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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2558/2001,
annettu 3 päivänä joulukuuta 2001,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaisten
maksujen uudelleenluokittelemiseksi
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

(3)

EKT-95:n ja SNA 93:n alkuperäisissä toisinnoissa kaikkiin swap-järjestelyihin sekä korkotermiinisopimuksiin
liittyvät, sopimuspuolten välillä vaihdettavat korkovirrat
on katsottu muiksi kuin rahoitustaloustoimiksi, jotka
kirjataan omaisuustulojen korkoihin.

(4)

Mainittu toteamus on aiheuttanut ongelmia, ja komissio
katsoo tämän vuoksi tarpeelliseksi lukea kyseiset korkovirrat omaisuustuloihin kuulumattomiksi tarkistettua
SNA 93:a vastaavalla tavalla.

(5)

Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista kirjata nämä
virrat rahoitustaloustoimiin johdannaisten kohtaan, joka
EKT-95:ssä sisältyy luokkaan F.3 ”Muut arvopaperit kuin
osakkeet”.

(6)

Näiden virtojen erityinen käsittely olisi määriteltävä
niiden tietojen osalta, jotka on annettu liiallisia alijäämiä
koskevan menettelyn mukaisesti.

(7)

Päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (5) perustettua Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomiteaa ja päätöksellä
91/115/ETY (6) perustettua rahoitus-, finanssi- ja maksutasetilastoja käsittelevää komiteaa on kuultu molempien
mainittujen päätösten 3 artiklan mukaisesti,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua
menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annettu
neuvoston asetus (EY) N:o 2223/96 (4) sisältää yhteisten
standardien, määritelmien, luokittelujen ja tilinpitosääntöjen muodostaman viitekehyksen jäsenvaltioiden tilien
laatimiseksi Euroopan yhteisön tilastollisia tarpeita
varten, minkä avulla jäsenvaltioiden tulokset saadaan
keskenään vertailukelpoisiksi.

(2)

EKT-95:ssä kuten SNA 93:ssakin swapit määritellään
(5.67) siten, että ne ovat ”kahden osapuolen välisiä sitoumuksia, joissa vaihdetaan samasta velkamäärästä
koituvia maksuvirtoja tietyksi ajaksi ja määrätyin
ehdoin”, ja niissä täsmennetään, että ”yleisimpiä ovat
korko- ja valuuttaswapit”.

(1) EYVL C 116 E, 26.4.2000, s. 63.
(2) EYVL C 103, 3.4.2001, s. 8.
(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. maaliskuuta 2001 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 8.
marraskuuta 2001.
4
( ) EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 995/2001 (EYVL L 139, 23.5.2001,
s. 3).

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 liite A
tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
(5) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.
(6) EYVL L 59, 6. 3. 1991, s. 19, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 96/174/EY (EYVL L 51, 1.3. 1996, s. 48).
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2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2001.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

N. FONTAINE

F. VANDENBROUCKE

28.12.2001

28.12.2001
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LIITE
Muutetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 liite A seuraavasti:
1. Korvataan 4 luvussa oleva 4.47 kohta seuraavasti:
”4.47
Maksua, joka seuraa jostakin swap-järjestelystä, ei katsota koroksi eikä kirjata omaisuustuloihin (ks. 5.67.d ja
5.139.c kohta johdannaisista).
Vastaavasti korkotermiinisopimuksia koskevia taloustoimia ei kirjata omaisuustuloihin (ks. 5.67.e kohta).”
2. 5 luvussa:
a) korvataan 5.67.d ja e kohta seuraavasti:
”d) swapit, mutta vain jos niillä joko käydään kauppaa markkinoilla ja niille siten voidaan määritellä markkina-arvo
tai jos ne voidaan korvata vastakkaisella sopimuksella. Swapit ovat kahden osapuolen välisiä sitoumuksia, joissa
vaihdetaan samasta velkamäärästä koituvia maksuvirtoja tietyksi ajaksi ja määrätyin ehdoin. Yleisimpiä ovat
korkoswapit, termiineihin rinnastettavissa olevat valuuttaswapit ja valuuttaswapit (joita nimitetään myös koronja valuutanvaihtosopimuksiksi). Korkoswapissa vaihdetaan kahden eri perusteen mukaisia korkomaksuja,
esimerkiksi kiinteäkorkoinen vaihdetaan vaihtuvakorkoiseen, vaihdetaan kaksi eri vaihtuvakorkoista keskenään,
yhden valuutan mukainen kiinteä korko vaihdetaan toisen valuutan mukaiseen vaihtuvaan korkoon jne.
Termiineihin rinnastettavissa olevat valuuttaswapit (mukaan luettuna kaikki termiinisopimukset) ovat valuuttatoimia, joissa käytettävä kurssi on määritelty etukäteen. Valuuttaswapeissa vaihdetaan tietty määrä kahta eri
valuuttaa sekä niitä seuraavia maksuja, jotka sisältävät sekä korkoa että takaisinmaksua koskevat maksuvirrat
tietyksi ajaksi ja määrätyin ehdoin. Tilinpitojärjestelmässä mitään maksuja, jotka seuraavat edellä mainituista, ei
katsota omaisuustuloksi, ja kaikki suoritukset kirjataan rahoitustiliin;
e) korkotermiinisopimukset (FRA:t), mutta vain jos niillä joko käydään kauppaa markkinoilla ja niille siten voidaan
määritellä markkina-arvo tai jos ne voidaan korvata vastakkaisella sopimuksella. Korkotermiinisopimukset ovat
kahden osapuolen välisiä sitoumuksia, joissa osapuolet suojautuakseen korkovaihteluilta sopivat selvityspäivänä
sovellettavasta korkotasosta, joka perustuu nimelliseen pääomaan; pääomaa ei käytännössä kuitenkaan vaihdeta.
Selvityspäivänä suoritettavat maksut riippuvat sopimuskoron ja sen hetkisen markkinakoron erotuksesta. Tilinpitojärjestelmässä näitä maksuja ei katsota omaisuustuloksi, vaan ne kirjataan johdannaisiin.”
b) korvataan 5.139.c ja d kohta seuraavasti:
”c) välittäjien maksamat tai saamat palkkiot optioista, futuureista, swapeista ja muista johdannaissopimuksista
käsitellään palvelumaksuina asianomaisella tilillä. Swap-sopimuksen osapuolten ei katsota tarjoavan palveluja
toisilleen, mutta kaikki swap-sopimukseen liittyvät kolmannelle osapuolelle maksetut maksut käsitellään palvelumaksuina. Kun pääomia vaihdetaan swap-sopimuksen nojalla, vastaavat virrat kirjataan perustana olevaan
instrumenttiin kohdistuvana taloustoimena; muista maksuista (palkkiot pois luettuina) aiheutuvat virrat kirjataan johdannaisiin (F.34). Vaikka option myyjälle maksetun maksun voidaan käsitteellisesti katsoa sisältävän
palvelumaksun, ei palvelun osuutta ole käytännössä yleensä mahdollista erottaa. Siksi koko option hinta
kirjataan sen ostajalle rahoitusvarojen hankinnaksi ja myyjälle velkojen lisäykseksi;
d) jos swap-sopimukseen liittyy pääomien vaihto kuten esimerkiksi valuuttaswappien yhteydessä, tulee ensimmäinen pääomien vaihto kirjata taloustoimena, joka kohdistuu vaihdon perustana olevaan instrumenttiin sen
sijaan, että se kohdistuisi johdannaisinstrumenttiin (F.34). Mikäli sopimukseen ei liity pääomien vaihtoa, mitään
taloustointa ei aluksi kirjata. Molemmissa tapauksissa tässä vaiheessa syntyvän johdannaisen arvo on aluksi
nolla. Myöhemmin swapin arvo vastaa seuraavia:
1. pääoman osalta takaisinvaihdettavan määrän odotetun markkina-arvon ja sopimukseen kirjatun määrän
välisen erotuksen nykyinen markkina-arvo; ja
2. muiden maksujen osalta sopimuksessa määriteltyjen tulevien virtojen nykyinen markkina-arvo.
Johdannaissopimusten arvon muutokset tulisi kirjata uudelleenarvostusten tilillä.
Pääomien takaisinvaihto tehdään swap-sopimuksessa määritellyin ehdoin ja rahoitusvarojen vaihto saattaa
tapahtua muulla kuin vallitsevalla markkinahinnalla. Sopimuspuolten väliset maksut suoritetaan sopimuksen
mukaisesti. Vallitsevan markkinahinnan ja sopimushinnan välinen erotus on yhtä suuri kuin saatavan/velan
purkuarvo sopimuksen päätöspäivänä, ja se kirjataan johdannaisiin (F.34) kohdistuvana taloustoimena. Sitä
vastoin muut swap-järjestelyyn liittyvät virrat kirjataan johdannaisiin kohdistuvana taloustoimena tosiasiallisesti
vaihdetun määrän osalta. Kaikkien johdannaisiin kohdistuvien taloustoimien tulee täsmätä koko swap-sopimuksesta sen olemassaoloaikana saatuihin uudelleenarvostusvoittoihin tai -tappioihin yhteensä. Käsittelytapa on
yhdenmukainen päättymispäivänä toteutettavan option käsittelyn kanssa (ks. a alakohta edellä).
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Institutionaalisten yksiköiden osalta swap- tai korkotermiinisopimus kirjataan johdannaisiin varojen puolelle,
jossa sillä on varojen nettoarvo, jota positiiviset nettomaksut kasvattavat (ja päinvastoin). Silloin, kun swapilla
on velan nettoarvo, se kirjataan velkojen puolelle, ja negatiiviset nettomaksut kasvattavat nettoarvoa (ja
päinvastoin).”
3. Lisätään liite seuraavasti:
”LIITE V
JULKISEN TALOUDEN ALIJÄÄMÄN MÄÄRITTELY LIIALLISIA ALIJÄÄMIÄ KOSKEVAN MENETTELYN
OSALTA
Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3605/93 (1) vahvistetussa liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä jäsenvaltioiden
komissiolle osoittamissa kertomuksissa ”julkisyhteisöjen alijäämällä” tarkoitetaan julkisyhteisöjen tasapainoerää ”nettoluotonotto/nettoluotonanto”, mukaan lukien korkovirrat, jotka perustuvat swap-sopimuksiin ja korkotermiineihin.
Tästä tasapainoerästä käytetään koodia EDPB9. Korkoihin on tässä yhteydessä sisällytettävä edellä mainitut virrat ja
niistä käytetään koodia EDPD41.
(1) EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 475/2000
(EYVL L 58, 3.3.2000, s. 1).”
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2559/2001,
annettu 17 päivänä joulukuuta 2001,
tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta
teessä I oleva taulukko olisi korvattava tämän asetuksen
liitteessä olevalla taulukolla.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 26 artiklan,

(4)

Ottaen huomioon tämän asetuksen taloudellinen
merkitys olisi sovellettava Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten liitteenä olevan kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan
I osan 3 kohdassa olevaa määräystä asian kiireellisyydestä.

(5)

Tämän vuoksi asetus (EY) N:o 2505/96 on muutettava,

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

(2)

(3)

Neuvosto on avannut asetuksellaan (EY) N:o 2505/96 (1)
yhteisön tariffikiintiöitä tietyille maatalous- ja teollisuustuotteille. Kyseisten tuotteiden hankintatarpeet yhteisössä olisi tyydytettävä mahdollisimman suotuisin edellytyksin. Tämän vuoksi olisi avattava yhteisön tariffikiintiöitä alennetuin tullein tai tulleitta aiheellisten määrien
mukaisesti sekä jatkettava tiettyjen olemassa olevien
tariffikiintiöiden voimassaoloa häiritsemättä samalla
näiden tuotteiden markkinoita.
Tietyt mainitussa asetuksessa tarkoitetut tuotteet, joiden
osalta ei ole enää yhteisön etujen mukaista ylläpitää
yhteisön tariffikiintiötä, olisi poistettava liitteen I taulukosta.
Tammikuun 1 päivästä 2002 voimaan tulevien
muutosten suuri määrä huomioon ottaen ja selvyyden
lisäämiseksi käyttäjän kannalta mainitun asetuksen liit-

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen N:o 2505/96 liitteessä I oleva taulukko
tämän asetuksen liitteessä olevalla taulukolla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana 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 17 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. NEYTS-UYTTEBROECK

(1) EYVL L 345, 31.12.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1142/2001 (EYVL L 155,
12.6.2001, s. 1).
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LIITE
”LIITE I

Järjestysnumero

CN-koodi

Tarickoodi

Kiintiön määrä

Kiintiötulli
(%)

Kiintiökausi

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenyleenidiamiini

1 800 t

0

1.1.—31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoksisilyylipropyyli)tetrasulfidi

2 000 t

0

1.1.—31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(vinyylialkoholi), osittainen natrium-5(4-atsido-2-sulfonibentryylideeni)-3-formyylipropyyli-rodaniinin asetaaliyhdiste

100 t

0

1.1.—31.12.

09.2605

ex 3824 90 99

78

Hopea- ja palladiumpohjainen kemiallinen
dispersio, jollaisia käytetään näyttöruudun
pinnoitteissa ja jonka sekä hopea- että palladiumpitoisuus on vähintään 0,1 mutta enintään 0,4 painoprosenttia

80 000 l

0

1.1.—31.12.

09.2606

ex 3824 90 99

79

Piihappoliuos, alanimikkeen 8542 21 01
tuotteiden valmistuksessa kiillotusaineena
käytettävä (a)

1 200 t

0

1.1.—31.12.

09.2607

ex 2922 50 00

60

Fesoterodinin (INN) vetyfumaraatti

30 kg

0

1.1.—31.12.

09.2608

ex 2932 29 80

65

Epsilon-kaprolaktoni

1 500 t

0

1.1.—30.6.2002

09.2609

ex 2811 22 00

20

Höyrystetty
piioksidi,
alanimikkeen
8542 21 01 tuotteiden valmistuksessa kiillotusaineena käytettävä (a)

1 000 t

0

1.1.—31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadiinioksidit ja -hydroksidit, yksinomaan
seosten valmistamiseen (a)

13 000 t

0

1.1.—31.12.

09.2711

ex 7202 41 10

10

250 000 t

0

1.1.—31.12.

ex 7202 41 91

10

ex 7202 41 99

10

Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4
painoprosenttia hiiltä, yhdistetyn nimikkeistön 72 ryhmän raudan tai teräksen
valmistuksessa tai sen lisäaineena käytettäväksi tai 75 ryhmän nikkeliseosten valmistuksessa käytettäväksi (a)

Alkoholiin säilötyt, suklaatuotteiden valmistukseen tarkoietetut makeat kivettömät
kirsikat joiden läpimitta on enintään
19,9 mm (a):

2 000 t

09.2713

ex 2008 60 19

10

ex 2008 60 39

11/19

Tavaran kuvaus

— sokeripitoisuus yli 9 painoprosenttia
— sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia

1.1.—31.12.

10 (1)
10

28.12.2001
Järjestysnumero
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FI

CN-koodi

Tarickoodi

09.2719

L 344/7

Tavaran kuvaus

Kiintiön määrä

Alkoholiin säilötyt, suklaatuotteiden valmistukseen tarkoitetut hapankirsikat (Prunus
cerasus), joiden läpimitta on enintään
19,9 mm (a):

2 000 t

Kiintiötulli
(%)

Kiintiökausi

1.1.—31.12.

ex 2008 60 19

20

— sokeripitoisuus yli 9 painoprosenttia

10 (1)

ex 2008 60 39

20

— sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia

09.2727

ex 3902 90 90

93

Synteettinen poly-alfa-olefiini, jonka viskositeetti on vähintään 38 × 10–6 m2 s–1 (38
centistokes) 100 °C:n lämpötilassa ASTM
D 445-menetelmän mukaisesti mitattuna

10 000 t

0

1.1.—31.12.

09.2729

ex 0811 90 95

10

Jäädyttämällä säilötyt boysenmarjat, lisättyä
sokeria sisältämättömät, jalostusteollisuuteen
tarkoitetut (a)

1 500 t

0

1.1.—30.6.2002

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokromi, jossa on vähintään 1,5, mutta
enintään 4 painoprosenttia hiiltä ja enintään
70 painoprosenttia kromia

40 000 t

0

1.1.—31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Hapolla aktivoitu montmorilloniitti, itsejäljentävän paperin valmistukseen tarkoitettu (a)

10 000 t

0

1.1.—31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Alifaattisiin liuottimiin liukenematon kiinteä
uute, jota saadaan puuhartsin uutoksesta
syntyneestä jäännöksestä ja jonka ominaisuudet ovat seuraavat:

1 600 t

0

1.1.—31.12.

400 t

0

1.1.—31.12.

10

— hartsihappopitoisuus enintään 30 painoprosenttia
— happoluku enintään 110 ja
— sulamispiste vähintään 100 °C

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromikloorimetaani

09.2841

ex 2712 90 99

10

1-alkeenien sekoitus, jossa on vähintään 80
painoprosenttia 1-alkaaaneja, joiden ketjun
pituus on 20 ja 22 hiiliatomia

10 000 t

0

1.1.—31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Jäädytetyt Auricularia polytricha -lajin sienet,
myös höyryssä tai vedessä keitetyt, valmisruokien valmistuksessa käytettävät (a) (b)

700 t

0

1.1.—31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Kresoli, jonka puhtaus on vähintään 98,5
painoprosenttia

20 000 t

0

1.1.—31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutationi

15 t

0

1.1.—31.12.
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Järjestysnumero

CN-koodi

Tarickoodi

09.2859

ex 2909 49 90

10

2,2-Isopropylideeni-bis(p-fenyylioksi)]-dietanoli kiinteässä muodossa

09.2867

ex 3207 40 80

10

Lasi rakeina, jotka sisältävät:

Tavaran kuvaus

— vähintään 73, mutta enintään
painoprosenttia piioksidia,

77

— vähintään 12, mutta enintään
painoprosenttia dibootrioksidia

18

28.12.2001

Kiintiön määrä

Kiintiötulli
(%)

Kiintiökausi

1 300 t

0

1.1.—31.12.

300 t

0

1.1.—31.12.

ja
— vähintään 4, mutta enintään 8 painoprosenttia polyeteeniglykolia

09.2881

ex 3901 90 90

92

Kloorisulfonoitu polyeteeni

6 000 t

0

1.1.—31.12.

09.2889

3805 10 90

—

Sulfaattitärpätti

20 000 t

0

1.1.—31.12.

09.2913

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

2401 10 41
2401 10 49
2401 10 50
2401 10 70
2401 10 90
2401 20 41
2401 20 49
2401 20 50
2401 20 70
2401 20 90

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Raaka tai valmistamaton tupakka, myös
säännöllisiin muotoihin leikattu, tullausarvo
vähintään 450 100 nettokilogrammalta,
alanimikkeen 2402 10 00 tuotteiden valmistuksessa päällys- tai aluslehtenä käytettäväksi tarkoitettu (a)

6 000 t

0

1.1.—31.12.

09.2914

ex 3824 90 99

26

Vesiliuos, jossa on vähintään 40 painoprosenttia kuivaa betaiiniuutetta ja vähintään 5
mutta enintään 30 painoprosentta orgaanista tai epäorgaanisia suoloja

38 000 t

0

1.1.—31.12.

09.2915

ex 3824 90 99

27

Piioksidi, jonka puhtausaste on vähintään
99 painoprosenttia, pallomaisina hiukkasina, dispersiona monoeteeniglykolissa

60 t

0

1.1.—31.12.

09.2917

2930 90 14

—

Systiini

600 t

0

1.1.—31.12.

09.2918

ex 2910 90 00

50

1,2-epoksibutaani

500 t

0

1.1.—31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Nivelosat, nivelbussien valmistukseen tarkoitetut (a)

2 600 kpl

0

1.1.—31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-diklooribentseeni

2 600 t

0

1.1.—31.12.

28.12.2001
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CN-koodi

09.2935

3806 10 10

09.2935

09.2939

Tarickoodi

L 344/9

Tavaran kuvaus

Kiintiön määrä

Kiintiötulli
(%)

Kiintiökausi

—

Kolofoni- ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta
saadut

60 000 t

0

1.1.—30.6.

3806 10 10

—

Kolofoni- ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta
saadut

50 000 t

0

1.7.—31.12.

ex 8543 89 95

43

Jänniteohjattu oskillaattori (VCO) (lukuun
ottamatta lämpötilakompensoitua), joka
koostuu painetulle piirille asennetuista aktiivisista ja passiivisista elementeistä ja joka on
kotelossa, jossa on:

130 000 000 kpl

0

1.1.—30.6.2002

400 t

0

1.1.—31.12.

— tunnistemerkintä, joka on tai josta osa
on yksi seuraavista numero- ja kirjainyhdistelmistä:
1012TDK,
1019TDK,
EK304, MQC403, MQC404, MQE001,
MQE041, MQE042, MQE051, MQE201,
MQE411, MQE501, URAE8X956A,
URAB8,
URAE8X960A,
VD2S40,
VD2S41, VD5S07
tai
— muita tämän kuvauksen mukaisiin laitteisiin liittyviä tunnistusmerkintöjä

09.2945

ex 2940 00 90

10

D-ksyloosi

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(vinyylideenifluoridi jauheena), metallin
päällystämisessä käytettävien maalien ja
lakkojen valmistukseen tarkoitettu (a)

1 300 t

0

1.1.—31.12.

09.2949

ex 8543 89 95

44

Lämpötilaa kompensoiva oskillaattori, jossa
on painettu piiri, johon on asennettu
ainakin pietsosähköinen kide ja säädettävä
kondensaattori, kotelossa, jossa on:

8 000 000 kpl

0

1.1.—30.6.2002

5 000 t

0

1.1.—31.12.

100 t

0

1.1.—31.12.

— tunnistusmerkintä, joka on tai josta osa on
yksi seuraavista numero- ja kirjainyhdistelmistä: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51,
TCXO111, TXO2603
tai
— muita tämän kuvauksen mukaisiin laitteisiin liityviä tunnistusmerkintöjä

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-kloorietanoli, alanimikkeeseen 4002 99 90
kuuluvien nestemäisten tioplastien valmistukseen tarkoitettu (a)

09.2954

ex 2926 90 95

55

3-[Trifluorimetyyli] fenyyliasetonitriili
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Tarickoodi

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

09.2957

ex 8507 90 98

10

09.2959

ex 4804 41 91

10

ex 4804 41 99

10

ex 4804 51 90

10

09.2964

ex 5502 00 80

09.2966

ex 2839 19 00

28.12.2001

Kiintiön määrä

Kiintiötulli
(%)

Kiintiökausi

300 t

0

1.1.—31.12.

Meistetty lieriömäinen kenno, seostamatonta
terästä, nikkelöity, akkua varten, läpimitta
vähintään 13 mm, mutta enintään 17 mm,
ja korkeus vähintään 27 mm, mutta enintään 70 mm

70 000 000 kpl

0

1.1.—31.12.

Voimapaperi,- kartonki ja -pahvi, paino
suurempi kuin 150 g/m2, kokonaan kemiallisella sulfaattimenetelmällä saaduista valkaisemattomista ensiökuiduista valmistettu,
nimikkeen 3921 tuotteiden valmistukseen
tarkoitettu (a)

65 000 t

0

1.1.—31.12.

20

Orgaanisella
liuotinkehruulla
(Lyocell)
valmistettu selluloosafilamenttitouvi, paperiteollisuden käyttöön (a)

1 200 t

0

1.1.—31.12.

20

Kiteinen dinatriumdisilikaati, joka sisältää:

12 000 t

0

1.1.—31.12.

Tavaran kuvaus

— vähintään 59 painoprosenttia piidioksidia
ja
— vähintään 30 painoprosenttia dinatriumoksidia

09.2975

ex 2918 30 00

10

Bentsofenoni-3,3:4,4-tetrakarboksyylihappodianhydridi

500 t

0

1.1.—31.12.

09.2978

ex 4804 52 90

10

Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino
vähintään 250 g/m2, valkaistu tasaisesti
kauttaaltaan massana, nestemäisten elintarvikkeiden pakkausten valmistukseen tarkoitettu (a)

48 000 t

0

1.1.—31.12.

09.2979

ex 7011 20 00

15

Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu läpimitta on 80,9 cm (± 0,2 cm), valonläpäisy
80 prosenttia (± 3 prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 11,43 mm

600 000 kpl

0

1.1.—31.12.

09.2980

ex 4810 32 10
ex 4810 32 90

10
10

Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina,
valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana,
yhdeltä puolelta päällystetty tai peitetty
kaoliinilla ja/tai kalsiumkarbonaatilla, paino
suurempi kuin 150 g/m2, mutta pienempi
kuin 400 g/m2, nestemäisten elintarvikkeiden pakkausen valmistukseen tarkoitettu (a)

52 000 t

0

1.1.—31.12.

28.12.2001
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Tarickoodi

ex 8407 33 90
ex 8407 90 80

10
10

ex 8407 90 90

10

L 344/11

Tavaran kuvaus

Kiintiön määrä

Kiintiötulli
(%)

Kiintiökausi

Kipinäsytytteidet iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit,
iskutilavuus
vähintään
300 cm3 ja teho vähintään 6 kW, mutta
enintään 15,5 kW:

210 000 kpl

0

1.1.—31.12.

— alanimikkeen 8433 11 51 itseliikkuvien,
istuimellisten ajoleikkureiden,
— alanimikkeeseen 8701 90 11 traktoreiden, joita käytetään pääasiassa ajoleikkureina, tai
tai
— alanimikkeen 8433 20 10 iskutilavuudeltaan 480 cm3:n nelitahtimoottorilla
varustettujen niittokoneiden valmistukseen tarkoitetut (a)

09.2985

ex 8540 91 00

33

Litteä rakolevy (flat mask) jonka leveys on
691,6 mm (± 0,2 mm) ja korkeus 407,7
(± 2,2 mm) ja jonka kohtisuora rakoleveys
vertikaaliakselin päässä on 155 mikrometriä
(± 8 mikrometriä)

400 000 kpl

0

1.1.—31.12.

09.2986

ex 3824 90 99

76

Tertiääristen amiinien seos, joka sisältää
painoprosentteina:

14 000 t

0

1.1.—31.12.

— vähintään
amiinia

60 %

dodekyylidimetyyli-

— vähintään 20 % dimetyyli(tetradekyyli)amiinia
— vähintään 0,5 % heksadekyylidimetyyliamiinia

09.2987

ex 3905 91 00

93

Eteenin ja vinyylialkoholin kopolymeeri
(EVOH)

4 000 t

0

1.1.—31.12.

09.2988

ex 4804 31 51
ex 4804 31 90
ex 4805 91 99

10
10
10

1 500 t

0

1.1.—31.12.

ex 4805 92 99
ex 4823 90 50
ex 4823 90 90

10
30
13

Paperityyppi, jota käytetään elektrolyyttikondensaattorien valmistukseen (kondensaattoripaperi), valmistettu muista raakaaineista kuin yksinomaan espartosta (alfaruohosta) ja joka sisältää enintään 5 mg/kg
sulfaatia ja enintään 1 mg/kg klooria,
paksuus vähintään 25 µm ja enintään
100 µm, leveys enintään 800 mm

ex 2846 90 00

20

Harvinaisten maametallien kloridi, joka
sisältää vähintään 57 painoprosenttia lantaanitrikloridiheptahydraattia, jähmeä

5 300 t

0

1.1.—31.12.

09.2991
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Tarickoodi

09.2992

ex 3902 30 00

09.2993

09.2995
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Tavaran kuvaus

Kiintiön määrä

Kiintiötulli
(%)

Kiintiökausi

93

Propeenin ja buteenin kopolymeeri, jossa on
vähintään 60 painoprosenttia mutta enintään 68 painoprosenttia propeenia ja jossa
on vähintään 32 painoprosenttia mutta
enintään 40 painoprosenttia buteenia, sulaviskositetti enintään 3 000 mPa 190 °C:ssa
ASTM D 3236-menetelmällä määritettynä,
liimana alanimikkeen 4818 18 40 tavaroiden valmistuksessa (a)

1 000 t

0

1.1.—31.12.

ex 3920 10 28

93

Polyeteenikalvot, joiden paksuus on vähintään 23 µm mutta enintään 27 µm, paino
neliömetriltä vähintään 32 grammaa mutta
enintään 42 grammaa ja vesihöyryn läpäisykyky vähintään 900 gramma neliömetriltä
päivässä

120 000 000 m2

0

1.1.—31.12.

ex 8536 90 85

95

Näppäimistöt, jotka koostuvat

10 000 000 kpl

0

1.1.—30.6.2002

ex 8538 90 99

93

— silikonikerroksesta
näppäimistä

10 000 kpl

0

1.1.—31.12.

6 t

0

1.1.—30.6.2002

1 200 000 kpl

0

1.1.—31.12.

ja

polykarbonaatti

tai
— kokonaan silikonista tai kokonaan polykarbonaatista painetuin näppäimin,
alanimikkeeseen 8525 20 91 kuuluvien
matkapuhelinten
valmistukseen
tai
korjaukseen tarkoitetut (a)
09.2996

ex 8407 90 10

20

Kaksitahtipolttomoottorit, iskutilavuus enintään 125 cm3, alanimikkeen 8433 11
ruohonleikkuukoneiden
valmistusta
varten (a)

09.2998

ex 2924 29 95

80

5-Kloori-3-hydroksi-2,4-dimetoksi-2naftanilidi

09.2999

ex 7011 20 00

10

Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu läpimitta on 70,8 cm (± 0,2 cm) tai 72,4 cm
(± 0,2 cm), valonläpäisy 80 prosenttia (± 3
prosenttia)
ja
lasin
vertailupaksuus
11,43 mm

(a) Tämän erityiskäytön valvomiseksi on sovellettava yhteisön asiaa koskevia määräyksiä.
(b) Tariffikiintiötä ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn suorittaa vähittäismyynti- tai ravintolayritys.
(1) Sovelletaan paljouden mukaan kannettavaa lisätullia.”
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2560/2001,
annettu 19 päivänä joulukuuta 2001,
rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan keskuspankille todettiin, että komissio
aikoo käyttää kaikkia keinoja ja toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta rajat ylittävien maksujen kustannukset lähestyisivät maiden sisäisiä maksuja ja jotta
euroalue tulisi tältä osin ”sisäisenä maksualueena”
Euroopan kansalaisille avoimeksi ja konkreettiseksi.

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (3),

(4)

Sen tavoitteen osalta, joka vahvistettiin uudelleen siinä
yhteydessä, kun euro otettiin käyttöön tilirahana, että
euron hinnoittelun olisi oltava, jollei yhtäläinen niin
ainakin vastaavanlainen, ei ole saatu aikaan mitään
merkittävää tulosta, joka osoittaisi rajat ylittävien
maksujen alentuneen verrattuna maan sisäisten
maksujen kustannuksiin.

(5)

Rajat ylittävien maksujen määrä kasvaa jatkuvasti sisämarkkinoiden toteutumisen edetessä. Euron käyttöönotolla on helpotettu maksuja tällä alueella, jolla ei ole
sisäisiä rajoja.

(6)

Rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista perittävien
palvelumaksujen tason säilyttäminen korkeampana kuin
maan sisäisistä maksuista perittävien palvelumaksujen
taso muodostuu jarruksi rajat ylittävälle kaupalle ja
esteeksi sisämarkkinoiden toiminnalle. Tämä on niin
ikään omiaan heikentämään luottamusta euron käyttöä
kohtaan. Sisämarkkinoiden toiminnan edistämiseksi on
näin ollen tarpeen varmistaa, että rajat ylittävistä ja
jäsenvaltion sisäisistä euromääräisistä maksuista perittävät palvelumaksut ovat samoja, mikä myös vahvistaisi
luottamusta euroa kohtaan.

(7)

Euron käyttöä koskevat sopeutumismääräajat ja euroon
siirtymiseen liittyvä laitoksille aiheutuva ylimääräinen
työ huomioon ottaen olisi sähköisiin rajat ylittäviin
euromääräisiin maksutapahtumiin sovellettava samansuuruisten palvelumaksujen periaatetta 1 päivästä heinäkuuta 2002. Rajojen yli suoritettaviin tilisiirtoihin olisi
sovellettava ylimääräistä siirtymäkautta 1 päivään heinäkuuta 2003, jotta tarvittavat perusrakenteet ja toimintaedellytykset voidaan luoda.

(8)

Nykytilanteessa ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa
samansuuruisten palvelumaksujen periaatetta paperisekkeihin, sillä niiden luonteen vuoksi niitä ei voida käsitellä
yhtä tehokkaasti kuin muita maksuvälineitä, erityisesti
sähköisesti suoritettavia maksuja. Sitä vastoin sekkeihin
olisi sovellettava kustannusten avoimuuden periaatetta.

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (4),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Rajojen yli suoritettavista tilisiirroista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 97/5/EY (5) pyrittiin parantamaan
rajat ylittäviä tilisiirtopalveluja ja erityisesti niiden tehokkuutta. Tavoitteena oli, että kuluttajat ja pk-yritykset
voisivat tehdä nopeammin, turvallisemmin ja edullisemmin tilisiirtoja yhteisön eri osien välillä. Tällaisten
rajat ylittävien tilisiirtojen ja maksujen kustannukset ovat
yleensä vielä varsin korkeita kotimaisiin maksutapahtumiin verrattuna. Komission toteuttaman ja 20 päivänä
syyskuuta 2001 julkistetun tutkimuksen tuloksista käy
ilmi, että kuluttajat eivät saa riittävästi tai lainkaan tietoja
tilisiirtojen kustannuksista ja että rajat ylittävien tilisiirtojen keskimääräiset kustannukset eivät ole juuri muuttuneet vuoden 1993 jälkeen, jolloin vastaava tutkimus
toteutettiin.
Pienistä maksuista sisämarkkinoilla 31 päivänä tammikuuta 2000 annetussa komission tiedonannossa
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, komission tiedonannosta 26 päivänä lokakuuta 2000 annetussa
Euroopan parlamentin päätöslauselmassa ja keinoista
talouden toimijoiden tukemiseksi euroon siirtymisessä 4
päivänä heinäkuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa sekä rajat ylittävien maksupalvelujen kehittämisestä syyskuussa 1999 ja syyskuussa
2000 annetuissa Euroopan keskuspankin kertomuksissa
on kaikissa korostettu, että tällä alalla tarvitaan pikaisesti
tosiasiallisia parannuksia.
Euroseteleiden ja -kolikoiden käyttöönottoon liittyvistä
valmisteluista 3 päivänä huhtikuuta 2001 annetussa
komission tiedonannossa Euroopan parlamentille,

(1) EYVL C 270 E, 25.9.2001, s. 270.
(2) Lausunto annettu 10. joulukuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(3) EYVL C 308, 1.11.2001, s. 17.
4
( ) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. marraskuuta 2001 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 7. joulukuuta 2001 (EYVL C 363, 19.12.2001, s. 1) ja
Euroopan parlamentin päätös, tehty 13. joulukuuta 2001.
5) EYVL L 43, 14.2.1997, s. 25.
(
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Asiakkaille on tarpeen antaa tietoja perittävistä palvelumaksuista ja niiden muutoksista, jotta he voivat arvioida
rajat ylittävien maksujen aiheuttamia kustannuksia.
Tämä koskee myös tapauksia, joissa rajat ylittävään
euromääräiseen maksutapahtumaan liittyy muu valuutta
kuin euro.
Tällä asetuksella ei rajoiteta maksulaitosten mahdollisuutta määrätä eri palvelumaksut kattavaa kokonaistariffia, kunhan siinä ei aseteta rajat ylittäviä maksuja
maiden sisäisiä maksuja huonompaan asemaan.
On myös tärkeää säätää parannuksista, jotka helpottavat
maksulaitosten rajat ylittävien maksujen suorittamista.
Tältä osin olisi edistettävä standardointia ja erityisesti
kansainvälisen tilinumeron (International Bank Account
Number, IBAN) (1) ja pankkitunnuksen (Bank Identifier
Code, BIC) (2) käyttöä, jotka ovat tarpeen käsiteltäessä
rajojen yli suoritettavia tilisiirtoja automaattisesti. Näiden
tunnusten mahdollisimman laaja-alaista käyttöä pidetään
olennaisena. Lisäksi olisi poistettava muut ylimääräisiä
kustannuksia aiheuttavat toimenpiteet, jotta asiakkailta
rajat ylittävistä maksuista perittäviä palvelumaksuja
voidaan pienentää.

(12)

Rajat ylittäviä maksuja suorittaville laitoksille aiheutuvien rasitteiden lievittämiseksi olisi poistettava asteittain
ne kansalliset velvoitteet, jotka koskevat maksutasetilastointia varten järjestelmällisesti annettavia ilmoituksia.

(13)

Tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi huolehdittava myös siitä, että on
olemassa asianmukaiset ja tehokkaat valitus- ja muutoksenhakumenettelyt maksumääräyksen antajan ja hänen
maksulaitoksensa tai edunsaajan ja hänen maksulaitoksensa välillä mahdollisesti ilmenevien riitojen ratkaisemiseksi, käyttäen tarvittaessa olemassa olevia menettelyjä.

(14)

On toivottavaa, että komissio esittää viimeistään 1
päivänä heinäkuuta 2004 kertomuksen tämän asetuksen
soveltamisesta.

(15)

Olisi säädettävä menettelystä, jonka mukaan tätä
asetusta voidaan soveltaa myös jonkun muun jäsenvaltion omassa valuutassa maksettaviin rajat ylittäviin
maksuihin, jos kyseinen jäsenvaltio niin päättää,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asiasisältö ja soveltamisala
Tällä asetuksella säädetään rajat ylittävistä euromääräisistä
maksuista sen varmistamiseksi, että näistä maksuista peritään
(1) ISO-standardi nro 13613.
(2) ISO-standardi nro 9362.

28.12.2001

samat palvelumaksut kuin jäsenvaltion sisällä suoritettavista
euromääräisistä maksuista.
Tätä asetusta sovelletaan yhteisössä suoritettaviin rajat ylittäviin
euromääräisiin maksuihin, joiden arvo on enintään 50 000
euroa.
Tätä asetusta ei sovelleta laitosten välisiin, näiden omaan
lukuun suoritettuihin rajat ylittäviin maksuihin.

2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) ’Rajat ylittävillä maksuilla’
i) 'rajojen yli suoritettavia tilisiirtoja, toisin sanoen maksumääräyksen antajan toimeksiannosta jäsenvaltiossa
sijaitsevan laitoksen tai laitoksen sivukonttorin kautta
tehtyä rahansiirtoa saajalle toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan laitokseen tai laitoksen sivukonttoriin. Maksumääräyksen antaja ja saaja voivat olla yksi ja sama henkilö;
ii) ’rajat ylittäviä sähköisiä maksutapahtumia’, toisin sanoen
— muita kuin laitosten toimeksiannosta tehtyjä ja
niiden toteuttamia sähköisen maksuvälineen avulla
suoritettuja varojen rajat ylittäviä siirtoja;
— sähköisen maksuvälineen avulla suoritettuja rajat
ylittäviä käteisnostoja ja sähköisen rahan tallennusja käyttövälineiden lataamista (ja purkamista) käteisja pankkiautomaateissa liikkeeseenlaskijan tai
sellaisen laitoksen tiloissa, jonka on sopimuksen
mukaisesti hyväksyttävä kyseinen maksuväline;
iii) ’rajat ylittäviä sekkejä’, toisin sanoen yhtäläisestä sekkilaista 19 päivänä maaliskuuta 1931 tehdyssä Geneven
yleissopimuksessa tarkoitettuja paperisekkejä, jotka on
saatu yhteisössä sijaitsevasta laitoksesta ja joita käytetään
rajat ylittäviin suorituksiin yhteisössä;
b) ’sähköisellä maksuvälineellä’ etämaksuvälinettä ja sähköisen
rahan tallennus- ja käyttövälinettä, jonka avulla sen haltija
voi toteuttaa yhden tai useamman sähköisen maksutapahtuman;
c) ’etämaksuvälineellä’ välinettä, jonka avulla haltija voi saada
yhteyden tilillään jossakin laitoksessa oleviin varoihin ja
jonka avulla maksu voidaan suorittaa maksun saajalle.
Väline edellyttää tavallisesti henkilökohtaista tunnuslukua
ja/tai muuta vastaavaa henkilöllisyyden todistamista.
Etämaksuvälineet kattavat erityisesti maksukortit (riippumatta siitä, ovatko ne luotto-, pankki- vai maksuaikakortteja) sekä puhelin- ja kotipankkisovellukset. Tämä määrittely
ei koske rajojen yli suoritettavia tilisiirtoja.
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d) ’sähköisen rahan tallennus- ja käyttövälineellä’ ladattavaa
maksuvälinettä, olipa kyseessä arvokortti tai tietokoneen
muisti, johon kirjataan varoja sähköisesti;
e) ’laitoksella’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toimintaansa harjoittaessaan suorittaa rajat ylittäviä maksuja;
f) ’perittävillä palvelumaksuilla’ tarkoitetaan kaikentyyppisiä
laitoksen perimiä ja rajat ylittäviin euromääräisiin maksuihin
välittömästi liittyviä maksuja.

3 artikla
Rajat ylittävistä sähköisistä maksutapahtumista ja rajojen
yli suoritettavista tilisiirroista perittävät palvelumaksut
1.
Laitoksen perimien palvelumaksujen rajat ylittävistä euromääräisistä sähköisistä maksutapahtumista, joiden arvo on
enintään 12 500 euroa, on 1 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen
oltava samat kuin ne palvelumaksut, jotka tämä laitos perii
vastaavista sen jäsenvaltion sisäisistä euromääräisistä maksutapahtumista, johon kyseinen laitos on sijoittautunut.
2.
Laitoksen perimien palvelumaksujen rajojen yli suoritettavista euromääräisistä tilisiirroista, joiden arvo on enintään
12 500 euroa, on viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2003
alkaen oltava samat kuin ne palvelumaksut, jotka tämä laitos
perii vastaavista sen jäsenvaltion sisäisistä euromääräisistä tilisiirroista, johon kyseinen laitos on sijoittautunut.
3.
Kyseinen 12 500 euron määrä nostetaan 50 000 euroon
1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen.

4 artikla
Palvelumaksujen avoimuus
1.
Laitosten on annettava asiakkaalleen helposti ymmärrettävässä muodossa kirjallisesti ja kansallisista säännöistä riippuen
tarvittaessa sähköisesti ennakkotietoja palvelumaksuista, jotka
peritään rajat ylittävistä maksuista ja siinä jäsenvaltiossa suoritetuista maan sisäisistä maksuista, johon laitos on sijoittautunut.
Jäsenvaltiot voivat vaatia, että rajat ylittävään sekkien käyttöön
liittyvät maksut on ilmoitettava kuluttajille sekkivihkossa.
2.
Palvelumaksujen muutokset on annettava 1 kohdassa
tarkoitetulla tavalla tiedoksi ennen niiden voimaantuloa.
3.
Jos laitokset perivät palvelumaksuja vaihdettaessa ulkomaanvaluuttaa euroiksi tai euroja ulkomaanvaluutaksi, niiden
on annettava asiakkailleen
a) ennakkotietoja valuutanvaihtomaksuista, joita ne aikovat
periä, ja
b) erityistietoja perityistä valuutanvaihtomaksuista.

L 344/15
5 artikla

Rajojen yli suoritettavia tilisiirtoja helpottavat toimenpiteet
1.
Tilisiirtoja rajojen yli suorittavan laitoksen on tarvittaessa
ilmoitettava kaikille sitä pyytäville asiakkaille asiakkaan
kansainvälinen tilinumero (IBAN, International Bank Account
Number) ja kyseisen laitoksen pankkitunnus (BIC, Bank Identifier Code).
2.
Asiakkaan on tilisiirron suorittavan laitoksen pyynnöstä
ilmoitettava saajan IBAN-numero ja saajan laitoksen BIC-koodi
siirron suorittavalle laitokselle. Jos asiakas ei ilmoita mainittuja
tietoja, laitos voi periä tältä lisämaksun. Laitoksen on siinä
tapauksessa annettava lisämaksua koskevat tiedot asiakkaalle 4
artiklan mukaisesti.
3.
Laitoksen on 1 päivästä heinäkuuta 2003 merkittävä
asiakkaan tiliotteisiin tai niiden liitteeseen asiakkaan IBANnumero ja laitoksen BIC-koodi.
4.
Tavarantoimittajan, joka hyväksyy maksun tilisiirtona, on
ilmoitettava IBAN-numeronsa ja laitoksensa BIC-koodi kaikessa
yhteisön sisäisessä tavaroiden ja palvelujen rajat ylittävässä
laskutuksessa.
6 artikla
Jäsenvaltioiden velvoitteet
1.
Jäsenvaltioiden on poistettava viimeistään 1 päivästä
heinäkuuta 2002 enintään 12 500 euron rajat ylittäviä maksuja
koskevat kansalliset vaatimukset, jotka koskevat maksutasetilastointia varten tehtäviä ilmoituksia.
2.
Jäsenvaltioiden on poistettava viimeistään 1 päivästä
heinäkuuta 2002 saajan vähimmäistietoja koskevat kansalliset
vaatimukset, jotka estävät maksutapahtuman välittömän suorittamisen.
7 artikla
Tämän asetuksen noudattaminen
Tämän asetuksen noudattaminen on varmistettava tehokkain,
oikeasuhteisin ja varoittavin seuraamuksin.
8 artikla
Tarkistuslauseke
Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2004 kertomuksen tämän asetuksen
soveltamisesta, erityisesti:
— rajat ylittävien maksujärjestelmien perusrakenteiden kehityksestä,
— onko kuluttajille tarjottavia palveluja aiheellista parantaa
vahvistamalla kilpailuedellytyksiä rajat ylittäviä maksuja
koskevien palveluja suorittamisen osalta,
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— tämän asetuksen soveltamisen vaikutuksista jäsenvaltion sisällä suoritetuista maksuista perittäviin palvelumaksuihin,
— mahdollisuudesta korottaa 6 artiklan 1 kohdassa säädetty määrä 50 000 euroksi 1 päivästä tammikuuta
2006 ottaen huomioon yrityksille mahdollisesti aiheutuvat seuraukset.
Kertomukseen liitetään tarvittaessa muutosehdotuksia.
9 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä.
Tätä asetusta sovelletaan myös jonkun muun jäsenvaltion omassa valuutassa maksettuihin rajat ylittäviin
maksuihin, jos kyseinen jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle päätöksestään ulottaa asetuksen soveltaminen
koskemaan omaa valuuttaansa. Komissio julkaisee ilmoituksen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Soveltamisalan laajennus tulee voimaan neljäntoista päivän kuluttua mainitun ilmoituksen julkaisemisesta.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2001.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

N. FONTAINE

A. NEYTS−UYTTEBROECK

28.12.2001

28.12.2001
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2561/2001,
annettu 17 päivänä joulukuuta 2001,
vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan muuttamisen edistämisestä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(5)

Tämän vuoksi on tarpeen poiketa eräistä asetuksen (EY)
N:o 2792/1999 säännöksistä.

(6)

On tärkeää, että Nizzan Eurooppa-neuvoston päätelmien
hengessä Euroopan unioni osoittaa kyseisille jäsenvaltioille yhteisvastuullisuuttaan myöntämällä ylimääräisiä
määrärahoja Berliinin Eurooppa-neuvoston 25 päivänä
maaliskuuta 1999 vahvistamien Euroopan unionin
talousarvion rahoitusnäkymien otsakkeessa 2 käytettävissä olevien määrien lisäksi.

(7)

Tämän vuoksi olisi säädettävä yhteisön erityistoimesta
kyseisten määrärahojen käyttämiseksi toimintasuunnan
muuttamista koskevien suunnitelmien toteuttamiseen
osittain ottaen huomioon, että kyseisten suunnitelmien
muut osat on toteutettava KOR:sta myönnettävän tuen
avulla.

(8)

On aiheellista suunnata erityistoimeen käytettävissä
olevat täydentävät määrärahat toisaalta laivaston rakenteelliseen uudistamiseen ja toisaalta kalastajien varhaiseläkkeeseen tai kalastajien toiminnan suuntaamiseen
muuhun kuin merikalastukseen osana yksilöllisiä tai
kollektiivisia henkilöstösuunnitelmia.

(9)

On varmistettava erityistoimien yhdenmukaisuus kalastusalan rakennepolitiikan yleisten periaatteiden kanssa.
Erityisesti on vältettävä ristiriitaisuuksia KOR:n määrärahojen toteuttamista koskevien säännösten kanssa. On
myös säädettävä hallinnon toimintajärjestelmästä, joka
on mahdollisimman lähellä asetuksella (EY) N:o 1260/
1999 (6) vahvistettua yhteisön rakennerahastojen
vastaavaa järjestelmää.

(10)

Alusten, joiden on harjoitettava toimintaansa kansainvälisillä vesillä tai kolmannen maan vesillä, on noudatettava täysimääräisesti kalavarojen säilyttämistä koskevaa
kansainvälistä lainsäädäntöä ja erityisesti Yhdistyneiden
Kansakuntien merioikeusyleissopimusta sekä Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön
toimintasääntöjä.

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)

Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välinen
merikalastussuhteita koskeva sopimus, jäljempänä
’Marokon kalastussopimus’, raukesi 30 päivänä marraskuuta 1999. Tämän vuoksi merkittävä määrä kyseisen
sopimuksen nojalla toimineita yhteisön aluksia joutui
tuona ajankohtana lopettamaan kalastustoimintansa.

(2)

Asianomaisille kalastajille ja alusten omistajille on myönnetty tästä syystä kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä (KOR) asetuksen (EY) N:o 2792/1999 (4) 16
artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyjä korvauksia
asetuksessa (EY) N:o 1227/2001 (5) vahvistettujen poikkeusedellytysten mukaisesti.

(3)

On perusteltua edistää asianmukaisilla yhteisön tason
toimenpiteillä komission 18 päivänä lokakuuta 2000
hyväksymien, kyseisten alusten toimintasuunnan muuttamissuunnitelmien toteuttamista.

(4)

On tarpeen helpottaa alusten toiminnan pysyvää lopettamista, olipa kyse alusten romuttamisesta tai niiden siirrosta kolmanteen maahan, myös yhteisyritysten yhteydessä. Tämän lisäksi on aiheellista helpottaa pyydysten
korvaamista, jotta alukset voisivat siirtyä pysyvästi
muuhun kalastustoimintaan riippumatta aluksen iästä ja
vaikka sen rakentamiseen olisi myönnetty julkista tukea.

(1) EYVL C 270 E, 25.9.2001, s. 266.
(2) Lausunto annettu 15. marraskuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(3) Lausunto annettu 18. lokakuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(4) Neuvoston asetus (EY) N:o 2792/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä (EYVL L 337, 30.12.1999,
s. 10). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1451/2001 (EYVL L 198, 21.7.2001, s. 9).
5
( ) Neuvoston asetus (EY) N:o 1227/2001, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2001, kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o
2792/1999 tietyistä säännöistä poikkeamisesta (EYVL L 168,
23.6.2001, s. 1).

(6) Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä (EYVL
L 161, 26.6.1999, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1447/2001 (EYVL L 198,
21.7.2001, s. 1).
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Kalastuksesta riippuvaisten rannikkoalueiden sosiaali- ja
talouselämän monipuolistaminen kuuluu luonteeltaan
aluekehitystä koskevien yhdennettyjen toimenpideohjelmien ja Espanjan ja Portugalin tavoitteen 1 mukaisiin
yhteisön tukikehyksiin liittyvien monialueohjelmien
soveltamisalaan, ja siihen saadaan rahoitusta Euroopan
aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta ja
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta. Näin ollen kyseistä monipuolistamista varten
ei ole perusteltua ehdottaa erityisiä tukitoimenpiteitä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU
YLEISTÄ

1 artikla
1.
Kalastajiin ja sellaisten alusten omistajiin, joille on
vuosina 2000 ja 2001 myönnetty asetuksen (EY) N:o 2792/
1999 16 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia korvauksia
toiminnan tilapäisestä lopettamisesta yhteensä vähintään
kuuden kuukauden ajaksi sen vuoksi, että Marokon kanssa
tehtyä kalastussopimusta ei uudistettu, voidaan soveltaa poikkeuksellisia tukitoimenpiteitä tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kolmen
kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta luettelo
aluksista, ilmoittaen niiden sisäisen numeron, sekä kalastajista,
jotka täyttävät 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset.

II LUKU
POIKKEUSTOIMENPITEET

2 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 2792/1999 jäljempänä mainituista
säännöksistä poiketen tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetuille alusten omistajille ja kalastajille myönnetään
julkista tukea seuraavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti:
a) myönnettäessä julkista tukea aluksen romuttamiseen,
i) 7 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja asteikkoja korotetaan 20 prosenttia;
ii) 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan ja liitteessä III olevan 1.1 kohdan a alakohdan säännöksiä ei
sovelleta;
b) myönnettäessä palkkio aluksen pysyvästä siirrosta kolmanteen maahan, myös yhteisyritysten yhteydessä,
i) 7 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja asteikkoja korotetaan 20 prosenttia;
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ii) 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan ja liitteessä III olevan 1.1 kohdan a alakohdan säännöksiä ei
sovelleta;
iii) 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu alusten vähimmäisikä
alennetaan viiteen vuoteen; 7 artiklan 5 kohdan a
alakohdassa tarkoitettuna viitepalkkiona on 5—9
-vuotiaiden alusten osalta kuitenkin 10—15 -vuotiaisiin
aluksiin sovellettava palkkio. Mainitusta palkkiosta
vähennetään osa aluksen rakentamiselle ja/tai nykyaikaistamiselle aiemmin myönnetyn tuen määrästä; tämä
osa lasketaan pro rata temporis kymmenen vuoden
jaksolta (kun kyse on rakentamistuesta) tai viiden
vuoden jaksolta (kun kyse on nykyaikaistamistuesta)
ennen aluksen pysyvää siirtämistä;
c) aluksen siirtyessä pysyvästi muuhun kalastustoimintaan,
mikä edellyttää kalastustekniikan muutosta, pyydysten
korvaamiseen voidaan myöntää aluksen nykyaikaistamiseksi
julkista tukea seuraavin poikkeusedellytyksin:
i) liitteessä III olevan 1.4 kohdan viimeistä alakohtaa ei
sovelleta;
ii) 9 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja asteikkoja korotetaan 30 prosenttia;
iii) 10 artiklan 3 kohdan a alakohdan säännöksiä ei sovelleta.
d) Myönnettäessä henkilökohtainen kiinteämääräinen palkkio
kalastajalle, 12 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja kustannuksia korotetaan 20 prosenttia.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja poikkeussääntöjä sovelletaan ainoastaan sellaisiin palkkioihin ja julkisiin tukiin, jotka on
myönnetty 6 artiklassa mainittujen viranomaisten 1 päivän
heinäkuuta 2001 ja 30 päivän kesäkuuta 2003 välisenä aikana
tekemällä hallinnollisella päätöksellä.
3.
Toiminnan pysyvästä lopettamisesta maksettavaa palkkiota tai aluksen nykyaikaistamiseen myönnettävää julkista
tukea koskevan, tarvittaessa 1 kohdassa tarkoitettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti tehdyn hallinnollisen
päätöksen tekopäivästä alkaen alusten omistajat eivät ole enää
oikeutettuja saamaan 1 artiklassa mainittuja korvauksia
toiminnan tilapäisestä lopettamisesta.
Jos mainitut korvaukset on maksettu ennakolta, mahdolliset
liikasuoritukset vähennetään toiminnan pysyvään lopettamiseen myönnettävästä palkkiosta tai kyseisen aluksen nykyaikaistamiseen myönnettävästä tuesta.

III LUKU
ERITYISTOIMI

3 artikla
1.
Otetaan käyttöön yhteisön erityistoimi, jäljempänä ’tämä
toimi’, jonka tarkoituksena on saattaa päätökseen rakennerahastojen tukitoimien osana toteutetut toimet jäsenvaltioissa,
joille on aiheutunut ongelmia sen vuoksi, että Marokon kalastussopimusta ei uusittu.
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Tämä toimi

a) on varattu yksinomaan 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille
alusten omistajille ja kalastajille;
b) koskee
i) asetuksen (EY) N:o 2792/1999 7 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettuja toimenpiteitä alusten poistamiseksi pysyvästi kalastustoiminnasta,
ii) saman asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja
alusten nykyaikaistamistoimenpiteitä, ja
iii) saman asetuksen 12 artiklan 3 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja sosiaalis-taloudellisia toimenpiteitä;
c) edellyttää asetuksen (EY) N:o 1260/1999 12 artiklassa
tarkoitettujen edellytysten soveltamista.
3.
Tähän toimeen sisältyviin eri toimenpiteisiin myönnetyn
yhteisön tuen määrä, ilmoitettuna prosenttiosuuksina 5 artiklan
1 kohdassa tarkoitetusta kokonaismäärästä, on seuraava:
a) alusten romuttaminen ja alusten siirtäminen lopullisesti
muuhun kuin kalastuskäyttöön: vähintään 40 prosenttia
kokonaismäärästä,
b) alusten siirtäminen pysyvästi kolmanteen maahan, myös
yhteisyritysten yhteydessä, ja alusten nykyaikaistaminen:
vähintään 28 prosenttia kokonaismäärästä,
c) sosiaalis-taloudelliset toimenpiteet: vähintään 32 prosenttia
kokonaismäärästä.

4 artikla
1.
Tämän toimen toteuttamiseen sovelletaan soveltuvin osin
ja tämän asetuksen II luvussa vahvistetuin edellytyksin ja rajoituksin asetuksen (EY) N:o 2792/1999 säännöksiä erityisesti
seuraavien seikkojen osalta:
a) tuen myöntämistä koskevan hallinnollisen päätöksen määräpäivä;
b) tukijärjestelmien tiedoksiantaminen;
c) kalastajien ja alusten tukikelpoisuusperusteet;
d) kullekin kalastajalle ja alukselle myönnettävän palkkion
enimmäismäärä;
e) tietyn aluksen nykyaikaistamiseen myönnettävään julkiseen
tukeen oikeutettujen menojen enimmäismäärä;
f) yhteisön rahoitusosuuden ja asianomaisen jäsenvaltion
julkisen (kansallisen, alueellisen ja muun) rahoituksen enimmäismäärät.
2.
Jos tämän toimen yhteydessä kuitenkin myönnetään
palkkio yhteisyrityksen perustamiseksi, hallintoviranomaisen
on maksettava hakijalle koko palkkion määrä aluksen yhteisyri-
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tykselle siirron yhteydessä hakijan esitettyä todisteet siitä, että
on asetettu pankkitakaus, jonka määrä on 40 prosenttia palkkiosta.
3.
Tämän toimen yhteydessä kalastustoiminnan pysyvästä
lopettamisesta maksettavia palkkioita ja alusten nykyaikaistamiseen myönnettävää julkista tukea pidetään asetuksen (EY) N:o
2792/1999 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna julkisena
tukena.
Tämän toimen mukaisesti poistettu kalastuskapasiteetti otetaan
huomioon osana asianomaisten asetuksen (EY) N:o 2792/1999
7 artiklassa tarkoitettua jäsenvaltioiden pyyntiponnistusten
säätelyä.
Tämän toimen yhteydessä alusten nykyaikaistamiseen myönnettävään julkiseen tukeen sovelletaan asetuksen (EY) N:o
2792/1999 9 artiklaa.
Tämän toimen täytäntöönpanoa varten 1 artiklassa tarkoitetuilla korvauksilla katsotaan olevan sama tarkoitus kuin
asetuksen (EY) N:o 2792/1999 12 artiklan 3 kohdan a, b ja c
alakohdassa tarkoitetuilla sosiaalis-taloudellisilla toimenpiteillä.
4.
Tämän toimen yhteydessä maksettuja palkkioita tai
julkisia tukia ei voi kumuloida samaan tarkoitukseen myönnetyn muun palkkion tai julkisen tuen kanssa tai varsinkaan
asianomaisissa jäsenvaltioissa rakennerahastojen yhteydessä
maksetun palkkion tai julkisen tuen kanssa.
Asianomaisten jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tämän
kohdan noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja ilmoitettava niistä komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän
asetuksen voimaantulosta.

5 artikla
1.
Tähän toimeen myönnetyn yhteisön osuuden määrä on
197 miljoonaa euroa, ja se jaetaan seuraaviin prosenttiosuuksiin:
a) Espanja: 94,6 prosenttia,
b) Portugali: 5,4 prosenttia.
2.
Komissio huolehtii 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön
osuuden suorittamisesta maksusitoumusten mukaisesti, ja
maksu osoitetaan 6 artiklassa tarkoitetulle maksuviranomaiselle.
Komissio sitoo vuoden 2002 talousarvioon otetut määrärahat
1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen ja viimeistään kolmen
kuukauden kuluessa tämän asetuksen antamisesta.
Vuoden 2003 talousarvioon otetut määrärahat sidotaan
pääsääntöisesti ennen 30 päivää huhtikuuta 2003.
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3.
Edellyttäen, että budjettivaroja on käytettävissä, komissio
suorittaa maksut seuraavasti:
a) Ennakko, jonka suuruus on enintään 20 prosenttia 1
kohdassa tarkoitetuista määristä, maksetaan 2 kohdan
toisessa alakohdassa tarkoitetun sitomisen yhteydessä.
b) Välimaksut maksetaan jäsenvaltion pyynnöstä tosiasiallisesti
toteutuneiden ja 6 artiklassa tarkoitetun maksuviranomaisen
todistamien menojen korvaamiseksi.
Edellä a alakohdassa ja tässä alakohdassa tarkoitettujen
maksujen kokonaiskertymä voi olla enintään 80 prosenttia
1 kohdassa tarkoitetuista määristä.
c) Loppumaksu suoritetaan jäsenvaltion pyynnöstä tämän
toimen loppuun saattamisen jälkeen, jos
i) maksuviranomainen on toimittanut komissiolle ilmoituksen tosiasiallisesti suoritetuista maksuista;
ii) komissiolle on jätetty täytäntöönpanoa koskeva loppukertomus ja komissio on hyväksynyt sen;
iii) jäsenvaltio on lähettänyt komissiolle asetuksen (EY) N:o
1260/1999 38 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen.
4.
Tämän toimen yhteydessä yhteisön rahoitusta voidaan
myöntää maksuihin, jotka lopullinen tuensaaja on tosiasiallisesti suorittanut 1 päivästä heinäkuuta 2001 alkaen. Menojen
tukikelpoisuus päättyy 31 päivänä joulukuuta 2003.
Loppumaksun maksamista koskeva pyyntö on jätettävä komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2004.
5.
Väli- ja loppumaksujen maksamista koskevat pyynnöt on
laadittava asetuksen (EY) N:o 438/2001 (1) liitteessä II esitetyn
mallin mukaisesti.
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Niiden perusteeksi on toimitettava atk-muotoinen selvitys
toimen edistymisestä asetuksen (EY) N:o 366/2001 (2) liitteessä
I olevan mallin mukaisesti.
6 artikla
Tämän toimen täytäntöönpanemiseksi hallintoviranomaisten ja
Espanjan ja Portugalin kalastuksen hyväksi toteutettavien
rakennerahastojen tukitoimien yhteydessä toimivien maksuviranomaisten on huolehdittava kaudella 2000—2006 näille
viranomaisille asetuksen (EY) N:o 1260/1999 asianmukaisissa
säännöksissä vahvistetuista tehtävistä.
Jollei tästä asetuksesta johtuvista säännöksistä muuta johdu,
sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1260/1999 31 ja 33—39
artiklaa sekä johdettua oikeutta.
7 artikla
Komissio vahvistaa tarvittaessa tämän asetuksen soveltamista
koskevat yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 2792/
1999 23 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
Tätä varten komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1260/1999
51 artiklassa perustettu kalastus- ja vesiviljelyalan komitea.
IV LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

8 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2001.

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) Komission asetus (EY) N:o 438/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmien osalta (EYVL L 63,
3.3.2001, s. 21).

(2) Komission asetus (EY) N:o 366/2001, annettu 22 päivänä helmikuuta 2001, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2792/1999 määritettyjen toimien täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 55, 24.2.2001, s. 3).
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2562/2001,
annettu 17 päivänä joulukuuta 2001,
Euroopan talousyhteisön ja Madagaskarin demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä, Madagaskarin rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 21 päivän toukokuuta 2001 ja 20
päivän toukokuuta 2004 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),

tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja
taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 21 päivän toukokuuta
2001 ja 20 päivän toukokuuta 2004 väliseksi ajaksi tehty
pöytäkirja.
Pöytäkirjan teksti on tämän asetuksen liitteenä (3).
Alusten satelliittiseurantajärjestelmää (VMS) koskevat määräykset ovat tämän asetuksen liitteinä.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Euroopan talousyhteisön ja Madagaskarin demokraattisen tasavallan hallituksen välisen, Madagaskarin
rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyn
sopimuksen (2) mukaisesti sopimuspuolet ovat neuvotelleet sopimukseen tehtävistä muutoksista tai lisäyksistä
sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan soveltamisajan
päättyessä.
Näiden neuvottelujen tuloksena 12 päivänä maaliskuuta
2001 parafoitiin uusi pöytäkirja, jolla vahvistetaan edellä
mainitussa sopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus 21 päivän toukokuuta
2001 ja 20 päivän toukokuuta 2004 väliseksi ajaksi.
Pöytäkirjassa määrätään, että sopimuksen puitteissa
kalastaviin yhteisön aluksiin sovelletaan satelliittiseurantaa osapuolten yhteisellä sopimuksella määritettävien
edellytysten mukaisesti. Tätä varten osapuolet ovat 17
päivänä toukokuuta 2001 vahvistaneet sopimuksen puitteissa kalastavien yhteisön alusten sijainnin satelliittiseurantaan liittyvien tietojen siirtojärjestelmää koskevat
määräykset, jotka tulivat voimaan 21 päivänä toukokuuta 2001.

2 artikla
Pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:
a) nuottaa käyttävät tonnikalaalukset:

Espanja:

18 alusta

Ranska:

20 alusta

Italia:
b) pintasiima-alukset:

2 alusta

Espanja:

23 alusta

Ranska:

10 alusta

Portugali:

7 alusta

Jos jonkin jäsenvaltion lisenssihakemukset eivät täytä pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio
voi ottaa huomioon jonkin toisen jäsenvaltion lisenssihakemukset.

(4)

On yhteisön edun mukaista hyväksyä tämä pöytäkirja.

3 artikla

(5)

On aiheellista määrittää jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakautuminen kyseisen sopimuksen yhteydessä käytettävän kalastusmahdollisuuksien perinteisen
jaon perusteella,

Niiden jäsenvaltioiden, joiden alukset harjoittavat kalastusta
tämän pöytäkirjan nojalla, on ilmoitettava kaikkien Madagaskarin 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 (4) säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan talousyhteisön ja
Madagaskarin demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä,
Madagaskarin rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta
(1) Lausunto annettu 25. lokakuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(2) EYVL L 73, 18.3.1986, s. 26.

4 artikla
Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä henkilöt, joilla
on valtuudet allekirjoittaa sopimus yhteisöä sitovasti.
(3) Pöytäkirjan tekstin osalta ks. EYVL L 296, 14.11.2001, s. 10.
(4) EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.
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5 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan 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
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LIITE
MÄÄRÄYKSET EUROOPAN TALOUSYHTEISÖN JA MADAGASKARIN DEMOKRAATTISEN TASAVALLAN
HALLITUKSEN VÄLISEN, MADAGASKARIN RANNIKON EDUSTALLA HARJOITETTAVASTA KALASTUKSESTA TEHDYN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA KALASTAVIEN YHTEISÖN ALUSTEN SATELLIITTISEURANTAA KOSKEVIEN TIETOJEN VÄLITYSMENETELMÄN LAATIMISESTA
Ottaen huomioon, että Madagaskarin tasavalta on ottanut käyttöön kansalliseen laivastoonsa sovellettavan alusten
seurantajärjestelmän (VMS), ja että sillä on aikomuksena laajentaa sitä syrjimättömyyden periaatetta noudattaen kaikkiin
kalastusvyöhykkeellään kalastaviin aluksiin ja myös että kaikkialla, missä yhteisön alukset kalastavat, niihin sovelletaan jo
yhteisön lainsäädännön mukaisesti satelliittiseurantaa 1 päivästä tammikuuta 2000 lähtien, on suositeltavaa, että lippujäsenvaltion ja Madagaskarin tasavallan viranomaiset suorittavat Euroopan talousyhteisön ja Madagaskarin demokraattisen
tasavallan hallituksen välisen Madagaskarin rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, perusteella kalastavien alusten satelliittiseurannan seuraavin edellytyksin:
1) Madagaskarin viranomaiset ovat ilmoittaneet yhteisölle Madagaskarin kalastusvyöhykkeen koordinaatit (leveys- ja
pituusasteet) satelliittiseurantaa varten (liite I).
Madagaskarin viranomaiset toimittavat nämä tiedot atk-muodossa WGS-84 datum -järjestelmän mukaisina desimaaliasteina;
2) sopimuspuolet vaihtavat X.25-osoitteita ja valvontakeskustensa välisissä atk-muotoisissa viesteissä käytettyjä määritelmiä koskevat tiedot 4 ja 6 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti. Näihin tietoihin kuuluu mahdollisuuksien
rajoissa nimet, puhelin-, teleksi- ja faksinumerot ja sähköpostiosoitteet (Internet tai X.400), joita voidaan käyttää
valvontakeskusten välisissä yleisissä viesteissä;
3) Aluksen maantieteellinen sijainti määritetään siten, että virheen on oltava alle 500 metriä ja luotettavuusvälin 99
prosenttia;
4) Kun sopimuksen perusteella kalastava alus, johon sovelletaan yhteisön lainsäädännön mukaisesti satelliittiseurantaa,
tulee Madagaskarin tasavallan kalastusvyöhykkeelle, lippujäsenvaltion kalastuksen valvontakeskus ilmoittaa välittömästi sitä seuraavat sijaintiraportit Madagaskarin kalastuksen valvontakeskukselle vähintään kahden tunnin välein.
Näitä viestejä pidetään sijaintiraportteina.
5) Edellä 4 kohdassa tarkoitetut viestit toimitetaan elektronisesti X.25-muodossa ilman mitään lisäprotokollaa. Nämä
viestit toimitetaan reaaliajassa liitteessä II esitetyssä muodossa.
6) Jos kalastusalukselle asennettu seurantalaite ei toimi asianmukaisesti tai ei lainkaan, tämän aluksen päällikön on
toimitettava ajoissa lippujäsenvaltion valvontakeskukselle 4 kohdassa säädetyt tiedot. Tällaisissa tapauksissa sijaintiraportti on lähetettävä 12 tunnin välein sinä aikana, jona alus on Madagaskarin tasavallan kalastusvyöhykkeellä.
Lippujäsenvaltion valvontakeskus tai alus lähettää nämä viestit välittömästi Madagaskarin kalastuksen valvontakeskukselle. Viallinen laite on korjattava tai korvattava toisella heti kun alus päättää kalastusmatkansa tai viimeistään
kuukauden määräajassa. Tämän määräajan jälkeen kyseinen alus ei saa tehdä uutta kalastusmatkaa ennen kuin laite
on korjattu tai korvattu toisella.
7) Lippujäsenvaltion valvontakeskusten on seurattava alustensa liikkumista Madagaskarin vesillä kahden tunnin välein.
Jos alusten seuranta ei tapahdu säädetyin edellytyksin, Madagaskarin kalastuksen valvontakeskukselle on ilmoitettava
siitä välittömästi ja silloin on noudatettava 6 kohdassa säädettyä menettelyä.
8) Jos Madagaskarin kalastuksen valvontakeskus näyttää toteen, että lippujäsenvaltio ei toimita 4 kohdassa säädettyjä
tietoja, siitä on ilmoitettava välittömästi toiselle sopimuspuolelle.
9) Tässä esitettyjen määräysten toiselle sopimuspuolelle toimitetut valvontaa koskevat tiedot on tarkoitettu yksinomaan
Madagaskarin viranomaisten harjoittamaan sopimuksen perusteella kalastavan yhteisön laivaston valvontaan ja
seurantaan. Näitä tietoja ei missään tapauksessa saa toimittaa muille osapuolille.
10) Sopimuspuolet sopivat tekevänsä kaiken tarvittavan 4 ja 6 kohdassa säädettyjen viestejä koskevien vaatimusten
täyttämiseksi niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tässä esitettyjen määräysten
voimaantulosta.
11) Sopimuspuolet sopivat vaihtavansa pyynnöstä satelliittiseurannassa käytettäviä laitteita koskevia tietoja sen tarkistamiseksi, että kaikki laitteet ovat täysin yhteensopivia toisen sopimuspuolen laitteiden kanssa tässä esitettyjen määräysten
noudattamiseksi.
12) Tässä esitettyjen määräysten tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat edellyttävät sopimuksen 9 artiklassa määrätyn
sekakomitean kuulemista.
Nämä määräykset tulevat voimaan 21 päivänä toukokuuta 2001.
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Liitteen liite I
Madagaskarin kalastusvyöhykkeen koordinaatit (leveys- ja pituusasteet)
Koordinaatit desimaaliasteina
Viite

X

A

49,40

B

Y

Koordinaatit asteina ja minuutteina
X

Y

– 10,3

49° 24

– 10° 18

51

– 11,8

51° 0

– 11° 48

C

53,3

– 12,7

53° 18

– 12° 42

D

52,2

– 16,3

52° 12

– 16° 18

E

52,8

– 18,8

52° 48

– 18° 48

F

52

– 20,4

52° 0

– 20° 24

G

51,8

– 21,9

51° 48

– 21° 54

H

50,4

– 26,2

50° 24

– 26° 12

I

48,3

– 28,2

48° 18

– 28° 12

J

45,4

– 28,7

45° 24

– 28° 42

K

41,9

– 27,8

41° 54

– 27° 48

L

40,6

– 26

40° 36

– 26° 0

M

41,8

– 24,3

41° 48

– 24° 18

N

41,6

– 20,8

41° 36

– 20° 48

O

41,4

– 19,3

41° 24

– 19° 18

P

43,2

– 17,8

43° 12

– 17° 48

Q

43,4

– 16,9

43° 24

– 16° 54

R

42,55

– 15,6

42° 33

– 15° 36

S

43,15

– 14,35

43° 9

– 14° 21

T

45

– 14,5

45° 0

– 14° 30

U

46,8

– 13,4

46° 48

– 13° 24

V

48,4

– 11,2

48° 24

– 11° 12
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Liitteen liite II
VMS-viestien välittäminen Madagaskarilla
SIJAINTIRAPORTTI
Koodi

Pakollinen/
vapaaehtoinen

Tietueen alku

SR

O

Järjestelmää koskeva
tietueen alun

Vastaanottaja

AD

O

Viestiä koskeva tieto — vastaanottaja.
Kolmikirjaiminen maakoodi (ISO)

Lähettäjä

FS

O

Viestiä koskeva tieto — lähettäjä. Kolmikirjaiminen maakoodi (ISO)

Viestityyppi

TM

O

Viestiä koskeva tieto — aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Radiokutsutunnus

RC

O

Alusta koskeva tieto — aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Sopimuspuolen sisäinen viitenumero

IR

F

Alusta koskeva tieto — sopimuspuolen
ainutkertainen numero (3-kirjaiminen ISOkoodi, jonka perässä on numero)

Ulkoinen rekisterinumero

XR

F

Alusta koskeva tieto — aluksen kyljessä
oleva numero

Leveysaste

LA

O

Aluksen sijaintia koskeva tieto — sijainti
asteina ja minuutteina N/S AAMM (WGS84)

Pituusaste

LO

O

Aluksen sijaintia koskeva tieto — sijainti
asteina ja minuutteina E/W AAAMM (WGS84)

Päiväys

DA

O

Aluksen sijaintia koskeva tieto — sijainnin
kirjaamisen päivämäärä UTC (VVVVKKPP)

Kellonaika

TI

O

Aluksen sijaintia koskeva tieto — sijainnin
kirjaamisen kellonaika UTC (TTMM)

Tietueen loppu

ER

O

Järjestelmää koskeva
tietueen lopun

Tieto

Kirjainvalikoima: ISO 8859.1

Tietojen välittämisessä käytetään seuraavaa rakennetta:
— viestin alku ilmoitetaan kaksoisvinoviivalla (//) ja kentän koodilla,
— kentän koodi ja tieto erotetaan vinoviivalla (/).
Valinnaiset tiedot lisätään tietueen alun ja lopun väliin.

Huomiot

tieto

tieto

—

—

osoittaa

osoittaa
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2563/2001,
annettu 19 päivänä joulukuuta 2001,
asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteissä I ja II lueteltujen kalastustuotteiden ohjehintojen liitteessä III
mainittujen kalastustuotteiden yhteisön tuottajahinnan vahvistamisesta kalastusvuodeksi 2002
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä
markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1) ja erityisesti sen 18
artiklan 3 kohdan ja 26 artiklan 1 kohdan,

(5)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 18 artiklan 2 kohdan
ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa sekä 26
artiklan 1 kohdassa määriteltyjen perusteiden mukaisesti
tämä hinta olisi pidettävä ennallaan kalastusvuodeksi
2002,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

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

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 18 artiklan 1 kohdassa
säädetään, että jokaiselle mainitun asetuksen liitteissä I ja
II luetelluista tuotteista tai tuoteryhmistä vahvistetaan
ohjehinta kunkin kalastusvuoden osalta.

(2)

Kyseisten tuotteiden hinnoista ja saman asetuksen 18
artiklan 2 kohdassa mainituista perusteista tällä hetkellä
saatavilla olevien tietojen perusteella näitä hintoja joko
olisi nostettava, ne olisi pidettävä ennallaan tai niitä olisi
laskettava kalalajeittain kalastusvuodeksi 2002.

(3)

(4)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 26 artiklan 1 kohdassa
säädetään, että yhteisön tuottajahinta vahvistetaan jokaiselle kyseisen asetuksen liitteessä III mainituista tuotteista.
Komission asetuksessa (ETY) N:o 3510/82 (2) vahvistetaan eri tonnikalalajeihin sovellettavat mukautuskertoimet. Tästä syystä yhteisön tuottajahintaa ei ole
tarpeen vahvistaa kaikille asetuksen (EY) N:o 104/2000
liitteessä III mainituille tonnikalalajeille, vaan ainoastaan
keltaevätonnikalalle (Thunnus albacores).

1 artikla
Ohjehinnat asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteissä I ja II lueteltujen tuotteiden sekä niiden tarjontamuotojen tai laatuluokkien
osalta 1 päivänä tammikuuta alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta 2002 päättyväksi kalastusvuodeksi vahvistetaan tämän
asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla.
2 artikla
Yhteisön tuottajahinta keltaevätonnikalalle (Thunnus albacores)
vahvistetaan 1 päivänä tammikuuta alkavaksi 31 päivänä joulukuuta 2002 päättyväksi kalastusvuodeksi seuraavasti:
Laji

Keltaevätonnikala
(Thunnus albacores)

Kaupalliset
ominaisuudet

Yhteisön tuottajahinta
(euroa/tonni)

Kokonaisena, kappalepaino yli
10 kg

1 172

3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. NEYTS-UYTTEBROECK

(1) EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EYVL L 368, 28.12.1982, s. 27, asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3899/92 (EYVL L 392,
31.12.1992, s. 24).
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LIITE

Liitteet

I

Laji
Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteissä I ja II luetellut tuotteet

Kaupallinen tarjontamuoto

Ohjehinta
(euroa/tonni)

1. Clupea harengus -lajin sillit ja silakat

Kokonainen kala

260

2. Sardina pilchardus -lajin sardiinit

Kokonainen kala

561

3. Piikkihai (Squalus acanthias)

Kokonainen kala tai perattu kala, päätä ei poistettu

1 101

4. Punahai (Scyliorhinus spp.)

Kokonainen kala tai perattu kala, päätä ei poistettu

790

5. Punasimput (Sebastes spp.)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

1 171

6. Gadus morhua -lajin turskat

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

1 591

7. Seiti (Pollachius virens)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

790

8. Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

1 073

9. Valkoturska (Merlangius merlangus)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

929

10. Molvat (Molva spp.)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

1 214

11. Scomber scombrus -lajin makrillit

Kokonainen kala

294

12. Scomber japonicus -lajin makrillit

Kokonainen kala

315

13. Sardellit (Engraulis spp.)

Kokonainen kala

1 209

14. Punakampela (Pleuronectes platessa)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu
1.1.2002—30.4.2002

1 063

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu
1.5.2002—31.12.2002

1 462

15. Merluccius merluccius -lajin kummeliturskat

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

3 695

16. Lasikampelat (Lepidorhombus spp.)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

2 382

17. Hietakampela (Limanda limanda)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

937

18. Kampela (Platichthys flesus)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

552

19. Valkotonnikala (Thunnus alalunga)

Kokonainen kala

2 188

Perattu kala, päätä ei poistettu

2 477

20. Seepia (Sepia officinalis ja Rossia macrosoma)

Kokonaiset

1 613

21. Merikrotit (Lophius spp.)

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

2 868

Pää poistettu

5 928

22. Crangon crangon -lajin katkaravut

Ainoastaan vedessä keitetyt

2 478

23. Pohjanmeren katkaravut (Pandalus borealis)

Ainoastaan vedessä keitetyt

6 612

Tuoreet tai jäähdytetyt

1 707

24. Isotaskurapu (Cancer pagurus)

Kokonaiset

1 784

25. Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

Kokonaiset

5 337

Pyrstö

4 323

Kokonainen tai perattu kala, päätä ei poistettu

6 648

26. Kielikampelat (Solea spp.)
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Laji
Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteissä I ja II luetellut tuotteet

Kaupallinen tarjontamuoto

28.12.2001
Ohjehinta
(euroa/tonni)

1. Grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)

Jäädytetyt, tasalaatuisia tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

1 976

2. Merluccius-sukuun kuuluvat kummeliturskat

Jäädytetyt, kokonaiset, tasalaatuisia tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

1 277

Jäädytetyt fileinä, tasalaatuisia tuotteita sisältävissä
alkuperäisissä pakkauksissa

1 530

3. Hammasahven ja pagellit (Dentex dentex ja Pagellus
spp.)

Jäädytetyt, tasalaatuisia tuotteita sisältävissä alkuperäisissä erissä tai pakkauksissa

1 587

4. Miekkakala (Xiphias gladius)

Jäädytetyt, kokonaiset, tasalaatuisia tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

4 080

5. Seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola
rondeletti)

Jäädytetyt, tasalaatuisia tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

1 928

6. Meritursaat (Octopus spp.)

Jäädytetyt, tasalaatuisia tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

1 987

7. Kalmarit (Loligo spp.)

Jäädytetyt, tasalaatuisia tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

1 156

8. Kalmarit (Ommastrephes sagittatus)

Jäädytetyt, tasalaatuisia tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

961

9. Illex argentinus

Jäädytetyt, tasalaatuisia tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

831

— Parapenaeus longirostris -lajin katkaravut

Jäädytetyt, tasalaatuisia tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

4 119

— muut Penaeidae-heimon lajit

Jäädytetyt, tasalaatuisia tuotteita sisältävissä alkuperäisissä pakkauksissa

7 982

10. Penaeidae -heimon katkaravut
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2564/2001,
annettu 27 päivänä joulukuuta 2001,
Kanariansaarten arvioidun hankintataseen vahvistamisesta maito- ja maitotuotealan tuotteiden
osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1280/2001 muuttamisesta
riansaarten maitotuotetarpeiden tyydyttämiseksi näyttää
tarpeelliselta mukauttaa arvioiduissa taseissa näille tuotteille ennakoituja määriä. Näin ollen on syytä muuttaa
asetuksen (EY) N:o 1280/2001 liite.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi ja asetuksen (ETY) N:o
1601/92 kumoamisesta (Poseican) 28 päivänä kesäkuuta 2001
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1454/2001 (1), ja erityisesti sen 3 artiklan 6 kohdan,

(3)

sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

(1)

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2790/94 (2), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1620/1999 (3), vahvistetaan erityisesti eräiden maataloustuotteiden hankintamenettelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt Kanariansaarten osalta.
Komission asetuksessa (EY) N:o 1280/2001 (4)
vahvistetaan maitotuotteiden tase Kanariansaarten osalta.
Tase voidaan tarvittaessa tarkistaa mukauttamalla tuotemäärät markkinointivuoden aikana alueen tarpeiden
perusteella vahvistetun kokonaismäärän rajoissa. Kana-

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

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1280/2001 liite tämän asetuksen
liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

198,
296,
192,
176,

21.7.2001, s. 45.
17.11.1994, s. 23.
27.7.1999, s. 19.
27.6.2001, s. 10.
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LIITE
”LIITE
Kanariansaarten arvioitu hankintatase 1 päivän heinäkuuta 2001 ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisksi ajaksi
(tonnia)
CN-koodi

Tavaran kuvaus

Määrä

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältämätön

53 125 (1)

0402

Maito ja kerma, tiivistety tia lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet

0406

Juusto

13 200 (2)
2 000

0406 30
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27

8 000

0406 90 76
0406 90 78
0406 90 79
0406 90 81
0406 90 86
0406 90 87

900

0406 90 88
1901 90 99

Rasvattomat maitovalmisteet

2106 90 92

Lapsille tarkoitetut maitovalmisteet, joissa ei ole maitorasvaa tms.

(1) Josta 625 tonnia jalostus- ja/tai pakkausalaa varten.
(2) Määrä jaetaan seuraavasti:
— 4 990 tonnia CN-koodiin 0402 91 ja/tai 0402 99 kuuluvia suoraan kulutukseen tarkoitettuja tuotteita,
— 1 210 tonnia CN-koodiin 0402 91 ja/tai 0402 99 kuuluvia jalostus- ja/tai pakkausalalle tarkoitettuja tuotteita,
— 7 000 tonnia CN-koodiin 0402 10 ja/tai 0402 21 kuuluvia jalostus- ja/tai pakkausalalle tarkoitettuja tuotteita.
(3) Koko tase on tarkoitettu jalostus- ja/tai pakkausalalle.”

2 500 (3)
100
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2565/2001,
annettu 27 päivänä joulukuuta 2001,
yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi
2002 sekä asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 3 päivänä marraskuuta 1998 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2467/98 (1), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1669/2000 (2), ja erityisesti sen
17 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista
tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Viron
Eurooppa-sopimuksessa autonomisina siirtymätoimenpiteinä
vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta 19 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1349/2000 (3), sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2677/2000 (4), ja erityisesti sen 1 artiklan
3 kohdan,
ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista
tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja
Unkarin Eurooppa-sopimuksessa autonomisina siirtymätoimenpiteinä vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten
mukauttamisesta 31 päivänä heinäkuuta 2000 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1727/2000 (5) ja erityisesti sen 1
artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista
tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä Bulgarian
Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden
toimenpiteinä 9 päivänä lokakuuta 2000 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2290/2000 (6) ja erityisesti sen 1 artiklan 3
kohdan,
ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista
tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä Tšekin
Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden
toimenpiteinä 17 päivänä lokakuuta 2000 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2433/2000 (7) ja erityisesti sen 1 artiklan 3
kohdan,
ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista
tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä Slovakian
Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden
toimenpiteinä 17 päivänä lokakuuta 2000 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2434/2000 (8) ja erityisesti sen 1 artiklan 3
kohdan,
ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista
tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä Romanian Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalous(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L
L

312,
193,
155,
308,
198,
262,
280,
280,

20.11.1998, s. 1.
29.7.2000, s. 8.
28.6.2000, s. 1.
8.12.2000, s. 7.
4.8.2000, s. 6.
17.10.2000, s. 1.
4.11.2000, s. 1.
4.11.2000, s. 9.

myönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden
toimenpiteinä 17 päivänä lokakuuta 2000 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2435/2000 (9) ja erityisesti sen 1 artiklan 3
kohdan,
ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista
tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä Latvian
Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden
toimenpiteinä 17 päivänä lokakuuta 2000 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2341/2000 (10) ja erityisesti sen 1 artiklan 3
kohdan,
ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista
tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Liettuan Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen eräiden maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisena siirtymäkauden
toimenpiteenä 14 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2766/2000 (11) ja erityisesti sen 1 artiklan 3
kohdan,
ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista
tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Puolan
tasavallan Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden toimenpiteinä ja asetuksen (EY) N:o 3066/95 kumoamisesta 22 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2851/2000 (12) ja erityisesti sen 1 artiklan 4
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Tiettyjen maataloustuotteiden määrät, joita voidaan
tuoda tietyistä maista täysin tulleitta tariffikiintiöiden,
kattojen tai viitemäärien rajoissa, vahvistetaan asetuksissa (EY) N:o 1349/2000, (EY) N:o 1727/2000, (EY) N:o
2290/2000, (EY) N:o 2433/2000, (EY) N:o 2434/2000,
(EY) N:o 2435/2000, (EY) N:o 2341/2000 ja (EY) N:o
2766/2000 1 päivästä heinäkuuta 2000 tapahtuvan
tuonnin osalta ja asetuksen (EY) N:o 2851/2000 liitteessä A (b) 1 päivästä tammikuuta 2001 tapahtuvan
tuonnin osalta.

(2)

Komission on avattava vuodeksi 2002 lampaan- ja
vuohenlihan tariffikiintiöt. Kiintiöitä on hallinnoitava
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja
vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta 26
päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1439/95 (13), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 272/2001 (14),
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

(9) EYVL L 280, 4.11.2000, s. 17.
(10) EYVL L 271, 24.10.2000, s. 7.
(11) EYVL L 321, 19.12.2000, s. 8.
(12) EYVL L 332, 28.12.2000, s. 7.
(13) EYVL L 143, 27.6.1995, s. 7.
(14) EYVL L 41, 10.2.2001, s. 3.
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(3)

On vahvistettava teuraspainoekvivalentti tariffikiintiöiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.
Koska tietyissä tariffikiintiöissä saadaan lisäksi tuoda
joko eläviä eläimiä tai lihaa, tarvitaan muuntokerroin.

sovellettavat tullit on suspendoitava tai alennettava tämän
asetuksen säännösten mukaisesti.

(4)

Koska tuontia hallinnoidaan kalenterivuoteen perustuen,
vuodeksi 2002 vahvistetut määrät saadaan laskemalla
yhteen puolet 1 päivän heinäkuuta 2001 ja 30 päivän
kesäkuuta 2002 välisen ajanjakson määrästä ja puolet 1
päivän heinäkuuta 2002 ja 30 päivän kesäkuuta 2003
välisen ajanjakson määrästä.

3 artikla

(5)

(6)

(7)

Sen mukaisesti on tarpeen valmistella tämä komission
asetus, jossa vahvistetaan yhteisön tariffikiintiöt vuodeksi
2002
CN-koodeihin
0104 10 30,
0104 10 80,
0104 20 90 ja 0204 kuuluville lampaille ja vuohille sekä
lampaan- ja vuohenlihalle.
Suu- ja sorkkatautipurkauksen aiheuttamien vaikeuksien
vuoksi Uruguayn lammasalalla ja jotta voitaisiin välttää
Euroopan yhteisöön kyseisestä maasta suuntautuvien
toimitusten keskeytyminen, olisi säädettävä poikkeuksesta asetuksen (EY) N:o 1439/95 11 artiklan 1 kohdasta
ja 13 artiklan 1 kohdasta sekä sallittava poikkeuksellisesti sellaisten alkuperäasiakirjojen ja tuontitodistusten
voimassaoloajan pidentäminen 25 päivään tammikuuta
2002 asti, jotka on myönnetty yhteisön tariffikiintiöiden
avaamisesta CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80,
0104 20 10, 0104 20 90 ja 0204 kuuluville lampaille ja
vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2001
sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaanja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta
annetusta asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta
21 päivänä joulukuuta 2000 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2808/2000 (1), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 272/2001, mukaisesti.
Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaan- ja
vuohenlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tässä asetuksessa avataan yhteisön tariffikiintiöt lampaan- ja
vuohenliha-alalle 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta
2002 väliseksi ajaksi.

2 artikla
CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 ja 0204
kuuluvien liitteissä mainituista maista peräisin olevien
lampaiden, vuohien, lampaanlihan ja vuohenlihan tuonnissa
(1) EYVL L 326, 22.12.2000, s. 12.

1.
CN-koodiin 0204 kuuluvan teuraspainoekvivalenttina
ilmaistun lihan määrät, joiden tietyistä toimittajamaista peräisin
olevassa tuonnissa kannettava tulli suspendoidaan 1 päivän
tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2002 väliseksi
ajaksi, vahvistetaan liitteessä olevassa 1 osassa.
2.
CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 ja
0204 kuuluvien elävien eläinten ja teuraspainoekvivalenttina
ilmaistun lihan määrät, joiden tietyistä toimittajamaista peräisin
olevassa tuonnissa kannettava tulli alennetaan nollaan prosenttiin 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2002
väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä olevassa 2 osassa.
3.
CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80 ja 0104 20 90
kuuluvien elävien eläinten elopainona ilmaistun lihan määrät,
joiden tuonnissa kannettava tulli alennetaan 10 prosentin arvotulliksi 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta
2002 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä olevassa 3 osassa.
4.
CN-koodiin 0204 kuuluvan teuraspainoekvivalenttina
ilmaistun lihan määrät, joiden tuonnissa kannettava tulli
suspendoidaan 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2002 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä olevassa 4
osassa.

4 artikla
1.
Edellä 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä tariffikiintiöitä
hallinnoidaan asetuksen (EY) N:o 1439/95 II A osastossa
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.
2.
Edellä 3 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjä tariffikiintiöitä
hallinnoidaan asetuksen (EY) N:o 1439/95 II B osastossa
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

5 artikla
1.
Edellä 3 artiklassa teuraspainoekvivalentilla tarkoitetaan
sellaisenaan tullille esitetyn luullisen lihan painoa sekä luuttoman lihan painoa, joka on kertoimella muunnettu luulliseksi
lihaksi. Tätä tarkoitusta varten 55 kilogrammaa luutonta
lampaanlihaa tai muuta vuohenlihaa kuin vohlanlihaa vastaa
100 kilogrammaa luullista lampaanlihaa tai muuta vuohenlihaa
kuin vohlanlihaa ja 60 kilogrammaa luutonta karitsan- tai
vohlanlihaa vastaa 100 kilogrammaa luullista karitsan- tai
vohlanlihaa.
2.
Jos yhteisön ja tiettyjen toimittajamaiden assosiaatiosopimuksissa määrätään mahdollisuudesta tuoda liha joko elävien
eläinten tai lihan muodossa, 100 kilogrammaa eläviä eläimiä
vastaa 47 kilogrammaa lihaa.
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6 artikla

Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1439/95 11 artiklan 1 kohdassa ja 13 artiklan 1 kohdassa
säädetään, Uruguaysta tuoduille määrille asetuksen (EY) N:o 2808/2000 mukaisesti myönnetyt alkuperäasiakirjat ja tuontitodistukset, joiden voimassaoloaika ei ole vielä päättynyt tämän asetuksen tullessa voimaan,
ovat voimassa 25 päivään tammikuuta 2002.
7 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2002. Asetuksen 6 artiklaa sovelletaan
kuitenkin tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE
LAMPAAN- JA VUOHENLIHAN TARIFFIKIINTIÖT VUODEKSI 2002
1 OSA — VUODEN 2002 MÄÄRÄT, JOIHIN VIITATAAN 3 ARTIKLAN 1 KOHDASSA — Järjestysnumero 09.4033
Tulliton lampaan- ja vuohenliha (tonnia teuraspainoekvivalenttia)
CN-koodi

0204

Argentiina

23 000

Australia

18 650

Chile
Uusi-Seelanti

3 000
226 700

Uruguay

5 800

Islanti

1 350

Slovenia

50

2 OSA — VUODEN 2002 MÄÄRÄT, JOIHIN VIITATAAN 3 ARTIKLAN 2 KOHDASSA — Järjestysnumero 09.4575
Tullittomat lampaat ja vuohet, elävät eläimet ja/tai liha (tonnia teuraspainoekvivalenttia)
CN-koodi

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
0204

Puola

9 200

Romania (1)

8 050

Unkari (2)

16 247,5

Bulgaria

7 000

Tšekin tasavalta

2 150

Slovakia

4 300

(1) P.m. vuosittainen lisäys = 700 tonnia (Asetus (EY) N:o 2435/2000).
(2) P.m. vuosittainen lisäys = 1 415 tonnia (Asetus (EY) N:o 1727/2000).

3 OSA — VUODEN 2002 MÄÄRÄT, JOIHIN VIITATAAN 3 ARTIKLAN 3 KOHDASSA — Järjestysnumero 09.4036
Elävät lampaat ja vuohet, joiden tuontitulli on 10 % (tonnia teuraspainoekvivalenttia)
CN-koodi

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

Muut

49,35 (1)

(1) Aiempi 105 tonnin elopainona ilmaistu määrä on muunnettu teuraspainoksi.

4 OSA — VUODEN 2002 MÄÄRÄT, JOIHIN VIITATAAN 3 ARTIKLAN 4 KOHDASSA — Järjestysnumero 09.4037
Tulliton lampaan- ja vuohenliha (tonnia teuraspainoekvivalenttia)
CN-koodi

0204

Muut (joista Grönlanti 100 tonnia, Färsaaret 20 tonnia, Baltian maat (1) —
Viro, Latvia ja Liettua — 132,5 tonnia, Turkki 200 tonnia ja muut (2) 200
tonnia)

652,5

(1) Tämä on yhteismäärä kyseisten kolmen maan osalta. P.m. vuosittainen lisäys = 5 tonnia (Asetukset (EY) N:o 2341/2000, (EY) N:o
2677/2000 ja (EY) N:o 2766/2000).
(2) Ilmaisulla ’muut’ tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia alkuperämaita lukuun ottamatta tässä taulukossa mainittuja maita.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2566/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
Thaimaasta peräisin olevien CN-koodeihin 0714 10 10, 0714 10 91 ja 0714 10 99 kuuluvien tuotteiden yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista vuonna 2002
määrän ollessa 5 500 000 tonnia, olisi jatkettava sellaisia
toimenpiteitä, joiden avulla on mahdollista joko
helpottaa tietyin edellytyksin tuotteiden tuontitodistuksiin merkityt määrät ylittävien määrien vapaaseen liikkeeseen laskemista tai hyväksyä niiden määrien siirto,
jotka vastaavat tuontitodistuksissa olevan luvun ja tosiasiallisesti tuodun alhaisemman luvun erotusta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan
mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18
päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1095/96 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan,

(6)

Sopimuksen moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen luoda tarkka ja järjestelmällinen valvontajärjestelmä, joka ottaa huomioon thaimaalaisissa vientitodistuksissa olevat osat sekä Thaimaan viranomaisten
vientitodistusten myöntämisessä noudattamat käytännöt.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

Yhteisö on sitoutunut osana Maailman kauppajärjestön
(WTO) monenvälisiä kauppaneuvotteluja avaamaan
Thaimaasta peräisin oleville CN-koodeihin 0714 10 10,
0714 10 91 ja 0714 10 99 kuuluville tuotteille neljän
vuoden pituiseksi jaksoksi 21 miljoonan tonnin
suuruisen vuotuisen tariffikiintiön, jossa tulli on alennettu kuuteen prosenttiin. Komission on avattava tämä
kiintiö ja hallinnoitava sitä.
On tarpeen pitää yllä hallinnointijärjestelmää, jolla
taataan, että ainoastaan Thaimaasta peräisin olevia tuotteita voidaan tuoda kyseisessä kiintiössä. Tämän vuoksi
tuontitodistus olisi edelleen annettava ainoastaan, kun
esitetään Thaimaan viranomaisten antama vientitodistus,
jonka malli on annettu komissiolle tiedoksi.
Ottaen huomioon, että kyseisten tuotteiden yhteisön
markkinoille tuonnin hallinnointi on perinteisesti perustunut kalenterivuoteen, tämä järjestelmä olisi säilytettävä
myös tulevaisuudessa. Tämän vuoksi on tarpeen avata
kiintiö vuodeksi 2002.
CN-koodeihin 0714 10 10, 0714 10 91 ja 0714 10 99
kuuluvien tuotteiden tuonnin osalta edellytetään tuontitodistuksen esittämistä, jonka soveltamista koskevat
yhteiset yksityiskohtaiset säännöt annetaan komission
asetuksessa (EY) N:o 1291/2000 (2), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2299/2001 (3). Komission asetuksessa (EY) N:o 1162/95 (4), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2298/
2001 (5), määritetään vilja- ja riisialan todistusjärjestelmään sovellettavat erityiset yksityiskohtaiset säännöt.
Saadun kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon,
että yhteisön myönnytyksessä vahvistetaan kokonaismäärä neljän vuoden jaksolle vuosittaisen enimmäisEYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

146,
152,
308,
117,
308,

20.6.1996, s. 1.
24.6.2000, s. 1.
27.11.2001, s. 19.
24.5.1995, s. 2.
27.11.2001, s. 16.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Avataan Thaimaasta peräisin oleville CN-koodeihin
0714 10 10, 0714 10 91 ja 0714 10 99 kuuluville tuotteille
tariffikiintiö 5 500 000 tonnille 1 päivästä tammikuuta 31
päivään joulukuuta 2002. Tässä kiintiössä sovellettavan arvotullin suuruudeksi vahvistetaan 6 prosenttia. Tämän kiintiön
järjestysnumero on 09.4008.
2.
Edellä tarkoitetut tuotteet kuuluvat tässä asetuksessa
säädettyyn menettelyyn, jos ne tuodaan käyttäen tuontitodistuksia:
a) joiden myöntäminen edellyttää Thaimaan hallituksen kauppaministeriön alaisen ulkomaankauppaosaston (Department
of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of
Thaïland) yhteisöön suuntautuvalle viennille antaman I osastossa säädettyjä edellytyksiä vastaavan vientitodistuksen,
jäljempänä ”vientitodistus”, esittämistä;
b) jotka vastaavat II osastossa säädettyjä edellytyksiä.

I OSASTO
VIENTITODISTUKSET

2 artikla
1.
Vientitodistus laaditaan alkuperäisenä lomakkeelle, jonka
malli on liitteessä, ja siitä otetaan vähintään yksi jäljennös.
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Lomakkeen koko on suunnilleen 210 × 297 millimetriä. Alkuperäinen kappale laaditaan valkoiselle paperille, jossa näkyy
keltaisella värillä tehty mekaanisen tai kemiallisen väärentämisen paljastava painokuvio.

myönnetyn todistuksen tai myönnettyjen todistusten numero
tai numerot, tuontitodistusten numero tai numerot, ylimääräinen määrä sekä laivan nimi.

2.

Komissio ottaa yhteyttä Thaimaan viranomaisiin uusien vientitodistusten laatimiseksi. Viimeksi mainittujen laatimista odotettaessa ei ylimääräisiä määriä voida luovuttaa vapaaseen liikkeeseen tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti ennen
kuin uudet kyseisiä määriä koskevat tuontitodistukset voidaan
esittää. Uudet tuontitodistukset myönnetään 7 artiklassa määritettyjen edellytysten mukaisesti.

Lomakkeet painetaan ja täytetään englannin kielellä.

3.
Alkuperäinen lomake ja jäljennökset täytetään joko
koneella tai käsin. Viimeksi mainitussa tapauksessa ne on
täytettävä musteella ja painokirjaimin.
4.
Jokaisella vientitodistuksella on esipainettu sarjanumero;
lisäksi ylimmässä ruudussa on todistuksen numero. Jäljennöksissä on oltava samat numerot kuin alkuperäisessä lomakkeessa.

1.
Vientitodistus, joka myönnetään 1 päivästä tammikuuta
31 päivään joulukuuta 2002 on voimassa satakaksikymmentä
päivää myöntämispäivästä alkaen. Todistuksen antamispäivän
lasketaan kuuluvan todistuksen voimassaoloaikaan.

3.
Edellä 2 kohdasta poiketen havaittaessa, että tietyn toimituksen osalta tosiasiallisesti puretut määrät ylittävät esitetyssä
tuontitodistuksessa tai esitetyissä tuontitodistuksissa olevat
määrät enintään kahdella prosentilla, vapaaseen liikkeeseen
luovuttavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on
tuojan pyynnöstä annettava lupa ylimääräisten määrien luovuttamisesta vapaaseen liikkeeseen korkeintaan 6 prosentin arvotullia sekä tuojan antamaa vakuutta vastaan, joka on yhtä suuri
kuin yhteisessä tullitariffissa säädetyn tullin ja maksetun tullin
erotus.

Todistus on voimassa ainoastaan silloin, kun se on asianmukaisesti täytetty ja leimattu siinä olevien mainintojen mukaisesti.
Tavaralähetyksen paino (shipped weight) on ilmoitettava numeroin ja kirjaimin.

Vastaanotettuaan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun tiedon komissio ottaa yhteyttä Thaimaan viranomaisiin
uusien vientitodistusten laatimiseksi.

3 artikla

2.
Vientitodistus on asianmukaisesti leimattu, kun siinä on
ilmoitettu myöntämispäivä ja kun siinä on myöntäjäelimen
leima sekä sen henkilön tai niiden henkilöiden allekirjoitus,
joilla on allekirjoitusoikeus.

II OSASTO
TUONTITODISTUKSET

4 artikla
1.
Thaimaasta peräisin olevien ja CN-koodeihin 0714 10 10,
0714 10 91 ja 0714 10 99 kuuluvien tuotteiden tuontitodistuksia koskeva hakemus, jonka liitteenä on alkuperäinen vientitodistus, esitetään jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
Viimeksi mainitun todistuksen alkuperäistä kappaletta säilyttää
tuontitodistuksen myöntäjäelin. Silloin kun tuontitodistushakemus koskee ainoastaan osaa vientitodistuksessa olevasta
määrästä, myöntäjäelin ilmoittaa alkuperäisessä lomakkeessa
määrän, jonka osalta alkuperäinen on käytetty, ja merkittyään
sen leimallaan palauttaa alkuperäisen asianomaiselle osapuolelle.
Ainoastaan vientitodistuksen tavaralähetyksen painoa koskevaan (shipped weight) kohtaan merkitty määrä otetaan
huomioon tuontitodistusta myönnettäessä.
2.
Kun todetaan, että tiettyä toimitusta varten tosiasiallisesti
puretut määrät ylittävät tätä toimitusta varten myönnetyssä
tuontitodistuksessa tai myönnetyissä tuontitodistuksissa olevat
määrät, kyseisen tuontitodistuksen tai kyseiset tuontitodistukset
myöntäneiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava
komissiolle tuojan pyynnöstä teleksinä tai telekopiona mahdollisimman nopeasti tapaus tapaukselta thaimaalaiselle viennille

Vakuus vapautetaan, kun lisätuontitodistus kyseisille määrille
esitetään vapaaseen liikkeeseen luovuttavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Tämän todistuksen hakemukseen ei
liity velvoitetta antaa asetuksen (EY) N:o 1291/2000 15
artiklan 2 kohdassa ja tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoitettua
todistukseen liittyvää vakuutta. Tämä todistus myönnetään 7
artiklassa määriteltyjen edellytysten mukaisesti esitettäessä yksi
tai useampi Thaimaan viranomaisten myöntämä uusi vientitodistus. Lisätuontitodistuksen 20 kohdassa on oltava yksi
seuraavista merkinnöistä:
— Certificado complementario, apartado 3 del artículo 4 del
Reglamento (CE) no 2566/2001
— Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2566/2001, artikel
4, stk. 3
— Zusätzliche Lizenz — Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 2566/2001
— Συµπληρωµατικό πιστοποιητικό — Άρθρο 4 παράγραφος 3
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2566/2001
— Licence for additional quantity, Article 4(3) of Regulation
(EC) No 2566/2001
— Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2566/2001
article 4 paragraphe 3
— Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2566/2001
articolo 4, paragrafo 3
— Aanvullend certificaat — artikel 4, lid 3, van Verordening
(EG) nr. 2566/2001
— Certificado complementar, n.o 3 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2566/2001
— Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2566/2001, 4 artiklan 3 kohta
— Kompletterande licens, artikel 4.3 i förordning (EG) nr
2566/2001.
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Muuten kuin ylivoimaisen esteen sattuessa vakuutta ei vapauteta määriltä, joita koskevaa lisätuontitodistusta ei ole esitetty
neljän kuukauden kuluessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen hyväksymispäivästä. Vakuus menetetään erityisesti
määriltä, joiden osalta lisätuontitodistusta ei ole voitu myöntää
7 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Kun toimivaltainen viranomainen on kirjannut ja leimannut
lisätuontitodistuksen ensimmäisessä alakohdassa säädettyä
vakuutta vapautettaessa, todistus palautetaan mahdollisimman
nopeasti myöntäjäelimelle.
4.
Todistushakemus voidaan jättää missä tahansa jäsenvaltiossa, ja myönnetyt todistukset ovat voimassa koko yhteisössä.
Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 5 artiklan 1 kohdan neljännen
luetelmakohdan säännöksiä ei sovelleta tämän asetuksen
mukaisesti toteutettavaan tuontiin.

5 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1162/95 10 artiklasta poiketen tässä osastossa säädettyihin tuontitodistuksiin liittyvä vakuus on 5 euroa
tonnilta.
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— Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG)
nr 2566/2001);
b) 20 kohdassa
— Nombre del barco (indicar el nombre del barco que
figura en el certificado de exportación tailandés)
— Skibets navn (skibsnavn, der er anført i det thailandske
eksportcertifikat)
— Name des Schiffes (Angabe des in der thailändischen
Ausfuhrbescheinigung eingetragenen Schiffsnamens)
— Ονοµασία του πλοίου (σηµειώστε την ονοµασία του πλοίου
που αναγράφεται στο ταϊλανδικό πιστοποιητικό εξαγωγής)
— Name of the cargo vessel (state the name of the vessel
given on the Thai export certificate)
— Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur
le certificat d'exportation thaïlandais)
— Nome della nave (indicare il nome della nave che figura
sul titolo di esportazione tailandese)
— Naam van het schip (zoals aangegeven in het Thaise
uitvoercertificaat)
— Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do
certificado de exportação tailandês)
— Laivan nimi (nimi, joka on thaimaalaisessa vientitodistuksessa)
— Fartygets namn (namnet på det fartyg som anges i den
thailändska exportlicensen),

6 artikla
— Número y fecha del certificado de exportación tailandés
1.
Tuontitodistushakemuksen ja todistuksen 8 kohdassa on
oltava maininta ”Thaimaa”.
2.
Todistuksessa on oltava seuraavat maininnat yhdellä alla
olevista kielistä:
a) 24 kohdassa
— Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2566/2001]
— Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF)
nr. 2566/2001)
— Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2566/2001)
— Τελωνειακός δασµός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία
[κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2566/2001]
— Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation
(EC) No 2566/2001)
— Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement
(CE) no 2566/2001]
— Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento
(CE) n. 2566/2001]
— Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem [Verordening (EG) nr. 2566/2001]
— Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2566/2001]
— Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2566/
2001)

— Det thailandske eksportcertifikats nummer og dato
— Nummer und Datum der thailändischen Ausfuhrbescheinigung
— Αριθµός και ηµεροµηνία του ταϊλανδικού πιστοποιητικού
εξαγωγής
— Serial number and date of the Thai export certificate
— Numéro et date du certificat d'exportation thaïlandais
— Numero e data del titolo di esportazione tailandese
— Nummer en datum van het Thaise uitvoercertificaat
— Número e data do certificado de exportação tailandês
— Thaimaalaisen vientitodistuksen numero ja päivämäärä
— Den thailändska exportlicensens nummer och datum.
3.
Todistus voidaan hyväksyä vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan todistuksen tueksi ainoastaan, jos asianomaisen esittämän rahtikirjan jäljennöksen perusteella ilmenee,
että tuotteet, joiden osalta vapaaseen liikkeeseen laskemista
haetaan, on kuljetettu yhteisöön tuontitodistuksessa mainitulla
laivalla.
4.
Jollei asetuksen (EY) N:o 1291/2000 4 artiklan 3
kohdasta muuta johdu ja poiketen siitä, mitä asetuksen 8
artiklan 4 kohdassa säädetään, vapaaseen liikkeeseen luovutettu
määrä ei saa olla suurempi kuin tuontitodistuksen 17 ja 18
kohdissa oleva määrä. Luku 0 merkitään mainitun todistuksen
19 kohtaan tätä tarkoitusta varten.
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7 artikla
1.
Tuontitodistus myönnetään viidentenä hakemuksen jättämistä seuraavana työpäivänä paitsi silloin kun komissio on
ilmoittanut telekopiona jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, että tässä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä ei ole noudatettu.
Siinä tapauksessa, että todistuksen myöntämisen edellytyksenä
olevia ehtoja ei ole noudatettu, komissio voi tarvittaessa Thaimaan viranomaisia kuultuaan toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä.
2.
Asianomaisen osapuolen pyynnöstä ja komission telekopiona toimittaman hyväksynnän jälkeen tuontitodistus voidaan
myöntää nopeammin.
8 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1162/95 artiklassa
säädetään, tuontitodistuksen viimeinen voimassaolopäivä on
sama kuin vientitodistuksen viimeinen voimassaolopäivä ja 30
päivää siitä eteenpäin.
9 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava päivittäin komissiolle telekopiona seuraavat tiedot jokaisen todistushakemuksen osalta:
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— määrä, jolle kutakin tuontitodistusta haetaan, sekä tarvittaessa maininta ”lisätuontitodistus”,
— todistuksen hakijan nimi,
— esitetyn vientitodistuksen ylimmässä kohdassa oleva todistuksen numero,
— vientitodistuksen myöntämispäivä,
— kokonaismäärä, jolle vientitodistus on myönnetty,
— vientitodistuksessa oleva viejän nimi.
2.
Viimeistään vuoden 2003 ensimmäisen puolivuotiskauden lopussa tuontitodistusten myöntämisestä vastaavien
viranomaisten on toimitettava komissiolle telekopiona täydellinen luettelo kirjaamattomista tuontitodistusten kääntöpuolelle
merkityistä määristä ja laivan nimi sekä kyseisten vientitodistusten numerot.

III OSASTO
LOPPUSÄÄNNÖKSET

10 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

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2567/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
Alankomaiden 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 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 Alankomaiden lipun alla purjehtivien tai Alankomaissa rekisteröityjen alusten sillisaaliit ICES-alueiden Vb (EY:n vedet),

VIa pohjoinen ja VIb vesillä ovat täyttäneet vuodeksi
2001 myönnetyn kiintiön. Alankomaat on kieltänyt
tämän kannan kalastuksen 16 päivästä marraskuuta
2001. Sen vuoksi on tarpeen noudattaa tätä päivämäärää,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Alankomaiden lipun alla purjehtivien tai Alankomaissa rekisteröityjen alusten sillisaaliit ICES-alueiden Vb (EY:n vedet), VIa
pohjoinen ja VIb vesillä ovat täyttäneet Alankomaille vuodeksi
2001 myönnetyn kiintiön.
Kielletään Alankomaiden lipun alla purjehtivilta tai Alankomaissa 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 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 2568/2001,
annettu 21 päivänä joulukuuta 2001,
Alankomaiden 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 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 Alankomaiden lipun alla purjehtivien tai Alankomaissa rekisteröityjen alusten sillisaaliit ICES-alueiden I ja II vesillä

ovat täyttäneet vuodeksi 2001 myönnetyn kiintiön.
Alankomaat on kieltänyt tämän kannan kalastuksen 16
päivästä marraskuuta 2001. Sen vuoksi on tarpeen
noudattaa tätä päivämäärää,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Alankomaiden lipun alla purjehtivien tai Alankomaissa rekisteröityjen alusten sillisaaliit ICES-alueiden I ja II vesillä ovat täyttäneet Alankomaille vuodeksi 2001 myönnetyn kiintiön.
Kielletään Alankomaiden lipun alla purjehtivilta tai Alankomaissa rekisteröidyiltä aluksilta sillin kalastus ICES-alueiden I ja
II 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 2569/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
kalastusvuoden 2002 aikana markkinoilta vedettyjen kalastustuotteiden taloudellisen korvauksen ja
sen ennakon laskennassa käytettävästä kiinteästä arvosta
saa tiedon myyntiin saattamisesta silloin kun tuottajajärjestö tai sen jäsen saattaa tuotteitansa myyntiin jossain
muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa se on hyväksytty.
Edellä mainittu elin on sen jäsenvaltion elin, jossa tuottajajärjestö on hyväksytty. Tämän vuoksi vähennettävän
kiinteän arvon olisi oltava viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa sovellettava arvo.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä
markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1), sellaisena kuin se
on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 939/2001 (2), ja
erityisesti sen 21 artiklan 5 ja 8 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 104/2000 säädetään taloudellisen
korvauksen myöntämisestä tuottajajärjestöille, jotka
tietyin edellytyksin toteuttavat mainitun asetuksen liitteessä I olevassa A ja B kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta markkinoiltavetämistoimenpiteitä. Tämän
taloudellisen korvauksen arvosta on vähennettävä
muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi käytettäviksi
tarkoitettujen tuotteiden kiinteästi vahvistettava arvo.
Markkinoiden vakauttamistoimenpiteiden kohteena
olleiden tiettyjen kalastustuotteiden menekistä 9 päivänä
kesäkuuta 1983 annetussa komission asetuksessa (ETY)
N:o 1501/83 (3) vahvistetaan vaihtoehdot markkinoilta
vedettyjen tuotteiden käyttämiseksi. On tarpeen
vahvistaa kiinteästi kyseisten tuotteiden arvo jokaisen
vaihtoehdon osalta ottaen huomioon tällaisesta myynnistä eri jäsenvaltioissa mahdollisesti saatavat keskimääräiset tulot.
Neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 yksityiskohtaisista säännöistä tietyistä kalastustuotteista maksettavan
taloudellisen korvauksen myöntämisen osalta annetun
komission asetuksen (EY) N:o 2509/2000 (4) 7 artiklan
nojalla on säädetty yksityiskohtaisia erityissääntöjä, jotta
taloudellisen korvauksen myöntämisestä vastaava elin

(4)

Samaa laskentamenetelmää olisi sovellettava myös
asetuksen (EY) N:o 2509/2000 6 artiklassa säädetyn
taloudellisen korvauksen ennakon laskemiseen.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan kalastusvuodeksi 2002 tuottajajärjestöjen markkinoilta vetämien ja muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeena
käytettäväksi tarkoitettujen tuotteiden taloudellisen korvauksen
ja sen ennakon laskennassa käytettävä kiinteä arvo kunkin
liitteessä mainitun käyttötarkoituksen osalta kyseisessä liitteessä
esitetyllä tavalla.
2 artikla
Taloudellisesta korvauksesta ja sen ennakosta vähennettävä
kiinteä arvo on siinä jäsenvaltiossa sovellettava kiinteä arvo,
jossa tuottajajärjestö on hyväksytty.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

17, 21.1.2000, s. 22.
132, 15.5.2001, s. 10.
152, 10.6.1983, s. 22.
289, 16.11.2000, s. 11.
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LIITE

Markkinoilta vedettyjen tuotteiden käyttötarkoitus

(euroa/tonni)

1. Käyttö jauhoksi jalostamisen jälkeen (rehuksi):
a) Clupea harengus -lajin sillit sekä Scomber scombrus- ja Scomber japonicus -lajien makrillit:
— Tanska ja Ruotsi

70

— Yhdistynyt kuningaskunta

50

— muut jäsenvaltiot

18

— Ranska

0

b) Crangon crangon -lajin katkaravut ja pohjankatkaravut (Pandalus borealis):
— Tanska ja Ruotsi

0

— muut jäsenvaltiot

25

c) muut tuotteet:
— Tanska

40

— Ruotsi, Portugali ja Irlanti

17

— Yhdistynyt kuningaskunta

25

— muut jäsenvaltiot

0

2. Käyttö tuoreena tai säilöttynä (rehuksi)
a) Sardina pilchardus -lajin sardiinit ja sardellit (Engraulis spp.):
— kaikki jäsenvaltiot

5

b) muut tuotteet:
— Ruotsi

58

— Ranska

20

— muut jäsenvaltiot

38

3. Käyttö syöttinä:
— Ranska

50

— muut jäsenvaltiot

10

4. Käyttö muihin tarkoituksiin kuin ravinnoksi

0
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2570/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
eräiden kalastustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen määrästä kalastusvuonna 2002
määräaikojen lyhentämiseksi ja valvontakustannusten
pienentämiseksi.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä
markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1), sellaisena kuin se
on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 939/2001 (2),
ottaa huomioon tiettyjen kalastustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2813/2000 (3) ja erityisesti sen 1 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Tuen määrä ei saa ylittää asianomaista kalastusvuotta
edeltävänä kalastusvuonna yhteisössä todettujen
teknisten ja rahoituskulujen määrää.

(2)

Yksityisen varastoinnin tuki olisi myönnettävä yhdellä
kertaa pitkäaikaisvarastoinnin välttämiseksi, maksujen

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Yksityisen varastoinnin tuki asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II esitetyille tuotteille kalastusvuonna 2002 vahvistetaan
seuraavasti:
— ensimmäinen kuukausi: 175 euroa/tonni
— toinen kuukausi: 0 euroa/tonni.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EYVL L 132, 15.5.2001, s. 10.
(3) EYVL L 326, 22.12.2000, s. 30.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2571/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
tietyille kalastustuotteille kalastusvuonna 2002 myönnettävän siirtotuen ja kiinteän tuen määrästä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

Näiden tukien olisi tyydyttävällä tavalla kannustettava
tuottajajärjestöjä jalostamaan tai säilyttämään markkinoilta vedetyt tuotteet niiden hävittämisen estämiseksi.

(3)

Tuen määrä on vahvistettava niin, ettei kyseisten tuotteiden markkinoiden tasapainoa järkytetä eikä kilpailuedellytyksiä vääristetä.

(4)

Tukien määrä ei voi ylittää vakauttamisen ja varastoinnin kannalta välttämättömistä toimista aiheutuneita
teknisiä ja rahoituksellisia kuluja, jotka on todettu yhteisössä asianomaista kalastusvuotta edeltäneen kalastusvuoden aikana.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä
markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1), sellaisena kuin se
on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 939/2001 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen
kalastustuotteiden siirtotuen myöntämisestä 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2814/
2000 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan,
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen
kalastustuotteiden kiinteän tuen myöntämisestä 14 päivänä
toukokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 939/
2001 ja erityisesti sen 5 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 104/2000 säädetään tuista tietyille
tuoreille markkinoilta vedetyille tuotteille, jotka joko
jalostetaan niiden vakauttamiseksi ja varastoidaan tai
säilytetään.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 104/2000 23 artiklassa tarkoitetun siirtotuen määrä ja 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun kiinteän tuen
määrä vahvistetaan kalastusvuodeksi 2002 liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EYVL L 132, 15.5.2001, s. 10.
(3) EYVL L 326, 22.12.2000, s. 34.
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LIITE
1. Siirtotuen määrä asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I olevan A ja B kohdan tuotteiden sekä liitteessä I
olevan C kohdan kielikampelan (Solea-suvun lajit) osalta
Asetuksen (EY) N:o 104/2000
23 artiklassa tarkoitetut jalostusmenetelmät

Tuen määrä
(euroa/tonni)

1

2

I Kokonaisten, perattujen ja päineen olevien tai paloiteltujen tuotteiden jäädytys ja varastointi
— Sardina pilchardus -lajin sardiinit
— Muut lajit

300
240

II Fileoiminen, jäädytys ja varastointi

320

III Kokonaisten, perattujen päineen olevien, paloiteltujen tai fileoitujen tuotteiden suolaaminen
ja/tai kuivaaminen ja varastointi

280

IV Marinointi ja varastointi

240

2. Siirtotuen määrä asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I olevan C kohdan muiden tuotteiden osalta
Asetuksen (EY) N:o 104/2000
23 artiklassa tarkoitetut jalostus ja/tai säilytysmenetelmät

Tuote

Tuen määrä
(euroa/tonni)

1

2

3

I Jäädytys ja varastointi

Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

270

Keisarihummerin pyrstöt (Nephrops norvegicus)

200

II Pään poistaminen, jäädytys ja varastointi

Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

250

III Keittäminen, jäädytys ja varastointi

Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

270

Isotaskurapu (Cancer pagurus)

200

IV Pastörointi ja varastointi

Isotaskurapu (Cancer pagurus)

280

V Altaissa tai häkeissä

Isotaskurapu (Cancer pagurus)

200

3. Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä IV olevien tuotteiden kiinteän tuen määrä
Jalostusmenetelmät

Tuen määrä
(euroa/tonni)

I

Kokonaisten, perattujen ja päineen olevien tai paloiteltujen tuotteiden jäädytys ja varastointi

240

II

Fileoiminen, jäädytys ja varastointi

320
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2572/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I lueteltujen kalastustuotteiden vetäytymis- ja
myyntihinnoista kalastusvuodeksi 2002
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelyalan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 939/2001 (2), ja erityisesti
sen 20 artiklan 3 kohdan ja 22 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I lueteltujen tuotteiden
yhteisön vetäytymis- ja myyntihintojen laskennassa käytetyt
muuntamiskertoimet ilmoitetaan kalastusvuoden 2002 osalta
liitteessä I.

Asetuksessa (EY) N:o 104/2000 säädetään, että jokaisen
mainitun asetuksen liitteessä I luetellun tuotteen
yhteisön vetäytymis- ja myyntihintojen määräksi
vahvistetaan tuotteen tuoreuden, koon tai painon ja
tarjontamuodon perusteella enintään 90 prosenttia ohjehinnasta kyseisen tuoteryhmän muuntamiskerrointa
soveltaen.

Kalastusvuonna 2002 voimassa olevat yhteisön vetäytymis- ja
myyntihinnat sekä tuotteet, joihin ne liittyvät, ilmoitetaan liitteessä II.

(2)

Saman asetuksen mukaisesti vetäytymishintoihin
voidaan hyvin kaukana yhteisön merkittävimmistä kulutuskeskuksista sijaitsevilla purkausalueilla soveltaa
mukautuskertoimia.

Kalastusvuonna 2002 hyvin kaukana yhteisön merkittävimmistä kulutuskeskuksista sijaitsevilla purkausalueilla voimassa
olevat vetäytymishinnat sekä tuotteet, joihin ne liittyvät, ilmoitetaan liitteessä III.

(3)

Kalastusvuoden 2002 ohjehinnat kaikkien kyseisten
tuotteiden osalta vahvistetaan neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 2563/2001 (3).

4 artikla

(1)

2 artikla

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EYVL L 132, 15.5.2001, s. 10.
(3) Ks. tämän virallisen lehden sivu 26.
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LIITE I
Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I olevan A, B ja C kohdan tuotteiden muuntamiskertoimet
Muuntamiskertoimet
Laji

Koko (1)

Perattu kala, päätä ei
poistettu
(1)

Kokonainen kala (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Clupea harengus -lajin sillit

1
2
3
4a
4b
4c
5
6

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,47
0,72
0,68
0,43
0,43
0,90
0,80
0,40

Sardina pilchardus -lajin sardiinit

1
2
3
4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,51
0,64
0,72
0,47

Piikkihai (Squalus acanthias)

1
2
3

0,60
0,51
0,28

0,60
0,51
0,28

Punahai (Scyliorhinus -suvun lajit)

1
2
3

0,64
0,64
0,44

0,60
0,56
0,36

Punasimppu (Sebastes -suvun lajit)

1
2
3

0,00
0,00
0,00

0,81
0,81
0,68

Gadus morhua -lajin turskat

1
2
3
4
5

0,72
0,72
0,68
0,54
0,38

0,52
0,52
0,40
0,30
0,22

Seiti (Pollachius virens)

1
2
3
4

0,72
0,72
0,71
0,61

0,56
0,56
0,55
0,30

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

1
2
3
4

0,72
0,72
0,62
0,52

0,56
0,56
0,43
0,36

Valkoturska (Merlangius merlangus)

1
2
3
4

0,66
0,64
0,60
0,41

0,50
0,48
0,44
0,30

Molva (Molva -suvun lajit)

1
2
3

0,68
0,66
0,60

0,56
0,54
0,48

Scomber scombrus -lajin makrillit

1
2
3

0,00
0,00
0,00

0,72
0,71
0,69

Scomber japonicus -lajin makrillit

1
2
3
4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,77
0,77
0,63
0,47
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Muuntamiskertoimet

Laji

Koko (1)

Perattu kala, päätä ei
poistettu
(1)

Kokonainen kala (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sardelli (Engraulis -suvun lajit)

1
2
3
4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,68
0,72
0,60
0,25

Punakampela (Pleuronectes platessa)

1
2
3
4

0,75
0,75
0,72
0,52

0,41
0,41
0,41
0,34

Merluccius merluccius -lajin kummeliturskat

1
2
3
4
5

0,90
0,68
0,68
0,56
0,52

0,71
0,53
0,52
0,43
0,41

Lasikampela (Lepidorhombus -suvun lajit)

1
2
3
4

0,68
0,60
0,54
0,34

0,64
0,56
0,49
0,29

Hietakampela (Limanda limanda)

1
2

0,71
0,54

0,58
0,42

Kampela (Platichthys flesus)

1
2

0,66
0,50

0,58
0,42

Valkotonnikala (Thunnus alalunga)

1
2

0,90
0,90

0,81
0,77

Seepia (Sepia officinalis ja Rossia macrosoma)

1
2
3

0,00
0,00
0,00

0,64
0,64
0,40

Kokonainen tai perattu
kala, päätä ei
poistettu (1)

Pää poistettu (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

0,61
0,78
0,78
0,65
0,36

0,77
0,72
0,68
0,60
0,43

Merikrotit (Lophius -suvun lajit)

1
2
3
4
5

Kaikissa jalostusasteissa
A (1)

Crangon crangon -lajin katkaravutæ

Pohjankatkaravut (Pandalus borealis)

1
2

1
2

0,59
0,27
Vedessä keitetyt

Tuoreet tai jäähdytetyt

Extra, A (1)

Extra, A (1)

0,77
0,27

0,68
—
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Laji

Isotaskurapu (Cancer pagurus)

28.12.2001
Muuntamiskertoimet

Koko (1)

Kokonaiset (1)

1
2

0,72
0,54
Kokonaiset (1)

Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

Kielikampela (Solea -suvun lajit)

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Pyrstöt (1)

E (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

0,86
0,86
0,77
0,50

0,86
0,59
0,59
0,41

0,81
0,68
0,50
0,41

Perattu kala, päätä ei
poistettu (1)

Kokonainen kala (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

0,75
0,75
0,71
0,58
0,50

0,58
0,58
0,54
0,42
0,33

(1) Tuoreus-, koko- ja jalostusasteryhmät on määritelty asetuksen (EY) N:o 104/2000 2 artiklan mukaisesti.
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LIITE II
Yhteisön vetäytymis- ja myyntihinnat asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I olevan A, B ja C kohdan tuotteille
Vetäytymishinta (euroina tonnia kohti)
Laji

Koko (1)

Perattu kala, päätä ei
poistettu (1)

Kokonainen kala (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Clupea harengus lajin sillit

1
2
3
4a
4b
4c
5
6

0
0
0
0
0
0
0
0

122
187
177
112
112
234
208
104

Sardina pilchardus lajin sardiinit

1
2
3
4

0
0
0
0

286
359
404
264

Piikkihai (Squalus acanthias)

1
2
3

661
562
308

661
562
308

Punahai (Scyliorhinus-suvun lajit)

1
2
3

506
506
348

474
442
284

Punasimppu (Sebastes-suvun lajit)

1
2
3

0
0
0

949
949
796

Gadus morhua lajin turskat

1
2
3
4
5

1 146
1 146
1 082
859
605

827
827
636
477
350

Seiti (Pollachius virens)

1
2
3
4

569
569
561
482

442
442
435
237

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

1
2
3
4

773
773
665
558

601
601
461
386

Valkoturska (Merlangius merlangus)

1
2
3
4

613
595
557
381

465
446
409
279

Molva (Molva-suvun lajit)

1
2
3

826
801
728

680
656
583

Scomber scombrus lajin makrillit

1
2
3

0
0
0

212
209
203

Scomber japonicus lajin makrillit

1
2
3
4

0
0
0
0

243
243
198
148
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Vetäytymishinta (euroina tonnia kohti)

Laji

Sardelli (Engraulis-suvun lajit)

Koko (1)

Perattu kala, päätä ei
poistettu (1)

Kokonainen kala (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

1
2
3
4

0
0
0
0

822
870
725
302

1
2
3
4

797
797
765
553

436
436
436
361

— 1.5.—31.12.2002

1
2
3
4

1 097
1 097
1 053
760

599
599
599
497

Merluccius merluccius lajin kummeliturskat

1
2
3
4
5

3 326
2 513
2 513
2 069
1 921

2 623
1 958
1 921
1 589
1 515

Lasikampela (Lepidorhombus-suvun lajit)

1
2
3
4

1 620
1 429
1 286
810

1 524
1 334
1 167
691

Hietakampela (Limanda limanda)

1
2

665
506

543
394

Kampela (Platichthys flesus)

1
2

364
276

320
232

Valkotonnikala (Thunnus alalunga)

1
2

2 229
2 229

1 772
1 685

Seepia (Sepia officinalis ja Rossia macrosoma)

1
2
3

0
0
0

1 032
1 032
645

Punakampela (Pleuronectes platessa)
— 1.1.—30.4.2002

Merikrotit (Lophius-suvun lajit)

1
2
3
4
5

Kokonainen tai perattu
kala, päätä ei
poistettu (1)

Pää poistettu (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

1 749
2 237
2 237
1 864
1 032

4 565
4 268
4 031
3 557
2 549

Kaikissa jalostusasteissa
Ekstra, A (1)

Crangon crangon lajin katkaravut

Pohjankatkaravut (Pandalus borealis)

1
2

1
2

1 462
669
Vedessä keitetyt

Tuoreet tai jäähdytetyt

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

5 091
1 785

1 161
—
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Laji

Isotaskurapu (Cancer pagurus)

Koko (1)

L 344/53
Myyntihinta (euroina tonnia kohti)
Kokonaiset (1)

1
2

1 284
963
Kokonaiset (1)

Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

Kielikampela (Solea-suvun lajit)

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Pyrstöt (1)

E (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

4 590
4 590
4 109
2 669

4 590
3 149
3 149
2 188

3 502
2 940
2 162
1 772

Perattu kala, päätä ei
poistettu (1)

Kokonainen kala (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

4 986
4 986
4 720
3 856
3 324

3 856
3 856
3 590
2 792
2 194

(1) Tuoreus-, koko- ja jalostusasteryhmät on määritelty asetuksen (EY) N:o 104/2000 2 artiklan mukaisesti.
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LIITE III
Vetäytymishinnat hyvin kaukana yhteisön merkittävimmistä kulutuskeskuksista sĳaitsevilla purkausalueilla
Vetäytymishinta (euroina tonnia
kohti)
Laji

Clupea harengus
-lajin sillit

Purkausalue

Irlannin rannikkoalueet ja saaret

Perattu kala,
päätä ei
poistettu (1)

Kokonainen
kala (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

0,90

0
0
0
0

110
168
159
101

0,90

1
2
3
4a

0
0
0
0

110
168
159
101

0,96

1
2
3

0
0
0

203
200
195

0,95

1
2
3

0
0
0

201
198
193

1
2

0
0

212
209

3

0

203

1,00

1
2
3

0
0
0

212
209
203

0,75

1
2
3
4
5

2 494
1 884
1 884
1 552
1 441

1 968
1 469
1 441
1 192
1 136

1,00

1
2
3
4
5

3 326
2 513
2 513
2 069
1 921

2 623
1 958
1 921
1 589
1 515

0,48

1
2

1 070
1 070

851
809

0,48

1
2
3
4

0
0
0
0

137
172
194
127

0,74

1
2
3
4

0
0
0
0

212
266
299
195

Atlantin rannikkoalueet Portugalissa

0,93
0,81

2
3

0
0

334
327

Atlantin, Englannin kanaalin ja Pohjanmeren rannikolla sijaitsevat Ranskan alueet

1,00

2

0

359

Irlannin rannikkoalueet ja saaret

Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevien Cornwallin ja
Devonin kreivikuntien rannikkoalueet ja saaret
Rannikkoalueet luoteis-Skotlannissa sijaitsevasta Portpatrickistä
koillis-Skotlannissa sijaitsevaan Wickiin sekä näiden alueiden
länsi- ja pohjoispuolella sijaitsevat saaret; Pohjois-Irlannin
rannikkoalueet ja saaret

1,00

Rannikkoalueet koillis-Skotlannissa Wickistä Aberdeeniin

Merluccius merluccius
-lajin kummeliturskat

Koko (1)

1
2
3
4a

Itä-Englannin rannikkoalueet Berwickstä Douvreen.
Skotlannin rannikkoalueet Portpatrickistä Eyemouthiin sekä
näiden alueiden länsi- ja pohjoispuolella sijaitsevat saaret.
Downin kreivikunnan rannikkoalueet (Pohjois-Irlanti).
Scomber scombrus
-lajin makrillit

Kerroin

Rannikkoalueet luoteis-Skotlannissa sijaitsevasta Troonista
koillis-Skotlannissa sijaitsevaan Wickiin sekä näiden alueiden
länsi- ja pohjoispuolella sijaitsevat saaret

Irlannin rannikkoalueet ja saaret

Valkotonnikala
(Thunnus alalunga)

Azorien saaret ja Madeira

Sardina pilchardus
-lajin sardiinit

Kanariansaaret

Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevien Cornwallin ja
Devonin kreivikuntien rannikkoalueet ja saaret

(1) Tuoreus-, koko- ja jalostusasteryhmät on määritelty asetuksen (EY) N:o 104/2000 2 artiklan mukaisesti.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2573/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II lueteltujen kalastustuotteiden myyntihinnoista
kalastusvuonna 2002
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Sen vuoksi yhteisön alueella aluksesta purettujen jäädytettyjen tuotteiden eri lajeille ja tarjontamuodoille olisi
vahvistettava mukautuskertoimet, jotta voitaisiin
määrittää taso, jolla asetuksen (EY) N:o 104/2000 25
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu interventiotoimenpide
voidaan käynnistää.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä
markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1), sellaisena kuin se
on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 939/2001 (2), ja
erityisesti sen 25 artiklan 1 ja 6 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
Jokaiselle asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II
luetelluista tuotteista vahvistetaan ennen kalastusvuoden
alkua yhteisön myyntihinta, joka on vähintään 70
prosenttia ja enintään 90 prosenttia ohjehinnasta.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

(2)

Kaikkien kyseisten tuotteiden kalastusvuoden 2002 ohjehinnat on vahvistettu neuvoston asetuksessa (EY) N:o
2563/2001 (3).

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II lueteltujen tuotteiden
yhteisön myyntihinnat sekä tarjontamuodot ja niitä koskevat
kalastusvuonna 2002 voimassa olevat kertoimet ovat liitteessä.

(3)

Markkinahinnat vaihtelevat suuresti lajin ja tuotteiden
kaupallisen tarjontamuodon mukaan, erityisesti kalmareiden ja kummeliturskien osalta.

2 artikla

(1)

1 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EYVL L 132, 15.5.2001, s. 10.
(3) Ks. tämän virallisen lehden sivu 26.
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Laji

Tarjontamuoto

Muuntokerroin

Interventiotaso

Myyntihinta
(euroina tonnilta)

Grönlanninpallas
(Reinhardtius hippoglossoides)

Kokonaiset, päättömät tai
päineen

1,0

0,85

1 680

Kummeliturska
(Merluccius spp.)

Kokonaiset, päättömät tai
päineen
Yksittäiset fileet
— nahkoineen
— nahattomat

1,0

0,85

1 085

1,0
1,1

0,85
0,85

1 301
1 431

Hammasahvenet ja pagellit
(Dendex dentex ja Pagellus spp.)

Kokonaiset, päättömät tai
päineen

1,0

0,85

1 349

Miekkakala
(Xiphias gladius)

Kokonaiset, päättömät tai
päineen

1,0

0,85

3 468

Katkaravut
Penaeidae

Jäädytetyt
1,0
1,0

0,85
0,85

3 501
6 785

1,0

0,85

1 639

1,00

0,85

983

1,20

0,85

1 179

2,50

0,85

2 457

2,90

0,85

2 850

1,00

0,85

1 689

1,00

0,80

665

1,70

0,80

1 130

a) Parapenaeus Longirostris
b) Muut Penaeidae
Seepiat
(Sepia officinalis, Rossia macrosoma) ja (Sepiola rondeletti)
Kalmarit
(Loligo spp.)
a) Loligo patagonica

b) Loligo vulgaris

Jäädytetyt

— kokonaiset,
mattomat
— peratut

perkaa-

— kokonaiset,
mattomat
— peratut

perkaa-

Meritursaat
(Octopus spp.)

Jäädytetyt

Illex argentinus

— kokonaiset
mattomat
— putket

perkaa-

Kaupalliset tarjontamuodot:
— kokonainen, perkaamaton: käsittelemätön kala.
— perattu: tuote, josta on poistettu vähintään sisälmykset.
— putki: kalmarin ruumis, josta on poistettu vähintään pää ja sisälmykset.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2574/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
eräille kalastustuotteille kalastusvuodeksi 2002 vahvistettavista viitehinnoista
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Muiden kuin asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteissä I ja
II mainittujen tuotteiden osalta viitehinta vahvistetaan
erityisesti niiden tullausarvojen painotetun keskiarvon
perusteella, jotka on todettu jäsenvaltioiden tuontimarkkinoilla tai tuontisatamissa viitehinnan vahvistamista
edeltävien kolmen vuoden aikana.

(5)

Ei vaikuta tarpeelliselta vahvistaa viitehintoja kaikkien
niiden lajien osalta, joita koskevat asetuksen (EY) N:o
104/2000 29 artiklan 1 kohdassa vahvistetut perusteet,
erityisesti ei sellaisten lajien osalta, joiden kolmansista
maista tulevat vientimäärät ovat vähämerkityksisiä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä
markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1), sellaisena kuin se
on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 939/2001 (2), ja
erityisesti sen 29 artiklan 1 ja 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 104/2000 säädetään mahdollisuudesta vahvistaa yhteisössä voimassa olevat viitehinnat
vuosittain tuoteluokittain niiden tuotteiden osalta, joihin
sovelletaan mainitun asetuksen 28 artiklan 1 kohdan
mukaisesti tariffien suspendoimista koskevaa järjestelyä.
Samasta mahdollisuudesta säädetään niiden tuotteiden
osalta, joihin on sovellettava viitehintaa joko WTO:n
säännöissä määrättävän tariffien alentamista koskevan
järjestelyn tai jonkin muun tullietuusmenettelyn nojalla.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I olevassa A ja B
kohdassa mainittujen tuotteiden osalta viitehinta on yhtä
suuri kuin mainitun asetuksen 20 artiklan 1 kohdan
mukaisesti vahvistettu vetäytymishinta.

(3)

Kyseisten tuotteiden yhteisön vetäytymishinnat kalastusvuodeksi 2002 on vahvistettu komission asetuksessa
(EY) N:o 2572/2001 (3).

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklassa tarkoitettujen kalastustuotteiden viitehinnat kalastusvuodeksi 2002 vahvistetaan
tämän asetuksen liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EYVL L 132, 15.5.2001, s. 10.
(3) Ks. tämän virallisen lehden sivu 47.
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1. Asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden viitehinnat

Viitehinta (euroa tonnilta)
Laji

Koko (1)

Perattu kala päineen (1)
Taricin lisäkoodi

Ekstra, A (1)

Kokonainen kala (1)
Taricin lisäkoodi

Ekstra, A (1)

Clupea harengus -lajin sillit
ex 0302 40 00

1
2
3
4a
4b
4c
5
6

—
—
—
—
—
—
—
—

F011
F012
F013
F016
F017
F018
F015
F019

122
187
177
112
112
234
208
104

Punasimput (puna-ahvenet) (Sebastes
spp.)
ex 0302 69 31 ja ex 0302 69 33

1
2
3

—
—
—

F067
F068
F069

949
949
796

Gadus morhua -lajin turskat
ex 0302 50 10

1
2
3
4
5

1 146
1 146
1 082
859
605

F083
F084
F085
F086
F087

827
827
636
477
350

F073
F074
F075
F076
F077

Vedessä keitetyt

Pohjankatkaravut (Pandalus borealis)
ex 0306 23 10

1
2

Tuoreet tai jäähdytetyt

Taricin lisäkoodi

Ekstra, A (1)

Taricin lisäkoodi

Ekstra, A (1)

F317
F318

5 091
1 785

F321
—

1 161
—

(1) Tuoreus-, koko- ja tarjontamuotoluokat on määritelty asetuksen (EY) N:o 104/2000 2 artiklan mukaisesti.

2. Asetuksen (EY) N:o 104/2000 29 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden viitehinnat

Tuote

1. Punasimppu (puna-ahven)
(Sebastes spp.)
ex 0303 79 35
ex 0303 79 37

ex 0304 20 35
ex 0304 20 37

Taricin
lisäkoodi

Tarjontamuoto

Viitehinta
(euroa tonnilta)

Kokonaisina:
F411

— päineen tai päättöminä

F412
F413
F414

Fileinä:
— ruotoineen (”standard”)
— ilman ruotoja
— pakattuina harkkoina, joiden paino on enintään
4 kg

942

1 896
2 140
2 263

(*) Kaikkien muiden luokkien, joita ei ole erityisesti mainittu liitteessä olevissa 1 ja 2 kohdissa, ilmoitettava lisäkoodi on ”F499: Muut”.
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Taricin
lisäkoodi

Tuote

2. Turska (Gadus morhua, Gadus ogac
ja Gadus macrocephalus) ja Boreogadus saida -lajin kalat
ex 0303 60 11, ex 0303 60 19,
ex 0303 60 90, ex 0303 79 41

F416

F417
F418
ex 0304 20 29

F419
F420
F421

ex 0304 90 38

F422

3. Seiti (Pollachius virens)
F424
F425
F426

ex 0304 20 31

F427
F428
ex 0304 90 41

F429

4. Kolja (Melanogrammus
aeglefinus)

Kokonaisina, päineen tai päättöminä
Fileinä:
— fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ruotoineen (”standard”)
— fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ilman ruotoja
— fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully
interleaved”), nahkoineen
— fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully
interleaved”), ilman nahkoja
— pakattuina harkkoina, joiden paino on enintään
4 kg
Palat ja muu kalanliha, lukuun ottamatta teollisuusharkkoja (jauhettuja)
Fileinä:
— fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ruotoineen (”standard”)
— fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ilman ruotoja
— fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully
interleaved”), nahkoineen
— fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully
interleaved”), ilman nahkoja
— pakattuina harkkoina, joiden paino on enintään
4 kg
Palat ja muu kalanliha, lukuun ottamatta teollisuusharkkoja (jauhettuja)

Viitehinta
(euroa tonnilta)

1 095

2 404
2 719
2 602
2 944
2 903
1 406

1 503
1 655
1 476
1 665
1 751
987

Fileinä:
F431
F432
F433

ex 0304 20 33

F434
F435
5. Mintai (Theragra chalcogramma)
ex 0304 20 85

F441
F442

6. Silli (Clupea harengus,
pallasii)
ex 0304 10 97
ex 0304 90 22

Tarjontamuoto

L 344/59

Clupea

— fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ruotoineen (”standard”)
— fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ilman ruotoja
— fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully
interleaved”), nahkoineen
— fileet yksittäisinä tai kokonaan limittäisinä (”fully
interleaved”), ilman nahkoja
— pakattuina harkkoina, joiden paino on enintään
4 kg
Fileinä:
— fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ruotoineen (”standard”)
— fileet limittäisinä (”interleaved”) tai teollisuusharkkoina, ilman ruotoja

2 287
2 659
2 537
2 822
2 960

1 137
1 311

Sillifileinä
F450
F450

— joiden kappalepaino on yli 80 g
— joiden kappalepaino on yli 80 g

500
455
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2575/2001,
annettu 27 päivänä joulukuuta 2001,
Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten keisarihummerin 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
komission asetuksella (EY) N:o 2425/2001 (4), säädetään
keisarihummerikiintiöstä 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 Alankomaiden lipun alla purjehtivien tai Alankomaissa rekisteröityjen alusten keisarihummerisaaliit 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. Sen vuoksi on tarpeen noudattaa tätä
päivämäärää,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Alankomaiden lipun alla purjehtivien tai Alankomaissa rekisteröityjen alusten keisarihummerisaaliit 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 keisarihummerin 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 27 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 2576/2001,
annettu 27 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 28 päivänä joulukuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 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 27 päivänä joulukuuta
2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
204
212
999
052
628
999
052
204
999
052
204
388
508
999
052
204
999

69,4
73,8
110,1
84,4
165,3
207,8
186,6
178,0
211,2
194,6
55,3
59,4
23,9
18,6
39,3
86,4
67,1
76,8

052
204
999
052
600
999
039
052
060
400
404
720
999
052
064
400
720
999

67,2
66,0
66,6
48,0
47,7
47,9
104,3
75,0
38,5
99,4
91,9
115,8
87,5
97,2
64,8
99,5
126,7
97,0

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 2577/2001,
annettu 27 päivänä joulukuuta 2001,
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin
sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta
vastaavat toimenpiteet kyseisen alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen säännösten mukaisesti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 15 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 31 artiklan,

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 12 artiklan 1 kohdan
mukaan yhteisössä tuotetulle ja kaseiiniksi muutetulle
rasvattomalle maidolle myönnetään tukea, jos tämä
maito ja tästä maidosta valmistettu kaseiini täyttävät
tietyt edellytykset.

(5)

Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden
valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle
myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2571/97 (5),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 635/2000 (6), sallitaan voin ja kerman toimittaminen alennettuun hintaan tiettyjä tavaroita valmistaville
laitoksille.

(6)

On varmistettava jatkossakin varojen tiukka hallinnointi
ottaen huomioon menoarviot ja varojen saatavuus.

(7)

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

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

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

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdan
mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan a—e ja g kohdassa
tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden ja
yhteisön markkinoiden hintojen ero voidaan kattaa vientituella. Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I
kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän
vahvistamisperusteista 13 päivänä heinäkuuta 2000
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1520/2000 (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1563/2001 (4), määritellään tuotteet, joille olisi
vahvistettava niiden vientiin asetuksen (EY) N:o 1255/
1999 liitteessä lueteltuina tavaroina sovellettava tuen
määrä.

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 1 kohdan
ensimmäisen alakohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta on vahvistettava
kullekin kuukaudelle.

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 3 kohdassa
säädetään, että tuen määrän vahvistamiseksi on tarvittaessa otettava huomioon kaikissa jäsenvaltioissa
mainitun asetuksen liitteessä A lueteltujen perustuotteiden tai niihin rinnastettavien tuotteiden osalta sovellettava tuotantotuki, avustukset tai muut vaikutukseltaan
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

160,
193,
177,
208,

26.6.1999, s. 48.
29.7.2000, s. 10.
15.7.2000, s. 1.
1.8.2001, s. 8.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 liitteessä A ja asetuksen
(EY) N:o 1255/1999 1 artiklassa tarkoitettuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä
lueteltuina tavaroina, sovellettavat vientituen määrät
vahvistetaan liitteen mukaisesti.
2.
Tuen määrää ei vahvisteta niille edellisessä kohdassa
tarkoitetuille tuotteille, joita ei mainita liitteessä.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.
(5) EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3.
(6) EYVL L 76, 25.3.2000, s. 9.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

28.12.2001

28.12.2001
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LIITE
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien
tukien vahvistamisesta 27 päivänä joulukuuta 2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

ex 0402 10 19

Tavaroiden kuvaus

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (TJ 2):
a) vietäessä CN-koodiin 3501 kuuluvia tavaroita
b) vietäessä muita tavaroita

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Tuen määrä

—
20,00

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus 26 painoprosenttia (TJ 3):
a) vietäessä TJ 3:n kaltaisina tuotteina voita tai kermaa sisältäviä tavaroita
alennetulla hinnalla asetuksen (EY) N:o 2571/97 mukaisesti

38,58

b) vietäessä muita tavaroita

68,00

Voi, jossa on rasvaa 82 painoprosenttia (TJ 6):
a) vietäessä alennetulla hinnalla toimitettua voita tai kermaa sisältäviä tavaroita,
jotka on valmistettu asetuksessa (EY) N:o 2571/97 annettujen edellytysten
mukaisesti

75,00

b) vietäessä CN-koodiin 2106 90 98 kuuluvia tavaroita, joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 40 painoprosenttia

167,25

c) vietäessä muita tavaroita

160,00

L 344/66
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2578/2001,
annettu 27 päivänä joulukuuta 2001,
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavista tuen määristä
suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan
vietäessä sovellettava tuki.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(4)

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/2001 (1), ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan a
alakohdan ja 15 kohdan,

Tässä asetuksessa vahvistettujen tukien määrien osalta
voidaan käyttää ennakkovahvistusta, sillä tulevien
kuukausien markkinatilannetta ei ole mahdollista vielä
varmuudella arvioida.

(5)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän
vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat
vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta
suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava suojatoimenpiteitä estämättä silti pitkän aikavälin
sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen
niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta
käytetään, on toimenpide, jolla kyseisten eri tavoitteiden
saavuttaminen mahdollistetaan.

(6)

On varmistettava jatkossakin varojen tiukka hallinnointi
ottaen huomioon menoarvot ja varojen saatavuus.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 1 ja 2
kohdan mukaisesti voidaan kyseisen asetuksen 1 artiklan
1 kohdan a, c, d, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen
tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön
hintojen välinen erotus kattaa vientituella, jos kyseiset
tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä mainittuina
tavaroina. Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen
kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän
vahvistamisperusteista 13 päivänä heinäkuuta 2000
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1520/2000 (2),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1563/2001 (3), täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille olisi vahvistettava niitä asetuksen (EY) N:o
1260/2001 liitteessä I mainittuina tavaroina vietäessä
sovellettava tuen määrä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 1 kohdan
mukaisesti tuen määrä on vahvistettava kuukausittain
100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 3 kohdassa
samoin kuin Uruguayn kierroksen monenvälisten
neuvottelujen osana tehdyn maataloutta koskevan sopimuksen 11 artiklassa määrätään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 liitteessä A esitettyihin ja
asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY)
N:o 1260/2001 liitteessä V mainittuina tavaroina, sovellettavat
tuen määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä ilmoitetun
suuruisiksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1.
(3) EYVL L 208, 1.8.2001, s. 8.
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L 344/67

LIITE
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 27 päivänä joulukuuta 2001 annettuun komission asetukseen
Tuen määrä EUR/100 kg
Tuote

Valkoinen sokeri:

tuen
ennakkovahvistusta
käytettäessä

muissa tapauksissa

39,93

39,93
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2579/2001,
annettu 27 päivänä joulukuuta 2001,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o
562/2000 poikkeamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1209/2001 muuttamisesta kolmannen kerran
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2345/
2001 (2), ja erityisesti sen 38 artiklan 2 kohdan ja 47 artiklan 8
kohdan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1209/2001 seuraavasti:
1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

(4)

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

Komission asetuksessa (EY) N:o 1209/2001 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1922/2001 (4), otetaan käyttöön joitakin poikkeuksia
komission asetuksesta (EY) N:o 562/2000 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1564/2001 (6), koska naudan spongiforminen enkefalopatia (BSE) ja myöhemmin puhjennut suu- ja sorkkatautiepidemia ovat aiheuttaneet poikkeuksellisen markkinatilanteen.

Markkinatilanne on edelleen häiriintynyt, ja sille on
ominaista huomattava hintojen aleneminen. Tämän
lisäksi vuoden 2002 ensimmäisenä vuosineljänneksenä
odotettavissa oleva tuotannon kasvu, joka johtuu nyt
tiloilla pidettävien eläimien teurastuksen siirtymisestä,
voi myös alentaa hintoja edelleen joissakin nautaluokissa. Näin ollen on syytä jatkaa asetuksessa (EY) N:o
1209/2001 säädettyjen poikkeusten soveltamista vuoden
2002 ensimmäisenä vuosineljänneksenä ja tehdä samalla
joitakin mukautuksia.

Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 4 artiklassa tarkoitetun
erityispalkkion määrä nousee häristä 136 eurosta 150
euroon vuonna 2002. Tämä luku on sen vuoksi otettava
huomioon myös lihotettavien nuorten nautojen hinnan
alennuksessa (puoliruhoittain).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1209/2001 olisi siten
muutettava.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 21.
315, 1.12.2001, s. 29.
165, 21.6.2001, s. 15.
261, 29.9.2001, s. 52.
68, 16.3.2000, s. 22.
208, 1.8.2001, s. 14.

a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 562/2000
4 artiklan 2 kohdassa säädetään, siinä tarkoitettujen
ruhojen enimmäispaino on:
— 380 kilogrammaa vuoden 2002 ensimmäisen vuosineljänneksen kolmessa ensimmäisessä tarjouskilpailussa,
— 370 kilogrammaa vuoden 2002 ensimmäisen vuosineljänneksen kahdessa viimeisessä tarjouskilpailussa.
Painavampia ruhoja voidaan kuitenkin ostaa interventioon. Tällöin ostohinta maksetaan tähän enimmäismäärään asti ja etuneljännesten osalta ostohinta on 40
prosenttia sallitusta enimmäispainosta maksettavasta
hinnasta.”
b) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 562/2000
16 artiklan 2 kohdassa säädetään:
— vuoden 2002 ensimmäisellä vuosineljänneksellä
toimitusaika on toisessa ja viidennessä tarjouskilpailussa 24 kalenteripäivää.”
c) Korvataan 7 kohdan kolmannen luetelmakohdan toisessa
virkkeessä luku ”68” luvulla ”75”.
2) Korvataan 2 artiklan toinen kohta seuraavasti:
”Sitä sovelletaan vuoden 2002 ensimmäisenä vuosineljänneksenä avattuihin tarjouskilpailuihin.”

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

28.12.2001
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2580/2001,
annettu 27 päivänä joulukuuta 2001,
tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin
torjumiseksi
(7)

Yhteisön alueella tarkoitetaan tässä asetuksessa kaikkia
niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perustamissopimusta perustamissopimuksessa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

ottaa huomioon erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 hyväksytyn
neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP (1),

(8)

Yhteisön etujen suojelemiseksi voidaan myöntää tiettyjä
poikkeuksia.

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

(9)

Tämän asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun luettelon laatimista ja muuttamista koskevan menettelyn
osalta neuvoston olisi käytettävä itse asianomaista
täytäntöönpanovaltaa ottaen huomioon, että sen
jäsenten käytössä on tätä varten erityisiä keinoja.

(10)

Tämän asetuksen säännösten kiertäminen olisi estettävä
asianmukaisella tietojärjestelmällä ja tarvittaessa asiaa
tukevilla toimenpiteillä, mukaan lukien yhteisön lainsäädännön täydentäminen.

(11)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi tarvittaessa oltava valtuudet varmistaa tämän asetuksen
noudattaminen.

(12)

Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat
säännökset ja varmistettava, että säännöksiä noudatetaan. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia
ja varoittavia.

(13)

Komission ja jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava toisilleen
tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä sekä
muista niiden käytettävissä olevista asetukseen liittyvistä
merkityksellisistä tiedoista.

(14)

Tämän asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun
luetteloon voidaan kirjata henkilöitä ja yhteisöjä, jotka
ovat yhteydessä tai vuorovaikutuksessa kolmansiin
maihin tai jotka ovat muutoin yhteisen kannan 2001/
931/YUTP yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevien osien kohteena. Jälkimmäisten osalta perustamissopimuksessa ei ole muita määräyksiä tämän asetuksen
säännösten antamiseksi tarvittavista valtuuksista kuin
sen 308 artikla.

(15)

Euroopan yhteisö on pannut täytäntöön Yhdistyneiden
Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat
1267(1999) ja 1333(2000) antamalla asetuksen (EY) N:o
467/2001 (3), jolla henkilöille ja ryhmille kuuluvat varat
jäädytetään, ja siksi kyseiset henkilöt ja ryhmät eivät
kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan,

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 60, 301 ja 308 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Eurooppa-neuvosto totesi 21 päivänä syyskuuta 2001
pidetyssä ylimääräisessä kokouksessaan, että terrorismi
on todellinen haaste koko maailmalle ja Euroopalle ja
että terrorismintorjunta on Euroopan unionin ensisijainen tavoite.

(2)

Eurooppa-neuvosto totesi myös, että terrorismin rahoittamisen estäminen on ratkaiseva osa terrorismin
torjuntaa, ja kehotti neuvostoa toteuttamaan tarvittavat
toimenpiteet terroritoiminnan kaikenlaisen rahoituksen
estämiseksi.

(3)

(4)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto päätti
28 päivänä syyskuuta 2001 antamassaan päätöslauselmassa 1373(2001), että kaikkien valtioiden olisi jäädytettävä sellaisten henkilöiden varat ja muut rahoituksen
lähteet tai taloudelliset resurssit, jotka tekevät tai yrittävät tehdä terroritekoja, osallistuvat niiden tekemiseen
taikka edistävät niiden tekemistä.
Turvallisuusneuvosto päätti myös, että olisi toteutettava
toimenpiteitä sen kieltämiseksi, että varoja ja muita
rahoituksen lähteitä tai taloudellisia resursseja annettaisiin tällaisten henkilöiden käyttöön ja että tällaisille
henkilöille tarjottaisiin rahoituspalveluja tai muita rahoitukseen liittyviä palveluja.

(5)

Yhteisön toiminta on tarpeen erityistoimenpiteiden
toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn
yhteisen kannan 2001/931/YUTP yhteistä ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa koskevien osien täytäntöönpanemiseksi.

(6)

Tämä asetus on yhteisön tasolla tarpeellinen toimenpide,
jolla täydennetään terroristijärjestöjä koskevia hallinto- ja
oikeusmenettelyjä Euroopan unionissa ja kolmansissa
maissa.

(1) Ks. tämän virallisen lehden sivu 93.
(2) Lausunto annettu 13 päivänä joulukuuta 2001 (ei vielä julkaistu
virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 67, 9.3.2001, s. 1.
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ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

L 344/71

A) rahamarkkinavälineet (mukaan lukien sekit, vekselit
ja talletustodistukset);
B) ulkomaanvaluutta;

1 artikla
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) ’varoilla, muilla rahoituksen lähteillä ja taloudellisilla
resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai
kiinteää omaisuutta sen hankintatavasta riippumatta, sekä
kaikenlaisia varallisuuteen liittyvän omistusoikeuden tai
edun osoittavia oikeudellisia asiakirjoja tai todistuksia,
sähköiset tai digitaaliset mukaan luettuina, mukaan lukien
mutta ei yksinomaan pankkiluotot, matkasekit, pankkisekit,
maksumääräykset, osakkeet, takuut, velkakirjat, asetteet ja
remburssit;
2) ’varojen, muiden rahoituksen lähteiden ja taloudellisten
resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki
sellainen varojen liikkuminen, siirtäminen, muuntaminen,
käyttäminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää,
paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan lukien;
3) ’rahoituspalveluilla’ mitä tahansa rahoitusluonteista palvelua,
mukaan lukien kaikki vakuutustoiminta ja siihen liittyvät
palvelut sekä kaikki pankkipalvelut ja muut rahoituspalvelut, lukuun ottamatta vakuutuspalveluja, seuraavasti:
Vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelu
i) ensivakuutus (mukaan luettuna rinnakkaisvakuutus):
A) henkivakuutus,
B) vahinkovakuutus;
ii) jälleenvakuutus ja edelleenvakuutus;
iii) vakuutusedustajien toiminta, kuten vakuutuksenvälitysja vakuutusasiamiestoiminta;
iv) vakuutuksen liitännäispalvelut, kuten neuvonta-,
aktuaari-, riskinarviointi- ja vahingonselvittelypalvelut.
Pankki- ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuspalveluja)
v) talletusten ja muiden takaisin maksettavien varojen
hankinta;
vi) kaikenlainen luotonanto, mukaan luettuna kulutusluotot, kiinnitysluotot, factoring-rahoitus ja liiketoiminnan rahoitus;
vii) rahoitusleasing;
viii) kaikki maksu- ja rahansiirtopalvelut, mukaan lukien
luotto-, tili- ja maksukortit, matkasekit ja pankkivekselit;
ix) takaukset ja sitoumukset;
x) kaupankäynti omaan tai asiakkaitten lukuun pörssissä,
OTC-markkinoilla tai muuten seuraavilla välineillä:

C) johdannaistuotteet, mukaan luettuina muttei yksinomaan, futuurit ja optiot;
D) valuuttakurssi- ja korkovälineet, mukaan lukien
sellaiset tuotteet kuin swapit ja korkotermiinit;
E) siirtokelpoiset arvopaperit;
F) muut markkinakelpoiset välineet ja rahoitusomaisuus, mukaan lukien jalometalliharkot;
xi) osallistuminen kaikenlaisten arvopapereiden liikkeeseenlaskuun, mukaan lukien merkintätakuut ja sijoitukset asiamiehenä (julkisesti tai yksityisesti) ja liikkeeseenlaskuun liittyvien palvelujen tarjoaminen;
xii) rahavälitys;
xiii) omaisuuden hoito, kuten käteisvarojen tai arvopaperisalkun hoito, kaikenlainen yhteissijoituksen hoito,
eläkerahastojen hoito sekä edunhoito-, säilytys- ja
rahastopalvelut;
xiv) rahoitusomaisuuden, kuten arvopapereiden, johdannaisvälineiden ja muiden siirtokelpoisten välineiden
maksu- ja clearingpalvelut;
xv) rahoitustietojen antaminen ja siirto, rahoitukseen liittyvä tietojenkäsittely ja siihen liittyvien ohjelmistojen
toimittaminen muiden rahoituspalvelujen tarjoajien
toimesta;
xvi) neuvonta, välitys ja muut v—xv alakohdassa lueteltuihin erilaisiin toimintoihin liittyvät liitännäiset rahoituspalvelut, mukaan lukien luottotietotoiminta ja luottoanalyysit, sijoituksiin ja salkunhoitoon liittyvä
tutkimus ja neuvonta sekä yritysostoihin ja yritysten
uudelleenjärjestelyihin ja toimintastrategiaan liittyvä
neuvonta;
4) ’terroriteolla’ erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi... hyväksytyn yhteisen kannan 2001/
931/YUTP 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tekoa;
5) ’oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön omistamisella’ vähintään 50 prosentin omistusta kyseisen oikeushenkilön,
ryhmän tai yhteisön omistusoikeuksista taikka sen osakeenemmistöä;
6) ’oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön valvonnalla’ jotakin
seuraavista:
a) oikeutta nimittää tai erottaa enemmistö kyseisen oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön hallinto-, johto- tai
valvontaelinten jäsenistä;
b) sitä, että on yksin äänioikeuttaan käyttäen nimittänyt
enemmistön oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön
hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenistä, jotka ovat
toimineet tehtävässä kuluvan tai edellisen tilikauden
aikana;
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c) sitä, että oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön muiden
osakkaiden tai jäsenten kanssa tehdyn sopimuksen
nojalla määrää yksin enemmistöstä osakkaiden tai
jäsenten äänistä kyseisessä oikeushenkilössä, ryhmässä
tai yhteisössä;
d) oikeutta käyttää määräävää vaikutusvaltaa oikeushenkilössä, ryhmässä tai yhteisössä kyseisen oikeushenkilön,
ryhmän tai yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen tai sen
perustamiskirjan tai yhtiöjärjestyksen määräysten nojalla,
jos kyseistä oikeushenkilöä, ryhmää tai yhteisöä koskevassa laissa sallitaan, että siihen sovelletaan tällaista sopimusta tai määräystä;
e) valtaa käyttää d alakohdassa tarkoitettua oikeutta käyttää
määräävää vaikutusvaltaa, vaikka ei olisi kyseisen
oikeuden haltija;
f) oikeutta käyttää oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön
koko omaisuutta tai osaa siitä;
g) sellaisen oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön liiketoiminnan yhtenäistä johtamista, joiden osalta julkistetaan
konsolidoitu tilinpäätös;
h) sitä, että vastaa yhteisvastuullisesti oikeushenkilön,
ryhmän tai yhteisön rahoitusvastuista tai takaa niitä.

2 artikla
1.
Jäljempänä 5 ja 6 artiklassa tarkoitettuja poikkeuksia
lukuun ottamatta:
a) kaikki 3 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainituille luonnollisille tai oikeushenkilöille, ryhmille tai yhteisöille
kuuluvat tai niiden omistamat tai hallussa olevat varat, muut
rahoituksen lähteet ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä;
b) varoja, muita rahoituksen lähteitä ja taloudellisia resursseja
ei saa luovuttaa suoraan tai välillisesti 3 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainittujen luonnollisten henkilöiden,
oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen käyttöön tai niiden
hyväksi.
2.
Jäljempänä 5 ja 6 artiklassa tarkoitettuja poikkeuksia
lukuun ottamatta on kiellettävä rahoituspalvelujen tarjoaminen
3 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainituille luonnollisille
henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille ja yhteisöille tai niiden
hyväksi.
3.
Neuvosto laatii yksimielisesti luettelon niistä henkilöistä,
ryhmistä ja yhteisöistä, joihin tätä asetusta sovelletaan, tarkastelee ja muuttaa sitä yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1
artiklan 4, 5 ja 6 kohdan määräysten mukaisesti. Tähän luetteloon on sisällyttävä:
i) luonnolliset henkilöt, jotka tekevät tai yrittävät tehdä terroriteon taikka osallistuvat terroriteon tekemiseen tai edistävät sellaisen tekemistä;
ii) oikeushenkilöt, ryhmät tai yhteisöt, jotka tekevät tai yrittävät tehdä terroriteon taikka osallistuvat terroriteon tekemiseen tai edistävät sellaisen tekemistä;
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iii) oikeushenkilöt, ryhmät tai yhteisöt, joita omistaa tai joissa
määräysvaltaa käyttää yksi tai useampi i ja ii alakohdassa
tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, ryhmä tai
yhteisö, tai
iv) luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, ryhmät tai yhteisöt,
jotka toimivat yhden tai useamman i ja ii alakohdassa
tarkoitetun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän
tai yhteisön puolesta tai ohjauksessa.
3 artikla
1.
Tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin
toimiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 2 artiklan kiertäminen on kiellettävä.
2.
Kaikki tiedot, joiden mukaan tämän asetuksen säännöksiä
kierretään tai on kierretty, on ilmoitettava liitteessä luetelluille
jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle.
4 artikla
1.
Rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen sekä perustamissopimuksen 284 artiklan määräysten soveltamista pankkien, muiden rahoituslaitosten, vakuutusyhtiöiden sekä muiden
elinten ja henkilöiden on:
— toimitettava välittömästi kaikki sellaiset tiedot, jotka edistävät tämän asetuksen noudattamista, kuten 2 artiklan
mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät sekä 5 ja 6 artiklan
nojalla toteutetut maksutapahtumat:
— niiden jäsenvaltioiden liitteessä luetelluille toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne asuvat tai sijaitsevat, ja
— komissiolle kyseisten toimivaltaisten viranomaisten välityksellä,
— toimittava yhteistyössä liitteessä lueteltujen toimivaltaisten
viranomaisten kanssa tällaisten tietojen todentamiseksi.
2.
Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja
tietoja käytetään vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on
annettu tai vastaanotettu.
3.
Komission suoraan vastaanottamat tiedot saatetaan asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja
neuvoston käyttöön.
5 artikla
1.
Mitä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, ei
sovelleta jäädytetyille tileille kasvavan koron maksamiseen
kyseisille tileille. Myös korko jäädytettävä.
2.
Liitteessä mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat terroritekojen rahoituksen estämiseksi myöntää
asianmukaisiksi katsominsa ehdoin erityisen valtuutuksen:
1) jäädytettyjen varojen käyttämiseen 2 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetussa luettelossa mainitun luonnollisen henkilön tai
hänen perheenjäsenensä inhimillisten perustarpeiden tyydyttämiseen yhteisössä, mukaan lukien erityisesti ruuan, lääkkeiden, perheen asunnon vuokran tai kiinnityslainan ja
kyseisen perheen jäsenten sairaudenhoitoon liittyvien
korvausten ja maksujen suorittaminen;
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2) jäädytetyiltä tileiltä seuraaviin tarkoituksiin suoritettaviin
maksuihin:
a) verojen, pakollisten vakuutusmaksujen ja julkisia palveluja kuten kaasua, vettä, sähköä ja teleyhteyksiä koskevien korvausten suorittaminen yhteisössä, ja
b) rahoituslaitokselle tilien hoidosta aiheutuvien korvausten
suorittaminen yhteisössä;
3) 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainitulle
henkilölle, yhteisölle tai muulle elimelle suoritettaviin,
ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehdyistä sopimuksista tai syntyneistä velvoitteista johtuviin maksuihin edellyttäen, että maksut suoritetaan yhteisössä jäädytetylle tilille.
3.
Valtuutus on haettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselta
viranomaiselta, jonka alueella varat, muut rahoituksen lähteet
tai muut taloudelliset resurssit on jäädytetty.
6 artikla
1.
Jollei 2 artiklan säännöksistä muuta johdu, jäsenvaltion
toimivaltaiset viranomaiset voivat yhteisön etujen suojelemiseksi, kansalaisten ja asukkaiden edut mukaan luettuina,
myöntää erityisiä valtuutuksia:
— varojen, muiden rahoituslähteiden tai muiden taloudellisten
resurssien vapauttamiseen,
— varojen, muiden rahoituslähteiden tai muiden taloudellisten
resurssien antamiseen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa
luettelossa mainitun henkilön, yhteisön tai muun elimen
käyttöön, tai
— rahoituspalvelujen tarjoamisen kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle
kuultuaan muita jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota 2
kohdan mukaisesti.
2.
Toimivaltaisen viranomaisen, jolle esitetään 1 kohdassa
tarkoitettu valtuutusta koskeva pyyntö, on ilmoitettava muiden
jäsenvaltioiden liitteessä luetelluille toimivaltaisille viranomaisille, neuvostolle ja komissiolle perusteista, joiden nojalla se
aikoo joko hylätä pyynnön tai myöntää erityisen valtuutuksen,
ja tarpeellisiksi katsomistaan edellytyksistä terroritekojen rahoituksen estämiseksi.
Toimivaltaisen viranomaisen, joka aikoo myöntää erityisen
valtuuden, on otettava asianmukaisesti huomioon muiden
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jäsenvaltioiden, neuvoston ja komission kahden viikon kuluessa
esittämät huomautukset.
7 artikla
Komissiolla on valtuudet muuttaa liitettä jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.
8 artikla
Jäsenvaltiot, neuvosto ja komissio ilmoittavat toisilleen tämän
asetuksen nojalla toteuttamistaan toimenpiteistä ja toimittavat
toisilleen käytettävissään olevat tähän asetukseen liittyvät
merkitykselliset tiedot, erityisesti 3 ja 4 artiklan mukaisesti
vastaanotetut tiedot sekä tiedot asetuksen säännösten rikkomisesta, täytäntöönpano-ongelmista ja kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.
9 artikla
Kunkin jäsenvaltion on määriteltävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättävät seuraamukset. Seuraamusten
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
10 artikla
Tätä asetusta sovelletaan:
1) yhteisön alueella sen ilmatila mukaan lukien;
2) jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai
muussa aluksessa;
3) missä tahansa muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;
4) oikeushenkilöön, ryhmään tai yhteisöön, joka on yhtiöitetty
tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
5) yhteisössä liiketoimintaa harjoittavaan oikeushenkilöön,
ryhmään tai yhteisöön.
11 artikla
1.
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
2.
Vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta
komissio esittää kertomuksen asetuksen vaikutuksista ja tekee
tarvittaessa ehdotuksia sen muuttamiseksi.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
L. MICHEL
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LIITE
LUETTELO 3, 4 JA 5 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TOIMIVALTAISISTA VIRANOMAISISTA (TÄYDENNETÄÄN JÄSENVALTIOIDEN TOIMITTAMIEN TIETOJEN PERUSTEELLA)
BELGIA

IRLANTI

Ministère des finances
Trésorerie
avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18

Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
P.O. Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 671 66 66

TANSKA

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 408 24 92

Erhvervsfremmestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
SAKSA
— varojen jäädyttämisen osalta:
Deutsche Bundesbank
Wilhelm Eppsteinstr. 14
D-60431 Frankfurt/Main
Tel. (00-49-69) 95 66
— vakuutusten osalta:
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)
Graurheindorfer Str. 108
D-53117 Bonn
Tel. (00-49-228) 42 28
KREIKKA
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5 Nikis str.
GR-105 63 Athens
Tel. (00-30-1) 333 27 81-2
Fax (00-30-1) 333 27 93
Yπουργείο Εθνικήs Οικονοµίαs
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικήs Πολιτικήs
Νίκηs 5, 10562 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: (00-30-1) 333 27 81-2
Φαξ: (00-30-1) 333 27 93
ESPANJA

ITALIA
Ministero dell'Economia e delle Finanze
…
LUXEMBURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48
Ministère des Finances
3 rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41
ALANKOMAAT
Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27
Fax (31-70) 342 79 05

Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (00-34) 91 349 39 83
Fax (00-34) 91 349 35 62

ITÄVALTA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (00-34) 91 209 95 11
Fax (00-34) 91 209 96 56

— 4 artikla
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99

RANSKA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15

— 3 artikla
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290
— 5 artikla
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99
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PORTUGALI
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-1) 882 32 40/47
Fax: (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das
Organizações Politícas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351 21) 394 60 72
Fax: (351 21) 394 60 73
SUOMI/FINLAND
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
FIN-00161 Helsinki
P. (358-9) 13 41 51
F. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40
RUOTSI
— 3 artikla
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
102 26 Stockholm
tfn 08-401 90 00
fax 08-401 99 00
— 4 ja 6 artiklat
Finanzinspektionen
Box 7831
103 98 Stockholm

tfn 08-787 80 00
fax 08-24 13 35
— 5 artikla
Riksförsäkringsverket (RFV)
103 51 Stockholm
tfn 08-786 90 00
fax 08-411 27 89
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Tel: (44-207) 270 55 50
Fax: (44-207) 270 43 65
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09
EUROOPAN YHTEISÖ
Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2 / Mr A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel.: (32-2) 295 68 80
Fax: (32-2) 296 75 63
E-mail: anthonius-de-vries@cec.eu.int
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/97/EY,
annettu 4 päivänä joulukuuta 2001,
rahoitusjärjestelmien rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/308/ETY muuttamisesta
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen
virkkeen sekä 95 artiklan,

(4)

Tästä vastuun jakamisesta olisi säädettävä selvästi direktiivissä muuttamalla ’luottolaitoksen’ ja ’rahoituslaitoksen’ määritelmää.

(5)

Euroopan parlamentti on ilmaissut huolensa siitä, että
valuutanvaihtotoimistojen ja valuutansiirtotoimistojen
toiminta ovat alttiita rahanpesulle. Tällaisen toiminnan
tulisi jo kuulua direktiivin soveltamisalaan. Epävarmuuden poistamiseksi tältä osin direktiivissä olisi
selvästi vahvistettava, että tällainen toiminta kuuluu sen
soveltamisalaan.

(6)

Sen varmistamiseksi, että rahoitusala kuuluisi mahdollisimman kattavasti direktiivin soveltamisalaan, olisi myös
selvennettävä, että direktiiviä sovelletaan sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla 10 päivänä toukokuuta
1993 annetussa neuvoston direktiivissä 93/22/ETY (5)
tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten toimintaan.

(7)

Direktiivillä jäsenvaltiot velvoitetaan vain torjumaan
huumausainerikosten tuottaman hyödyn pesua. Viime
vuosina rahanpesun määritelmää on pyritty laajentamaan siten, että se kattaa laajemman joukon esirikoksia
tai rahanpesun taustalla olevia rikoksia, mikä käy ilmi
esimerkiksi rahanpesun torjuntaa johtavan rahoitusalan
kansainvälisen rahanpesutyöryhmän (Financial Action
Task Force, FATF) 40 suosituksen tarkistuksesta vuonna
1996.

(8)

Esirikosten joukon laajentaminen helpottaa epäilyttävien
liiketoimien ilmoittamista ja tämän alan kansainvälistä
yhteistyötä. Siksi direktiivi olisi saatettava tältä osin ajan
tasalle.

(9)

Rahanpesua, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamista, jäljittämistä, jäädyttämistä,
takavarikoimista ja menetetyksi tuomitsemista koskevassa yhteisessä toiminnassa 98/699/YOS 3 päivältä
joulukuuta 1998 (6), jäsenvaltiot sitoutuivat tekemään
kaikista yhteisessä toiminnassa määritellyistä törkeistä
rikoksista rahanpesun kriminalisoinnin edellyttämiä
esirikoksia.

(10)

Etenkin järjestäytyneen rikollisuuden torjunta liittyy
läheisesti rahanpesun estämiseen. Näin ollen esirikoksia
koskevaa luetteloa olisi mukautettava tämän mukaisesti.

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
noudattavat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251
artiklassa määrättyä menettelyä (3), ja ottavat huomioon sovittelukomitean 18 päivänä syyskuuta 2001 hyväksymän yhteisen
tekstin,
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Direktiivi 91/308/ETY (4), jäljempänä ’direktiivi’, joka on
tärkeimpiä kansainvälisiä välineitä rahanpesun torjunnassa, olisi saatettava ajan tasalle komission päätelmien
sekä Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden esittämien
toiveiden mukaisesti. Näin direktiivi vastaisi tämän alan
parasta kansainvälistä käytäntöä ja lisäksi asettaisi edelleenkin korkeatasoiset vaatimukset rahoitusalan ja
muiden rahanpesulle alttiiden toimintojen suojaamiseksi
rikoksen tuottaman hyödyn haitallisilta vaikutuksilta.
Palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) mukaan jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen
julkisen moraalin suojelemiseksi, sekä varotoimenpiteitä
muun muassa rahoitusjärjestelmän vakauden ja koskemattomuuden turvaamiseksi. Näillä toimenpiteillä ei
tulisi asettaa rajoituksia, jotka eivät ole tarpeen kyseisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Direktiivissä ei todeta selvästi, minkä jäsenvaltion viranomaisille niiden luotto- ja rahoituslaitosten sivuliikkeiden, joiden pääkonttori on toisessa jäsenvaltiossa,
olisi ilmoitettava epäilyttävistä liiketoimista, eikä sitä,
minkä jäsenvaltion viranomaisten tehtävänä on valvoa,
että tällaiset sivuliikkeet noudattavat direktiiviä. Sen
jäsenvaltion viranomaisille, jossa sivukonttori sijaitsee,
olisi ilmoitettava epäilyttävistä liiketoimista, ja näiden
viranomaisten on täytettävä edellä mainitut velvollisuudet.

(1) EYVL C 177 E, 27.6.2000, s. 14.
(2) EYVL C 75, 15.3.2000, s. 22.
(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 5. heinäkuuta 2000 (EYVL
C 121, 24.4.2001, s. 133), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu
30. marraskuuta 2000 (EYVL C 36, 2.2.2001, s. 24), ja Euroopan
parlamentin päätös, tehty 5. huhtikuuta 2001 (ei vielä julkaistu
virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin päätös, tehty 13.
marraskuuta 2001 ja neuvoston päätös, tehty 19. marraskuuta
2001.
4
( ) EYVL L 166, 28.6.1991, s. 77.

(5) EYVL L
viimeksi
97/9/EY
6
( ) EYVL L

141, 11.6.1993, s. 27, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä
(EYVL L 84, 26.3.1997, s. 22).
333, 9.12.1998, s. 1.
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(11)

Direktiivissä säädetään velvoitteista, jotka koskevat
erityisesti ilmoittamista epäilyttävistä liiketoimista. Olisi
tarkoituksenmukaisempaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta
koskevan korkean tason työryhmän toimintasuunnitelman (1) hengen mukaista, että direktiivissä säädettyä
rahanpesukieltoa laajennettaisiin.

(12)

Neuvosto hyväksyi 21 päivänä joulukuuta 1998 yhteisen
toiminnan 98/733/YOS (2), jolla rikollisjärjestöön kuuluminen kriminalisoitiin Euroopan unionin jäsenvaltioissa.
Tämä yhteinen toiminta heijastaa jäsenvaltioiden yhteistä
näkemystä tällä alalla tarvittavan yhteisen lähestymistavan tarpeesta.

(13)

Kuten direktiivissä edellytetään, jokaisessa jäsenvaltiossa
rahoitusala ja erityisesti luottolaitokset tekevät ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista. On osoittautunut, että
rahoitusalan valvonnan tiukentuminen on pakottanut
rahan pesijät etsimään vaihtoehtoisia menetelmiä
rikoksen tuottaman hyödyn alkuperän salaamiseksi.

(14)

Rahanpesu on suuntautumassa yhä enemmän rahoitusalan ulkopuoliseen liiketoimintaan. Tämän vahvistavat
myös rahoitusalan rahanpesutyöryhmän rahanpesun
tekniikoista ja toimintatavoista tekemät tutkimukset.

(15)

Direktiivin velvoitteet, jotka koskevat asiakkaan henkilöllisyyden todentamista, rekisterien ylläpitoa ja epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista, olisi ulotettava koskemaan rajoitettua joukkoa toimintoja ja ammatteja,
joiden on osoitettu olevan alttiita rahanpesulle.

(16)

Direktiivin säännöksiä olisi sovellettava jäsenvaltioiden
määrittelemiin notaareihin ja itsenäisiin lakimiesammattien harjoittajiin heidän hoitaessaan rahoitus- tai yritystoimintaan liittyviä liiketoimia, mukaan luettuna veroneuvonta, joihin liittyy suurin riski siitä, että mainittujen
lakimiesammattien harjoittajien palveluja käytetään
väärin rikollisen toiminnan tuottaman hyödyn pesemiseksi.
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(18)

Kaikkien tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien
ammattien harjoittajien tarjoamia suoraan verrattavissa
olevia palveluja on kohdeltava samalla tavoin. Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä
Euroopan yleissopimuksessa ja Euroopan unionista
tehdyssä sopimuksessa määrättyjen oikeuksien turvaamiseksi eivät sellaiset tiedot, jotka tilintarkastajat, ulkopuoliset kirjanpitäjät ja veroneuvojat, jotka joissakin jäsenvaltioissa voivat puolustaa tai edustaa asiakasta oikeuskäsittelyssä tai selvittää asiakkaan oikeudellista asemaa,
saavat näitä tehtäviä suorittaessaan, saisi kuulua direktiivin mukaisen ilmoittamisvelvollisuuden piiriin.

(19)

Direktiivissä viitataan toisaalta ”rahanpesun vastustamisesta vastuussa oleviin viranomaisiin”, joille epäilyttävistä
liiketoimista on ilmoitettava, ja toisaalta viranomaisiin,
joilla lain tai asetuksen nojalla on valtuudet valvoa kaikkien sellaisten laitosten tai henkilöiden toimintaa, joihin
sovelletaan tämän direktiivin säännöksiä (”toimivaltaiset
viranomaiset”). Lähtökohtana on, että direktiivillä ei
velvoiteta jäsenvaltioita perustamaan tällaisia ”toimivaltaisia viranomaisia”, jos niitä ei ole olemassa, ja että
asianajajaliitot ja itsenäisten ammattien harjoittajien
muut itsesääntelyelimet eivät sisälly ”toimivaltaisten
viranomaisten” määritelmään.

(20)

Jotta notaarien ja itsenäisten lakimiesammattien harjoittajien velvollisuus asiakkaitaan koskevaan vaitioloon
otettaisiin asianmukaisesti huomioon, jäsenvaltioiden
olisi saatava nimetä asianajajaliitto tai muu itsenäisten
ammattien harjoittajien itsesääntelyelin elimeksi, joille
näiden ammattien harjoittajat voivat toimittaa ilmoitukset mahdollisista rahanpesutapauksista. Jäsenvaltioiden tehtävänä on määritellä tällaisten ilmoitusten
käsittelyä ja niiden toimittamista mahdollisesti edelleen
”rahanpesun vastustamisesta vastuussa oleville viranomaisille” koskevat säännöt, sekä yleensä asianajajaliittojen tai ammatillisten elinten ja näiden viranomaisten
välisen asianmukaiset yhteistyön muodot,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:
(17)

Jos oikeudellisesti tunnustetun ja valvotun itsenäisen
lakimiesammatin harjoittajat, kuten lakimiehet, jotka
antavat lainopillista neuvontaa, selvittävät asiakkaan
oikeudellista asemaa tai edustavat asiakasta oikeudenkäynneissä, ei olisi asianmukaista, että nämä lakimiesammatin harjoittajat tämän direktiivin mukaan velvoitettaisiin tämän toiminnan osalta ilmoittamaan rahanpesua
koskevista epäilyksistään. Ne tiedot, jotka on saatu
ennen oikeuskäsittelyä, sen aikana tai sen jälkeen taikka
selvitettäessä asiakkaalle hänen oikeudellista asemaansa,
on jätettävä ilmoittamisvelvollisuuden ulkopuolelle. Näin
ollen lainopillinen neuvonta kuuluu edelleen salassapitovelvollisuuden piiriin, jollei oikeudellinen avustaja ole
osallisena rahanpesutoiminnassa, jollei lainopillista
neuvontaa ole annettu rahanpesutarkoituksiin tai jollei
lakimies tiedä, että hänen asiakkaansa hakee lainopillista
neuvontaa rahanpesutarkoituksiin.

(1) EYVL C 251, 15.8.1997, s. 1.
(2) EYVL L 351, 29.12.1998, s. 1.

1 artikla
Muutetaan direktiivi 91/308/ETY seuraavasti:
1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:
”1 artikla
Tässä direktiivissä tarkoitetaan:
A) ’luottolaitoksella’ direktiivin 2000/12/EY (*) 1 artiklan
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määriteltyjä luottolaitoksia, mukaan lukien kyseisen direktiivin 1
artiklan 3 kohdassa tarkoitetut sellaisten luottolaitosten
yhteisössä sijaitsevat sivukonttorit, joiden kotipaikka
on yhteisön alueella tai sen ulkopuolella;
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B) ’rahoituslaitoksella’
1) yritystä, joka ei ole luottolaitos ja jonka pääasiallisena toimintana on yhden tai useamman direktiivin
2000/12/EY liitteessä I olevan luettelon 2—12 ja
14 kohtaan sisältyvän toiminnan harjoittaminen.
Näihin sisältyy valuutanvaihtotoimistojen ja valuutansiirtotoimistojen toiminta;
2) vakuutusyritystä, joka on saanut toimiluvan direktiivin 79/267/ETY (**) mukaisesti, siltä osin kuin se
harjoittaa kyseisen direktiivin soveltamisalaan
kuuluvaa toimintaa;
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jotka ovat osoituksena tällaisten varojen omistuksesta
tai osuudesta niihin;
E) ’rikollisella toiminnalla’ kaikenlaista rikollista osallistumista vakavan rikoksen tekoon.
Vakavia rikoksia ovat ainakin:
— Wienin yleissopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen a
kohdassa määritellyt rikokset;
— yhteisen toiminnan 98/733/YOS (****) 1 artiklassa
määritelty rikollisjärjestöjen toiminta;

3) direktiivin 93/22/ETY (***) 1 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua sijoituspalveluyritystä;

— Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta tehdyn yleissopimuksen (*****) 1 artiklan 1
kohdassa ja 2 artiklassa tarkoitetut petokset,
ainakin törkeät petokset;

4) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, joka
pitää osuuksiaan tai osakkeitaan kaupan.

— lahjonta;

Tämä rahoituslaitoksen määritelmä kattaa sellaisten
rahoituslaitosten yhteisön alueella sijaitsevat sivukonttorit, joiden kotipaikat ovat yhteisön alueella tai sen
ulkopuolella;
C) ’rahanpesulla’ seuraavaa toimintaa, jos sitä harjoitetaan
tahallisesti:
— varojen muuntaminen tai siirtäminen tietoisena
siitä, että ne on saatu rikollisesta toiminnasta tai
osallisuudesta tällaiseen toimintaan, tarkoituksena
salata tai peittää niiden laiton alkuperä tai auttaa
tällaisen toiminnan harjoittamiseen osallistuvaa
henkilöä välttämään toimintansa oikeudellisia
seuraamuksia;
— varojen todellisen luonteen, alkuperän, sijainnin,
niitä koskevien määräämistoimien, liikkeiden taikka
niiden todellisen omistajan tai niitä koskevien
oikeuksien salaaminen tai peittely tietoisena siitä,
että kyseiset varat on saatu rikollisesta toiminnasta
tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan;
— varojen hankkiminen, hallussa pitäminen tai käyttö
tietoisena niiden vastaanottohetkellä siitä, että ne
on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta
tällaiseen toimintaan;
— osallisuus edellä olevissa luetelmakohdissa tarkoitettuihin toimiin tai yhteenliittyminen niitä varten
taikka niitä koskeva yritys, avunanto, yllytys, suosiminen ja neuvominen.
Tietoisuus, tahallisuus tai tarkoitus, jota mainittujen
toimien tunnusmerkistössä edellytetään, on voitava
todeta objektiivisten tosiasiallisten olosuhteiden perusteella.
Rahanpesu on kyseessä myös silloin, kun rahanpesun
kohteena olevat varat ovat saaneet alkunsa toisen
jäsenvaltion alueella tai yhteisön ulkopuolisessa maassa
suoritetuista toimista;
D) ’varoilla’ kaikenlaista varallisuutta kuten esineitä tai
aineettomia oikeuksia, irtainta tai kiinteää omaisuutta
sekä sellaisia oikeudellisia todistuksia tai asiakirjoja,

— rikokset, jotka voivat tuottaa huomattavaa hyötyä
ja joista voi jäsenvaltion rikoslain mukaan seurata
ankara vankeusrangaistus.
Jäsenvaltioiden on viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2004 muutettava tässä luetelmakohdassa
säädettyä määritelmää sen mukauttamiseksi yhteisessä toiminnassa 98/699/YOS olevaan vakavien
rikosten määritelmään. Neuvosto kehottaa komissiota viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2004 esittämään ehdotuksen direktiiviksi tämän direktiivin
muuttamiseksi tältä osin.
Jäsenvaltiot voivat määritellä muunkin teon tässä direktiivissä tarkoitetuksi rikolliseksi toiminnaksi;
F) ’toimivaltaisella viranomaisella’ kansallisia viranomaisia,
joilla lain tai asetuksen nojalla on valtuudet valvoa
laitosten tai henkilöiden toimintaa, joihin tätä direktiiviä sovelletaan.
(*) EYVL L 126, 26.5.2000, s. 1, direktiivi sellaisena
kuin se on muutettuna direktiivillä 2000/28/EY
(EYVL L 275, 27.10.2000, s. 37).
(**) EYVL L 63, 13.3.1979, s. 1, direktiivi sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 95/26/EY (EYVL L
168, 18.7.1995, s. 7).
(***) EYVL L 141, 11.6.1993, s. 27, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/9/EY
(EYVL L 84, 26.3.1997, s. 22).
(****) EYVL L 351, 29.12.1998, s. 1.
(*****) EYVL C 316, 27.11.1995, s. 48.”
2) Lisätään artikla seuraavasti:
”2 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä direktiivissä
säädettyjä velvoitteita sovelletaan seuraaviin laitoksiin:
1) edellä 1 artiklan A alakohdassa määritellyt luottolaitokset;
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2) edellä 1 artiklan B alakohdassa määritellyt rahoituslaitokset;
ja seuraaviin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin näiden harjoittaessa ammattitoimintaa:
3) tilintarkastajat, ulkopuoliset kirjanpitäjät ja veroneuvojat;
4) kiinteistönvälittäjät;
5) notaarit ja muut itsenäiset lakimiesammattien harjoittajat silloin, kun nämä:
a) joko osallistuvat asiakkaansa puolesta seuraavien
liiketoimien suunnitteluun tai toteuttamiseen:
i) kiinteistöjen tai liiketoimintayksikköjen ostaminen ja myynti;
ii) asiakkaan rahavarojen, arvopaperien
muiden varojen hoitaminen;

tai

iii) pankki-, säästö- tai arvo-osuustilien avaaminen
tai hoitaminen;
iv) yhtiöiden perustamiseksi, johtamiseksi tai
yritysten hallinnoimiseksi tarvittavien varojen
järjestely;
v) säätiöiden, yhtiöiden tai vastaavien yhteisöjen
perustaminen, johtaminen tai niiden toiminnasta vastaaminen;
b) tai toimivat asiakkaansa puolesta tai lukuun liiketoimissa tai kiinteistökaupoissa;
6) arvokkaiden tavaroiden, kuten jalokivien tai jalometallien taikka taide-esineiden välittäjät, ja huutokaupanpitäjät, silloin, kun maksu suoritetaan käteisenä ja
rahamäärä on vähintään 15 000 euroa;
7) kasinot.”
3) Korvataan direktiivin 3 artikla seuraavasti:
”3 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että laitokset ja
henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, vaativat asiakkaitaan todistamaan henkilöllisyytensä asianmukaisella
asiakirjalla, kun ne aloittavat liikesuhteen, ja, laitosten
kyseessä ollessa, erityisesti kun avataan tili tai säästötili
taikka tarjotaan säilytyspalveluja.
2.
Vaatimus henkilöllisyyden todistamisesta koskee
myös muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja asiakkaita
silloin, kun heidän kanssaan suoritettujen liiketoimien
kohteena oleva rahamäärä on vähintään 15 000 euroa
riippumatta siitä, suoritetaanko liiketoimi yhdellä kertaa
tai useina erillisinä, ilmeisesti toisiinsa yhteydessä olevina
toimina. Jos rahamäärä ei ole tiedossa ajankohtana, jona
liiketoimeen ryhdytään, kyseisen laitoksen tai henkilön
on todettava henkilöllisyys heti saatuaan rahamäärän
tietoonsa ja todettuaan, että vähimmäismäärä on saavutettu.
3.
Poiketen siitä, mitä edellisissä kohdissa säädetään,
vaatimus henkilöllisyyden todistamisesta ei koske vakuutussopimuksia, joita henkivakuutuksen ensivakuutusta
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koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
yhteensovittamisesta 10 päivänä marraskuuta 1992
annetussa neuvoston direktiivissä 92/96/ETY (*) tarkoitetut
vakuutusyritykset
tekevät
tuon
direktiivin
soveltamisalaan kuuluvan toiminnan yhteydessä, jos
kausittaisen vakuutusmaksun tai kausittaisten vakuutusmaksujen vuotuinen määrä ei ole enempää kuin 1 000
euroa tai jos yhdellä kertaa suoritettavan vakuutusmaksun määrä ei ole enempää kuin 2 500 euroa. Jos
kausittaisen vakuutusmaksun tai kausittaisten vakuutusmaksujen vuotuista määrää korotetaan siten, että ne ylittävät 1 000 euron vähimmäismäärän, vaaditaan henkilöllisyyden todistamista.
4.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että henkilöllisyyden
todistaminen ei ole pakollista sellaisten vakuutussopimusten osalta, jotka liittyvät työsopimukseen tai vakuutetun ammattiin perustuviin eläkejärjestelyihin, edellyttäen, että näihin sopimuksiin ei liity takaisinostolauseketta ja että niitä ei voida käyttää lainan vakuutena.
5.
Poiketen siitä, mitä edellisissä kohdissa säädetään,
kaikkia kasinon asiakkaita on vaadittava todistamaan
henkilöllisyytensä kun he ostavat tai myyvät pelimerkkejä vähintään 1 000 euron arvosta.
6.
Valtion valvonnassa olevien kasinojen katsotaan
noudattavan kuitenkin tämän direktiivin henkilöllisyyden
toteamisvaatimusta, jos ne rekisteröivät ja toteavat asiakkaansa henkilöllisyyden tämän saapuessa kasinolle vaihdettavien pelimerkkien määrästä riippumatta.
7.
Jos on epäilyksiä siitä, toimivatko edellisissä
kohdissa tarkoitetut asiakkaat omaan lukuunsa, tai kun
on varmaa, että he eivät toimi omaan lukuunsa,
laitosten ja henkilöiden, joihin tätä direktiiviä sovelletaan,
on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet saadakseen
tiedon niiden henkilöiden todellisesta henkilöllisyydestä,
joiden puolesta kyseiset asiakkaat toimivat.
8.
Laitosten ja henkilöiden, joihin tätä direktiiviä
sovelletaan, on myös suoritettava tällainen henkilöllisyyden toteaminen aina epäiltäessä rahanpesua, vaikka
liiketoimen kohteena oleva rahamäärä jää säädettyjä
vähimmäismääriä pienemmäksi.
9.
Tässä artiklassa säädetty vaatimus henkilöllisyyden
todistamisesta ei koske laitoksia ja henkilöitä, joihin tätä
direktiiviä sovelletaan, jos asiakas on tässä direktiivissä
tarkoitettu luotto- tai rahoituslaitos tai sellaisessa
kolmannessa maassa sijaitseva luotto- tai rahoituslaitos,
jonka edellyttämät vaatimukset vastaavat asianomaisten
jäsenvaltioiden mielestä tässä direktiivissä säädettyjä
vaatimuksia.
10.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että 3 ja 4 kohdassa
tarkoitettuihin toimiin liittyvät vaatimukset henkilöllisyyden todistamisesta täyttyvät, kun todetaan, että liiketoimeen liittyvä maksu veloitetaan tililtä, joka on 1
kohdan vaatimusten mukaisesti avattu asiakkaan nimiin
tässä direktiivissä tarkoitetussa luottolaitoksessa.
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11.
Jäsenvaltioiden on aina huolehdittava, että
laitokset ja henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan,
toteuttavat asianmukaisia erityistoimenpiteitä, joilla
voidaan pienentää rahanpesun riskiä, joka kasvaa, kun
ryhdytään liikesuhteeseen tai liiketoimiin sellaisen asiakkaan kanssa, joka ei ole ollut fyysisesti läsnä henkilöllisyyden todistamista varten (’non-face to face operations’).
Näillä toimenpiteillä on varmistettava, että asiakkaan
henkilöllisyys tulee todetuksi, esimerkiksi vaatimalla
kirjallisia lisätodisteita tai lisätoimenpiteitä toimitettujen
asiakirjojen tarkastamiseksi ja varmentamiseksi tai
sellaisen laitoksen antamia vahvistavia todistuksia, johon
tätä direktiiviä sovelletaan, taikka vaatimalla, että ensimmäinen liiketoimeen liittyvä maksusuoritus maksetaan
tilille, joka on avattu asiakkaan nimiin sellaisessa luottolaitoksessa, johon tätä direktiiviä sovelletaan. Sisäistä
valvontaa koskevissa menettelyissä, joista säädetään 11
artiklan 1 kohdassa, on otettava erityisesti huomioon
kyseiset toimenpiteet.
(*) EYVL L 360, 9.12.1992, s. 1, direktiivi sellaisena
kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 2000/64/EY (EYVL L 290,
17.11.2000, s. 27).”
4) Korvataan direktiivin 4, 5, 8 ja 10 artiklassa käytetty
ilmaisu ”luotto- ja rahoituslaitokset” ilmaisulla ”laitokset
ja henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan”.
5) Korvataan 6 artikla seuraavasti:
”6 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että laitokset ja
henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, sekä niiden
johtajat ja työntekijät ovat varauksettomasti yhteistyössä
rahanpesun vastustamisesta vastuussa olevien viranomaisten kanssa
a) ilmoittamalla näille viranomaisille oma-aloitteisesti
kaikista seikoista, jotka saattavat viitata rahanpesuun;
b) toimittamalla näille viranomaisille niiden pyynnöstä
kaikki tarvittavat tiedot sovellettavassa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen mukaisesti.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava
sen jäsenvaltion, jossa tiedot toimittava laitos tai henkilö
sijaitsee, niille viranomaisille, jotka ovat vastuussa rahanpesun vastustamisesta. Nämä tiedot toimittaa tavallisesti
laitoksen ja henkilöiden 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti nimeämä
henkilö tai nimeämät henkilöt.
3.
Jäsenvaltiot voivat direktiivin 2 a artiklan 5
kohdassa tarkoitettujen notaarien ja itsenäisten lakimiesammattien harjoittajien osalta nimetä kyseisen ammattiryhmän asianmukaisen itsesääntelyelimen siksi viranomaiseksi, jolle 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut
seikat on ilmoitettava, ja jäsenvaltioiden on tällöin
vahvistettava tämän elimen ja rahanpesun vastustamisesta vastuussa olevien viranomaisten väliset sopivat
yhteistyömuodot.
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Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia soveltamaan 1 kohdassa
säädettyjä velvollisuuksia notaareihin, itsenäisiin lakimiesammatin harjoittajiin, tilintarkastajiin, ulkopuolisiin
kirjanpitäjiin ja veroneuvojiin niiden tietojen osalta, joita
nämä ovat saaneet joltakin asiakkaaltaan tai jostakin
asiakkaastaan selvittäessään asiakkaalleen tämän oikeudellista asemaa tai suorittaessaan kyseistä asiakasta koskevaa
puolustus- tai edustamistehtävää oikeuskäsittelyssä tai
oikeuskäsittelyyn liittyen mukaan luettuna oikeudenkäynnin käynnistämistä tai oikeudenkäynnin välttämistä
koskeva neuvonta, riippumatta siitä saadaanko tai hankitaanko tällaiset tiedot ennen tällaista käsittelyä, sen
aikana tai sen jälkeen.”
6) Korvataan 7 artikla seuraavasti:
”7 artikla
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että laitokset ja
henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, eivät toteuta
liiketoimia, joiden ne tietävät tai epäilevät liittyvän
rahanpesuun, ennen kuin ne ovat ilmoittaneet asiasta 6
artiklassa tarkoitetuille viranomaisille. Nämä viranomaiset
voivat kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti antaa määräyksen olla toteuttamatta
liiketointa. Jos tällaisen liiketoimen epäillään liittyvän
rahanpesuun ja jos sen toteuttamatta jättäminen tällä
tavoin on mahdotonta tai todennäköisesti vaikeuttaisi
yrityksiä jäljittää epäillyn rahanpesujärjestelyn edunsaajia,
kyseisten laitosten ja henkilöiden on ilmoitettava viranomaisille asiasta välittömästi liiketoimen jälkeen.”
7) 8 artiklan nykyisestä tekstistä tulee kyseisen artiklan 1
kohta ja lisätään kohta seuraavasti:
”2.
Jäsenvaltiot eivät tämän direktiivin nojalla ole
velvollisia soveltamaan 1 kohdassa säädettyä velvollisuutta 6 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin ammatteihin.”
8) Korvataan 9 artikla seuraavasti:
”9 artikla
Laitoksen tai henkilön, johon tätä direktiiviä sovelletaan,
tai sellaisen laitoksen tai henkilön työntekijän tai
johtajan vilpittömässä mielessä rahanpesun vastustamisesta vastuussa oleville viranomaisille tekemä ilmoitus 6
ja 7 artiklassa tarkoitetuista tiedoista ei merkitse sopimukseen eikä lakiin, asetuksiin tai hallinnollisiin
määräyksiin perustuvan, tietojen ilmaisemista koskevan
rajoituksen rikkomista, eikä laitosta tai henkilöä taikka
näiden johtajia tai työntekijöitä voida asettaa minkäänlaiseen vastuuseen tällä perusteella.”
9) Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että lainsäädännön
nojalla toimivaltaiset pörssi-, valuutta- ja rahoitusjohdannaismarkkinoiden valvontaelimet ilmoittavat rahanpesun
vastustamisesta vastuussa oleville viranomaisille selville
saamansa tiedot, jotka voivat olla todisteena rahanpesusta.”
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10) Korvataan 11 artikla seuraavasti:
”11 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että laitokset ja
henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan,
a) ottavat käyttöön riittävät sisäiset tarkastus- ja tiedonantomenettelyt rahanpesuun liittyvien järjestelyjen
estämiseksi ja ehkäisemiseksi;
b) toteuttavat aiheelliset toimenpiteet tiedottaakseen
tämän direktiivin säännöksistä työntekijöilleen. Näihin
toimenpiteisiin on sisällyttävä se, että asianomaiset
työntekijät osallistuvat erityisiin koulutusohjelmiin,
jotka auttavat heitä tunnistamaan rahanpesuun
mahdollisesti liittyviä järjestelyjä sekä että heitä opastetaan, miten tällaisissa tapauksissa on toimittava.
Jos 2 a artiklan 3—7 kohdan soveltamisalaan kuuluva
luonnollinen henkilö harjoittaa ammattitoimintaansa
oikeushenkilön työntekijänä, tämän artiklan velvoitteita
sovelletaan kyseiseen oikeushenkilöön eikä kyseiseen
luonnolliseen henkilöön.
2.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että laitoksilla ja
henkilöillä, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, on käytettävissään ajantasaista tietoa rahanpesijöiden menetelmistä
sekä seikoista, joiden avulla epäilyttävät rahansiirrot
voidaan tunnistaa.”
11) Korvataan 12 artiklassa ilmaisu ”1 artiklassa tarkoitetut
luotto- ja rahoituslaitokset” ilmaisulla ”2 a artiklassa
tarkoitetut laitokset ja henkilöt”.
2 artikla
Kolmen vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta
komissio tarkastelee direktiivin 91/308/ETY 17 artiklassa
säädetyn kertomuksen yhteydessä yksityiskohtaisesti 1
artiklan E alakohdan viidennen luetelmakohdan täytäntöön-
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panoa, lakimiehiin ja muihin itsenäisiin lakimiesammatin
harjoittajiin sovellettavaa erityismenettelyä, asiakkaiden henkilöllisyyden toteamista niiden liiketoimien yhteydessä, joita
suoritettaessa asiakas ei ole henkilökohtaisesti läsnä, sekä
mahdollisia vaikutuksia sähköiseen kaupankäyntiin.
3 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2003. Niiden
on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava
tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus kun
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä,
miten viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.
4 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
5 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2001.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

N. FONTAINE

D. REYNDERS
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Komission lausuma
Komissio toistaa sitoutuneensa vuoden 2001 työohjelmassaan esittämään tämän vuoden loppuun mennessä
ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jonka tarkoituksena on luoda jäsenvaltioiden
viranomaisten ja komission välinen yhteistyömekanismi yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi lainvastaiselta toiminnalta (ml. alv-petokset ja rahanpesu). Tämä sitoumus on vahvistettu komission 15.
toukokuuta 2001 antamassa tiedonannossa vuosien 2001—2003 toimintasuunnitelmasta yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi ja petosten torjumiseksi (1).

(1) KOM(2001) 254 lopullinen: ks. kohtaa 2.2.1.

28.12.2001

28.12.2001

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO
NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 27 päivänä joulukuuta 2001,
tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin
torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun
listan laatimisesta
(2001/927/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,
katsoo, että on laadittava ensimmäinen luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin edellä mainittua
asetusta sovelletaan; neuvosto varaa itselleen mahdollisuuden laatia muita luetteloita tulevaisuudessa,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu luettelo on seuraava:
— AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias ABU-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim),
syntynyt 26.6.1967 Qatif-Bab al Shamalissa Saudi-Arabiassa; Saudi-Arabian kansalainen
— AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohammed, syntynyt Al Ihsassa Saudi-Arabiassa; Saudi-Arabian
kansalainen
— AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, syntynyt 16.10.1966 Tarutissa Saudi-Arabiassa; Saudi-Arabian
kansalainen
— ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, syntynyt vuonna
1960 Libanonissa, Libanonin kansalainen
— EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali),
syntynyt 10.7.1965 tai 11.7.1965 El Dibabiyassa Saudi-Arabiassa, Saudi-Arabian kansalainen
— IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, syntynyt
vuonna 1963 Libanonissa, Libanonin kansalainen
— MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN,
Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adboul), syntynyt 14.4.1965 tai 1.3.1964 Kuwaitissa,
Kuwaitin kansalainen
— MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHGNIYAH, Imad Fayiz), HIZBOLLAHin tiedustelupalvelun ylempi
upseeri, syntynyt 7.12.1962 Tayr Dibbassa Libanonissa, passin nro 432298 (Libanon)
— Hamas-Izz al-Din al-Qassem (Hamasin terroristisiipi)
— Palestiinan Islamilainen Jihad.
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2 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan.
Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
L. MICHEL
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KOMISSIO
KOMISSION SUOSITUS,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
väestön suojelemiseksi altistumiselta juomaveden radonille
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4580)
(2001/928/Euratom)
panemiseksi täytäntöön. Ohjeet sisältävät työntekijöiden
suojelun radonin hengittämiseltä laitoksissa, joissa
merkittäviä määriä radonia saattaa vapautua vedestä
sisäilmaan.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 30 artiklan, 33 artiklan toisen
kohdan, 38 artiklan ensimmäisen kohdan ja 124 artiklan toisen
luetelmakohdan,
ottaa huomioon tieteellis-teknisen komitean 31 artiklan nojalla
nimeämän asiantuntijaryhmän lausunnon,

(4)

Väestön suojelusta sisäilman radonille altistumiselta 21
päivänä helmikuuta 1990 annetussa komission suosituksessa 90/143/Euratom (3) asetetaan sisäilman radonille
viite- ja suunnitteluarvot. Radonpitoisuuden vähentämiseen olisi ryhdyttävä viitearvon 400 Bq/m3 ylittyessä, ja
uudisrakennuksissa olisi sovellettava suunnitteluarvoa
200 Bq/m3.

(5)

Jäsenvaltioissa tehdyissä selvityksissä on havaittu tavallista suurempia radonpitoisuuksia eräissä pohjavesissä
erityisesti kiteisten kivilajien alueilla. Juomaveden radonpitoisuudet ovat tietyissä oloissa radiologisesti merkittäviä, sillä ne altistavat väestön tavallista voimakkaammille annoksille, eikä niitä siksi pitäisi ohittaa säteilysuojelun näkökulmasta. Suuria pitoisuuksia havaitaan usein
yksityisissä porakaivoissa mutta joskus myös vesilaitoksissa, joissa hyödynnetään kallio- tai maaperän pohjavesiesiintymiä.

(6)

Tietoisuus juomaveden aiheuttamasta väestön radonaltistuksesta ja sen merkityksestä on kasvanut monissa jäsenvaltioissa. Useissa maissa on jo laadittu tai ollaan laatimassa strategioita altistusannoksen rajoittamiseksi.
Monissa tapauksissa rajoittamistoimet vastaavat niitä
suojeluperiaatteita, jotka on vahvistettu direktiivissä 96/
29/Euratom ja ihmisten käyttöön tarkoitetun veden
laadusta 3 päivänä marraskuuta 1998 annetussa
neuvoston direktiivissä 98/83/EY (4).

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön
terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä toukokuuta 1996 annetussa
neuvoston direktiivissä 96/29/Euratom (1) vahvistetaan
periaatteet, joiden mukaan valvotaan työskentelyyn liittyvää luonnon säteilylähteistä aiheutuvaa altistusta.
Direktiivin VII osaston säädöksiä sovelletaan työtehtäviin, joiden yhteydessä luonnon säteilylähteet lisäävät
merkittävästi työntekijöiden tai väestön altistumista.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että mahdolliset kyseeseen tulevat työtehtävät määritellään.
Koska radonin esiintyminen luonnossa vaihtelee maantieteellisesti paljon ja sen vaikutuksessa väestöön ja vesivaroihin on eroja, tarvitaan joustavaa menettelyä, jotta
jäsenvaltiot voivat soveltaa optimointiperiaatetta ja
samalla varmistaa suurimmassa altistusvaarassa olevien
väestöryhmien suojelun. Tällainen menettely on direktiivin 96/29/Euratom 6 artiklan 3 kohdan a alakohdan
mukaista.
Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklalla perustettu asiantuntijaryhmä on antanut teknisiä ohjeita (2)
direktiivin 96/29/Euratom (1) VII osaston säännösten

(1) EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1.
(2) Radiation Protection 88. Recommendations for the implementation
of Title VII of the European Basic Safety Standards Directive (BSS)
concerning the significant increase in exposure due to natural radiation sources. Euroopan komissio, Luxemburg, 1997.

(3) EYVL L 80, 27.3.1990, s. 26.
(4) EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32.
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Radon on luonnossa esiintyvä radioaktiivinen jalokaasu,
jonka merkittävin isotooppi on radon-222. Isotoopin
puoliintumisaika on 3,82 vuorokautta. Radon-222
kuuluu uraani-238:n hajoamissarjaan, ja sen esiintymiseen ympäristössä liittyy yleensä sen lähimmän emänuklidin radium-226:n jäämien esiintymistä kivi- tai maaaineksessa. Inerttinä kaasuna radon pääsee varsin
vapaasti liikkumaan huokoisessa aineessa, kuten maaperässä tai rikkonaisessa kivimateriaalissa. Kun huokoset
täyttyvät vedellä — kuten pohjaveden pinnan alla sijaitsevalle kivi- tai maa-ainekselle käy — radon liukenee
veteen ja kulkeutuu sitten sen mukana. Kun vedellä
kyllästyneen maa-aineksen huokoisuus on 20 % ja
radiumpitoisuus 40 Bq/kg (maailman keskipitoisuus
maankuoressa), pohjaveden radonpitoisuus on tasapainotilassa noin 50 Bq/l.

Jäsenvaltioissa tehdyissä selvityksissä on havaittu pintavesien radonpitoisuuksien olevan erittäin pieniä, useimmiten selvästi alle 1 Bq/l. Pohjavesien radonpitoisuudet
vaihtelevat siten, että pitoisuus on sedimenttikivilajeissa
sijaitsevissa esiintymissä 1—50 Bq/l, maa-ainekseen
kaivetuissa kaivoissa 10—300 Bq/l ja kiteisiin kivilajeihin poratuissa kaivoissa 100—50 000 Bq/l. Korkeimpien pitoisuuksien yhteydessä tavallisesti myös peruskallion uraanipitoisuus on korkea. Kalliopohjavesiesiintymien radonpitoisuuksille on luonteenomaista vaihtelu:
kiviperältään varsin yhtenäisellä alueella voi pitoisuus
olla joissakin kaivoissa huomattavasti alueen keskiarvoa
suurempi. Pitoisuuksissa on havaittu merkittävää vaihtelua myös vuodenajasta toiseen.

(9)

Ihmiset altistuvat kotitalouksien veden radonille
juomalla ja hengittämällä. Radonia voi saada juomalla
suoraan vesijohtovettä tai makeaa pullotettua vettä. Vesijohtovedestä vapautuu radonia ilmaan, jolloin sille voi
altistua hengityksen kautta.

(10)

Atomisäteilyn vaikutuksia tutkiva Yhdistyneiden Kansakuntien tieteellinen komitea (UNSCEAR) (5) arvioi
vuonna 1993 julkaisemassaan raportissa, että veden
mukana niellyn radonin efektiivisen annoksen kertymä
on aikuisilla 10-8 Sv ja lapsilla ja vauvaikäisillä jonkin
verran suurempi. Vuonna 1998 yhdysvaltalainen
National Research Council -komitea esitti muuntokertoimelle arvoa 0,35×10-8 Sv/Bq. (6) Komitea ei löytänyt riittävää tieteellistä näyttöä voidakseen antaa erillisiä annosarvioita eri ikäryhmille. Niellyn annoksen suuruus

(5) UNSCEARin raportti, 1993. Sources and effects of ionizing radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic
Radiation, New York, 1993.
6
( ) Risk Assessment of Radon in Drinking Water. Committee on Risk
Assessment of Exposure to Radon in Drinking Water, Board on
Radiation Effects Research, Commission of Life Sciences, NRC
(National Research Council). National Academy Press, Washington
DC, USA, 1999.
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riippuu muuntokertoimen lisäksi veden vuosikulutuksesta. Radonia 1 000 Bq/l sisältävän veden mukana
niellyn radonin efektiivisen annoksen vuosikertymästä
tehdyt arviot vaihtelevat aikuisilla välillä 0,2—1,8 mSv
riippuen veden vuosikulutuksesta ja käytettyjen muuntokertoimien arvosta.
(11)

Vesijohtoveden aiheuttama lisäys sisäilman radonpitoisuudessa riippuu eri tekijöistä, kuten talouden kokonaisvedenkulutuksesta, huoneiston tilavuudesta ja ilmanvaihdon tasosta. Sekä UNSCEAR että National Research
Council arvioivat, että 1 000 Bq/l radonia vesijohtovedessä lisää sisäilman radonpitoisuutta keskimäärin 100
Bq/m3.

(12)

Juomaveden radonpitoisuuden kontrollointi on mahdollista sekä fysiikan että tekniikan puolesta. Radonin poistamiseen juomavedestä on kehitetty tehokkaita menetelmiä (7), joita on kaupallisesti saatavilla. Asianmukainen menetelmä on kehitettävä myös merkittävän
suuruisten altistusten vähentämiseen. Tärkeä osatekijä
on, että vahvistetaan viitearvot, joiden ylittyessä on
harkittava korjaus- tai ennaltaehkäisytoimia.

(13)

Radonin ja sen pitkäikäisten hajoamistuotteitten poistamiseen vedestä käytettävissä menetelmissä ei ole merkittäviä teknisiä tai kustannuseroja siinä suhteessa, onko
kyse jo käytössä olevasta vai suunnitellusta uudesta vesihuoltojärjestelmästä. Niinpä samoja kriteerejä — mm.
viitearvoja — voidaan käyttää sekä käytössä olevien
järjestelmien parantamiseen että ennaltaehkäisevien
vaatimusten asettamiseen uusille vesihuoltojärjestelmille.

(14)

Kun kuluttajalla on käytössä oma vedenottojärjestelmä,
jossa ei käytetä lainkaan vettä kaupallisesta tai julkisesta
vesihuollosta, veden aiheuttaman radonaltistuksen
luonne on kutakuinkin samanlainen kuin asuntojen
radonin yhteydessä. Tässä tapauksessa olisikin sovellettava vastaavanlaisia säteilysuojelukriteerejä. Kun otetaan
huomioon molemmat saantireitit (juominen ja hengittäminen), radonia 1 000 Bq/l sisältävän veden aiheuttama
efektiivinen vuosiannos on nykytietämyksen mukaan
erittäin lähellä annosta, joka saadaan sisäilmasta radonpitoisuuden ollessa 200 Bq/m3 eli suosituksessa 90/143/
Euratom vahvistetulla suunnittelutasolla.

(15)

Kun kuluttaja saa vetensä kaupalliselta tai julkiselta
taholta, esimerkiksi vesilaitokselta, hänellä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia valvoa saamaansa annosta kuin
vesihuoltonsa itse järjestäneellä. Kuluttajan on siis
voitava luottaa siihen, ettei vesi aiheuta terveysriskiä.
Koska korjaavat toimenpiteet vaikuttavat tällaisen veden
kohdalla suureen ihmismäärään, toiminta on pienemmillä radonpitoisuuksilla kustannuksiinsa nähden tehokkaampaa kuin yksityisen vesihuollon kohdalla. Niinpä
onkin perusteltua soveltaa kaupallisen tai julkisen tahon
tuottamaan veteen tiukempaa kontrollia eli myös
alempaa viitearvoa kuin yksityisesti tuotettuun veteen.

(7) Komissio on rahoittanut ja rahoittaa edelleen useita radonaltistusriskiä käsitteleviä tutkimusprojekteja. Komission sopimuksella
FI4PCT960054 toteutetussa TENEWA-projektissa (käsittelytekniikkoja
luonnon radionuklidien poistamiseen juomavedestä) saatiin runsaasti
tietoa poistotekniikoista sekä mm. poistolaitteisiin mahdollisesti liittyvistä säteilyriskeistä.
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Radonia on pieniä määriä kaikessa vedessä, joten vähentämistoimia ei pitäisi vaatia, jos pitoisuus on alle 100
Bq/l. Jäsenvaltioiden selvityksissä voi osoittautua, että
radonohjelman toteuttamiseksi käytännössä tarvitaan
korkeampaa viitearvoa. Säteilysuojelun kannalta ei
kuitenkaan pidettäne perusteltuna 1 000 Bq/l ylittäviä
radonpitoisuuksia julkisen tai kaupallisen vesihuoltolaitoksen toimittamassa vedessä.

(16)

Kuten vesilaitosten kohdalla on laita, on epätodennäköistä, että veden radonpitoisuus olisi jakelupisteessä
suurempi kuin lähtöpisteessä. Lähtöpisteessä tehty
mittaus riittää yleensä osoittamaan, että viitepitoisuutta
noudatetaan eikä eri käyttöpisteissä tarvita erillisiä
toimenpiteitä. Radonin radioaktiivinen hajoaminen ja
sen mahdollinen haihtuminen ilmaan jakeluverkostossa
siirron aikana on ehkä kuitenkin otettava huomioon
esimerkiksi annoksia arvioitaessa.
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radioaktiivisen jätteen käsittelyä ja hävittämistä sekä
keinoja, joilla voidaan minimoida mahdollinen altistuminen poistolaitteesta vapautuvan radonin vaikutuksesta
tai ulkoisen gammasäteilyn lisääntyessä poistolaitteen
läheisyydessä.
(20)

Olisi luotava yksinkertaisia metrologisia menetelmiä,
joilla varmistettaisiin, että veden sisältämän radonin ja
sen hajoamistuotteitten mittauksista saadaan laadultaan
ja luotettavuudeltaan asianmukaisia tietoja.

(21)

Asianmukainen kuluttajille suunnattu tiedotus on
ongelman erityispiirteitten vuoksi tärkeä tekijä sekä altistusvalvonnan parantamisessa että kuluttajien positiivisen
suhtautumisen varmistamisessa.

(22)

Tämän suosituksen tarkoituksena on antaa jäsenvaltioille
ohjeita juomaveden radonin ja sen hajoamistuotteitten
aiheuttaman altistuksen rajoittamiseksi,

SUOSITTELEE SEURAAVAA:
(17)

(18)

(19)

Direktiivissä 98/83/EY edellytetään, että jäsenvaltiot
seuraavat luonnon radionuklidien pitoisuuksia juomavedessä. Radonin lisäksi myös sen hajoamistuotteet on
kuitenkin jätetty direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.
Juomaveden sisältämät polonium-210 ja lyijy-210
(radonin pitkäikäisiä hajoamistuotteita) voivat tietyissä
olosuhteissa aiheuttaa vastaavan tai suuremman säteilyriskin kuin jotkin direktiivin mukaisesti seuratut
luonnon radionuklidit. Niinpä ei pitäisi jättää polonium210:tä eikä lyijy-210:tä huomiotta seurannassa eikä
ryhdyttäessä toimiin, joilla vähennetään vedessä olevien
luonnon radionuklidien aiheuttamaa altistusta. Polonium-210:lle ja lyijy-210:lle olisi vahvistettava viitepitoisuudet, ja aineita olisi seurattava direktiivissä luonnon
radionuklideja varten asetettujen periaatteitten mukaisesti. Viitepitoisuuksia määritettäessä olisi käytettävä
direktiivissä asetettuja 0,1 mSv:n viitteellistä annosta ja
annoksen määrittelyn periaatteita.

Jos veden radonpitoisuus on suuri, vedessä voi olla myös
muita uraanin hajoamisketjun radionuklideja, joskaan
korrelaatio ei ole aina kiistaton. Kun ryhdytään toimiin
veden radonpitoisuuden vähentämiseksi, olisi selvitettävä
myös muiden luonnon radionuklidien esiintyminen
vedessä ja tehtävä tarvittaessa tarkempi analyysi, jotta
voidaan valita sopiva tekniikka, jolla kaikki radiologisesti
merkittävät luonnon radionuklidit saadaan poistettua
vedestä samalla kertaa ja kustannuksiin nähden tehokkaalla tavalla.

Vesilaitoksille ja julkisten vesihuoltopalvelujen omistajille
olisi annettava ohjeita eri menetelmistä, joilla radon ja
sen pitkäikäiset hajoamistuotteet voidaan poistaa
vedestä. Ohjeissa pitäisi käsitellä erityisesti syntyvän

1. Tämän suosituksen aiheena on juomaveden radiologinen
laatu radonin ja sen pitkäikäisten hajoamistuotteitten
osalta.
2. Olisi luotava asianmukainen järjestelmä, jolla vähennetään
altistumista kotitalouksien juomaveden radonille ja
radonin pitkäikäisille hajoamistuotteille. Järjestelmässä on
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että tiedotus kuluttajille järjestetään asianmukaisesti ja että heidän huoliinsa
reagoidaan. Järjestelmässä olisi keskityttävä tasoltaan
suurimpiin altistuksiin sekä alueisiin, joilla toiminta on
todennäköisimmin tehokasta.
3. Tässä suosituksessa tarkoitetaan ”juomavedellä”
a) kaikkea vettä, joka alkuperäisessä tilassaan tai käsittelyn
jälkeen on tarkoitettu juomavedeksi, ruoanlaittoon,
ruoanvalmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin
riippumatta sen alkuperästä tai siitä, toimitetaanko se
jakeluverkon kautta, tankeista, pulloissa tai säiliöissä;
b) kaikkea vettä, jota käytetään elintarvikkeita valmistavassa yrityksessä ihmisten käyttöön tarkoitettujen tuotteiden tai aineiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen, paitsi mikäli toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat vakuuttuneita
siitä, että veden laatu ei voi vaikuttaa valmiiden elintarvikkeiden terveellisyyteen.
Suosituksen piiriin eivät kuulu neuvoston direktiivin 80/
777/ETY (8) soveltamisalaan kuuluvat luonnolliset kivennäisvedet eivätkä vedet, jotka ovat neuvoston direktiivissä
65/65/ETY (9) tarkoitettuja lääkevalmisteita. Näille vesille
on vahvistettu erilliset säännöt.
(8) EYVL L 229, 30.8.1980, s. 1.
(9) EYVL 22, 9.2.1965, s. 369/65.
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4. Edustavilla selvityksillä olisi määritettävä kotitalouksien
juomaveden radonin ja sen pitkäikäisten hajoamistuotteitten aiheuttamien altistusten laajuus ja luonne. Selvityksissä olisi tarkasteltava erilaisista pohjavesiesiintymistä ja
kaivoista peräisin olevaa vettä eri geologisilla alueilla, ellei
näitä tietoja ole jo saatavilla. Selvitykset olisi suunniteltava
niin, että taustatekijät — erityisesti alueen geologia ja
hydrologia, kallio- tai maaperän radioaktiivisuus ja kaivon
tyyppi — voidaan yksilöidä ja että niitä voidaan käyttää
myöhemmin kohdennettaessa lisätoimia tasoltaan suurimpiin altistuksiin. Selvityksissä olisi tarkasteltava etenkin
seuraavia:
a) porakaivot erityisesti kiteisten kivilajien alueella;
b) kallio- tai maaperän pohjavesiesiintymiä hyödyntävät
vesilaitokset.
5. Kaupallisen tai julkisen tahon toimittaman veden osalta
olisi ryhdyttävä seuraaviin toimiin:
a) Jos radonpitoisuus on yli 100 Bq/l, jäsenvaltioiden olisi
asetettava radonille viitearvo, jota käytetään harkittaessa, onko ihmisten terveyden suojelemiseksi ryhdyttävä korjaaviin toimiin. Arvoksi voidaan vahvistaa
myös yli 100 Bq/l, jos tämä on kansallisten selvitysten
mukaan tarpeen radonohjelman käytännön toteuttamisen kannalta. Jos pitoisuus ylittää 1 000 Bq/l,
korjaavia toimia on pidettävä perusteltuina säteilysuojelusyistä.
b) Radonpitoisuusmittauksia olisi vaadittava, jos edustavien selvitysten tulosten tai muiden luotettavien tietojen
perusteella on jokin syy epäillä, että viitetaso ylitetään.
c) Jos edustavien selvitysten tulosten tai muiden luotettavien tietojen perusteella epäillään merkittäviä polonium-210- ja lyijy-210-pitoisuuksia, näitä nuklideja on
ryhdyttävä seuraamaan muiden direktiivin 98/83/EY
edellytysten mukaisesti seurattavien luonnon radionuklidien rinnalla.
d) Jos polonium-210:n pitoisuus ylittää viitearvon 0,1 Bq/l
ja lyijy-210:n pitoisuus viitearvon 0,2 Bq/l, olisi harkittava, tarvitaanko ihmisten terveyden suojelemiseksi
korjaavia toimia.
6. Yksityisesti järjestetyn vesihuollon — jossa ei käytetä lainkaan kaupallisen tai julkisen tahon toimittamaa vettä —
kohdalla olisi ryhdyttävä seuraaviin toimiin:
a) Toimenpiderajaksi olisi asetettava 1 000 Bq/l.
b) Korjaavien toimien kiireellisyysasteen olisi oltava
oikeassa suhteessa siihen, kuinka paljon viitepitoisuus
ylittyy.
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c) Kun korjaavia toimia pidetään aiheellisina radonin
takia, olisi mitattava myös muiden luonnon radionuklidien pitoisuudet. Jos mittaustulokset antavat aihetta,
muut luonnon radionuklidit olisi analysoitava ja poistettava juomavedestä samojen korjaavien toimien
yhteydessä.
d) Kun korjaavia toimia pidetään aiheellisina, kuluttajille
olisi tiedotettava veden radonpitoisuudesta ja keinoista,
joilla sitä voidaan vähentää.
7. Jos vesijohtoveden radon mittausten perusteella vaikuttaa
huomattavasti sisäilman radonille asetetun kynnysarvon
ylittymiseen, olisi harkittava tähän radonlähteeseen liittyviä
korjaavia toimia.
8. Julkisiin tiloihin, kuten asuntoloihin, kouluihin ja sairaaloihin toimitetun juomaveden pitäisi vastata 5 kohdassa
asetettuja periaatteita.
9. Mittaukset olisi tehtävä käyttäen asianmukaisia menetelmiä
ja laitteita, jotka ovat läpäisseet hyväksytyt kalibrointi- ja
laadunvarmistusohjelmat.
10. Jäsenvaltioiden olisi annettava ohjeita tarjolla olevista
menetelmistä, joilla radon ja sen pitkäikäiset hajoamistuotteet voidaan poistaa vedestä. Jäsenvaltioiden olisi annettava
ohjeita myös syntyvän radioaktiivisen jätteen käsittelystä ja
hävittämisestä sekä keinoista, joilla voidaan minimoida
mahdollinen altistuminen poistolaitteesta vapautuvan
radonin vaikutuksesta tai ulkoisen gammasäteilyn lisääntyessä poistolaitteen läheisyydessä.
11. Työntekijöiden altistumista radonin hengittämiselle laitoksissa, joissa vedestä saattaa vapautua sisäilmaan merkittäviä
määriä radonia, erityisesti vesilaitoksissa, kylpylöissä ja
uima-altaissa, olisi valvottava noudattaen direktiivin 96/
29/Euratom VII osaston säännöksiä ja säteilysuojeluasiakirjaa 88 (Radiation Protection 88), jonka Euratomin
perustamissopimuksen 31 artiklan mukaisesti perustettu
asiantuntijaryhmä laati vuonna 1997 VII osaston säännösten täytäntöönpanoa varten.
12. Jäsenvaltioiden olisi harkittava, missä määrin radonpitoisen
veden tarkoituksellinen käyttö mahdollisten hoitovaikutusten vuoksi on perusteltua, kun otetaan huomioon siitä
saatavat taloudelliset, sosiaaliset tai muut edut suhteessa
sen mahdollisesti aiheuttamiin terveyshaittoihin.
Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Margot WALLSTRÖM

Komission jäsen
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EUROOPAN KESKUSPANKKI
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
tehty 20 päivänä joulukuuta 2001,
vuonna 2002 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä
(EKP/2001/19)
(2001/929/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

(miljoonina euroina)

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
(jäljempänä ’perustamissopimus’) ja erityisesti sen 106 artiklan
2 kohdan,

Vuonna 2002 liikkeeseen laskettavat
käyttöön tarkoitetut metallirahat ja liikkeeseen laskettavat keräilymetallirahat
(ei tarkoitettu käytettäväksi maksuvälineenä)

sekä katsoo, että
(1)

(2)

Euroopan keskuspankilla (EKP) on yksinoikeus hyväksyä
jäsenvaltioissa 1 päivästä tammikuuta 1999 liikkeeseen
laskettavien metallirahojen määrä, ja
jäsenvaltiot ovat toimittaneet EKP:n hyväksyttäväksi arvionsa vuonna 2002 liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden määrästä, ja arvioon on liitetty selitys arviointiperiaatteesta,

Ranska

2 521,7

Irlanti

426,2

Italia

3 700,6

Luxemburg

100,0

Alankomaat

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 280,0

Itävalta

964,5

Vuonna 2002 liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden
määrän hyväksyminen

Portugali

470,0

EKP hyväksyy rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa vuonna
2002 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän seuraavan
taulukon mukaisesti:

Suomi

360,0

1 artikla

(miljoonina euroina)
Vuonna 2002 liikkeeseen laskettavat
käyttöön tarkoitetut metallirahat ja liikkeeseen laskettavat keräilymetallirahat
(ei tarkoitettu käytettäväksi maksuvälineenä)

Belgia

854,5

Saksa

7 513,0

Kreikka
Espanja

726,6
1 757,5

2 artikla
Loppusäännös
Tämä päätös osoitetaan rahaliittoon osallistuville jäsenvaltioille.
Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä joulukuuta 2001.
EKP:n puheenjohtaja
Willem F. DUISENBERG
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(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA
27 päivältä joulukuuta 2001,
terrorismin torjumisesta
(2001/930/YUTP)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja
erityisesti sen 15 ja 34 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Eurooppa-neuvosto totesi 21 päivänä syyskuuta 2001
pidetyssä ylimääräisessä kokouksessaan, että terrorismi
on todellinen haaste maailmalle ja Euroopalle ja että
terrorismin torjunta on Euroopan unionin ensisijainen
tavoite.

(2)

Yhdistyneiden
Kansakuntien
turvallisuusneuvosto
hyväksyi 28 päivänä syyskuuta 2001 päätöslauselman
1373(2001), jossa vahvistetaan, että terroriteot muodostavat uhan rauhalle ja turvallisuudelle, ja johon sisältyy
toimenpiteitä terrorismin torjumiseksi ja erityisesti terrorismin rahoituksen estämiseksi ja turvallisten oleskelupaikkojen tarjoamisen estämiseksi terroristeille.

(3)

(4)

(5)

(6)

Neuvosto vahvisti 8 päivänä lokakuuta 2001 Euroopan
unionin ja sen jäsenvaltioiden päätöksen osallistua täysimääräisesti ja koordinoidusti Yhdistyneiden Kansakuntien suojeluksessa toimivaan maailmanlaajuiseen liittoutumaan terrorismia vastaan. Neuvosto myös vahvisti
unionin päättäneen ryhtyä terrorismin rahoituslähteiden
vastaisiin toimiin läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltojen
kanssa.
Eurooppa-neuvosto totesi 19 päivänä lokakuuta 2001,
että se on vakaasti päättänyt torjua terrorismia sen
kaikissa muodoissa kaikkialla maailmassa ja että se
jatkaa pyrkimyksiään sen liittoutuman lujittamiseksi,
jonka kansainvälinen yhteisö on muodostanut torjumaan terrorismia sen kaikissa muodoissa. Tätä varten se
esimerkiksi vahvistaa sellaisten operatiivisten yksiköiden
välistä yhteistyötä, joiden tehtävänä on terrorismin
torjunta: Europol, Eurojust, tiedustelupalvelut, poliisivoimat ja oikeusviranomaiset.
Joidenkin jäljempänä lueteltujen toimenpiteiden toteuttamiseksi on jo ryhdytty toimiin.
Näissä erityisolosuhteissa yhteisön toiminta on tarpeen
joidenkin jäljempänä lueteltujen toimenpiteiden toteuttamiseksi,

ON MÄÄRITELLYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla
Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten suorittama tai
Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella tapahtuva varojen
harkittu hankinta tai kerääminen suoraan tai välillisesti aikomuksena käyttää varat terroritekojen toteuttamiseen tai tietäen,
että niitä aiotaan käyttää tällaiseen tarkoitukseen, on säädettävä
rangaistavaksi.

2 artikla
Jäädytetään varat ja muut rahoituksen lähteet tai taloudelliset
resurssit, jotka kuuluvat
— henkilöille, jotka toteuttavat tai yrittävät toteuttaa terroritekoja tai osallistuvat niiden toteuttamiseen tai edistävät
niiden toteuttamista;
— tällaisten henkilöiden suoraan tai välillisesti omistamille tai
hallinnoimille yrityksille ja yhteisöille; ja
— henkilöille, yrityksille ja yhteisöille, jotka toimivat tällaisten
henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen puolesta tai niiden
ohjaamana,
mukaan lukien varat, jotka ovat peräisin tai on saatu tällaisten
henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden,
yritysten ja yhteisöjen suoraan tai välillisesti omistamasta tai
hallinnoimasta omaisuudesta.

3 artikla
Varoja, rahoituksen lähteitä tai taloudellisia resursseja taikka
rahoituspalveluja tai muita vastaavia palveluja ei saa antaa
seuraavien henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen käyttöön
suoraan eikä välillisesti:
— henkilöt, jotka toteuttavat tai yrittävät toteuttaa terroritekoja tai osallistuvat niiden toteuttamiseen tai edistävät
niiden toteuttamista;
— tällaisten henkilöiden suoraan tai välillisesti omistamat tai
hallinnoimat yritykset ja yhteisöt; ja
— henkilöt, yritykset ja yhteisöt, jotka toimivat tällaisten
henkilöiden puolesta tai heidän ohjaamanaan.
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4 artikla

11 artikla

Toteutetaan toimenpiteitä terroritekoihin osallistuvien yritysten,
yhteisöjen tai henkilöiden aktiivisen tai passiivisen tukemisen
estämiseksi, mukaan lukien toimenpiteet, joiden tarkoituksena
on estää terroristiryhmien jäsenhankinta ja lopettaa aseiden
toimittaminen terroristeille.

Toteutetaan toimia operatiivisten tietojen vaihdon tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi, erityisesti sellaisen tiedon, joka koskee
terroristien ja terroristiverkostojen toimintaa ja liikkeitä,
väärennettyjä ja vääriä matkustusasiakirjoja, aseiden, räjähteiden tai arkaluonteisen materiaalin laitonta kauppaa, terroristiryhmien käyttämää viestintätekniikkaa ja terroristiryhmien
hallussa olevista joukkotuhoaseista aiheutuvaa uhkaa.

5 artikla
Toteutetaan toimia terroritekojen ehkäisemiseksi, mukaan
lukien varhaisvaroituksen järjestäminen jäsenvaltioiden välillä
tai jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tiedonvaihdon
avulla.

12 artikla
Jäsenvaltiot vaihtavat keskenään tai kolmansien maiden kanssa
tietoja kansainvälisen oikeuden ja kansallisen lainsäädännön
mukaisesti. Yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltioiden
ja kolmansien maiden välillä lisätään hallinnollisissa ja oikeudellisissa asioissa terroritekojen ehkäisemiseksi.

6 artikla
Terroritekoja rahoittaville, suunnitteleville, tukeville tai toteuttaville henkilöille tai heille turvallisen oleskelupaikan tarjoaville
henkilöille ei saa tarjota turvallista oleskelupaikkaa.

7 artikla
Terroritekoja rahoittavia, suunnittelevia, edistäviä tai toteuttavia
henkilöitä on estettävä käyttämästä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueita tällaisiin tarkoituksiin jäsenvaltioita, kolmansia
maita tai niiden kansalaisia vastaan.

13 artikla
Vahvistetaan jäsenvaltioiden välistä tai jäsenvaltioiden ja
kolmansien maiden välistä yhteistyötä erityisesti kahdenvälisillä
ja monenvälisillä järjestelyillä ja sopimuksilla terrori-iskujen
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä toimenpiteiden toteuttamiseksi terrori-iskujen tekijöitä vastaan.
14 artikla
Jäsenvaltiot liittyvät mahdollisimman nopeasti liitteessä lueteltuihin asianomaisiin terrorismia koskeviin kansainvälisiin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin.

8 artikla
15 artikla

Terroritekojen rahoitukseen, suunnitteluun, valmisteluun tai
toteuttamiseen osallistuvat tai terroritekoja tukevat henkilöt on
saatettava tuomioistuimen tuomittavaksi. Tällaisia terroritekoja
on jäsenvaltioiden lainsäädännössä pidettävä vakavina rikoksina, ja niistä määrättävissä rangaistuksissa on otettava asianmukaisella tavalla huomioon tällaisten terroritekojen vakavuus.

Jäsenvaltiot lisäävät yhteistyötä ja panevat täysimääräisesti
täytäntöön asianomaiset terrorismia koskevat kansainväliset
yleissopimukset ja pöytäkirjat sekä Yhdistyneiden Kansakuntien
turvallisuusneuvoston
päätöslauselmat
1269(1999)
ja
1368(2001).

9 artikla

16 artikla

Jäsenvaltiot antavat toisilleen ja kolmansille maille kansainvälisen oikeuden ja kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti
mahdollisimman laajaa apua terroritekojen rahoitukseen tai
tukemiseen liittyvässä rikostutkinnassa tai rikosoikeudenkäynnissä, mukaan lukien apu oikeudenkäynnissä tarvittavien, jäsenvaltion tai kolmannen maan hallussa olevien todisteiden saamiseksi.

Ennen kuin turvapaikanhakijalle myönnetään pakolaisasema,
toteutetaan tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden määräysten mukaisesti,
mukaan lukien kansainväliset ihmisoikeusnormit, sen varmistamiseksi, ettei turvapaikanhakija ole suunnitellut terroristitekoja,
edistänyt niitä tai osallistunut niiden toteuttamiseen. Neuvosto
panee merkille, että komissio aikoo esittää tarvittaessa asiaa
koskevia ehdotuksia.

10 artikla

17 artikla

Terroristien ja terroristiryhmien liikkuminen on estettävä
tehokkaiden rajatarkastusten ja henkilötodistusten ja matkustusasiakirjojen myöntämisen valvonnan avulla sekä henkilötodistusten ja matkustusasiakirjojen jäljentämisen, väärentämisen
tai petollisen käytön ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden
avulla. Neuvosto panee merkille, että komissio aikoo esittää
tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia.

Kansainvälisen oikeuden mukaisesti toteutetaan toimia sen
varmistamiseksi, että terroristitekojen tekijät, järjestäjät ja niitä
edistävät henkilöt eivät käytä pakolaisasemaa väärin ja että
poliittisia vaikuttimia ei tunnusteta riittäviksi perusteiksi kieltäytyä terroristeiksi epäiltyjä koskevien luovutuspyyntöjen
täytäntöönpanosta. Neuvosto panee merkille, että komissio
aikoo esittää tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia.
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18 artikla
Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
19 artikla
Tämä yhteinen kanta julkaistaan virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
L. MICHEL

LIITE
Kansainväliset yleissopimukset ja pöytäkirjat, joihin 14 artiklassa viitataan:
1. Yleissopimus rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa — Tokio, 14.9.1963
2. Yleissopimus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä — Haag, 16.12.1970
3. Siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskeva yleissopimus — Montreal,
23.9.1971
4. Kansainvälistä suojelua nauttivia henkilöitä vastaan, mukaan lukien diplomaattiset edustajat, kohdistuvien rikosten
ehkäisemistä ja rankaisemista koskeva yleissopimus — New York, 14.12.1973
5. Eurooppalainen yleissopimus terrorismin vastustamisesta — Strasbourg, 27.1.1977
6. Yleissopimus panttivankien ottamista vastaan — New York, 17.12.1979
7. Yleissopimus ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista — Wien, 3.3.1980
8. Kansainväliseen siviili-ilmailuun käytettävillä lentoasemilla tapahtuvien laittomien väkivallantekojen ehkäisemistä
koskeva lisäpöytäkirja siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen — Montreal, 24.2.1988
9. Merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskeva yleissopimus — Rooma, 10.3.1988
10. Mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskeva
pöytäkirja — Rooma, 10.3.1988
11. Yleissopimus muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten — Montreal, 1.3.1991
12. Terrorististen pommi-iskujen torjumista koskeva kansainvälinen yleissopimus (YK) — New York, 15.12.1997
13. Terrorismin rahoituksen vastainen yleissopimus (YK) — New York, 9.12.1999
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NEUVOSTON YHTEINEN KANTA
27 päivältä joulukuuta 2001,
erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi
(2001/931/YUTP)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja
erityisesti sen 15 ja 34 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Eurooppa-neuvosto totesi 21 päivänä syyskuuta 2001
pidetyssä ylimääräisessä kokouksessaan, että terrorismi
on todellinen haaste maailmalle ja Euroopalle ja että
terrorismin torjunta on Euroopan unionin ensisijainen
tavoite.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 28 päivänä syyskuuta 2001 päätöslauselman
1373(2001), johon sisältyy laaja-alaisia strategioita terrorismin torjumiseksi ja erityisesti terrorismin rahoituksen
estämiseksi.

(3)

Neuvosto vahvisti 8 päivänä lokakuuta 2001 unionin
päätöksen ryhtyä terrorismin rahoituslähteiden vastaisiin
toimiin läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa.

(4)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1333(2000) nojalla neuvosto hyväksyi 26
päivänä helmikuuta 2001 yhteisen kannan 2001/154/
YUTP (1), jossa määrätään muun muassa Osama bin
Ladenin sekä hänen lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden,
ryhmien ja yhteisöjen varojen jäädyttämisestä. Siten
kyseiset henkilöt, ryhmät ja yhteisöt eivät kuulu tämän
yhteisen kannan soveltamisalaan.

(5)

Euroopan unionin olisi toteutettava lisätoimenpiteitä
Yhdistyneiden
Kansakuntien
turvallisuusneuvoston
päätöslauselman 1373(2001) täytäntöön panemiseksi.

(6)

Jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan unionille
joidenkin lisätoimenpiteiden toteuttamista varten tarvittavat tiedot.

(7)

Yhteisön toiminta on tarpeellista joidenkin toimenpiteiden toteuttamiseksi. Myös jäsenvaltioiden toiminta on
tarpeen erityisesti noudatettaessa rikosasioissa tehtävän
poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön muotoja,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla
1.
Tätä yhteistä kantaa sovelletaan seuraavien artiklojen
säännösten mukaisesti terroritekoihin sekaantuneisiin henkilöihin, ryhmiin ja yhteisöihin, jotka on luetteloitu liitteessä.
(1) EYVL L 57, 27.2.2001, s. 1.

2.
Tässä yhteisessä kannassa ’terroritekoihin sekaantuneilla
henkilöillä, ryhmillä ja yhteisöillä’ tarkoitetaan:
— henkilöitä, jotka toteuttavat tai yrittävät toteuttaa terroritekoja tai osallistuvat niiden toteuttamiseen tai edistävät
niiden toteuttamista;
— tällaisten henkilöiden suoraan tai välillisesti omistamia tai
määräysvallassa olevia ryhmiä ja yhteisöjä ja henkilöitä,
ryhmiä ja yhteisöjä, jotka toimivat tällaisten henkilöiden,
ryhmien ja yhteisöjen puolesta tai niiden ohjauksessa,
mukaan lukien varat, jotka ovat peräisin tai on saatu
tällaisten henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien
henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen suoraan tai välillisesti
omistamasta tai niiden määräysvallassa olevasta omaisuudesta.
3.
Tässä yhteisessä kannassa ’terroriteolla’ tarkoitetaan
seuraavia tahallisia tekoja, jotka luonteensa tai asiayhteytensä
vuoksi voi aiheuttaa vakavaa haittaa jollekin maalle tai kansainväliselle järjestölle ja joka määritellään rikokseksi kansallisessa
lainsäädännössä, silloin kun ne tehdään tarkoituksena:
i) pelotella vakavasti väestöä tai
ii) pakottaa aiheettomasti viranomaiset tai kansainvälinen
järjestö johonkin tekoon tai pidättymään jostakin teosta, tai
iii) tehdä vakavasti epävakaiksi tai tuhota jonkin maan tai
kansainvälisen järjestön poliittiset, perustuslailliset, taloudelliset tai sosiaaliset perusrakenteet:
a) ihmishenkeen kohdistuvat hyökkäykset, jotka voivat
aiheuttaa kuoleman;
b) henkilön ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuvat
hyökkäykset;
c) ihmisryöstö tai panttivangin ottaminen;
d) aiheuttaa hallinnollisille tai julkisille laitoksille, liikennejärjestelmille, infrastruktuureille atk-järjestelmät mukaan
luettuina, mannerjalustalla sijaitsevalle kiinteälle lautalle,
julkisille paikoille tai yksityiselle omaisuudelle suuria
tuhoja, jotka voivat saattaa vaaraan ihmishenkiä tai
aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä;
e) ilma-alusten ja alusten tai muiden joukkoliikenne- tai
tavarankuljetusvälineiden sekä haltuunotto;
f) aseiden, räjähteiden,
kemiallisten aseiden
kuljetus, toimitus tai
listen aseiden osalta

ydinaseiden sekä biologisten ja
valmistus, hallussapito, hankinta,
käyttö sekä biologisten ja kemialtutkimus ja kehittäminen;

g) vaarallisten aineiden vapauttaminen taikka tulipalojen,
tulvien tai räjähdysten aiheuttaminen siten, että ihmishenkiä saatetaan vaaraan;
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h) veden- tai sähkönjakelun tai muun perusluonnonvaran
toimittamisen häirintä tai keskeytys siten, että ihmishenkiä saatetaan vaaraan;
i) edellä a—h alakohdassa mainitulla teolla uhkaaminen;
j) terroristiryhmän johtaminen;
k) terroristiryhmän toimintaan osallistuminen antamalla
sille tietoja tai aineellisia välineitä tai rahoittamalla
jollakin tavalla sen toimintaa tietoisena siitä, että osallistuminen edistää ryhmän rikollista toimintaa.
Tässä kohdassa ’terroristiryhmällä’ tarkoitetaan rakenteeltaan
jäsentynyttä, useamman kuin kahden henkilön vakiintunutta
yhteenliittymää, joka toimii yhteisymmärryksessä terroritekojen
tekemiseksi. Ilmauksella ”rakenteeltaan jäsentynyt” tarkoitetaan
yhteenliittymää, joka ei ole muodostunut sattumalta rikosten
tekemiseksi välittömästi ja jonka jäsenillä ei ole välttämättä
muodollisesti määriteltyjä tehtäviä, jonka kokoonpano ei välttämättä pysy jatkuvasti samana tai jonka rakenne ei ole välttämättä pitkälle kehitetty.
4.
Liitteessä I oleva luettelo laaditaan tarkkojen tietojen tai
sellaisten asiaan liittyvien seikkojen perusteella, jotka osoittavat,
että toimivaltainen viranomainen on tehnyt kyseisiä henkilöitä,
ryhmiä tai yhteisöjä koskevan päätöksen, riippumatta siitä,
koskeeko päätös terroritekoa, sen yritystä, siihen osallistumista
tai sen edistämistä koskevan tutkinnan tai syytteeseenpanon
aloittamista luotettavien ja uskottavien todisteiden tai näytön
perusteella tai tällaisista teoista tuomitsemista. Luetteloon
voidaan lisätä henkilöt, ryhmät tai yhteisöt, joilla Yhdistyneiden
Kansakuntien turvallisuusneuvosto on todennut olevan
yhteyksiä terrorismiin ja joille turvallisuusneuvosto on
määrännyt seuraamuksia.
Tässä kohdassa ’toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan
oikeusviranomaista, tai jos oikeusviranomaisilla ei ole toimivaltaa tässä kohdassa tarkoitetulla alalla, vastaavaa asiassa
toimivaltaista viranomaista.
5.
Neuvosto pyrkii varmistamaan, että liitteessä I lueteltujen
luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien tai
yhteisöjen nimiin liitetään riittävän yksityiskohtaisia tietoja,
jotka mahdollistavat määrättyjen henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja ryhmien tunnistamisen, millä helpotetaan
saman tai samankaltaisen nimen omaavien syyttömyyden
toteamista.
6.
Luettelossa olevien henkilöiden ja yhteisöjen nimet tarkistetaan säännöllisin väliajoin vähintään kuitenkin kerran
puolessa vuodessa sen varmistamiseksi, että niiden säilyttäminen luettelossa on perusteltua.

28.12.2001
2 artikla

Euroopan yhteisö määrää sille Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa annetun toimivallan rajoissa liitteessä lueteltujen
henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen varojen, rahoituksen
lähteiden tai taloudellisten resurssien jäädyttämisestä.
3 artikla
Euroopan yhteisö varmistaa sille Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa annetun toimivallan rajoissa, että varoja,
rahoituksen lähteitä tai taloudellisia resursseja taikka rahoituspalveluja tai muita vastaavia palveluja ei anneta liitteessä lueteltujen henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen käyttöön suoraan eikä
välillisesti.
4 artikla
Jäsenvaltioiden on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI
osaston puitteissa rikosasioissa toteutettavan jäsenvaltioiden
välisen poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön avulla
annettava toisilleen mahdollisimman laajaa tukea terroritekojen
estämiseksi ja torjumiseksi. Tätä varten ne pyynnöstä käyttävät
täysimääräisesti omia toimivaltuuksiaan Euroopan unionin
säädösten ja muiden jäsenvaltioita sitovien kansainvälisten
sopimusten, järjestelyjen ja yleissopimusten mukaisesti liitteessä
lueteltuja henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevissa tutkimuksissa ja menettelyissä, joita niiden viranomaiset suorittavat.
5 artikla
Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
6 artikla
Tätä yhteistä kantaa arvioidaan jatkuvasti uudelleen.
7 artikla
Tämä yhteinen kanta julkaistaan virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
L. MICHEL
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LIITE
Henkilöt, ryhmät ja yhteisöt, joita 1 artiklassa tarkoitetaan (1)

1. HENKILÖT
*— ABAUNZA MARTINEZ, Javier (ETA-aktivisti), syntynyt 1.1.1965 Guernicassa (Biskaja), henkilökortin nro
78.865.882
*— ALBERDI URANGA, Itziar (ETA-aktivisti), syntynyt 7.10.1963 Durangossa (Biskaja), henkilökortin nro
78.865.693
*— ALBISU IRIARTE, Miguel (ETA-aktivisti, Gestoras Pro-amnistia -järjestön jäsen) syntynyt 7.6.1961 San Sebastiánissa (Guipúzcoa), henkilökortin nro 15.954.596
*— ALCALDE LINARES, Angel (ETA-aktivisti, Herri Batasuna/E.H./Batasuna -ryhmän jäsen), syntynyt 2.5.1943 Portugaletessa (Vizcaya), henkilökortin nro 14.390.353
— AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), syntynyt
26.6.1967 Qatif-Bab al Shamalissa, Saudi-Arabiassa, Saudi-Arabian kansalainen
— AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, syntynyt Al Ihsassa, Saudi-Arabiassa, Saudi-Arabian kansalainen
— AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, syntynyt 16.10.1966 Tarutissa, Saudi-Arabiassa; Saudi-Arabian kansalainen
*— ARZALLUZ TAPIA, Eusebio (ETA-aktivisti), syntynyt 8.11.1957 Regilissä (Guipúzcoa), henkilökortin nro
15.927.207
— ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, syntynyt 1960 Libanonissa,
Libanonin kansalainen
*— ELCORO AYASTUY, Paulo (ETA-aktivisti; Jarrai/Haika/Segi -järjestön jäsen), syntynyt 22.10.1973 Vergarassa
(Guipúzcoa), henkilökortin nro 15.394.062
— EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (Alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), syntynyt
10.7.1965 tai 11.7.1965 El Dibabiyassa, Saudi-Arabiassa; Saudi-Arabian kansalainen
*— FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (ETA-aktivisti; Kas/Ekin -järjestön jäsen), syntynyt 2.12.1972 Baracaldossa
(Biskaja), henkilökortin nro 420.172.692
*— GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ETA-aktivisti), syntynyt 29.4.1967 Guernicassa (Biskaja), henkilökortin nro 44.556.097
*— GOIRICELAYA GONZALEZ, Christina (ETA-aktivisti; Herri Batasuna/E.H./Batasuna -järjestön jäsen), syntynyt
23.12.1967 Vergarassa (Guipúzcoa), henkilökortin nro 16.282.556
*— IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Maria Soledad (ETA-aktivisti), syntynyt 25.4.1961 Escoriazassa (Navarra), henkilökortin nro 16.255.819
— IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libanon, syntynyt 1963 Libanonissa,
Libanonin kansalainen
— MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah; HENIN, Ashraf Refaat
Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), syntynyt 14.4.1965 tai 1.3.1964 Kuwaitissa; Kuwaitin kansalainen
*— MORCILLO TORRES, Gracia (ETA-aktivisti; Kas/Ekin -järjestön jäsen), syntynyt 15.3.1967 San Sebastiánissa
(Guipúzcoa), henkilökortin nro 72.439.052
*— MÚGICA GOÑI, Ainhoa (ETA-aktivisti), syntynyt 27.6.1970 San Sebastiánissa (Guipúzcoa), henkilökortin nro
34.101.243
— MUGNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGNIYAH, Imad Fayiz) Hizbollahin tiedustelupalvelun ylempi upseeri, syntynyt
7.12.1962 Tayr Dibbassa, Libanonissa, passin nro 432298 (Libanon)
*— MUÑOA ORDOZGOITI, Alona (ETA-aktivisti; Kas/Ekin -järjestön jäsen), syntynyt 6.7.1976 Segurassa
(Guipúzcoa), henkilökortin nro 35.771.259
*— NARVAEZ GOÑI, Juan Jesús (ETA-aktivisti), syntynyt 23.2.1961 Pamplonassa (Navarra), henkilökortin nro
15.841.101
*— OLARRA GUIRIDI, Juan Antonio (ETA-aktivisti), syntynyt 11.9.1967 San Sebastiánissa (Guipúzcoa), henkilökortin
nro 34.084.504
*— ORBE SEVILLANO, Zigor (ETA-aktivisti; Jarrai/Haika/Segi -järjestön jäsen) syntynyt 22.9.1975 Basaurissa (Biskaja),
henkilökortin nro 45.622.851
*— OTEGUI UNANUE, Mikel (ETA-aktivisti; Jarrai/Haika/Segi -järjestön jäsen), syntynyt 8.10.1972 Itsasondossa
(Guipúzcoa), henkilökortin nro 44.132.976
(1) Asteriskilla * merkittyihin henkilöihin sovelletaan ainoastaan 4 artiklaa.
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*— PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ETA-aktivisti; Jarrai/Haika/Segi -järjestön jäsen), syntynyt 18.9.1964 San Sebastiánissa (Guipúzcoa), henkilökortin nro 15.976.521
*— SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (ETA-aktivisti; Kas/Ekin -järjestön jäsen), syntynyt 9.12.1963 San
Sebastiánissa (Guipúzcoa), henkilökortin nro 15.962.687
*— URANGA ARTOLA, Kemen (ETA-aktivisti; Herri Batasuna/E.H./Batasuna -järjestön jäsen), syntynyt 25.5.1969
Ondarroassa (Biskaja), henkilökortin nro 30.627.290
*— VILA MICHELENA, Fermín (ETA-aktivisti; Kas/Ekin -järjestön jäsen), syntynyt 12.3.1970 Irúnissa (Guipúzcoa),
henkilökortin nro 15.254.214
2. RYHMÄT JA YHTEISÖT
*— Continuity Irish Republican Army (CIRA)
*— Euskadi Ta Askatasuna / Tierra Vasca y Libertad / Basque Fatherland and Liberty (ETA)
(seuraavat järjestöt ovat ETA-terroristiryhmän osia: Kas, Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía)
*— Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre / lokakuun ensimmäisen päivän fasismin vastaiset vastarintaryhmät (GRAPO)
— Hamas-Izz al-Din al-Qassem (Hamasin terroristisiipi)
*— Loyalist Volunteer Force (LVF)
*— Orange Volunteers (OV)
— Palestiinan Islamilainen Jihad (PIJ)
*— varsinainen IRA
*— Red Hand Defenders (RHD)
*— Revolutionary Nuclei / Epanastatiki Pirines
*— Revolutionary Organisation 17 November / Dekati Evdomi Noemvri
*— Revolutionary Pupular Struggle / Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)
*— Ulster Defence Association / Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)
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