloa. Korvaava
todistus on voimassa alkuperäisen todistuksen voimassaoloajan. Tällöin korvaavan IMA 1 -todistuksen 17 kohtaan on
merkittävä ”voimassa 00.00.0000 asti”.
Jos IMA 1 -todistuksessa tai sen osassa tarkoitetut tuotteet ovat kokonaisuudessaan tuhoutuneet tai muuttuneet
myyntikelvottomiksi viejästä riippumattomista syistä, IMA 1 -todistukset antava viranomainen voi lisätä kyseiset
määrät määriin, joille voidaan antaa IMA 1 -todistuksia saman kiintiövuoden osalta.
3. Määrämaana olevan jäsenvaltion vaihtaminen
Jos viejän on pakko vaihtaa IMA 1 -todistuksessa ilmoitettua määrämaana olevaa jäsenvaltiota ennen vastaavan
tuontitodistuksen myöntämistä, IMA 1 -todistukset antava viranomainen voi muuttaa alkuperäistä IMA 1 -todistusta.
Tällainen muutettu alkuperäinen IMA 1 -todistus, jonka IMA 1 -todistukset antava viranomainen on asianmukaisesti
oikeaksi todistanut ja hyväksynyt, voidaan esittää tuontitodistukset myöntävälle viranomaiselle ja tulliviranomaisille.
4. Jos IMA 1 -todistuksessa havaitaan kirjoitusvirhe tai tekninen virhe ennen vastaavan tuontitodistuksen antamista,
todistukset antava viranomainen voi korjata alkuperäisen IMA 1 -todistuksen. Tällainen muutettu alkuperäinen IMA 1
-todistus voidaan esittää tuontitodistuksen myöntävälle viranomaiselle ja tulliviranomaisille.
5. Jos poikkeuksellisista ja viejästä riippumattomista syistä vientiin tiettynä vuotena tarkoitettua tuotetta ei ole enää
saatavilla ja ainoa keino täyttää kiintiö — ottaen huomioon tavanomainen alkuperämaasta kuljetukseen tarvittava aika
— on korvata kyseinen tuote tuotteella, joka oli alunperin tarkoitettu tuotavaksi seuraavana vuonna, todistukset antava
viranomainen voi antaa uuden IMA 1 -todistuksen korvaavalle määrälle kuudentena työpäivänä sen jälkeen kun se on
toimittanut asianmukaisesti komissiolle tiedot IMA 1 -todistuksesta tai sen osasta, joka on peruutettava kyseessä olevan
vuoden osalta, sekä seuraavan vuoden ensimmäisestä IMA 1 -todistuksesta tai sen osasta, joka on peruutettava.
Jos komissio katsoo, että kyseiseen tapaukseen liittyvät olosuhteet eivät kuulu tämän säännöksen soveltamisalaan, se
voi esittää vastalauseensa perusteluineen viiden työpäivän kuluessa. Jos korvattava määrä on suurempi kuin seuraavalle
vuodelle myönnetyssä ensimmäisessä IMA 1 -todistuksessa tarkoitettu määrä, tarvittava määrä voidaan kattaa peruuttamalla tarvittaessa seuraava IMA 1 -todistus tai osa siitä.
Kaikki määrät, joiden osalta on kyseisenä vuonna peruutettu IMA 1 -todistus tai sen osa, lisätään määriin, joille
voidaan antaa IMA 1 -todistus kyseisenä kiintiövuonna.
Kaikki seuraavalta kiintiövuodelta siirretyt määrät, joiden osalta on peruutettu yksi tai useampi IMA 1 -todistus,
lisätään määriin, joille voidaan kyseisenä kiintiövuonna antaa IMA 1 -todistuksia.
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LIITE XI
TODISTUSTEN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT
IMA 1 -todistuksen 1, 2, 4, 5, 9, 17 ja 18 kohdan lisäksi on täytettävä seuraavat kohdat:
A. liitteessä IIIA olevassa kiintiön numerossa 09.4513 tarkoitetun ja CN-koodiin ex 0406 90 21 kuuluvan Cheddarjuuston osalta:
1. 3 kohta lisäämällä ostaja;
2. 6 kohta lisäämällä määrämaa;
3. 7 kohta lisäämällä tapauksen mukaan
— ”kokonainen Cheddar-juusto”,
— ”muu kuin kokonainen Cheddar-juusto, jonka nettopaino on vähintään 500 g”,
— ”muu kuin kokonainen Cheddar-juusto, jonka nettopaino on enintään 500 g”;
4. 10 kohta lisäämällä ”yksinomaan kansallisesti tuotettu pastöroimaton lehmänmaito”;
5. 11 kohta lisäämällä ”vähintään 50 prosenttia”;
6. 14 kohta lisäämällä ”vähintään yhdeksän kuukautta”;
7. 15 ja 16 kohta lisäämällä kiintiön voimassaoloaika.
B. Liitteen III A osassa olevissa kiintiön numeroissa 09.4514 ja 09.4521 tarkoitetun CN-koodiin ex 0406 90 21
kuuluvan Cheddar-juuston osalta:
1. 7 kohta lisäämällä ”kokonainen Cheddar-juusto”;
2. 10 kohta lisäämällä ”yksinomaan kansallisesti tuotettu lehmänmaito”;
3. 11 kohta lisäämällä ”vähintään 50 prosenttia”;
4. 14 kohta lisäämällä ”vähintään kolme kuukautta”;
5. 16 kohta lisäämällä kiintiön voimassaoloaika.
C. Liitteen III A osassa olevissa kiintiön numeroissa 09.4515 ja 09.4522 tarkoitetun CN-koodiin 0406 90 01 kuuluvan
jalostettavaksi tarkoitetun Cheddar-juuston osalta
1. 7 kohta lisäämällä ”kokonainen Cheddar-juusto”;
2. 10 kohta lisäämällä ”yksinomaan kansallisesti tuotettu lehmänmaito”;
3. 16 kohta lisäämällä kiintiön voimassaoloaika.
D. Liitteen III A osassa olevissa kiintiön numeroissa 09.4515 ja 09.4522 tarkoitetun muun juuston kuin CN-koodiin
0406 90 01 kuuluvan jalostettavaksi tarkoitetun Cheddar-juuston osalta:
1. 10 kohta lisäämällä ”yksinomaan kansallisesti tuotettu lehmänmaito”;
2. 16 kohta lisäämällä kiintiön voimassaoloaika.
E. Liitteen III C osassa olevassa järjestysnumeroissa 1 tarkoitetun CN-koodiin 0406 90 29 kuuluvan Kashkaval-juuston
osalta
1. 7 kohta lisäämällä ”Kashkaval-juusto, joka on valmistettu lampaanmaidosta, kypsytysaika vähintään kaksi
kuukautta, kuiva-ainepitoisuus vähintään 58 painoprosenttia, kokonaisina juustoina, joiden nettopaino on enintään
10 kg, myös muoviin pakatut juustot”;
2. 10 kohta lisäämällä ”yksinomaan kansallisesti tuotettu lampaanmaito”;
3. 11 kohta.
F. Liitteen III C osassa olevissa järjestysnumeroissa 2 ja 3 tarkoitetun CN-koodeihin ex 0406 90 31, ex 0406 90 50,
ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 ja ex 0406 90 88 kuuluvan suolavettä sisältävissä astioissa tai lampaan- tai vuohennahkaisissa leileissä olevan lampaan- tai puhvelinmaidosta valmistetun juuston ja Halloumi-juuston osalta:
1. 7 kohta lisäämällä tapauksen mukaan ”lampaanmaidosta valmistettu juusto” tai ”puhvelinmaidosta valmistettu
juusto”, sekä ”suolavettä sisältävissä astioissa” tai ”lampaan- tai vuohennahkaisissa pulloissa” tai ”Halloumi”; juusto
pakataan joko yksittäisiin muovipakkauksiin, joiden nettosisältö on enintään 1 kg tai metallisiin tai muovisiin
rasioihin, joiden nettosisältö on enintään 12 kg;
2. 10 kohta lisäämällä tapauksen mukaan ”yksinomaan kansallisesti tuotettu lampaanmaito” tai ”yksinomaan kansallisesti tuotettu puhvelinmaito” tai Halloumi-juuston osalta ”kansallisesti tuotettu maito”;
3. 11 ja 12 kohdat.
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G. Liitteen III B osassa olevassa kiintiön numerossa 09.4597 tarkoitetun CN-koodeihin ex 0406 90 39, ex 0406 90 86,
ex 0406 90 87 ja ex 0406 90 88 kuuluvan Jarlsberg- ja Ridder-juuston osalta:
1. 7 kohta lisäämällä:
joko ”Jarlsberg-juusto” ja tapauksen mukaan:
— ”kokonaiset kuorelliset juustot, joiden nettopaino on enintään 8 kg ja vähintään 12 kg”
— ”suorakaiteen muotoiset kimpaleet, joiden nettopaino on enintään 7 kg”
tai
— ”tyhjiöön tai inerttiin kaasuun pakatut palat, joiden nettopaino on vähintään 150 g ja enintään 1 kg”,
tai ”Ridder-juusto” ja tapauksen mukaan
— ”kokonaiset kuorelliset juustot, joiden paino on vähintään 1 kg ja enintään 2 kg”
tai
— ”tyhjiöön tai inerttiin kaasuun pakatut palat, joissa on kuori ainakin yhdellä sivulla, nettopaino vähintään
150 g”;
2. 11 kohta lisäämällä tapauksen mukaan ”vähintään 45 prosenttia” tai ”vähintään 60 prosenttia”;
3. 14 kohta lisäämällä tapauksen mukaan ”vähintään kolme kuukautta” tai ”vähintään neljä viikkoa”.
H. Liitteessä III B olevassa kiintiön numerossa 09.4665 tarkoitettujen CN-koodeihin ex 0406 10 20 ja ex 0406 10 80
kuuluvien herajuustojen osalta
1. 7 kohta lisäämällä ”herajuusto”.
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LIITE XII
TODISTUKSEN MYÖNTÄVÄT VIRANOMAISET

Kolmas maa

Todistuksen myöntävä viranomainen

CN-koodi ja tavaran kuvaus

Australia

0406 90 01
0406 90 21

Cheddar ja muut
tarkoitetut juustot

Nimitys

jalostettavaksi

Australian
Service

Quarantine

Yhteystiedot

Inspection

PO Box 60 World Trade Centre
Melbourne, VIC 3005
Australia
P. (61 3) 92 46 67 10
F. (61 3) 92 46 68 00

Cheddar

Department of Agriculture, Fisheries
and Forestry

Cheddar

Canadian Dairy Commission
Commission canadienne du lait

Ottawa
1525 Carling Avenue
Suite 300
P. (1 613) 998 44 92
F. (1 613) 988 44 92

Kanada

0406 90 21

Kypros

ex 0406 90 29
0406 90 31
ex 0406 90 50
ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

Kashkaval
Juusto, joka on valmistettu lampaantai puhvelinmaidosta
Halloumi

Ministère du commerce, de l'industrie
et du tourisme

1421 Nicosia
Cyprus
P. (02) 86 71 00
F. (02) 37 51 20

Norja

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80
0406 30
ex 0406 90 39
ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

Herajuusto

Norwegian Agricultural Authority

Postboks 8140 Dep,
NO — 0033 Oslo
Norway
P. (47 24) 13 10 00
F. (47 24) 13 10 00
Sähköposti: postmottak@slf.dep.no
ima1@slf.dep.no

ex
ex
ex
ex
ex

Voi
Voi
Voi
Juusto, jalostettavaksi tarkoitettu
Cheddar

MAF Food Assurance Authority
Ministry of Agriculture and Forestry

ASB Bank House
101-103 The Terrace
PO Box 2526
Wellington
New Zeeland
P. (64-4) 471 41 00
F. (64-4) 471 42 40

Uusi-Seelanti

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0406 90 01
0406 90 21

Sulatejuusto
Jarlsberg - Ridder
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2536/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
tiettyjen taloussuhteiden keskeyttämisestä Angolaan ”União Nacional para a Independência Total
de Angola'n” (UNITA) taivuttamiseksi täyttämään velvollisuutensa rauhanprosessissa ja asetuksen
(EY) N:o 2229/97 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1705/98 muuttamisesta
kolmanteen kertaan
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjen taloussuhteiden keskeyttämisestä
Angolaan ”União Nacional para a Independência Total de
Angola'n” (UNITA) taivuttamiseksi täyttämään velvollisuutensa
rauhanprosessissa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2229/97
kumoamisesta 28 päivänä heinäkuuta 1998 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1705/98 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2231/
2001 (2), ja erityisesti sen 9 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Komissiolle annetaan asetuksen (EY) N:o 1705/98 9
artiklassa valtuudet muuttaa asetuksen liitteitä joko
Yhdistyneiden kansakuntien tai Angolan yhtenäisyyden
ja kansallisen sovinnon hallituksen toimivaltaisten viranomaisten tekemien päätösten tai liitteen VII osalta jäsenvaltioiden toimittamien tietojen ja ilmoitusten perusteella.
Asetuksen (EY) N:o 1705/98 liitteen korvaavassa
asetuksen (EY) N:o 2231/2001 liitteessä II lueteltujen
tiettyjen nimien oikeinkirjoituksen korjaaminen on
osoittautunut tarpeelliseksi. Sen vuoksi liite VII olisi
muutettava. Asetuksen (EY) N:o 1705/98 liitteessä VII
luetellaan henkilöt, joiden varat jäädytetään kyseisen
asetuksen nojalla.
Liitteessä VIII luetellaan toimivaltaisten kansallisten
viranomaisten nimet ja osoitteet. Irlannin hallitus on
ilmoittanut komissiolle Irlannin toimivaltaisia viranomaisia koskevista muutoksista ja sen vuoksi liite VIII
olisi muutettava,

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1705/98 seuraavasti:
a) Korvataan liitteessä VII
nimi ”Chisuku Enriques” nimellä ”Chisuku Henriques”,
nimi ”Kalunda Alfonso Figeiredo Pinto” nimellä ”Kalunda
Alfonso Figueiredo Pinto”,
nimi ”Kanvualuku Julian” nimellä ”Kanyualuku Julian”,
nimi ”Kassene Pedro” nimellä ”Kassesse Pedro”.
b) Lisätään liitteessä VIII olevaan toimivaltaisten kansallisten
viranomaisten luetteloon Irlannin osalta:
”The Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame St
Dublin 2
p. (353-1) 671 66 66
ja
The Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt St.
Dublin 2
p. (353-1) 408 24 92.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Christopher PATTEN

Komission jäsen

(1) EYVL L 215, 1.8.1998, s. 1.
(2) EYVL L 301, 17.11.2001, s. 17.
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KOMISSION PÄÄTÖS N:o 2537/2001/EHTY,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
varainhoitovuoden 2002 maksujen vahvistamisesta ja päätöksen N:o 3/52/EHTY perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettujen maksujen määrästä ja soveltamista koskevista yksityiskohtaisten sääntöjen muuttamisesta
2 artikla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ja
erityisesti sen 49 ja 50 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Vertailuajanjakson rekisteröityjen keskiarvojen vaihtelujen perusteella on aiheellista muuttaa korkean viranomaisen päätöksen N:o 3/52/EHTY (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna komission päätöksellä N:o
2749/2000/EHTY (2), 2 artikla.
Euroopan hiili- ja teräsyhteisön tarpeet arvioidaan
167 794 520 euroksi, mikä perustuu vuoden 2002
toimintatalousarvioon; komission 13 päivänä joulukuuta
2001 hyväksymässä talousarviossa, sellaisena kuin se on
tämän päätöksen liitteenä, vahvistetaan varainhoitovuoden 2002 maksuista tulevien varojen määrä eli 0
miljoonaa euroa.
Maksujen tuotto 0,01 prosentin kertoimella on arvioitu
5,726 miljoonaksi euroksi,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Korvataan päätöksen N:o 3/52/EHTY 2 artikla seuraavasti:
”2 artikla
Maksujen perusteena olevien tuotteiden keskimääräinen
arvo vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2001 alkaen
seuraavasti:
(euroa tonnilta)
Keskimääräinen arvo

Tuotteet

Ruskohiilibriketit ja ruskohiilestä johdettu puolikoksi

37,8

Kaikki kivihiililajit

47,4

Harkkorauta, muu kuin harkkojen valmistamiseen käytetty

192,15

Teräs harkkoina

249,25

Perustamissopimuksen
lopputuotteet

liitteessä

I

tarkoitetut

422,25”

1 artikla
Tammikuun 1 päivästä 2002 alkaen toteutettuun tuotantoon
perustuvien maksujen määrä vahvistetaan 0 prosentiksi
määräytymisperusteina käytetyistä arvioista.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä päätös on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Michaele SCHREYER

Komission jäsen

(1) EYVL L 1, 30.12.1952, s. 4/52.
(2) EYVL L 318, 16.12.2000, s. 13.
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LIITE
EHTY:N TOIMINTATALOUSARVIO VUODEKSI 2002
(euroina)
Tarve
Varainhoitovuoden varoista rahoitettavat toimet
(joita ei makseta takaisin)

Varat
Ennuste

Varainhoitovuoden varat

1.

Hallintomenot

2.

Mukautustuki (56 artikla) (1)

64 000 000

2 794 520

1.

1.1 EHTY-maksun tuotto 0,00 % kertoimella

3.

Tutkimustuki (55 artikla) (2)

72 000 000

1.2 Ylijäämä

Käytettävissä olevat varat

3.1 Terästeollisuus

52 000 000

1.3 Sakot ja viivästyskorot

20 000 000

1.4 Muut lähteet

Hiiliteollisuuden sosiaaliset toimenpiteet
(56 artikla)

Talousarvio yhteensä

29 000 000

167 794 520

p.m.
31 000 000

3.2 Hiiliteollisuus
4.

Ennuste

p.m.
1 000 000

2.

Toteutumattomien sitoumusten peruuntumiset

17 000 000

3.

Varaukset EHTY:n toimintatalousarvion
rahoittamiseen

118 794 520

Talousarvio yhteensä

167 794 520

(1) Mukautustuki jakautuu alustavasti niin, että 31 miljoonaa euroa suunnataan hiiliteollisuuden työntekijöille ja 17 miljoonaa euroa terästeollisuuden työntekijöille.
(2) Mukaan luettuina sellaisten hankkeiden alustava rahoitus, joilla vaikutetaan työpaikoilla ja terästehtaiden ympäristössä esiintyvien haittojen torjumiseen (4 miljoonaa euroa)
ja työterveyteen ja turvallisuuteen kaivoksissa (3 miljoonaa euroa).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2538/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
neuvoston asetuksella (EY) N:o 517/94 vuodeksi 2002 vahvistettujen tekstiilejä koskevien määrällisten kiintiöiden hallinnoimisesta
netelmä joustavammaksi rajoittamalla enimmäismäärään
kullekin toimijalle kyseisen menetelmän perusteella jaettavat määrät.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin kahdenvälisten sopimusten,
pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön
erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 7 päivänä maaliskuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 517/94 (1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o
2245/2001 (2), ja erityisesti sen 17 artiklan 3 ja 6 kohdan sekä
21 artiklan 2 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (ETY) N:o 517/94 on vahvistettu tietyistä
kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavia määrällisiä kiintiöitä, jotka
jaetaan vastaanottamisjärjestyksessä ”ensin tullutta
palvellaan ensiksi” -periaatteen mukaisesti.

(2)

Tämän asetuksen nojalla voidaan tietyissä olosuhteissa
käyttää muita jakomenetelmiä, jakaa kiintiöitä eriin tai
varata osa erityisestä määrällisestä rajoituksesta hakemuksille, joita todisteet aikaisemmasta tuonnista tukevat.

(3)

Vuodeksi 2002 vahvistettujen kiintiöiden hallinnointia
koskevat säännöt olisi hyväksyttävä ennen kiintiövuoden
alkua, jotta kaupan jatkuvuus ei häiriintyisi.

(4)

(5)

Aikaisempina vuosina hyväksytyt toimenpiteet, muun
muassa ne, jotka sisältyvät komission asetukseen (EY)
N:o 2833/2000 erityisistä hallinnointi- ja jakosäännöistä
tiettyjen neuvoston asetuksella (ETY) N:o 517/94 (3)
vuodeksi 2001 vahvistettujen tekstiilejä koskevien
määrällisten kiintiöiden osalta, ovat osoittautuneet
tyydyttäviksi, ja vastaavat säännöt olisi hyväksyttävä
vuodeksi 2002.

Mahdollisimman monien talouden toimijoiden tyydyttämiseksi olisi aiheellista muuttaa jäsenvaltioiden ilmoitusten vastaanottamisjärjestykseen perustuva, ”ensin
tullutta palvellaan ensin” -periaatteen mukainen jakome-

( ) EYVL L 67, 10.3.1994, s. 1.
(2) EYVL L 303, 20.11.2001, s. 17.
(3) EYVL L 328, 23.12.2000, s. 20.
1

(6)

Kaupan jatkuvuuden ja kiintiöiden tehokkaan hallinnoinnin takaamiseksi olisi toimijoiden sallittava esittää
vuonna 2002 ensimmäinen tuontilupahakemus samalle
määrälle, jonka ne toivat maahan vuonna 2001.

(7)

Kiintiöiden käyttämiseksi mahdollisimman tehokkaasti
toimijan, joka on käyttänyt vähintään 50 prosenttia jo
annetusta määrästä, pitäisi saada lupa anoa uutta
määrää, sikäli kuin kiintiöissä on käyttämättömiä
määriä.

(8)

Moitteettoman hallinnon vuoksi tuontilupien voimassaoloajan olisi oltava yhdeksän kuukautta myöntämispäivästä, kuitenkin enintään vuoden loppuun. Jäsenvaltioiden olisi annettava lisenssejä vasta sen jälkeen, kun
ne ovat saaneet komissiolta ilmoituksen siitä, että määrät
ovat käytettävissä ja ainoastaan jos asianomainen toimija
voi todistaa sopimuksen olemassaolon ja (ellei toisin ole
nimenomaisesti säädetty) todistaa, että tämä ei ole
aiemmin saanut tämän asetuksen mukaisesti yhteisön
tuontilupaa kyseessä olevien luokkien ja maiden osalta.
Toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on kuitenkin
tuojien hakemuksesta lupa jatkaa kolmella kuukaudella
ja enintään 31 päivään maaliskuuta 2003 niiden lisenssien voimassaoloaikaa, joista on käytetty vähintään 50
prosenttia jatkamista koskevan hakemuksen esittämisajankohtana.

(9)

Tässä asetuksessa mainitut toimenpiteet ovat tekstiilikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tällä asetuksella vahvistetaan vuodeksi 2002 määrällisten kiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 517/94 liitteissä IIIB ja IV mainittujen tiettyjen tekstiilituotteiden tuonnin osalta.
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2 artikla

4 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut kiintiöt myönnetään ”ensiksi
tullutta palvellaan ensin” -periaatetta noudattaen siinä järjestyksessä kuin komissio on vastaanottanut jäsenvaltioiden ilmoitukset yksittäisten toimijoiden hakemuksista, joiden määrät
kunkin toimijan osalta eivät saa ylittää liitteessä mainittuja
enimmäismääriä.

1.
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat ilmoittaa
komissiolle tuontilupahakemusten määristä 3 päivästä tammikuuta 2002 kello 10.00 Brysselin aikaa.

Näitä enimmäismääriä ei kuitenkaan sovelleta toimijoihin, jotka
vuotta 2002 koskevan ensimmäisen hakemuksensa yhteydessä
voivat jokaisen luokan ja jokaisen kyseisen kolmannen maan
osalta osoittaa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille
vuodeksi 2001 saamiensa tuontilisenssien perusteella tosiasiallisesti tuoneensa tiettyjen luokkien osalta tietyistä kolmansista
maista kullekin luokalle vahvistettuja enimmäismääriä
suurempia määriä.
Näiden toimijoiden osalta toimivaltaiset viranomaiset voivat
sallia tuonnin, joka ei ylitä vuonna 2001 tosiasiallisesti tuotuja
määriä tiettyjen kolmansien maiden ja tiettyjen luokkien osalta,
käytettävissä olevien kiintiöiden rajoissa.
3 artikla
Maahantuojat, jotka ovat käyttäneet vähintään 50 prosenttia
tämän asetuksen mukaisesti niille myönnetystä määrästä, voivat
esittää uuden samaa luokkaa ja samaa alkuperämaata koskevan
hakemuksen määrille, jotka eivät ylitä liitteessä mainittuja
enimmäismääriä.

2.
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset myöntävät tuontilupia ainoastaan, jos komissio on ilmoittanut, että määriä on
käytettävissä asetuksen (EY) N:o 517/94 17 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.
Ne antavat lupia ainoastaan, jos toimija
a) osoittaa, että tavaroiden toimittamista koskeva sopimus on
olemassa; ja
b) todistaa kirjallisesti, että kyseisten luokkien ja maiden osalta
i) toimija ei ole vielä saanut tuontilupaa tämän asetuksen
nojalla; tai
ii) toimija on saanut luvan tämän asetuksen nojalla, mutta
on käyttänyt siitä vähintään 50 prosenttia.
3.
Tuontiluvat ovat voimassa yhdeksän kuukautta niiden
antamispäivästä, kuitenkin enintään 31 päivään joulukuuta
2002.
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat kuitenkin
maahantuojan pyynnöstä pidentää kolmella kuukaudella lupia,
joita on käytetty vähintään 50 prosenttia pyynnön ajankohtana.
5 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Pascal LAMY

Komission jäsen

22.12.2001
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LIITE
2 artiklassa tarkoitetut enimmäismäärät

Maa

Pohjois-Korea

Luokka

Yksikkö

Enimmäismäärä

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
26
27
28
29
31
36
37
39
59
61
68
69
70
73
74
75
76
77
78
83
87
109
117
118
142
151A
151B
161

kilogrammaa
kilogrammaa
kilogrammaa
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kilogrammaa
paria
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kilogrammaa
kappaletta
kilogrammaa
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kilogrammaa
kilogrammaa
kilogrammaa
kilogrammaa
kilogrammaa
kilogrammaa
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kilogrammaa
kilogrammaa
kilogrammaa
kilogrammaa
kilogrammaa
kilogrammaa
kilogrammaa
kilogrammaa
kilogrammaa
kilogrammaa
kilogrammaa
kilogrammaa

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
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Maa

Jugoslavian liittotasavalta

22.12.2001

Luokka

Yksikkö

Enimmäismäärä

1
2
2a
3
5
6
7
8
9
15
16
67

kilogrammaa
kilogrammaa
kilogrammaa
kilogrammaa
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kilogrammaa
kappaletta
kappaletta
kilogrammaa

20 000
20 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2539/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
lisätuontitullien soveltamista hedelmä- ja vihannesalalla koskevan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta
ja 2000 saatavilla olevien viimeisten tietojen perusteella
on aiheellista muuttaa määrää, josta alkaen kesäkurpitsoista, sitruunoista, omenoista ja päärynöistä aletaan
kantaa lisätullia.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 911/2001 (2), ja
erityisesti sen 33 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1555/96 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2135/2001 (4), säädetään sen liitteessä tarkoitettujen
tuotteiden tuonnin valvonnasta. Valvonta tapahtuu
komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
993/2001 (6), 308 d artiklassa säädettyjen, etuuskohteluun oikeuttavaa tuontia koskevien yksityiskohtaisten
sääntöjen mukaisesti.
Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä tehdyn maataloussopimuksen (7) 5
artiklan 4 kohdan soveltamiseksi ja vuosilta 1998, 1999

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien
ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1555/96 liite tämän asetuksen
liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L

297,
129,
193,
287,
253,
141,
336,

21.11.1996, s. 1.
11.5.2001, s. 3.
3.8.1996, s. 1.
31.10.2001, s. 19.
11.10.1993, s. 1.
28.5.2001, s. 1.
23.12.1994, s. 22.

L 341/78

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

22.12.2001

LIITE
”LIITE
Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä. Lisätullien soveltamisala määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön mukaan, sellaisena kuin
ne ovat tämän asetuksen antamishetkellä. Jos CN-koodin edessä on ex-etuliite, lisätullien soveltamisala määräytyy sekä
CN-koodin että sitä vastaavan soveltamisjakson perusteella.

Järjestysnumero

78.0015

CN-koodi

ex 0702 00 00

Tavaran kuvaus

Tomaatit

78.0020
78.0065

Soveltamisjakso

— 1.10.—31.3.
— 1.4.—30.9.

ex 0707 00 05

Kurkut

Määrä, josta alkaen
kannetaan lisätullia
(tonnia)

718 828
1 174 823

— 1.5.—31.10.

11 881

— 1.11.—30.4.

6 621

Latva-artisokat

— 1.11.—30.6.

69 158

Kesäkurpitsat

— 1.1.—31.12.

82 028
758 268

78.0075
78.0085

ex 0709 10 00

78.0100

0709 90 70

78.0110

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Appelsiinit

— 1.12.—31.5.

78.0120

ex 0805 20 10

Klementiinit

— 1.11.—helmikuun loppu

85 146

78.0130

ex
ex
ex
ex

Mandariinit (myös tangeriinit ja
satsumat); wilkingit ja muut niiden
kaltaiset sitrushedelmähybridit

— 1.11.—helmikuun loppu

93 931

78.0155

ex 0805 30 10

Sitruunat

— 1.6.—31.12.

162 700

— 1.1.—31.5.

46 783

0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

78.0160
78.0170

ex 0806 10 10

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

— 21.7.—20.11.

205 769

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Omenat

— 1.1.—31.8.

881 540

— 1.9.—31.12.

35 471

— 1.1.—30.4.

219 058

— 1.7.—31.12.

126 370

78.0180
78.0220

ex 0808 20 50

Päärynät

78.0235
78.0250

ex 0809 10 00

Aprikoosit

— 1.6.—31.7.

178 499

78.0265

ex 0809 20 95

Kirsikat (muut kuin hapankirsikat)

— 21.5.—10.8.

153 116

78.0270

ex 0809 30

Persikat, myös nektariinit

— 11.6.—30.9.

255 305

78.0280

ex 0809 40 05

Luumut

— 11.6.—30.9.

54 177”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2540/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
asetuksesta (EY) N:o 1148/2001 poikkeamisesta hedelmä- ja vihannesalalla tuontivaiheessa sovellettavien vaatimustenmukaisuustarkastusten osalta
eriin, joiden vaatimustenvastaisuusriski on vähäinen.
Joidenkin kolmansien maiden esittämiä pyyntöjä tarkastellaan parhaillaan ja niiden perusteella voidaan myöntää
hyväksymisiä vuoden 2002 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, joten soveltamisalan laajennus olisi rajattava 30
päivään kesäkuuta 2002.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 911/2001 (2), ja
erityisesti sen 10 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Kaupan pitämisessä hedelmä- ja vihannesalalla sovellettavista vaatimustenmukaisuustarkastuksista 12 päivänä
kesäkuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1148/2001 (3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2379/2001 (4), 6 ja 7 artiklassa säädetään
tuontivaiheessa sovellettavista säännöksistä ja erityisesti
komission mahdollisuudesta hyväksyä kolmannessa
maassa vientivaiheessa tehdyt vaatimustenmukaisuutta
koskevat tarkastustoimet sekä sellaiseen tuontiin sovellettavista yleissäännöksistä, jota ei ole tarkastettu
kolmansissa maissa vientivaiheessa.
Koska komissio ei tähän mennessä ole hyväksynyt kuin
yhden kolmannen maan tarkastustoimet, mainitun
asetuksen 6 artiklan 4 kohdan soveltamisalaa on aiheellista laajentaa väliaikaisesti painosta riippumatta kaikkiin

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien
ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tuontivaiheen toimivaltaiset valvontaelimet voivat 30 päivään
kesäkuuta 2002 asti soveltaa asetuksen (EY) N:o 1148/2001 6
artiklan 4 kohdan säännöksiä kaikkiin eriin, joiden vaatimustenvastaisuusriskin ne arvioivat vähäiseksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

297,
129,
156,
321,

21.11.1996, s. 1.
11.5.2001, s. 3.
13.6.2001, s. 9.
6.12.2001, s. 15.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2541/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
säilöttyjä sieniä koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun
asetuksen (EY) N:o 2125/95 muuttamisesta ja hedelmä- ja vihannesjalostealan tuontitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1921/95
kumoamisesta
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2299/
2001 (10).

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(3)

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä
markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1239/2001 (2), ja
erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan 1 kohdan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja
vihannesjalosteiden
hallintokomitean
lausunnon
mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

()
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1

Komission asetuksessa (EY) N:o 1921/95 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
308/2001 (4), vahvistetaan hedelmä- ja vihannesjalostealan tuontitodistusjärjestelmän soveltamista koskevat
yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tuotteista, joihin
tätä järjestelmää sovelletaan. Järjestelmän tavoitteena on,
että komissiolla olisi mahdollisuus seurata jatkuvasti
näiden tuotteiden tuontia ja toteuttaa siten helpommin
tarvittavia toimia, jos yhteisön markkinat häiriintyvät tai
uhkaavat häiriintyä. Tähän tavoitteeseen päästään toimijoita vähemmän rajoittavalla tavalla, jos valvonta toteutetaan tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista
koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993
annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (5),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 993/2001 (6), 308 d artiklan mukaisesti. Asetus
(EY) N:o 1921/95 olisi näin ollen kumottava.
Säilöttyjä sieniä koskevien yhteisön tariffikiintiöiden
avaamisesta ja hallinnoinnista 6 päivänä syyskuuta 1995
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2125/95 (7),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 2858/2000 (8), viitataan useisiin asetuksen (EY)
N:o 1921/95 säännöksiin. Jollei myöhemmin täsmennettävistä erityissäännöksistä muuta johdu, tämä viittaus
olisi sen vuoksi korvattava viittauksella maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettuun
komission asetukseen (EY) N:o 1291/2000 (9), sellaisena
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L
L
L

297, 21.11.1996, s. 29.
171, 26.6.2001, s. 1.
185, 4.8.1995, s. 10.
44, 15.2.2001, s. 33.
253, 11.10.1993, s. 1.
141, 28.5.2001, s. 1.
212, 7.9.1995, s. 16.
332, 28.12.2000, s. 59.
152, 24.6.2000, s. 1.

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 2125/95 seuraavasti:
1. Korvataan 3 artikla seuraavasti:
”3 artikla
1.
Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (*) säännöksiä sovelletaan tällä asetuksella käyttöönotetussa järjestelmässä, jollei tämän asetuksen erityissäännöksistä muuta
johdu.
2.
Tuontitodistusten voimassaoloaika on yhdeksän
kuukautta niiden asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan
2 kohdassa tarkoitetusta myöntämispäivästä lukien, mutta
se päättyy viimeistään kyseisen vuoden joulukuun 31
päivänä.
3.
Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 15 artiklan 2
kohdassa tarkoitetun vakuuden määrä on 24 euroa nettotonnilta.
4.
Todistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohdassa 8
on mainittava alkuperämaa, ja kyllä-merkinnän on oltava
rastittu. Tuontitodistus on voimassa ainoastaan mainitusta
maasta peräisin olevien tuotteiden tuonnille.
(*) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.”
2. Korvataan 4 artiklan 4 kohta seuraavasti:
”4.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000
9 artiklassa säädetään, todistuksista johdettavia oikeuksia
ei saa siirtää.”
3. Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle määrät,
joille tuontitodistuksia on haettu, seuraavin aikavälein:
— joka keskiviikko maanantaina ja tiistaina jätettyjen
hakemusten osalta,
(10) EYVL L 308, 27.11.2001, s. 19.
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— joka perjantai keskiviikkona ja torstaina jätettyjen
hakemusten osalta,
— joka maanantai edeltävän viikon perjantaina jätettyjen
hakemusten osalta.
Ilmoitukset on eriteltävä yhdistetyn nimikkeistön mukaisesti tuotteittain, ja niissä on erotettava toisistaan 4
artiklan 1 kohdan a alakohdan ja b alakohdan nojalla
haetut määrät.”
4. Korvataan 9 artikla seuraavasti:
”9 artikla

L 341/81

tuoduista määristä kannetaan yhteisessä
määrätty täysimääräinen tuontitulli.”

tullitariffissa

2 artikla
1.

Kumotaan asetus (EY) N:o 1921/95.

2.
Asianomaisen pyynnöstä asetuksen (EY) N:o 1921/95
mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset peruutetaan niiden
määrien osalta, joita ei ole merkitty todistuksiin ennen tämän
asetuksen voimaantuloa. Näitä määriä koskeva vakuus vapautetaan.

1.
Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 35 artiklan 6 kohtaa
sovelletaan.

3 artikla

2.
Asetuksen (ETY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4
kohdassa tarkoitetun sallittavan poikkeaman rajoissa

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2542/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
Tšekistä, Slovakiasta, Romaniasta, Unkarista ja Bulgariasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa
Euroopan yhteisöön sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2002
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa
tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6
päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3448/93 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (2), ja erityisesti sen 7 artiklan
2 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Tšekin tasavallan Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen ja Uruguayn kierroksen maataloutta koskevien neuvottelujen tulosten, mukaan
lukien voimassa olevan etuusjärjestelyn parannukset,
huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä 22
päivänä lokakuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen 98/
707/EY (3), ja erityisesti mukauttamispöytäkirjan 2 ja 6 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Slovakian tasavallan Eurooppa-sopimuksen kauppaa
koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan
tekemisestä Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin
kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen ja Uruguayn
kierroksen maataloutta koskevien neuvottelujen tulosten,
mukaan lukien voimassa olevan etuusjärjestelyn parannukset,
huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä 5
päivänä lokakuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen 98/638/
EY (4), ja erityisesti mukauttamispöytäkirjan 2 ja 6 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Romanian Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien
määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä
Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen ja Uruguayn kierroksen
maataloutta koskevien neuvottelujen tulosten, mukaan lukien
voimassa olevan etuusjärjestelyn parannukset, huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä 5 päivänä lokakuuta
1998 tehdyn neuvoston päätöksen 98/626/EY (5), ja erityisesti
mukauttamispöytäkirjan 2 ja 5 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Unkarin tasavallan Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen ja Uruguayn kierroksen maataloutta koskevien neuvottelujen tulosten, mukaan
lukien voimassa olevan etuusjärjestelyn parannukset,
huomioon ottamiseksi sekä tehdyn pöytäkirjan tekemisestä 22
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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s.
s.
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18.
5.
1.
1.
1.

päivänä lokakuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/
67/EY (6), ja erityisesti mukauttamispöytäkirjan 2 ja 5 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Bulgarian tasavallan Eurooppa-sopimuksen kauppaa
koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan
tekemisestä Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin
kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen ja Uruguayn
kierroksen maataloutta koskevien neuvottelujen tulosten,
mukaan lukien voimassa olevan etuusjärjestelyn parannukset,
huomioon ottamiseksi sekä tehdyn pöytäkirjan tekemisestä 9
päivänä maaliskuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/
278/EY (7), ja erityisesti mukauttamispöytäkirjan 2 ja 5 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta tehdyssä
pöytäkirjassa nro 3, sellaisena kuin se on muutettuna
Tšekin tasavallan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen
mukauttamista koskevalla pöytäkirjalla, määrätään kyseisestä maasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa sovellettavien vuotuisten tariffikiintiöiden myöntämisestä.

(2)

Jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta tehdyssä
pöytäkirjassa nro 3, sellaisena kuin se on muutettuna
Slovakian tasavallan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen mukauttamista koskevalla pöytäkirjalla, määrätään kyseisestä maasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa sovellettavien vuotuisten tariffikiintiöiden myöntämisestä.

(3)

Jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta tehdyssä
pöytäkirjassa nro 3, sellaisena kuin se on muutettuna
Romanian tasavallan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen mukauttamista koskevalla pöytäkirjalla, määrätään kyseisestä maasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa sovellettavien vuotuisten tariffikiintiöiden myöntämisestä.

(4)

Jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta tehdyssä
pöytäkirjassa nro 3, sellaisena kuin se on muutettuna
Unkarin tasavallan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen
mukauttamista koskevalla pöytäkirjalla, määrätään kyseisestä maasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa sovellettavien vuotuisten tariffikiintiöiden myöntämisestä.

(5)

Jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta tehdyssä
pöytäkirjassa nro 3, sellaisena kuin se on muutettuna
Bulgarian tasavallan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen mukauttamista koskevalla pöytäkirjalla, määrätään kyseisestä maasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa sovellettavien vuotuisten tariffikiintiöiden myöntämisestä.

(6) EYVL L 28, 2.2.1999, s. 1.
(7) EYVL L 112, 24.4.1999, s. 1.
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Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista
säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla
komission asetuksella (ETY) N:o 2454/93 (1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
993/2001 (2), kodifioidaan sellaisten tariffikiintiöiden
hallinnointia koskevat säännökset, joiden käyttö
perustuu vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan
ilmoituksen vastaanottamispäivän mukaiseen aikajärjestykseen.
Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat liitteeseen I
kuulumattomien
jalostettujen
maataloustuotteiden
kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Avataan Tšekistä, Slovakiasta, Romaniasta, Unkarista ja Bulgariasta peräisin olevia, tämän asetuksen liitteissä (samassa järjestyksessä) I, II, III, IV ja V mainittuja tuotteita koskevat vuotuiset

L 341/83

tariffikiintiöt 1 päivästä tammikuuta 2002 31 päivään joulukuuta 2002 mainituissa liitteissä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla
Komissio hallinnoi 1 artiklassa tarkoitettuja yhteisön tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a—c artiklan säännösten mukaisesti.

3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

(1) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.
(2) EYVL L 141, 28.5.2001, s. 1.
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LIITE I
TŠEKKI

Järjestysnumero

09.5417

CN-koodi

Tavaran kuvaus

0403 10 51—
0403 10 99

Jogurtti, maustettu tai lisättyä hedelmää tai
kaakaota sisältävä

0403 90 71—
0403 90 99

Muut, maustetut tai lisättyä hedelmää tai
kaakaota sisältävät

0405 20 10
0405 20 30

Maidosta valmistetut levitteet, joiden rasvapitoisuus on vähintään 39 mutta enintään
75 painoprosenttia

1517 10 10

Margariini, ei kuitenkaan nestemäinen
margariini, jossa on enemmän kuin 10
painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

1517 90 10

Mutta, joissa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

ex 1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet
(myös valkoinen suklaa), ei kuitenkaan CNkoodiin 1704 90 10 kuuluva lakritsiuute,
jossa on sakkaroosia enemmän kuin 10
painoprosenttia, mutta ei muita lisättyjä
aineita

ex 1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, eivät kuitenkaan CN-koodiin
1806 10 15 kuuluvat

ex 1901

Mallasuute;
muualle
kuulumattomat
hienoista tai karkeista jauhoista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta saadut elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai
joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden
0401—0404 tuotteista saadut elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai
joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna, ei lainkaan CN-koodiin 1901 90 91
kuuluvat

ex 1902

Makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai
täytetyt tai muulla tavalla valmistetut, ei
kuitenkaan CN-koodeihin 1902 20 10 ja
1902 20 30 kuuluvat täytetyt makaronivalmisteet; couscous, myös valmistettu

1903 00 00

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai
paahtamalla saadut elintarvikevalmisteet
(esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan
maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai
muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle
kuulumattomat

Kiintiö
vuonna 2002

Sovellettavan
tullin määrä

5 436 000 EUR

0 + EAR (1)
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Järjestysnumero

09.5417
(jatkuu)

CN-koodi

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja
pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota;
ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset
soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

2101 12 98

Kahviuutteisiin, -esansseihin tai -tiivisteisiin
taikka kahviin perustuvat valmisteet, muut
kuin CN-koodiin 2101 12 92 kuuluvat

ex 2101 20 98

Tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet
sekä näihin uutteisiin, esansseihin ja tiivisteisiin taikka teehen tai mateen perustuvat
valmisteet, muut kuin CN-koodeihin
2101 20 20 ja 2101 20 92 kuuluvat pois
lukien tuotteet, joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, maitoproteiinia, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka
joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 2,5
prosenttia maitoproteiinia, vähemmän kuin
5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia
glukoosia tai tärkkelystä

2101 30 19

Paahdetut kahvinkorvikkeet

2101 30 99

Paahdetuista kahvinkorvikkeista saadut
uutteet, esanssit ja tiivisteet, ei kuitenkaan
paahdetusta juurisikurista saadut

2102 10 31
2102 10 39

Leivontahiiva

2105 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt
valmisteet, myös kaakaota sisältävät

ex 2106

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
ex 3302 10

09.5641

Tavaran kuvaus

L 341/85
Kiintiö
vuonna 2002

Sovellettavan
tullin määrä

314 tonnia

0%

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet, muut kuin CN-koodeihin 2106 10 20,
2106 90 20 ja 2106 90 92 kuuluvat ja
muut kuin lisättyä maku- tai väriainetta
sisältävät sokerisiirapit
Alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan
nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut,
nimikkeiden 0401—0404 tuotteita tai niistä
saatuja rasvoja sisältävät
Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen
tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset),
jollaisia käytetään juomateollisuudessa:

3302 10 29

– – – muut

1516 20 10

Hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)

(1) EAR = Tariffikiintiöissä sovellettavat alennetut maatalouden maksuosat (lasketaan sopimuksen pöytäkirjassa nro 3 olevien perusmäärien
mukaisesti). Niitä koskee tarvittaessa yhteisessä tullitariffissa määrätty suurin tulli.
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LIITE II
SLOVAKIA

Järjestysnumero

09.5417

CN-koodi

Tavaran kuvaus

0403 10 51—
0403 10 99

Jogurtti, maustettu tai lisättyä hedelmää tai
kaakaota sisältävä

0403 90 71—
0403 90 99

Muut, maustetut tai lisättyä hedelmää tai
kaakaota sisältävät

0405 20 10
0405 20 30

Maidosta valmistetut levitteet, joiden rasvapitoisuus on vähintään 39 mutta enintään
75 painoprosenttia

1517 10 10

Margariini, ei kuitenkaan nestemäinen
margariini, jossa on enemmän kuin 10
painoprosenttia mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

1517 90 10

Muut, joissa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

ex 1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet
(myös valkoinen suklaa), ei kuitenkaan CNkoodiin 1704 90 10 kuuluva lakritsiuute,
jossa on sakkaroosia enemmän kuin 10
painoprosenttia, mutta ei muita lisättyjä
aineita

ex 1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, eivät kuitenkaan CN-koodiin
1806 10 15 kuuluvat

ex 1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, tärkkelyksestä
tai mallasuutteesta saadut elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa
sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia
täysin rasvattomasta aineesta laskettuna;
muualle
kuulumattomat
nimikkeiden
0401—0404 tuotteista saadut elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai
joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna, ei kuitenkaan CN-koodiin 1901 90 91
kuuluvat

ex 1902

Makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai
täytetyt tai muulla tavalla valmistetut, ei
kuitenkaan CN-koodeihin 1902 20 10 ja
1902 20 30 kuuluvat täytetyt makaronivalmisteet; couscous, myös valmistettu

1903 00 00

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai
paahtamalla saadut elintarvikevalmisteet
(esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan
maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai
muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle
kuulumattomat

Kiintiö vuonna
2002

Sovellettavan
tullin määrä

2 718 000 EUR

0 + EAR (1)
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Järjestysnumero

09.5417
(jatkuu)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja
pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota;
ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset
soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

2101 12 98

Kahviuutteisiin, -esansseihin tai -tiivisteisiin
taikka kahviin perustuvat valmisteet, muut
kuin CN-koodiin 2101 12 92 kuuluvat

ex 2101 20 98

Tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet
sekä näihin uutteisiin, esansseihin ja tiivisteisiin taikka teehen tai mateen perustuvat
valmisteet, muut kuin CN-koodeihin
2101 20 20 ja 2101 20 92 kuuluvat pois
lukien tuotteet, joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, maitoproteiinia, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka
joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 2,5
prosenttia maitoproteiinia, vähemmän kuin
5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia
glukoosia tai tärkkelystä

2101 30 19

Paahdetut kahvinkorvikkeet

2101 30 99

Paahdetuista kahvinkorvikkeista saadut
uutteet, esanssit ja tiivisteet, ei kuitenkaan
paahdetusta juurisikurista saadut

2102 10 31
2102 10 39

Leivontahiiva

2105 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt
valmisteet, myös kaakaota sisältävät

ex 2106

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
ex 3302 10

3302 10 29

L 341/87
Kiintiö vuonna
2002

Sovellettavan
tullin määrä

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet, muut kuin CN-koodeihin 2106 10 20,
2106 90 20 ja 2106 90 92 kuuluvat ja
muut kuin lisättyä maku- tai väriainetta
sisältävät sokerisiirapit
Alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan
nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut,
nimikkeiden 0401—0404 tuotteita tai niistä
saatuja rasvoja sisältävät
Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen
tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset),
jollaisia käytetään juomateollisuudessa:
– – – muut

(1) EAR = Tariffikiintiöissä sovellettavat alennetut maatalouden maksuosat (lasketaan sopimuksen pöytäkirjassa nro 3 olevien perusmäärien
mukaisesti). Niitä koskee tarvittaessa yhteisessä tullitariffissa määrätty suurin tulli.

L 341/88

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI
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LIITE III
ROMANIA

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Kiintiö vuonna
2002
(tonnia)

Sovellettavan tullin
määrä (1)

09.5431

ex 1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet
(myös valkoinen suklaa), ei kuitenkaan CNkoodiin 1704 90 10 kuuluva lakritsiuute,
jossa on sakkaroosia enemmän kuin 10
painoprosenttia, mutta ei muita lisättyjä
aineita (2)

2 100

0 + EAR

09.5433

ex 1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet (2), ei kuitenkaan CN-koodeihin
1806 10 15 ja 1806 20 70 kuuluvat

1 500

0 + EAR

09.5435

ex 1902

Makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai
täytetyt tai muulla tavalla valmistetut, ei
kuitenkaan CN-koodeihin 1902 20 10 ja
1902 20 30 kuuluvat täytetyt makaronivalmisteet; couscous, myös valmistettu

600

0 + EAR

09.5437

ex 1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai
paahtamalla saadut elintarvikevalmisteet
(esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan
maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai
muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle
kuulumattomat, ei kuitenkaan CN-koodiin
1904 20 10 kuuluvat

438

0 + EAR

09.5439

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja
pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota;
ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset
soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

1 875

0 + EAR

09.5441

2101 30 19

Paahdetut kahvinkorvikkeet

163

0 + EAR

2101 30 99

Paahdetuista kahvinkorvikkeista saadut
uutteet, esanssit ja tiivisteet, ei kuitenkaan
paahdetusta juurisikurista saadut

09.5443

2105 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt
valmisteet, myös kaakaota sisältävät

114

0 + EAR

09.5445

0405 20 10
0405 20 30

Maidosta valmistetut levitteet, joiden rasvapitoisuus vähintään 39 mutta enintään 75
painoprosenttia

1 050

0 + EAR

ex 2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet, muut kuin CN-koodeihin 2106 10 20,
2106 90 20 ja 2106 90 92 kuuluvat ja
muut kuin lisättyä maku- tai väriainetta
sisältävät sokerisiirapit (2)

ex 3302 10

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen
tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset),
jollaisia käytetään juomateollisuudessa:

3302 10 29

– – – muut

22.12.2001
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FI

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

09.5447

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan
nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut,
nimikkeiden 0401—0404 tuotteita tai niistä
saatuja rasvoja sisältävät

L 341/89
Kiintiö vuonna
2002
(tonnia)

Sovellettavan tullin
määrä (1)

100

0 + EAR

(1) EAR = Tariffikiintiöissä sovellettavat alennetut maatalouden maksuosat (lasketaan sopimuksen pöytäkirjassa nro 3 olevien perusmäärien
mukaisesti). Niitä koskee tavittaessa yhteisessä tullitariffissa määrätty suurin tulli ja CN-koodeihin 1704 10 91, 1704 10 99, 2105 00 10,
2105 00 91 tai 2106 90 10 kuuluvien tuotteiden osalta sopimuksessa määrätty suurin tulli.
(2) Ei kuitenkaan CN-koodeihin ex 1704 90 51, ex 1704 90 99, ex 1806 20 80, ex 1806 20 95, ex 1806 90 90 ja ex 2106 90 98
kuuluvat tavarat, joissa on vähintään 70 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna).

L 341/90

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
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22.12.2001

LIITE IV
UNKARI
Taulukko 1: Kiintiöt ja vastaavat tullit, joita sovelletaan Unkarista peräisin olevien tavaroiden tuontiin

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Kiintiö
vuonna
2002
(tonnia)

Sovellettavan
tullin
määrä (1)

09.5616

0403 10 51—
0403 10 99

Jogurtti, maustettu tai lisättyä hedelmää tai kaakaota sisältävä

110

0 + EAR

09.5257

0405 20 10
0405 20 30

Maidosta valmistetut levitteet, joiden rasvapitoisuus on
vähintään 39 mutta pienempi kuin 75 painoprosenttia

1 876

0 + EAR

ex 2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet, muut kuin
CN-koodeihin 2106 10 20, 2106 90 20 ja 2106 90 92
kuuluvat ja muut kuin lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit

0 + EAR

2106 10 20

Proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet, joissa ei
ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia,
glukoosia tai tärkkelystä taikka joissa on vähemmän kuin
1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5
painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän
kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

5,2 %

2106 90 92

Muut, joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia,
isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä taikka joissa on
vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa,
vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai
tärkkelystä:
– joissa on maitoproteiineja enemmän kuin 2,5 painoprosenttia

0 + EAR

– muut
ex 3302 10

09.5209

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään juomateollisuudessa:

3302 10 21

– – – joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia,
isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä taikka joissa
on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa,
vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai
isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia
glukoosia tai tärkkelystä

3302 10 29

– – – muut

0710 40 00
0711 90 30

Sokerimaissi

09.5213

ex 1704

09.5215

1803

2,8 %

2,8 %

0 + EAR
12 490

0 + EAR

Kaakaota
sisältämättömät
sokerivalmisteet
(myös
valkoinen suklaa), ei kuitenkaan CN-koodiin 1704 90 10
kuuluva lakritsiuute, jossa on sakkaroosia enemmän kuin
10 painoprosenttia, mutta ei muita lisättyjä aineita

4 732

0 + EAR

Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu

1 064

0%

22.12.2001
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Kiintiö
vuonna
2002
(tonnia)

Sovellettavan
tullin
määrä (1)

1 975

0%

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältämätön

49

0%

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet,
eivät kuitenkaan CN-koodiin 1806 10 15 kuuluva

4 966

Järjestysnumero

CN-koodi

09.5217

1804 00 00

Kaakaovoi, -rasva ja -öljy

09.5219

1805 00 00

09.5221

ex 1806

1806 10 15

ex 1901

L 341/91

Tavaran kuvaus

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältävä, jossa ei ole lainkaan sakkaroosia tai jossa on
vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan
lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

0 + EAR

0%

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista
jauhoista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä
on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat, nimikkeiden 0401—0404 tuotteista saadut elintarvikevalmisteet,
joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän
kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta
laskettuna:

09.5223

1901 10 00

– pikkulasten ruoaksi tarkoitetut valmisteet vähittäismyyntipakkauksissa

126

0 + EAR

09.5225

1901 20 00

– seokset ja taikinat, nimikkeen 1905 leipomatuotteiden
valmistukseen tarkoitetut

1 162

0 + EAR

09.5227

1901 90

– muut

2 360

0 + EAR

Makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai täytetyt tai
muualla tavalla valmistetut, ei kuitenkaan CN-koodeihin
1902 20 10 ja 1902 20 30 kuuluvat täytetyt makaronivalmisteet; couscous, myös valmistettu

1 040

0 + EAR

09.5228

ex 1902

09.5229

1903 00 00

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet,
hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai
niiden kaltaisessa muodossa

55

0 + EAR

09.5231

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla
saadut elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei
kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai
muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun
ottamatta jauhoja), esikypsennetty tai muulla tavalla
valmistettu, muualle kuulumattomat

182

0 + EAR

09.5233

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät
(biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on
kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset
soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

3 852

0 + EAR

L 341/92

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

09.5235

2001 90 30
2004 90 10
2005 80 00

Sokerimaissi

09.5617

2008 99 85

Maissi, muu kuin sokerimaissi (Zea mays var. Saccharata)

2008 99 91

Jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat,
joissa on tärkkelystä vähintään 5 painoprosenttia

2101 12 98

Kahviuutteisiin, -esansseihin tai -tiivisteisiin taikka kahviin
perustuvat valmisteet, muut kuin CN-koodiin 2101 12 92
kuuluvat

2101 20

– tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin
uutteisiin, esansseihin ja tiivisteisiin taikka teehen tai
mateen perustuvat valmisteet

2101 20 20

– – uutteet, esanssit ja tiivisteet

09.5237

22.12.2001
Kiintiö
vuonna
2002
(tonnia)

Sovellettavan
tullin
määrä (1)

14 074

0 + EAR

200

0 + EAR

21

0 + EAR

2,2 %

– – valmisteet:

09.5239

09.5619

09.5241

2101 20 92

– – – tee tai mateuutteisiin, -esansseihin tai -tiivisteisiin
perustuvat valmisteet

2101 20 98

– – – muut

2101 30 11

Paahdettu juurisikuri

2101 30 19

Paahdetut kahvinkorvikkeet

2101 30 91

Paahdetusta juurisikurista saadut uutteet, esanssit ja tiivisteet

5,5 %

2101 30 99

Paahdetuista kahvinkorvikkeista saadut uutteet, esanssit ja
tiivisteet, ei kuitenkaan paahdetusta juurisikurista saadut

0 + EAR

2102 20 11
2102 20 19

Kuollut eli inaktiivinen hiiva

ex 2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita
olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi:

0%
0 + EAR

924

4,9 %
0 + EAR

260

0%

3 968

2103 10 00

– soijakastike

2,8 %

2103 20 00

– tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet:

3,8 %

2103 30 90

– – valmistettu sinappi

4,2 %

– muut:

09.5243

2103 90 90

– – muut

2104 10

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten

2104 20 00

Homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

3,2 %

1 078

4,5 %
5,5 %

22.12.2001

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Järjestysnumero

CN-koodi

L 341/93

Tavaran kuvaus

Kiintiö
vuonna
2002
(tonnia)

Sovellettavan
tullin
määrä (1)

0 + EAR

09.5245

2105 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet,
myös kaakaota sisältävät

88

09.5251

2202 10 00

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä
sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu

3 006

2202 90 10

Alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeeseen 2009
kuuluvat hedelmä- ja kasvismehut, nimikkeiden 0401—
0404 tuotteita tai niistä saatuja rasvoja sisältämättömät

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Muut alkoholittomat juomat

09.5253

2203 00 (2)

Mallasjuomat pulloissa tai tölkeissä

09.5255

2205

Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini,
joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla

09.5211

3823 12 00

Öljyhappo

3823 70 00

Teolliset rasva-alkoholit

0%
2,8 %

0 + EAR

2 128

1,8 %

616

0%

1 154

0%
2,1 %

(1) EAR = Tariffikiintiöissä sovellettavat alennetut maatalouden maksuosat (lasketaan sopimuksen pöytäkirjassa nro 3 olevien perusmäärien
mukaisesti). Niitä koskee tarvittaessa yhteisessä tullitariffissa määrätty suurin tulli ja CN-koodeihin 1704 10 91, 1704 10 99, 2105 00 10,
2105 00 91, tai 2106 90 10 kuuluvien tuotteiden osalta sopimuksessa määrätty suurin tulli.
(2) Kiintiön soveltamisajanjakso on rajoitettu ajaksi 1.—30. kesäkuuta 2002.

Taulukko 2: Lisäkiintiöt ja vastaavat tullit, joita sovelletaan Unkarista peräisin olevien tavaroiden tuontiin
Uruguayn kierroksen tulosten (standstill) täytäntöönpanon johdosta

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Kiintiöt
vuodeksi 2002
(tonnia)

Sovellettavan
tullin määrä
(1)

09.5351

0403 10 51—
0403 10 99

Jogurtti, maustettu tai lisättyä hedelmää tai
kaakaota sisältävä

10

ad val. TDC+EA
(94/95)

09.5352

0405 20 10
0405 20 30

Maidosta valmistetut levitteet, joiden rasvapitoisuus on vähintään 39 mutta pienempi
kuin 75 painoprosenttia

2 213

ad val. TDC+EA
(94/95)

ex 2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet, muut kuin CN-koodeihin 2106 10 20,
2106 90 20 ja 2106 90 92 kuuluvat ja
muut kuin lisättyä maku- tai väriainetta
sisältävät sokerisiirapit

ex 2106 90 92

joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä taikka joissa on vähemmän kuin 1,5
painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän
kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai
isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä:
– joissa on maitoproteiineja enemmän kuin
2,5 painoprosenttia

ex 3302 10

3302 10 29

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen
tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset),
jollaisia käytetään juomateollisuudessa:
– – – Muut

L 341/94

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Järjestysnumero

CN-koodi

09.5353

0710 40 00
0711 90 30

09.5354

ex 1806

22.12.2001
Kiintiöt
vuodeksi 2002
(tonnia)

Sovellettavan
tullin määrä
(1)

Sokerimaissi

4 392

3 %+EA (94/95)

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, muut kuin CN-koodin
1806 10 15 kuuluvat

1 350

5 %+EA (94/95)

Tavaran kuvaus

09.5355

1901 20 00

Seokset ja taikinat, nimikkeen 1905 leipomatuotteiden valmistukseen tarkoitetut

376

0 %+EA (94/95)

09.5356

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja
pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota;
ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset
soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

312

6 %+EA (94/95)

(1) ad val. TDC = Yhteisessä tullitariffissa kolmansiin maihin sovellettava arvotulli.
EA(94/95) = Tariffikiintiöissä sovellettavat maatalouden maksuosat (lasketaan sopimuksen pöytäkirjan nro 3 liitteen I taulukossa 5
ilmoitettujen perusmäärien mukaisesti).
Jos edellä mainitut tullit ovat korkeammat kuin yhteisessä tullitariffissa kolmansiin maihin sovellettavat tullit, sovelletaan viimeksi
mainittuja.
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L 341/95

LIITE V

BULGARIA

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

09.5481

0405 20 10
0405 20 30

Maidosta valmistetut levitteet, joiden rasvapitoisuus on vähintään 39 mutta enintään
75 painoprosenttia

Kiintiö
vuonna 2002
(tonnia)

Sovellettavan tullin
määrä (1)

490

0 + EAR

ex 2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet, muut kuin CN-koodeihin 2106 10 20,
2106 90 20 ja 2106 90 92 kuuluvat ja
muut kuin maku- ja väriaineita sisältävät
sokerisiirapit

09.5461

ex 1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet
(myös valkoinen suklaa), ei kuitenkaan
lakritsiuute, jossa on sakkaroosia enemmän
kuin 10 painoprosenttia, mutta ei muita
lisättyjä aineita, CN-koodiin 1704 90 10
kuuluvat

175

0 + EAR

09.5463

ex 1806

Suklaa ja muut kaakoaota sisältävät elintarvikevalmisteet, muut kuin CN-koodiin
1806 10 15 kuuluvat

525

0 + EAR

09.5485

ex 1901

Mallasuute;
muualle
kuulumattomat
hienoista tai karkeista jauhoista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai
joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden
0401—0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai
joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna,
lukuun
ottamatta
CN-koodiin
1901 90 91 kuuluvia tuotteita

106

0 + EAR

09.5469

ex 1902

Makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai
muualla tavalla valmistetut, eivät kuitenkaan
CN-koodeihin 1902 20 10 ja 1902 20 30
kuuluvat täytetyt makaronivalmisteet; couscous, myös valmistettu

350

0 + EAR

09.5471

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai
paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet
(esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan
maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai
muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle
kuulumattomat

263

0 + EAR

09.5473

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja
pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota;
ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset
soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

613

0 + EAR
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Kiintiö
vuonna 2002
(tonnia)

Sovellettavan tullin
määrä (1)

175

0 + EAR

23

0 + EAR

Leivontahiiva, kuivattu

88

0 + EAR

2105 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt
valmisteet, myös kaakaota sisältävät

88

0 + EAR

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan
nimikkeiden 0401—0404 tuotteita tai niistä
saatuja rasvoja sisältävät CN-koodiin 2009
kuuluvat hedelmä- ja kasvismehut

18

0 + EAR

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

09.5474

2101 12 98

Kahviuutteisiin, -esansseihin tai -tiivisteisiin
perustuvat valmisteet tai kahviin perustuvat
valmisteet,
muut
kuin
CN-koodiin
2101 12 92 kuuluvat

2101 20 98

Tee- ja mateuutteisiin, -esansseihin- tai tiivisteisiin perustuvat valmisteet tai teehen tai
mateen perustuvat valmisteet, muut kuin
CN-koodeihin 2101 20 20 ja 2101 20 92
kuuluvat

2101 30 19

Paahdetut kahvinkorvikkeet

2101 30 99

Paahdettujen kahvinkorvikkeiden uutteet,
esanssit ja tiivisteet, ei kuitenkaan paahdetusta juurisikurista saadut

09.5477

2102 10 31
2102 10 39

09.5479
09.5483

09.5476

22.12.2001

(1) EAR = Kiintiöiden rajoissa sovellettavat alennetut maatalouden maksuosat. Nämä määrät ylittävään tuontiin sovelletaan yhteisessä
tullitariffissa vahvistettuja maatalouden maksuosia (EA).

22.12.2001
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2543/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten kummeliturskan kalastuksen lopettamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta
valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1965/
2001 (2), ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla
vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2001 15 päivänä joulukuuta 2000
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2848/
2000 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2425/2001 (4), säädetään kummeliturskakiintiöstä vuodeksi 2001.
Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä
rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen
turvaamiseksi komission on taipeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.
Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Alankomaiden lipun alla purjehtivien tai Alankomaissa rekisteröityjen alusten kummeliturskasaaliit ICES-alueen IIa

(EY:n vedet) ja Pohjanmeren (EY:n vedet) vesillä ovat
täyttäneet vuodeksi 2001 myönnetyn kiintiön. Alankomaat on kieltänyt tämän kannan kalastuksen 16 päivästä
marraskuuta 2001 alkaen. Sen vuoksi on tarpeen
noudattaa tätä päivämäärää,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Alankomaiden lipun alla purjehtivien tai Alankomaissa rekisteröityjen alusten kummeliturskasaaliit ICES-alueen IIa (EY:n
vedet) ja Pohjanmeren (EY:n vedet) vesillä ovat täyttäneet Alankomaille vuodeksi 2001 myönnetyn kiintiön.
Kielletään Alankomaiden lipun alla purjehtivilta tai Alankomaissa rekisteröidyiltä aluksilta kummeliturskan kalastus ICESalueen IIa (EY:n vedet) ja Pohjanmeren (EY:n vedet) vesillä sekä
edellä mainittujen alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän kyseisen kannan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleenlastaus ja purku.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 16 päivästä marraskuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

261,
268,
334,
328,

20.10.1993, s. 1.
9.10.2001, s. 23.
30.12.2000, s. 1.
13.12.2001, s. 7.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2544/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin
sovellettavien tukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklassa ja asetuksen
(EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädettyjä vientitukea
koskevia yleisiä sääntöjä ja sen soveltamista koskevia
yksityiskohtaisia sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin
edellä mainittuihin toimiin.

(4)

Riisin vientituen laskemisessa huomioon otettavat
erityisperusteet määritellään asetuksen (EY) N:o 3072/95
13 artiklassa.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2), ja erityisesti sen
13 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1987/2001 (4), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Elintarvikeapuna toimitettavista maataloustuotteista
aiheutuvien menojen yhteisörahoituksesta 21 päivänä
lokakuuta 1974 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2681/74 (5) 2 artiklassa säädetään, että asiaa koskevien
yhteisön sääntöjen mukaisesti vahvistettuja vientitukia
vastaava osa menoista kuuluu Euroopan maatalouden
ohjaus- ja tukirahaston tukiosastoon.
Yhteisön elintarvikeaputoimia koskevan talousarvion
laatimisen ja hallinnon helpottamiseksi ja jotta jäsenvaltiot saisivat tietoonsa kansallisia elintarvikeaputoimia
koskevan yhteisön rahoitusosuuden, olisi määriteltävä
näille toimille myönnettävien tukien taso.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kansainvälisissä yleissopimuksissa tai muissa täydentävissä
ohjelmissa sekä muissa yhteisön veloituksetonta toimittamista
koskevissa toimenpiteissä määrättyjen yhteisön elintarvikeaputoimien ja kansallisten elintarvikeaputoimien osalta vilja- ja
riisialan tuotteisiin sovellettavat tuet vahvistetaan liitteen
mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181,
193,
329,
271,
288,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.12.1995, s. 18.
12.10.2001, s. 5.
25.10.1974, s. 1.
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LIITE
yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 21 päivänä joulukuuta 2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/t)
Tuotekoodi

1001 10 00 9400

Tuen määrä

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

26,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

24,00

1006 30 92 9100

202,00

1006 30 92 9900

202,00

1006 30 94 9100

202,00

1006 30 94 9900

202,00

1006 30 96 9100

202,00

1006 30 96 9900

202,00

1006 30 98 9100

202,00

1006 30 98 9900

202,00

1006 30 65 9900

202,00

1007 00 90 9000

24,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

35,00

1102 20 10 9200

26,11

1102 20 10 9400

22,38

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

33,57

1104 12 90 9100

0,00

Huom.: Tuotekoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o
3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2545/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o
2007/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa,
että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa
tarkoitettu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1987/2001 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 2007/2001 ( ) avataan
riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.

(2)

Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
299/95 (5), 5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen
(EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta.
Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti
asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai sitä alhaisemmat.

3

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2007/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun
lyhytjyväisen riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 14. ja 20.
joulukuuta 2001 välisenä aikana jätettyjen tarjousten perusteella 199,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
272, 13.10.2001, s. 13.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2546/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2008/
2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa,
että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa
tarkoitettu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1987/2001 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 2008/2001 ( ) avataan
riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.

(2)

Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
299/95 (5), 5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen
(EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta.
Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti
asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai sitä alhaisemmat.

3

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2008/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin Euroopan maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 14. ja 20.
joulukuuta 2001 välisenä aikana jätettyjen tarjousten perusteella 216,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
272, 13.10.2001, s. 15.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2547/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan
hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2009/2001
tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa,
että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa
tarkoitettu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1987/2001 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 2009/2001 ( ) avataan
riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.

(2)

Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
299/95 (5), 5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen
(EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta.
Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti
asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai sitä alhaisemmat.

3

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2009/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun
keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen Ariisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 14. ja 20. joulukuuta
2001 välisenä aikana jätettyjen tarjousten perusteella
202,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
272, 13.10.2001, s. 17.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.

22.12.2001
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2548/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää pitkäjyväistä
kokonaan hiottua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklassa
säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista
vahvistaa enimmäistukea.

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1987/2001 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 2010/2001 (3) avataan
riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.

(2)

Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
299/95 (5), 5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen
(EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta,
jotka on jätetty 14. ja 20. joulukuuta 2001 välisenä aikana
osana asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitettua tiettyihin
kolmansiin maihin vietävän pitkäjyväisen kokonaan hiotun
riisin vientitukea koskevaa tarjouskilpailua.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
272, 13.10.2001, s. 19.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2549/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta
lista suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat tarjoukset ja hinnat. Määrittelyä varten otetaan huomioon
tarjousten ja yhden tai useamman edustavan eurooppalaisen pörssin noteeraamien hintojen keskiarvo yhteisön
satamaan cif-toimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka
tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina
pidetyistä eri toimittajamaista. Puuvillan, josta siemenet
on poistettu, maailmanmarkkinahinnan määrittelyä
koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia,
joiden tavoitteena on ottaa huomioon toimitetun tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen vuoksi
perustellut erot. Nämä mukautukset vahvistetaan
asetuksen (EY) N:o 1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa
koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),
ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/
2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja
puuvillalle, josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun
hinnan välinen suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde
vahvistetaan puuvillan tukijärjestelmän soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä
elokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1591/2001 (3) 2 artiklan 2 kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan perusteella.
Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä
ominaisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todel-

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 21,764 EUR/100 kg.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 148, 1.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 148, 1.6.2001, s. 3.
(3) EYVL L 210, 3.8.2001, s. 10.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2550/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2529/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien osalta sekä
asetuksen (EY) N:o 2419/2001 muuttamisesta
31 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa komission
asetuksessa (ETY) N:o 2230/92 (10), lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa
neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3013/89 säädettyjen
tilakohtaisten enimmäismäärien, kansallisten varantojen
ja oikeuksien siirron soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 10 päivänä joulukuuta 1992 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 3567/92 (11),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1311/2001 (12), lampaan- ja vuohenlihan tuottajapalkkiota koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 30 päivänä syyskuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2700/93 (13), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1410/
1999 (14), sekä vuoristoalueista, joilla myönnetään
vuohenlihan tuottajapalkkiota, 21 päivänä joulukuuta
1999 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2738/
1999 (15) vahvistetut säännöt. Nämä asetukset on
kumottava.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2529/2001 (1) ja erityisesti sen 4
artiklan 6 kohdan, 5 artiklan 4 kohdan, 8 artiklan 5 kohdan, 9
artiklan 5 kohdan, 10 artiklan 4 kohdan ja 11 artiklan 3
kohdan,

ottaa huomioon tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta
yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä 27 päivänä
marraskuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
3508/92 (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 495/2001 (3), ja erityisesti sen 12
artiklan,

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2529/2001 4 artiklassa tarkoitettu
uuhipalkkiojärjestelmä kuuluu asetuksen (ETY) N:o
3508/92 soveltamisalaan. Tämän vuoksi tämän
asetuksen olisi rajoituttava sellaisten muiden seikkojen
sääntelemiseen, jotka eivät kuulu tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan neuvoston asetuksessa (ETY) N:o
3508/92 säädetyn yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä 11 päivänä joulukuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2419/2001 (16) (jäljempänä
’yhdennetty järjestelmä’) soveltamisalaan. Erityisesti tämä
koskee palkkionhakuaikoja ja -edellytyksiä, palkkion
lisäosaa sekä tilallapitoajan kestoa.

(3)

Asetuksen (EY) No 2529/2001 4 artiklan 2 kohdassa
säädetään palkkion myöntämisestä joillakin yhteisön
alueilla sijaitseville vuohenlihan tuottajille. Nämä alueet
olisi tämän vuoksi määriteltävä tässä säännöksessä
säädettyjen perusteiden mukaisesti.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2529/2001 5 artiklan 1 kohdan
mukaisesti niille tuottajille, joiden tilan maatalousmaasta
vähintään 50 prosenttia sijaitsee epäedullisilla alueilla tai
syrjäisillä alueilla, voidaan maksaa lisäpalkkiota. Kyseisen
asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa viitataan erityisiin
maantieteellisiin alueisiin, joilla vuohenlihan tuottajat
täyttävät vuohipalkkion saamisen edellytykset. Olisi
säädettävä ilmoituksesta, joka nämä perusteet täyttävien
tuottajien on annettava, jotta jäsenvaltiot voivat päättää,
täyttyvätkö tuen myöntämisen edellytykset. Näin vältetään perusteettomien maksujen maksaminen tiloille,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Asetuksella (EY) N:o 2529/2001 perustetaan uusi palkkiojärjestelmä, jolla korvataan lampaan- ja vuohenlihaalan yhteisestä markkinajärjestelystä 3 päivänä marraskuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
2467/98 (4), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1669/2001 (5), vahvistettu järjestelmä. Uusien
järjestelyjen ottamiseksi huomioon ja selkeyden vuoksi
on tarpeen vahvistaa uudet säännöt, joilla korvataan
painaviksi ruhoiksi lihotettavien karitsojen määritelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28
päivänä syyskuuta 1990 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2814/90 (6), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2234/98 (7),
lampaan- ja vuohenliha-alan tuottajien ja tuottajaryhmittymien määrittelyyn liittyvien tiettyjen erityistapausten
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6
päivänä elokuuta 1991 annetussa komission asetuksessa
(ETY) N:o 2385/91 (8), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2254/1999 (9), uuhien
ja vuohien palkkiojärjestelmän tietyistä soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Kanariansaarilla
Ks. tämän virallisen lehden sivu 3.
EYVL L 355, 5.12.1992, s. 1.
EYVL L 72, 14.3.2001, s. 6.
EYVL L 312, 20.11.1998, s. 1.
EYVL L 193, 29.7.2000, s. 8.
EYVL L 268, 29.9.1990, s. 35.
EYVL L 281, 17.10.1998, s. 6.
EYVL L 219, 7.8.1991, s. 15.
EYVL L 275, 26.10.1999, s. 9.

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L

218,
362,
148,
245,
164,
328,
327,

1.8.1992, s. 97.
11.12.1992, s. 41.
22.6.2000, s. 31.
1.10.1993, s. 99.
30.6.1999, s. 53.
22.12.1999, s. 59.
12.12.2001, s. 11.
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jotka eivät täytä edellytyksiä tuen myöntämiseksi. Jos
tuottajan ei yhdennetyn järjestelmän mukaisesti tarvitse
esittää pinta-alatukihakemusta, olisi vaadittava erityinen
ilmoitus, joka on asiakirjatodiste siitä, että vähintään 50
prosenttia tilan maatalousmaasta sijaitsee epäsuotuisilla
alueilla tai alueilla, joilla vuohipalkkiota voidaan maksaa.
(5)

Tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi ja asetuksen (ETY) N:o
1601/92 kumoamisesta (Poseican) 28 päivänä kesäkuuta
2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1454/
2001 (1) säädetään Kanariansaarilla harjoitettavaan
lampaan- ja vuohenkasvatukseen sovellettavista erityistoimenpiteistä. Näiden toimenpiteiden mukaisesti
voidaan maksaa lisäpalkkiota, jonka suuruus on määriteltävä.

(6)

Perusteita, joilla suoria tukia voidaan maksaa, ja erityisesti tukikelpoisuusedellytyksiä on selvennettävä.

(7)

Palkkioiden myöntämisjärjestelmän ja lampaan- ja
vuohenlihamarkkinoiden valvomiseksi jäsenvaltioiden
olisi tiedotettava komissiolle säännöllisesti asiaan liittyvistä seikoista.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 2529/2001 8—10 artiklan mukaisen
tuottajakohtaisia enimmäismääriä koskevan järjestelmän
täytäntöönpanemiseksi olisi määritettävä säännöt, jotka
koskevat kyseisten enimmäismäärien vahvistamista ja
tietojen toimittamista niistä tuottajille.

(9)

Olisi myös toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että kansallisesta varannosta ilmaiseksi
myönnettyjen oikeuksien saajat käyttävät nämä oikeudet
yksinomaan säädettyihin tarkoituksiin.

(10)

Kun otetaan huomioon tuottajakohtaisia enimmäismääriä koskevan järjestelmän markkinoita säätelevä
vaikutus, olisi säädettävä niiden palkkio-oikeuksien, joita
oikeuksien haltija ei ole käyttänyt tietyn ajanjakson
aikana, palauttamisesta kansalliseen varantoon. Tätä
sääntöä ei pitäisi kuitenkaan soveltaa joissakin asianmukaisesti perustelluissa poikkeuksellisissa olosuhteissa,
kuten pientuottajien tai Euroopan maatalouden ohjausja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetussa neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1257/1999 (2) tarkoitettuihin laajaperäistämis- ja varhaiseläkeohjelmiin osallistuvien tuottajien osalta.

(11)

On suotavaa kannustaa palkkio-oikeuksien liikkuvuutta
ja säätää myös toimenpiteistä, jotka johtavat oikeuksien
päätymiseen tuottajille, jotka niistä hyötyvät. Tämän
vuoksi palkkio-oikeuksien käytölle olisi vahvistettava
vähimmäisprosentti. Tämän prosenttiluvun on oltava
riittävä, jotta vältettäisiin joissakin jäsenvaltioissa käytettävissä olevien oikeuksien alikäyttö, josta voi aiheutua
vaikeuksia kansallisen varannon välityksellä palkkio-

(1) EYVL L 198, 21.7.2001, s. 45.
(2) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80.
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oikeuksia hakeville ensisijaisessa asemassa oleville tuottajille. Tämän vuoksi jäsenvaltioille olisi annettava lupa
korottaa oikeuksien käytön vähimmäisprosenttia, joka ei
saa kuitenkaan ylittää 90 prosenttia.
(12)

Jotta oikeuksien siirtoa ja väliaikaista luovuttamista
koskevien säännösten täytäntöönpano olisi yhdenmukaista, on vahvistettava joitakin hallinnollisia sääntöjä.
Hallinnollisen työn liiallisen kasvun estämiseksi jäsenvaltiolla olisi oltava mahdollisuus vahvistaa siirrettävien ja
väliaikaisesti luovutettavien oikeuksien vähimmäismäärä.
Näillä säännöillä on myös estettävä sen asetuksen (EY)
N:o 2529/2001 9 artiklassa säädetyn velvoitteen rikkominen, jonka mukaan siirrettäessä oikeuksia ilman tilan
siirtoa tietty prosenttiosuus oikeuksista on siirrettävä
kansalliseen varantoon. Lisäksi olisi säädettävä väliaikaisen luovuttamisen ajallisesta rajoittamisesta, jolla estetään siirtoon liittyvien sääntöjen kiertäminen.

(13)

Olisi säädettävä tietystä joustavuudesta oikeuksien siirtoja koskevien hallinnollisten määräaikojen noudattamisessa, kunhan tuottaja voi osoittaa, että hän on laillisesti
perinyt oikeudet kuolleelta tuottajalta. Tuottajille olisi
ilmoitettava tuottajakohtaisten enimmäismäärien muutoksista.

(14)

Tilan siirroksi olisi luettava tapaus, jossa ainoastaan
julkisessa tai yhteisessä omistuksessa laiduntamista
varten olevia maa-alueita käyttävä tuottaja siirtää kaikki
oikeutensa toiselle viljelijälle ja lopettaa tuotantonsa.

(15)

Niitä tapauksia varten, joissa tilaa siirtämättä toteutettava
oikeuksien siirto tehdään jäsenvaltiossa yksinomaan
kansallisen varannon välityksellä, on tarpeen säätää
tietyistä säännöistä, jotta säilytetään johdonmukaisuus
tuottajien välisten suorien siirtojen järjestelmän kanssa.
Olisi säädettävä puolueettomista perusteista, joilla
vahvistetaan oikeuksia siirtäneelle tuottajalle kansallisesta
varannosta maksettava summa sekä summa, joka
vastaavat oikeudet kansallisesta varannosta saavan tuottajan on maksettava.

(16)

On tarpeen vahvistaa säännöt palkkio-oikeuksien tuottajakohtaisten enimmäismäärien laskemiseksi ja muuttamiseksi, jotta varmistetaan, että ainoastaan kokonaisnumeroita käytetään.

(17)

Komissio valvoo uusia järjestelyjä, ja tämän vuoksi jäsenvaltioiden on toimitettava sille asianmukaisella tavalla
olennaiset tiedot palkkiosääntöjen täytäntöönpanosta.

(18)

Lisämaksujen osalta komissiolle on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot kansallisista säännöistä ja niiden täytäntöönpanosta.

(19)

Jotta palkkiosääntöjä sovelletaan tehokkaasti ja markkinoiden vääristyminen vältetään, jäsenvaltioiden on
toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen
moitteettomaksi soveltamiseksi.
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(20)

(21)

(22)
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Tietyt siirtymäjärjestelyt ovat tarpeen, jotta jäsenvaltioilla
on riittävästi aikaa valmistautua tämän asetuksen soveltamiseen. Koska uudessa järjestelmässä tukea maksetaan
enemmän ja kiinteämääräinen palkkio merkitsee
suurempaa avoimuutta, olisi annettava säännökset tuottajien etujen suojaamiseksi, jotta edellisen järjestelmän
aikana esitettyjä hakemuksia voitaisiin pitää uudessa
järjestelmässä esitettyinä.
Yhteisön taloudellisten etujen tehokkaaksi suojaamiseksi
olisi toteutettava riittäviä toimenpiteitä sääntöjenvastaisuuksista ja petoksista rankaisemiseksi. Asetukseen (EY)
N:o 2529/2001 on tarpeen sisällyttää asianmukaiset
lammas- ja vuohipalkkiojärjestelmiä koskevat säännökset.
Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaiden
ja vuohien hallintokomitean sekä Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston komitean lausunnon
mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tässä asetuksessa vahvistetaan erityisesti yksityiskohtaiset
säännöt asetuksen (EY) N:o 2529/2001 4, 5, 6, 8, 9 ja 10
artiklassa säädettyjen suorien tukien soveltamiseksi.

I LUKU
SUORAT TUET

2 artikla
Hakemukset
1.
Yhdennetyn järjestelmän osalta asetuksissa (ETY) N:o
3508/92 ja (EY) N:o 2529/2001 säädettyjen edellytysten lisäksi
tuottajan on ilmoitettava palkkiohakemuksessaan, pitääkö hän
kaupan lampaanmaitoa tai siitä saatavia maitotuotteita sinä
vuonna, jonka osalta palkkiota haetaan.
2.
Lampaan- ja vuohenlihan tuottajapalkkiohakemukset on
jätettävä sille jäsenvaltion nimeämälle viranomaiselle, kunkin
jäsenvaltion vahvistamana ajanjaksona sitä vuotta edeltävän
marraskuun 1 päivän ja sitä vuotta seuraavan huhtikuun 30
päivän välisenä aikana, jonka osalta hakemukset esitetään.
Yhdistynyt kuningaskunta voi kuitenkin vahvistaa PohjoisIrlannille Ison-Britannian osalta vahvistetusta jättöajasta poikkeavan jättöajan.
3.
Tilallapitoaika, jonka kuluessa tuottaja sitoutuu pitämään
tilallaan palkkion kohteena olevan määrän uuhia ja/tai vuohia
on 100 päivää 2 kohdassa tarkoitetun hakemusten viimeisen
jättöpäivän jälkeisestä ensimmäisestä päivästä laskettuna.

L 341/107
3 artikla

Alueet, joilla vuohenlihan tuottajille voidaan maksaa
palkkio
Asetuksen (EY) N:o 2529/2001 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut perusteet täyttyvät liitteessä I luetelluilla alueilla.

4 artikla
Lisäpalkkion ja vuohipalkkion hakeminen
1.
Lisäpalkkion tai vuohipalkkion saadakseen tuottajan,
jonka tilan maatalousmaasta vähintään 50 prosenttia mutta alle
100 prosenttia sijaitsee asetuksen (EY) N:o 2529/2001 5
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla alueilla tai alueilla, joilla
vuohipalkkiota voidaan maksaa, on esitettävä ilmoitus tai
ilmoituksia, joista ilmenee hänen maa-alueensa sijainti, seuraavien sääntöjen mukaisesti:
a) tuottaja, joka on velvollinen tekemään vuosittain ilmoituksen kaikesta tilallaan käytössä olevasta maatalousmaasta
pinta-alatukihakemuksessa, josta säädetään tiettyjä yhteisön
tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2529/2001 6 artiklassa,
on mainittava tässä ilmoituksessa ne maatalouskäytössä
olevat lohkot, jotka sijaitsevat asetuksen (EY) N:o 2529/
2001 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla alueilla tai
tapauksen mukaan liitteessä I luetelluilla alueilla;
b) tuottajan, joka ei ole velvollinen esittämään a alakohdassa
tarkoitettua ilmoitusta, on esitettävä vuosittain erityinen
ilmoitus, jossa tapauksen mukaan käytetään yhdennetyn
järjestelmän mukaista viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää.
Tässä ilmoituksessa on osoitettava kaikkien tuottajan omistamien, vuokraamien tai jonkin järjestelyn perusteella käyttämien maa-alueiden sijainti ja pinta-ala sekä ilmoitettava ne
maatalouskäytössä olevat lohkot, jotka sijaitsevat asetuksen
(EY) N:o 2529/2001 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla
alueilla tai tapauksen mukaan liitteessä I luetelluilla alueilla.
Jäsenvaltiot voivat säätää erityisen ilmoituksen sisällyttämisestä uuhi- ja/tai vuohipalkkiohakemukseen. Jäsenvaltiot
voivat myös vaatia, että erityinen ilmoitus tehdään pintaalatukihakemuksen avulla.
2.
Kansallinen toimivaltainen viranomainen voi pyytää esittämään omistuskirjan, vuokrasopimuksen tai tuottajien välisen
kirjallisen sopimuksen sekä tarvittaessa vakuutuksen paikalliselta tai alueelliselta viranomaiselta, joka on luovuttanut maatalousmaana käytetyt maa-alueet kyseisen tuottajan käyttöön.
Vakuutuksessa on mainittava tuottajalle myönnetyn maaalueen pinta-ala sekä lohkot, jotka sijaitsevat asetuksen (EY) N:o
2529/2001 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla alueilla tai
tapauksen mukaan liitteessä I luetelluilla alueilla.
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5 artikla
Vuorilaiduntamista harjoittavat tuottajat
1.
Sellaisten tuottajien esittämissä palkkiohakemuksissa,
joiden tilat sijaitsevat asetuksen (EY) N:o 2529/2001 5 artiklan
2 kohdassa tarkoitetuilla maantieteellisillä alueilla ja jotka haluavat saada lisäpalkkion, on oltava merkintä:
— paikasta tai paikoista, joissa vuorilaiduntamista harjoitetaan
kuluvana vuonna,
— mainitussa kohdassa tarkoitetusta kuluvalle vuodelle säädetystä vähintään 90 päivän mittaisesta jaksosta.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuottajien palkkiohakemuksiin on liitettävä asiakirjat, joilla todistetaan, että vuorilaiduntamista on tosiasiallisesti harjoitettu kahtena edellisenä
vuonna, jollei ylivoimaisesta esteestä tai asianmukaisesti perustelluista, karjaan vaikuttaneista luonnonolosuhteista muuta
johdu, ja erityisesti vuorilaiduntamispaikan paikallisen tai
alueellisen viranomaisen antama todistus, jolla osoitetaan, että
vuorilaiduntamista on harjoitettu vähintään 90 peräkkäisenä
päivänä.
Hakemusten hallinnollisen valvonnan yhteydessä jäsenvaltioiden on varmistettava, että palkkiohakemuksessa ilmoitettu
vuorilaiduntamispaikka
sijaitsee
tosiasiallisesti
jollakin
asetuksen (EY) N:o 2529/2001 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla alueella.
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viranomaisen käytettävissä olevat tietolähteet ja erityisesti jalostajilta tai jakelijoilta saadut tiedot tuottajien kaupan pitämästä
lampaanmaidosta ja lampaanmaitotuotteista.
9 artikla
Tietojen toimittaminen
1.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi kunkin
vuoden heinäkuun 31 päivään mennessä kyseisen vuoden
osalta esitettyjä palkkiohakemuksia koskevat tiedot. Niiden on
käytettävä liitteessä II tätä varten olevaa mallia. Niiden on myös
ilmoitettava 31 päivään heinäkuuta mennessä edellisenä
vuonna maksetut palkkiot liitteessä III olevalla lomakkeella ja
31 päivään lokakuuta mennessä mahdolliset muutokset
asetuksen (EY) N:o 2529/2001 5 artiklan 2 kohdassa ja tämän
asetuksen 5 artiklassa tarkoitetussa sellaisten maantieteellisten
alueiden luettelossa, joilla vuorilaiduntamista harjoitetaan.
Tiedot on pyynnöstä annettava lampaan- ja vuohenliha-alan
virallisten tilastojen laadinnasta vastaavien kansallisten viranomaisten käyttöön.
2.
Jos tiedot, joita pakollisissa tiedonannoissa vaaditaan,
muuttuvat erityisesti tarkastusten, oikaisujen tai aiempien
lukujen kehittymisen perusteella, komissiolle on toimitettava
muuttuneet tiedot kuukauden kuluessa muutoksesta.
II LUKU

6 artikla

ENIMMÄISMÄÄRÄT, VARANNOT JA SIIRROT

Kanariansaarilla maksettava lisä
Kanariansaarilla sijaitseville lampaan- ja vuohenlihaa kaupan
pitäville tuottajille asetuksen (EY) N:o 1454/2001 6 artiklan
mukaisesti maksettava lisä on 4,2 euroa uuhelta ja/tai kutulta.
7 artikla
Tukikelpoisuus
1.
Palkkiot maksetaan tuottajalle tämän 2 artiklan 3
kohdassa tarkoitetun pitoajan aikana tilallaan pitämien uuhien
ja/tai kuttujen määrän perusteella.
2.
Palkkiokelpoisina pidetään eläimiä, jotka täyttävät
asetuksen (EY) N:o 2529/2001 3 artiklassa tarkoitetuissa määritelmissä säädetyt edellytykset tilallapitoajan viimeisenä päivänä.
8 artikla
Arvio tuottajista, jotka pitävät kaupan lampaanmaitoa tai
siitä saatavia maitotuotteita
Jäsenvaltioiden on laadittava kunkin vuoden osalta viimeistään
tilallapitoajan kolmantenakymmenentenä päivänä arvio tuottajista, jotka pitävät kaupan lampaanmaitoa tai siitä saatavia
maitotuotteita. Tämä arvio tehdään 2 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettujen tuottajien ilmoitusten perusteella. Lisäksi jäsenvaltioiden on otettava tämän arvion laadinnassa huomioon
tehtyjen tarkastusten tulokset ja kaikki muut toimivaltaisen

10 artikla
Ilmaiseksi saadut oikeudet
Asianmukaisesti perusteltuja poikkeuksellisia olosuhteita
lukuun ottamatta tuottaja, joka on saanut palkkio-oikeuksia
ilmaiseksi kansallisesta varannosta, ei kolmena seuraavana
vuonna saa siirtää tai väliaikaisesti luovuttaa oikeuksiaan.
11 artikla
Oikeuksien käyttö
1.
Tuottaja, jolla on käytettävissään palkkio-oikeuksia, voi
käyttää ne itse ja/tai luovuttaa ne väliaikaisesti toiselle tuottajalle.
2.
Jos tuottaja ei kunakin vuonna käytä vähintään 4 kohdan
mukaisesti vahvistettua prosenttiosuutta palkkio-oikeuksistaan,
käyttämättä jätetty osa on siirrettävä kansalliseen varantoon,
lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:
a) jos tuottajalla on enintään 20 palkkio-oikeutta ja jos
tällainen tuottaja ei kahdesta peräkkäisestä kalenterivuodesta
kumpanakaan käytä vähimmäisprosenttiosuutta oikeuksistaan, jälkimmäisen kalenterivuoden aikana käyttämättä
jätetty osa on siirrettävä kansalliseen varantoon;
b) tuottaja osallistuu komission hyväksymään laajaperäistämisohjelmaan;
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c) tuottaja osallistuu komission hyväksymään varhaiseläkeohjelmaan, jossa oikeuksien siirto ja/tai väliaikainen luovutus
ei ole pakollista; tai
d) asianmukaisesti perustellut poikkeukselliset olosuhteet.
3.
Väliaikainen luovutus voi koskea ainoastaan kokonaisia
vuosia ja vähintään 12 artiklan 1 kohdassa säädettyä eläinten
lukumäärää. Väliaikaisten luovutusten kausi saa kestää enintään
kolme peräkkäistä vuotta; jokaisen kauden päättyessä tuottaja
saa, jollei oikeuksia siirretä, takaisin kaikki oikeutensa, jotka
hänen on käytettävä itse vähintään kahden peräkkäisen vuoden
aikana. Jos tuottaja ei käytä itse vähintään 4 kohdan mukaisesti
vahvistettua vähimmäisprosenttiosuutta oikeuksistaan kumpanakin kahdesta edellä mainitusta vuodesta, jäsenvaltion on,
asianmukaisesti perusteltuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta, vuosittain vietävä käyttämättömät oikeudet kansalliseen
varantoon.
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Tällaiset ilmoitukset on tehtävä jäsenvaltion vahvistamassa
määräajassa viimeistään sinä päivänä, jona palkkioiden hakukausi päättyy kyseisessä jäsenvaltiossa, niitä tapauksia lukuun
ottamatta, joissa oikeudet siirretään perintönä. Tällaisessa
tapauksessa oikeudet vastaanottavan tuottajan on pystyttävä
esittämään asianmukaiset oikeudelliset asiakirjat sen osoittamiseksi, että hänellä on oikeus kuolleen tuottajan jäämistöön.
3.
Tilaa siirtämättä toteutetun siirron osalta kansalliseen
varantoon korvauksetta luovutettujen oikeuksien lukumäärä ei
voi olla pienempi kuin yksi.

13 artikla
Tuottajakohtaisen enimmäismäärän muuttaminen

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää komission hyväksymiin
varhaiseläkeohjelmiin osallistuville tuottajille väliaikaisen luovutuksen kokonaiskeston pidennyksestä kyseisten ohjelmien
perusteella.

Jos oikeudet siirretään tai luovutetaan väliaikaisesti, jäsenvaltioiden on määritettävä uusi tuottajakohtainen enimmäismäärä
ja annettava asianomaisten tuottajien palkkio-oikeuksien määrä
näille tiedoksi viimeistään 60 päivän kuluessa tuottajan palkkiohakemuksen jättöajan viimeisestä päivästä.

Tuottajat, jotka ovat sitoutuneet osallistumaan laajaperäistämisohjelmaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2078/92 (1) 2
artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen
mukaisesti tai asetuksen (EY) N:o 1257/1999 22 ja 23 artiklan
mukaisesti, eivät saa sitoumuksensa kestäessä siirtää ja/tai
luovuttaa väliaikaisesti oikeuksiaan. Tätä kieltoa ei kuitenkaan
sovelleta silloin, kun ohjelmassa sallitaan oikeuksien siirto ja/tai
väliaikainen luovutus sellaisille tuottajille, joiden osallistuminen
muihin kuin tässä alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin
vaatii oikeuksien saamista.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos oikeudet siirretään
perintönä 12 artiklan 2 kohdan edellytysten mukaisesti.

4.
Palkkio-oikeuksista
prosenttia.

on

käytettävä

vähintään

70

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin nostaa tätä prosenttiosuutta 90
prosenttiin. Niiden on ilmoitettava ennakolta komissiolle soveltamansa prosenttiosuus.

14 artikla
Tuottajat, jotka eivät omista käyttämäänsä maata
Tuottaja, joka käyttää ainoastaan yleisiä tai yhteisiä maita ja
joka päättää olla jatkamatta näiden maiden käyttämistä laiduntamiseen ja siirtää kaikki oikeutensa toiselle tuottajalle, on
rinnastettava tuottajaan, joka myy tai siirtää tilansa. Kaikissa
muissa tapauksissa häntä pidetään tuottajana, joka siirtää ainoastaan palkkio-oikeutensa.

15 artikla
12 artikla
Oikeuksien siirto ja väliaikainen luovutus
1.
Jäsenvaltiot voivat tuotantorakenteensa perusteella
vahvistaa niiden palkkio-oikeuksien vähimmäismäärän, jotka
voidaan siirtää osittain ilman tilan siirtoa. Tämä vähimmäismäärä saa olla enintään kymmenen palkkio-oikeutta.
2.
Palkkio-oikeuksien siirto ja väliaikainen luovutus on
pätevä vasta, kun oikeudet siirtävä ja/tai väliaikaisesti luovuttava tuottaja ja oikeudet vastaanottava tuottaja ovat ilmoittaneet siitä jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.
(1) EYVL L 215, 30.7.1992, s. 85.

Siirto kansallisen varannon välityksellä
Jos jäsenvaltio säätää, että oikeuksien siirto on tehtävä kansallisen varannon välityksellä, sen on sovellettava tässä luvussa
säädettyjä säännöksiä vastaavia kansallisia säännöksiä. Lisäksi
tällöin:
— jäsenvaltiot voivat säätää, että väliaikainen luovutus tehdään
kansallisen varannon välityksellä,
— ensimmäistä luetelmakohtaa sovellettaessa tehtävän
palkkio-oikeuksien siirron tai väliaikaisen luovutuksen
yhteydessä varantoon siirto tulee voimaan jäsenvaltion
toimivaltaisten viranomaisten annettua siirtävälle ja/tai
luovuttavalle tuottajalle ilmoituksen, ja siirto varannosta
toiselle tuottajalle tulee voimaan näiden viranomaisten
annettua tälle tuottajalle ilmoituksen.
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Lisäksi näillä säännöksillä on varmistettava, että jäsenvaltio
maksaa suoraan tuottajien kesken siirrettävää maksua
vastaavan maksun ottaen erityisesti huomioon kyseisen jäsenvaltion tuotannon kehityksen, kun kyseessä on muu kuin
asetuksen (EY) N:o 2529/2001 9 artiklan 2 kohdan toisessa
alakohdassa tarkoitettu oikeuksien osa. Tämä maksu vastaa
vastaavat oikeudet kansallisesta varannosta saavalta tuottajalta
vaadittavaa maksua.

16 artikla
Tuottajakohtaisten enimmäismäärien laskeminen
Palkkio-oikeuksien tuottajakohtaisia enimmäismääriä aluksi
laskettaessa ja myöhemmin muutettaessa ainoastaan kokonaisluvut otetaan huomioon.
Jos laskutoimituksen lopullinen tulos on muu kuin kokonaisluku, tulos pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Jos laskutoimituksen tulos on kuitenkin täsmälleen kahden kokonaisluvun välissä, otetaan huomioon suurempi kokonaisluku.
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III LUKU
LISÄTUET

18 artikla
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 30 päivään huhtikuuta 2002 mennessä tiedot niiden kansallisista järjestelyistä,
jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 2529/2001 11 artiklassa
tarkoitettujen lisätukien myöntämistä. Tarvittaessa näihin tietoihin on sisällyttävä erityisesti seuraavat seikat:
1) Eläinkohtainen tuki:
a) ohjeelliset määrät eläintä kohti ja tuen myöntämiseen
liittyvät järjestelyt;
b) alustava ennuste kokonaismenoista ja asianomaisten
eläinten määrästä;
c) erityiset eläintiheyteen liittyvät vaatimukset;
d) muut tiedot soveltamista koskevista säännöistä.
2) Pinta-alatuet (tarvittaessa):
a) alueellisten perusalojen laskeminen;

17 artikla
Tietojen toimittaminen
1.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 1
päivänä maaliskuuta 2002 menettelyt, joiden mukaisesti ne
ovat toteuttaneet tuottajakohtaisten enimmäismäärien vähentämisen asetuksen (EY) N:o 2529/2001 8 artiklan 3 kohdan
mukaisesti, sekä tuottajille annettujen oikeuksien kokonaismäärä ja varantoon siirrettyjen oikeuksien määrä.
2.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 1
päivänä maaliskuuta 2002 asetuksen (EY) N:o 2529/2001 9
artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyn vähennyksen laskutapa ja
tarvittaessa 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti toteutetut toimenpiteet sekä mahdolliset muutokset ennen kunkin vuoden 1 päivää
tammikuuta.
3.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava liitteessä IV ja V olevia
taulukoita käyttäen komissiolle viimeistään kunkin vuoden 30
päivänä huhtikuuta:
a) edeltävän vuoden aikana ilman tilan siirtoa tehtyjen oikeuksien siirtojen johdosta kansalliseen varantoon korvauksetta
siirrettyjen palkkio-oikeuksien määrä;
b) asetuksen (EY) N:o 2529/2001 10 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettujen käyttämättömien palkkio-oikeuksien määrä,
jotka on siirretty kansalliseen varantoon edeltävän vuoden
aikana;
c) asetuksen (EY) N:o 2529/2001 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti edeltävän vuoden aikana annettujen oikeuksien määrä;
d) epäsuotuisten alueiden tuottajille kansallisesta varannosta
edellisenä vuonna annettujen palkkio-oikeuksien kokonaismäärä;
e) oikeuksien siirtoon ja palkkionhakuun liittyvien ajanjaksojen ja määräaikojen päivämäärät.

b) alustavat hehtaarikohtaiset määrät;
c) alustava ennuste
määrästä;

kokonaismenoista

ja

hehtaarien

d) muut tiedot soveltamista koskevista säännöistä.
3) Yksityiskohtaiset tiedot muista järjestelmistä, joita on otettu
käyttöön lisämaksujen maksamiseksi.
4) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki näiden
järjestelyjen muutokset kuukauden kuluessa muutoksen
tekemisestä.
IV LUKU
SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

19 artikla
Kansalliset soveltamistoimenpiteet
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet
tämän asetuksen moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi.
Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
20 artikla
Siirtymätoimenpiteet
Vuotta 2002 koskevia palkkiohakemuksia, jotka on esitetty
ennen tämän asetuksen ensimmäistä soveltamispäivämäärää
asetuksen (EY) N:o 2467/98 5 artiklassa säädetyssä palkkiojärjestelmässä, pidetään asetuksessa (EY) N:o 2529/2001 säädetyssä järjestelmässä tehtyinä hakemuksina.
Asetusta (EY) N:o 2419/2001, siinä muodossa kuin se oli
ennen tämän asetuksen voimaantulemista, sovelletaan kaikkiin
sellaisiin hakemuksiin.

22.12.2001

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

21 artikla
Kumoaminen
Kumotaan asetukset (ETY) N:o 2814/90, (ETY) N:o 2385/91,
(ETY) N:o 2230/92, (ETY) N:o 3567/92, (ETY) N:o 2700/93 ja
(EY) N:o 2738/1999 1 päivästä tammikuuta 2002. Niitä sovelletaan kuitenkin vuotta 2001 ja sitä edeltäviä markkinointivuosia koskeviin hakemuksiin. Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen, ja ne luetaan liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.
22 artikla
Yhdennetyn järjestelmän muuttaminen
Korvataan asetuksen (EY) N:o 2419/2001 40 artikla seuraavasti:
”40 artikla
1.
Jos lammas- ja vuohitukijärjestelmässä tehdyissä tukihakemuksissa havaitaan 36 artiklan 3 kohdan mukaisesti
ero, 38 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan tapauksen
mukaan ensimmäisestä eläimestä, jonka osalta sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, alkaen.
2.
Jos havaitaan, että lampaanmaitoa tai lampaanmaitotuotteita kaupan pitävä tuottaja ei ilmoittanut palkkiohakemuksessaan tästä toiminnastaan, tuen määrä vähennetään
vastaamaan palkkiota, joka maksetaan lampaanmaitoa tai
lampaanmaitotuotteita kaupan pitäville lampaankasvattajille
vähennettynä kyseisen palkkion ja täysimääräisen uuhipalkkion välisellä erotuksella.
3.
Jos lisäpalkkiota koskevan hakemuksen osalta havaitaan, että alle 50 prosenttia tilan maatalousmaasta sijaitsee
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2529/2001 (*) 5 artiklan 1
kohdassa tarkoitetuilla alueilla, lisäpalkkiota ei makseta ja
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uuhi- ja vuohipalkkiota vähennetään määrällä, joka vastaa
50 prosenttia lisäpalkkion määrästä.
4.
Jos havaitaan, että tilan maatalousmaasta alle 50
prosenttia sijaitsee komission asetuksen (EY) N:o 2550/
2001 (**) liitteessä I luetelluilla alueilla, vuohipalkkiota ei
makseta.
5.
Jos havaitaan, että vuorilaiduntamista harjoittava tuottaja, joka on jättänyt hakemuksen lisäpalkkiosta, ei ole
laiduntanut 90 prosenttia eläimistään vähintään 90 päivää
asetuksen (EY) N:o 2529/2001 5 artiklan 2 kohdan b
alakohdassa tarkoitetulla alueella, lisämaksua ei makseta ja
uuhi- tai vuohipalkkiota vähennetään määrällä, joka vastaa
50 prosenttia lisäpalkkion määrästä.
6.
Jos havaitaan, että 2, 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut
sääntöjenvastaisuudet johtuvat säännösten tahallisesta
noudattamatta jättämisestä, kyseisissä kohdissa tarkoitettu
tuen kokonaismäärä evätään. Tällaisessa tapauksessa viljelijältä evätään vielä kertaalleen kyseistä määrää vastaava tuen
määrä.
Kyseinen määrä vähennetään lammas- tai vuohitukijärjestelmissä maksettavista tuista, jotka viljelijälle voitaisiin
myöntää niiden hakemusten yhteydessä, jotka hän jättää
havaintojen tekovuotta seuraavien kolmen kalenterivuoden
aikana.
(*) EYVL L 341, 22.12.2001, s. 3.
(**) EYVL L 341, 22.12.2001, s. 105.”
23 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE I
Alueet, joilla vuohipalkkioita voidaan maksaa
1. Ranska: Korsika ja kaikki kyseisen alueen ulkopuolella sijaitsevat asetuksen (EY) N:o 1257/1999 18 artiklassa
tarkoitetut vuoristoalueet.
2. Kreikka: koko maa.
3. Italia: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Apulia, Basilicata, Calabria, Sisilia ja Sardinia sekä kaikki kyseisten alueiden
ulkopuolella sijaitsevat asetuksen (EY) N:o 1257/1999 18 artiklassa tarkoitetut vuoristoalueet.
4. Espanja: autonomiset alueet Andalusia, Aragonia, Baleaarit, Kastilia-La Mancha, Kastilia ja León, Katalonia, Extremadura, Galicia (Coruñan ja Lugon provinsseja lukuun ottamatta), Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana ja
Kanariansaaret sekä kaikki kyseisten alueiden ulkopuolella sijaitsevat asetuksen (EY) N:o 1257/1999 18 artiklassa
tarkoitetut vuoristoalueet.
5. Portugali: koko maa Azoreita lukuun ottamatta.
6. Itävalta: kaikki asetuksen (EY) N:o 1257/1999 18 artiklassa tarkoitetut vuoristoalueet.
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LIITE III
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LIITE IV
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LIITE VI
Vastaavuustaulukko
Asetus (ETY) N:o 2700/93

Tämä asetus

—

1 artikla

1 artikla

2 artikla

—

3 artikla

1 a artiklan 1 ja 2 kohta

4 artikla

3 artikla

7 artikla

4 artiklan 2 kohta

8 artikla

1 a artiklan 5 kohta

—

1 a artiklan 6 kohta

22 artikla

2 artikla

9 artikla

Liite I

Liite II

Liite II

—

—

Liite III

—

Liite IV
Asetus (ETY) N:o 3567/92

Tämä asetus

6 artikla

10 artikla

6 a artikla

11 artikla

7 artikla

12 artikla

9 artikla

13 artikla

10 artikla

14 artikla

11 artikla
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2551/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta,
Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta,
Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien
kukkaviljelytuotteiden tuonnista kannettavien etuustullien
soveltamisedellytyksistä 21 päivänä joulukuuta 1987 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4088/87 (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1300/97 (2), ja
erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
Edellä mainitun asetuksen (ETY) N:o 4088/87 2 artiklan 2
kohdan ja 3 artiklan mukaisesti isokukkaisten neilikoiden
(vakiotyyppi), terttuneilikoiden (spray-tyyppi) sekä iso- ja pienikukkaisten ruusujen yhteisön tuonti- ja tuottajahinnat
vahvistetaan kahden viikon jaksoissa, ja niitä sovelletaan
kahden viikon ajan. Tiettyjen Kyprokselta, Israelista, Jordaniasta
ja Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin
olevien kukkaviljelytuotteiden yhteisöön tuontimenettelyn
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä
17 päivänä maaliskuuta 1988 annetun komission asetuksen
(ETY) N:o 700/88 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

asetuksella (EY) N:o 2062/97 (4), 1 artiklan mukaisesti kyseiset
hinnat vahvistetaan kahden viikon välein jäsenvaltioiden
toimittamien painotettujen tietojen perusteella. On tärkeää, että
kyseiset hinnat vahvistetaan viipymättä, jotta sovellettavat tullit
voidaan määritellä. Tässä tarkoituksessa on suotavaa säätää
tämän asetuksen välittömästä voimaantulosta,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan liitteessä asetuksen (ETY) N:o 700/88 1 b artiklassa tarkoitettujen isokukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi),
terttuneilikoiden (spray-tyyppi) sekä iso- ja pienikukkaisten
ruusujen yhteisön tuonti- ja tuottajahinnat kahden viikon ajanjaksoksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2001.
Sitä sovelletaan 26. joulukuuta 2001 ja 8. tammikuuta 2002
välisenä aikana.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 382, 31.12.1987, s. 22.
(2) EYVL L 177, 5.7.1997, s. 1.
(3) EYVL L 72, 18.3.1988, s. 16.

(4) EYVL L 289, 22.10.1997, s. 1.
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LIITE
neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista,
Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 21 päivänä joulukuuta 2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kappaletta)
Ajanjakso: 26. joulukuuta 2001—8. tammikuuta 2002
Isokukkaiset
neilikat
(vakiotyyppi)

Terttuneilikat
(spray-tyyppi)

Isokukkaiset
ruusut

Pienikukkaiset
ruusut

17,31

11,39

50,86

20,03

Isokukkaiset
neilikat
(vakiotyyppi)

Terttuneilikat
(spray-tyyppi)

Isokukkaiset
ruusut

Pienikukkaiset
ruusut

Israel

14,01

—

14,38

13,82

Marokko

20,73

15,13

—

—

Kypros

—

—

—

—

Jordania

—

—

—

—

18,63

—

—

—

Yhteisön
tuottajahinta

Yhteisön
tuontihinta

Länsiranta ja
Gazan alue

L 341/120
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2552/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
Israelista peräisin olevien suurikukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta
2062/97 (6), määritellään kyseisen järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(5)

ottaa huomioon etuustullien soveltamisedellytyksistä tiettyjen
Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta ja Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden
tuontiin 21 päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 4088/87 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1300/97 (2), ja erityisesti sen 5
artiklan 2 kohdan b alakohdan,

Asetusten (ETY) N:o 4088/87 ja (ETY) N:o 700/88 säännösten mukaisesti toteutettujen hintanoteerausten perusteella olisi todettava, että asetuksen (ETY) N:o 4088/87 2
artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät etuustullin suspendoimiseksi Israelista peräisin olevilta suurikukkaisilta neilikoilta (vakiotyyppi). Tämän vuoksi
yhteisen tullitariffin tulli olisi otettava uudelleen käyttöön.

(6)

Kyseisten tuotteiden kiintiö on vahvistettu jaksolle 1
päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2001.
Tämän vuoksi etuustullin suspendoimista ja yhteisen
tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamista sovelletaan enintään tämän jakson päättymiseen asti.

(7)

Komission on toteutettava nämä toimenpiteet elävien
kasvien ja kukkaviljelytuotteiden hallintokomitean kokousten välisenä aikana,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (ETY) N:o 4088/87 määritetään suurikukkaisten ruusujen, pienikukkaisten ruusujen, suurikukkaisten neilikoiden (spraytyyppi) ja terttuneilikoiden
(spraytyyppi) etuustullien soveltamisedellytykset vuosittain vahvistettavien tariffikiintiöiden rajoissa tuoreiden
leikkokukkien yhteisöön tuontia varten.

(2)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 747/2001 (3), säädetään
yhteisön tariffikiintiön käyttöön ottamisesta Kyproksesta, Egyptistä, Israelista, Maltasta, Marokosta, Länsirannalta ja Gazan alueelta, Tunisiasta ja Turkista peräisin
olevien tiettyjen tuotteiden yhteisön tariffikiintiöiden
avaamisesta ja hallinnoinnista sekä mainittujen kiintiöiden pidentämistä ja mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

(3)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2551/2001 (4)
vahvistetaan yhteisön tuottaja- ja tuontihinnat neilikoille
ja ruusuille järjestelmän soveltamiseksi.

(4)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 700/88 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL L 382, 31.12.1987, s. 22.
EYVL L 177, 5.7.1997, s. 1.
EYVL L 109, 19.4.2001, s. 2.
Ks. tämän virallisen lehden sivu 118.
EYVL L 72, 18.3.1988, s. 16.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Israelista peräisin olevien suurikukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) (CN-koodi ex 0603 10 20) tuonnille asetuksessa (EY)
N:o 747/2001 vahvistettu etuustulli suspendoidaan ja yhteisen
tullitariffin mukainen tulli otetaan uudelleen käyttöön.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 2001.
(6) EYVL L 289, 22.10.1997, s. 1.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2553/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
Israelista, Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien isokukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi)
tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta
2062/97 (6), määritetään kyseisen järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon etuustullien soveltamisedellytyksistä tiettyjen
Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta ja Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden
tuontiin 21 päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 4088/87 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1300/97 (2), ja erityisesti sen 5
artiklan 2 kohdan b alakohdan,

(5)

Israelista, Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin oleville
isokukkaisille neilikoille (vakiotyyppi) asetuksessa (EY)
N:o 747/2001 vahvistettu etuustullin soveltaminen
keskeytetään komission asetuksella (EY) N:o 2413/
2001 (7).

(6)

Asetusten (ETY) N:o 4088/87 ja (ETY) N:o 700/88 säännösten mukaisesti toteutettujen hintanoteerausten perusteella olisi todettava, että asetuksen (ETY) N:o 4088/87 2
artiklan 4 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät etuustullin uudelleen käyttöön ottamiseksi Israelista, Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin oleville isokukkaisille
neilikoille (vakiotyyppi). Tämän vuoksi etuustulli olisi
otettava uudelleen käyttöön.

(7)

Komission on toteutettava nämä toimenpiteet elävien
kasvien ja kukkaviljelytuotteiden hallintokomitean kokousten välisenä aikana,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (ETY) N:o 4088/87 määritetään etuustullin
soveltamisedellytykset isokukkaisiin ruusuihin, pienikukkaisiin ruusuihin, isokukkaisiin neilikoihin (vakiotyyppi)
ja terttuneilikoihin (spraytyyppi) vuosittain vahvistettavien tullikiintiöiden rajoissa tuoreiden leikkokukkien
yhteisöön tuonnin osalta.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
(2)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 747/2001 (3) säädetään
yhteisön tariffikiintiön vahvistamisesta Kyproksesta,
Egyptistä, Israelista, Maltasta, Marokosta, Länsirannalta ja
Gazan alueelta, Tunisiasta ja Turkista peräisin olevien
tiettyjen tuotteiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä mainittujen kiintiöiden
pidentämistä tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

(3)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2551/2001 (4)
vahvistetaan yhteisön tuottaja- ja tuontihinnat neilikoille
ja ruusuille järjestelmän soveltamiseksi.

(4)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 700/88 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL L 382, 31.12.1987, s. 22.
EYVL L 177, 5.7.1997, s. 1.
EYVL L 109, 19.4.2001, s. 2.
Ks. tämän virallisen lehden sivu 118.
EYVL L 72, 18.3.1988, s. 16.

1 artikla
1.
Israelista, Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien
isokukkaisten
neilikoiden
(vakiotyyppi)
(CN-koodi
ex 0603 10 20) tuonnille asetuksessa (EY) N:o 747/2001
vahvistettu etuustulli otetaan uudelleen käyttöön.
2.

Kumotaan asetus (EY) N:o 2413/2001.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 2001.
(6) EYVL L 289, 22.10.1997, s. 1.
(7) EYVL L 326, 11.12.2001, s. 20.

22.12.2001

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2554/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta
Tämä ylitys olisi vahingollinen hedelmä- ja vihannesalan
vientitodistusjärjestelmän moitteettomalle toiminnalle.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja
vihannesalan vientitukien osalta 8 päivänä lokakuuta 2001
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1961/2001 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 6 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

(3)

Tilanteen helpottamiseksi on syytä hylätä 21 päivän
joulukuuta 2001 jälkeen vietyjä sitruunoita koskevat Bmenettelyn mukaiset todistushakemukset meneillään
olevan vientijakson loppuun asti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2102/2001 ( )
vahvistetaan B-menettelyn mukaisten muiden kuin elintarvikeavun yhteydessä haettujen vientitodistusten
ohjeelliset määrät.

Hylätään sitruunoiden osalta B-menettelyn mukaisia vientitodistuksia koskevat hakemukset, jotka on jätetty asetuksen (EY)
N:o 2102/2001 1 artiklan mukaisesti 21 päivän joulukuuta
2001 jälkeen ja ennen 15 päivää tammikuuta 2002.

(2)

Komission käytössä tällä hetkellä olevien tietojen
mukaan meneillään olevan vientijakson ohjeellinen
määrä on sitruunoiden osalta vaarassa ylittyä piakkoin.

2 artikla

2

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8.
(2) EYVL L 283, 27.10.2001, s. 3.
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO
NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 17 päivänä joulukuuta 2001,
Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisestä yhteistyöstä merikalastuksen
alalla tehdyssä sopimuksessa määrätyistä kalastusmahdollisuuksista ja taloudellisesta korvauksesta 1
päivän elokuuta 2001 ja 31 päivän heinäkuuta 2006 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista
soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona
(2001/926/EY)
väliaikaisesta soveltamisesta 1 päivästä elokuuta 2001
alkaen.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 300 artiklan 2 kohdan,

(5)

Olisi määriteltävä jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Yhteisö ja Mauritanian islamilainen tasavalta ovat neuvotelleet Mauritanian islamilaisen tasavallan välisestä
yhteistyöstä merikalastuksen alalla tehtyyn sopimukseen
tehtävistä muutoksista tai täydennyksistä (1).

(2)

Neuvottelujen tuloksena 31 päivänä heinäkuuta 2001
parafoitiin uusi pöytäkirja.

(3)

Tämän pöytäkirjan perusteella yhteisön kalastajilla on
kalastusmahdollisuudet Mauritanian islamilaisen tasavallan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla
vesillä 1 päivän elokuuta 2001 ja 31 päivän heinäkuuta
2006 välisenä aikana.

(4)

1 artikla
Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisestä yhteistyöstä merikalastuksen alalla tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1
päivän elokuuta 2001 ja 31 päivän heinäkuuta 2006 väliseksi
ajaksi koskevan pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta
kirjeenvaihtona tehty sopimus.
Kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan tekstit ovat
tämän päätöksen liitteenä.

Yhteisön alusten kalastustoiminnan jatkumisen varmistamiseksi on välttämätöntä, että uutta pöytäkirjaa sovelletaan mahdollisimman pian. Tämän vuoksi molemmat
sopimuspuolet ovat parafoineet kirjeenvaihtona tehdyn
sopimuksen, jossa määrätään parafoidun pöytäkirjan
Kalastusluokka

Äyriäiset langustia lukuun ottamatta

2 artikla
Pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:
Jäsenvaltio

Espanja

4 364

Italia

1 091

Portugali
(1) EYVL L 334, 23.12.1996, s. 20.

Vetoisuus/brt

545

Käytettävissä oleva
alusten lukumäärä

L 341/126
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Kalastusluokka

Jäsenvaltio

22.12.2001

Vetoisuus/brt

Kummeliturska

Espanja

8 500

Muut pohjakalat kuin kummeliturska — Muut
pyydykset kuin trooli

Espanja

1 300

Portugali

2 000

Pohjakalat — trooli

Espanja

4 000

Pääjalkaiset

Espanja

Käytettävissä oleva
alusten lukumäärä

50

Italia

5

Langustit

Portugali

200

Nuottaa käyttävät tonnikala-alukset

Espanja

18

Ranska

18

Vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset

Espanja

20

Pintasiima-alukset

Portugali

3

Ranska

8

Pelagiset lajit

15

Jos näiden jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät täytä pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia
kokonaan, komissio voi ottaa huomioon jonkin muun jäsenvaltion lisenssihakemukset.
3 artikla
Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa pöytäkirja yhteisöä
sitovasti.
Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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Kirjeenvaihtona tehty
SOPIMUS
Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisestä yhteistyöstä merikalastuksen
alalla tehdyssä sopimuksessa määrätyistä kalastusmahdollisuuksista ja taloudellisesta korvauksesta 1
päivän elokuuta 2001 ja 31 päivän heinäkuuta 2006 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta
A. Euroopan yhteisön kirje
Arvoisa Herra
Kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän elokuuta 2001 ja 31 päivän
heinäkuuta 2006 väliseksi ajaksi tehtyyn ja 31 päivänä heinäkuuta 2001 Brysselissä parafoituun pöytäkirjaan viitaten minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Euroopan yhteisö on valmis soveltamaan tätä
pöytäkirjaa väliaikaisesti 1 päivästä elokuuta 2001 pöytäkirjan voimaantuloon asti edellyttäen, että Mauritanian islamilainen tasavalta on valmis tekemään samoin.
Pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti on sovittu, että tässä tapauksessa pöytäkirjan 2 artiklassa vahvistetun
taloudellisen korvauksen ensimmäinen erä maksetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001. Yhteisö
pyrkii kuitenkin mahdollisuuksien mukaan varhentamaan tätä määräaikaa.
Olisin hyvin kiitollinen jos voisitte vahvistaa saaneenne tämän väliaikaista soveltamista koskevan kirjeen ja
ilmaista suostumuksenne sen sisällöstä.
Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.
Euroopan unionin neuvoston puolesta
B. Mauritanian islamilaisen tasavallan hallituksen kirje
Arvoisa Herra
Minulla on kunnia ilmoittaa saaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:
”Kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän elokuuta 2001 ja 31
päivän heinäkuuta 2006 väliseksi ajaksi tehtyyn ja 31 päivänä heinäkuuta 2001 Brysselissä parafoituun
pöytäkirjaan viitaten minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Euroopan yhteisö on valmis soveltamaan
tätä pöytäkirjaa väliaikaisesti 1 päivästä elokuuta 2001 pöytäkirjan voimaantuloon asti edellyttäen, että
Mauritanian islamilainen tasavalta on valmis tekemään samoin.
Pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti on sovittu, että tässä tapauksessa pöytäkirjan 2 artiklassa vahvistetun
taloudellisen korvauksen ensimmäinen erä maksetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001. Yhteisö
pyrkii kuitenkin mahdollisuuksien mukaan varhentamaan tätä määräaikaa.
Olisin hyvin kiitollinen jos voisitte vahvistaa saaneenne tämän väliaikaista soveltamista koskevan kirjeen
ja ilmaista suostumuksenne sen sisällöstä.”
Minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Mauritanian islamilaisen tasavallan hallitus hyväksyy kirjeenne
sisällön ja että kirjeenne ja tämä kirje muodostavat sopimuksen ehdotuksenne mukaisesti.
Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.
Mauritanian islamilaisen tasavallan hallituksen puolesta
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PÖYTÄKIRJA
Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisestä yhteistyöstä merikalastuksen
alalla tehdyssä sopimuksessa määrätyistä kalastusmahdollisuuksista ja taloudellisesta korvauksesta 1
päivän elokuuta 2001 ja 31 päivän heinäkuuta 2006 välisenä aikana
1 artikla
Sopimuksen 5 artiklassa määrätyt kalastusmahdollisuudet 1
päivästä elokuuta 2001 alkaen viideksi vuodeksi vahvistetaan
tämän pöytäkirjan teknisissä selvityksissä.

2 artikla
1.
Tämän pöytäkirjan soveltamisajanjaksona sopimuksen 7
artiklassa tarkoitettu taloudellinen kokonaiskorvaus on vuosittain 86 miljoonaa euroa (josta 82 miljoonaa euroa rahallista
korvausta ja 4 miljoonaa euroa tämän pöytäkirjan 5 artiklassa
tarkoitettua taloudellista tukea).
2.
Mauritanian hallituksella on yksinomainen toimivalta
päättää koko korvauksen käyttötarkoituksesta.

3 artikla
1.
Taloudellisen korvauksen koko määrä maksetaan Mauritanian osoittamassa rahoituslaitoksessa avatulle Mauritanian
keskuspankin tilille.
2.
Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun taloudellisen
kokonaiskorvauksen ensimmäisen vuoden maksu suoritetaan
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001. Myöhempien vuosien
vuosittaiset maksut suoritetaan viimeistään kunkin vuoden 1
päivänä elokuuta.

tietojen valossa vuoden 2003 toisella vuosipuoliskolla mukauttaakseen tarvittaessa ja yhteisestä sopimuksesta pääjalkaisten
kalastusmahdollisuuksia ja -edellytyksiä. Mahdollinen uudelleen
tarkastelua koskeva päätös tehdään aikaisintaan 31 päivänä
joulukuuta 2003.
Sopimuspuolet sitoutuvat päättämään tutkijaryhmän kokoonpanosta ennen 31 päivää joulukuuta 2001. Ne pitävät myös
sekakomitean kokouksen viipymättä uudelleen tarkastelumenettelyssä tarvittavien toimenpiteiden ja tarkan aikataulun
määrittelemiseksi.

5 artikla
Edellä 2 artiklan 1 kohdassa määrätyn taloudellisen tuen
määrästä rahoitetaan seuraavat toimet jäljempänä olevan erittelyn mukaisesti:
a) kalakantoja koskevien tietojen parantamiseen tähtäävä
tutkimus, Mauritanian kalastusvyöhykkeen kalavarojen tilan
kehityksen seuraaminen, CNROP:n toiminta ja kalastusalan
terveyttä koskevien edellytysten parantaminen, 800 000
euroa vuodessa;
b) kalastuksen seurannan tuki, joka on tarkoitettu DSPCM:n
toimintakustannusten rahoittamiseen ja tarvittaessa uusien
seurantamenetelmien käyttöönotto, 1,5 miljoonaa euroa
vuodessa;
c) merikoulutuksen tukeminen inhimillisten valmiuksien kehittämiseksi ja vahvistamiseksi, 300 000 euroa vuodessa;

4 artikla
Sekakomissio tarkastelee säännöllisesti kalavarojen tilaa käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella.
Kalavarojen tilasta riippuen 1 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia voidaan mukauttaa sopimuspuolten yhteisestä
sopimuksesta aikaisintaan 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen.
Tässä tapauksessa 2 artiklassa tarkoitettua taloudellista kokonaiskorvausta mukautetaan samassa suhteessa yhteisestä sopimuksesta.
Tämän pöytäkirjan voimassaoloaikana komissio ja Mauritanian
viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet Mauritanian kalastusvyöhykkeen pääjalkaisten tilan arvioimiseksi.
Tätä varten perustetaan yhteinen tieteellinen työryhmä, joka
kokoontuu CNROP:n suojeluksessa säännöllisesti vähintään
kerran vuodessa. Tämä ryhmä koostuu sopimuspuolten yhteisestä sopimuksesta valituista tutkijoista.
Sopimuspuolet neuvottelevat yhteistyösopimuksen 10 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa tieteellisen työryhmän päätelmien perusteella ja parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten

d) kalastustilastojen kehittämisen tukeminen, 50 000 euroa
vuodessa;
e) meripelastuksen tukeminen, 50 000 euroa vuodessa;
f) kalastuslisenssijärjestelmän hallinnon tukeminen, 50 000
euroa vuodessa;
g) merimieshallinnon tukeminen, 50 000 euroa vuodessa;
h) kansainvälisten seminaarien ja kokousten järjestely- ja osallistumiskustannukset, 400 000 euroa vuodessa;
i) pienimuotoisen kalastuksen
800 000 euroa vuodessa.

kehittämisen

tukeminen,

Kalastuksesta vastaava ministeriö päättää toimista ja niihin
vuosittain käytetyistä määristä ja antaa niistä Euroopan komissiolle tiedon. Vuosittaiset määrät maksetaan Mauritanian osoittamassa rahoituslaitoksessa avatulle Mauritanian keskuspankin
tilille ensimmäisenä vuonna viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2001 ja seuraavina vuosina pöytäkirjan vuosipäivänä.
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6 artikla
Ministeriö toimittaa valtuuskunnalle viimeistään kolmen
kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulon vuosipäivästä vuosikertomuksen toimenpiteiden täytäntöönpanosta,
saavutetuista tuloksista sekä mahdollisesti todetuista vaikeuksista.
Komissio pidättää itsellään oikeuden pyytää toimivaltaisilta
kansallisilta viranomaisilta näitä tuloksia koskevia lisätietoja ja
tarvittaessa tarkastella uudelleen kyseisiä maksuja suhteessa
toimenpiteiden tosiasialliseen täytäntöönpanoon kuultuaan
Mauritanian viranomaisia sopimuksen 10 artiklassa määrätyssä
sekakomiteassa.
7 artikla
Jos komissio jättää suorittamatta jonkin tämän pöytäkirjan 2
artiklassa määrätyn vuosittaisen maksun, Mauritania pidättää
itsellään oikeuden keskeyttää yhteistyösopimuksen soveltaminen.
8 artikla
Sopimuspuolet edistävät kalastusalan yhteistyötä. Ne suosivat
sopimuspuolten yksityisalan etujen yhdentämistä yhteisyritysten ja muiden kalavarojen hyödyntämistä ja kalastustuot-
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teiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevien kumppanuusmuotojen avulla.
9 artikla
Yhteisön laivanvarustajat ovat alustensa sallittujen kokonaissaaliiden omistajia ja saavat vapaasti päättää niiden pitämisestä
kaupan. Sopimuspuolet sitoutuvat siihen, että kalastustuotteiden kaupan alan toimijat pyrkivät jatkuvaan yhteistyöhön
markkinoiden tasapainoa horjuttavan kilpailun välttämiseksi.
Varustamojen on pyrittävä käyttämään Mauritanian satamapalveluja ja muita palveluja.
10 artikla
Yhteisön laivanvarustajat saavat vapaasti valita alustensa edustajat, kunhan nämä edustajat ovat Mauritanian kansalaisia.
Näiden edustajien nimet ja osoitteet on ilmoitettava ministeriölle.
11 artikla
Tämä pöytäkirja ja sen liitteet tulevat voimaan päivänä, jona
sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien
menettelyjen saattamisesta päätökseen.
Niitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2001.
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KALASTUKSEN TEKNINEN SELVITYS NRO 1
KALASTUSLUOKKA: ÄYRIÄISIÄ, LANGUSTIA LUKUUN OTTAMATTA, PYYTÄVÄT ALUKSET

1.

Kalastusalue:

1.1 Leveyspiirin 19° 21 N pohjoispuolella: seuraavien pisteiden rajoittaman vyöhykkeen ulkopuolella:
20° 46,3 N

17° 03 W

20° 40 N

17° 07,5 W

20° 05 N

17° 07,5 W

19° 35,5 N

16° 47 W

19° 28 N

16° 45 W

19° 21 N

16° 45 W

1.2 Leveyspiirin 19° 21 N eteläpuolella: 6 meripeninkulmaa länteen mitattuna kohdasta, jossa luode on
alhaisimmillaan.
2.

Sallittu pyydys: Pohjatrooli katkarapujen pyydystämistä varten.
Troolin pyydyksen kaksinkertaistaminen on kielletty.
Troolin pyydykseen käytetyn langan kaksinkertaistaminen on kielletty.

3.

Pienin sallittu silmäkoko: 50 mm.

4.

Biologinen elpymisaika: kaksi kuukautta: syys- ja lokakuu.
Sopimuspuolet voivat päättää yhteisestä sopimuksesta sekakomissiossa mahdollisuudesta mukauttaa,
pidentää tai lyhentää tämän biologisen elpymisajan kestoa.

5.

Sivusaaliit: 20 prosenttia kaloja ja 15 prosenttia pääjalkaisia.

6.

Sallittu vetoisuus / Maksut:

Sallittu vetoisuus
vuodessa (brt)
Maksut euroina brt:a
kohti vuodessa

7.

Huomautukset: -/-

1.8.2001—
31.7.2002

1.8.2002—
31.7.2003

1.8.2003—
31.7.2004

1.8.2004—
31.7.2005

1.8.2005—
31.7.2006

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

355

358

361

364

367
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KALASTUKSEN TEKNINEN SELVITYS NRO 2
KALASTUSTYYPPI: KUMMELITURSKAA PYYTÄVÄT TROOLARIT (1) JA PITKÄSIIMA-ALUKSET

1.

Kalastusalue

1.1 Leveyspiirin 19° 15,6 N pohjoispuolella: seuraavien pisteiden rajoittaman vyöhykkeen länsipuolella:
20° 46,3 N

17° 03 W

20° 36 N

17° 11 W

20° 36 N

17° 36 W

20° 03 N

17° 36 W

19° 45,7 N

17° 03 W

19° 29 N

16° 51,5 W

19° 15,6 N

16° 51,5 W

19° 15,6 N

16° 49,6 W

1.2 Leveyspiirin 19° 15,6 N eteläpuolella leveyspiiriin 17° 50 N asti: 18 meripeninkulmaa länteen mitattuna kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.
1.3 Leveyspiirin 17° 50 N eteläpuolella: 12 meripeninkulmaa länteen mitattuna kohdasta, jossa luode on
alhaisimmillaan.
2.

Sallitut pyydykset:
— pohjasiimat
— pohjatroolit kummeliturskaa varten.
Troolin pyydyksen kaksinkertaistaminen on kielletty.
Troolin pyydykseen käytetyn langan kaksinkertaistaminen on kielletty.

3.

Pienin sallittu silmäkoko: trooleilla 70 mm.

4.

Biologinen elpymisaika: syys- ja lokakuu.
Sopimuspuolet voivat päättää yhteisestä sopimuksesta sekakomissiossa mahdollisuudesta mukauttaa,
pidentää tai lyhentää tämän biologisen elpymisajan kestoa.

5.

Sivusaaliit: troolarit 25 % kalaa ja pohjasiima-alukset 50 % kalaa, 0 % pääjalkaisia ja 0 % äyriäisiä

6.

Sallittu vetoisuus / Maksut:

Sallittu vetoisuus
vuodessa (brt)
Maksut euroina brt:a
kohti vuodessa

7.

1.8.2001—
31.7.2002

1.8.2002—
31.7.2003

1.8.2003—
31.7.2004

1.8.2004—
31.7.2005

1.8.2005—
31.7.2006

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

154

159

163

167

172

Huomautukset:
(1) Pakastustroolarit eivät kuulu tähän luokkaan.
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KALASTUKSEN TEKNINEN SELVITYS NRO 3
KALASTUSTYYPPI: POHJAKALALAJEJA, LUKUUN OTTAMATTA KUMMELITURSKAA, PYYTÄVÄT ALUKSET, JOTKA
KÄYTTÄVÄT MUITA PYYDYKSIÄ KUIN TROOLIA

1.

Kalastusalue

1.1 Linjan 19° 48,5 N pohjoispuolella: 3 meripeninkulman etäisyydeltä alkaen mitattuna perusviivasta
Cap Blanc—Cap Timiris;
1.2 Leveyspiirin 19° 48,5 N eteläpuolella leveyspiiriin 19° 21 N asti: pituuspiirin 16° 45 W länsipuolella;
1.3 Leveyspiirin 19° 21 N eteläpuolella: 3 meripeninkulman etäisyydeltä alkaen mitattuna kohdasta, jossa
luode on alhaisimmillaan.
2.

Sallitut pyydykset: (1)
— Pitkäsiima
— ankkuroitu verkko, jonka syvyys on enintään 7 m ja pituus enintään 100; yksisäikeisestä polyamidista valmistetut verkot ovat sallittuja;
— käsisiima
— merta
— nuotta täkyjen pyyntiä varten

3.

Pienin sallittu silmäkoko: verkoilla 120 mm.

4.

Biologinen elpymisaika: Kaksi kuukautta: syys- ja lokakuu.
Sopimuspuolet voivat päättää yhteisestä sopimuksesta sekakomissiossa mahdollisuudesta mukauttaa,
pidentää tai lyhentää tämän biologisen elpymisajan kestoa.

5.

Sivusaaliit: 0 prosenttia pääjalkaisia ja 0 prosenttia äyriäisiä.

6.

Sallittu vetoisuus / Maksut:
1.8.2001—
31.7.2002

1.8.2002—
31.7.2003

1.8.2003—
31.7.2004

1.8.2004—
31.7.2005

1.8.2005—
31.7.2006

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

Maksut euroina brt:a
kohti vuodessa

174

178

182

186

190

Maksut euroina brt:a
kohti vuodessa

259

263

267

271

275

Sallittu vetoisuus
vuodessa (brt)

7.

Huomautukset:
(1) Aluksissa käytettävät pyydykset on ilmoitettava lisenssihakemuksen yhteydessä.
Yksisäikeiset polyamidista valmistetut verkot ovat sallittuja, jollei niitä ole kielletty yhteisön tai kansallisessa
lainsäädännössä.
Nuottaa saa käyttää vain siima- tai mertakalastuksessa käytettävien täkyjen pyyntiin.
Mertaa saa käyttää enintään 7 alle 80 brt:n vetoista alusta.
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KALASTUKSEN TEKNINEN SELVITYS NRO 4
KALASTUSLUOKKA: KALATROOLARIT, JOTKA PYYTÄVÄT POHJAKALALAJEJA

1.

Kalastusalue:

1.1 Leveyspiirin 19° 15,6 N pohjoispuolella: seuraavien pisteiden rajoittaman vyöhykkeen länsipuolella:
20° 46,3 N

17° 03 W

20° 36 N

17° 11 W

20° 36 N

17° 36 W

20° 03 N

17° 36 W

19° 45,7 N

17° 03 W

19° 29 N

16° 51,5 W

19° 15,6 N

16° 51,5 W

19° 15,6 N

16° 49,6 W

1.2 Leveyspiirin 19° 15,6 N eteläpuolella leveyspiiriin 17° 50 N asti: 18 meripeninkulmaa länteen mitattuna kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.
1.3 Leveyspiirin 17° 50 N eteläpuolella: 12 meripeninkulmaa länteen mitattuna kohdasta, jossa luode on
alhaisimmillaan.
2.

Sallittu pyydys: trooli.
Troolin pyydyksen kaksinkertaistaminen on kielletty.
Troolin pyydykseen käytetyn langan kaksinkertaistaminen on kielletty.

3.

Pienin sallittu silmäkoko: 70 mm.

4.

Biologinen elpymisaika: kaksi kuukautta: syys- ja lokakuu.
Sopimuspuolet voivat päättää yhteisestä sopimuksesta sekakomissiossa mahdollisuudesta mukauttaa,
pidentää tai lyhentää tämän biologisen elpymisajan kestoa.

5.

Sivusaaliit: 10 %, josta enintään 5 % katkarapuja, 5 % kalmareita ja seepioita (0 % meritursaita).

6.

Sallittu vetoisuus / Maksut:

Sallittu vetoisuus
vuodessa (brt)
Maksut euroina brt:a
kohti vuodessa

7.

Huomautukset: -/-

1.8.2001—
31.7.2002

1.8.2002—
31.7.2003

1.8.2003—
31.7.2004

1.8.2004—
31.7.2005

1.8.2005—
31.7.2006

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

203

207

211

215

219
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KALASTUKSEN TEKNINEN SELVITYS NRO 5
KALASTUSLUOKKA: PÄÄJALKAISET

1.

Kalastusalue: sama kuin Mauritanian kansallisia aluksia koskevassa lainsäädännössä.
Leveyspiirin 19° 15,6 N pohjoispuolella: seuraavien pisteiden rajoittaman vyöhykkeen ulkopuolella:
20° 46,3 N

17° 03 W

20° 40 N

17° 07,5 W

19° 57 N

17° 07,5 W

19° 28,2 N

16° 48 W

19° 18,5 N

16° 48 W

19° 18,5 N

16° 40,5 W

19° 15,6 N

16° 38 W

Leveyspiirin 19° 15,6 N eteläpuolella leveyspiiriin 17° 50 N asti: 9 meripeninkulmaa länteen mitattuna kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.
Leveyspiirin 17° 50 N eteläpuolella: 6 meripeninkulmaa länteen mitattuna kohdasta, jossa luode on
alhaisimmillaan.
2.

Sallittu pyydys: pohjatrooli.
Troolin pyydyksen kaksinkertaistaminen on kielletty.
Troolin pyydykseen käytetyn langan kaksinkertaistaminen on kielletty.

3.

Pienin sallittu silmäkoko: 70 mm.

4.

Biologinen elpymisaika: kaksi kuukautta: syys- ja lokakuu.
Sopimuspuolet voivat päättää yhteisestä sopimuksesta sekakomissiossa mahdollisuudesta mukauttaa,
pidentää tai lyhentää tämän biologisen elpymisajan kestoa.

5.

Sivusaaliit: -/-

6.

Sallittu vetoisuus / Maksut:
1.8.2001—
31.7.2002

1.8.2002—
31.7.2003

1.8.2003—
31.7.2004

1.8.2004—
31.7.2005

1.8.2005—
31.7.2006

16 500

16 500

16 500

16 500

16 500

Alusten lukumäärä

55

55

55

55

55

Maksut euroina brt:a
kohti vuodessa

447

450

453

456

459

Sallittu vetoisuus
vuodessa (brt)(1)

7.

Huomautukset:
(1) Sallittu vetoisuus (brt) saa vaihdella enintään 2 %.
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KALASTUKSEN TEKNINEN SELVITYS NRO 6
KALASTUSLUOKKA: LANGUSTIT

1.

Kalastusalue

1.1 Leveyspiirin 19° 21 N pohjoispuolella: 20 meripeninkulmaa, mitattuna perusviivasta Cap Blanc—Cap
Timiris;
1.2 Leveyspiirin 19° 21 N eteläpuolella: 15 meripeninkulmaa, mitattuna kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.
2.

Sallittu pyydys: merta.

3.

Pienin sallittu silmäkoko: -/-

4.

Biologinen elpymisaika: kaksi kuukautta: syys- ja lokakuu.
Sopimuspuolet voivat päättää yhteisestä sopimuksesta sekakomissiossa mahdollisuudesta mukauttaa,
pidentää tai lyhentää tämän biologisen elpymisajan kestoa.

5.

Sivusaaliit: 0 %.

6.

Sallittu vetoisuus / Maksut:

7.

1.8.2001—
31.7.2002

1.8.2002—
31.7.2003

1.8.2003—
31.7.2004

1.8.2004—
31.7.2005

1.8.2005—
31.7.2006

Sallittu vetoisuus
vuodessa (brt)

200

200

200

200

200

Maksut euroina brt:a
kohti vuodessa

315

321

327

333

339

Huomautukset: -/-
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KALASTUKSEN TEKNINEN SELVITYS NRO 7
KALASTUSLUOKKA / NUOTTAA KÄYTTÄVÄ TONNIKALAN PAKASTUSALUS

1.

Kalastusalue

1.1 Leveyspiirin 19° 21 N pohjoispuolella: 30 meripeninkulmaa, mitattuna perusviivasta Cap Blanc—Cap
Timiris;
1.2 Leveyspiirin 19° 21 N eteläpuolella: 30 meripeninkulmaa, mitattuna kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.
2.

Sallittu pyydys: nuotta.

3.

Pienin sallittu silmäkoko: Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) vaatimukset.

4.

Biologinen elpymisaika: -/-

5.

Sivusaaliit: 0 %.

6.

Alusten lukumäärä/Lupamaksut:

7.

1.8.2001—
31.7.2002

1.8.2002—
31.7.2003

1.8.2003—
31.7.2004

1.8.2004—
31.7.2005

1.8.2005—
31.7.2006

Sallittu kalastusalusten
määrä

36

36

36

36

36

Ennakko euroina alusta
kohti vuodessa

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

Huomautukset: -/-

22.12.2001

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

L 341/137

KALASTUKSEN TEKNINEN SELVITYS NRO 8
KALASTUSLUOKKA: TONNIKALA-ALUKSET, JOTKA KÄYTTÄVÄT VAPAPYYDYKSIÄ, JA ANKKUROIMATTOMAT
PITKÄSIIMA-ALUKSET

1.

Kalastusalue

1.1 Leveyspiirin 19° 21 N pohjoispuolella: 15 meripeninkulmaa, mitattuna perusviivasta Cap Blanc—Cap
Timiris;
1.2 Leveyspiirin 19° 21 N eteläpuolella: 12 meripeninkulmaa, mitattuna kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.
2.

Sallitut pyydykset: vapa ja pintasiimat.

3.

Pienin sallittu silmäkoko: -/-

4.

Biologinen elpymisaika: -/-

5.

Sivusaaliit: 0 prosenttia.

6.

Alusten lukumäärä/Lupamaksut:

7.

1.8.2001—
31.7.2002

1.8.2002—
31.7.2003

1.8.2003—
31.7.2004

1.8.2004—
31.7.2005

1.8.2005—
31.7.2006

Sallittu kalastusalusten
määrä

31

31

31

31

31

Ennakko euroina alusta
kohti vuodessa

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Huomautukset:
Kalastus elävillä täyillä

7.1 Kalastusvyöhyke, jolla elävillä täyillä kalastaminen on sallittua:
Leveyspiirin 19° 48 5 N pohjoispuolella: 3 meripeninkulmaa, mitattuna perusviivasta Cap Blanc—Cap Timiris;
Leveyspiirin 19° 48,5 N eteläpuolella ja leveyspiiriin 19°21 N asti: pituuspiirin 16° 45 W länsipuolella.
Leveyspiirin 19° 21 N eteläpuolella: 3 meripeninkulmaa, mitattuna kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.
7.2 Pienin sallittu silmäkoko elävillä täyillä kalastuksessa: 8 mm.
7.3 ICCAT:in ja FAO:n suositusten mukaisesti jättiläishain (Cetorhinus maximus), valkohain (Carcharodon carcharias), hietahain (Carcharias taurus) ja harmaahain (Galeorhinus galeus) pyynti on kiellettyä.
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KALASTUKSEN TEKNINEN SELVITYS NRO 9
KALASTUSLUOKKA: POHJAPAKASTUSTROOLARI

1.

Kalastusalue

1.1 Leveyspiirin 19° 21' N pohjoispuolella: seuraavien pisteiden rajoittaman vyöhykkeen ulkopuolella:
20° 46,3 N

17° 06 W

20° 36 N

17° 11 W

20° 36 N

17° 24,1 W

19° 57 N

17° 24,1 W

19° 45,7 N

17° 03 W

19° 29 N

16° 51,5 W

19° 21 N

16° 45 W

1.2 Leveyspiirin 19° 21 N eteläpuolella leveyspiirille 17° 50 N asti: 13 meripeninkulmaa, mitattuna
kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.
1.3 Leveyspiirin 17° 50 N eteläpuolella leveyspiirille 16° 04 N asti: 12 meripeninkulmaa, mitattuna
kohdasta, jossa luode on alhaisimmillaan.
2.

Sallittu pyydys: pelaginen trooli.

3.

Pienin sallittu silmäkoko: 40 mm.

4.

Biologinen elpymisaika: -/-

5.

Sivusaaliit: 3 prosenttia kaloja, 0 prosenttia pääjalkaisia ja 0 prosenttia äyriäisiä.

6.

Sallittu vetoisuus / Alusten lukumäärä / Lupamaksut:

7.

1.8.2001—
31.7.2002

1.8.2002—
31.7.2003

1.8.2003—
31.7.2004

1.8.2004—
31.7.2005

1.8.2005—
31.7.2006

Samanaikaisesti kalastavien alusten sallittu
määrä

15

15

15

15

15

Maksut euroina bt:a
kohti kuukaudessa

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Huomautukset:
Alukset kuuluvat kolmeen luokkaan:
— Luokka 1: bruttovetoisuus enintään 3 000 bt; enimmäismäärä: 12 500 t/vuosi/alus.
— Luokka 2: bruttovetoisuus yli 3 000 bt ja enintään 5 000 bt; enimmäismäärä: 17 500 t/vuosi/alus.
— Luokka 3: bruttovetoisuus yli 5 000 bt ja enintään 9 500 bt; enimmäismäärä: 22 500 t/vuosi/alus.
Tämän pöytäkirjan ensimmäisenä vuotena sopimuspuolet tarkastelevat mahdollisuutta sisällyttää tähän yhteistyösopimukseen vetoisuudeltaan yli 9 500 bt:n alukset, jotka ovat jo kalastaneet Mauritanian yksinomaisella talousvyöhykkeellä ennen 31 päivää heinäkuuta 2001.
Päätös tehdään kantojen tilan, niiden järkiperäisen hyödyntämisen, alusten teknisten ominaisuuksien sekä näiden
alusten perinteisen käytön Mauritanian yksinomaisella talousvyöhykkeellä perusteella ottaen huomioon Mauritanialle
näiden alusten tulemisesta tälle vyöhykkeelle koituvat hyödyt.
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LIITE I
Yhteisön alusten Mauritanian kalastusalueella harjoittaman kalastuksen edellytykset

I LUKU
LISENSSIHAKEMUKSESSA VAADITTAVAT ASIAKIRJAT
1.

Komissio toimittaa ministeriölle jokaisen aluksen ensimmäisen lisenssihakemuksen yhteydessä lisenssihakemuslomakkeen, joka on täytetty jokaisen lisenssiä hakevan aluksen osalta tämän liitteen lisäyksessä 1 olevan mallin mukaisesti.
Aluksen nimeä, bruttorekisteritonneina ilmoitettua vetoisuutta, ulkoista rekisterinumeroa, radiokutsutunnusta, konetehoa, kokonaispituutta ja kotisatamaa koskevien tietojen on oltava samat kuin yhteisön kalastusalusrekisterissä.

2.

Varustajan on ensimmäisen lisenssihakemuksen yhteydessä liitettävä hakemukseensa myös:
— jäsenvaltion oikeaksi todistama jäljennös vetoisuustodistuksesta, jossa ilmoitetaan bruttorekisteritonneina aluksen
vetoisuus;
— uusi ja oikeaksi todistettu värivalokuva, jossa alus on sen hetkisessä tilassaan sivulta nähtynä. Tämän valokuvan
vähimmäismitat ovat 15 cm x 10 cm.

3.

Aluksen varustajan on kaikkien alusten vetoisuutta koskevien muutosten yhteydessä toimitettava jäsenvaltion oikeaksi
todistama jäljennös uudesta vetoisuustodistuksesta sekä nämä muutokset osoittavat asiakirjat, erityisesti jäljennökset
varustajan toimivaltaisille viranomaisilleen toimittamasta hakemuksesta, näiden viranomaisten suostumuksesta ja
eritelmä tehdyistä muutoksista.
Myös uusi valokuva on toimitettava, jos rakennetta tai aluksen ulkoisia ominaisuuksia on muutettu.

4.

Kalastuslisenssihakemukset jätetään vain niiltä aluksilta, joiden osalta on toimitettu 1, 2 ja 3 kohdan mukaiset
asiakirjat.

5.

Vuoden 2003 loppuun mennessä sopimuspuolet sitoutuvat korvaamaan sekakomiteassa kaikki bruttorekisteritonneina ilmaistut vetoisuudet bruttotonneina ilmaistuiksi ja mukauttamaan sen seurauksena kaikkia määräyksiä, joita
muutos koskee. Ennen tätä korvaamista sopimuspuolet käyvät asiaa koskevat tekniset neuvottelut.
II LUKU

LISENSSIHAKEMUKSIIN,

1.

LISENSSIEN

MYÖNTÄMISEEN JA NIIDEN
MÄÄRÄYKSET

VOIMASSAOLOON

SOVELLETTAVAT

Oikeus kalastukseen

1.1 Jokaisella aluksella, joka haluaa harjoittaa kalastusta sopimuksen mukaisesti, on oltava lupa kalastaa Mauritanian
kalastusalueella.
1.2 Jotta aluksella olisi lupa kalastukseen, aluksen varustajalla, päälliköllä ja aluksella itsellään ei saa olla kalastuskieltoa
Mauritaniassa. Niiden tilanteen Mauritanian hallintoviranomaisiin nähden on oltava järjestyksessä niin, että niiden on
täytynyt täyttää kaikki aikaisemmat Mauritaniassa tapahtuneeseen kalastustoimintaansa liittyvät velvollisuutensa
yhteisön kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.
2.

Lisenssihakemukset

2.1 Pelagisiin pakastustroolareihin sovellettavien lisenssien osalta komissio jättää ministeriölle hakemukset vähintään 8
päivää ennen kalastustoimien alkamista yhdessä tekniset ominaisuudet selvittävien asiakirjojen kanssa. Kaikkien
muiden lisenssityyppien osalta komissio toimittaa ministeriölle neljännesvuosittain vähintään 30 päivää ennen
haettujen lisenssien voimassaolon alkamispäivää luettelon aluksista, jotka hakevat lupaa harjoittaa kalastustoimintaa
pöytäkirjan teknisissä selvityksissä kalastusluokittain vahvistettujen rajojen mukaisesti. Näiden luetteloiden mukana
ovat maksutositteet. Lisenssihakemuksia, jotka eivät ole saapuneet edellä mainitussa määräajassa, ei käsitellä.
2.2 Näissä luetteloissa mainitaan selkeästi kalastusluokittain vetoisuus bruttorekisteritonneina (brt), alusten määrä ja
jokaisen aluksen osalta pääominaisuudet, mukaan lukien käytettävät pyydykset, kyseisen jakson lupamaksujen ja
tieteellisten tarkkailijoiden kustannukset ja mauritanialaisten merimiesten määrä.
Joko lisenssihakemuslomakkeen lähettämisen tai viimeisen aluksia koskevan lisenssihakemuksen jälkeen tapahtuneiden näitä aluksia koskevien tietojen muutokset ilmoitetaan ylimääräisessä luettelossa. Yhteisön kalastusalusrekisteristä saatuja tietoja koskevat muutokset voidaan tehdä vasta, kun tämä rekisteri on saatettu ajan tasalle.
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2.3 Kaikki kalastuslisenssien antamiseen vaadittavat tiedot sisältävä tiedosto, jossa ovat mukana mahdolliset aluksia
koskevien tietojen muutokset, liitetään myös lisenssihakemukseen ministeriössä käytettäviin ohjelmistoihin soveltuvassa muodossa.
2.4 Lisenssihakemukset tutkitaan ainoastaan niiden kalastukseen oikeutettujen alusten osalta, jotka ovat täyttäneet kaikki
2.1, 2.2 ja 2.3 kohdassa määrätyt hallinnolliset muodollisuudet.
2.5 Tarkastusten helpottamiseksi kalastusalueille tultaessa ja sieltä poistuttaessa ne alukset, joilla on kalastuslisenssi
lähialueen maissa, voivat mainita lisenssihakemuksessa maan, lajin (lajit) ja lisenssiensä voimassaoloajan.
3.

Lisenssien myöntäminen

3.1 Ministeriö myöntää alusten lisenssit sen jälkeen, kun se on saanut niitä koskevat maksut sellaisina kuin ne ovat
määriteltyinä jäljempänä IV luvussa, vähintään 10 päivää ennen niiden voimassaolon alkamista. Pelagisten alusten
osalta määräaika on viisi päivää. Lisenssit ovat saatavilla ministeriön osastoilla Nouadhiboussa tai Nouakchottissa.
3.2 Lisenssit laaditaan pöytäkirjan teknisissä selvityksissä annettujen tietojen mukaisesti. Niissä mainitaan lisäksi voimassaoloaika, aluksen tekniset ominaisuudet, mauritanialaisten merimiesten määrä ja suoritettujen maksujen viitetiedot.
3.3 Kalastuslisenssit voidaan myöntää ainoastaan aluksille, jotka ovat täyttäneet kaikki lisenssien myöntämiseen tarvittavat hallinnolliset muodollisuudet.
3.4 Lähetystölle ilmoitetaan niistä lisenssihakemuksista, joita Mauritania ei ole hyväksynyt. Ministeriö antaa tarvittaessa
niitä koskevista mahdollisista maksuista hyvityslaskun sen jälkeen, kun maksamattomien sakkojen jäljellä oleva osa
on suoritettu.
4.

Lisenssien voimassaoloaika ja käyttö

4.1 Lisenssi on voimassa ainoastaan jakson, jolta lupamaksu on maksettu, sekä kyseisessä lisenssissä mainitun kalastusvyöhykkeen, pyydysten ja kalastusluokan osalta.
Lisenssit myönnetään kolmeksi, kuudeksi tai 12 kuukaudeksi. Ne voidaan uusia.
Pelagisten troolareiden osalta lisenssit voivat olla kuukausittaisia.
Lisenssien voimassaoloaikaa määritettäessä viitataan vuosijaksoihin, jotka määritetään seuraavasti:
Ensimmäinen jakso: 1.8.2001—31.12.2001
toinen jakso: 1.1.2002—31.12.2002
kolmas jakso: 1.1.2003—31.12.2003
neljäs jakso: 1.1.2004—31.12.2004
viides jakso: 1.1.2005—31.12.2005
kuudes jakso: 1.1.2006—31.7.2006
Minkään lisenssin voimassaoloaika ei voi alkaa tietyn vuosijakson aikana ja päättyä seuraavan vuosijakson aikana.
4.2 Kukin lisenssi myönnetään aluskohtaisesti eikä se ole siirrettävissä; kuitenkin jäsenvaltion, jonka lipun alla alus
purjehtii, toimivaltaisten viranomaisten toteaman ylivoimaisen esteen sattuessa ja komission pyynnöstä aluksen
lisenssi voidaan korvata niin pian kuin mahdollista toisen samaan kalastusluokkaan kuuluvan aluksen lisenssillä
ilman, että tämän kalastusluokan osalta sallittu vetoisuus ylittyy.
4.3 Korvattava lisenssi toimitetaan ministeriölle, joka myöntää uuden lisenssin.
4.4 Maksettujen määrien tarkistus, joka saattaa osoittautua välttämättömäksi, jos lisenssistä luovutaan ennen sen ensimmäistä voimassaolopäivää tai jos se siirretään, suoritetaan ennen korvaavan lisenssin antamista.
4.5 Lisenssiä on säilytettävä koko ajan sillä aluksella, jota se koskee, ja se on esitettävä kaikkien tarkastusten yhteydessä
niiden suorittamiseen toimivaltaisille viranomaisille.
III LUKU
LUPAMAKSUT
1.

Lupamaksut lasketaan jokaisen aluksen osalta pöytäkirjan teknisissä selvityksissä vahvistettujen vuosittaisten määrien
mukaisesti. Kolmi- ja kuusikuukautisten lisenssien osalta maksut lasketaan suhteessa aikaan ja niitä korotetaan
vastaavasti 3 ja 2 prosenttia.

2.

Lupamaksut maksetaan neljännesvuosittain lukuun ottamatta tästä sopimuksesta tai sen soveltamisesta johtuvia
lyhyempiä kausia, joiden osalta lupamaksut maksetaan suhteessa lisenssin tosiasialliseen voimassaoloon.
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Neljännesvuosi vastaa yhtä kolmen kuukauden kautta, joka alkaa joko 1 päivänä lokakuuta, 1 päivänä tammikuuta, 1
päivänä huhtikuuta tai 1 päivänä heinäkuuta lukuun ottamatta pöytäkirjan ensimmäistä soveltamisjaksoa, joka alkaa
1 päivänä elokuuta 2001.

IV LUKU
MAKSUEHDOT
1.

Maksut suoritetaan euroina seuraavasti:
a) lupamaksut:
— tilisiirtona Mauritanian valtionkassalle jollekin Mauritanian keskuspankin ulkomaantilille,
b) tieteellisestä tarkkailusta aiheutuneet kustannukset:
— tilisiirtona ministeriölle jollekin Mauritanian keskuspankin ulkomaantilille,
c) sakot:
— tilisiirtona Mauritanian valtionkassalle jollekin Mauritanian keskuspankin ulkomaantilille.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja määriä pidetään tosiasiallisesti vastaanotettuina, jos valtionkassa tai ministeriö antaa
vahvistuksensa siitä Mauritanian keskuspankin antamien tietojen perusteella.

V LUKU
SAALIITA KOSKEVIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN
1.

Yhteisön kalastusaluksen matkan kesto määritellään seuraavasti:
— aika, joka kuluu Mauritanian kalastusvyöhykkeelle tulon ja sieltä poistumisen välillä, tai
— aika, joka kuluu Mauritanian kalastusvyöhykkeelle tulon ja jälleenlaivauksen välillä, taikka
— aika, joka kuluu Mauritanian kalastusvyöhykkeelle tulon ja saaliiden purkamisen Mauritaniaan välillä.

2.

Kalastuspäiväkirja

2.1 Alusten päälliköiden on kirjattava päivittäin kaikki eritellyt toiminnat kalastuspäiväkirjaan, jonka malli on liitteenä
tämän liitteen lisäyksessä 2. Tämä asiakirja on täytettävä selkeästi ja siinä on oltava aluksen päällikön allekirjoitus.
Aluksiin, jotka pyytävät laajasti vaeltavia kalalajeja, sovelletaan tämän liitteen XIV luvun määräyksiä.
2.2 Kalastuspäiväkirjaa ei katsota pidetyn, jos tiedot ovat puutteellisia tai eivät ole vaatimusten mukaisia.
2.3 Jokaisen matkan lopussa aluksen päällikön on toimitettava alkuperäinen kalastuspäiväkirja suoraan valvontaelimelle.
Varustajan on annettava jäljennös päiväkirjasta lähetystölle.
2.4 Jonkin 2.1, 2.2 ja 2.3 kohdan määräysten noudattamatta jättäminen aiheuttaa kalastuslisenssin voimassaolon ilman
eri toimenpiteitä tapahtuvan keskeyttämisen siihen asti, kunnes varustaja täyttää nämä velvoitteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Mauritanian lainsäädännössä säädettyjen rangaistusten soveltamista.

3.

Kalastuspäiväkirjan liite

3.1 Alusten päälliköiden on täytettävä kalastuspäiväkirjan liite, jonka malli on liitteenä tämän liitteen lisäyksessä 3. Se on
täytettävä purkamisen tai uudelleenlaivauksen aikana selkeästi, ja siinä on oltava aluksen päällikön allekirjoitus.
3.2 Jokaisen purkamisen jälkeen varustaja lähettää liitteenä olevan kalastuspäiväkirjan alkuperäiskappaleen postissa
valvontaelimelle määräajassa, joka on enintään 30 päivää.
3.3 Jokaisen sallitun uudelleenlaivauksen jälkeen varustajan on luovutettava välittömästi liitteenä olevan kalastuspäiväkirjan alkuperäiskappale valvontaelimelle.
3.4 Jos 3.1, 3.2 ja 3.3 kohdan määräyksiä ei noudateta, kalastuslisenssi pidätetään ilman eri toimenpiteitä kunnes
varustaja täyttää velvoitteensa.

L 341/141

L 341/142

FI
4.

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Neljännesvuosittain tehtävät saalisilmoitukset

4.1 Komissio ilmoittaa ministeriölle ennen jokaisen neljännesvuoden kolmannen kuukauden loppua saalismäärät, jotka
yhteisön alukset ovat pyytäneet edeltävän neljännesvuoden aikana.
4.2 Toimitetut tiedot ovat kuukausittaisia, ja ne eritellään kalastustyypin, kaikkien alusten ja kaikkien kalalajien mukaan.

5.

Tietojen luotettavuus
Edellä 1, 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa asiakirjoissa olevien tietojen on kuvattava kalastuksen todellista tilannetta,
jotta niitä voidaan käyttää eräänä perustana kalavarojen kehityksen seurannassa.

VI LUKU
SIVUSAALIIT
1.

Pöytäkirjan teknisissä selvityksissä vahvistetut sivusaaliiden prosenttiosuudet määritellään kalastuksen jokaisessa
vaiheessa saaliiden kokonaispainon perusteella Mauritanian lainsäädännön mukaisesti.

2.

Sallittujen sivusaaliiden prosenttiosuuksien ylityksestä seuraavat Mauritanian lainsäädännön mukaiset seuraamukset,
ja se voi johtaa kaikkien kalastustoimien lopulliseen kieltämiseen Mauritaniassa lainrikkojien, sekä päälliköiden että
alusten osalta.

3.

Langustien pitäminen muilla aluksilla kuin langustia pyytävillä merta-aluksilla on kiellettyä, ja siitä seuraavat Mauritanian lainsäädännön mukaiset seuraamukset.

VII LUKU
SAALIIDEN PURKAMINEN MAURITANIAAN
Alusten ei ole pakko purkaa kalastustuotteita aluksista lukuun ottamatta seuraavia pakollisia aluksesta purkamisia:
Pakollisia saaliiden purkamisia sovelletaan luokkaan 4, pohjakalatroolareihin, seuraavasti:
Pöytäkirjan 1. vuosi: 8 saaliiden purkamista
Pöytäkirjan 2. vuosi: 11 saaliiden purkamista
Pöytäkirjan 3. vuosi: 14 saaliiden purkamista
Pöytäkirjan 4. vuosi: 17 saaliiden purkamista
Pöytäkirjan 5. vuosi: 20 saaliiden purkamista

YLEISET EDELLYTYKSET JA TALOUDELLISET KANNUSTIMET
1.

Saaliit puretaan Mauritanian Nouadhiboun satamaan. Saaliit purkava varustamo valitsee purkamispäivän. Sen on
ilmoitettava siitä Mauritanian satamaviranomaisille telekopiolla 72 tuntia ennen suunniteltua satamaan saapumista ja
ilmoitettava arvionsa purettavien saaliiden kokonaismäärästä. Satamaviranomaisten on vahvistettava samalla tavalla
24 tunnin kuluessa, että purkamistoimenpiteet suoritetaan 24 tunnin kuluessa satamaan saapumisesta. Jos satamaviranomaiset eivät anna pyydettyä vahvistusta määrätyssä määräajassa, kyseisen aluksen katsotaan täyttäneen purkamisvelvoitteen.

2.

Purkamistoimenpiteet eivät saa kestää yli 24 tuntia aluksen saapumisesta satamaan. Jos tätä määräaikaa ei noudateta,
aluksella on oikeus poistua satamasta ja aluksen katsotaan täyttäneen purkamisvelvoitteensa. Aluksen päällikölle on
annettava 3 kohdassa määrättyä todistusta vastaava todistus.

3.

Purkamistoimenpiteiden päätteeksi toimivaltaiset satamaviranomaiset antavat aluksen päällikölle purkamistodistuksen.

4.

Jos tässä pöytäkirjassa määrättyjen purkamisten lukumäärää ei saavuteta meneillään olevan vuoden kolmannen
neljännesvuoden päätteeksi, komission on neljännen neljännesvuoden lisenssihakemuksen yhteydessä toimitettava
ministeriölle luettelo aluksista, joiden on purettava saaliit sen vuosineljänneksen aikana.

5.

Jos 4 kohdassa tarkoitetulla aluksella ei ole mahdollisuutta purkaa saaliita, se voi joko siirtää purkamisen tapahtuvaksi
myöhemmällä kalastusmatkalla tai pyytää, että joku toinen samassa luokassa kalastava alus purkaa saaliit sen
puolesta. Tätä koskevat tiedot annetaan välittömästi komissiolle, joka toimittaa ne viipymättä ministeriölle.
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6.

Alus, joka ei noudata poistumispaikkaa ja joka ei ole täyttänyt velvollisuuttaan purkaa saaliitaan, rangaistaan tämän
pöytäkirjan liitteessä II olevan I luvun yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

7.

Merimies-kalastajilla, joilla on merenkulkukirja, on vapaa kauttakulkuoikeus.

8.

Ne yhteisön alukset, jotka purkavat saaliit Nouadhiboussa, saavat alennusta lisenssimaksusta siltä ajanjaksolta, jona
saaliiden purkaminen tapahtuu. Tämän alennuksen määrä on 25 prosenttia voimassaolevan lisenssin hinnasta.

9.

Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt: aluksen suorittamia toimintoja koskevat saaliiden purkamistodistusten tai niiden jäljennökset toimitetaan lähetystölle. Mainitun aluksen uuden lisenssihakemuksen yhteydessä lähetystö toimittaa ministeriölle todistusten jäljennökset, joiden mukana on maksualennushakemus. Jollei ministeriö
toisin ilmoita, alennusta sovelletaan automaattisesti uuden lisenssin maksun määrään.
Ennen tämän pöytäkirjan ensimmäisen soveltamisvuosipuoliskon päättymistä ministeriö antaa lähetystölle seuraavat
tiedot:
— saaliiden purkamista koskevat yleiset edellytykset, satamamaksut mukaan lukien;
— asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti hyväksytyt laitokset;
— tullivarastot;
— sellaisten alusten enimmäiskoko ja lukumäärä, joilla voi olla sinne pääsy;
— jäädytettyjen (−22 °C), jäähdytettyjen ja tuoreiden tuotteiden varastointiolosuhteet ja -kapasiteetti;
— kuljetusvälineet ja -tiheys kalastustuotteiden kuljettamiseksi ulkomarkkinoille;
— hankintojen edellytykset ja keskimääräiset hankintahinnat (polttoaine, muonitus jne.)
— radiokutsutunnus, puhelin-, telekopio- ja teleksinumerot sekä satamaviranomaisten toimistojen työskentelyajat;
— muut tiedot purkamistoimintojen mahdolliseksi helpottamiseksi.

VERO- JA TALOUDELLISET EDELLYTYKSET
Niiltä yhteisön aluksilta, jotka purkavat saaliit Nouadhiboussa, ei peritä muita veroja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja
kuin satamaverot ja -maksut, joita sovellettaisiin samoin edellytyksin Mauritanian aluksiin.
Kalastustuotteisiin sovelletaan taloudellista tullijärjestelmää Mauritanian voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Sen
vuoksi ne ovat vapaita kaikista tullimenettelyistä ja -maksuista tai vaikutukseltaan vastaavista maksuista tullessaan
Mauritanian satamaan tai silloin kun tuotteet viedään, ja niitä pidetään ”väliaikaisessa passituksessa” (”väliaikaisessa
varastossa”).
Varustaja päättää aluksensa tuotannon loppukäytöstä. Se voidaan jalostaa, varastoida tullimenettelyssä, myydä Mauritaniassa tai viedä (valuuttana).
Myynnit Mauritaniassa, jotka on tarkoitettu Mauritanian markkinoille, ovat samojen verojen ja maksujen alaisia kuin ne,
joita sovelletaan Mauritanian kalastustuotteisiin.
Voitot voidaan viedä ilman ylimääräisiä kustannuksia (tullimaksuista ja vaikutukseltaan vastaavista maksuista vapauttaminen).
Niiden alusten lisäksi, joita koskee tämän pöytäkirjan velvoite purkaa saaliit aluksesta, Mauritaniaan saaliit vapaaehtoisesti
purkavat alukset ovat tullietuuskohtelun alaisia.

VIII LUKU
MAURITANIALAISTEN MERIMIESTEN MIEHISTÖÖN OTTAMINEN
1.

Jokaisen yhteisön aluksen on palkattava matkan todellisen keston ajaksi mauritanialaisia merimiehiä, mukaan lukien
päällystö, päällystöharjoittelija ja tieteellinen tarkkailija, vähintään seuraavasti:

1.1 — neljä merimiestä alle 200 bruttorekisteritonnin aluksille,
— viisi merimiestä vähintään 200 bruttorekisteritonnin aluksille, mutta alle 250 bruttorekisteritonnin aluksille,
— kuusi merimiestä vähintään 250 bruttorekisteritonnin aluksille, mutta alle 300 bruttorekisteritonnin aluksille,
— seitsemän merimiestä vähintään 300 bruttorekisteritonnin aluksille, mutta alle 350 bruttorekisteritonnin aluksille,
— 35 prosenttia miehistön lukumäärästä, kuitenkin vähintään 7 merimiestä, aluksille, joiden vetoisuus on vähintään
350 brt.
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1.2 Varustajien on pyrittävä ottamaan miehistöönsä ylimääräisiä mauritanialaisia merimiehiä.
1.3 Varustajat valitsevat vapaasti miehistöönsä otettavat mauritanialaiset merimiehet, päällystön ja päällystöharjoittelijat.
2.

Merimiesten työsopimukset allekirjoitetaan Mauritaniassa varustajien tai heidän edustajiensa ja merimiesten välillä.
Nämä sopimukset sisältävät asianomaisiin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän, joka kattaa muun muassa henkivakuutuksen, tapaturmavakuutuksen ja sairausvakuutuksen.

3.

Palkkaehdot eivät saa olla huonommat kuin mitä sovelletaan mauritanialaisten alusten miehistöihin. Syrjimättömyyden toteuttamiseksi sovittu palkka maksetaan työsopimuksen ehtojen mukaisesti.

4.

Yhteisön varustajien on varmistettava merimiehille, päällystölle ja päällystöharjoittelijoille samat laivatyöehdot heidän
tullessaan miehistöön ja heille on annettava vastaavia tehtäviä kuin muille merimiehille, päällystölle ja päällystöharjoittajille.

5.

Merimiehen on esittäydyttävä kyseisen aluksen päällikölle hänen aiottua miehistöön tuloaan edeltävänä päivänä. Jos
merimies ei ole paikalla hänen miehistöön tulolleen sovittuna päivänä ja aikana, aluksella on oikeus lähteä mauritanialaisesta satamasta mukanaan valvontaviranomaisen antama todistus merimiehen poissaolosta.
Varustajan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että aluksessa on tässä pöytäkirjassa määrätty
määrä merimiehiä viimeistään seuraavan matkan aikana.

6.

Varustajien on annettava ministeriölle tiedoksi puolivuosittain, jokaisen vuoden tammikuun 1 päivänä ja heinäkuun 1
päivänä, aluskohtainen luettelo miehistöön otetuista mauritanialaisista merimiehistä.
Lisenssin antamista siirretään tarvittaessa siihen asti, kunnes tämä tieto on saatu.

7.

Jonkin edellä olevan 1 kohdan määräyksen noudattamatta jättämisestä seuraavat Mauritanian lainsäädännön mukaiset
seuraamukset ja se voi aiheuttaa lisenssin voimassaolon keskeyttämisen tai lopullisen peruuttamisen, jos teko
uusiutuu.

IX LUKU
TEKNISET TARKASTUSKÄYNNIT
1.

Kerran vuodessa ja vetoisuuden muuttuessa tai kalastusluokan muuttuessa siten, että käytetään eri pyydyksiä, kaikkien
yhteisön troolarien on saavuttava Nouadhiboun satamaan, jotta voimassa olevassa sääntelyssä säädetyt tarkastukset
voidaan suorittaa. Nämä tarkastukset on tehtävä 48 tunnin kuluessa aluksen satamaan saapumisesta.
Poiketen siitä, mitä edellisessä alakohdassa määrätään, tonnikala-alusten, ankkuroimattomien pitkäsiima-alusten ja
pelagisten lajien pakastustroolarien teknisiä tarkastuskäyntejä koskevat yksityiskohtaiset säännöt on vahvistettu tämän
liitteen XIV ja XV luvussa.

2.

Tarkastuskäynnin päätteeksi aluksen päällikölle myönnetään lisenssin keston ajan voimassa oleva todistus, jota
pidennetään tosiasiallisesti niille aluksille, jotka sinä vuonna uusivat lisenssinsä. Enimmäisvoimassaoloaika on
kuitenkin vuosi. Tämä todistus on säilytettävä pysyvästi aluksessa.

3.

Teknisen tarkastuskäynnin tarkoituksena on valvoa teknisten ominaisuuksien noudattamista ja aluksen pyydyksiä ja
varmistaa, että mauritanialaista miehistöä koskevia säännöksiä noudatetaan.

4.

Tarkastuskäynteihin liittyvät kulut ovat varustajien vastuulla, ja ne määritellään Mauritanian lainsäädännön mukaisten
tariffien mukaan. Ne eivät saa ylittää muilla aluksilla samoista palveluista tavallisesti maksettavia määriä.

5.

Jos 1 ja 2 kohdan määräyksiä ei noudateta, kalastuslisenssi pidätetään automaattisesti kunnes varustaja täyttää
velvoitteensa.

X LUKU
ALUSTEN TUNNISTAMINEN
1.

Kaikkien yhteisön alusten tunnisteiden on oltava alaan liittyvän yhteisön sääntelyn mukaisia. Tämä sääntely on
annettava tiedoksi ministeriölle ennen pöytäkirjan voimaantuloa. Kaikista siihen tehtävistä muutoksista on ilmoitettava ministeriölle vähintään 30 päivää ennen niiden voimaantuloa.

2.

Aluksiin, joiden ulkoiset tunnisteet on peitetty, sovelletaan voimassaolevan sääntelyn mukaisia seuraamuksia.
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XI LUKU
LISENSSIEN KESKEYTTÄMINEN TAI PERUUTTAMINEN

Jos Mauritanian viranomaiset päättävät keskeyttää tai peruuttaa lopullisesti yhteisön aluksen lisenssin tämän pöytäkirjan ja
Mauritanian lainsäädännön mukaisesti, tämän aluksen päällikön on keskeytettävä kalastus ja palattava Nouadhiboun
satamaan. Hänen on luovutettava alkuperäinen lisenssi toimivaltaisille viranomaisille Nouadhiboun satamaan saapumisen
yhteydessä. Ministeriö ilmoittaa komissiolle keskeyttämisen lopettamisesta heti, kun vaaditut hallinnolliset muodollisuudet
on täytetty, ja lisenssi palautetaan.

XII LUKU
MUUT RIKKOMUKSET
1.

Tässä pöytäkirjassa nimenomaisesti määrättyjä tapauksia lukuun ottamatta kaikista rikkomuksista määrätään seuraamukset Mauritanian lainsäädännön mukaisesti.

2.

Kalastusta koskevien vakavien ja erittäin vakavien rikkomusten johdosta, sellaisina kuin ne on määritelty Mauritanian
lainsäädännössä, ministeriöllä on oikeus kieltää väliaikaisesti tai lopullisesti kaikki kalastustoiminta Mauritaniassa
kyseisiltä aluksilta, niiden päälliköiltä ja tarvittaessa varustajilta.

XIII LUKU
SAKOT
Yhteisön alukseen sovellettavan sakon määrä määritellään Mauritanian lainsäädännössä määrätyn vähimmäis- ja enimmäismäärän rajoissa. Sakon määrä vahvistetaan liitteessä II olevan VII luvun 3 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.

XIV LUKU
LAAJASTI VAELTAVIA KALALAJEJA KALASTAVIIN ALUKSIIN SOVELLETTAVAT MÄÄRÄYKSET
(TONNIKALA-ALUKSET JA ANKKUROIMATTOMAT PITKÄSIIMA-ALUKSET)
1.

Poiketen siitä mitä liitteessä I olevassa I ja II luvussa määrätään, nuottaa käyttävien tonnikala-alusten lisenssit
myönnetään 12 kuukauden jaksolle.
Alkuperäinen lisenssi on säilytettävä pysyvästi aluksella ja esitettävä aina pyydettäessä Mauritanian toimivaltaisille
viranomaisille.
Mauritanian viranomaiset kirjaavat kuitenkin kyseisen aluksen Mauritanian valvontaviranomaisille lähetettävään
sellaisten alusten luetteloon, joilla on valtuudet kalastaa, heti kun ne ovat saaneet komission lähettämän ilmoituksen
ennakkomaksun maksamisesta. Ennen alkuperäisen lisenssin vastaanottamista voidaan kuitenkin antaa jo vahvistetun
lisenssin telekopiojäljennös pidettäväksi aluksella.

2.

Kullakin aluksella tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaisia tarkastuksia ennen lisenssin saamista. Poiketen
siitä, mitä tämän liitteen IX luvussa määrätään, nämä tarkastukset voidaan tehdä sopivaksi katsotussa vieraassa
satamassa. Varustaja vastaa kokonaisuudessaan tästä tarkastuksesta aiheutuvista kuluista.

3.

Varustajan vastattavaksi tuleva maksu vahvistetaan 25 euroksi Mauritanian kalastusvyöhykkeeltä kalastettua tonnia
kohden.

4.

Lisenssit myönnetään sen jälkeen, kun jollekin Mauritanian keskuspankin ulkomaantilille on Mauritanian valtionkassalle siirretty kiinteä summa, joka vastaa pöytäkirjan teknisissä selvityksissä ilmoitettua ennakkomaksua.

5.

Alusten on pidettävä ICCATin mallin mukaista kalastuspäiväkirjaa, joka on liitetty tämän liitteen 4 lisäykseen,
kultakin Mauritanian vesillä kuluneelta kalastusjaksolta. Se on täytettävä, vaikka saalista ei saataisikaan.
Niiltä ajanjaksoilta, joina ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu alus ei ole ollut Mauritanian vesillä, edellä tarkoitettuun kalastuspäiväkirjaan on tehtävä maininta ”Mauritanian yksinomaisen talousalueen ulkopuolella”.
Edellisessä kohdassa tarkoitetut kalastuspäiväkirjat toimitetaan Mauritanian viranomaisille 15 työpäivän kuluessa
aluksen saapumisesta satamaan.
Kyseisten asiakirjojen jäljennös toimitetaan 6 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetuille tieteellisille laitoksille.
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Mauritania laatii tilityksen kuluneen kalenterivuoden maksujen tilitettävästä määrästä yhteisön aluksen tekemän
saalisilmoituksen ja kaikkien muiden käytettävissään olevien tietojen perusteella.
Tästä tilityksestä ilmoitetaan ennen kyseisen vuoden 31 päivää maaliskuuta komissiolle, joka toimittaa ilmoituksen
ennen 15 päivää huhtikuuta samanaikaisesti varustamoille ja asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille.
Siinä tapauksessa, että varustajat ovat eri mieltä Mauritanian esittämästä tilityksestä, ne voivat kuulla asiasta saaliiden
tarkastukseen päteviä tieteellisiä laitoksia, kuten Institut français de recherche scientifique pour le développement en
coopération (IRD), Institut Océanographique Espagnol (IEO) ja Institut Portugais de Recherche Maritime (IPIMAR), ja
sopia sitten Mauritanian viranomaisten kanssa lopullisen maksun vahvistamisesta ennen kuluvan vuoden toukokuun
15 päivää. Jos varustajat eivät kyseiseen päivään mennessä ole esittäneet huomautuksia, Mauritanian vahvistama
tilitys katsotaan lopulliseksi. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle omaa laivastoaan koskevan lopullisen tilityksen.
Varustajat suorittavat jokaisen ennakkomaksuun tulevan mahdollisen lisämaksun Mauritanian kalastusviranomaisille
saman vuoden toukokuun 31 päivään mennessä.
Jos lopullinen maksu on kuitenkin 4 kohdassa tarkoitettua ennakkomaksua pienempi, varustaja ei kuitenkaan saa
takaisin jäljellä olevaa summaa.

7.

Poiketen siitä, mitä liitteessä II olevassa I luvussa määrätään, alusten on aina ilmoitettava kolmen tunnin kuluessa
vyöhykkeelle tulonsa ja sieltä poistumisensa jälkeen suoraan Mauritanian viranomaisille mieluiten telekopiolla ja sen
puuttuessa radiolla sijaintinsa ja aluksella olevat saaliit.
Valvontaviranomaiset antavat tiedoksi telekopionumeron ja radiotaajuuden.
Mauritanian viranomaiset ja varustajat säilyttävät telekopiolla lähetetyn tiedonannon tai radiolla tehdyn tiedonannon
rekisteröinnin nauhoituksen, kunnes kumpikin osapuoli on hyväksynyt 6 kohdassa tarkoitetun lopullisen maksuselvityksen.

8.

Poiketen siitä, mitä tämän liitteen VIII luvussa määrätään, nuottaa käyttävät tonnikala-alukset pyrkivät ottamaan
mukaan alukselle vähintään yhden mauritanialaisen merimiehen alusta kohden ja vapapyydyksiä käyttävien tonnikalaalusten on otettava mukaan kolme mauritanialaista merimiestä alusta kohden, mukaan lukien päällystö, päällystöharjoittelijat ja tieteellinen tarkkailija, pyyntimatkan tosiasiallisen keston ajaksi.

9.

Poiketen siitä, mitä liitteessä II olevassa V luvun 1 kohdassa määrätään, nuottaa käyttävät tonnikala-alukset voivat
Mauritanian viranomaisten pyynnöstä ja kyseisten varustajien kanssa tehdyllä yhteisellä sopimuksella ottaa alukselle
yhden tieteellisen tarkkailijan alusta kohden sovituksi ajanjaksoksi.

XV LUKU
PELAGISTEN LAJIEN PAKASTUSTROOLAREIHIN SOVELLETTAVAT MÄÄRÄYKSET
1.

Kalastuslisenssi on pidettävä kullakin aluksella. Jos käytännön syistä lisenssin alkuperäiskappaletta ei ole saatu
toimitettua alukselle, riittää, että aluksella on sen jäljennös tai telekopiojäljennös.

2.

Poiketen siitä, mitä tämän liitteen IX luvussa määrätään, alusten ennakkotarkastukset tehdään Euroopassa. Varustajat
maksavat ministeriön näitä tarkastuksia varten nimeämän kahden tarkastajan matka- ja oleskelukustannukset.

3.

Lupamaksu, joka sisältää kaikki kansalliset ja paikalliset veroluonteiset maksut, sekä alustyyppikohtaiset enimmäispyyntimäärät on ilmoitettu pöytäkirjan teknisissä selvityksissä.
Varustaja maksaa jokaiselta alustyyppikohtaisesti määrätyn enimmäismäärän ylittävältä kalastetulta tonnilta 19 euroa
Mauritanian valtionkassalle. Saalistilitykset vahvistetaan yhteisellä sopimuksella viimeistään kuukauden kuluessa
kunkin vuoden päätyttyä.
Lupamaksut ja mahdolliset lisämaksut suoritetaan Mauritanian valtionkassalle jollekin Mauritanian keskuspankin
ulkomaantilille.

4.

Poiketen siitä, mitä liitteessä II olevassa I luvussa määrätään, kaikkien alusten on ilmoitettava valvontaviranomaiselle
Mauritanian kalastusalueelle tulonsa tai sieltä poistumisensa päivämäärä ja kellonaika sekä sijaintinsa tiedonantohetkellä seuraavasti: 12 tuntia ennen tuloa ja 24 tuntia ennen poistumista.
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Poiketen siitä, mitä tässä liitteessä olevassa VIII luvussa määrätään, aluksilla on oltava pöytäkirjan kolmen ensimmäisen vuoden ajan mauritanialaisia merimiehiä vähintään seuraavasti:
— viisi, joista yksi tieteellinen tarkkailija, jokaisella aluksella, jonka miehistön jäsenten tosiasiallinen määrä on
enintään 30,
— kuusi, joista yksi tieteellinen tarkkailija, jokaisella aluksella, jonka miehistön jäsenten tosiasiallinen määrä on yli
30.
Pöytäkirjan kahdeksi viimeisen vuoden ajaksi näitä lukuja korotetaan yhdellä.

6.

Varustajien on toteutettava omalla kustannuksellaan tarpeelliset toimenpiteet mauritanialaisten merimiesten ja tieteellisten tarkkailijoiden kuljettamiseksi alukselle.

7.

Vuosittain Mauritanian aluevesillä on tehtävä vähintään 15 jälleenlaivausta pöytäkirjan liitteessä II olevan III lukua
noudattaen.

8.

Jos tarkastuksen yhteydessä havaitaan rikkomus, aluksen päällikön on allekirjoitettava selvitys. Poiketen siitä, mitä
liitteessä II olevan VII luvun 2 kohdassa määrätään, alus voi tällöin jatkaa kalastusta. Varustajat ottavat viipymättä
yhteyttä ministeriöön päästäkseen rikkomusta koskevaan ratkaisuun. Jos kysymystä ei ratkaista 72 tunnin kuluessa,
varustajan on mahdollisten sakkojen maksamisen vakuudeksi asetettava pankkitakaus.
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LIITE II
MAURITANIAN ISLAMILAISEN TASAVALLAN KALASTUSVYÖHYKKEELLÄ KALASTAVIEN YHTEISÖN
ALUSTEN KALASTUSTOIMINNAN VALVONTAA KOSKEVA YHTEISTYÖ

I luku
MAURITANIAN KALASTUSVYÖHYKKEELLE SAAPUMINEN JA SIELTÄ POISTUMINEN
1.

Tonnikala-aluksia, ankkuroimattomia pintasiima-aluksia ja pelagisia lajeja pyytäviä pakastustroolareita lukuun ottamatta tämän sopimuksen puitteissa toimivien yhteisön alusten on tultava Mauritanian kalastusalueelle ja poistuttava
sieltä jommankumman seuraavan kulkupaikan kautta valvontaviranomaisen läsnä ollessa:
— pohjoinen kulkupaikka, jota rajoittavat seuraavat koordinaatit: 20° 40 N — 17° 04 W
— pohjoinen kulkupaikka, jota rajoittavat seuraavat koordinaatit: 16° 20 N — 16° 40 W.

2.

Varustajat antavat valvontaviranomaiselle tiedon alustensa tulosta Mauritanian kalastusalueelle tai sieltä poistumisesta
teleksillä, telekopiolla tai postitse tämän liitteen 1 lisäyksessä oleviin numeroihin (puhelin ja telekopio) ja osoitteeseen.
Yhteystietojen muutoksista annetaan tiedoksi lähetystölle viimeistään 15 päivää ennen niiden voimaantuloa.

3.

Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedonannot annetaan seuraavasti:
a) kalastusalueelle tulo
Tästä on ilmoitettava vähintään 24 tuntia etukäteen ja seuraavat tiedot on toimitettava:
— aluksen sijainti tiedonantohetkellä,
— käytettävä kulkupaikka,
— kulkupaikalle tulon aiottu päivä, päivämäärä ja kellonaika,
— saman lähialueen toisen kalastusalueen kalastuslisenssin haltijoina olleiden alusten osalta, tiedonantohetkellä
aluksella pidetyt saaliit lajeittain. Tällaisessa tapauksessa valvontaviranomaisella on oltava mahdollisuus
tutustua tähän toiseen kalastusalueeseen liittyvään kalastuspäiväkirjaan, ja valvonta saa kestää kauemmin kuin
tämän luvun 5 kohdassa määrätyn määräajan.
b) kalastusalueelta poistuminen
Tästä on ilmoitettava vähintään 48 tuntia etukäteen pohjoisen kulkupaikan osalta ja 72 tuntia etukäteen eteläisen
kulkupaikan osalta, ja seuraavat tiedot on toimitettava:
— aluksen sijainti tiedonantohetkellä,
— käytettävä kulkupaikka,
— kulkupaikalle tulon aiottu päivä, päivämäärä ja kellonaika,
— tiedonantohetkellä aluksella pidetyt saaliit lajeittain.

4.

Ennen jokaista kalastusalueelle tuloa tai sieltä poistumista alukset virittäytyvät valvontaviranomaisten taajuudelle
vähintään kuusi tuntia ennen tiedonannossa ilmoitettua kellonaikaa.

5.

Valvontatoimenpiteiden ei pitäisi tavanomaisissa tilanteissa kestää tuntia kauemmin tulon yhteydessä ja kolmea tuntia
kauemmin poistumisen yhteydessä.

6.

Jos valvontaviranomainen on myöhässä tai ei ole paikalla, alukset voivat jatkaa matkaansa 5 kohdassa mainittujen
määräaikojen kulumisen jälkeen.
Jos alukset ovat myöhässä tai eivät ole paikalla, valvontaviranomainen voi pitää tulo- tai poistumisilmoitusta 5
kohdassa mainittujen määräaikojen täyttymisen jälkeen mitättömänä.

7.

Jos tuloja tai poistumisia on erittäin paljon, tarkastustoimenpiteitä nopeutetaan.

8.

Sen noudattamatta jättäminen, mitä 1—6 kohdassa määrätään, johtaa seuraaviin rangaistuksiin:
a) ensimmäisellä kerralla:
— aluksen matkanteko estetään,
— aluksella oleva rahti puretaan ja takavarikoidaan valtionkassan laskuun,
— alus maksaa Mauritanian lainsäädännön mukaisen vähimmäissakon,
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b) toisella kerralla:
— aluksen matkanteko estetään,
— aluksella oleva rahti puretaan ja takavarikoidaan valtionkassan laskuun,
— alus maksaa Mauritanian lainsäädännön mukaisen sakon,
— aluksen lisenssi peruutetaan sen voimassaolon loppuajaksi,
c) kolmannella kerralla:
— aluksen matkanteko estetään,
— aluksella oleva rahti puretaan ja takavarikoidaan valtionkassan laskuun,
— lisenssi peruutetaan lopullisesti,
— aluksen päällikön ja aluksen toiminta Mauritaniassa kielletään.

II luku
VIATON KAUTTAKULKU
Kun yhteisön kalastusalukset käyttävät oikeuttaan viattomaan kauttakulkuun ja merenkulkuun Mauritanian kalastusalueella Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten ja alaan liittyvien kansallisten ja kansainvälisten
säännösten mukaisesti, niiden on pidettävä kaikki pyydykset asianmukaisesti kiinnitettyinä siten, etteivät ne ole välittömästi käyttövalmiita.

III luku
JÄLLEENLAIVAUS
1.

Yhteisön alukset jälleenlaivaavat saaliinsa Mauritanian satamien satamaselällä.

2.

Kaikkia saaliiden jälleenlaivausta aikovia yhteisön aluksia koskee 3 ja 4 kohdassa määrätty menettely:

3.

Näiden alusten varustajat toimittavat valvontaviranomaiselle vähintään 24 tuntia etukäteen tässä liitteessä olevan I
luvun 2 kohdassa määrättyjen tiedonantomenetelmien avulla seuraavat tiedot:
— jälleenlaivausta aikovien alusten nimet,
— rahtialuksen nimi,
— jälleenlaivattavien lajien määrä tonneissa,
— jälleenlaivauksen päivä, päivämäärä ja kellonaika.

4.

Jälleenlaivaus rinnastetaan Mauritanian kalastusalueelta poistumiseen. Alusten on siten toimitettava valvontaviranomaiselle kalastuspäiväkirjojen alkuperäiskappaleet ja liitteenä oleva kalastuspäiväkirja sekä ilmoitettava aikomuksestaan joko jatkaa kalastusta tai poistua Mauritanian kalastusalueelta.

5.

Muut kuin edellä olevassa 1—4 kohdassa tarkoitetut saaliiden jälleenlaivaustoimenpiteet ovat kiellettyjä Mauritanian
kalastusalueella. Tämän määräyksen rikkominen johtaa Mauritanian voimassa olevan lainsäädännön mukaisiin seuraamuksiin.

IV luku
TARKASTUKSET JA VALVONTA
1.

Yhteisön alusten päälliköiden on sallittava Mauritanian tarkastus- ja valvontatoiminnasta vastaavien viranomaisten
tulo alukselle suorittamaan tehtäviään ja helpotettava sitä.
Näiden viranomaisten läsnäolo aluksella ei saa ylittää aikaa, joka on tarpeellinen tehtävien suorittamiseksi.
Kunkin tarkastuksen jälkeen aluksen päällikölle annetaan todistus.

2.

Yhteisö sitoutuu osapuolena ylläpitämään erityistä valvontaohjelmaa yhteisön satamissa. Suoritettua valvontaa koskevien kertomusten tiivistelmät toimitetaan säännöllisesti ministeriölle.
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V luku

YHTEISÖN ALUKSILLA OLEVAT MAURITANIALAISET TIETEELLISET TARKKAILIJAT
Perustetaan yhteisön aluksille suoritettavaa tarkkailua koskeva järjestelmä.
1.

Kaikkien yhteisön alusten, joilla on lisenssi Mauritanian kalastusalueelle, nuottaa käyttäviä tonnikala-aluksia lukuun
ottamatta, on otettava alukseen mauritanialainen tieteellinen tarkkailija. Aluksessa voi kuitenkin olla kerrallaan
ainoastaan yksi tieteellinen tarkkailija.
Ministeriö toimittaa neljännesvuosittain ennen lisenssien antamista komissiolle luettelon aluksista, joihin on tarkoitus
lähettää tieteellinen tarkkailija.

2.

Tieteellisen tarkkailijan aluksella olo kestää yhden kalastusmatkan ajan. Ministeriön nimenomaisesta pyynnöstä
tarkkailijan oleskelua aluksella voidaan kuitenkin jakaa useamman kalastusmatkan ajalle tietyn aluksen kalastusmatkojen keskimääräisen kestoajan mukaan. Ministeriö esittää tämän pyynnön alukselle tulevan tieteellisen tarkkailijan
nimeämisen yhteydessä.
Jos kalastusmatka kuitenkin keskeytyy, tieteellinen tarkkailija voi olla toisen kalastusmatkan samalla aluksella.

3.

Ministeriö antaa komissiolle tiedoksi nimetyt tieteelliset tarkkailijat, joilla on vaaditut asiakirjat, vähintään seitsemän
työpäivää ennen näiden alukselle tulon aiottua päivämäärää.

4.

Ministeriö maksaa kaikki tieteellisen tarkkailijan toimintaan liittyvät kulut, mukaan lukien palkat, palkkiot sekä
päivärahat. Jos tieteellinen tarkkailija tulee alukselle tai poistuu siitä vierasmaalaisessa satamassa, varustaja maksaa
matkakulut ja päivärahat siihen asti, kunnes tarkkailija tulee mauritanialaiselle alukselle tai mauritanialaiseen satamaan.

5.

Sellaisten alusten päälliköiden, joille on määrä tulla tieteellinen tarkkailija, on toteutettava kaikki toimenpiteet
tieteellisen tarkkailijan alukseen tulon ja sieltä poistumisen helpottamiseksi.
Tieteellisen tarkkailijan aluksella oleskeluolosuhteet ovat samat kuin aluksen päällystön.
Tieteellinen tarkkailija voi käyttää kaikki tehtävän suorittamiseen tarvittavia keinoja. Aluksen päällikön on annettava
hänen käyttöönsä tehtävän suorittamiseen tarvittavat viestintävälineet, kalastustoimintaan suoraan liittyvät asiakirjat
eli kalastuspäiväkirja, liitteenä oleva kalastuspäiväkirja ja lokikirja sekä mahdollistettava pääsy aluksen eri osiin
tarkkailutehtävien helpottamiseksi.

6.

Tieteellisen tarkkailijan tulo alukselle ja poistuminen alukselta tapahtuu tavallisesti Mauritanian satamissa ensimmäisen nimettyjen alusten luettelon tiedoksi antamisen jälkeen alkavan kalastusmatkan yhteydessä; luettelo on
annettava tiedoksi 20 päivää ennen kalastusmatkan alkamista.
Varustajat ilmoittavat ministeriölle tämän liitteen I luvussa mainittujen viestintävälineiden avulla 15 päivän kuluessa
tämän luettelon tiedoksi antamisesta tieteellisen tarkkailijan alukseen tulolle aiotun päivän ja sataman.

7.

Tieteellisen tarkkailijan on ilmoittauduttava nimetyn aluksen päällikölle sitä päivää edeltävänä päivänä, jona hänen on
määrä tulla alukselle. Jos hän ei saavu aiottuna alukselle tulon päivänä ja kellonaikana, aluksella on oikeus lähteä
mauritanialaisesta satamasta edellyttäen, että sillä on valvontaviranomaisen todistus tieteellisen tarkkailijan poissaolosta.

8.

Varustajat osallistuvat tieteellisestä tarkkailusta aiheutuviin kuluihin 3,5 euron määrällä bruttorekisteritonnilta neljännesvuotta ja alusta kohti. Nämä kulut maksetaan lupamaksujen yhteydessä ja niiden lisäksi.
Pelagisten alusten osalta, riippumatta siitä, onko aluksella tieteellisiä tarkkailijoita, varustamot maksavat tieteellisten
tarkkailijoiden kustannuksista 350 euron osuuden kuukaudessa alusta kohti.

9.

Jos varustaja ei noudata edellä määrättyjä tieteellistä tarkkailijaa koskevia velvoitteita, kalastuslisenssi peruutetaan
ilman eri toimenpiteitä siihen asti, kunnes varustaja toteuttaa nämä velvollisuudet.

10. Tieteellisellä tarkkailijalla on oltava:
— ammattipätevyys,
— soveltuvaa kokemusta kalastusalalta ja
— tämän pöytäkirjan määräysten ja voimassa olevan Mauritanian lainsäädännön perusteellinen tuntemus.
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11. Tieteellinen tarkkailija huolehtii siitä, että Mauritanian kalastusalueella kalastavat alukset noudattavat tämän pöytäkirjan määräyksiä.
Hän antaa tästä aiheesta kertomuksen. Erityisesti hän:
— tekee havaintoja alusten kalastustoiminnasta,
— tarkistaa kalastusta harjoittavien alusten sijainnin,
— ottaa näytteitä biologisiin tarkoituksiin tieteellisten ohjelmien mukaisesti,
— merkitsee muistiin käytetyt pyydykset ja verkkojen silmäkoot,
— tarkistaa kalastuspäiväkirjassa olevat tiedot.
12. Tarkkailutehtävät koskevat ainoastaan kalastustoimintaa ja siihen liittyvää tällä pöytäkirjalla ohjattua toimintaa.
13. Tieteellisen tarkkailijan on:
— kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, että hänen alukseen tulonsa ja siellä olonsa ei keskeytä tai haittaa
kalastustoimintaa,
— käytettävä tämän sopimuksen mukaisten verkkojen silmäkoon mittaamiseen hyväksyttyjä mittausvälineitä ja
-menetelmiä,
— kunnioitettava aluksella olevia varusteita ja laitteistoja sekä kaikkien aluksen asiakirjojen luottamuksellisuutta.
14. Tarkkailujakson lopussa ennen alukselta poistumista tieteellinen tarkkailija laatii kertomuksen tämän liitteen lisäyksessä 2 olevan mallin mukaisesti. Hän allekirjoittaa sen aluksen päällikön läsnäollessa, joka voi lisätä tai pyytää
lisäämään siihen kaikki tarpeellisena pitämänsä huomiot sekä allekirjoittaa sen. Tieteellinen tarkkailija antaa aluksen
päällikölle jäljennöksen kertomuksesta poistuessaan alukselta.
15. Tieteellisten tarkkailijoiden kertomuksen saaneiden toimivaltaisten viranomaisten on tarkistettava kyseisten kertomusten sisältö ja päätelmät niin pian kuin mahdollista.
Jos toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat rikkomuksia, he toteuttavat tarvittavat toimenpiteet mukaan lukien kansallisen lainsäädännön mukaisten hallinnollisten menettelyjen aloittaminen vastuussa olevia luonnollisia henkilöitä tai
oikeushenkilöitä vastaan. Aloitettujen menettelyjen on oltava asianmukaisen kansallisen lainsäädännön mukaisia ja
luonteeltaan sellaisia, että ne estävät tehokkaasti vastuussa olevan henkilön taloudellisen hyötymisen rikkomuksesta ja
johtavat rikkomukseen nähden suhteutettuihin seuraamuksiin siten, että ne ehkäisevät tehokkaasti muita samanluonteisia rikkomuksia.
Jos lähtösatama sijaitsee muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka lipun alla alus purjehtii, ensiksi mainittu ilmoittaa
toteutetuista toimenpiteistä lippujäsenvaltiolle.

VI luku
MAISSA TEHTÄVIEN TARKASTUSTEN VASTAVUOROINEN TARKKAILUJÄRJESTELMÄ
Sopimuspuolet päättävät ottaa käyttöön maissa tehtävien tarkastusten vastavuoroisen tarkkailujärjestelmän, jonka
tarkoitus on parantaa valvonnan tehokkuutta.
1.

Tavoite
Avustaminen kansallisten valvontaviranomaisten suorittamissa valvonnassa ja tarkastuksissa tämän pöytäkirjan
määräysten noudattamisen varmistamiseksi.

2.

Tarkkailijoiden asema
Molempien sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset nimeävät tarkkailijan ja ilmoittavat hänen nimensä toiselle
sopimuspuolelle.
Tarkkailijalla on oltava:
— ammattipätevyys,
— soveltuvaa kokemusta kalastusalalta, ja
— tämän pöytäkirjan määräysten perusteellinen tuntemus.
Kansalliset valvontaviranomaiset suorittavat tarkastuksia tarkkailijan osallistuessa niihin, eikä tarkkailija voi käyttää
omasta aloitteestaan kansallisille viranomaisille myönnettyä valvontaoikeutta.
Kun tarkkailija on kansallisten viranomaisten mukana, hän pääsee tutustumaan näiden viranomaisten tarkastuskohteena oleviin aluksiin, tiloihin ja asiakirjoihin.
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3.

Tarkkailijoiden tehtävät
Tarkkailija on kansallisten valvontaviranomaisten mukana näiden tehdessä tarkastuskäyntejä satamiin, laiturissa
oleviin aluksiin, julkisiin huutokauppoihin, tuoreen kalan myymälöihin, kylmävarastoihin ja muihin kalan purkamiseen ja varastointiin käytettäviin tiloihin ennen ensimmäistä alueella tapahtuvaa myyntiä ja markkinoille saattamista.
Tarkkailija laatii ja jättää joka neljäs kuukausi kertomuksen tarkastuksista, joihin hän on osallistunut. Tämä kertomus
on osoitettu toimivaltaisille viranomaisille. Nämä viranomaiset toimittavat jäljennöksen siitä toiselle sopimuspuolelle.

4.

Täytäntöönpano
Toisen sopimuspuolen valvontaviranomaiset ilmoittavat toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti 10 päivää aikaisemmin
tapaus tapaukselta ne tarkastuskäynnit, jotka ne aikovat tehdä satamassaan.
Toinen sopimuspuoli ilmoittaa viisi päivää ennen käyntiä, aikooko se lähettää tarkkailijan.
Tarkkailijan käynnin pituus ei saa ylittää viittätoista päivää.

5.

Luottamuksellisuus
Tarkkailija käsittelee varoen aluksella ja muissa paikoissa olevia tavaroita ja välineitä sekä noudattaa kaikkien
saatavillaan olevien asiakirjojen luottamuksellisuutta.
Tarkkailija ilmoittaa toimintansa tulokset ainoastaan toimivaltaisille viranomaisilleen.

6.

Soveltamispaikka
Tätä ohjelmaa sovelletaan yhteisön purkaussatamissa ja Mauritanian satamissa.

7.

Rahoitus
Sopimuspuolet suorittavat kaikki tarkkailijansa kulut, mukaan lukien matka- ja oleskelukulut.

VII luku
MENETTELY ALUSTA PYSÄYTETTÄESSÄ JA SEURAAMUSTEN SOVELTAMINEN
1.

Tiedonannot
Ministeriö antaa edustustolle 48 tunnin kuluessa tiedon jokaisesta yhteisön kalastusaluksesta, joka on pysäytetty ja
johon on sovellettu seuraamuksia Mauritanian kalastusvyöhykkeellä, ja toimittaa välittömästi lyhyen selonteon
aluksen pysäyttämiseen johtaneista olosuhteista ja syistä.

2.

Aluksen pysäyttämistä koskeva selvitys
Aluksen päällikön on allekirjoitettava Mauritanian kalastuksen valvonnasta vastaavan viranomaisen laatima selvitys.
Tämä allekirjoitus ei aiheuta muutoksia aluksen päällikön oikeuksiin ja puolustuskeinoihin, joihin hän voi vedota sen
rikkomuksen osalta, josta häntä epäillään.
Päällikön on ohjattava aluksensa Nouadhiboun satamaan. Jos kyseessä on vähäinen rikkomus, valvontaviranomainen
voi sallia rikkomuksen tehneen aluksen jatkavan kalastustoimintaansa.

3.

Pysäyttämisen selvittäminen

3.1 Tämän pöytäkirjan ja Mauritanian lainsäädännön mukaisesti rikkomukset voidaan selvittää joko sovintomenettelyn
tai oikeudellisen menettelyn avulla.
3.2 Sovintomenettelyssä sovellettavan sakon suuruus määrätään siten, että se on Mauritanian lainsäädännön mukaisen
vähimmäis- ja enimmäismäärän väliltä.
3.3 Jos tapausta ei ole voitu selvittää sovintomenettelyllä ja se viedään toimivaltaiseen oikeusistuimeen, varustaja asettaa
Mauritanian lainsäädännön mukaisen enimmäismäärän suuruisen pankkitakauksen euroissa ministeriön osoittamaan
pankkiin.
3.4 Pankkitakausta ei voi peruuttaa ennen kuin oikeuskäsittely on päättynyt. Heti, kun oikeuskäsittely päättyy ilman, että
kyseistä aluksen päällikköä tuomitaan, ministeriö vapauttaa takauksen. Jos päällikkö tuomitaan sakkoon, joka on
määrältään pienempi kuin pankkitakaus, ministeriö vapauttaa jäännöksen.
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3.5 Alus päästetään lähtemään, ja se ja sen miehistö saavat poistua satamasta heti, kun:
— sopimusmenettelystä johtuvat velvoitteet on täytetty, tai
— oikeuskäsittelyn päättymistä odotettaessa asetetaan edellä 3.3 kohdassa tarkoitettu pankkitakaus ja ministeriö on
sen hyväksynyt.
VIII luku
MERELLÄ POIS HEITETYT MÄÄRÄT
Sopimuspuolet tarkastelevat alusten merellä pois heittämien määrien aiheuttamia ongelmia ja tutkivat keinoja ja mahdollisuuksia niiden hyväksikäyttämiseen.
IX luku
LAITTOMAN KALASTUKSEN TORJUMINEN
Mauritanian kalastusalueella tapahtuvan laittoman, kalavarojen hallintopolitiikkaa haittaavan kalastuksen ehkäisemiseksi ja
torjumiseksi sopimuspuolet ovat sopineet näitä toimia koskevasta säännöllisestä tietojen vaihdosta.
Voimassa olevaan lainsäädäntöönsä perustuvien toimenpiteiden soveltamisen lisäksi sopimuspuolet neuvottelevat keskenään yhdessä tai erikseen toteutettavista lisätoimenpiteistä. Tätä varten ne vahvistavat yhteistyötään erityisesti laittoman
kalastustoiminnan torjumiseksi.

Lisäys 1
KALASTUSSOPIMUS MAURITANIA — EUROOPAN YHTEISÖ
VALVONTAVIRANOMAISEN OSOITE
1. Osoite:

Boîte Postale (BP) 260 Nouadhibou
Mauritania

2. Puhelin:

(222) 574 57 01 / 574 56 26

3. Telekopio:

(222) 574 63 12 / 574 90 94

4. Sähköposti:

dspcm@toptechnology.mr
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Lisäys 2
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