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(Säädökset, jotka on julkaistava)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 50/2002/EY,
tehty 7 päivänä joulukuuta 2001,
yhteisön toimintaohjelman perustamisesta sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevan jäsenvaltioiden yhteistyön edistämiseksi
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 137 artiklan 2 kohdan toisen ja kolmannen
alakohdan,

unionin perusoikeuskirjassa (5) tunnustetut oikeudet ja
periaatteet.

(3)

Suosituksessaan 92/441/ETY (6) neuvosto suosittelee
jäsenvaltioille, että ne tunnustaisivat ihmisten perusoikeuden ihmisarvoisen elämän edellyttämiin riittäviin
resursseihin ja etuuksiin. Suosituksessaan 92/442/ETY (7)
neuvosto suosittelee jäsenvaltioille, että ne takaisivat
ihmisille ihmisarvon mukaisen toimeentulon. Neuvosto
sitoutuu 17 päivänä joulukuuta 1999 antamissaan
päätelmissä (8) edistämään sosiaalista osallisuutta yhtenä
sosiaalisen suojelun uudistamista ja parantamista koskevana tavoitteena.

(4)

Euroopan parlamentti, talous- ja sosiaalikomitea sekä
alueiden komitea ovat kehottaneet yhteisöä lisäämään
osallistumistaan jäsenvaltioiden toimiin sosiaalisen
syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

(5)

Komission 1 päivänä maaliskuuta 2000 antamassa
tiedonannossa ”Tavoitteena osallisuutta edistävä
Eurooppa” selvitettiin sosiaalisen syrjäytymisen ja
köyhyyden asettamaa haastetta sekä tähän vastaamiseksi
jäsenvaltioissa ja yhteisön tasolla toteutettuja politiikkoja, ja tämän perusteella ehdotettiin, että Euroopan
unionin yhteistyötä tällä alalla vauhditettaisiin.

(6)

Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa otettiin sosiaalisen
osallisuuden edistäminen kiinteäksi osaksi unionin kokonaisstrategiaa, jotta saavutettaisiin ensi vuosikymmenen
strateginen tavoite tulla maailman kilpailukykyisimmäksi
ja dynaamisimmaksi tietämykseen perustuvaksi taloudeksi, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua
ja luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään
sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

(7)

Kyseinen Eurooppa-neuvosto oli sitä mieltä, että liian
monet unionin asukkaat elävät köyhyysrajan alapuolella
ja sosiaalisesti syrjäytyneinä ja että on toteutettava

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (3),
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklan menettelyä (4),
ja ottavat huomioon sovittelukomitean 18 päivänä syyskuuta
2001 hyväksymän yhteisen tekstin,
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Perustamissopimuksen 2 artiklan mukaan työllisyyden ja
sosiaalisen suojelun korkean tason sekä elintason ja
elämänlaadun nousun sekä taloudellisen ja sosiaalisen
yhteenkuuluvuuden edistäminen koko yhteisössä on osa
yhteisön yhtä päämäärää.

(2)

Perustamissopimuksen 136 artiklan mukaan yhteisön ja
jäsenvaltioiden tavoitteena on syrjäytymisen torjuminen,
ottaen huomioon poliittiset perusperiaatteet sellaisina
kuin ne ovat Torinossa 18 päivänä lokakuuta 1961
allekirjoitetussa Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa;
vuonna 1996 uudistetussa Euroopan neuvoston sosiaalisessa peruskirjassa ja erityisesti sen 30 artiklassa, joka
koskee oikeutta suojeluun köyhyydeltä ja sosiaaliselta
syrjäytymiseltä ja työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevassa yhteisön vuoden 1989 peruskirjassa,
sekä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 7
päivänä joulukuuta 2000 yhdessä julistamassa Euroopan

(1) EYVL C 337 E, 28.11.2000, s. 130 ja
EYVL C 96 E, 27.3.2001, s. 229.
(2) EYVL C 14, 16.1.2001, s. 69.
3
( ) EYVL C 144, 16.5.2001, s. 52.
(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 16. marraskuuta 2000
(EYVL C 223, 8.8.2001, s. 284), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 12. helmikuuta 2001 (EYVL C 93, 23.3.2001, s. 11), ja
Euroopan parlamentin päätös, tehty 17. toukokuuta 2001 (ei vielä
julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin päätös, tehty
15. marraskuuta 2001 ja neuvoston päätös, tehty 21. marraskuuta
2001.

(5)
(6)
(7)
(8)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

C
L
L
C

364, 18.12.2000, s. 1.
245, 26.8.1992, s. 46.
245, 26.8.1992, s. 49.
8, 12.1.2000, s. 7.
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toimenpiteitä, jotka merkittävästi edistävät köyhyyden
poistamista, asettamalla riittäviä tavoitteita. Nizzassa 7, 8
ja 9 päivänä joulukuuta 2000 kokoontunut Eurooppaneuvosto sopi näistä tavoitteista.

(8)

Lisäksi kyseinen Lissabonin Eurooppa-neuvosto painotti,
että uusi tietämykseen perustuva yhteiskunta tarjoaa
mahdollisuuksia vähentää sosiaalista syrjäytymistä, sillä
se luo lisääntyvän kasvun ja työllisyyden kautta taloudelliset edellytykset laajempaan hyvinvointiin ja tarjoaa
uusia tapoja osallistua yhteiskuntaan. Samalla kuitenkin
on vaara, että kuilu niiden, joilla on mahdollisuus saada
uutta tietoa ja niiden, joilla tätä mahdollisuutta ei ole,
välillä kasvaa. Se painotti, että politiikan tavoitteena on
oltava tämän vaaran välttäminen ja uusien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen ja että työ on
paras keino torjua sosiaalista syrjäytymistä.

(9)

Lisäksi mainittu Eurooppa-neuvosto sopi, että sosiaalisen
syrjäytymisen torjumiseen tähtäävän politiikan olisi
perustuttava avoimeen koordinointimenetelmään, jossa
yhdistetään toisiinsa kansalliset toimintasuunnitelmat ja
komission yhteistyöaloite.

(10)

Tämä komission aloite käsittää ehdotuksen monivuotiseksi toimintaohjelmaksi jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämiseksi, ja sillä tulisi pyrkiä tietämyksen lisäämiseen, tietojenvaihdon ja parhaiden käytäntöjen kehittämiseen sekä kokemusten arviointiin sosiaalisen syrjäytymisen torjuntapolitiikkojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

(11)

Yhdenmukaistettujen tutkimusten ja analyysien laatiminen sekä yhteisesti vahvistettuja laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita koskeva tutkimus antavat perustan
avoimen koordinointimenetelmän kehittämiselle.

(12)

Sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjunta edellyttää, että helpotetaan pääsyä korkealaatuisiin työpaikkoihin sekä toimeentulon, oikeuksien, hyödykkeiden ja
palvelujen saatavuutta kaikille.

(13)

Toimilla sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi olisi
pyrittävä siihen, että jokainen pystyy elättämään itsensä
palkkatyöllä tai muulla tavoin ja integroitumaan yhteiskuntaan.

(14)

Sosiaalisen suojelun komitea, joka perustettiin
neuvoston päätöksellä 2000/436/EY (1) parantamaan
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sosiaalisen suojelun
alalla, tukee sosiaalisen suojelun nykyaikaistamista ja
sosiaalista osallisuutta edistävien toimien kehittämistä ja
systemaattista seurantaa Lissabonissa 23 ja 24 päivänä
maaliskuuta 2000 ja Feirassa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta

(1) EYVL L 172, 12.7.2000, s. 26.
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2000 kokoontuneiden Eurooppa-neuvostojen puheenjohtajan päätelmien mukaisesti.

(15)

Monilla eri tasoisilla (paikallisilla, alueellisilla, kansallisilla
ja eurooppalaisilla) valtioista riippumattomilla järjestöillä
on kokemusta ja asiantuntemusta sosiaalisen syrjäytymisen torjunnasta sekä toiminnasta Euroopan tasolla
syrjäytymiselle alttiina olevien ihmisten puolestapuhujina. Paikallisilla ja alueellisilla viranomaisilla on myös
kokemusta ja tietämystä tältä alalta. Valtioista riippumattomat järjestöt, työmarkkinaosapuolet ja paikalliset ja
alueelliset viranomaiset voivat sen vuoksi Euroopan
tasolla edistää merkittävästi sosiaalisen syrjäytymisen eri
muotojen ja vaikutusten ymmärtämistä sekä varmistaa,
että ohjelman suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa otetaan huomioon syrjäytymiselle alttiina olevien
ihmisten kokemukset.

(16)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (2) mukaisesti.

(17)

Yhteisön toimien lisäarvon vahvistamiseksi on tarpeen,
että komissio varmistaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa
kaikilla tasoilla tämän päätöksen ja kaikkien muiden
asiaan liittyvien yhteisön välineiden, politiikkojen ja
toimien, erityisesti rakennerahastojen mukaisten toimien,
toteuttamisen yhdenmukaisuuden ja keskinäisen täydentävyyden.

(18)

Sosiaaliseen syrjäytymiseen on kiinnitettävä erityistä
huomiota unionin tulevan laajentumisen yhteydessä.

(19)

Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa (ETAsopimus) määrätään laajemmasta sosiaalialan yhteistyöstä toisaalta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
sekä toisaalta Euroopan yhteisön ja Euroopan talousalueeseen osallistuvien Euroopan vapaakauppaliiton
(EFTA) maiden kesken (EFTA/ETA-maat). Olisi säädettävä siitä, että osallistuminen tähän ohjelmaan tehdään
mahdolliseksi Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasmaille
Eurooppa-sopimuksissa, niiden lisäpöytäkirjoissa asianomaisten assosiointineuvostojen päätöksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti sekä Kyprokselle, Maltalle
ja Turkille siten, että näiden osallistuminen rahoitetaan
lisämäärärahoilla kyseisten maiden kanssa sovittavien
menettelyjen mukaisesti.

(20)

Muiden kansainvälisten järjestöjen, kuten Yhdistyneiden
Kansakuntien, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen
järjestön (OECD), Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja
Euroopan neuvoston, tekemä työ on erityisen hyödyllistä
tämän ohjelman toteuttamisen kannalta.

(2) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

12.1.2002
(21)

(22)
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Tässä päätöksessä vahvistetaan koko ohjelman keston
ajaksi rahoituspuitteet, jotka talousarviota koskevasta
kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan
parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 33 kohdan mukaisesti muodostavat
ensisijaisen ohjeen budjettivallan käyttäjälle vuosittaisessa talousarviomenettelyssä (1). Nämä rahoituspuitteet
ovat nykyisten rahoitusnäkymien mukaiset.
Miesten ja naisten välinen tasa-arvo on keskeinen ja
laajavaikutteinen asia, jolla on suuri vaikutus syrjäytymisen vaikutuksiin ja syihin. Lisäksi, perustamissopimuksen 2 ja 3 artiklan mukaisesti eriarvoisuuden poistaminen miesten ja naisten välillä sekä miesten ja naisten
välisen tasa-arvon edistäminen on osa yhteisön tehtävää
ja sen on oltava tavoitteena kaikessa yhteisön toiminnassa.

(23)

On tärkeää seurata ja arvioida ohjelman toteuttamista
sen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.

(24)

Suunnitellun toiminnan tavoitteita eli yhteisön osallistumista sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, koska ne
vaativat muun muassa monenvälisiä kumppanuuksia,
kansainvälistä tietojen vaihtoa ja hyvien käytäntöjen
levittämistä yhteisön tasolla, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi
toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

L 10/3

valtioiden ensisijaisten toimien edistämistä kunkin maan tilanteen mukaisesti.
3.
Ohjelman mukaisten toimien suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa otetaan huomioon kaikilla asianmukaisilla
tasoilla jäsenvaltioiden kokemukset sekä sosiaalisesti syrjäytyneiden ja köyhien ihmisten, työmarkkinaosapuolten, valtioista
riippumattomien järjestöjen ja vapaaehtoisjärjestöjen, sosiaalipalveluja tarjoavien organisaatioiden ja muiden sosiaalisen
syrjäytymisen ja köyhyyden torjuntaan osallistuvien toimijoiden kokemukset.
3 artikla
Tavoitteet
Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun avoimen koordinointimenetelmän osana ohjelmassa tuetaan yhteistyötä, jonka avulla
yhteisö ja sen jäsenvaltiot voivat parantaa sosiaalisen syrjäytymisen torjuntapolitiikan tehokkuutta ja vaikuttavuutta seuraavilla keinoilla:
a) parantaa sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden ymmärtämistä erityisesti vertailukelpoisten indikaattorien avulla;
b) järjestää alalla noudatettavaa politiikkaa koskevien tietojen
vaihto ja edistää vastavuoroista oppimista muun muassa
kansallisten toimintasuunnitelmien yhteydessä erityisesti
vertailukelpoisten indikaattorien avulla;
c) lisätä toimijoiden mahdollisuuksia puuttua sosiaaliseen
syrjäytymiseen ja köyhyyteen entistä tehokkaammin ja
edistää innovatiivisia toimintamalleja erityisesti verkottumalla Euroopan tasolla ja edistämällä vuoropuhelua kaikkien toimijoiden kanssa, mukaan lukien kansallisen ja
alueellisen tason toimijat.
4 artikla

1 artikla

Yhteisön toimet

Ohjelman perustaminen

1.
Edellä 3 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi
voidaan seuraavat yhteisön toimet toteuttaa valtioiden rajat
ylittävänä toimintana:

Yhteisön toimintaohjelma sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa
koskevan jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämisestä,
jäljempänä ’ohjelma’, hyväksytään 1 päivän tammikuuta 2002
ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajanjaksoksi.
2 artikla
Periaatteet
1.
Ohjelma on osa jäsenvaltioiden välistä avointa koordinointimenetelmää, jonka tarkoituksena on merkittävästi edistää
sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden poistamista asettamalla
asianmukaisia tavoitteita yhteisön tasolla sekä toteuttamalla
kansallisia toimintasuunnitelmia.
2.
Ohjelma ja kansalliset toimintasuunnitelmat edistävät
sosiaalisen syrjäytymisen ymmärtämistä entistä paremmin, sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan valtavirtaistamista jäsenvaltioiden ja yhteisön politiikkoihin ja toimenpiteisiin sekä jäsen(1) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.

a) sosiaalisen syrjäytymisen piirteiden, syiden, kehityksen ja
suuntausten analyysi, mukaan lukien sosiaalisen syrjäytymisen eri muotoja koskevien tilastotietojen keruu tietojen
vertailemista varten, määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita
koskeva tutkimus, yhteisten menettelytapojen kehittäminen
ja aihekohtaiset tutkimukset;
b) tietojen sekä parhaiden käytäntöjen vaihto näihin Euroopan
parlamentin ja neuvoston sopimiin tavoitteisiin perustuvien
määrällisten ja laadullisten indikaattoreiden, arviointiperusteiden ja parametrien kehittämisen sekä seurannan, arvioinnin ja vertaisarvioinnin edistämiseksi;
c) eri toimijoiden välisen vuoropuhelun edistäminen sekä
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan osallistuvien järjestöjen, etenkin valtioista riippumattomien järjestöjen, välisen asianmukaisen verkottumisen edistäminen
Euroopan tasolla.
2.
Edellä 1 kohdassa esitetyt yhteisön toimien toteuttamista
koskevat järjestelyt esitetään liitteessä.
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5 artikla
Toteuttaminen ja yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa
1.

12.1.2002

2.
Muita tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavia
seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 8 artiklan 3
kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Komissio

8 artikla

a) varmistaa ohjelmaan kuuluvien yhteisön toimien toteuttamisen;

Komitea

b) vaihtaa säännöllisesti näkemyksiä valtioista riippumattomien
järjestöjen ja työmarkkinaosapuolten kanssa Euroopan
tasolla ohjelman suunnittelusta, toteuttamisesta ja seurannasta sekä politiikkaan liittyvistä suuntaviivoista. Tätä varten
komissio antaa valtioista riippumattomien järjestöjen ja
työmarkkinaosapuolten käyttöön asiaa koskevia tietoja.
Komissio antaa 8 artiklassa tarkoitetulle komitealle tiedon
näistä näkemyksistä;

1.

c) edistää aktiivista kumppanuutta ja vuoropuhelua kaikkien
ohjelmaan osallistuvien kumppanien välillä sosiaalisen
syrjäytymisen ja köyhyyden torjunnan integroidun ja koordinoidun lähestymistavan edistämiseksi.

3.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8
artiklan säännökset.

2.
Komissio toteuttaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tarvittavat toimenpiteet:
a) edistääkseen kaikkien osapuolten osallistumista ohjelmaan;

Komissiota avustaa komitea.

2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8
artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

4.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
9 artikla

b) varmistaakseen ohjelman mukaisesti toteutettujen toimien
tulosten levittämisen;

Yhteistyö muiden komiteoiden kanssa ja yhteys sosiaalisen suojelun komiteaan

c) varmistaakseen ohjelmasta tuettuja toimia koskevan asianmukaisen tiedottamisen, julkistamisen ja seurannan.

1.
Varmistaakseen ohjelman yhdenmukaisuuden ja täydentävyyden muihin 10 artiklassa mainittuihin toimenpiteisiin
nähden komissio tiedottaa komitealle säännöllisesti muista
yhteisön toimista, joilla edistetään sosiaalisen syrjäytymisen
torjuntaa. Komissio järjestää tarvittaessa säännöllisen ja organisoidun yhteistyön tämän komitean ja muita asiaan liittyviä
politiikkoja, välineitä ja toimia varten perustettujen seurantakomiteoiden kesken.

6 artikla
Rahoitus
1.
Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi 1 artiklassa
tarkoitetuksi ajanjaksoksi on 75 miljoonaa euroa tekniset ja
hallinnolliset menot mukaan luettuina.
2.
Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat
rahoitusnäkymien rajoissa, henkilöstömäärärahat mukaan luettuina.

2.
Komissio luo tarvittavat yhteydet sosiaalisen suojelun
komiteaan tässä päätöksessä tarkoitettujen yhteisön toimien
puitteissa.
10 artikla
Yhdenmukaisuus ja täydentävyys

7 artikla
Täytäntöönpanotoimenpiteet
1.
Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista,
jäljempänä mainittuja seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä
noudattaen:
a) ohjelmaan kuuluvien yhteisön toimien vuosittainen toteuttaminen ja vuosittainen toimintasuunnitelma;
b) varojen
kesken;

jakautuminen

ohjelman

eri

toimintalohkojen

c) yhteisön tukea saavien toimien ja organisaatioiden valintaa
koskevat yksityiskohtaiset säännöt;
d) ohjelman arviointiperusteet kustannusvaikuttavuus mukaan
lukien, sekä tulosten levittämistä ja siirtämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

1.
Komissio varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa
yleisen yhdenmukaisuuden yhteisön muuhun asianomaiseen
politiikkaan sekä asianomaisiin välineisiin ja toimiin nähden
erityisesti ottamalla käyttöön asianmukaiset mekanismit
ohjelman mukaisten toimien koordinoimiseksi tutkimukseen,
työllisyyteen, talous-, teollisuus- ja yrityspolitiikkoihin, syrjimättömyyteen, maahanmuuttoon, naisten ja miesten väliseen
tasa-arvoon, sosiaaliseen suojeluun, koulutukseen, nuorisopolitiikkaan ja terveydenhuoltoon sekä yhteisön laajentumiseen ja
ulkosuhteisiin liittyvien asianomaisten toimien kanssa.
2.
Jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimet johdonmukaisuuden ja täydentävyyden varmistamiseksi tämän
ohjelman mukaisten toimien sekä kansallisella, alueellisella ja
paikallisella tasolla toteutettavien toimien välillä.
3.
Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat johdonmukaisuuden
ja täydentävyyden tämän ohjelman ja työllisyyden alalla toteutettavien toimien sekä rakennerahastojen puitteissa toteutettujen yhteisön toimien, erityisesti Equal-yhteisöaloitteen, välillä.
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11 artikla
EFTA/ETA-maiden, Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneiden maiden sekä Kyproksen, Maltan ja Turkin osallistuminen
Ohjelmaan voivat osallistua
— EFTA/ETA-maat ETA-sopimuksen edellytysten mukaisesti;
— assosioituneet Keski- ja Itä-Euroopan maat Eurooppa-sopimuksissa, niiden lisäpöytäkirjoissa ja näiden assosiaationeuvostojen päätöksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti;
— Kypros, Malta ja Turkki lisämäärärahoilla kunkin maan
kanssa sovittavien menettelyjen mukaisesti.

3.
Komissio arvioi ohjelmaa kolmannen vuoden loppuun
mennessä sekä ohjelman lopussa riippumattomien asiantuntijoiden avulla. Arviointi koskee toteutettujen toimien asianmukaisuutta, tehokkuutta ja kustannusvaikuttavuutta 3 artiklassa
esitettyihin tavoitteisiin nähden. Lisäksi siinä tutkitaan
ohjelman kokonaisvaikutukset. Arvioinnissa tarkastellaan myös
tämän ohjelman mukaisen toiminnan sekä asianomaisten
yhteisön politiikan, välineiden ja toimenpiteiden mukaisten
toimien keskinäistä täydentävyyttä.
4.
Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle,
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle loppukertomuksen ohjelman toteuttamisesta viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2006.
13 artikla

12 artikla
Seuranta ja arviointi
1.
Komissio seuraa ohjelmaa säännöllisesti yhteistyössä
jäsenvaltioiden kanssa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen
menettelyjen mukaisesti.
2.
Komissio selvittää keväällä pidettävälle Eurooppa-neuvostolle vuotuisessa yhteenvetokertomuksessaan, josta Euroopan
parlamentti antaa lausunnon riittävän ajoissa, politiikkojen
johdonmukaisuutta sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kanssa sekä
tämän ohjelman puitteissa aikaansaatua kehitystä.
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Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2001.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

N. FONTAINE

I. DURANT
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OHJELMAN TOTEUTTAMINEN

1. Toimintalohkot
Päätöksen 3 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi ja 4 artiklassa esitettyjen yhteisön toimien toteuttamiseksi
voidaan valtioiden rajat ylittävässä toimintakehyksessä toteuttaa seuraavat toimet:
Toimintalohko 1: Sosiaalisen syrjäytymisen piirteiden, prosessien, syiden ja suuntausten analyysi
Tukea voidaan myöntää seuraaville toimenpiteille, joilla pyritään parantamaan sosiaalisen syrjäytymisen ymmärtämistä
ilmiönä:
1.1 tutkimukset ja kokoukset, jotka koskevat yhteisten menetelmien kehittämistä sosiaalisen syrjäytymisen ja
köyhyyden, niiden laajuuden, piirteiden, prosessien, syiden ja suuntausten mittaamiseksi ja ymmärtämiseksi, ja
jotka koskevat indikaattoreihin liittyvää teknistä työtä;
1.2 sosiaalisen syrjäytymisen eri ulottuvuuksia koskevien tilastotietojen keruu ja levittäminen jäsenvaltioissa ja
yhteisön tasolla näiden tietojen vertailemiseksi tehokkaalla tavalla. Toimenpiteen olisi tuettava yhteistyötä kansallisten tilastolaitosten ja komission välillä sekä parantaa tilastotietojen lähteitä yhteisön tasolla ja niiden vaikutusta
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen tarkasteluun;
1.3 innovatiivisten lähestymistapojen edistäminen ja aihekohtaisten tutkimusten kehittäminen sosiaalisen syrjäytymisen ymmärtämiseksi ja jäsenvaltioiden politiikan kehittämiseen liittyvien yhteistä etua koskevien aiheiden
osoittamiseksi mukaan lukien aiheet, joita alkaa nousta esiin tietämykseen perustuvaan yhteiskuntaan liittyen.
On tärkeää tuoda esiin sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden kanssa tekemisiin joutuneiden henkilöiden kentällä
hankkima kokemus ja käyttää kaikkia kyseeseen tulevia sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä koskevia tietolähteitä,
mukaan lukien valtioista riippumattomilta järjestöiltä saadut tiedot.
Sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden analysoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota niiden moniulotteisuuteen sekä
asianomaisten sosiaaliryhmien erilaisiin tilanteisiin, mukaan lukien lasten köyhyys sekä sosiaalisen syrjäytymisen uhalle
alttiina olevat alueet.
Toimintalohko 2: Politiikkayhteistyö sekä tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto
Kansallisiin toimintasuunnitelmiin liittyvän politiikkayhteistyön ja vastavuoroisen oppimisen edistämiseksi voidaan
tukea seuraavia valtioiden rajat ylittäviä toimia:
2.1 kansainväliset vaihdot, joiden tarkoituksena on siirtää tietoja ja hyviä käytäntöjä sekä edistää vertaisarviointia
kokouksissa, työkokouksissa (”workshops”) ja seminaareissa, joissa käsitellään laatuviitteitä (”benchmarks”) tai
politiikkaa ja käytäntöjä, tai muunlaiset vaihdot, kuten strategioiden yhdessä kehittäminen ja tietojen yhdessä
levittäminen, vierailut paikan päällä ja henkilöstön vaihdot, jne. joko jäsenvaltioiden ja/tai muiden keskeisten
toimijoiden aloitteesta jäsenvaltioiden osallistuessa niihin aktiivisesti tai eurooppalaisten organisaatioiden aloitteesta. Kansallisten tarkkailijoiden tai vastaavanlaisten tunnustettujen laitosten välisiä valtioiden rajat ylittäviä
vaihtoja voidaan myös tukea tässä toimintalohkossa;
2.2 indikaattoreiden ja laatuviitteiden (”benchmarks”) kehittämiseen liittyvät asiatuntijatoiminta ja tekniset selitykset,
mukaan lukien aiheet, jotka liittyvät tietämykseen perustuvaan yhteiskuntaan;
2.3 sosiaalista syrjäytymistä käsittelevä vuosikertomus, jossa esitetään, missä vaiheessa ovat keskeisillä politiikan aloilla
toteutetut köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan tähtäävät toimet, mukaan lukien kansalliset toimintasuunnitelmat.
Koska sosiaalinen syrjäytyminen on monitahoinen ilmiö, erityistä huomiota on kiinnitettävä sosiaalista suojelua,
työllisyyttä, koulutusta, terveydenhuoltoa ja asumista koskevan politiikan kehittämiseen.
Toimintalohko 3: Eri toimijoiden osallistuminen ja tuki verkottumiseen Euroopan tasolla
Seuraavia toimenpiteitä voidaan tukea vuoropuhelun edistämiseksi kaikkien toimijoiden kanssa:
3.1 köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan osallistuvien keskeisten eurooppalaisten verkkojen perusrahoitus; perusrahoitus on enintään 90 prosenttia tukikelpoisista menoista. Tämän enimmäismäärän mukainen
rahoitus voidaan myöntää ainoastaan poikkeustapauksissa;
3.2 sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa käsittelevä vuosittain järjestettävä Euroopan unionin pyöreän pöydän kokous.
Kokous järjestetään tiiviissä yhteistyössä Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa ja valmistellaan kuulemalla kaikkia asianomaisia toimijoita: muun muassa työmarkkinaosapuolia, alan asiantuntemusta omaavien valtioista riippumattomien järjestöjen edustajia sekä Euroopan parlamentin, neuvoston, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean edustajia.
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2. Osallistuminen ohjelmaan

Tähän ohjelmaan voivat osallistua kaikki sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan osallistuvat julkiset ja/tai yksityiset
organisaatiot, toimijat ja laitokset liitteessä täsmennettyjä edellytyksiä ja täytäntöönpanosääntöjä noudattaen. Tällaisia
tahoja ovat mm. seuraavat:
a) jäsenvaltiot;
b) paikalliset ja alueelliset viranomaiset;
c) sosiaalisen syrjäytymisen torjunnasta vastaavat organisaatiot;
d) työmarkkinaosapuolet;
e) sosiaalipalveluja tarjoavat organisaatiot;
f) valtioista riippumattomat järjestöt;
g) yliopistot ja tutkimuslaitokset;
h) kansalliset tilastolaitokset;
i) tiedotusvälineet.
3. Yleisiä huomioita
Ohjelmassa otetaan huomioon yhteisön muihin politiikkoihin, välineisiin ja toimiin kuuluvien valmistelevien toimien
ja toiminnan tulokset.
Ohjelman mukaisen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa, seurannassa ja arvioinnissa otetaan huomioon köyhien
ja sosiaalisesti syrjäytyneiden ihmisten, työmarkkinaosapuolten, valtioista riippumattomien järjestöjen sekä köyhyyden
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan osallistuvien yhteiskunnan muiden toimijoiden kokemukset. Ohjelman kaikissa
toimissa noudatetaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen periaatetta.
4. Tukihakemusten jättäminen
Toimintalohko 1:
Toimintalohko 2:

Toimintalohko 3:

Tähän toimintalohkoon sisältyvät toimenpiteet pannaan täytäntöön pääasiassa tarjouspyyntöjen
avulla. Kansallisten tilastolaitosten kanssa toteutettavaan yhteistyöhön sovelletaan Eurostatia
koskevia menettelyjä.
Toimintalohkoon 2.1 sisältyvät toimenpiteet toteutetaan vuosittain ehdotuspyyntöjen perusteella
(komissio saattaa järjestää jotkin politiikkaa koskevat kokoukset ja seminaarit suoraan). Ehdotuksiin on sisällyttävä organisaatioita, toimijoita tai laitoksia vähintään kolmesta jäsenvaltiosta. Ehdotuksia voivat toimittaa komissiolle joko jäsenvaltiot ja/tai muut keskeiset toimijat jäsenvaltioiden
osallistuessa niihin aktiivisesti tai eurooppalaiset organisaatiot. Toimintalohkon 2.2 ja 2.3 toimet
edellyttävät erityistä tarjouspyyntöä.
Toimintalohkon 3.1 mukaisissa toimissa tukea voidaan myöntää eurooppalaisille verkoille, jotka
täyttävät komission 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen laatimat perusteet.
Toimintalohkon 3.2 toimia voidaan tukea jäsenvaltioiden esittämien tukihakemusten perusteella.

5. Toimien toteuttaminen
Toteutettavat toimet voidaan rahoittaa tarjouspyyntöjen perusteella tehdyillä palvelusopimuksilla tai yhteisrahoitukseen
muiden rahoituslähteiden kanssa myönnettävillä tuilla. Jälkimmäisessä tapauksessa komission rahoitustuen enimmäismäärä on yleensä 80 prosenttia tuensaajalle aiheutuvista kustannuksista.
Komissio voi tarvita ohjelman toteuttamiseen lisäresursseja, esimerkiksi asiantuntijapalveluja. Näistä lisävaatimuksista
päätetään komission varojen jakamista koskevan jatkuvan arvioinnin yhteydessä.
Ohjelman toteuttamisessa komissio voi käyttää komission ja tuensaajien hyödyksi teknistä tai hallinnollista apua
(määrittely, valmistelu, hallinnointi, seuranta, tarkastus ja valvonta).
Lisäksi komissio voi toteuttaa tiedotus-, julkaisu- ja levittämistoimia. Se voi myös toteuttaa arviointitutkimuksia ja
järjestää seminaareja, työkokouksia (”workshops”) tai muita asiantuntijatapaamisia.
Toimien toteuttamisessa noudatetaan tietosuojaan liittyviä periaatteita täysin.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 51/2002,
annettu 11 päivänä tammikuuta 2002,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

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.

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 12 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2002.
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 11 päivänä tammikuuta 2002 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
204
212
624
999
052
220
628
999
052
204
220
999
052
204
508
999
052
204
999

91,0
110,0
96,7
71,0
92,2
195,8
249,0
223,4
222,7
186,4
353,8
212,2
250,8
54,1
53,9
23,3
43,8
58,3
93,1
75,7

052
204
464
624
999
052
600
999
060
400
404
720
728
999
400
512
720
999

73,4
85,3
72,0
76,4
76,8
49,3
41,5
45,4
39,6
115,1
95,0
117,1
110,8
95,5
124,0
62,9
154,1
113,7

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 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2020/2001 (EYVL L 273, 16.10.2001, s. 6) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta
alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 52/2002,
annettu 11 päivänä tammikuuta 2002,
kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun
asetuksen (EY) N:o 245/2001 muuttamisesta
tuen teoreettisen määrän laskennan tulos poikkeaisi
todellisista tuotantoarvioista, olisi säädettävä jäsenvaltioiden mahdollisuudesta vahvistaa tuen määrä joustavammin säilyttäen silti vastaava turvallisuuden taso.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
(4)

Asetuksen (EY) N:o 245/2001 17 a artiklassa vahvistetaan hampun tuontia koskevat säännökset. Mainitun
artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäisessä
luetelmakohdassa oleva, muuhun kuin kylvämiseen
tarkoitettujen hampunsiementen käsittelyn määritelmä
voi aiheuttaa tulkintakysymyksiä. Mainittua määritelmää
olisi näin ollen tarkennettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonkuitujen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja
hampun yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä heinäkuuta
2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 (1) ja
erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o
1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 5
päivänä helmikuuta 2001 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 245/2001 (2), sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1093/2001 (3), 3 artiklan 2 kohdan
toisessa luetelmakohdassa säädetään, että hyväksyttyjen
ensimmäisten jalostajien on sitouduttava pitämään
tehdyistä toimista päivittäistä varastokirjanpitoa. Hyväksytyille ensimmäisille jalostajille on syytä antaa joustavampaa kirjanpitoa varten mahdollisuus toimien kirjaamiseen myös eräkohtaisesti. Tätä tarkoitusta varten erän
käsite olisi määriteltävä.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

l artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 245/2001 seuraavasti:
1) Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

(2)

(3)

Kilpailun vääristymisen välttämiseksi on toivottavaa
antaa hyväksytyille ensimmäisille jalostajille mahdollisuus käyttää useampaa kuin yhtä lyhyiden pellavakuitujen puhdistajaa. Ottaen kuitenkin huomioon tarve
pitää yllä riittävä valvonnan taso, tämä mahdollisuus
olisi rajoitettava enintään kahteen lyhyiden pellavakuitujen puhdistajaan yhtä hyväksyttyä ensimmäistä jalostajaa ja markkinointivuotta kohden.

Asetuksen (EY) N:o 245/2001 10 artiklassa säädetään,
että kukin tukiennakkohakemus edellyttää vakuuden
asettamista, mikä voi joissakin tapauksessa merkitä
viiden eri vakuuden asettamista samaa markkinointivuotta koskevan jalostuskauden aikana. Tämän vuoksi
kyseistä järjestelmää olisi yksinkertaistettava ja säädettävä, että ensimmäisen ennakon hakemisen yhteydessä
on asetettava yksi vakuus, joka lasketaan sen teoreettisen
tuen määrän perusteella, joka voidaan kullekin ensimmäiselle jalostajalle myöntää. Vakuus on voimassa koko
hakemusta vastaavan jalostuskauden ajan. Kuitenkin
niiden tilanteiden huomioon ottamiseksi, joissa mainitun

(1) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 16.
(2) EYVL L 35, 6.2.2001, s. 18.
(3) EYVL L 150, 6.6.2001, s. 17.

a) Korvataan 2 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:
”— pitämään päivittäistä tai eräkohtaista varastokirjanpitoa, joka yhdistetään säännöllisesti 5 kohdan säännösten mukaiseen rahoituskirjanpitoon ja asiakirjaan, sekä säilyttämään jäsenvaltion tarkastusta
varten edellyttämät asiakirjat,”.
b) Korvataan 4 kohdan kolmannessa alakohdassa oleva
ilmaisu ”ainoastaan yhdelle lyhyiden pellavakuitujen
puhdistajalle” ilmaisulla ”enintään kahdelle lyhyiden
pellavakuitujen puhdistajalle”.
c) Lisätään 5 kohdan ensimmäiseen alakohtaan ilmaisun
”päivittäiset” jälkeen ilmaisu ”tai eräkohtaiset”.
d) Lisätään 6 kohta seuraavasti:
”6.
Erä on tietty pellavan- tai hampunvarsien määrä,
joka numeroidaan sen saapuessa 1 kohdassa tarkoitettuihin jalostus- tai varastointilaitoksiin.
Erää voi koskea ainoastaan yksi varsien osto- tai myyntisopimus, jalostussitoumus tai jalostustoimeksianto 5
artiklassa tarkoitetulla tavalla.”
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Lyhyiden kuitujen puhdistustoimeksiantoihin liittyvä
vakuus on 110 prosenttia:

”2.
Ennakko maksetaan vain, jos 13 artiklassa säädetyissä
tarkastuksissa ei ole todettu kyseiseltä markkinointivuodelta
hakijaa koskevia sääntöjenvastaisuuksia ja jos vakuus on
asetettu.

— tämän asetuksen 8 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitetusta kertolaskutoimituksesta
saatavia kuitumääriä vastaavasta tuen määrästä, tai

Lyhyiden kuitujen puhdistustoimeksiantoihin liittyviä
vakuuksia lukuun ottamatta vakuus on kunkin hyväksytyn
ensimmäisen jalostajan ja kunkin kuitutyypin osalta 35
prosenttia tämän asetuksen 8 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta kertolaskutoimituksesta
saatavia kuitumääriä vastaavasta tuen määrästä.

— kyseessä olevaan markkinointivuoteen liittyvien
maksettujen ennakoiden kokonaismäärästä, jos jäsenvaltio soveltaa edellistä alakohtaa.
Vakuus vapautetaan tuen myöntämistä seuraavan ensimmäisen ja kymmenennen päivän välillä niiden määrien
perusteella, joille jäsenvaltio on myöntänyt jalostustukea.”

Jäsenvaltio voi kuitenkin säätää, että vakuuden määrä
perustuu tuotantoarvioihin. Tällöin:
a) vakuutta ei voida vapauttaa kokonaan tai osittain ennen
tuen myöntämistä;

3) Korvataan 17 a artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

b) rajoittamatta
viidennen
alakohdan
soveltamista
vakuuden määrä ei voi olla suhteessa maksettujen ennakoiden kokonaismäärään alhaisempi kuin:
— 110 prosenttia kyseessä olevan markkinointivuoden
30 päivään huhtikuuta asti,
— 75 prosenttia kyseessä olevan markkinointivuoden 1
päivän toukokuuta ja 31 päivän elokuuta välisenä
aikana,
— 50 prosenttia kyseessä olevan markkinointivuoden 1
päivän syyskuuta ja tuen loppuosan maksamisen
välisenä aikana.

”— sellaiseen tilaan saattaminen, jossa siemenet eivät
sovellu kylvämiseen,”.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan markkinointivuodesta 2001/2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 53/2002,
annettu 11 päivänä tammikuuta 2002,
kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o
2007/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

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

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

(1)

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

(2)

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

3

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2007/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun
lyhytjyväisen riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 4. ja 10.
tammikuuta 2002 välisenä aikana jätettyjen tarjousten perusteella 203,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
272, 13.10.2001, s. 13.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 54/2002,
annettu 11 päivänä tammikuuta 2002,
tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2008/
2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

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

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

(1)

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

(2)

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

3

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2008/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin Euroopan maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 4. ja 10.
tammikuuta 2002 välisenä aikana jätettyjen tarjousten perusteella 218,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
272, 13.10.2001, s. 15.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 55/2002,
annettu 11 päivänä tammikuuta 2002,
tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan
hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2009/2001
tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

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

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

(1)

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

(2)

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

3

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2009/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun
keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen Ariisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 4. ja 10. tammikuuta
2002 välisenä aikana jätettyjen tarjousten perusteella
207,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
272, 13.10.2001, s. 17.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 56/2002,
annettu 11 päivänä tammikuuta 2002,
kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o
2010/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

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

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

(1)

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

(2)

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

3

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän pitkäjyväisen
kokonaan hiotun riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 4. ja
10. tammikuuta 2002 välisenä aikana jätettyjen tarjousten
perusteella 300,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
272, 13.10.2001, s. 19.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 57/2002,
annettu 11 päivänä tammikuuta 2002,
asetuksessa (EY) N:o 2011/2001 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua
riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta
menettelyä noudattaen olla ratkaisematta tarjouskilpailua.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1987/2001 (2), ja erityisesti sen 10 artiklan
1 kohdan,
ottaa huomioon Réunionin riisitoimituksiin liittyvistä yksityiskohtaisista soveltamista koskevista säännöistä 6 päivänä syyskuuta 1989 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2692/
89 (3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o
1453/1999 (4), ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2011/2001 (5) avataan
tarjouskilpailu Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen
esikuoritun riisin tuen määrittämistä varten.

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 2692/89 9 artiklan mukaisesti
komissio voi päättää jätettyjen tarjousten perusteella
asetuksen (EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä

(3)

Erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2692/89 2 ja 3 artiklassa
säädetyt arviointiperusteet huomioon ottaen tuen enimmäismäärää ei ole aiheellista vahvistaa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2011/2001 tarkoitettu Réunioniin toimitettavan CN-koodiin 1006 20 98 kuuluvan pitkäjyväisen
esikuoritun riisin tukea koskeva tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta 7. ja 10. tammikuuta 2002 välisenä aikana jätettyjen
tarjousten osalta.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329,
271,
261,
167,
272,

30.12.1995,
12.10.2001,
7.9.1989, s.
2.7.1999, s.
13.10.2001,

s. 18.
s. 5.
8.
19.
s. 21.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 58/2002,
annettu 11 päivänä tammikuuta 2002,
voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä
89. erityisessä tarjouskilpailussa
voidaan erottaa niiden käyttötarkoituksen, voin rasvaainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti, myönnettävän tuen enimmäismäärä, tai voidaan pitää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Jalostusvakuuksien
määrä tai määrät on vahvistettava tämän mukaisesti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) 1670/2000 (2), ja erityisesti sen 10 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)
Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden
valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle
myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 635/2000 (4), mukaisesti interventioelimet
myyvät tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia
voimääriä ja myöntävät kermalle, voille ja voiöljylle
tukea. Mainitun asetuksen 18 artiklassa säädetään, että
jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset
huomioon ottaen on vahvistettava voin vähimmäismyyntihinta sekä kermalle, voille ja voiöljylle, jotka

(2)

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 89. erityisessä tarjouskilpailussa
vähimmäismyyntihinnat, tuen enimmäismäärä ja jalostusvakuuden määrä vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 48.
193, 29.7.2000, s. 10.
350, 20.12.1997, s. 3.
76, 25.3.2000, s. 9.
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LIITE
voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 89. erityisessä
tarjouskilpailussa 11 päivänä tammikuuta 2002 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
Kaavat

A
Merkkiaineilla

Ilman
merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman
merkkiaineita

Sellaisenaan

—

—

—

—

Voiöljy

—

—

—

—

Sellaisenaan

—

—

—

—

Voiöljy

—

—

—

—

Voi ≥ 82 %

85

81

85

81

Voi < 82 %

83

79

—

79

Voiöljy

105

101

105

101

Kerma

—

—

36

34

Voi

94

—

94

—

Voiöljy

116

—

116

—

Kerma

—

—

40

—

Käyttötavat

Vähimmäismyyntihinta

Voi
≥ 82 %

Jalostusvakuus

Tuen
enimmäismäärä

Jalostusvakuus

B
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 59/2002,
annettu 11 päivänä tammikuuta 2002,
asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 42. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta
tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maidon ja maitotuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1670/
2000 (2), ja erityisesti sen 10 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman
markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16
päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 2771/1999 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1614/2001 (4), 13 artiklassa säädetään, että kussakin tarjouskilpailussa saadut
tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava sovellettavan interventiohinnan mukaisesti enimmäisostohinta,

(2)

Saatujen tarjousten vuoksi olisi vahvistettava enimmäisostohinta jäljempänä tarkoitetulle tasolle.

(3)

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 2771/1999 mukaisessa 42. tarjouskilpailussa, jonka tarjousten esittämiselle annettu määräaika päättyi 8
päivänä tammikuuta 2002, enimmäisostohinnaksi vahvistetaan
295,38 EUR/100 kg.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

160,
193,
333,
214,

26.6.1999, s. 48.
29.7.2000, s. 10.
24.12.1999, s. 11.
8.8.2001, s. 20.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 60/2002,
annettu 11 päivänä tammikuuta 2002,
asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 261. erityisessä
tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta
(2)

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1670/2000 (2), ja
erityisesti sen 10 artiklan,

Saatujen tarjousten tutkimisesta seuraa, että olisi vahvistettava tarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella
tuen enimmäismäärä jäljempänä tarkoitetulle tasolle ja
määrättävä sen perusteella käyttötarkoitusvakuus.

(3)

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

sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(1)

Yhteisössä suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle
tarjouskilpailulla myönnettävästä tuesta 20 päivänä
helmikuuta 1990 annetun komission asetuksen (ETY)
N:o 429/90 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 124/1999 (4), mukaisesti interventioelimet aloittavat pysyvän tarjouskilpailun tuen
myöntämiseksi voiöljylle. Mainitun asetuksen 6 artiklassa säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähintään 96 prosenttia rasva-ainetta sisältävälle
voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärä tai
voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Käyttötarkoitusvakuuden määrä on vahvistettava
tämän mukaisesti.

1 artikla
Asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 261. erityisessä tarjouskilpailussa
tuen enimmäismäärä ja käyttötarkoitusvakuus vahvistetaan
seuraavasti:
— tuen enimmäismäärä:
— käyttötarkoitusvakuus:

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 48.
193, 29.7.2000, s. 10.
45, 21.2.1990, s. 8.
16, 21.1.1999, s. 19.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 61/2002,
annettu 11 päivänä tammikuuta 2002,
asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen interventiota koskevien erityistoimenpiteiden mukaisesti toteutetun 281. osittaisen tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä
kohtuullisen tukemisen asettamat vaatimukset sekä
teurastusten ja hintojen kausittainen kehitys, tarjouskilpailu olisi jätettävä ratkaisematta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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 47 artiklan 8 kohdan,

(4)

Ensimmäisen artiklan 7 kohdassa neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alalla julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta
(EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta 20 päivänä kesäkuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o
1209/2001 (7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2579/2001 (8), avattiin myös
nautojen ruhoja ja puoliruhoja koskeva julkinen interventio säätämällä erityissääntöjä, jotka täydentävät
muiden tuotteiden interventioon ostamista koskevia
sääntöjä. 281. osittaiseen tarjouskilpailuun ei ole jätetty
tarjouksia.

(5)

Ottaen huomioon tilanteen kehitys tämä asetus on
saatettava voimaan viipymättä.

(6)

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan
julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta 15
päivänä maaliskuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 562/2000 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o
1564/2001 (4), vahvistetaan julkisten interventioiden
ostovaatimukset. Kyseisen asetuksen säädösten mukaisesti avattiin tarjouskilpailu naudanlihan ostamisesta
tarjouskilpailulla 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetun
komission asetuksen (ETY) N:o 1627/89 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
12/2002 (6), 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Asetuksen (EY) N:o 562/2000 13 artiklan 1 kohdan
mukaisesti R3-laadulle vahvistetaan enimmäisostohinta
tarvittaessa kunkin osittaisen tarjouskilpailun osalta
ottaen huomioon saadut tarjoukset. Edellä mainitun 13
artiklan 2 kohdan mukaan voidaan päättää jättää tarjouskilpailu ratkaisematta.
281. osittaisen tarjouskilpailun tarjousten tutkimisen
jälkeen ja ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1254/
1999 47 artiklan 8 kohdan mukaisesti markkinoiden

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksella (ETY) N:o 1627/89 avattu 281. osittainen tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 21.
315, 1.12.2001, s. 29.
68, 16.3.2000, s. 22.
208, 1.8.2001, s. 14.
159, 10.6.1989, s. 36.
3, 5.1.2002, s. 34.

(7) EYVL L 165, 21.6.2001, s. 15.
(8) EYVL L 344, 28.12.2001, s. 68.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 62/2002,
annettu 11 päivänä tammikuuta 2002,
naudanlihan enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaista 17. osittaista tarjouskilpailua varten
enimmäisostohinnan julkaisemisesta. Asetuksen liitteessä
III vahvistetaan kuitenkin 18. ja 19. yksittäisen tarjouskilpailun väliseksi ajaksi kolme viikkoa. Naudanliha-alan
tukemiseksi koko kyseisenä aikana olisi säädettävä, että
21 päivänä tammikuuta pidettävässä 18. osittaisessa
tarjouskilpailussa hyväksytyt määrät voidaan toimittaa
15 päivään helmikuuta 2002 asti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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),
ottaa huomioon erityisistä markkinoiden tukitoimenpiteistä
naudanliha-alalla 3 päivänä huhtikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 690/2001 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2595/2001 (4), ja
erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

(5)

Tukitoimenpiteiden kiireellisyyden vuoksi
asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä.

tämän

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Noudattaen sitä, mitä asetuksen (EY) N:o 690/2001 2
artiklan 2 kohdassa säädetään, naudanlihan ostamisesta
asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaisesti 10 päivänä
huhtikuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY)
N:o 713/2001 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 13/2002 (6), vahvistetaan luettelo jäsenvaltioista, joissa 17. osittainen tarjouskilpailu
avataan 7 päivänä tammikuuta 2002.

1 artikla
Asetuksella (EY) N:o 690/2001 7 päivänä tammikuuta 2002
avatussa 17. osittaisessa tarjouskilpailussa sovelletaan seuraavia
enimmäisostohintoja:
— Saksa: 159,00 EUR/100 kg,
— Irlanti: 184,00 EUR/100 kg,
— Espanja: 154,99 EUR/100 kg,

(2)

(3)

(4)

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

Asetuksen (EY) N:o 690/2001 3 artiklan
mukaisesti viiteluokkaa varten vahvistetaan
enimmäisostohinta saatujen tarjousten
kyseisen asetuksen 3 artiklan 2 kohdan
huomioon ottaen.

1 kohdan
tarvittaessa
perusteella
säännökset

Koska naudanlihamarkkinoita on syytä tukea kohtuullisella tavalla, enimmäisostohinta olisi vahvistettava
kyseessä olevissa jäsenvaltioissa. Koska jäsenvaltioiden
markkinahintatasot poikkeavat toisistaan, olisi vahvistettavien enimmäisostohintojen oltava erisuuruiset.
Asetuksen (EY) N:o 690/2001 4 artiklan 2 kohdassa
säädetään, että kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa
hyväksytty määrä on toimitettava 17 päivän kuluessa
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 21.
315, 1.12.2001, s. 29.
95, 5.4.2001, s. 8.
345, 29.12.2001, s. 33.
100, 11.4.2001, s. 3.
239, 7.9.2001, s. 13.

— Ranska: 209,00 EUR/100 kg,
— Belgia: 161,25 EUR/100 kg,
— Portugali: 161,00 EUR/100 kg,
— Itävalta: 161,70 EUR/100 kg.

2 artikla
Poiketen siitä mitä asetuksen (EY) N:o 690/2001 4 artiklan 2
kohdassa säädetään, 21 päivänä tammikuuta 2002 pidettävässä
18. osittaisessa tarjouskilpailussa hyväksyttäviä määriä voidaan
toimittaa 15 päivään helmikuuta 2002 saakka.

3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2002.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

L 10/23

L 10/24

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

12.1.2002

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja
lainakorkoja
(EKP/2001/18)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

(4)

Kansallisten keskuspankkien voi olla välttämätöntä
kerätä varsinaiselta tiedonantajien joukolta EKP:n tilastovaatimusten täyttämiseksi tarvittavia tilastotietoja osana
laajempaa tilastointiin liittyvää tiedonkeruuta, jonka ne
luovat omalla vastuullaan hoitaakseen tiedonkeruun
yhteisön tai kansallisen lainsäädännön taikka vakiintuneen käytännön mukaisesti ja joka palvelee muita tilastointitarkoituksia, jos EKP:n tilastovaatimusten täyttäminen ei vaarannu. Tällä tavoin voidaan myös vähentää
tietojen keräämisestä aiheutuvaa rasitetta. Avoimuuden
varmistamiseksi tiedonantajille on näissä tapauksissa
ilmoitettava, että tietoja kerätään muita tilastointitarkoituksia varten. Erityistapauksissa EKP voi käyttää tällaisia
muihin tarkoituksiin kerättyjä tilastotietoja omien vaatimustensa täyttämiseksi.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2533/98 3 artiklassa edellytetään,
että EKP:n on täsmennettävä varsinainen tiedonantajien
joukko tiedonantajien perusjoukon rajoissa ja vähennettävä tietojenannosta koituvaa rasitetta. Rahalaitosten
korkotilastoja varten varsinainen tiedonantajien joukko
muodostuu joko kaikkien merkittävien luottolaitosten
kokonaisotannasta tai vaihtoehtoisesti erityisiin kriteereihin perustuvasta merkittävien luottolaitosten otoksesta. Ottaen huomioon rahalaitossektorin erityispiirteet
kussakin rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa kansalliset keskuspankit päättävät valintametodista. Tavoitteena on vähentää tietojenannosta aiheutuvaa rasitetta
kuitenkin samalla korkealaatuiset tilastotiedot varmistaen. Saman asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetään,
että EKP voi antaa asetuksia niiden tilastoihin liittyvien
tietojenantovaatimustensa määrittelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, jotka koskevat rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden varsinaisten tiedonantajien joukkoa.
Saman asetuksen 6 artiklan 4 kohdassa säädetään, että
EKP voi antaa asetuksia edellytyksistä, joiden mukaisesti
voidaan käyttää oikeutta tarkistaa tilastotietoja tai
toimittaa pakollinen tilastotietojen keruu.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 2533/98 4 artiklassa säädetään, että
jäsenvaltioiden on järjestettävä tilastotietojen keruu
omalta osaltaan ja tehtävä EKPJ:n kanssa kiinteää yhteistyötä varmistaakseen perussäännön 5 artiklasta johtuvien velvollisuuksien täyttämisen.

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä
tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1
kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) edellyttää
korkotilastojen tuottamista rahalaitosten soveltamista
kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakoroista
voidakseen suorittaa tehtävänsä. Tilastojen päätarkoituksena on antaa Euroopan keskuspankille (EKP) kattavat,
yksityiskohtaiset ja yhdenmukaiset tilastotiedot rahalaitosten soveltamien korkojen tasosta ja niiden muutoksista ajan kuluessa. Nämä korot edustavat viimeistä
vaihetta virallisten korkojen muutoksista alkunsa
saavassa rahapolitiikan välittymismekanismissa, ja siksi
niitä koskevat tilastot ovat välttämätön edellytys, jotta
rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden rahatalouden
kehitystä voitaisiin analysoida luotettavasti. EKPJ
tarvitsee korkojen kehitystä koskevia tietoja myös edistääkseen omalta osaltaan toimivaltaisten viranomaisten
harjoittaman luottolaitosten toiminnan vakauteen ja
rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän politiikan
sujuvaa hoitamista.

(2)

EKP antaa asetuksia Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (jäljempänä ’perustamissopimus’) määräysten
mukaisesti sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja
Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä
’perussääntö’) nojalla siinä laajuudessa kuin se on
tarpeen EKPJ:n tehtävien hoitamiseksi, sellaisina kuin
nämä tehtävät ovat määriteltyinä perussäännössä ja joissain tapauksissa perustamissopimuksen 107 artiklan 6
artiklassa tarkoitetuissa neuvoston antamissa säädöksissä.

(3)

Perussäännön 5.1 artiklassa edellytetään, että EKP kerää
EKPJ:n tehtävistä huolehtiakseen kansallisten keskuspankkien avustuksella tarvittavat tilastotiedot joko toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta tai suoraan taloudellisilta toimijoilta. Perussäännön 5.2 artiklan mukaan
kansalliset keskuspankit hoitavat, siinä määrin kuin on
mahdollista, 5.1 artiklassa kuvattuja tehtäviä.

(1) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.
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Vaikka on tunnustettua, että EKP:n perussäännön 34.1
artiklan nojalla antamissa asetuksissa ei anneta mitään
oikeuksia eikä aseteta mitään velvollisuuksia rahaliittoon
osallistumattomille jäsenvaltioille, perussäännön 5 artikla
koskee sekä rahaliittoon osallistuvia että siihen osallistumattomia jäsenvaltioita. Asetuksessa (EY) N:o 2533/98
muistutetaan, että perussäännön 5 artikla sekä perustamissopimuksen 5 artikla tarkoittavat myös sitä, että
rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden on suunniteltava ja toimeenpantava kansallisella tasolla kaikki
asianmukaisiksi katsomansa toimenpiteet EKP:n tilastovaatimusten edellyttämän tiedonkeruun järjestämiseksi ja
saatava tilastointiin liittyvät valmistelunsa ajoissa
valmiiksi tullakseen rahaliittoon osallistuviksi jäsenvaltioiksi,
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5) ’potentiaalisella tiedonantajien joukolla’ tarkoitetaan rahaliittoon kuuluvassa jäsenvaltiossa olevia luottolaitoksia ja
muita laitoksia, jotka ottavat vastaan euromääräisiä talletuksia rahaliittoon kuuluvissa jäsenvaltioissa olevilta kotitalouksilta ja/tai yrityksiltä ja/tai myöntävät niille euromääräisiä lainoja.

2 artikla
Varsinainen tiedonantajien joukko
1.
Varsinainen tiedonantajien joukko koostuu potentiaaliseen tiedonantajien joukkoon kuuluvista luottolaitoksista ja
muista laitoksista, jotka kansalliset keskuspankit valitsevat
tämän asetuksen liitteessä I esitetyn menettelyn mukaisesti.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

2.
Kukin kansallinen keskuspankki ilmoittaa alueellaan
oleville tiedonantajille niiden tiedonantovelvollisuudet kansallisten käytäntöjen mukaisesti.

1 artikla

3.
EKP:n neuvosto tarkastelee tämän asetuksen liitteen I
noudattamista sen jälkeen kun se on otettu käyttöön ja tämän
jälkeen vähintään joka toinen vuosi.

Määritelmät
Tässä asetuksessa
1) ilmaisuilla ’tiedonantajat’, ’rahaliittoon osallistuva jäsenvaltio’ ja ’jossakin maassa oleva’ on sama merkitys kuin
niille on määritelty asetuksen (EY) N:o 2533/98 1 artiklassa;
2) ’kotitalouksilla ja yrityksillä’ tarkoitetaan, kuten Euroopan
kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2223/96 (1) liitteeseen A sisältyvässä
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmässä EKT 1995
on määritelty, julkisyhteisöjä lukuun ottamatta kaikkia
muita rahalaitossektoriin kuulumattomia sektoreita. Ilmaisu
kattaa kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14 ja S.15 yhteensä) sekä yritykset
(S.11);
3) ’luottolaitoksilla ja muilla laitoksilla’ tarkoitetaan kaikkia
muita rahalaitoksia paitsi keskuspankkeja ja rahamarkkinarahastoja, sellaisina kuin ne on yksilöity rahalaitossektorin
konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001
annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 2423/
2001 (EKP/2001/13) (2) liitteessä I olevan 1 osan I kohdan
luokitteluperiaatteiden mukaisesti;
4) ’rahalaitosten korkotilastoilla’ tarkoitetaan tilastoja, jotka
koskevat rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa olevien
luottolaitosten ja muiden laitosten soveltamia rahaliittoon
osallistuvissa jäsenvaltioissa olevien kotitalouksien ja
yritysten euromääräisiä talletus- ja lainakorkoja;
(1) EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1.
(2) EYVL L 333, 17.12.2001, s. 1.

3 artikla
Tilastointiin liittyvät raportointivaatimukset
1.
Rahalaitosten korkotilastojen säännölliseksi laatimiseksi
varsinainen tiedonantajien joukko antaa kuukausittain uutta
liiketoimintaa ja kantatietoja koskevat tilastotiedot sen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansalliselle keskuspankille, jossa
tiedonantaja on. Vaaditut tilastotiedot on täsmennetty tämän
asetuksen liitteessä II.
2.
Kansalliset keskuspankit määrittelevät ja ottavat kansallisten erityispiirteiden mukaisesti käyttöön tiedonantomenettelyt, joita varsinaisen tiedonantajien joukon on noudatettava.
Kansalliset keskuspankit varmistavat, että näillä tiedonantomenettelyillä saadaan tarvittavat tilastotiedot ja että tietojen toimittamista, tarkkuutta, käsitteellistä vastaavuutta ja tarkistuksia
koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisen tarkka
valvonta 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla on mahdollista.
3.
Vaaditut tilastotiedot on ilmoitettava tämän asetuksen liitteessä III esitettyjen tietojen toimittamista, tarkkuutta, käsitteellistä vastaavuutta ja tarkistuksia koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisesti.
4.
Kansalliset keskuspankit toimittavat yhteenlasketut
kuukausittaiset kansalliset tilastotiedot EKP:lle viimeistään 19.
pankkipäivänä (työajan loppuun mennessä) sen kuukauden
päättymisestä, jota toimitettavat tiedot koskevat.
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4 artikla

6 artikla

Tilastotietojen tarkistus ja pakollinen keruu

Siirtymäsäännökset

Kansallisilla keskuspankeilla on oikeus tarkistaa tiedonantajien
tässä asetuksessa säädettyjen tilastointiin liittyvien raportointivaatimusten mukaisesti toimittamia tilastotietoja tai toimittaa
niiden pakollinen keruu tämän kuitenkaan rajoittamatta EKP:n
oikeutta käyttää itse näitä oikeuksia. Tätä oikeutta käytetään
erityisesti silloin, kun jokin varsinaiseen tiedonantajien joukkoon kuuluva laitos ei täytä tämän asetuksen liitteessä III
määrättyjä tietojen toimittamista, tarkkuutta, käsitteellistä
vastaavuutta ja tarkistuksia koskevia vähimmäisvaatimuksia.

Tämän asetuksen eri osien soveltamista koskevat siirtymäsäännökset annetaan liitteessä IV.

5 artikla

Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä joulukuuta 2001.

Tietojen antaminen ensimmäisen kerran
Tämän asetuksen mukainen tietojenanto alkaa ensimmäisen
kerran vuoden 2003 tammikuuta koskevilla kuukausittaisilla
tilastotiedoilla.

7 artikla
Loppusäännös
Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 2002.

EKP:n neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
Willem F. DUISENBERG
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LIITE I
VARSINAISTEN TIEDONANTAJIEN JOUKON VALITSEMINEN JA OTOKSEN YLLÄPITO RAHALAITOSTEN
KORKOTILASTOJA VARTEN
1 OSA
Varsinaisten tiedonantajien joukon valitseminen
I Valintamenettelyn yleiskuvaus
1. Kansalliset keskuspankit noudattavat alla olevassa kaaviossa esitettyä menettelyä tiedonantajia valitessaan. Tämä
menettely on kuvattu yksityiskohtaisesti tässä liitteessä.

II Kokonaisotanta tai otos
2. Kukin kansallinen keskuspankki valitsee tiedonantajansa niistä potentiaaliseen tiedonantajien joukkoon kuuluvista
luottolaitoksista ja muista laitoksista, jotka sijaitsevat samassa rahaliittoon kuuluvassa jäsenvaltiossa kuin kansallinen
keskuspankki.
3. Tiedonantajia valitessaan kansalliset keskuspankit käyttävät joko kokonaisotantaa tai otosta seuraavissa kohdissa
vahvistettujen perusteiden mukaisesti.
4. Mikäli kansallinen keskuspankki käyttää kokonaisotantaa, se pyytää jokaista potentiaaliseen tiedonantajien joukkoon
kuuluvaa jäsenvaltiossa sijaitsevaa luottolaitosta ja muuta laitosta toimittamaan rahalaitosten korkotilastot. Muuttujia,
jotka kerätään kokonaisotannalla, ovat uuden liiketoiminnan korot ja määrä sekä kantatietojen korot.
5. Mikäli käytetään otosta, tiedonantolomake toimitetaan vain tietyille potentiaaliseen tiedonantajien joukkoon kuuluville luottolaitoksille ja muille laitoksille. Muuttujia, jotka estimoidaan otoksen avulla, ovat uuden liiketoiminnan
korot ja määrä ja kantatietojen korot. Niistä käytetään käsitettä otosmuuttujat. Jotta minimoitaisiin se riski, että
otokseen perustuvat tulokset poikkeavat todellisista (tuntemattomista) potentiaalisen tiedonantajien joukon tiedoista,
otos muodostetaan siten, että se on edustava potentiaalisen tiedonantajien joukon kannalta. Rahalaitosten korkotilastoja laadittaessa otoksen katsotaan olevan edustava, mikäli kaikki rahalaitosten korkotilastoja varten merkitykselliset
ja potentiaaliseen tiedonantajien joukkoon olennaisesti kuuluvat piirteet ilmenevät myös otoksessa. Valitessaan otosta
ensimmäistä kertaa kansalliset keskuspankit voivat käyttää sopivia arvioita ja malleja otantajärjestelyn luomiseksi,
vaikka olemassa olevista lähteistä saatavat taustatiedot eivät vastaisikaan täydellisesti tämän asetuksen mukaisia
määritelmiä.
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III Potentiaalisen tiedonantajien joukon ositus
6. Otoksen edustavuuden varmistamiseksi kukin kansallinen keskuspankki, joka päättää käyttää otosta rahalaitosten
korkotilastoja laatiessaan, osittaa asianmukaisesti potentiaalisen tiedonantajien joukon ennen tiedonantajien valintaa.
Ositus merkitsee sitä, että potentiaalinen tiedonantajien joukko N jaetaan alajoukkoihin tai ositteisiin N1, N2, N3, …,
NL. Alajoukot tai ositteet eivät saa olla päällekkäisiä, ja ne yhdessä muodostavat potentiaalisen tiedonantajien joukon:
N1 + N2 + N3 + … + NL = N
7. Kansalliset keskuspankit määrittävät ositusperusteet, joiden perusteella potentiaalinen tiedonantajien joukko voidaan
jakaa edelleen homogeenisiin ositteisiin. Ositteiden on katsottava olevan homogeenisia, jos ositteen sisäinen otantamuuttujien varianssi on pienempi kuin ositteen ulkopuolinen varianssi (1). Ositusperusteet ovat sidoksissa rahalaitosten korkotilastoihin, eli ositusperusteiden ja otoksen perusteella estimoitavien korkojen ja määrien välillä on oltava
yhteys.
8. Kukin kansallinen keskuspankki, joka päättää käyttää otosta, määrittää ainakin yhden ositusperusteen varmistaakseen
sen, että luottolaitoksista ja muista laitoksista valittava otos on edustava kyseisen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion
osalta ja että otantavirhe on pieni. Tavoitteena on, että kansalliset keskuspankit asettavat ositusperusteet hierarkkiseen
järjestykseen. Niissä otetaan huomioon kansalliset erityispiirteet, joten ne ovat erilaisia kussakin rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa.
9. Tiedonantajat valitaan yksivaiheisella otannalla sen jälkeen kun kaikki ositteet on määritetty. Vasta tässä vaiheessa
tiedonantajat valitaan potentiaalisesta tiedonantajien joukosta. Ennen tätä vaihetta ei tehdä mitään valintoja.

IV Kansallisen otoksen vähimmäiskoko
10. Kansallisen otoksen vähimmäiskoko on niin suuri, että uuden liiketoiminnan keskikorkoja kaikissa instrumenttiluokissa koskeva suurin mahdollinen satunnaisvirhe (2) ei ylitä 10:tä peruspistettä 90 prosentin luottamustasolla (3).
Tämän edellytyksen täyttyminen osoitetaan joko suoraan asianmukaisilla tiedoilla tai tällaisten tietojen puuttuessa
voidaan olettaa, että jos jompi kumpi seuraavista edellytyksistä täyttyy, otos on riittävän suuri vähimmäisvaatimusten
täyttymiseksi.
a) Kansallisen otoksen vähimmäiskoko kattaa vähintään 30 prosenttia kotimaisesta potentiaalisesta tiedonantajien
joukosta; kun 30 prosenttia kotimaisesta potentiaalisesta tiedonantajien joukosta on enemmän kuin 100 tiedonantajaa, kansallisen otoksen vähimmäiskoko voidaan kuitenkin rajoittaa 100 tiedonantajaan.
b) Kansallisen otoksen vähimmäiskoko on sellainen, että tiedonantajat kattavat vähintään 75 prosenttia rahaliittoon
osallistuvissa jäsenvaltioissa olevien kotitalouksien ja yritysten tekemistä euromääräisistä talletuksista ja 75
prosenttia niille myönnetyistä euromääräisistä lainoista.
11. Asianmukaisilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka ovat riittävän yksityiskohtaisia ja liittyvät sillä tavoin rahalaitosten
korkotilastoihin, että kartoituksissa, joista nämä tiedot on saatu, sovelletaan määritelmiä, jotka ovat yhdenmukaisia
rahalaitosten korkotilastojen kanssa. Tällaiset tiedot eivät ehkä ole kansallisten keskuspankkien saatavilla ennen kuin
rahalaitosten korkotilastoja koskeva kartoitus otetaan käyttöön ja tiedonantajat ovat antaneet ensimmäiset tiedot.
12. Kansallisen otoksen vähimmäiskoolla viitataan sekä alkuperäiseen vähimmäisotokseen että alkuperäisotoksen ylläpidon jälkeiseen vähimmäisotokseen 21 kohdassa määritellyllä tavalla. Sulautumisten ja toiminnan lopettamisten
vuoksi otos saattaa pienentyä ajan kuluessa seuraavaan ylläpitojaksoon mennessä.
13. Kansalliset keskuspankit voivat valita enemmän tiedonantajia kuin kansallisen otoksen vähimmäiskoossa on määritelty, erityisesti silloin kun on tarpeen lisätä kansallisen otoksen edustavuutta kansallisen rahoitusjärjestelmän rakenne
huomioon ottaen.
14. Potentiaaliseen tiedonantajien joukkoon kuuluvien luottolaitosten ja muiden laitosten määrän ja otoksen vähimmäiskoon on vastattava johdonmukaisesti toisiaan. Kansalliset keskuspankit voivat antaa luottolaitosten ja muiden
laitosten, jotka sijaitsevat vain yhdessä rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa ja jotka kukin mainitaan erikseen
rahalaitosten luettelossa, sellaisena kuin se on laadittu ja sitä on päivitetty rahalaitosten konsolidoidusta taseesta 22
päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) (4)
liitteessä I olevan 1 osan I kohdassa määrättyjen luokitteluperiaatteiden mukaisesti, ilmoittavan rahalaitosten korkotilastot yhdessä ryhmänä. Ryhmästä tulee käsitteellinen tiedonantaja. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmä ilmoittaa
rahalaitosten korkotilastot ikään kuin se olisi yksi rahalaitos, eli ne ilmoittavat kutakin instrumenttiryhmää kohti
yhden keskikoron, joka kattaa koko ryhmän, sen sijaan että ne ilmoittaisivat yhden koron kunkin rahalaitosten
luetteloon kuuluvan rahalaitoksen osalta. Samalla ryhmän luottolaitokset ja muut laitokset lasketaan kuitenkin yhä
yksittäisinä laitoksina potentiaalisessa tiedonantajien joukossa ja otoksessa.
(1) Kokonaisvarianssin eritteleminen ositteen sisäiseen ja ositteen ulkopuoliseen varianssiin tunnetaan nimellä Huygensin teoreema.
(2)
jossa D on suurin mahdollinen satunnaisvirhe, zα/2 normaalijakaumasta tai muusta tiedon rakenteen mukaan sopivasta jakaumasta
(esim. t-jakauma) saatu tekijä, kun luottamustason oletetaan olevan 1-α, var(Fθ) on parametrin θ estimaattorin varianssi ja vâr(Fθ)
parametrin θ estimaattorin estimoitu varianssi.
(3) Kansalliset keskuspankit voivat 90 prosentin luottamustasolla muuntaa suoraan absoluuttisen 10 peruspisteen suuruisen luvun estimaattorille hyväksyttävänä suhteellisena enimmäisvariaatiokertoimena.
(4) EYVL L 333, 17.12.2001, s. 1.
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V Otoksen kohdistaminen ositteiden kesken ja tiedonantajien valinta
15. Sen jälkeen kun kansalliset ositteet on määritelty 6 ja 7 kohdan mukaisesti ja kansallisen otoksen koko n 10 kohdan
mukaisesti, kansalliset keskuspankit, jotka päättävät käyttää otosta, poimivat otoksen valitsemalla varsinaiset tiedonantajat kustakin ositteesta. Kansallisen otoksen koko n on kunkin ositteen otosten koon n1, n2, n3, …, nL summa:
n1 + n2 + n3 + … + nL = n.
16. Kukin kansallinen keskuspankki valitsee asianmukaisimman kansallisen otoskoon n kohdistamistavan ositteiden
kesken. Siten kukin kansallinen keskuspankki määrittää otantasuhteen nh/Nh kullekin ositteelle h, eli kuinka monta
tiedonantajaa nh poimitaan luottolaitosten ja muiden laitosten kokonaismäärästä Nh kussakin ositteessa. Otantasuhde
kullekin ositteelle h täyttää ehdon 0 < nh/Nh ≤ 1, eli otantasuhteen on oltava suurempi kuin nolla. Tämä merkitsee,
että kustakin ositteesta valitaan vähintään yksi tiedonantaja, joten mitään ositetta ei jätetä kokonaan varsinaisen
tiedonantajien joukon ulkopuolelle. Edelleen, enimmäisotantasuhde on yksi, jolloin kaikki ositteen luottolaitokset ja
muut laitokset ovat tiedonantajia.
17. Varsinaisten tiedonantajien valitsemiseksi kustakin ositteesta kansalliset keskuspankit joko sisällyttävät kaikki laitokset
ositteeseen, käyttävät satunnaisotantaa tai valitsevat suurimmat laitokset kustakin ositteesta. Satunnaisotannassa
laitosten satunnaispoiminta kussakin ositteessa toteutetaan joko siten, että kaikilla laitoksilla on yhtäläinen todennäköisyys tulla valituksi, tai siten, että todennäköisyys riippuu laitoksen koosta. Kansalliset keskuspankit voivat valita
kaikkien laitosten sisällyttämisen joidenkin ositteiden osalta, satunnaisotannan toisten ositteiden osalta ja suurimmat
laitokset vielä muiden ositteiden osalta.
18. Tietoja kunkin potentiaaliseen tiedonantajien joukkoon kuuluvan luottolaitoksen ja muun laitoksen koosta on
saatavilla kansallisella tasolla rahalaitosten tasetilastoista, joita kerätään asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13)
mukaisesti. Kansalliset keskuspankit käyttävät keräämiseen rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa olevien kotitalouksien ja yritysten tekemien euromääräisten talletusten ja niille myönnettyjen euromääräisten lainojen kokonaismäärää, joka on se taseen osa, jolla on merkitystä rahalaitosten korkotilastojen kannalta, tai sen läheistä vastinetta.
19. Rahalaitosten korkotilastot perustuvat valintaan ilman laitoksen palautusta tiedonantajien joukkoon, eli kukin potentiaaliseen tiedonantajien joukkoon kuuluva luottolaitos ja muu laitos voi tulla valituksi vain kerran.
20. Kun kansallinen keskuspankki päättää käyttää luottolaitosten ja muiden laitosten kokonaisotantaa yhdessä ositteessa,
se voi suorittaa otannan tässä ositteessa sivukonttoreiden tasolla. Tämä edellyttää, että kansallisella keskuspankilla on
täydellinen sivukonttoreiden luettelo, joka kattaa ositteen luottolaitosten ja muiden laitosten kaiken liiketoiminnan
sekä asianmukaiset tiedot, jotta voidaan arvioida uuden liiketoiminnan korkojen varianssia kotitalouksien ja yritysten
osalta sivukonttoreiden kesken. Sivukonttoreiden valintaan sovelletaan kaikkia tämän liitteen mukaisia vaatimuksia.
Valituista sivukonttoreista tulee ”käsitteellisiä” tiedonantajia, joihin sovelletaan kaikkia liitteen II mukaisia vaatimuksia.
Tällä menettelyllä ei rajoiteta luottolaitoksen tai muun laitoksen, johon sivukonttori kuuluu, vastuuta tiedonantajana.

2 OSA
Varsinaisen tiedonantajien joukon otoksen ylläpito

VI Otoksen ylläpito ajan kuluessa
21. Kansalliset keskuspankit, jotka päättävät käyttää otosta, varmistavat, että otos pysyy ajan kuluessa edustavana.
22. Tästä syystä kansalliset keskuspankit tarkistavat otoksensa edustavuuden vähintään kerran vuodessa. Mikäli potentiaalisessa tiedonantajien joukossa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, tämän on heijastuttava otoksessa tämän
vuosittaisen tarkistuksen jälkeen.
23. Vähintään kahden vuoden välein kansalliset keskuspankit tarkistavat otoksen ottamalla huomioon potentiaaliseen
tiedonantajien joukkoon liittyneet uudet laitokset ja potentiaalisesta ja varsinaisesta tiedonantajien joukosta poistuneet
sekä muut muutokset tiedonantajien erityispiirteissä. Kansalliset keskuspankit voivat tarkistaa ja uudistaa otoksensa
useamminkin.
24. Ajan kuluessa otosta muokataan siten, että potentiaaliseen tiedonantajien joukkoon liittyjät otetaan huomioon, jotta
otos edelleen edustaisi potentiaalisten tiedonantajien joukkoa. Tästä syystä kansalliset keskuspankit poimivat otoksen
nb kaikkien liittyjien joukosta Nb. Liittyvien laitosten täydentävää valintaa nb kaikkien liittyjien kokonaismäärästä Nb
kutsutaan ajan kuluessa tehtäväksi lisäotannaksi.
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25. Ajan myötä otosta muokataan myös siten, että potentiaalisesta ja varsinaisesta tiedonantajien joukosta lähtijät otetaan
huomioon. Muutokset eivät ole tarpeen, mikäli potentiaalisesta tiedonantajien joukosta lähtijöiden määrä Nd ja
otoksesta lähtijöiden määrä nd vastaavat toisiaan (tapaus 1). Mikäli potentiaalisesta tiedonantajien joukosta lähtee
laitoksia ja nämä laitokset eivät ole otoksessa, otoksesta tulee liian suuri potentiaaliseen tiedonantajien joukkoon
nähden (tapaus 2). Mikäli otoksesta lähtee useampia laitoksia kuin potentiaalisesta tiedonantajien joukosta, otoksesta
tulee ajan myötä liian pieni eikä se ehkä ole enää edustava (tapaus 3). Tapauksissa 2 ja 3 otoksen kullekin laitokselle
annetut painoarvot mukautetaan otantateoriasta johdetun tilastollisen menetelmän avulla. Kullekin tiedonantajalle
annettava painoarvo on sen valintatodennäköisyyden käänteisluku ja siten korotuskerroin. Tapauksessa 2, jossa otos
on suhteellisesti liian suuri perusjoukkoon nähden, yhtään tiedonantajaa ei poisteta otoksesta.
26. Otosta muutetaan vielä siinä tapauksessa, että tiedonantajien erityispiirteet muuttuvat. Tällaisia muutoksia voi
tapahtua sulautumisten, jakautumisten, laitosten kasvun jne. seurauksena. Jotkin tiedonantajat saattavat jopa vaihtaa
ositetta. Kuten tapauksissa 2 ja 3 on todettu lähtijöiden osalta, otosta mukautetaan otantateoriasta johdetun
tilastollisen menetelmän avulla. Uudet valintatodennäköisyydet ja siten myös painoarvot määritetään.
3 OSA
Muita otantaan liittyviä seikkoja
VII Johdonmukaisuus
27. Jotta rahalaitosten korkotilastot talletusten ja lainojen kantatietojen sekä niitä koskevan uuden liiketoiminnan kesken
olisivat johdonmukaisia, kansalliset keskuspankit, jotka päättävät käyttää otosta, käyttävät samoja tiedonantajia
molempien tilastojen keräämiseen. Kansalliset keskuspankit voivat myös käyttää otosta osalle korkotilastoja ja
kokonaisotantaa muille korkotilastoille. Kansalliset keskuspankit eivät kuitenkaan saa käyttää kahta eri otosta.
VIII Rahoitusinnovaatiot
28. Kansallisten keskuspankkien ei tarvitse kattaa otoksessa kaikkia kotimaassa käytettävissä olevia tuotteita. Ne eivät
kuitenkaan saa jättää kokonaista instrumenttiluokkaa tilastojen ulkopuolelle sillä perusteella, että niitä koskevat
määrät ovat hyvin pieniä. Jos jotakin instrumenttiluokkaa tarjoaa vain yksi laitos, kyseisen laitoksen on siis oltava
edustettuna otoksessa. Jos jotakin instrumenttiluokkaa ei ollut olemassa rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa siinä
vaiheessa, kun otos alun perin poimittiin, mutta yksi laitos on ottanut sen myöhemmin käyttöön, kyseinen laitos
valitaan otokseen seuraavan edustavuutta koskevan tarkastuksen yhteydessä. Jos luodaan uusi tuote, otoksessa olevat
laitokset ottavat sen mukaan seuraavaan tiedonantoon, koska kaikkien tiedonantajien edellytetään antavan ilmoituksen kaikista tuotteistaan.
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LIITE II
RAHALAITOSTEN KORKOTILASTOJEN ILMOITTAMINEN

1 OSA
Korkolaji
I. Vuositasoinen sovittu korko
Yleisperiaate
1. Korkolaji, jonka tiedonantajat laskevat kaikille talletus- ja lainainstrumenteille sekä uuden liiketoiminnan ja että
kantatietojen osalta, on vuositasoinen sovittu korko. Sillä tarkoitetaan korkoa, jonka maksamisesta talletukselle tai
lainalle on erikseen sovittu tiedonantajan ja kotitalouden tai yrityksen välillä, muutettuna vuositasolle ja ilmoitettuna
vuotuisina prosentteina. Vuositasoinen sovittu korko kattaa kaikki talletuksista ja lainoista maksettavat korot, mutta
ei muita niihin mahdollisesti liittyviä kuluja. Disagiota, jolla tarkoitetaan lainan nimellismäärän ja asiakkaan saaman
määrän välistä erotusta, pidetään sopimuksen alkaessa (aika t0) maksettavana korkona, ja tästä syystä se näkyy
vuositasoisessa sovitussa korossa.
2. Mikäli tiedonantajan ja kotitalouden tai yrityksen välillä sovittu koronmaksu pääomitetaan säännöllisin väliajoin
vuoden aikana, esimerkiksi kuukausittain tai neljännesvuosittain eikä vuosittain, sovittu korko muutetaan vuositasolle
seuraavan laskukaavan avulla, jotta saadaan vuositasoinen sovittu korko:

jossa:
x

on vuositasoinen sovittu korko,

rag

on vuosikorko, josta on sovittu tiedonantajien ja kotitalouden tai yrityksen välillä talletuksen tai lainan osalta,
kun talletuksen korko pääomitetaan ja lainan kaikki maksut sekä takaisinmaksut suoritetaan säännöllisin
väliajoin vuoden sisällä, ja

n

on talletuksen koron pääomittamisten ja lainan (takaisin)maksujaksojen määrä vuodessa, eli 1, mikäli maksu
suoritetaan vuosittain, 2, mikäli maksu suoritetaan puolivuosittain, 4, mikäli maksu suoritetaan neljännesvuosittain, ja 12, mikäli maksu suoritetaan kuukausittain.

3. Kansallinen keskuspankki voi lisäksi edellyttää tiedonantajien ilmoittavan kaikkien tai joidenkin uusien talletusten ja
lainojen sekä niiden kantatietojen osalta suppeasti määritellyn efektiivisen koron (NDER) vuositasoisen sovitun koron
sijasta. Suppeasti määritelty efektiivinen korko on vuositasolla ilmoitettu korko, joka on sama kuin tiedonantajien ja
kotitalouden tai yrityksen sopimien kaikkien muiden tulevien tai olemassa olevien sitoumusten (talletukset, lainat,
lyhennykset, koronmaksu) kuin lainaan liittyvien muiden kulujen tämänhetkinen arvo. Suppeasti määritelty efektiivinen korko on sama kuin todellisen vuosikoron (APRC) korko-osuus, sellaisena kuin se on määritelty kulutusluottoja
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin
87/102/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/7/
EY (2), 1 artiklan 2 kohdan e alakohdassa. Ainoa ero suppeasti määritellyn efektiivisen koron ja vuositasoisen sovitun
koron välillä on menetelmä, jota käytetään korkomaksujen muuttamiseen vuositasolle. Suppeasti määritellyssä
efektiivisessä korossa käytetään peräkkäistä likiarvoa, joten sitä voidaan soveltaa kaikentyyppisiin talletuksiin tai
lainoihin, kun taas vuositasoisessa sovitussa korossa käytetään 2 kohdassa määritettyä laskutapaa, joten sitä voidaan
soveltaa vain sellaisiin talletuksiin ja lainoihin, joissa koronmaksu pääomitetaan säännöllisesti. Kaikki muut edellytykset ovat täysin samat, mikä merkitsee sitä, että siltä osin kuin jäljempänä viitataan vuositasoiseen sovittuun
korkoon, se koskee myös suppeasti määriteltyä efektiivistä korkoa.
Verojen, tukien ja lainsäädäntöön perustuvien järjestelyjen kohtelu
4. Vuositasoisen sovitun koron piiriin kuuluvat korkomaksut kuvaavat sitä, mitä tiedonantaja maksaa talletuksista ja
mitä se saa lainoista. Mikäli yhden osapuolen maksama määrä ja toisen osapuolen saama määrä poikkeavat toisistaan,
tiedonantajan maksama tai saama määrä ratkaisee sen, mikä korkomaksu otetaan rahalaitosten korkotilastoihin.
5. Tämän periaatteen mukaisesti korot kirjataan bruttomääräisinä ennen veroja, koska korot ennen veroja kuvaavat sitä,
mitä tiedonantajat maksavat talletuksista ja saavat lainoista.
(1) EYVL L 42, 12.2.1987, s. 48.
(2) EYVL L 101, 1.4.1998, s. 17.
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6. Kolmansien osapuolten kotitalouksille tai yrityksille myöntämiä tukia ei myöskään oteta huomioon määriteltäessä
korkomaksua, koska tiedonantaja ei maksa tukia eikä vastaanota niitä.
7. Edulliset korot, joita tiedonantajat soveltavat työntekijöillensä, otetaan mukaan rahalaitosten korkotilastoihin.
8. Mikäli lainsäädäntöön perustuvat järjestelyt vaikuttavat korkomaksuihin, kuten esimerkiksi koroille säädetyt enimmäismäärät tai kielto maksaa tuottoa yön yli -talletuksille, tämän on näyttävä rahalaitosten korkotilastoissa. Lainsäädäntöön perustuvien järjestelyjen muuttamisen, esimerkiksi hallinnollisesti säänneltyjen korkojen tai korkojen enimmäismäärän muuttamisen, on näyttävä rahalaitosten korkotilastoissa koron muutoksena.

II. Todellinen vuosikorko
9. Vuositasoisen sovitun koron lisäksi tiedonantajat ilmoittavat uuden liiketoiminnan osalta uusista kulutusluotoista ja
kotitalouksille myönnetyistä asuntolainoista todellisen vuosikoron (APRC), sellaisena kuin se on määriteltynä direktiivin 87/102/ETY 1 artiklan 2 kohdan e alakohdassa, eli
— yksi todellinen vuosikorko uusien kulutusluottojen osalta (ks. indikaattori 30 lisäliitteessä 2) ja
— yksi todellinen vuosikorko kotitalouksille myönnettyjen uusien asuntolainojen osalta (ks. indikaattori 31 lisäliitteessä 2) (1).
10. Todellinen vuosikorko kattaa ”kaikki luotosta aiheutuvat kustannukset”, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä direktiivin 87/102/ETY 1 artiklan 2 kohdan d alakohdassa. Nämä kustannukset sisältävät koron ja muut (lainoihin liittyvät)
kulut, kuten selvityskulut, hallintokulut, asiakirjojen valmistelukulut, vakuuskulut, luotolle otetun vakuutuksen kulut
jne.
11. Muiden kulujen koostumus saattaa vaihdella eri maissa, koska direktiivissä 87/102/ETY säädettyjä määritelmiä
sovelletaan eri tavoin ja koska kansalliset rahoitusjärjestelmät ja luottojen vakuusmenettelyt eroavat toisistaan.

III. Sovellettava käytäntö
12. Tiedonantajat soveltavat standardiarvona 365 päivän pituista vuotta laskiessaan vuositasoista sovittua korkoa, eli
karkauspäiviä ei oteta huomioon.

2 OSA

Liiketoiminnan kattaminen tilastoissa
13. Tiedonantajat toimittavat rahalaitosten korkotilastot kantatietojen ja uuden liiketoiminnan osalta.

IV. Kantatietojen korot
14. Kantatiedoilla tarkoitetaan kotitalouksien ja yritysten tiedonantajarahalaitokseen tekemien talletusten yhteenlaskettua
kantaa ja tiedonantajarahalaitoksen kotitalouksille ja yrityksille myöntämien lainojen yhteenlaskettua kantaa.
15. Kantatietojen korko heijastaa painotettua keskikorkoa, jota sovelletaan talletus- ja lainakantaan kussakin instrumenttiluokassa 26 kohdassa tarkoitettuna tarkasteluajankohtana. Se kattaa kaikki voimassa olevat sopimukset, jotka on
tehty milloin tahansa ennen tietojenantopäivää.
16. Hoitamattomia lainoja ja velkojen uudelleenjärjestelyihin otettuja lainoja, joissa korko on markkinatilannetta alhaisempi, ei sisällytetä painotettuihin keskikorkoihin kantatietojen osalta. Hoitamattomat lainat ja velkojen uudelleenjärjestelyihin otetut lainat määritellään kansallisen käytännön mukaisesti, joka saattaa vaihdella eri rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa.

V. Yön yli -talletuksiin, irtisanomisehtoisiin talletuksiin ja sekkiluottoihin liittyvä uusi liiketoiminta
17. Yön yli -talletusten, irtisanomisehtoisten talletusten ja sekkiluottojen osalta, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä
jäljempänä 42—44 kohdassa, uuden liiketoiminnan käsite ulottuu koko kantaan. Siten velka- tai hyvityssaldoa eli
kantaa 29 kohdassa määriteltynä tarkasteluajankohtana käytetään kuvaamaan yön yli -talletuksiin, irtisanomisehtoisiin talletuksiin ja sekkiluottoihin liittyvää uutta liiketoimintaa.
(1) Kansalliset keskuspankit voivat myöntää poikkeuksen kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen myöntämille
kulutusluotoille ja asuntolainoille.
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18. Yön yli -talletuksille, irtisanomisehtoisille talletuksille ja sekkiluotoista maksettava korko heijastaa painotettua keskikorkoa, jota sovelletaan näiden tilien kantoihin 29 kohdassa määriteltynä tarkasteluajankohtana. Ne kattavat kaikki
voimassa olevat sopimukset, jotka on tehty milloin tahansa ennen tietojenantopäivää.
19. Jotta voitaisiin laskea rahalaitosten korot tileille, jotka niiden saldosta riippuen voivat olla joko talletuksia tai lainoja,
tiedonantajat erottelevat toisistaan ajanjaksot, joiden aikana niillä on ollut hyvityssaldo, ja ajanjaksot, joiden aikana
niillä on ollut velkasaldo. Tiedonantajat ilmoittavat yön yli -talletuksissa ne painotetut keskikorot, jotka liittyvät
hyvityssaldoihin, ja sekkiluotoissa ne painotetut keskikorot, jotka liittyvät velkasaldoihin. Ne eivät ilmoita painotettuja
keskikorkoja, joissa yhdistettäisiin (alhaiset) yön yli -talletusten korot ja (korkeat) sekkiluotoista perittävät korot.

VI. Uusi liiketoiminta muissa instrumenttiluokissa kuin yön yli -talletuksissa, irtisanomisehtoisissa talletuksissa ja sekkiluotoissa
20. Seuraavat 21—25 kohdat koskevat kaikkia muita instrumenttiluokkia kuin yön yli -talletuksia, irtisanomisehtoisia
talletuksia ja sekkiluottoja, eli määräaikaistalletuksia, repoja ja kaikkia muita lainoja paitsi sekkiluottoja, sellaisina kuin
ne ovat määriteltyinä 42 ja 45—48.
21. Uudella liiketoiminnalla tarkoitetaan mitä tahansa kotitalouden tai yrityksen ja tiedonantajan välillä tehtyä uutta
sopimusta. Uusia sopimuksia ovat
— kaikki rahoitussopimukset ja -ehdot, joilla yksilöidään ensimmäistä kertaa talletuksen tai lainan korko, ja
— kaikki olemassa olevia talletuksia ja lainoja koskevat uudet neuvottelut.
Voimassa olevien talletus- ja lainasopimusten automaattista pidentämistä eli sopimuksen pidentämistä ilman kotitalouden tai yrityksen aktiivista puuttumista asiaan ja ilman sopimusehtoja, korko mukaan lukien, koskevia uusia
neuvotteluja ei pidetä uutena liiketoimintana.
22. Uuden liiketoiminnan korko heijastaa talletuksiin ja lainoihin asianomaisessa instrumenttiluokassa kotitalouksien tai
yritysten ja tiedonantajan välillä tehdyissä uusissa sopimuksissa 32 kohdassa määritellyn tarkasteluajanjakson aikana
sovellettavaa painotettua keskikorkoa.
23. Vaihtuvien korkojen sellaiset muutokset, joissa tiedonantaja automaattisesti korjaa korkoa, eivät ole uusia sopimuksia,
eikä niitä näin ollen pidetä uutena liiketoimintana. Voimassa olevien sopimusten osalta näitä vaihtuvien korkojen
muutoksia ei siten lueta uuden liiketoiminnan korkoihin vaan yksinomaan kantatietojen korkoihin.
24. Kiinteistä koroista vaihtuviin korkoihin tai päinvastoin (ajankohtana t1) sopimuksen voimassaoloaikana tehtävä
muutos, josta on sovittu sopimuksen alkaessa (ajankohtana t0), ei ole uusi sopimus vaan osa ajankohtana t0 sovittuja
lainaehtoja. Näin ollen sitä ei pidetä uutena liiketoimintana.
25. Kotitalouden tai yrityksen oletetaan yleensä nostavan muun lainan kuin sekkiluoton kokonaisuudessaan sopimuksen
alkamisajankohtana. Kotitalous tai yritys voi nostaa lainaa erissä ajankohtina t1, t2, t3, jne. sen sijaan että se nostaisi
koko määrän sopimuksen alkaessa (ajankohtana t0). Sillä, että muu laina kuin sekkiluotto nostetaan erissä, ei ole
merkitystä rahalaitosten korkotilastojen kannalta. Kotitalouden tai yrityksen ja tiedonantajan välillä ajankohtana t0
tehty sopimus, joka sisältää koron ja lainan koko määrän, otetaan rahalaitosten korkotilastoihin.

3 OSA

Tarkasteluajankohta

VII. Rahalaitosten korkojen tarkasteluajankohta kantatietojen osalta
26. Kansalliset keskuspankit päättävät siitä, laaditaanko kantatietojen korot eli lisäliitteessä 1 kuvattuja indikaattoreita
1—14 koskevat rahalaitosten korot kansallisella tasolla ajanjakson lopun havaintojen poikkileikkauksena vai ajanjakson keskiarvoihin perustuvina implisiittisinä korkoina. Tarkasteluajanjaksona on yksi kuukausi.
27. Kantatietojen korot kuukauden lopun havaintojen poikkileikkauksena lasketaan talletusten ja lainojen kantaan
kuukauden viimeisen päivän tiettynä ajankohtana sovellettavien korkojen painotettujen keskiarvojen mukaan. Kyseisenä ajankohtana tiedonantaja kerää kustakin instrumenttiluokasta kotitalouksien ja yritysten talletusten ja lainojen
korot ja kantatiedot sekä laskee painotetun keskikoron jokaiselle instrumenttiluokalle. Toisin kuin kuukauden
keskiarvoissa, kantatietojen korot, jotka lasketaan kuukauden lopun havaintojen perusteella, kattavat vain ne sopimukset, jotka ovat vielä voimassa tietoja kerättäessä.
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28. Kantatietojen korot, jotka määritellään kuukauden keskiarvoihin liittyvinä implisiittisinä korkoina, lasketaan osamäärinä, joissa osoittaja on tarkasteltavan kuukauden aikana kertyneet korkomaksut eli talletuksille maksetuista ja
lainoista saaduista koroista kertynyt määrä ja nimittäjänä kuukauden keskimääräinen kanta. Tarkasteltavan
kuukauden lopussa tiedonantaja ilmoittaa kunkin instrumenttiluokan osalta kuukauden aikana kerääntyneiden korkomaksujen määrän sekä talletusten ja lainojen keskimääräisen kannan tarkasteltavan kuukauden aikana. Toisin kuin
kuukauden lopun havaintojen poikkileikkauksena laadittavassa tilastossa, kuukauden keskiarvoina laskettavat kantatietojen korot sisältävät myös sellaiset sopimukset, jotka olivat voimassa jonakin ajankohtana kuukauden aikana,
mutta jotka eivät ole voimassa enää kuukauden päättyessä. Talletusten ja lainojen keskimääräinen kanta tarkasteltavan
kuukauden aikana pyritään laskemaan kuukauden päivittäisten kantojen keskiarvona. Vähimmäisvaatimuksena volatiilisten instrumenttiluokkien eli ainakin yön yli -talletusten, irtisanomisehtoisten talletusten ja sekkiluottojen osalta
kuukausittaiset keskikannat johdetaan päivittäisistä saldoista. Kaikkien muiden instrumenttiluokkien osalta kuukauden
keskikanta saadaan viikoittain tai useammin lasketuista saldoista. Enintään kahden vuoden siirtymäajan aikana
lainoista, joiden maturiteetti on yli viisi vuotta, hyväksytään kuukauden lopun tilanne.

VIII. Tarkasteluajankohta yön yli -talletuksia, irtisanomisehtoisia talletuksia ja sekkiluottoja koskevan uuden
liiketoiminnan osalta
29. Kansalliset keskuspankit päättävät siitä, lasketaanko yön yli -talletuksia, irtisanomisehtoisia talletuksia ja sekkiluottoja
eli lisäliitteessä 2 kuvattuja indikaattoreita 1, 5, 6, 7, 12 ja 23 koskevat rahalaitosten korot kansallisella tasolla
ajanjakson lopun havaintojen poikkileikkauksena vai ajanjakson keskiarvoihin liittyvinä implisiittisinä korkoina.
Tarkasteluajanjaksona on yksi kuukausi.
30. Yön yli -talletuksille, irtisanomisehtoisille talletuksille ja sekkiluotolle maksettavat korot lasketaan, vastaavasti kuin
lisäliitteeseen 1 sisältyvien kantatietojen korot, seuraavalla tavalla:
a) kuukauden lopun havaintojen poikkileikkauksena eli näiden talletusten ja lainojen kantaan kuukauden viimeisenä
päivänä tiettynä ajankohtana sovellettavina painotettuina keskikorkoina. Kyseisenä ajankohtana tiedonantaja kerää
yön yli -talletusten, irtisanomisehtoisten talletusten ja sekkiluottojen osalta kotitalouksien ja yritysten asianomaiset
korot ja kantatiedot sekä laskee painotetun keskikoron jokaiselle instrumettiluokalle. Toisin kuin kuukauden
keskiarvojen osalta, kuukauden lopun havaintojen poikkileikkauksena kerätyt kantatietojen korot kattavat vain ne
sopimukset, jotka ovat yhä voimassa tietoja kerättäessä; tai
b) kuukauden keskiarvoihin perustuvina implisiittisinä korkoina, eli lasketaan osamäärät, joissa osoittajana on
kuukauden aikana kertyneet korkomaksut eli talletuksille maksetut ja lainoista kertyneet korot ja nimittäjänä
päivittäisten kantojen keskiarvo. Kuukauden lopussa tiedonantaja ilmoittaa yön yli -talletusten, irtisanomisehtoisten talletusten ja sekkiluottojen osalta kuukauden aikana kertyneiden korkomaksujen määrän ja talletusten ja
lainojen keskimääräisen kannan kuukauden aikana. Yön yli -talletusten, irtisanomisehtoisten talletusten ja sekkiluottojen osalta kuukauden keskimääräinen kanta saadaan päivittäisten saldojen perusteella. Toisin kuin
kuukauden lopun havaintojen poikkileikkauksena laadittavissa tilastoissa, kuukauden keskiarvoina laskettavat
kantatietojen korot sisältävät myös sellaiset sopimukset, jotka olivat voimassa jonakin ajankohtana kuukauden
aikana mutta jotka eivät ole voimassa enää kuukauden päättyessä.
31. Edellä 19 kohdassa on todettu, että jotta voitaisiin laskea rahalaitosten korot tileille, jotka niiden saldosta riippuen
voivat olla joko talletuksia tai lainoja, tiedonantajat erottelevat toisistaan ajanjaksot, joiden aikana niillä on ollut
hyvityssaldo, ja ajanjaksot, joiden aikana niillä on ollut velkasaldo. Mikäli rahalaitosten korot kerätään kuukauden
lopun havaintojen poikkileikkauksena, tarkastellaan ainoastaan kuukauden viimeisen päivän saldoa tiettynä ajankohtana ratkaistaessa se, onko kyseinen tili kyseisenä kuukautena yön yli -talletus vai sekkiluotto. Mikäli rahalaitosten
korot lasketaan kuukauden keskiarvoihin liittyvinä implisiittisinä korkoina, joka päivä arvioidaan, onko tili talletus vai
laina. Tämän jälkeen lasketaan päiväkohtaisten hyvityssaldojen ja päiväkohtaisten velkasaldojen keskiarvot, joiden
perusteella saadaan kuukauden keskikanta implisiittisen koron nimittäjää varten. Lisäksi osoittajan virtatiedoissa
eritellään talletuksille suoritettavat korkomaksut ja lainoista saatavat korkotulot. Tiedonantajat eivät ilmoita painotettuja keskikorkoja, joissa yhdistettäisiin (alhaiset) yön yli -talletusten korot ja (korkeat) sekkiluotoista perittävät korot.

IX. Tarkasteluajankohta uuden liiketoiminnan osalta (muut kuin yön yli -talletukset, irtisanomisehtoiset
talletukset ja sekkiluotot)
32. Muuhun uuteen liiketoimintaan kuin yön yli -talletuksiin, irtisanomisehtoisiin talletuksiin ja sekkiluottoihin eli
kaikkiin lisäliitteessä 2 kuvattuihin indikaattoreihin paitsi indikaattoreihin 1, 5, 6, 7, 12 ja 23 sovellettavat rahalaitosten korot lasketaan ajanjakson keskiarvoina. Ajanjakso kattaa yhden (kokonaisen) kuukauden.
33. Tiedonantajat laskevat kunkin instrumenttiluokan osalta uuteen liiketoimintaan sovellettavan koron painotettuna
keskiarvona kaikista uuden liiketoiminnan koroista tietyssä instrumenttiluokassa tarkasteltavan kuukauden aikana.
Nämä korot toimitetaan sen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansalliselle keskuspankille, jossa tiedonantaja
sijaitsee, samoin kuin tiedot painotuksista niiden määrien osalta, jotka koskevat kussakin instrumenttiluokassa
ilmoitusajanjakson aikana toteutettua uutta liiketoimintaa. Tiedonantajat ottavat huomioon koko kuukauden aikana
toteutuneen uuden liiketoiminnan.
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Instrumenttiluokat

X. Yleismääräykset
34. Tiedonantajat toimittavat rahalaitosten kantatietojen korkotilastot lisäliitteessä 1 yksilöityjen instrumenttiluokkien
osalta ja rahalaitosten korkotilastot uudesta liiketoiminnasta lisäliitteeseen 2 sisältyvien instrumenttiluokkien osalta.
Kuten 17 kohdassa on määritelty, korot yön yli -talletuksille, irtisanomisehtoisille talletuksille ja sekkiluotoille ovat
uutta liiketoimintaa koskevia korkoja ja ne sisältyvät uutta liiketoimintaa koskevaan lisäliitteeseen 2. Koska yön yli
-talletusten, irtisanomisehtoisten talletusten ja sekkiluottojen korkojen keräämismenetelmä ja tarkasteluajankohta ovat
samat kuin muiden kantatietojen indikaattoreiden, lisäliitteen 2 indikaattorit 1, 5, 6, 7, 12 ja 23 on otettu myös
lisäliitteeseen 1.
35. Joissakin rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa niissä sijaitsevat luottolaitokset ja muut laitokset eivät ehkä tarjoa
joitakin lisäliitteeseen 1 ja 2 sisältyviä instrumenttiluokkia rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa oleville kotitalouksille ja yrityksille. Siinä tapauksessa instrumenttiluokkaa, joka ei ole käytössä kotimaassa, ei oteta huomioon kyseisen
rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion tilastoissa. Instrumenttiluokka ei ole käytössä kotimaassa, mikäli kotimaiset
luottolaitokset ja muut laitokset eivät lainkaan tarjoa tähän luokkaan kuuluvia tuotteita rahaliittoon osallistuvissa
jäsenvaltioissa oleville kotitalouksille ja yrityksille. Tiedot ilmoitetaan, mikäli kyseessä oleviin tuotteisiin perustuvaa
liiketoimintaa on jonkin verran, vaikka se olisi vähäistäkin.
36. Kunkin lisäliitteessä 1 ja lisäliitteessä 2 yksilöidyn sellaisen instrumenttiluokan osalta, jota sovelletaan kotimaisten
luottolaitosten ja muiden laitosten rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitsevien kotitalouksien ja yritysten
kanssa harjoittamassa kansallisessa pankkitoiminnassa, rahalaitosten korkotilastot kerätään siten, että niiden perustana ovat kaikki korot, joita sovelletaan kaikkiin kyseiseen instrumenttiluokkaan sopiviin tuotteisiin. Tämä merkitsee
sitä, että kansalliset keskuspankit eivät voi määritellä ryhmää kansallisia tuotteita kussakin instrumenttiluokassa, josta
rahalaitosten korkotilastot kerätään; sen sijaan ne kattavat kaikkien sellaisten tuotteiden korot, joita kukin tiedonantaja tarjoaa. Kuten liitteessä I olevassa 28 kohdassa on määritelty, kansallisten keskuspankkien ei tarvitse kattaa
otoksessa kaikkia kotimaassa käytettävissä olevia tuotteita. Ne eivät kuitenkaan saa jättää kokonaista instrumenttiluokkaa tilastojen ulkopuolelle sillä perusteella, että niitä koskevat määrät ovat hyvin pieniä. Jos jotakin instrumenttiluokkaa tarjoaa vain yksi laitos, kyseisen laitoksen on siis oltava edustettuna otoksessa. Jos jotakin instrumenttiluokkaa ei ollut olemassa rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa siinä vaiheessa, kun otos alun perin poimittiin,
mutta yksi laitos on ottanut instrumenttiluokkaan kuuluvan tuotteen myöhemmin käyttöön, kyseinen laitos valitaan
otokseen seuraavan edustavuutta koskevan tarkastuksen yhteydessä. Jos kansallisella tasolla luodaan uusi tuote jo
olemassa olevaan instrumenttiluokkaan, otoksessa olevat laitokset ottavat sen mukaan seuraavaan ilmoitukseen,
koska kaikkien tiedonantajien edellytetään antavan ilmoituksen kaikista tuotteistaan.
37. Poikkeuksina periaatteesta, jonka mukaan kaikkiin tuotteisiin sovellettavat korot otetaan mukaan, ovat hoitamattomien lainojen ja velkojen uudelleenjärjestelyihin otettujen lainojen korot. Kuten 16 kohdassa on todettu, hoitamattomia lainoja ja velkojen uudelleenjärjestelyihin otettuja lainoja, joissa korko alittaa markkinakorot, ei oteta mukaan
rahalaitosten korkotilastoihin.

XI. Valuuttakohtainen erittely
38. Rahalaitosten korkotilastot kattavat potentiaalisten tiedonantajien joukon soveltamat korot. Tietoja muista kuin
euromääräisistä talletuksista ja lainoista ei edellytetä kaikkien rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden tasolla. Tämä
ilmenee lisäliitteistä 1 ja 2, joissa kaikki indikaattorit koskevat euromääräisiä talletuksia ja lainoja.

XII. Sektorikohtainen erittely
39. Sektorikohtaista erittelyä sovelletaan kaikkiin rahalaitosten korkotilastoissa edellytettyihin talletuksiin ja lainoihin
repoja lukuun ottamatta. Tästä syystä kantatietoja koskevassa lisäliitteessä 1 ja uutta liiketoimintaa koskevassa
lisäliitteessä 2 erotetaan toisistaan indikaattorit, jotka koskevat kotitalouksia (ml. kotitalouksia palvelevat voittoa
tavoittelemattomat yhteisöt) (1), ja indikaattorit, jotka koskevat yrityksiä (2).
40. Lisäliitteessä 1 oleva indikaattori 5 ja lisäliitteessä 2 oleva indikaattori 11 koskevat repoja. Vaikka repoille maksettava
tuotto riippuu joissakin rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa siitä, minkä sektorin hallussa repot ovat, repojen
osalta ei edellytetä sektorikohtaista erittelyä kotitalouksiin ja yrityksiin kaikkien rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden tasolla. Myöskään maturiteettierittelyä ei edellytetä kaikkien rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden tasolla,
koska repojen oletetaan olevan pääasiassa hyvin lyhytaikaisia. Repoja koskevia rahalaitosten korkoja ei saa kohdistaa
yhteen sektoriin, vaan ne liittyvät erittelemättä molempiin sektoreihin.
(1) S.14 ja S.15 yhteensä, kuten Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 liitteeseen A sisältyvässä Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmässä EKT 1995
on määritelty (EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1).
(2) S.11, kuten EKT 1995:ssä on määritelty.
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41. Lisäliitteen 2 indikaattorit 5 ja 6 koskevat kotitalouksien hallussa olevia irtisanomisehtoisia talletuksia. Irtisanomisehtoisten talletusten korko ja painotus liittyvät kaikkien rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden tasolla kuitenkin sekä
kotitalouksien että yritysten hallussa oleviin irtisanomisehtoisiin talletuksiin, eli molemmat sektorit yhdistetään, mutta
ne kohdistetaan kotitalouksiin. Sektorikohtaista erottelua ei edellytetä tehtävän kaikkien rahaliittoon osallistuvien
jäsenvaltioiden tasolla.

XIII. Instrumenttilajin mukaan tehtävä erittely
42. Ellei seuraavissa kohdissa muuta määrätä, rahalaitosten korkojen instrumenttilajin mukaan tehtävä erittely ja instrumenttilajien määrittelyt noudattavat rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001
annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) (1) liitteessä I olevan 3 osan mukaisia
saamisten ja velkojen luokkia.
43. Yön yli talletuksia koskevat rahalaitosten korot eli lisäliitteen 2 indikaattorit 1 ja 7 kattavat kaikki yön yli talletukset,
maksettiinpa niille korkoa tai ei. Nollakorkoiset yön yli talletukset otetaan siis mukaan rahalaitosten korkotilastoihin.
44. Sekkiluotot eli lisäliitteen 2 indikaattorit 12 ja 23 määritellään rahalaitosten korkotilastoissa sekkitilien velkasaldoiksi.
Sekkiluottojen koroilla tarkoitetaan korkoa, joka veloitetaan, kun yön yli -talletus muuttuu negatiiviseksi, eli yön yli
-talletus ja sekkiluotto liittyvät samaan tiliin. Toisin kuin yrityksille myönnetyt enintään yhden vuoden lainat,
kulutusluotto ja muut kotitalouksille myönnetyt enintään yhden vuoden lainat, sekkiluottojen osalta maturiteettia ei
ole määritelty, ja yleensä niihin on lupa mutta niistä ei ilmoiteta ennakolta pankille. Tavallisesti luottolaitos tai muu
laitos määrittää ylärajan kotitalouden tai yrityksen sekkiluoton määrälle sekä sekkiluoton enimmäiskestoajan. Rahalaitosten korkotilastoihin otetaan kaikki sekkiluotot riippumatta siitä, mahtuvatko ne tiedonantajan ja kotitalouden tai
yrityksen välillä sovittuun limiittiin vai ylittävätkö ne sen. Ylityksistä maksettavat sakkokorot, jotka sisältyvät muihin
kuluihin yhtenä osatekijänä, esimerkiksi erityisinä toimitusmaksuina, eivät kuulu vuositasoisen sovitun koron piiriin,
sellaisena kuin se on määriteltynä 1 kohdassa, koska tähän korkoon sisältyy yksinomaan lainojen korko-osuus.
45. Uudet yrityksille myönnettävät muut lainat eli lisäliitteen 2 indikaattorit 24—29 sisältävät rahalaitosten korkotilastoissa kaikki muut lainat yrityksille paitsi sekkiluotot lainojen suuruudesta riippumatta. Lisäliitteessä 1 tarkoitetut
yrityksille myönnettävät lainat, jotka liittyvät kantatietoihin, ovat asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13)
liitteessä I olevan 3 osan määritelmän mukaisia, ja ne kattavat myös sekkiluotot.
46. Uudet kotitalouksille kulutusta varten myönnetyt lainat eli lisäliitteen 2 indikaattorit 13, 14, 15 ja 30 määritellään
rahalaitosten korkotilastoissa sellaisiksi muiksi lainoiksi kuin sekkiluotoiksi, jotka on myönnetty henkilökohtaisiin
tarkoituksiin tavaroihin ja palveluihin kulutettaviksi. Lisäliitteessä 1 tarkoitettu kulutusluotto, joka liittyy kantatietoihin, on asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) liitteessä I olevan 3 osan määritelmän mukainen, ja se kattaa
myös sekkiluotot.
47. Kotitalouksien asuntolainat eli lisäliitteen 1 indikaattorit 6—8 ja lisäliitteen 2 indikaattorit 16—19 ja 31 voivat olla
vakuudellisia tai vakuudettomia. Mikäli lainat ovat vakuudellisia, vakuutena saattaa olla kyseinen omaisuus itse tai
muut varat. Rahalaitosten korkotilastot kattavat kotitalouksien asuntoluotot erittelemättä sitä, ovatko ne vakuudellisia
vai vakuudettomia. Uudet kotitalouksien asuntolainat eli lisäliitteen 2 indikaattorit 16—19 ja 31 määritellään
rahalaitosten korkotilastoissa sellaisiksi muiksi lainoiksi kuin sekkiluotoiksi, jotka on myönnetty asumista koskeviin
investointeihin, mukaan lukien rakentaminen ja korjaustyöt. Lisäliitteessä 1 tarkoitetut kotitalouksien asuntolainat,
joka liittyvät kantatietoihin, ovat asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) liitteessä I olevan 3 osan määritelmän
mukaisia, ja ne kattavat myös sekkiluotot.
48. Kotitalouksille muihin tarkoituksiin myönnetyillä uusilla lainoilla eli lisäliitteen 2 indikaattoreilla 20—22 tarkoitetaan
rahalaitosten korkotilastoissa sellaisia muita lainoja kuin sekkiluottoa, joita myönnetään esimerkiksi liiketoimintaa,
velkajärjestelyjä, opintoja jne. varten. Lisäliitteen 1 mukaiset kotitalouksille myönnetyt muut lainat, jotka liittyvät
kantatietoihin, ovat asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) liitteessä I olevan 3 osan määritelmän mukaisia ja
sisältävät myös tilinylitykset.
49. Kantatietojen korkojen osalta kulutusluotto, kotitalouksille myönnetyt asuntoluotot ja muut kotitalouksille myönnetyt luotot kattavat yhdessä kaikki kotimaisten luottolaitosten ja muiden laitosten kotitalouksille myöntämät lainat.
50. Uutta liiketoimintaa koskevien rahalaitosten korkojen osalta sekkiluotot sekä kotitalouksille kulutusta, asunnonostoa
ja muita tarkoituksia varten myönnetyt lainat kattavat kaikki kotimaisten luottolaitosten ja muiden laitosten kotitalouksille myöntämät lainat.
(1) EYVL L 333, 17.12.2001, s. 1.
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XIV. Suuruusluokan mukaan tehtävä erittely
51. Muiden yrityksille myönnettyjen lainojen eli lisäliitteen 2 indikaattoreiden 24—29 osalta erotetaan toisistaan kaksi
suuruusluokkaa eli ’enintään 1 miljoonaa euroa’ ja ’yli 1 miljoonaa euroa’. Tällä määrällä tarkoitetaan yhtä uutena
liiketoimintana pidettävää yksittäistä lainatransaktiota eikä kaikkea yrityksen ja tiedonantajan välistä liiketoimintaa.

XV. Alkuperäisen maturiteetin, irtisanomisajan tai alkuperäisen koron kiinnittämisen mukaan tehtävä erittely
52. Riippuen instrumenttilajista ja siitä, liittyykö rahalaitosten korko kantatietoihin vai uuteen liiketoimintaan, tiedot
eritellään tilastoissa alkuperäisen maturiteetin, irtisanomisajan tai alkuperäisen koron kiinnittämisen mukaan. Nämä
erittelyt koskevat aikavälejä tai ajanjaksoja, esimerkiksi korko enintään kahden vuoden määräaikaistalletukselle
tarkoittaa keskikorkoa kaikille talletuksille, joiden alkuperäinen maturiteetti on kahdesta päivästä kahteen vuoteen.
53. Alkuperäisen maturiteetin ja irtisanomisajan mukaan tehtävä erittely on asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/
13) liitteessä I olevan 3 osan määritelmien mukainen. Alkuperäisen maturiteetin mukaan tehtävää erittelyä sovelletaan
kaikkiin kantatietoja koskeviin talletuskorkoihin repoja lukuun ottamatta sekä kaikkiin kantatietoja koskeviin lainakorkoihin lisäliitteen 1 mukaisesti. Alkuperäisen maturiteetin mukaan tehtävää erittelyä sovelletaan myös määräaikaistalletuksia koskevan uuden liiketoiminnan korkoihin ja irtisanomisajan mukaan tehtävää erittelyä irtisanomisehtoisiin talletuksiin lisäliitteen 2 mukaisesti.
54. Lisäliitteen 2 mukaiset uutta liiketoimintaa koskevat lainakorot eritellään sopimukseen sisältyvän alkuperäisen koron
kiinnitysajan mukaan. Alkuperäisellä koron kiinnitysajalla tarkoitetaan rahalaitosten korkotilastoissa sopimuksen
alkaessa ennalta sovittua ajanjaksoa, jonka aikana koron määrää ei voida muuttaa. Alkuperäinen koron kiinnitysaika
saattaa olla lyhyempi tai sama kuin lainan alkuperäinen maturiteetti. Korkoa pidetään muuttumattomana vain, mikäli
sen suuruus määritetään täsmällisesti, esimerkiksi 10 prosentiksi, tai erona viitekorkoon tiettynä ajankohtana,
esimerkiksi 6 kuukauden Euriborina plus 2 prosenttiyksikköä tiettynä päivänä ja ajankohtana. Mikäli sopimuksen
alkaessa kotitalouden tai yrityksen ja tiedonantajan kesken sovitaan tietyksi ajanjaksoksi menettelystä, jolla lainakorko
lasketaan, esimerkiksi 6 kuukauden Euribor plus 2 prosenttiyksikköä kolmen vuoden ajaksi, tätä ei pidetä alkuperäisenä koron kiinnittämisenä, koska koron määrä saattaa vaihdella kolmen vuoden aikana. Uutta antolainaustoimintaa
koskevat rahalaitosten korkotilastot sisältävät vain koron, josta on sovittu alkuperäiseksi koron kiinnitysajaksi
sopimuksen alkaessa tai lainaa koskevien uusien neuvottelujen jälkeen. Mikäli korko tämän alkuperäisen kiinnitysajan
jälkeen automaattisesti muuttuu vaihtuvaksi koroksi, sitä ei sisällytetä uutta liiketoimintaa koskeviin rahalaitosten
korkoihin vaan yksinomaan olemassa olevaa liiketoimintaa koskeviin korkoihin.
55. Kotitalouksille kulutusta ja muita tarkoituksia varten myönnettyjen lainojen sekä yrityksille myönnettyjen enintään 1
miljoonan euron ja yli 1 miljoonan euron lainojen osalta erotellaan seuraavat kolme alkuperäistä koron kiinnitysaikaa:
— vaihtuva korko ja alkuperäinen koron kiinnittäminen enintään yhdeksi vuodeksi,
— alkuperäinen koron kiinnittäminen yli yhdeksi vuodeksi mutta enintään viideksi vuodeksi, ja
— alkuperäinen koron kiinnittäminen yli viideksi vuodeksi.
56. Kotitalouksille myönnettyjen asuntoluottojen osalta erotetaan seuraavat neljä alkuperäistä koron kiinnitysaikaa:
— vaihtuva korko ja alkuperäinen koron kiinnittäminen enintään yhdeksi vuodeksi,
— alkuperäinen koron kiinnittäminen yli yhdeksi vuodeksi mutta enintään viideksi vuodeksi,
— alkuperäinen koron kiinnittäminen yli viideksi vuodeksi mutta enintään 10 vuodeksi, ja
— alkuperäinen koron kiinnittäminen yli 10 vuodeksi.
57. Lainat, joiden korkoa ei ole kiinnitetty, sisällytetään ’vaihtuvakorkoisina’ lainoihin, joiden korko on kiinnitetty
enintään yhdeksi vuodeksi.

5 OSA

Tiedonantovelvoitteet
58. Jotta voitaisiin laskea kaikkia rahaliittoon osallistuvia jäsenvaltioita koskevat aggregaatit kunkin lisäliitteissä 1 ja 2
esitetyn instrumenttiluokan osalta, sovelletaan kolmea aggregointitasoa.

XVI. Tilastotiedot tiedonantajien tasolla
59. Aggregoinnin ensimmäisen vaiheen toteutettavat tiedonantajat 60—65 kohdassa määritellyllä tavalla. Kansallinen
keskuspankki voi kuitenkin pyytää tiedonantajia toimittamaan tiedot yksittäisten talletusten ja lainojen tasolla. Tiedot
toimitetaan sen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansalliselle keskuspankille, jossa tiedonantaja sijaitsee.
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60. Tiedonantajat toimittavat kustakin kantatietojen instrumenttiluokasta eli lisäliitteen 1 indikaattoreista 1—14, jotka on
kerätty kuukauden lopun havaintojen poikkileikkauksena, painotetun keskikoron kuukauden viimeiseltä päivältä ja
soveltavat siinä yhteydessä tämän asetuksen mukaisia määritelmiä ja sääntöjä.
61. Tiedonantajat toimittavat kustakin kantatietojen instrumenttiluokasta eli lisäliitteen 1 indikaattoreista 1—14, jotka on
laadittu kuukauden implisiittisinä keskikorkoina, tiedot kyseisen kuukauden aikana kertyneiden korkomaksujen
määrästä sekä talletusten ja lainojen keskimääräisestä kannasta tarkasteltavana olevan kuukauden aikana, ja soveltavat
siinä yhteydessä tämän asetuksen mukaisia määritelmiä ja sääntöjä.
62. Tiedonantajat toimittavat kustakin yön yli -talletusten, irtisanomisehtoisten talletusten ja sekkiluottojen instrumenttiluokasta eli lisäliitteen 2 indikaattoreista 1, 5, 6, 7, 12 ja 23, jotka on kerätty kuukauden lopun havaintojen
poikkileikkauksena, painotetun keskikoron kuukauden viimeiseltä päivältä ja soveltavat siinä yhteydessä tämän
asetuksen mukaisia määritelmiä ja sääntöjä. Lisäksi tiedonantajat toimittavat sekkiluotoista eli lisäliitteen 2 indikaattoreista 12 ja 23 kuun lopun kantatiedot.
63. Tiedonantajat toimittavat kustakin yön yli -talletusten, irtisanomisehtoisten talletusten ja sekkiluottojen instrumenttiluokasta eli lisäliitteen 2 indikaattoreista 1, 5, 6, 7, 12 ja 23, jotka on laadittu kuukauden implisiittisinä keskikorkoina, tiedot kyseisen kuukauden aikana kertyneiden korkomaksujen määrästä sekä talletusten ja lainojen keskimääräisestä kannasta tarkasteltavana olevan kuukauden aikana, ja soveltavat siinä yhteydessä tämän asetuksen mukaisia
määritelmiä ja sääntöjä. Lisäksi tiedonantajat toimittavat sekkiluotoista eli lisäliitteen 2 indikaattoreista 12 ja 23 kuun
lopun kantatiedot.
64. Tiedonantajat toimittavat kustakin uutta liiketoimintaa koskevasta instrumenttiluokasta eli lisäliitteen 2 indikaattoreista 2—4, 8—11, 13—22 ja 24—31 painotetun keskikoron ja soveltavat tämän asetuksen mukaisia määritelmiä ja
sääntöjä. Lisäksi tiedonantajat ilmoittavat kunkin lisäliitteen 2 indikaattoreiden 2—4, 8—11, 13—22 ja 24—29
osalta kussakin instrumenttiluokassa tarkasteltavan kuukauden aikana toteutetun uuden liiketoiminnan määrän.
65. Luottolaitoksia ja muita laitoksia, joille kansallinen keskuspankki on antanut luvan ilmoittaa rahalaitosten korkotilastot yhdessä ryhmänä, pidetään yhtenä käsitteellisenä tiedonantajana, ja niiden on annettava 60—62 kohdassa
määritetyt tiedot koko ryhmän osalta. Lisäksi käsitteellinen tiedonantaja ilmoittaa joka vuosi kunkin instrumenttiluokan osalta ryhmään kuuluvien tiedonantajalaitosten lukumäärän ja korkojen varianssin näiden laitosten välillä.
Ryhmään kuuluvien tiedonantajien lukumäärä ja varianssi koskevat lokakuun tilannetta ja ne ilmoitetaan lokakuun
tietojen yhteydessä.

XVII. Kansalliset keskikorot
66. Aggregoinnin toisen vaiheen toteuttavat kansalliset keskuspankit. Ne aggregoivat korot ja niihin liittyvän liiketoiminnan määrät kaikilta kansallisilta tiedonantajilta kansalliseksi keskikoroksi kunkin instrumenttiluokan osalta. Tiedot
ilmoitetaan EKP:lle.
67. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat kustakin kantatietojen instrumenttiluokasta eli lisäliitteen 1 indikaattoreista
1—14 kansallisen painotetun keskikoron tämän asetuksen määritelmien ja sääntöjen mukaisesti.
68. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat kustakin uutta liiketoimintaa koskevasta instrumenttiluokasta eli lisäliitteen 2
indikaattoreiden 1—31 kansallisen painotetun keskikoron tämän asetuksen määritelmien ja sääntöjen mukaisesti.
Lisäksi kansalliset keskuspankit ilmoittavat kunkin lisäliitteen 2 indikaattoreiden 2—4 ja 8—29 osalta kussakin
instrumenttiluokassa tarkasteltavan kuukauden aikana tapahtuneen uuden liiketoiminnan määrän. Nämä uuden
liiketoiminnan määrät koskevat koko populaatiota Ŷ eli koko potentiaalisten tiedonantajien joukkoa. Näin ollen
silloin, kun tiedonantajien valitsemisessa käytetään otantamenettelyä, kansallisella tasolla käytetään korotuskertoimia
koko populaation laskemiseksi (1). Korotuskertoimet ovat valintatodennäköisyyksien πi käänteislukuja, eli 1/πi. Koko
populaatio Ŷ uuden liiketoiminnan määrälle estimoidaan siten seuraavan laskukaavan mukaan (2):

jossa:
yi

laitoksen i uuden liiketoiminnan määrä, ja

πi

laitoksen i valintatodennäköisyys.

(1) Korotuskertoimia ei tarvita painotettuja keskikorkoja varten, mikäli oletetaan, että otoksesta tehtävä estimaatti on koko potentiaalista
tiedonantajien joukkoa koskeva estimaatti.
(2) Tunnetaan nimellä Horvitz-Thompson-estimaattori.

12.1.2002

12.1.2002

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

69. Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle rahalaitosten korkoja koskevat tiedot eli kantatietojen korot sekä uuteen
liiketoimintaan sovellettavat korot neljän desimaalin tarkkuudella. Tämä ei vaikuta kansallisten keskuspankkien
päätökseen siitä, miten yksityiskohtaisia tietoja ne haluavat kerätä. Tiedot julkaistaan vain kahden desimaalin
tarkkuudella.
70. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat kirjallisesti kaikista rahalaitosten korkotilastoihin vaikuttavista lainsäädäntöön
perustuvista järjestelyistä kansallisten tietojen yhteydessä toimitettavissa menettelytapoja koskevissa huomautuksissa.
71. Kansalliset keskuspankit, jotka päättävät käyttää otosta tiedonantajien valitsemisessa, toimittavat otantavirhettä
koskevan arvion ensimmäisen otoksen osalta. Uusi arvio toimitetaan jokaisen otoksen ylläpidon yhteydessä.

XVIII. Aggregoidut tulokset rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden tasolla
72. EKP toteuttaa aggregoinnin viimeisen vaiheen kunkin rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion instrumenttiluokkien
osalta kaikkien rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden tasolle.

6 OSA

Erityistuotteiden käsittely
73. Jäljempänä 74—82 kohdassa yksilöityjen tuotteiden käsittelyä koskevia sääntöjä sovelletaan vastaavasti kehitettäviin
uusiin, ominaisuuksiltaan vastaavanlaisiin tuotteisiin.
74. Porrastetusti nousevakorkoinen (laskevakorkoinen) talletus tai luotto on talletus tai luotto, jolle on sovittu kiinteä
maturiteetti ja johon sovelletaan korkoa, joka nousee (laskee) vuodesta toiseen ennalta vahvistetun prosenttiyksikkömäärän verran. Porrastetusti nousevakorkoiset (laskevakorkoiset) talletukset ja luotot ovat instrumentteja, joiden
korot on kiinnitetty koko maturiteetin ajaksi. Talletuksen tai luoton koko maturiteetin ajan sovellettavasta korosta ja
muista ehdoista sovitaan etukäteen ajankohtana t0, kun sopimus allekirjoitetaan. Esimerkkinä porrastetusti nousevakorkoisesta talletuksesta on talletus, jonka maturiteetti on neljä vuotta ja josta maksetaan ensimmäisenä vuonna 5
prosentin, toisena vuonna 7 prosentin, kolmantena vuonna 9 prosentin ja neljäntenä vuonna 13 prosentin korkoa.
Uuden liiketoiminnan osalta vuositasoinen sovittu korko, joka otetaan ajankohtana t0 rahalaitosten korkotilastoihin,
on tekijöiden ’1 + korko’ geometrinen keskiarvo. Kuten edellä 3 kohdassa on todettu, kansalliset keskuspankit voivat
myös vaatia tiedonantajia ilmoittamaan suppeasti määritellyn efektiivisen koron tällaisten tuotteiden osalta. Kantatietojen osalta vuositasoinen sovittu korko, joka otetaan tilastoihin ajankohdasta t0 ajankohtaan t3, on korko, jota
tiedonantaja soveltaa sillä hetkellä, kun rahalaitoksen korko lasketaan, eli kun kyseessä on neljän vuoden määräaikaistalletus, se on 5 prosenttia ajankohtana t0, 7 prosenttia ajankohtana t1, 9 prosenttia ajankohtana t3 ja 13 prosenttia
ajankohtana t3.
75. Luottokorttiohjelmat saattavat perustua yön yli -talletuksiin. Kun kotitalous tai yritys allekirjoittaa luottokorttisopimuksen luottolaitoksen tai muun laitoksen kanssa, sillä saattaa olla mahdollisuus maksaa luottokortilla käytetty
määrä säännöllisesti osittain tai kokonaan yön yli -talletuksen automaattiveloituksella (pankkiautomaatit tai sekit ovat
myös mahdollisia). Mikäli tilillä, jota kotitalous tai yritys käyttää tähän tarkoitukseen, on riittävästi katetta, korkoa ei
veloiteta. Mikäli tilillä ei ole riittävästi katetta ja luottolaitos tai muu laitos antaa ylitykseen luvan, yön yli -talletuksesta
tulee sekkiluotto. Korko, jota tiedonantaja perii tästä ylityksestä, otetaan rahalaitosten korkotilastoihin.
76. Luottolimiitti liittyy tavallisesti sekkiluottoon. Niitä voidaan myös myöntää ’kattosopimuksen’ perusteella, jonka
nojalla asiakas voi nostaa lainoja useamman tyyppisiltä lainatileiltä tiettyyn, kaikki lainatilit kattavaan enimmäismäärään asti. Tällaisen kattosopimuksen tekemisajankohtana ei täsmennetä lainan tyyppiä, nostoaikaa tai sen korkoa,
vaan voidaan sopia erilaisista vaihtoehdoista. Tällaisia kattosopimuksia ei oteta rahalaitosten korkotilastoihin.
Kuitenkin heti kun kattosopimuksen perusteella sovittu laina on nostettu, se katsotaan uudeksi liiketoiminnaksi ja se
otetaan mukaan kantatietoihin. Lainan luokittelu uutta liiketoimintaa koskevissa tilastoissa riippuu tilityypistä, jonka
asiakas valitsee lainan nostamiseen 17, 20 ja 21 kohdan mukaisesti.
77. Rahalaitoksissa voi olla säänneltyjä säästötalletuksia, joista maksetaan perustana olevaa korkoa lisättynä uskollisuusja/tai kasvupalkkiolla. Talletusta tehtäessä ei ole varmaa, maksetaanko palkkio vai ei. Sen maksaminen riippuu
kotitalouden tai yrityksen tulevasta säästämiskäyttäytymisestä, jota ei vielä tiedetä. Yleensä tällaisia uskollisuus- tai
kasvupalkkioita, joiden toteutuminen kotitaloudelle tai yritykselle ei ole varmaa talletusta tehtäessä, ei sisällytetä uutta
liiketoimintaa koskevaan vuositasoiseen sovittuun korkoon. Kantatietojen vuositasoiseen sovittuun korkoon sisällytetään aina korot, joita tiedonantaja soveltaa rahalaitosten korkojen laskemishetkellä. Siten siinä tapauksessa, että
tiedonantaja maksaa tällaisen uskollisuus- tai kasvupalkkion, se näkyy kantatietoja koskevissa tilastoissa.
78. Kotitalouksille tai yrityksille saatetaan tarjota luottoa niihin liittyvien johdannaissopimusten eli korkoswapien/korkokaton/korkopohjan jne. kanssa. Yleensä tällaisia liittyviä johdannaissopimuksia ei sisällytetä uutta liiketoimintaa
koskevaan vuositasoiseen sovellettuun korkoon. Kantatietoja koskeva vuositasoinen sovittu korko kattaa aina korot,
joita tiedonantaja soveltaa rahalaitosten korkojen laskemishetkellä. Näin ollen siinä tapauksessa, että tällainen liittyvä
johdannaissopimus tehdään ja tiedonantaja mukauttaa kotitaloudelta tai yritykseltä perittävää korkoa, tämä näkyy
kantatietoja koskevissa tilastoissa.
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79. Talletuksia saatetaan tarjota siten, että niihin sisältyy kaksi komponenttia: määräaikaistalletus, jossa sovelletaan
kiinteää korkoa, ja siihen liittyvä johdannainen, jonka tuotto on sidottu tietyn pörssi-indeksin tai kahdenvälisen
valuuttakurssin käyttäytymiseen ja johon sovelletaan 0 prosentin taattua vähimmäistuottoa. Molempien komponenttien maturiteetit voivat olla samat tai eripituiset. Uutta liiketoimintaa koskeva vuositasoinen sovittu korko kattaa
määräaikaistalletuksen koron, koska se kuvaa tallettajan ja tiedonantajan välistä sopimusta ja on tiedossa rahaa
talletettaessa. Talletuksen toisen komponentin tuotto, joka liittyy pörssi-indeksin tai kahdenvälisen valuuttakurssin
käyttäytymiseen, tiedetään vasta jälkikäteen, kun talletus erääntyy, joten sitä ei voida ottaa mukaan uutta liiketoimintaa koskevaan korkoon. Näin ollen ainoastaan taattu 0 prosentin vähimmäistuotto pitäisi ottaa mukaan. Kantatietojen korko vuositasolla kattaa aina sen koron, jota tiedonantaja soveltaa rahalaitosten korkojen laskemishetkellä.
Määräaikaistalletuksille maksettava korko sekä taattu vähimmäistuotto talletukselle, johon liittyy johdannainen,
otetaan erääntymispäivään saakka mukaan tilastoihin. Ainoastaan erääntymishetkellä rahalaitosten kantatietojen korot
osoittavat tiedonantajan maksaman vuositasoisen koron.
80. Yli kahden vuoden määräaikaistalletukset, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/
13) liitteessä I olevassa 3 osassa, saattavat sisältää eläkesäästötilejä. Suurin osa eläkesäästötileistä sijoitetaan arvopapereihin, joten näille tileille maksettava korko riippuu niiden pohjana olevien arvopapereiden tuotosta. Eläkesäästötilit
ovat muilta osin käteisenä, ja luottolaitos tai muu laitos määrittää koron samalla tavoin kuin muiden talletusten
osalta. Talletusta tehtäessä kotitalouden eläkesäästötilistä saama kokonaistuotto ei ole tiedossa, ja se saattaa olla
negatiivinenkin. Talletusta tehtäessä kotitalouden ja luottolaitoksen tai muun laitoksen välillä ei sovita korosta
arvopapereihin tehtävän sijoituksen osalta, vaan ainoastaan talletuksen muun osan osalta. Näin ollen talletuksesta
vain se osa, jota ei sijoiteta arvopapereihin, otetaan rahalaitosten korkotilastoihin. Uutta liiketoimintaa koskevan
vuositasoisen sovitun koron osalta ilmoitetaan korko, josta on talletuksentekohetkellä sovittu kotitalouden ja tiedonantajan kesken maksettavaksi talletusosasta. Kantatietojen vuositasoinen sovittu korko on korko, jota tiedonantaja
soveltaa eläkesäästötilin talletusosaan sillä hetkellä, jona rahalaitosten korko lasketaan.
81. Asuntosäästöohjelmat ovat pitkäaikaisia matalatuottoisia säästöohjelmia, joiden perusteella kotitaloudella tai yrityksellä on tietyn säästöajanjakson jälkeen oikeus saada asuntolainaa alennetulla korolla. Asetuksen (EY) N:o 2423/2001
(EKP/2001/13) liitteessä I olevan 3 osan mukaan nämä säästöohjelmat on luokiteltava yli kahden vuoden määräaikaistalletuksiin, mikäli niitä käytetään talletuksena. Heti kun ne muuttuvat lainaksi, ne on luokiteltava kotitalouksille
myönnetyiksi asuntolainoiksi. Tiedonantajat ilmoittavat uutena talletustoimintana koron, josta sovitaan talletusta alun
perin tehtäessä. Uuden liiketoiminnan vastaava määrä on sijoitettu rahamäärä. Talletuksen määrän kasvu ajan
kuluessa kirjataan yksinomaan kantatietoihin. Kun talletus muuttuu lainaksi, uusi laina kirjataan uuteen antolainaustoimintaan. Korko on tiedonantajan tarjoama alennettu korko. Painotuksena on kotitaloudelle tai yritykselle myönnetyn lainan kokonaismäärä.
82. Asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) liitteessä I olevan 3 osan mukaan Ranskan säännelty asuntosäästöohjelma plan d'épargne-logement (PEL) luokitellaan yli kahden vuoden määräaikaistalletukseksi. Hallitus sääntelee
näiden PEL-ohjelmien ehtoja ja vahvistaa koron, joka pysyy samana talletuksen koko maturiteetin ajan, eli kullakin
PEL-ohjelman ”sukupolvella” on sama korko. PEL-ohjelmat ovat säänneltyjä pitkäaikaisia säästöohjelmia, jotka olisi
pidettävä voimassa vähintään neljän vuoden ajan, ja asiakkaan on talletettava PEL-ohjelmaan joka vuosi asetuksessa
vahvistettu vähimmäismäärä, mutta hän saa tehdä lisäsuorituksia milloin hyvänsä ohjelman voimassaoloaikana.
Tiedonantajat ilmoittavat uutta PEL-ohjelmaa aloitettaessa tehtävän alkutalletuksen uutena liiketoimintana. PEL-ohjelmaan aluksi talletettava rahamäärä voi olla hyvin vähäinen, mikä merkitsee sitä, että uuden liiketoiminnan korolle
annettava painotus on myös verrattain vähäinen. Tämä lähestymistapa varmistaa sen, että uuden liiketoiminnan
korko heijastaa aina voimassa olevaan PEL-kantaan sovellettavia ehtoja. Uusiin PEL-sopimuksiin sovellettavan koron
muutokset näkyvät uuden liiketoiminnan korossa. Kuluttajien reaktio sijoitusten muutoksena muista pitkäaikaistalletuksista olemassa oleviin PEL-sopimuksiin ei näy uuden liiketoiminnan koroissa vaan ainoastaan kantatietojen
koroissa. Neljän vuoden ajanjakson päättyessä asiakas voi joko pyytää lainaa alennetulla korolla tai uusia sopimuksen.
Koska PEL-sopimus uusitaan automaattisesti ilman asiakkaan eri toimenpiteitä ja koska sopimusehtoja, korko mukaan
lukien, ei neuvotella uudelleen, sopimuksen uudistamista ei 21 kohdan mukaisesti ole pidettävä uutena liiketoimintana. Sopimusta uusittaessa asiakas saa tehdä lisätalletuksia, edellyttäen että avoinna oleva määrä ei ylitä määritettyä
kattoa ja että sopimus ei ylitä määritettyä enimmäismaturiteettia. Mikäli katto tai enimmäismaturiteetti saavutetaan,
sopimus jäädytetään. Kotitaloudella tai yrityksellä säilyy lainaoikeus ja sille maksetaan edelleen korkoa PEL-ohjelmaa
aloitettaessa voimassa olleiden ehtojen mukaisesti niin kauan kuin raha pysyy edelleen pankissa. Hallitus myöntää
PEL-sopimuksiin tuen luottolaitoksen tai muun laitoksen tarjoaman koron lisäksi maksettavana korkona. Kuten edellä
6 kohdassa on todettu, ainoastaan luottolaitoksen tai muun laitoksen maksama korko otetaan mukaan rahalaitosten
korkotilastoihin. Hallituksen maksamaa tukea, joka maksetaan luottolaitoksen tai muun laitoksen välityksellä mutta ei
sen varoista, ei oteta mukaan tilastoihin.
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Lisäliite 1
Instrumenttiluokat kantatietojen korkoja varten
Vuositasoinen sovittu korko (AAR) (1) lasketaan kustakin seuraavassa esitetystä instrumenttiluokasta (2)(3). Mikäli kyseessä
on kuukauden lopun havaintojen poikkileikkaus, tiedonantajat ilmoittavat kustakin indikaattorista painotetun keskikoron,
kun taas silloin, kun kyseessä ovat kuukauden keskiarvoihin liittyvät implisiittiset korot, tiedonantajat ilmoittavat kustakin
indikaattorista kertyneiden korkomaksujen määrän ja talletusten ja lainojen keskimääräisen kannan tämän asetuksen
määritelmien ja sääntöjen mukaisesti.

Sektori

Euromääräiset
talletukset

Instrumenttilaji

Kotitaloudet (*)

Määräaikaiset

Yritykset

Määräaikaiset

Alkuperäinen maturiteetti

Kotitaloudet (*)

Asuntolainat

Kulutusluotot ja muut lainat

Yritykset

Tiedonantovelvoite

Enintään 2 vuotta

1

AAR

Yli 2 vuotta

2

AAR

Enintään 2 vuotta

3

AAR

Yli 2 vuotta

4

AAR

5

AAR

Enintään 1 vuoden

6

AAR

Yli 1 vuoden mutta enintään
5 vuoden

7

AAR

Yli 5 vuoden

8

AAR

Enintään 1 vuoden

9

AAR

Yli 1 vuoden mutta enintään
5 vuoden

10

AAR

Yli 5 vuoden

11

AAR

Enintään 1 vuoden

12

AAR

Yli 1 vuoden mutta enintään
5 vuoden

13

AAR

Yli 5 vuoden

14

AAR

Repot
Euromääräiset
lainat

Olemassa
olevaa liiketoimintaa
kuvaavan
indikaattorin
numero

(*) Sisältää kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

Seuraavien lisäliitteeseen 2 sisältyvien instrumenttiluokkien osalta uuden liiketoiminnan käsite ulotetaan koskemaan koko
kantaa eli avoinna olevia määriä (2) (3), ja vuositasoinen sovittu korko (AAR) (1) lasketaan. Mikäli kyseessä on kuukauden
lopun havaintojen poikkileikkaus, tiedonantajat ilmoittavat kustakin indikaattorista painotetun keskikoron, kun taas
silloin, kun kyseessä ovat kuukauden keskiarvoihin liittyvät implisiittiset korot, tiedonantajat ilmoittavat kustakin indikaattorista kertyneiden korkomaksujen määrän ja talletusten ja lainojen keskimääräisen kannan tämän asetuksen määritelmien
ja sääntöjen mukaisesti. Lisäksi indikaattoreiden 12 ja 23 osalta tiedonantajat ilmoittavat kantatiedot kuukauden lopussa.

Sektori

Euromääräiset
talletukset

Kotitaloudet (*)

Instrumenttilaji

Yön yli -talletukset
Irtisanomisehtoiset (**)

Yritykset

Irtisanomisaika

Yön yli -talletukset

Uutta liiketoimintaa
kuvaavan
indikaattorin
numero

Tiedonantovelvoite

1

AAR

Enintään 3 kuukauden irtisanomisaika

5

AAR

Yli 3 kuukauden irtisanomisaika

6

AAR

7

AAR

(1) Tai suppeasti määritelty efektiivinen korko (NDER).
(2) Sellaisessa rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa, jossa jotain seuraavista instrumenttiluokista ei käytetä siellä sijaitsevien luottolaitosten ja muiden laitosten pankkitoiminnassa kotitalouksien ja yritysten osalta, tämä instrumenttiluokka jätetään huomiotta.
(3) Seuraavassa taulukossa ’enintään’ tarkoittaa sitä, että se sisältää myös mainitun enimmäisrajan.

L 10/42

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Sektori

Euromääräiset
lainat

Instrumenttilaji

12.1.2002

Irtisanomisaika

Uutta liiketoimintaa
kuvaavan
indikaattorin
numero

Tiedonantovelvoite

Kotitaloudet (*)

Sekkiluotto

12

AAR, määrä

Yritykset

Sekkiluotto

23

AAR, määrä

(*) Sisältää kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
(**) Tässä insturmettiluokassa kotitaloudet ja yritykset yhdistetään ja tiedot kohdistetaan kotitaloussektorille, koska se omistaa noin 98 prosenttia olemassa olevien
irtisanomisehtoisten talletusten määrästä kaikissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa yhteensä.
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Lisäliite 2
Instrumenttiluokat uuden liiketoiminnan korkoja varten
Vuositasoinen sovittu korko (AAR) (1) lasketaan seuraavien instrumenttiluokkien osalta (2) (3). Jos yön yli -talletuksiin,
irtisanomisehtoisiin talletuksiin ja sekkiluottoihin eli indikaattoreihin 1, 5, 6, 7, 12 ja 23 sovellettavat korot lasketaan
— kuukauden lopun havaintojen poikkileikkauksena, tiedonantajat ilmoittavat kustakin indikaattorista 1—29 painotetun
keskikoron ja lisäksi indikaattoreiden 2—4, 8—11, 13—22 ja 24—29 osalta kuukauden aikana toteutetun uuden
liiketoiminnan määrän soveltaen tämän asetuksen mukaisia määritelmiä ja sääntöjä,
— kuukauden implisiittisinä keskikorkoina, tiedonantajat ilmoittavat kustakin indikaattorista 2—4, 8—11, 13—22 ja
24—31 painotetun keskikoron ja lisäksi kuukauden aikana toteutetun uuden liiketoiminnan määrän, kun taas
indikaattoreiden 1, 5, 6, 7, 12 ja 23 osalta ne ilmoittavat kertyneiden korkomaksujen määrän sekä talletusten ja
lainojen keskimääräisen kannan tämän asetuksen määritelmien ja sääntöjen mukaisesti.
Kaikki tiedonantajat ilmoittavat sekkiluottojen, eli indikaattoreiden 12 ja 23 osalta kuukauden lopun kantatiedot.

Sektori

Euromääräiset
talletukset

Kotitaloudet (*)

Instrumenttilaji

Yön yli -talletukset (***)
Enintään 1 vuoden maturiteetti

2

AAR, määrä

Yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuoden maturiteetti

3

AAR, määrä

Yli 2 vuoden maturiteetti

4

AAR, määrä

Enintään 3 kuukauden irtisanomisaika

5

AAR

Yli 3 kuukauden irtisanomisaika

6

AAR

7

AAR

Enintään 1 vuoden maturiteetti

8

AAR, määrä

Yli 1 vuoden mutta enintään 2 vuoden maturiteetti

9

AAR, määrä

10

AAR, määrä

Repot

11

AAR, määrä

Sekkiluotto (***)

12

AAR, määrä

Vaihtuva korko ja alkuperäinen koron kiinnittäminen enintään 1 vuodeksi

13

AAR, määrä

Alkuperäinen koron kiinnittäminen yli 1
vuodeksi mutta enintään 5 vuodeksi

14

AAR, määrä

Alkuperäinen koron kiinnittäminen yli 5
vuodeksi

15

AAR, määrä

Vaihtuva korko ja alkuperäinen koron kiinnittäminen enintään 1 vuodeksi

16

AAR, määrä

Alkuperäinen koron kiinnittäminen yli 1
vuodeksi mutta enintään 5 vuodeksi

17

AAR, määrä

Yön yli talletukset (***)
Määräaikaiset

Yli 2 vuoden maturiteetti

Kotitaloudet (*)

Tiedonantovelvoite

AAR

Irtisanomisehtoiset (**) (***)

Euromääräiset
lainat

Uutta liiketoimintaa
kuvaavan indikaattorin
numerot

1

Määräaikaiset

Yritykset

Alkuperäinen maturiteetti, irtisanomisaika, alkuperäinen
koron kiinnittäminen

Kulutukseen

Asunnon ostoon

(1) Tai suppeasti määritelty efektiivinen korko (NDER).
(2) Sellaisessa rahaliittoon osallistuvassa jäsenvaltiossa, jossa jotain seuraavista instrumenttiluokista ei käytetä siellä sijaitsevien luottolaitosten ja muiden laitosten pankkitoiminnassa kotitalouksien ja yritysten osalta, tämä instrumenttiluokka jätetään huomiotta.
(3) Seuraavassa taulukossa ’enintään’ tarkoittaa sitä, että se sisältää myös mainitun enimmäisrajan.
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Sektori

Instrumenttilaji

Muihin tarkoituksiin

Yritykset

12.1.2002
Uutta liiketoimintaa
kuvaavan indikaattorin
numerot

Tiedonantovelvoite

Alkuperäinen koron kiinnittäminen yli 5
vuodeksi mutta enintään 10 vuodeksi

18

AAR, määrä

Alkuperäinen koron kiinnittäminen yli 10
vuodeksi

19

AAR, määrä

Vaihtuva korko ja alkuperäinen koron kiinnittäminen enintään 1 vuodeksi

20

AAR, määrä

Alkuperäinen koron kiinnittäminen yli 1
vuodeksi mutta enintään 5 vuodeksi

21

AAR, määrä

Alkuperäinen koron kiinnittäminen yli 5
vuodeksi

22

AAR, määrä

23

AAR, määrä

Vaihtuva korko ja alkuperäinen koron kiinnittäminen enintään 1 vuodeksi

24

AAR, määrä

Alkuperäinen koron kiinnittäminen yli 1
vuodeksi mutta enintään 5 vuodeksi

25

AAR, määrä

Alkuperäinen koron kiinnittäminen yli 5
vuodeksi

26

AAR, määrä

Vaihtuva korko ja alkuperäinen koron kiinnittäminen enintään 1 vuodeksi

27

AAR, määrä

Alkuperäinen koron kiinnittäminen yli 1
vuodeksi mutta enintään 5 vuodeksi

28

AAR, määrä

Alkuperäinen koron kiinnittäminen yli 5
vuodeksi

29

AAR, määrä

Alkuperäinen maturiteetti, irtisanomisaika, alkuperäinen
koron kiinnittäminen

Sekkiluotto (***)
Muut luotot 1 miljoonaan
euroon
saakka

Muut luotot, jotka
ylittävät 1 miljoonaa
euroa

(*) Sisältää kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
(**) Tässä instrumenttiluokassa kotitaloudet ja yritykset yhdistetään ja tiedot kohdistetaan kotitaloussektorille, koska se omistaa noin 98 prosenttia olemassa olevien
irtisanomisehtoisten talletusten määrästä kaikissa rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa yhteensä.
(***) Tässä instrumenttiluokassa uuden liiketoiminnan käsite ulotetaan koskemaan koko kantaa eli olemassa olevan liiketoiminnan määrää.

Todellinen vuosikorko (APRC) lasketaan seuraavien instrumenttiluokkien osalta. Tiedonantajat ilmoittavat kustakin indikaattorista painotetun keskikoron tämän asetuksen määritelmien ja sääntöjen mukaisesti:
Uutta liiketoimintaa
kuvaavan indikaattorin numero

Tiedonantovelvoite

Kulutukseen

30

APRC

Asunnon ostoon

31

APRC

Sektori

Euromääräiset
lainat

Kotitaloudet (*)

Instrumenttilaji

(*) Yleensä mukaan lukien kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, kansalliset keskuspankit voivat kuitenkin myöntää
poikkeuksia tästä.
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LIITE III
VÄHIMMÄISLAATUVAATIMUKSET, JOITA VARSINAISEN TIEDONANTAJIEN JOUKON ON NOUDATETTAVA
EKP:n tilastointiin liittyvät tiedonantovaatimukset täyttääkseen tiedonantajien tulee noudattaa seuraavia vähimmäisvaatimuksia.
Toimitusta koskevat vähimmäisvaatimukset
a) Tiedonantajien tulee toimittaa tiedot kansallisille keskuspankeille oikea-aikaisesti ja sen rahaliittoon osallistuvan
jäsenvaltion kansallisen keskuspankin asettamien määräaikojen mukaisesti, jossa tiedonantaja sijaitsee;
b) tilastotiedot tulee esittää sen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansallisen keskuspankin asettamien teknisten
raportointivaatimusten mukaista muotoa ja esitystapaa käyttäen, jossa tiedonantaja sijaitsee;
c) tiedonantajan yhteyshenkilö(t) tulee mainita; ja
d) teknisiä määrittelyjä, jotka koskevat tiedonsiirtoa sen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansalliselle keskuspankille,
jossa tiedonantaja sijaitsee, tulee noudattaa.
Tarkkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset
e) Tiedonantajien antamien tilastotietojen tulee olla virheettömiä, johdonmukaisia ja täydellisiä; puutteista on ilmoitettava ja niistä on annettava selvitys sen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansalliselle keskuspankille, jossa tiedonantaja sijaitsee, ja tiedot on täydennettävä mahdollisimman nopeasti;
f) tiedonantajien antamissa tilastotiedoissa ei saa olla jatkuvia ja rakenteellisia aukkoja;
g) tiedonantajien tulee voida antaa lisätietoja toimittamiensa tietojen taustalla olevista muutoksista;
h) tiedonantajien tulee noudattaa sen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansallisen keskuspankin, jossa tiedonantaja
sijaitsee, määrittelemiä mittasuhteita ja desimaalitarkkuuksia toimitettavien tietojen teknistä siirtoa varten; ja
i) tiedonantajien tulee noudattaa sen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansallisen keskuspankin, jossa tiedonantaja
sijaitsee, antamia ohjeita lukujen pyöristämisestä tietojen teknistä siirtoa varten.
Käsitteellistä vastaavuutta koskevat vähimmäisvaatimukset
j) Tiedonantajien antamien tilastotietojen tulee vastata tässä asetuksessa olevia määritelmiä, sopimuksenvaraisia seikkoja,
luokitteluja ja menetelmiä;
k) mikäli näistä määritelmistä, sopimuksenvaraisista seikoista, luokitteluista ja menetelmistä mahdollisesti poiketaan,
tiedonantajien tulee seurata ja mitata käyttämiensä tilastointiperusteiden ja tämän asetuksen mukaisten tilastointiperusteiden tuottamia eroja;
l) tiedonantajien on kyettävä selittämään annettujen tietojen epäyhtenäisyydet edellisen ajanjakson lukuihin nähden.
Tarkistuksia koskevat vähimmäisvaatimukset
m) EKP:n ja kansallisten keskuspankkien vahvistamia tarkistuksia koskevia periaatteita ja menettelyjä on noudatettava.
Tavanomaisista tarkistuksista poikkeaviin tarkistuksiin on liitettävä selitykset.
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LIITE IV
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET TÄMÄN ASETUKSEN SOVELTAMISTA VARTEN
1. Yhteenlasketut kuukausittaiset kansalliset tilastotiedot voidaan joulukuuhun 2003 asti (ja tämä kuukausi mukaan
luettuna) toimittaa sekä uuden liiketoiminnan ja että kantatietojen osalta EKP:lle siten, että määräaikaa pidennetään
kahdella työpäivällä tämän asetuksen 3 artiklan 4 kohdan mukaisesta sen kuukauden 19. työpäivän päättymisestä,
jota toimitettavat tiedot koskevat. Yhteenlasketut kuukausittaiset kansalliset tilastotiedot voidaan kantatietojen osalta
vaihtoehtoisesti toimittaa vain neljännesvuosittain siten, että määräaikaa pidennetään kahdella työpäivällä kuukauden
19. työpäivän päättymisestä, jota toimitettavat tiedot koskevat. EKP sallii kansallisille keskuspankeille harkintavaltaa
tämän siirtymäkauden soveltamisessa kansallisella tasolla.
2. Tiedot, mukaan lukien kantatietoja koskevat yhteenlasketut kuukausittaiset kansalliset tilastotiedot, toimitetaan
tammikuusta 2004 lähtien tämän asetuksen 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti viimeistään 19. pankkipäivänä (työajan
loppuun mennessä) sen kuukauden päättymisestä, jota toimitettavat tiedot koskevat.
3. Liitteessä I oleva 10 kohta kuuluu seuraavasti joulukuuhun 2006 asti (ja tämä kuukausi mukaan luettuna):
”10. Kansallisen otoksen vähimmäiskoko on niin suuri, että
a) uuden liiketoiminnan keskikorkoja kaikissa instrumenttiluokissa koskeva suurin mahdollinen satunnaisvirhe (1) ei ylitä 10:tä peruspistettä 90 prosentin luottamustasolla (2); tai
b) se kattaa vähintään 30 prosenttia kotimaisesta potentiaalisesta tiedonantajien joukosta; kun 30 prosenttia
kotimaisesta potentiaalisesta tiedonantajien joukosta on enemmän kuin 100 tiedonantajaa, kansallisen
otoksen vähimmäiskoko voidaan kuitenkin rajoittaa 100 tiedonantajaan; taikka
c) tiedonantajat kattavat vähintään 75 prosenttia rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa olevien kotitalouksien ja yritysten tekemistä euromääräisistä talletuksista ja 75 prosenttia niille myönnetyistä euromääräisistä
lainoista.”

(1)

jossa D on suurin mahdollinen satunnaisvirhe, zα/2 normaalijakaumasta tai muusta tiedon rakenteen mukaan sopivasta jakaumasta
(esim. t-jakauma) saatu tekijä, kun luottamustason oletetaan olevan 1-α var(Fθ) on parametrin θ estimaattorin varianssi ja vâr(Fθ)
parametrin θ estimaattorin estimoitu varianssi.
(2) Kansalliset keskuspankit voivat 90 prosentin luottamustasolla muuntaa suoraan absoluuttisen 10 peruspisteen suuruisen luvun estimaattorille hyväksyttävänä suhteellisena enimmäisvariaatiokertoimena.
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NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/110/EY,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
hunajasta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(5)

Olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2000/13/EY (5) vahvistettuja yleisiä, elintarvikkeiden merkintöjä koskevia sääntöjä, jollei tietyistä
edellytyksistä muuta johdu. Hunajan laadun ja sen alkuperän välisen läheisen yhteyden vuoksi on välttämätöntä
varmistaa näiltä osin täydelliset tiedot, jotta vältettäisiin
johtamasta kuluttajia harhaan tuotteen laadun osalta.
Koska kuluttajat erityisesti haluavat tietää hunajan maantieteellisen alkuperän ja he haluavat avoimuutta tältä
osin, olisi pakkausmerkinnöissä ilmoitettava alkuperämaa, jossa hunaja on kerätty.

(6)

Mitään osaa siitepölystä tai muusta hunajan yksittäisestä
ainesosasta ei saa poistaa, paitsi jos tätä ei voida välttää
vierasta orgaanista tai epäorgaanista ainetta poistettaessa.
Viimeksi mainittu voidaan tehdä suodattamalla. Jos
suodattaminen poistaa merkittävän osan siitepölystä,
siitä on ilmoitettava kuluttajalle asianmukaisella tavalla
tekemällä asianmukainen maininta merkintään.

(7)

Hunaja, jonka nimitystä täydennetään kukka- tai kasvialkuperään taikka seudulliseen, alueelliseen tai topografiseen alkuperään liittyvillä tiedoilla tai erityisillä laatuvaatimuksilla, ei voi sisältää lisättynä suodatettua hunajaa.
Markkinoiden avoimuuden parantamiseksi suodatetun
hunajan tai taloushunajan merkitsemisen on oltava
pakollista kaikissa liitetoimissa, jotka suoritetaan irtotavaramarkkinoilla.

(8)

Kuten komissio on Euroopan parlamentille ja neuvostolle 24 päivänä kesäkuuta 1994 antamassaan tiedonannossa Euroopan mehiläishoidosta painottanut, komissio
voi ottaa käyttöön analyysimenetelmiä taatakseen koostumusta koskevien ominaisuuksien noudattamisen ja
täydentävien erityismerkintöjen oikeellisuuden yhteisössä
kaupan pidettävän hunajan osalta.

(9)

Olisi otettava huomioon laadittavana oleva uusi hunajan
Codex-standardi, jota mukautetaan tarvittaessa yhteisön
erityisvaatimuksiin.

(10)

Koska perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettuja
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita noudattaen ei
tavoitetta vahvistaa yhteiset määritelmät ja säännöt
kyseisille valmisteille sekä saattaa säännökset yhteisön
yleisen elintarvikelainsäädännön mukaisiksi voida riittävästi saavuttaa jäsenvaltioiden tasolla, se on tämän direktiivin luonteen vuoksi paremmin saavuttavissa yhteisön
tasolla. Tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

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

(2)

(3)

(4)

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

Elintarvikealan tiettyjä alakohtaisia direktiivejä olisi
yksinkertaistettava siten, että Eurooppa-neuvoston 11 ja
12 päivänä joulukuuta 1992 Edinburghissa tekemien ja
Eurooppa-neuvoston 10 ja 11 päivänä joulukuuta 1993
Brysselissä
vahvistamien
päätelmien
mukaisesti
huomioon otettaisiin ainoastaan ne olennaiset vaatimukset, jotka mainituissa direktiiveissä tarkoitettujen
valmisteiden on täytettävä, jotta ne voisivat vapaasti
liikkua sisämarkkinoilla.
Hunajaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1974 annettua
neuvoston direktiiviä 74/409/ETY (4), perusteltiin sillä,
että hunajan määritelmää, sen eri lajeja sekä siltä vaadittavia ominaisuuksia koskevien kansallisten lainsäädäntöjen erot voivat luoda vilpillisiä kilpailuolosuhteita,
jotka johtaisivat todennäköisesti kuluttajia harhaan ja
näin vaikuttaisivat suoraan yhteismarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan.
Direktiivissä 74/409/ETY ja siihen myöhemmin
tehdyissä muutoksissa on sen vuoksi vahvistettu määritelmät, täsmennetty eri hunajalajit, joita voidaan saattaa
markkinoille asianmukaisilla nimillä, vahvistettu hunajan
koostumusta koskevat yhteiset säännöt sekä määritelty
tärkeimmät merkinnöissä esitettävät maininnat, jotta
varmistettaisiin näiden tuotteiden vapaa liikkuvuus yhteisössä.
Selvyyden vuoksi olisi direktiivi 74/409/ETY laadittava
uudelleen, jotta hunajan tuotannon ja kaupan pitämisen
edellytyksiä koskevat säännöt saataisiin ymmärrettävämmiksi ja jotta se olisi yhdenmukainen yhteisön yleisen
elintarvikelainsäädännön, erityisesti merkintöjä, vieraita
aineita ja analyysimenetelmiä koskevan lainsäädännön
kanssa.
EYVL C
EYVL C
EYVL C
EYVL L
viimeksi

231, 9.8.1996, s. 10.
279, 1.10.1999, s. 91.
56, 24.2.1997, s. 20.
221, 12.8.1974, s. 10, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna vuoden 1985 liittymisasiakirjalla.

(5) EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.
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(11)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (1) mukaisesti.

(12)

Jottei luotaisi vapaata liikkuvuutta vaikeuttavia uusia
esteitä, jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä antamasta
kyseisten tuotteiden osalta kansallisia säännöksiä, joista
tässä direktiivissä ei säädetä,

merkintä korvata tapauksen mukaan jollain seuraavista
merkinnöistä:
— ’EY:stä peräisin olevan hunajan sekoitus’,
— ’EY:n ulkopuolelta peräisin olevan hunajan sekoitus,’
— ’EY:stä ja EY:n ulkopuolelta peräisin olevan hunajan
sekoitus’.
b) Kun on kyse direktiivissä 2000/13/EY sekä erityisesti sen
13, 14, 16 ja 17 artiklassa säädetyistä tarkoituksista,
pidetään a alakohdan mukaisesti merkittäviä tietoja
mainitun direktiivin 3 artiklan mukaisina ilmoituksina.

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Tätä direktiiviä sovelletaan liitteessä I määriteltyihin tuotteisiin.
Näiden tuotteiden on täytettävä liitteessä II olevat vaatimukset.

3 artikla
Suodatettua hunajaa ja taloushunajaa sisältäviin suurpakkauksiin ja laatikoihin sekä niitä koskeviin myyntiasiakirjoihin on
selvästi merkittävä täydellinen tuotenimitys liitteessä I olevan 2
kohdan b alakohdan viii alakohdan sekä 3 kohdan mukaisesti.
4 artikla

2 artikla
Direktiiviä 2000/13/EY sovelletaan liitteessä I määriteltyihin
tuotteisiin, jollei seuraavista edellytyksistä muuta johdu:
1) Määritettä ’hunaja’ saa käyttää ainoastaan liitteessä I olevassa
1 kohdassa määritellyistä tuotteista ja sitä on käytettävä
kaupassa tämän tuotteen osoittamiseksi.
2) Liitteessä I olevassa 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja tuotenimityksiä saa käyttää ainoastaan siinä määritellyistä tuotteista,
ja niitä on käytettävä kaupassa niiden osoittamiseksi. Näiden
nimitysten sijasta voidaan käyttää pelkkää nimitystä
’hunaja’, lukuun ottamatta suodatettua hunajaa, kennohunajaa, palahunajaa ja taloushunajaa.
Kuitenkin

Komissio voi ottaa käyttöön menetelmiä, joilla voidaan
varmistaa, että hunaja on tämän direktiivin säännösten
mukaista. Nämä menetelmät otetaan käyttöön 7 artiklan 2
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Ennen tällaisten
menetelmien käyttöönottoa ja aina kun se on mahdollista,
jäsenvaltioiden on käytettävä päteviä kansainvälisesti vahvistettuja menetelmiä, kuten Codex Alimentariuksen hyväksymiä,
tarkistaakseen tuotteen tämän direktiivin säännösten mukaisuuden.
5 artikla
Liitteessä I määriteltyjen tuotteiden osalta jäsenvaltiot eivät saa
antaa kansallisia säännöksiä, joista ei säädetä tässä direktiivissä.

a) taloushunajan osalta merkinnässä on oltava tuotenimikkeen yhteydessä maininta ’ainoastaan ruoanlaittoon’;
b) lukuun ottamatta suodatettua hunajaa ja taloushunajaa,
tuotenimityksiä voidaan täydentää tiedoilla, jotka liittyvät
— kukka- tai kasvialkuperään, jos tuote on kokonaan tai
pääasiallisesti peräisin ilmoitetusta lähteestä, ja jos
sillä on lähteen organoleptiset, fysikaaliskemialliset ja
mikroskooppiset ominaisuudet,
— seudulliseen, alueelliseen tai topografiseen alkuperään, jos tuote on kokonaan peräisin ilmoitetusta
lähteestä,
— erityisiin laatuvaatimuksiin.
3) Jos taloushunajaa on käytetty koostettujen elintarvikkeiden
ainesosana, voidaan nimitystä ’hunaja’ käyttää koostetun
elintarvikkeen tuotenimityksessä määritteen ’taloushunaja’
sijasta. Ainesluetteloon on kuitenkin merkittävä liitteessä I
olevassa 3 kohdassa tarkoitettu nimitys.
4) a) Merkinnässä on ilmoitettava yksi tai useampi alkuperämaa, josta tuote on kerätty.
Jos hunaja on kuitenkin peräisin useammasta kuin
yhdestä jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta, voidaan
(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

12.1.2002

6 artikla
Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista, jäljempänä mainittuja seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 7
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:
— direktiivin yhdenmukaistaminen yhteisön yleisen elintarvikelainsäädännön kanssa,
— mukautukset tekniseen kehitykseen.
7 artikla
1.
Komissiota avustaa päätöksen 69/414/ETY (2) 1 artiklassa
perustettu pysyvä elintarvikekomitea, jäljempänä ’komitea’.
2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

(2) EYVL L 291, 19.11.1969, s. 9.
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8 artikla
Kumotaan direktiivi 74/409/ETY 1 päivästä elokuuta 2003
lukien.
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nöin direktiivin 74/409/ETY mukaisesti, kaupan pitäminen
sallitaan varastojen loppumiseen asti.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän
direktiiviin.

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.

9 artikla

10 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
ennen 1 päivää elokuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä
komissiolle viipymättä.

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

Näitä säädöksiä on sovellettava siten, että
— sallitaan 1 päivästä elokuuta 2003 lukien liitteessä I määriteltyjen tuotteiden kaupan pitäminen, jos ne ovat tässä
direktiivissä säädettyjen määritelmien ja sääntöjen mukaisia,
— kielletään 1 päivästä elokuuta 2004 lukien niiden tuotteiden kaupan pitäminen, jotka eivät ole tämän direktiivin
mukaisia.

11 artikla

Kuitenkin tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia
ja jotka on ennen 1 päivää elokuuta 2004 varustettu merkin-

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. PICQUÉ
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LIITE I
NIMITYKSET, TUOTEKUVAUKSET JA MÄÄRITELMÄT
1. Hunajalla tarkoitetaan luontoperäistä makeaa ainetta, jonka hunajamehiläinen (Apis mellifera) on tuottanut kukkien
medestä tai kasvien elävien osien eritteistä tai tiettyjen kasveja imevien hyönteislajien/kasvien elävillä osilla olevista
eritteistä, ja jota mehiläiset keräävät, muuntavat yhdistellen tiettyjen itsestään peräisin olevien aineiden kanssa,
saostavat, kuivaavat, varastoivat sekä jättävät kehittymään ja kypsymään hunajakennoihin.
2. Hunajan päälajit ovat seuraavat:
a) alkuperän mukaan:
i) kukkaishunaja tai mesihunaja
Hunaja, joka on saatu kasvien medestä;
ii) mesikastehunaja
Hunaja, joka on saatu pääasiassa kasveja imevien hyönteislajien (Hemiptera) kasvien elävillä osilla olevista
eritteistä, tai kasvien elävien osien eritteistä.
b) tuotantotavan ja/tai olomuodon mukaan:
iii) kennohunaja
Hunaja, jota mehiläiset varastoivat vastarakennetuissa sikiöttömissä hunajakakuissa tai ainoastaan mehiläisvahaa sisältäviin pohjakakkulevyihin, ja jota myydään kuorimattomana kokonaisina kakkuina tai kakun
palasina;
iv) palahunaja tai leikattu kennohunaja
Hunaja, joka sisältää yhden tai useamman palan kennohunajaa;
v) valutettu hunaja
Hunaja, joka on saatu valuttamalla kuorittuja, sikiöttömiä hunajakakkuja;
vi) lingottu hunaja
Hunaja, joka on saatu linkoamalla kuorittuja, sikiöttömiä hunajakakkuja;
vii) puristettu hunaja
Hunaja, joka on saatu puristamalla sikiöttömiä hunajakakkuja käyttämällä tai käyttämättä kohtuullista, enintään 45 asteen lämpöä;
viii) suodatettu hunaja
Hunaja, joka on saatu poistamalla vierasta epäorgaanista tai orgaanista ainetta siten, että merkittävä osa
siitepölystä on poistettu.
3. Taloushunaja
Hunaja, joka a) soveltuu teollisuuskäyttöön tai muiden myöhemmin jalostettavien elintarvikkeiden ainesosaksi ja b)
joka mahdollisesti:
— sisältää vieraita makuja tai hajuja, tai
— on alkanut käydä tai on jo käynyt, tai
— jota on ylikuumennettu.

12.1.2002
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LIITE II
HUNAJAN KOOSTUMUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Hunaja koostuu olennaiselta osaltaan erilaisista sokereista, ennen kaikkea hedelmäsokerista ja rypälesokerista sekä muista
aineista, kuten orgaanisista hapoista, entsyymeistä ja kiinteistä hiukkasista, jotka on saatu kerätystä hunajasta. Hunajan
väri voi vaihdella lähes värittömästä sävystä tummanruskeaan. Se voi olla koostumukseltaan juokseva, tahmea taikka
osittain tai kokonaan kiteytynyt. Maku ja aromi vaihtelevat, mutta ne ovat alkuperältään kasviperäisiä.
Kun hunajaa pidetään kaupan sellaisenaan tai mihin tahansa elintarvikkeena käytettävään tuotteeseen sisältyvänä, siihen ei
saa olla lisättynä mitään elintarvikkeiden ainesosia, mukaan lukien elintarvikelisäaineet, eikä siihen saa lisätä muuta kuin
hunajaa. Hunajassa on oltava mahdollisimman vähän sen koostumukselle vieraita orgaanisia tai epäorgaanisia aineita.
Hunaja ei liitteessä I olevassa 3 kohdassa olevaa poikkeusta lukuun ottamatta saa sisältää mitään vieraita makuja tai hajuja,
eikä se saa olla käynyttä tai alkavassa käymistilassa, eikä sen happamuus saa olla keinotekoisesti muutettu, eikä se saa olla
kuumennettu siten, että sen luonnolliset entsyymit ovat joko tuhoutuneet tai merkittävästi heikentyneet.
Siitepölyä tai mitään hunajalle ominaisia ainesosia ei saa poistaa, paitsi ellei tätä voida välttää vierasta epäorgaanista tai
orgaanista ainetta poistettaessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä I olevan 2 kohdan b alakohdan viii alakohdan
soveltamista.
Kun hunajaa pidetään kaupan sellaisenaan tai mihin tahansa elintarvikkeena käytettävään tuotteeseen sisältyvänä, sillä on
oltava seuraavat koostumusta koskevat ominaisuudet:
1.

Sokeripitoisuus

1.1 Hedelmä- ja rypälesokeripitoisuus (yhteensä)
— kukkaishunaja

vähintään 60 g/100 g

— mesikastehunaja, mesikastehunajan ja kukkaishunajan sekoitukset

vähintään 45 g/100 g

1.2 Ruokosokeripitoisuus

2.

3.

4.

— yleensä

enintään 5 g/100 g

— valeakaasia (Robinia pseudoacacia), sinimailanen (Medicago sativa),
banksia (Banksia menziesii), punanätkin (Hedysarum), punaeukalyptys (Eucalyptus camadulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia milligani
sitruspuut

enintään 10 g/100 g

— laventelit (Lavandula), purasruoho (Borago officinalis)

enintään 15 g/100 g

Kosteuspitoisuus
— yleensä

enintään 20 %

— kanerva (Calluna) ja taloushunaja yleensä

enintään 23 %

— kanervataloushunaja (Calluna)

enintään 25 %

Veteen liukenemattomien kiinteiden aineiden pitoisuudet
— yleensä

enintään 0,1 g/100 g

— puristettu hunaja

enintään 0,5 g/100 g

Johtavuus
— hunaja, jota ei ole lueteltu jäljempänä, ja tällaisten hunajalaatujen
sekoitukset

enintään 0,8 mS/cm

— mesikastehunaja sekä mesikastehunajan ja kukkaishunajan sekoitukset, lukuun ottamatta jäljempänä lueteltuja

vähintään 0,8 mS/cm

— poikkeukset: lännenmansikkapuu (Arbutus unedo), kellokanerva
(Erica), eukalyptus, lehmukset (Tilia spp.), kanerva (Calluna vulgaris),
ruusumyrtti (Leptospermum), paperikaarnapuut (Melaleuca spp.)
5.

Vapaa happo
— yleensä

enintään 50 milliekvivalenttia happoa
1 kilogrammaa kohti

— taloushunaja

enintään 80 milliekvivalettia happoa
1 kilogrammaa kohti
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Diastaasiaktiivisuus ja hydroksimetyylifurfuraalipitoisuus (HMF) määriteltynä prosessoinnin ja sekoittamisen jälkeen
a) diastaasiaktiivisuus (Schade-asteikko)
— yleensä, lukuun ottamatta taloushunajaa

vähintään 8

— hunajat, joissa on alhainen luontainen entsyymipitoisuus
(esimerkiksi sitrushunaja) ja joiden HMF-pitoisuus enintään
15 mg/kg

vähintään 3

b) HMF
— yleensä, lukuun ottamatta taloushunajaa

enintään 40 mg/kg (jollei a alakohdan
toisen luetelmakohdan määräyksistä
muuta johdu

— hunaja, jonka ilmoitettu alkuperäalue kuuluu trooppiseen
ilmastoon, ja niiden sekoitukset

enintään 80 mg/kg.
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NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/111/EY,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
tietyistä elintarvikkeina käytettävistä sokereista
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(5)

Neuvoston direktiivi 73/437/ETY olisi laadittava uudelleen, jotta tiettyjen elintarvikkeina käytettävien sokerien
valmistusta ja kaupan pitämistä koskevat säännöt saataisiin ymmärrettävämmiksi, ja jotta se saataisiin johdonmukaiseksi yhteisön yleisen elintarvikelainsäädännön,
erityisesti merkintöjä, väriaineita sekä muita sallittuja
lisäaineita, uuttamisliuottimia ja analyysimenetelmiä
koskevan lainsäädännön kanssa.

(6)

Olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2000/13/EY (6) säädettyjä yleisiä elintarvikkeiden merkintöjä koskevia sääntöjä, jollei tietyistä edellytyksistä muuta johdu.

(7)

Koska perustamissopimuksen 5 artiklassa määrättyä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen ei tavoitetta vahvistaa kyseisille valmisteille yhteiset määritelmät
ja säännöt sekä saattaa säännökset yhdenmukaisiksi
yhteisön yleisen elintarvikelainsäädännön kanssa, voida
riittävästi saavuttaa jäsenvaltioiden tasolla, se on tämän
direktiivin luonteen vuoksi paremmin saavutettavissa
yhteisön tasolla. Tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä
on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(8)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (7) mukaisesti.

(9)

Jottei luotaisi vapaata liikkuvuutta vaikeuttavia uusia
esteitä jäsenvaltioiden olisi pitäydyttävä antamasta
kyseisten tuotteiden osalta sellaisia kansallisia säännöksiä, joista tässä direktiivissä ei säädetä,

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

(2)

(3)

(4)

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

Elintarvikealan tiettyjä alakohtaisia direktiivejä olisi
yksinkertaistettava siten, että Eurooppa-neuvoston 11 ja
12 päivänä joulukuuta 1992 Edinburghissa tekemien ja
Eurooppa-neuvoston 10 ja 11 päivänä joulukuuta 1993
Brysselissä tekemillä päätelmillä vahvistettujen päätelmien mukaisesti huomioon otettaisiin ainoastaan olennaiset vaatimukset, jotka mainituissa direktiiveissä
tarkoitettujen valmisteiden on täytettävä, jotta ne
voisivat vapaasti liikkua sisämarkkinoilla.
Tiettyjä elintarvikkeina käytettäviä sokereita koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 11 päivänä
joulukuuta 1973 annettua neuvoston direktiiviä 73/
437/ETY (4) perusteltiin sillä, että tiettyjä sokerilajeja
koskevien kansallisten lainsäädäntöjen erot voivat luoda
vilpillisiä kilpailuolosuhteita, jotka johtaisivat todennäköisesti kuluttajia harhaan ja näin vaikuttaisivat suoraan
yhteismarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan.
Direktiivin 73/437/ETY tavoitteena olikin vahvistaa
määritelmät ja yhteiset säännöt, jotka koskevat mainittujen
tuotteiden
valmistuksen
ominaispiirteitä,
pakkauksia ja merkintöjä niiden vapaan liikkuvuuden
varmistamiseksi yhteisössä.
Komissio aikoo ehdottaa mahdollisimman pian ja joka
tapauksessa ennen 1 päivää heinäkuuta 2000, että
eräiden valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismäärien
ja nimellistilavuuksien sallittuja valikoimia koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 15 päivänä
tammikuuta 1980 annettuun direktiiviin 80/232/ETY (5)
sisällytetään tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia
tuotteita koskeva nimellispainojen sarja.

EYVL C 231, 9.8.1996, s. 6.
EYVL C 279, 1.10.1999, s. 90.
EYVL C 56, 24.2.1997, s. 20.
EYVL L 356, 27.12.1973, s. 71, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna vuoden 1985 liittymisasiakirjalla.
5
( ) EYVL L 51, 25.2.1980, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivillä 87/356/ETY (EYVL L 192, 11.7.1987,
s. 48).

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Tätä direktiiviä sovelletaan liitteen A osassa määriteltyihin tuotteisiin.
Tämä direktiivi ei kuitenkaan koske liitteen A osassa määriteltyjä tuotteita silloin, kun kyseessä ovat pölysokeri, kandisokeri
ja toppasokeri.
(6) EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.
(7) EYVL L 184, 7.7.1999, s. 23.
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2 artikla
Direktiiviä 2000/13/EY sovelletaan liitteen A osassa määriteltyihin tuotteisiin, jollei seuraavista edellytyksistä ja poikkeuksista muuta johdu:

12.1.2002

— tämän direktiivin yhdenmukaistaminen yhteisön yleisen
elintarvikelainsäädännön kanssa,
— mukautukset tekniseen kehitykseen.

5 artikla

1) Liitteen A osassa lueteltuja tuotenimityksiä saa käyttää vain
siinä tarkoitetuista tuotteista, ja niitä on käytettävä kaupankäynnissä osoittamaan tällaisia tuotteita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 5 kohdan soveltamista.

1.
Komissiota avustaa päätöksen 69/414/ETY (1) 2 artiklassa
perustettu pysyvä elintarvikekomitea, jäljempänä ’komitea’.

Liitteen A osan 2 kohdassa tarkoitettua nimitystä voidaan
käyttää myös liitteen A osan 3 kohdassa tarkoitetun tuotteen osoittamiseen.

2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Kuitenkin voidaan
— liitteen A osassa määritellyistä tuotteista käyttää pakollisen nimityksen lisäksi jäsenvaltioissa tavanomaisesti
käytettäviä laatua määrittäviä ilmaisuja,
— näitä tuotenimityksiä käyttää myös tuotenimityksissä,
joita käytetään tavanmukaisesti osoittamaan muita tuotteita,
edellyttäen, etteivät nimitykset ole omiaan johtamaan kuluttajia harhaan.
2) Alle 20 grammaa painavien esipakattujen tuotteiden nettopainoa ei tarvitse ilmoittaa merkinnässä.
3) Merkinnässä on mainittava sokeriliuoksessa, inverttisokeriliuoksessa tai inverttisokerisiirapissa olevan kuiva-aineen ja
inverttisokerin määrä.
4) Merkinnässä on oltava laatua kuvaava ilmaisu ”kiteytetty”
sellaisesta inverttisokerisiirapista, jossa on kiteitä liuoksessa.
5) Jos liitteen A osan 7 ja 8 kohdassa tarkoitetut tuotteet
sisältävät fruktoosia yli 5 prosenttia kuiva-aineesta, ne on
sekä tuotenimityksensä osalta että ainesosina merkittävä
joko ”tärkkelys-fruktoosisiirapiksi” tai ”kuivatuksi tärkkelysfruktoosisiirapiksi” tai ”fruktoosi-tärkkelyssiirapiksi” tai
”kuivatuksi fruktoosi-tärkkelyssiirapiksi” sen osoittamiseksi,
sisältääkö siirappi enemmän tärkkelystä vai fruktoosia.

3 artikla
Jäsenvaltiot eivät saa antaa liitteessä määriteltyjä tuotteita
koskevia sellaisia kansallisia säännöksiä, joista ei ole säädetty
tässä direktiivissä.

4 artikla
Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista, jäljempänä mainittuja seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 5
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen:

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

6 artikla
Kumotaan direktiivi 73/437/ETY 12 päivästä heinäkuuta 2003.
Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän
direktiiviin.

7 artikla
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
ennen 12 päivää heinäkuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä
komissiolle viipymättä.
Näitä säädöksiä on sovellettava siten, että
— sallitaan 12 päivästä heinäkuuta 2003 lukien liitteessä
olevassa A osassa määriteltyjen tuotteiden kaupan pitäminen, jos ne ovat tässä direktiivissä säädettyjen määritelmien ja sääntöjen mukaisia,
— kielletään 12 päivästä heinäkuuta 2004 lukien niiden tuotteiden kaupan pitäminen, jotka eivät ole tämän direktiivin
mukaisia.
Kuitenkin tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia,
mutta jotka on ennen 12 päivää heinäkuuta 2004 varustettu
merkinnöin direktiivin 73/437/ETY mukaisesti, kaupan pitäminen sallitaan varastojen loppumiseen asti.
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.
(1) EYVL L 291, 19.11.1969, s. 9.
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8 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
9 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. PICQUÉ
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LIITE
A. TUOTENIMITYKSET JA MÄÄRITELMÄT
1. Puolivalkoinen sokeri
Puhdistettua ja kiteytettyä, kunnollista ja myyntikelpoista laatua olevaa sakkaroosia, jolla on seuraavat ominaisuudet:
a) polarisaatio

vähintään 99,5° Z

b) inverttisokeripitoisuus

enintään 0,1 painoprosenttia

c) kuivaushävikki

enintään 0,1 painoprosenttia.

2. Sokeri tai valkoinen sokeri
Puhdistettua ja kiteytettyä, kunnollista ja myyntikelpoista laatua olevaa sakkaroosia, jolla on seuraavat ominaisuudet:
a) polarisaatio

vähintään 99,7° Z

b) inverttisokeripitoisuus

enintään 0,04 painoprosenttia

c) kuivaushävikki

enintään 0,06 painoprosenttia

d) värityyppi

enintään 9 pistettä B osassa olevan a kohdan mukaisesti määriteltynä.

3. Erikoisvalkoinen sokeri
Tuote, jolla on 2 kohdan a, b ja c alakohdassa mainitut ominaisuudet ja jonka osalta B osan säännösten
mukaisesti määriteltyjen pisteiden yhteismäärä on enintään 8 ja
— värityypin osalta enintään 4
— tuhkapitoisuuden osalta enintään 6
— liuoksen väripitoisuuden osalta enintään 3.
4. Sokeriliuos (1)
Sakkaroosin vesiliuos, jolla on seuraavat ominaisuudet:
a) kuiva-ainetta

vähintään 62 painoprosenttia

b) inverttisokeripitoisuus (fruktoosin suhde dekstroosiin: 1,0 ± 0,2)

enintään 3 prosenttia kuiva-aineen painosta

c) johtokykyinen tuhka

enintään 0,1 prosenttia kuiva-aineen painosta B osassa
olevan b kohdan mukaisesti määriteltynä

d) liuoksen väripitoisuus

enintään 45 ICUMSA-yksikköä.

5. Inverttisokeriliuos (1)
Hydrolyysin avulla osittain invertoitua sakkaroosin vesiliuosta, jossa inverttisokerin osuus ei ole hallitseva ja jolla
on seuraavat ominaisuudet:
a) kuiva-ainetta

vähintään 62 painoprosenttia

b) inverttisokeripitoisuus (fruktoosin suhde dekstroosiin: 1,0 ± 0,1)

yli 3 prosenttia mutta enintään 50 prosenttia kuivaaineen painosta

c) johtokykyinen tuhka

enintään 0,4 prosenttia kuiva-aineen painosta B osan b
kohdan mukaisesti määriteltynä.

6. Inverttisokerisiirappi (1)
Hydrolyysillä osittain invertoidun sakkaroosin mahdollisesti kiteytettyä vesiliuosta, jossa inverttisokeripitoisuuden
(fruktoosi-dekstroosi -pitoisuus: 1,0 +/- 0,1) on oltava yli 50 painoprosenttia kuiva-aineen painosta, ja jonka on
lisäksi täytettävä 5 kohdan a ja c alakohdassa vahvistetut vaatimukset.
(1) Nimitys ”valkoinen” varataan:
a) sokeriliuokselle, jonka osalta liuoksen väripitoisuus ei ylitä 25 ICUMSA-yksikköä B osan c kohdassa esitetyn menetelmän mukaisesti määriteltynä;
b) inverttisokeriliuokselle ja inverttisokerisiirapille, joissa
— johtokykyisen tuhkan pitoisuus on enintään 0,1 prosenttia,
— liuoksen väripitoisuus on enintään 25 ICUMSA-yksikköä B osan c kohdassa esitetyn menetelmän mukaisesti määriteltynä.
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7. Tärkkelyssiirappi
Tärkkelyksestä ja/tai inuliinista saatujen ravintosakkaridien puhdistettua ja tiivistettyä vesiliuosta, jolla on seuraavat
ominaisuudet:
a) kuiva-ainetta

vähintään 70 painoprosenttia

b) dekstroosiekvivalenttia

vähintään 20 prosenttia kuiva-aineen painosta Dglukoosina ilmaistuna

c) sulfatoitua tuhkaa

enintään 1 prosentti kuiva-aineen painosta.

8. Kuivattu tärkkelyssiirappi
Osittain kuivattu tärkkelyssiirappi, jossa on kuiva-ainetta vähintään 93 prosenttia kuiva-aineen painosta, ja jonka
on lisäksi täytettävä 7 kohdan b ja c alakohdassa vahvistetut vaatimukset.
9. Dekstroosi tai dekstroosimonohydraatti
Puhdistettu ja kiteytetty D-glukoosi, joka sisältää yhden molekyylin kidevettä, ja jolla on seuraavat ominaisuudet:
a) dekstroosia (D-glukoosia)

vähintään 99,5 prosenttia kuiva-aineen painosta

b) kuiva-ainetta

vähintään 90 painoprosenttia

c) sulfatoitua tuhkaa

enintään 0,25 prosenttia kuiva-aineen painosta

10. Dekstroosi tai vedetön dekstroosi
Puhdistettu ja kiteytetty D-glukoosi, joka ei sisällä kidevettä, ja jossa on kuiva-ainetta vähintään 98 painoprosenttia, ja jonka on lisäksi täytettävä 9 kohdan a ja c alakohdassa vahvistetut vaatimukset.
11. Fruktoosi
Puhdistettu kiteinen D-fruktoosi, jolla on seuraavat ominaisuudet:
Fruktoosipitoisuus

vähintään 98 prosenttia

tärkkelyspitoisuus

enintään 0,5 prosenttia

kuivaushävikki

enintään 0,5 painoprosenttia

johtokykyinen tuhka

enintään 0,1 painoprosenttia B osassa olevan b kohdan
mukaisesti määriteltynä.

B. MENETELMÄ, JONKA AVULLA MÄÄRITETÄÄN A OSASSA OLEVASSA 2 JA 3 KOHDASSA MAINITUN SOKERIN
(VALKOINEN SOKERI) JA ERIKOISVALKOISEN SOKERIN VÄRITYYPPI, JOHTOKYKYISEN TUHKAN PITOISUUS JA
LIUOKSEN VÄRIPITOISUUS:
Yksi ”piste” vastaa:
a) värityypin osalta 0,5 yksikköä laskettuna Brunswickin maatalous- ja sokeriteollisuusteknologian instituutin (Brunswick Institute for Agricultural and Sugar Industry Technology) menetelmän mukaisesti siten, kuin interventioelinten
ostamaan sokeriin sovellettavista laadunmäärittelymenetelmistä 1 päivänä heinäkuuta 1969 annetun komission
asetuksen (ETY) N:o 1265/69 (1) liitteessä olevan A osan 2 kohdassa säädetään;
b) tuhkapitoisuuden osalta 0,0018 prosenttia laskettuna ICUMSA:n (International Commission for Uniform Methods
of Sugar Analysis) menetelmän mukaisesti siten, kuin asetuksen (ETY) N:o 1265/69 liitteessä olevan A osan 1
kohdassa säädetään;
c) liuoksen väripitoisuuden osalta 7,5 yksikköä laskettuna ICUMSA:n menetelmän mukaisesti siten, kuin asetuksen
(ETY) N:o 1265/69 liitteessä olevan A osan 3 kohdassa säädetään.

(1) EYVL L 163, 1.7.1969, s. 1.
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NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/112/EY,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista
muita sallittuja lisäaineita koskevan lainsäädännön
kanssa.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 37 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

(7)

Myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä,
esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä
2000/13/EY (6) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 ja 5 kohtaa
olisi sovellettava tietyin edellytyksin. Olisi selvästi
merkittävä, milloin tuote on sekoitus hedelmätäysmehua
ja hedelmätäysmehutiivistettä, ja hedelmänektarin osalta,
milloin se on kokonaan tai osittain valmistettu tiivistetystä tuotteesta. Merkinnöissä esitettävässä ainesluettelossa on maininta sekä käytetyistä hedelmätäysmehuista
että hedelmätäysmehutiivisteistä.

(8)

Jollei elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 24
päivänä syyskuuta 1990 annetusta neuvoston direktiivistä 90/496/ETY (7) muuta johdu, vitamiinien lisääminen tässä direktiivissä määriteltyihin tuotteisiin on
sallittu joissakin jäsenvaltioissa. Tätä mahdollisuutta ei
kuitenkaan ole tarkoitus laajentaa koskemaan koko
yhteisöä. Näin ollen jäsenvaltiot voivat sallia tai kieltää
vitamiinien sekä kivennäisaineiden lisäämisen valmistusvaiheen osana. Tuotteiden vapaan liikkuvuuden periaate
yhteisössä olisi joka tapauksessa varmistettava perustamissopimuksen sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti.

(9)

Koska perustamissopimuksen 5 artiklassa määrättyjä
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen ei
tavoitetta vahvistaa yhteiset määritelmät ja säännöt
kyseisille valmisteille sekä saattaa säännökset yhteisön
yleisen elintarvikelainsäädännön mukaisiksi, voida riittävästi saavuttaa jäsenvaltioiden tasolla, se on direktiivin
luonteen vuoksi paremmin saavutettavissa yhteisön
tasolla. Tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(10)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (8) mukaisesti.

(11)

Jottei luotaisi vapaata liikkuvuutta vaikeuttavia uusia
esteitä, jäsenvaltioiden olisi pitäydyttävä antamasta
kyseisten tuotteiden osalta sellaisia kansallisia säännöksiä, joista tässä direktiivissä ei säädetä,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Elintarvikealan tiettyjä alakohtaisia direktiivejä olisi
yksinkertaistettava siten, että Eurooppa-neuvoston 11 ja
12 päivänä joulukuuta 1992 Edinburghissa tekemien ja
Eurooppa-neuvoston 10 ja 11 päivänä joulukuuta 1993
Brysselissä vahvistamien päätelmien mukaisesti huomioon otettaisiin ainoastaan ne olennaiset vaatimukset,
jotka mainituissa direktiiveissä tarkoitettujen valmisteiden on täytettävä, jotta ne voisivat vapaasti liikkua
sisämarkkinoilla.

(2)

Hedelmämehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista 21
päivänä syyskuuta 1993 annetun direktiivin 93/
77/ETY (4) tavoitteena oli kodifioida samasta aiheesta
annetun direktiivin 75/726/ETY (5) säännökset.

(3)

Direktiivejä 75/726/ETY ja 93/77/ETY perusteltiin sillä,
että elintarvikkeina käytettäviä hedelmätäysmehuja ja
nektareita koskevien kansallisten lainsäädäntöjen erot
voivat luoda vilpillisiä kilpailuolosuhteita, jotka johtaisivat todennäköisesti kuluttajia harhaan ja näin vaikuttaisivat suoraan yhteismarkkinoiden toteuttamiseen ja
toimintaan.

(4)

Mainituissa direktiiveissä on sen vuoksi vahvistettu
kyseisten tuotteiden koostumusta, niille varattujen nimitysten käyttöä, valmistustietoja sekä merkintöjä koskevat
yhteiset säännöt niiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi yhteisössä.

(5)

Selvyyden vuoksi direktiivi 93/77/ETY olisi laadittava
uudelleen, jotta hedelmätäysmehujen ja tiettyjen vastaavien valmisteiden valmistuksen ja kaupan pitämisen
edellytyksiä koskevat säännöt saataisiin ymmärrettävämmiksi.

(6)

Myös direktiivi 93/77/ETY olisi saatettava yhdenmukaiseksi yhteisön yleisen, elintarvikkeisiin sovellettavan ja
erityisesti merkintöjä, väriaineita, makeutusaineita ja

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

EYVL C
EYVL C
EYVL C
EYVL L
viimeksi
5
( ) EYVL L

231, 9.8.1996, s. 14.
279, 1.10.1999, s. 92.
56, 24.2.1997, s. 20.
244, 30.9.1993, s. 23, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.
311, 1.12.1975, s. 40.

(6) EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.
(7) EYVL L 276, 6.10.1990, s. 40.
(8) EYVL L 184, 7.7.1999, s. 23.
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ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

L 10/59

7) Hedelmänektareiden merkinnöissä on ilmoitettava hedelmätäysmehun, hedelmäsoseen tai näiden ainesosien seoksen
vähimmäispitoisuus sanoin ”hedelmäpitoisuus: vähintään …
prosenttia”. Tämän maininnan on esiinnyttävä valmisteen
nimityksen kanssa samassa näkökentässä.

Tätä direktiiviä sovelletaan liitteessä I määriteltyihin tuotteisiin.
2 artikla
Jäsenvaltiot voivat sallia vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämisen liitteessä I olevassa I osassa määriteltyihin tuotteisiin,
jollei direktiivistä 90/496/ETY muuta johdu.
3 artikla
Direktiiviä 2000/13/EY sovelletaan liitteessä I määriteltyihin
tuotteisiin, jollei seuraavista edellytyksistä muuta johdu:
1) a) Liitteessä I lueteltuja tuotenimityksiä saa käyttää vain
siinä tarkoitetuista tuotteista, ja niitä on käytettävä
kaupankäynnissä osoittamaan näitä tuotteita, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta toisen alakohdan soveltamista.
b) Edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tuotenimitysten vaihtoehtona liitteessä III esitetään luettelo
erityisnimityksistä. Näitä erityisnimityksiä voidaan
käyttää liitteessä III mainituissa kielissä ja siinä vahvistetuin edellytyksin.
2) Jos tuote koostuu yhdestä ainoasta hedelmälajista, ilmaisu
”hedelmä” on korvattava kyseisen hedelmän nimellä.
3) Kahdesta tai useammasta hedelmälajista valmistettujen tuotteiden nimityksiä on täydennettävä luettelolla käytetyistä
hedelmälajeista niiden tilavuusmäärien mukaisessa alenevassa järjestyksessä, lukuun ottamatta sitruunatäysmehua,
jos sitä käytetään liitteessä I olevan II osan 1 kohdassa
määrätyin edellytyksin. Tuotteissa, jotka on valmistettu
kolmesta tai useammasta hedelmälajista, voidaan merkintä
valmistuksessa käytetyistä hedelmistä kuitenkin korvata
maininnalla ”useita hedelmälajeja”, vastaavalla maininnalla
tai ilmoittamalla valmistuksessa käytettyjen hedelmälajien
lukumäärä.
4) Sellaisten hedelmätäysmehujen, jotka on makeutettu lisäämällä sokereita, myyntinimityksessä on oltava maininta
”makeutettu” tai ”lisätty sokeria” sekä ilmoitus lisätyn
sokerin enimmäismäärästä kuiva-aineena laskettuna ja
grammoina litraa kohden ilmaistuna.
5) Jos liitteessä I olevassa I osassa määriteltyjä tuotteita ennastettaessa käytetään vain tätä varten välttämättömiä aineita,
ei tätä varten käytettyjä ainesosia tarvitse luetella merkinnöissä.
Liitteessä II määriteltyjen hedelmälihan ja -solujen lisäämisestä hedelmätäysmehuun on mainittava merkinnöissä.
6) Hedelmätäysmehun ja hedelmätäysmehutiivisteen sekoituksien sekä kokonaan tai osittain yhdestä tai useammasta
tiivistetuotteesta valmistetun hedelmänektarin osalta
merkinnöissä on oltava tarvittaessa joko sanat ”tehty tiivisteestä/tiivisteistä” tai ”tehty osittain tiivisteestä/tiivisteistä”,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/13/EY 7
artiklan 2 ja 5 kohdan soveltamista. Tämän maininnan on
oltava taustasta hyvin selvästi erottuvin kirjaimin tuotteen
nimityksen vieressä.

4 artikla
Liitteessä I olevan I osan 2 kohdassa tarkoitetun hedelmätäysmehutiivisteen, jota ei ole tarkoitus toimittaa lopulliselle kuluttajalle, merkinnöissä on oltava maininta sokerien tai sitruunamehun tai happamuuden säätöaineiden lisäämisestä sekä
maininta lisätyistä määristä siten, kuin elintarvikkeiden muista
lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista 20 päivänä helmikuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 95/2/EY (1) on sallittu. Tämä maininta on merkittävä joko pakkaukseen, pakkaukseen kiinnitettyyn etikettiin tai
mukana seuraavaan asiakirjaan.

5 artikla
Jäsenvaltiot eivät saa antaa liitteessä I määriteltyjä tuotteita
koskevia sellaisia kansallisia säännöksiä, joista ei ole säädetty
tässä direktiivissä.

6 artikla
Liitteessä I olevassa I osassa määriteltyjen tuotteiden valmistukseen voidaan käyttää ainoastaan liitteessä I olevassa II osassa
lueteltuja käsittelyjä ja aineita sekä liitteen II mukaisia raakaaineita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 89/107/ETY soveltamista (2). Lisäksi hedelmänektareiden
on vastattava liitteen IV säännöksiä.

7 artikla
Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista, jäljempänä mainittuja seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 8
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen:
— tämän direktiivin yhdenmukaistaminen yhteisön yleisen
elintarvikelainsäädännön kanssa;
— mukautukset tekniseen kehitykseen.
(1) EYVL L 61, 18.3.1995, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivillä 98/72/EY (EYVL L 295, 4.11.1998, s. 18).
(2) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna direktiivillä 94/34/EY (EYVL L 237, 10.9.1994, s. 1).
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8 artikla
1.
Komissiota avustaa päätöksen 69/414/ETY 1 artiklassa
perustettu pysyvä elintarvikekomitea, jäljempänä ’komitea’.
2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
9 artikla

12.1.2002

— kielletään 12 heinäkuuta 2004 lukien niiden tuotteiden
kaupan pitäminen, jotka eivät ole tämän direktiivin
mukaisia.
Kuitenkin tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia,
mutta jotka on ennen 12 heinäkuuta 2004 varustettu merkinnöin direktiivin 93/77/ETY mukaisesti, kaupan pitäminen sallitaan varastojen loppumiseen asti.
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.

Kumotaan direktiivi 93/77/ETY 12 päivästä heinäkuuta 2003.

11 artikla

Viittauksia kumottuun direktiiviin 93/77/EY pidetään viittauksina tähän direktiiviin.

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

10 artikla

12 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
ennen 12 heinäkuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä
komissiolle viipymättä.
Näitä säädöksiä on sovellettava siten, että:
— sallitaan 12 heinäkuuta 2003 lukien liitteessä I määriteltyjen tuotteiden kaupan pitäminen, jos ne ovat tässä direktiivissä säädettyjen määritelmien ja sääntöjen mukaisia,

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. PICQUÉ
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LIITE I
TUOTENIMITYKSET, TUOTTEIDEN MÄÄRITELMÄT JA OMINAISPIIRTEET

I

MÄÄRITELMÄT
1. a) Hedelmätäysmehu
Käymiskykyinen mutta ei käynyt tuote, joka on saatu sekoittamalla terveitä ja kypsiä, tuoreita tai kylmäsäilytettyjä yhden tai useamman lajin hedelmiä, ja jonka väri, aromi ja maku ovat tunnusomaisia kyseisen hedelmän tai
kyseisten hedelmien täysmehulle. Valmistuksen aikana mehusta eristetty aromi, hedelmäliha ja -solut voidaan
palauttaa samaan mehuun.
Sitrushedelmien täysmehun tulee olla hedelmän sisäosista. Limettitäysmehu voidaan kuitenkin valmistaa koko
hedelmästä sopivalla valmistusmenetelmällä, jossa käytetään hedelmän ulkoisesta osasta olevia ainesosia
mahdollisimman vähän.
b) Hedelmätäysmehutiiviste
Tuote, joka on tehty hedelmätäysmehutiivisteestä palauttamalla vesi, joka on mehusta uutettu tiivistämisen
yhteydessä, sekä palauttamalla mehusta kadonneet aromit sekä tarvittaessa hedelmäliha ja -solut, jotka on otettu
talteen valmistettaessa kyseistä hedelmätäysmehua tai saman lajin hedelmien täysmehua. Vedellä, joka lisätään,
on oltava erityisesti kemialliselta, mikrobiologiselta ja organoleptiselta kannalta asianmukaiset ominaispiirteet,
joilla varmistetaan täysmehulle olennaiset ominaisuudet.
Näin saadulla tuotteella on oltava vähintään vastaavat organoleptiset ja analyyttiset ominaisuudet kuin keskivertotäysmehulla, joka on saatu samanlaisista hedelmistä a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
2. Hedelmätäysmehutiiviste
Tuote, joka on saatu yhden tai useamman lajin hedelmien täysmehusta poistamalla fysikaalisin keinoin tietty osa
vedestä. Jos tuote on tarkoitettu suoraan kulutukseen, poiston on oltava vähintään 50 prosenttia.
3. Dehydratoitu hedelmätäysmehu, jauheena
Tuote, joka on saatu yhden tai useamman lajin hedelmien täysmehusta poistamalla fysikaalisin keinoin vesi lähes
kokonaan.
4. Hedelmänektari
a) Käymiskykyinen mutta ei käynyt tuote, joka on saatu lisäämällä vettä ja sokereita ja/tai hunajaa 1, 2 ja 3
kohdassa määriteltyihin tuotteisiin, hedelmäsoseeseen tai näiden tuotteiden seokseen, ja joka on lisäksi liitteen IV
vaatimusten mukainen.
Sokereita ja/tai hunajaa saa lisätä enintään 20 prosenttia lopullisen tuotteen kokonaispainosta.
Jos hedelmänektareita valmistetaan sokeria lisäämättä tai vähäenergisiksi tuotteiksi, sokerit voidaan korvata
kokonaan tai osittain makeutusaineilla elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista 30 päivänä
kesäkuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/35/EY (1) mukaisesti.
b) Edellä a alakohdassa säädetystä poiketen liitteessä IV olevassa II ja III osassa lueteltuja hedelmiä sekä aprikoosia
voidaan käyttää yksinään tai toisiinsa sekoitettuina nektareiden valmistukseen lisäämättä niihin sokeria, hunajaa
ja/tai makeutusaineita.

II SALLITUT AINESOSAT, KÄSITTELYT JA AINEET
1. Sallitut ainesosat
— Edellä 2 kohdan mukaisesti voidaan vitamiinien ja mineraalien lisääminen sallia I osassa määriteltyihin tuotteisiin, jollei direktiivistä 90/496/ETY muuta johdu.
— Edellä I osan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyyn hedelmätäysmehuun palautettavien aromien, hedelmälihan ja
-solujen on oltava samoja, jotka mehusta on erotettu valmistuksen aikana, mutta sitä vastoin I osan 1 kohdan b
alakohdassa määriteltyyn hedelmätäysmehuun voidaan palauttaa aromeja, hedelmälihaa ja -soluja, jotka ovat
peräisin samanlaatuisesta täysmehusta.
Ainoastaan rypäletäysmehuihin voidaan palauttaa viinihapon suolojen kivennäisaineita.
(1) EYVL L 237, 10.9.1994, s. 3, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 96/83/EY (EYVL L 48, 19.2.1997, s. 16).
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— Edellä I osan 1, 2 ja 3 kohdassa määriteltyihin muihin tuotteisiin kuin päärynä- ja rypäletäysmehuun saa lisätä
sokereita seuraavasti:
— happoisuuden korjaamiseksi saa kuiva-aineena ilmaistu lisättyjen sokereiden määrä olla enintään 15
grammaa mehulitraa kohden;
— makeutustarkoituksessa saa kuiva-aineena ilmaistu lisättyjen sokereiden määrä olla enintään 150 grammaa
mehulitraa kohden;
edellyttäen, että happoisuuden korjaamiseksi tai makeutustarkoituksessa lisätyn sokerin määrä on enintään 150
grammaa litraa kohden;
— edellä I osan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa määriteltyihin tuotteisiin saa happoisuuden korjaamiseksi lisätä sitruunatäysmehua ja/tai sitruunamehutiivistettä enintään 3 grammaa mehulitraa kohden vedettömänä sitruunahappona
ilmaistuna;
— hiilidioksidi sallitaan ainesosana.
Hedelmätäysmehuun ei saa lisätä samanaikaisesti sekä sokereita että tiivistetyssä tai tiivistämättömässä muodossa
olevaa sitruunatäysmehua taikka happamuudensäätöaineita siten kuin direktiivissä 95/2/EY on sallittu.
2. Sallitut käsittelyt ja aineet
— mekaaniset uuttamismenetelmät;
— tavalliset fysikaaliset menetelmät, mukaan lukien muiden hedelmien kuin viinirypäleiden syötävien osien in-line
-uutto vedellä (diffuusio) hedelmätäysmehutiivisteiden valmistamiseksi edellyttäen, että näin saadut hedelmätäysmehutiivisteet ovat I osan 1 kohdan mukaisia. Tiettyjen menetelmien ja käsittelyjen käyttöä voidaan rajoittaa tai
se voidaan kieltää 8 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen;
— rypäletäysmehujen osalta, jos rypäleet on käsitelty rikkidioksidilla, sallitaan rikkidioksidin poisto fysikaalisilla
menetelmillä, jos lopputuotteen SO2:n kokonaispitoisuus on enintään 10 mg/l;
— pektolyyttiset entsyymit;
— proteolyyttiset entsyymit;
— amylolyyttiset entsyymit;
— syötävä gelatiini;
— tanniinit;
— bentoniitti;
— silikageeli;
— puuhiili;
— kemiallisesti inertit suodatuksen apuaineet ja saostusaineet (esimerkiksi perliitti, pesty diatomiitti, selluloosa,
liukenematon polyamidi, polyvinyylipolypyrolidoni, polystyreeni), jotka ovat elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevien yhteisön direktiivien mukaisia;
— kemiallisesti inertit adsorption apuaineet, jotka ovat elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja
koskevien yhteisön direktiivien mukaisia ja joita käytetään sitrusmehun limonoidi- ja naringiinipitoisuuden
vähentämiseksi muuttamatta merkittävästi limonoidiglukosiideja, happoja, sokereita (mukaan lukien oligosakkaridit) tai mineraalisisältöä.

12.1.2002

12.1.2002

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

LIITE II
RAAKA-AINEIDEN MÄÄRITELMÄT
Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:
1) Hedelmä
Kaikki hedelmät. Tässä direktiivissä tomaattia ei pidetä hedelmänä.
2) Hedelmäsose
Käymiskykyinen mutta ei käynyt tuote, joka on saatu pusertamalla syötävät osat kokonaisesta tai kuoritusta hedelmästä poistamatta siitä mehua.
3) Hedelmäsosetiiviste
Tuote, joka on saatu hedelmäsoseesta poistamalla fysikaalisin keinoin tietty osa sen sisältämästä vedestä.
4) Sokerit
Valmistettaessa
a) hedelmänektareita:
— tietyistä elintarvikkeina käytettävistä sokereista 20 päivänä joulukuuta 2001 annetussa neuvoston direktiivissä
2001/111/EY (1) määritellyt sokerit,
— fruktoosisiirappi,
— hedelmistä saadut sokerit,
b) täysmehuja tiivisteestä:
— direktiivissä 2001/111/EY määritellyt sokerit,
— fruktoosisiirappi,
c) hedelmätäysmehuja: b alakohdassa luetellut sokerit, jotka sisältävät alle 2 prosenttia vettä.
5) Hunaja
Hunajasta 20 päivänä joulukuuta 2001 annetussa neuvoston direktiivissä 2001/110/EY (2) määritelty tuote.
6) Hedelmäliha ja -solut
Tuotteet, jotka on saatu saman lajin hedelmien syötävistä osista poistamatta niistä mehua. Sitrushedelmien osalta
hedelmäliha ja -solut tarkoittavat lisäksi hedelmän sisäosissa olevia mehua sisältäviä lohkoja.

(1) Ks. tämän virallisen lehden sivu 53.
(2) Ks. tämän virallisen lehden sivu 47.
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LIITE III
TIETTYJEN LIITTEESSÄ I LUETELTUJEN TUOTTEIDEN ERITYISNIMITYKSET
a) ’Vruchtendrank’ hedelmänektareille;
b) ’Süßmost’
Nimitystä ”Süßmost” voidaan käyttää ainoastaan ”Fruchtsaft”- ja ”Fruchtnektar” -nimitysten yhteydessä,
— hedelmänektareille, jotka on valmistettu yksinomaan sellaisista hedelmätäysmehuista, hedelmätäysmehutiivisteistä
tai näiden valmisteiden seoksesta, jotka eivät sovellu sellaisenaan nautittaviksi korkean luontaisen happoisuutensa
takia,
— hedelmätäysmehuille, jotka on saatu päärynöistä ja joihin on tarvittaessa lisätty omenaa mutta ei sokeria;
c) ’succo e polpa’ tai ’sumo e polpa’ hedelmänektareille, jotka on saatu yksinomaan hedelmäsoseesta ja/tai hedelmäsosetiivisteestä;
d) ’æblemost’ omenatäysmehulle, jossa ei ole lisättyä sokeria;
e) — ’sur… saft’ yhdessä käytetyn hedelmän (tanskankielisen) nimen kanssa täysmehuille, joissa ei ole lisättyjä sokereita
ja jotka on saatu mustaherukoista, kirsikoista, punaherukoista, valkoherukoista, vadelmista, mansikoista tai seljanmarjoista,
— ’sød… saft’ tai ’sødet… saft’ yhdessä käytetyn hedelmän (tanskankielisen) nimen kanssa mainitusta hedelmästä
saataville täysmehuille, johon on lisätty sokeria yli 200 grammaa litraa kohden;
f) ”äpplemust” omenatäysmehulle, jossa ei ole lisättyä sokeria;
g) ”mosto” rypäletäysmehun synonyyminä.

12.1.2002

12.1.2002

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

L 10/65

LIITE IV
HEDELMÄNEKTAREITA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

Hedelmänektarit, jotka on tehty seuraavista hedelmistä:

I

II

Mehu- ja/tai sosepitoisuus
(prosenttia valmiin tuotteen tilavuudesta)

Hedelmät, joiden täysmehu on sellaisenaan liian hapanta nautittavaksi
Passionhedelmä

25

Quito naranjillos

25

Mustaherukat

25

Valkoherukat

25

Punaherukat

25

Karviaiset

30

Tyrnimarjat

25

Oratuomenmarjat/villiluumut

30

Luumut

30

Luumut (Quetsch)

30

Pihlajanmarjat

30

Ruusunmarjat

40

Hapankirsikat

35

Muut kirsikat

40

Mustikat

40

Seljanmarjat

50

Vadelmat

40

Aprikoosit

40

Mansikat

40

Karhunvatukat ja mulperinmarjat

40

Karpalot

30

Kvittenit

50

Sitruunat ja limettihedelmät

25

Muut tähän ryhmään kuuluvat hedelmät

25

Vähähappoiset, mehevät tai voimakasaromiset hedelmät, joiden täysmehu ei sellaisenaan kelpaa nautittavaksi
Mangot

25

Banaanit

25

Guavat

25

Papaijat

25

Litchipähkinä

25

Azerolat (napolilaiset mispelit)

25

Annonanhedelmät (Annona muricata)

25

Annonanhedelmät (Annona reticulata)

25

Kermaomenat

25

Granaattiomenat

25

Cashewpähkinät

25

Espanjan luumut

25

Umbu

25

Muut tähän ryhmään kuuluvat hedelmät

25
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Hedelmänektarit, jotka on tehty seuraavista hedelmistä:

12.1.2002
Mehu- ja/tai sosepitoisuus
(prosenttia valmiin tuotteen tilavuudesta)

III Hedelmät, joiden täysmehu kelpaa sellaisenaan nautittavaksi
Omenat

50

Päärynät

50

Persikat

50

Sitrushedelmät, paitsi sitruunat ja limettihedelmät

50

Ananakset

50

Muut tähän ryhmään kuuluvat hedelmät

50
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NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/113/EY,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
elintarvikkeina käytettävistä hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta
kastanjasoseesta
valmistuksen ja kaupan pitämisen edellytyksiä koskevat
säännöt saataisiin ymmärrettävämmiksi.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 37 artiklan,

(5)

Olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2000/13/EY (5) säädettyjä yleisiä elintarvikkeiden merkintöjä koskevia sääntöjä, jollei tietyistä edellytyksistä muuta johdu.

(6)

Hillojen, hyytelöiden ja marmeladien sekä makeutetun
kastanjasoseen erilaisten kansallisten valmistusperinteiden huomioon ottamiseksi on tarpeen säilyttää
voimassa olevat kansalliset säännökset, joissa sallitaan
näiden valmisteiden kaupan pitäminen sokeripitoisuudeltaan alhaisempina.

(7)

Koska perustamissopimuksen 5 artiklassa määrättyjä
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen ei
tavoitetta vahvistaa kyseisille valmisteille yhteiset määritelmät ja säännöt sekä saattaa säännökset yhteisön
yleisen elintarvikelainsäädännön mukaisiksi, voida riittävästi saavuttaa jäsenvaltioiden tasolla, se on direktiivin
luonteen vuoksi paremmin saavutettavissa yhteisön
tasolla. Tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(8)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (6) mukaisesti.

(9)

Jottei luotaisi vapaata liikkuvuutta vaikeuttavia uusia
esteitä, jäsenvaltioiden olisi pitäydyttävä antamasta
kyseisten tuotteiden osalta sellaisia kansallisia säännöksiä, joista tässä direktiivissä ei säädetä,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Elintarvikealan tiettyjä alakohtaisia direktiivejä olisi
yksinkertaistettava siten, että Eurooppa-neuvoston 11 ja
12 päivänä joulukuuta 1992 Edinburghissa tekemien ja
Eurooppa-neuvoston 10 ja 11 päivänä joulukuuta 1993
Brysselissä vahvistamien päätelmien mukaisesti huomioon otettaisiin ainoastaan ne olennaiset vaatimukset,
jotka mainituissa direktiiveissä tarkoitettujen valmisteiden on täytettävä, jotta ne voisivat vapaasti liikkua
sisämarkkinoilla.

(2)

Hedelmähilloja, hyytelöitä ja marmeladeja sekä kastanjasosetta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24 päivänä heinäkuuta 1979 annettua neuvoston direktiiviä 79/693/ETY (4) perusteltiin sillä, että
mainittuja valmisteita koskevien kansallisten lainsäädäntöjen erot voivat luoda vilpillisiä kilpailuolosuhteita,
jotka johtaisivat todennäköisesti kuluttajia harhaan ja
näin vaikuttaisivat suoraan yhteismarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan.

(3)

(4)

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

Direktiivin 79/693/ETY tavoitteena oli sen vuoksi
vahvistaa määritelmät ja yhteiset säännöt kyseisten
valmisteiden koostumuksesta, valmistustiedoista ja
merkinnöistä niiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi yhteisössä.
Myös direktiivi 79/693/ETY olisi saatettava yhdenmukaiseksi yhteisön yleisen, elintarvikkeisiin sovellettavan ja
erityisesti merkintöjä, väriaineita, makeutusaineita ja
muita sallittuja lisäaineita koskevan lainsäädännön
kanssa, ja se olisi selvyyden vuoksi laadittava uudelleen,
jotta elintarvikkeina käytettävien hedelmähillojen,
hyytelöiden, marmeladien ja makeutetun kastanjasoseen
EYVL C 231, 9.8.1996, s. 27.
EYVL C 279, 1.10.1999, s. 95.
EYVL C 56, 24.2.1997, s. 20.
EYVL L 205, 13.8.1979, s. 5, direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna direktiivillä 88/593/ETY (EYVL L 318,
25.11.1988, s. 44).

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Tätä direktiiviä sovelletaan liitteessä I määriteltyihin tuotteisiin.
Sitä ei sovelleta tuotteisiin, jotka on tarkoitettu leipomo- ja
konditoriavalmisteiden tai keksien valmistamiseen.
(5) EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.
(6) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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2 artikla

tiivin 89/107/ETY (2) tai sen voimaan saattamiseksi annettujen
säännösten soveltamista.

Direktiiviä 2000/13/EY sovelletaan liitteessä I määriteltyihin
tuotteisiin, jollei seuraavista edellytyksistä muuta johdu:
1) Liitteessä I lueteltuja tuotenimityksiä saa käyttää vain siinä
tarkoitetuista tuotteista, ja niitä on käytettävä kaupankäynnissä osoittamaan näitä tuotteita.
Liitteessä I käytettyjä tuotenimityksiä voidaan kuitenkin
omaksuttua käytäntöä noudattaen käyttää täydentävinä
nimityksinä osoittamaan muita tuotteita, joita ei voida
sekoittaa liitteessä I määriteltyihin tuotteisiin.
2) Tuotenimitystä on täydennettävä ilmoituksella käytetystä
yhdestä tai useammasta hedelmälajista raaka-aineiden
painomäärien mukaisessa alenevassa järjestyksessä. Tuotteissa, jotka on valmistettu kolmesta tai useammasta hedelmälajista, voidaan käytettyjä hedelmälajeja koskeva ilmoitus
kuitenkin korvata ilmaisulla ”sekahedelmiä”, vastaavalla
ilmaisulla tai ilmoittamalla valmistuksessa käytettyjen hedelmälajien lukumäärä.
3) Merkinnässä on ilmoitettava hedelmäpitoisuus sanoin ”100
grammaa valmista tuotetta sisältää … grammaa hedelmää”,
tarvittaessa siten, että vesiekstraktin valmistuksessa käytetyn
veden paino on vähennetty.
4) Merkinnässä on ilmoitettava sokerin kokonaispitoisuus
sanoin: ”sokerin kokonaispitoisuus … 100 g kohden”, jossa
lukuarvo ilmaisee määrän, joka on määritetty valmiille tuotteelle refraktometrisesti 20 celsiusasteessa 3 refraktometriasteen tarkkuudella.
Tätä mainintaa ei kuitenkaan tarvita, jos sokerien ravitsemuksellinen väite annetaan pakkausmerkinnöissä direktiivin
90/496/ETY (1) mukaisesti.
5) Edellä 3 kohdassa ja 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut tiedot on ilmaistava selvästi näkyvin kirjaimin
valmisteen myyntinimityksen läheisyydessä.
6) Jos rikkidioksidin jäämätaso ylittää 10 mg/kg, se on ilmoitettava ainesosien luettelossa direktiivin 2000/13/EY 6
artiklan 4 kohdasta poiketen.

3 artikla
Jäsenvaltiot eivät saa antaa liitteessä I määriteltyjä tuotteita
koskevia sellaisia kansallisia säännöksiä, joista ei ole säädetty
tässä direktiivissä.

4 artikla
Liitteessä I määriteltyjen tuotteiden valmistukseen voidaan
käyttää ainoastaan liitteessä II lueteltuja ainesosia ja liitteen III
mukaisia raaka-aineita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direk(1) EYVL L 276, 6.10.1990, s. 40.
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5 artikla
Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista, jäljempänä mainittuja seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 6
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen:
— tämän direktiivin mukauttaminen yhteisön yleiseen elintarvikelainsäädäntöön,
— mukautukset tekniseen kehitykseen.
6 artikla
1.
Komissiota avustaa päätöksen 69/414/ETY (3) 1 artiklassa
perustettu pysyvä elintarvikekomitea, jäljempänä ’komitea’.
2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
7 artikla

Kumotaan direktiivi 79/693/ETY 12 päivästä heinäkuuta 2003.
Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän
direktiiviin.
8 artikla
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
ennen 12 päivää heinäkuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä
komissiolle viipymättä.
Näitä säädöksiä on sovellettava siten, että
— sallitaan 12 päivästä heinäkuuta 2003 lukien liitteessä I
määriteltyjen tuotteiden kaupan pitäminen, jos ne ovat
tässä direktiivissä säädettyjen määritelmien ja sääntöjen
mukaisia,
— kielletään 12 päivästä heinäkuuta 2004 lukien niiden tuotteiden kaupan pitäminen, jotka eivät ole tämän direktiivin
mukaisia.
Kuitenkin tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia,
mutta jotka on ennen 12 päivää heinäkuuta 2004 varustettu
merkinnöin direktiivin 79/693/ETY mukaisesti, kaupan pitäminen sallitaan varastojen loppumiseen asti.
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) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna direktiivillä 94/34/EY (EYVL C 237, 10.9.1994, s. 1).
(3) EYVL L 291, 19.11.1969, s. 9.
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9 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
10 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. PICQUÉ
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LIITE I
NIMITYKSET, TUOTEKUVAUKSET JA MÄÄRITELMÄT
I MÄÄRITELMÄT
— ’Hillo’ on sopivan hyytelömäiseksi tehty seos, jossa on sokereita, yhden tai useamman hedelmälajin hedelmälihaa
ja/tai sosetta sekä vettä. Sitrushedelmähillossa voidaan kuitenkin käyttää koko hedelmää suikaleiksi leikattuna ja/tai
viipaloituna.
Valmiin tuotteen 1 000 g kohden on käytettävä hedelmälihaa ja/tai sosetta vähintään:
— 350 g

pääsääntöisesti,

— 250 g

käytettäessä punaherukkaa, pihlajanmarjaa, tyrniä, mustaherukkaa, ruusunmarjaa ja kvitteniä,

— 150 g

käytettäessä inkivääriä,

— 160 g

käytettäessä cashew-omenaa,

— 60 g
käytettäessä passionhedelmää.
— ’Erikoishillo’ on sopivan hyytelömäiseksi tehty seos, jossa on sokereita, yhden tai useamman hedelmälajin tiivistämätöntä hedelmälihaa ja vettä. Ruusunmarjan erikoishillo sekä vadelman, karhunvatukan, mustaherukan, mustikan
ja punaherukan kivetön erikoishillo voidaan kuitenkin kokonaan tai osittain valmistaa näiden hedelmien tiivistämättömästä soseesta. Sitrushedelmähillossa voidaan käyttää koko hedelmää suikaleiksi leikattuna ja/tai viipaloituna.
Erikoishillon valmistuksessa ei voida käyttää seuraavia hedelmiä seoksena muiden kanssa: omena, päärynä, clingstoneluumu, meloni, vesimeloni, viinirypäleet, kurpitsa, kurkku ja tomaatti.
Valmiin tuotteen 1 000 g kohden on käytettävä hedelmälihaa vähintään:

—

—

—

—
—

— 450 g

pääsääntöisesti,

— 350 g

käytettäessä punaherukkaa, pihlajanmarjaa, tyrniä, mustaherukkaa, ruusunmarjaa ja kvitteniä,

— 250 g

käytettäessä inkivääriä,

— 230 g

käytettäessä cashew-omenaa,

— 80 g
käytettäessä passionhedelmää.
’Hyytelö’ on sokerien ja yhden tai useamman hedelmälajin mehun ja/tai vesiekstraktien sopivasti hyytelöity seos.
Valmiin tuotteen 1 000 g kohden käytettävän mehun ja/tai vesiekstraktin määrän on oltava vähintään sama kuin
hillon valmistukselle on vahvistettu. Määrät lasketaan vesiekstraktin valmistuksessa käytetyn veden painon vähentämisen jälkeen.
’Erikoishyytelön’ osalta valmiin tuotteen 1 000 g kohden käytettävän hedelmämehun ja/tai vesiekstraktin määrän
on kuitenkin oltava vähintään sama kuin erikoishillon valmistukselle on vahvistettu. Määrät lasketaan vesiekstraktien valmistuksessa käytetyn veden painon vähentämisen jälkeen. Erikoishyytelön valmistuksessa ei voida käyttää
seuraavia hedelmiä seoksena muiden kanssa: omena, päärynä, clingstoneluumu, meloni, vesimeloni, viinirypäleet,
kurpitsa, kurkku ja tomaatti.
’Marmeladi’ on vedestä, sokereista ja yhdestä tai useammasta seuraavasta sitrushedelmästä saatavasta tuotteesta
sopivasti hyytelömäiseksi tehty seos: hedelmäliha, sose, mehu, vesiekstrakti ja kuoret.
Valmiin tuotteen 1 000 g kohden käytettävän sitrushedelmien määrän on oltava vähintään 200 g, josta vähintään
75 g on saatu hedelmän sisäosista.
Nimitystä ’hyytelömarmeladi’ voidaan käyttää, jos tuote ei sisällä muuta liukenematonta ainetta kuin mahdollisesti
pieniä määriä hienoksi viipaloitua kuorta.
’Makeutettu kastanjasose’ on sopivan sakea seos, joka koostuu vedestä, sokerista sekä soseutetuista kastanjoista
(Castanea sativa), joita on oltava valmiin tuotteen 1 000 g kohden vähintään 380 g.

II Edellä I kohdassa määriteltyjen tuotteiden liukenevan kuiva-ainepitoisuuden on refraktometrillä määriteltynä oltava
vähintään 60 prosenttia, lukuun ottamatta tuotteita, joissa sokerit on korvattu osittain tai kokonaan makeutusaineilla.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tiettyjen erityistapausten huomioon ottamiseksi sallia ne nimitykset, jotka on varattu I
kohdassa määritellyille sellaisille valmisteille, joiden liukeneva kuiva-ainepitoisuus on alle 60 prosenttia, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/13/EY 5 artiklan 1 kohdan soveltamista.
III Jos hedelmät sekoitetaan keskenään, I kohdassa eri hedelmälajeille vahvistettuja vähimmäispitoisuuksia on vähennettävä suhteessa käytettyihin prosenttiosuuksiin.

12.1.2002

12.1.2002

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

LIITE II
Liitteessä I määriteltyihin tuotteisiin voidaan lisätä seuraavia ainesosia:
— hunaja sellaisena kuin se on määritelty hunajasta 20 joulukuuta 2001 annetussa neuvoston direktiivissä 2001/
110/EY (1), kaikkiin tuotteisiin sokerien korvaamiseksi kokonaan tai osittain,
— hedelmämehu: ainoastaan hilloon,
— sitrushedelmien mehu muista hedelmistä saaduissa tuotteissa: ainoastaan hilloon, erikoishilloon, hyytelöön ja erikoishyytelöön,
— punaiset hedelmämehut: ainoastaan ruusunmarjoista, mansikoista, vadelmista, karviaismarjoista, punaherukoista,
luumuista tai raparperista valmistettuun hilloon ja erikoishilloon,
— punajuurimehu: ainoastaan mansikoista, vadelmista, karviaismarjoista, punaherukoista tai luumuista valmistettuun
hilloon ja hyytelöön,
— sitrushedelmien eteeriset öljyt: ainoastaan marmeladiin ja hyytelömarmeladiin,
— syötäväksi kelpaavat öljyt ja rasvat vaahtoutumisenestoaineina: kaikkiin tuotteisiin,
— pektiiniliuos: kaikkiin tuotteisiin,
— sitrushedelmän kuori: hilloon, erikoishilloon, hyytelöön ja erikoishyytelöön,
— omenapelargonin lehdet (Pelargonium odoratissimum): hilloon, erikoishilloon, hyytelöön ja erikoishyytelöön, kun ne on
tehty kvittenistä,
— alkoholi, viini ja likööri, pähkinät, yrtit, mausteet, vanilja ja vaniljauute: kaikkiin tuotteisiin,
— vanilliini: kaikkiin tuotteisiin.

(1) Ks. tämän virallisen lehden sivu 47.
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LIITE III
A. MÄÄRITELMÄT
Tässä direktiivissä tarkoitetaan:
1) ’Hedelmällä’:
— tuoretta, tervettä hedelmää, joka ei ole pilaantunut ja joka sisältää kaikki välttämättömät ainesosat sekä on
riittävän kypsä käytettäväksi sen jälkeen, kun se on puhdistettu, siitä on poistettu vioittuneet osat ja se on
perattu,
— tomaattia, raparperin varsien syötävää osaa, porkkanaa, bataattia, kurkkua, kurpitsaa, melonia ja vesimelonia,
— inkiväärikasvin syötäviä juuria tuoreena tai säilöttynä. Inkivääri voi olla kuivattua tai sokeriliemeen säilöttyä.
2) ’Hedelmälihalla’:
koko hedelmän syötävää osaa, josta on tarvittaessa poistettu kuori, kalvo, siemenet ja vastaavat osat ja joka voi olla
viipaloitu tai murskattu, mutta ei tehty soseeksi.
3) ’Hedelmäsoseella’:
koko hedelmän syötävää osaa, josta on tarvittaessa poistettu kuori, kalvot, siemenet ja vastaavat osat ja joka on
soseutettu siivilöimällä tai vastaavalla menetelmällä.
4) ’Hedelmän vesiekstrakteilla’:
hedelmän vesiekstraktia, joka lukuun ottamatta hyvään valmistustapaan kuuluvia hävikkejä, sisältää kaikki käytetyn
hedelmän vesiliukoiset aineosat.
5) ’Sokereilla’:
Sallittuja sokereita ovat:
1) sokerit, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2001/111/EY (1),
2) fruktoosisiirappi,
3) hedelmistä uutetut sokerit,
4) ruskea sokeri.
B. RAAKA-AINEIDEN KÄSITTELY
1) Tuotteet, jotka on määritelty A osassa olevassa 1, 2, 3 ja 4 kohdassa, voidaan käsitellä seuraavilla tavoilla:
— kuumentamalla, jäähdyttämällä tai pakastamalla,
— pakastekuivauksella,
— tiivistämällä, sikäli kuin se on teknisesti mahdollista,
— lukuun ottamatta raaka-aineita, joita käytetään sanalla ”erikois-” varustettavien tuotteiden valmistukseen: käyttämällä rikkidioksidia (E 220) tai sen suoloja (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 ja E 227) valmistuksen
apuaineena, edellyttäen että direktiivissä 95/2/EY vahvistettu rikkidioksidin enimmäistaso ei ylity liitteessä I
olevassa I osassa määritellyissä tuotteissa.
2) Hillon valmistukseen tarkoitetut aprikoosit ja luumut voidaan käsitellä myös muilla kuivausmenetelmillä kuin
pakastekuivausmenetelmällä.
3) Sitrushedelmien kuorta voidaan säilyttää suolaliuoksessa.

(1) Ks. tämän virallisen lehden sivu 53.

12.1.2002

12.1.2002

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 10/73

II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO
KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 11 päivänä tammikuuta 2002,
Uruguaysta peräisin olevien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden
tuontia koskevista erityisedellytyksistä
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4982)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2002/19/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Uruguayn toimivaltaiset viranomaiset ovat virallisesti
antaneet vakuudet direktiivin 91/492/ETY liitteessä
olevassa V luvussa esitettyjen sääntöjen noudattamisesta
sekä mainitussa direktiivissä tuotanto- ja uudelleensijoitusalueille, lähettämöiden ja puhdistamojen hyväksynnälle sekä kansanterveyttä koskeville tarkastuksille ja
tuotannon valvonnalle säädettyjä vaatimuksia vastaavien
vaatimusten noudattamisesta.

(6)

Uruguay voi olla niiden kolmansien maiden luettelossa,
jotka täyttävät direktiivin 91/492/ETY 9 artiklan 3
kohdan a alakohdassa tarkoitetut vastaavuusvaatimukset.

(7)

Uruguay haluaa viedä yhteisöön jäädytettyjä tai jalostettuja simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita, jotka on steriloitu tai lämpökäsitelty komission
päätöksen 93/25/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna päätöksellä 97/275/EY (4), vaatimusten
mukaisesti. Tässä tarkoituksessa olisi määriteltävä
tuotantoalueet, joilta simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita voidaan pyytää ja tuoda
yhteisöön.

(8)

Erityisiä tuontiedellytyksiä sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita
markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun
neuvoston direktiivin 91/67/ETY (5), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/45/EY (6), mukaisesti tehtyjen päätösten soveltamista.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista elävien
simpukoiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 15
päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/
492/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/79/EY (2), ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan b
alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asiantuntija on käynyt Uruguayssa tarkastamassa yhteisöön vietävien kalastustuotteiden tuotanto-,
varastointi- ja lähetysolosuhteet.

(2)

Uruguayn lainsäädännön mukaan Direccion Nacional de
Recursos Acuaticos (DINARA) of the Ministerio de
Ganaderia, Agricultura y Pesca vastaa simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden terveystarkastuksesta sekä niiden tuotannon hygienia- ja terveysolosuhteiden valvonnasta. Samassa lainsäädännössä
annetaan DINARAlle oikeus sallia tai kieltää simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden
pyynti tietyillä vyöhykkeillä.

(3)

DINARA ja sen laboratoriot kykenevät tehokkaasti
tarkastamaan, että Uruguayssa sovelletaan voimassa
olevaa lainsäädäntöä.

(4)

Uruguayn toimivaltaiset viranomaiset ovat sitoutuneet
toimittamaan säännöllisesti ja viipymättä komissiolle
tiedot pyyntialueilla olevasta toksiinia sisältävästä planktonista.

( ) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 1.
(2) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 31.
1

(3)
(4)
(5)
(6)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

16, 25.1.1993, s. 22.
108, 25.4.1997, s. 52.
46, 19.2.1991, s. 1.
189, 3.7.1998, s. 12.
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loiden on oltava peräisin tämän päätöksen liitteessä luetelluilta
hyväksytyiltä tuotantoalueilta.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

3 artikla

Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) del Ministerío de Ganaderia, Agricultura y Pesca on Uruguayn toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa ja todistaa, että simpukat,
piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot täyttävät direktiivin 91/492/ETY vaatimukset.

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2002.

2 artikla

Komission puolesta

Uruguaysta peräisin olevien, ihmisravinnoksi tarkoitettujen
simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikoti-

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE
DIREKTIIVIN 91/492/ETY SÄÄNNÖSTEN MUKAISET TUOTANTOALUEET
Koodi

Tunnistetiedot

Luokittelu (1)

A

35° 05 S — 55° 12 W

a

35° 11 S — 55° 14 W
35° 05 S — 55° 00 W
35° 03 S — 55° 00 W
35° 03 S — 54° 21 W
35° 11 S — 54° 21 W
B

34° 59 S — 54° 30 W

a

34° 46 S — 54° 00 W
35° 59 S — 54° 00 W
C

34° 45 S — 53° 46 W

a

34° 52 S — 53° 38 W
34° 05 S — 52° 51 W
34° 10 S — 52° 44 W
(1) Luokittelu vastaa direktiivin 91/492/ETY 1 luvun 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 11 päivänä tammikuuta 2002,
Uruguaysta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisistä edellytyksistä tehdyn päätöksen 96/606/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4983)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2002/20/EY)
2002 tehnyt Uruguaysta peräisin olevien simpukoiden,
piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden erityisistä tuontiedellytyksistä päätöksen 2002/19/EY (6).

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
(4)

ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22
päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/
493/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/79/EY (2), ja erityisesti sen 11 artiklan 5 kohdan,

On aiheellista yhdenmukaistaa päätöksen 96/606/EY
sanamuoto eräistä kolmansista maista peräisin olevien
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erityisistä tuontivaatimuksista myöhemmin tehtyjen komission päätösten
kanssa.

(5)

Päätös 96/606/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

sekä katsoo seuraavaa:

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

(1)

Uruguaysta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erityisistä tuontiedellytyksistä 11 päivänä lokakuuta 1996 tehdyssä komission päätöksessä 96/606/
EY (3) säädetään, että Ministerío de Ganaderia, Agricultura y Pesca — Instituto Nacional de Pesca (INAPE) on
Uruguayn toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa ja
todistaa, että kalastus- ja vesiviljelytuotteet ovat direktiivin 91/493/ETY vaatimusten mukaisia.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
(2)

(3)

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

Uruguayn hallinnon rakennemuutoksen vuoksi kalastustuotteiden terveystodistukset antava toimivaltainen
viranomainen on nykyisin Dirección Nacional de
Recursos Acuáticos (DINARA) del Ministerío de Ganaderia, Agricultura y Pesca. Tämä uusi viranomainen
pystyy tehokkaasti tarkastamaan voimassaolevan lainsäädännön soveltamisen.

Lisäksi, koska Uruguay haluaa viedä yhteisöön pakastettuja tai jalostettuja simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita, ja tämän maan toimivaltaiset
viranomaiset ovat antaneet takeet siitä, että nämä tuotteet joko steriloidaan tai lämpökäsitellään tiettyjen käsittelyjen hyväksymisestä patogeenisten mikro-organismien
kehittymisen estämiseksi simpukoissa ja merikotiloissa
tehdyn komission päätöksen 93/25/ETY (4), sellaisena
kuin se on muutettuna päätöksellä 97/275/EY (5), vaatimusten mukaisesti, komissio on 11 päivänä tammikuuta
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

268, 24.9.1991, s. 15.
24, 30.1.1998, s. 31.
269, 22.10.1996, s. 18.
16, 25.1.1993, s. 22.
46, 19.2.1991, s. 1.

Muutetaan komission päätös 96/606/EY seuraavasti:
1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:
”1 artikla
’Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) del
Ministerío de Ganaderia, Agricultura y Pesca’ on Uruguayn
toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa ja todistaa, että
kalastus- ja vesiviljelytuotteet ovat direktiivin 91/493/ETY
vaatimusten mukaisia.”
2) Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3. jos on kyse muista kuin säilyketeollisuuteen tarkoitetuista irtotavarana olevista jäädytetyistä kalastustuotteista, pakkaukseen on merkittävä pysyvästi sana
’URUGUAY’ ja alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen,
-kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä- tai
rekisterinumero.”
(6) Ks. tämän virallisen lehden sivu 73.
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3) Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Todistuksissa on oltava DINARAn edustajan nimi, asema ja allekirjoitus sekä sen virallinen leima,
joka eroaa väriltään muista vahvistusmerkinnöistä.”
4) Korvataan liite A tämän päätöksen liitteellä.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2002.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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”LIITE A
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 11 päivänä tammikuuta 2002,
vastaavuusvaatimukset elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden
tuotannon ja markkinoille saattamisen edellytysten osalta täyttävien kolmansien maiden luettelon
laatimisesta tehdyn komission päätöksen 97/20/EY muuttamisesta Uruguayn lisäämiseksi siihen
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4984)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2002/21/EY)
vista erityisedellytyksistä ja siksi päätöstä 97/20/EY olisi
muutettava Uruguayn lisäämiseksi luettelon I osaan.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista elävien
simpukoiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 15
päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/
492/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
neuvoston direktiivillä 97/79/EY (2) ja erityisesti sen 9 artiklan
3 kohdan a alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

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

Komission päätöksessä 97/20/EY (3), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/675/EY (4),
laaditaan luettelo kolmansista maista, joista missä
tahansa muodossa olevien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua. Liitteessä olevassa I osassa luetellaan direktiivin 91/492/ETY mukaisen erityisen
päätöksen alaiset maat ja alueet ja II osassa ne, joita
koskee neuvoston päätöksen 95/408/EY (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/
4/EY (6) 2 artiklan 2 kohta.
Komission päätöksessä 2002/19/EY (7) säädetään
Uruguaysta peräisin olevien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuontia koske-

EYVL L 268, 24.9.1991, s. 1.
EYVL L 24, 30.1.1998, s. 31.
EYVL L 6, 10.1.1997, s. 46.
EYVL L 236, 5.9.2001, s. 16.
EYVL L 243, 11.10.1995, s. 17.
EYVL L 2, 5.1.2001, s. 21.
Ks. tämän virallisen lehden sivu 73.

(3)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan päätöksen 97/20/EY liite tämän päätöksen liitteellä.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2002.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE
Luettelo kolmansista maista, joista missä tahansa muodossa olevien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua
I Kolmannet maat, joista on tehty erityinen päätös direktiivin 91/492/ETY perusteella.
AU

AUSTRALIA

CL

CHILE

JM

JAMAIKA (vain merikotilot)

KR

ETELÄ-KOREA

MA

MAROKKO

PE

PERU

TH

THAIMAA

TN

TUNISIA

TR

TURKKI

UY

URUGUAY

VN

VIETNAMIN SOSIALISTINEN TASAVALTA

II Kolmannet maat, joista on tehty väliaikainen päätös direktiivin 95/408/ETY perusteella.
CA

KANADA

GL

GRÖNLANTI

NZ

UUSI-SEELANTI

US

AMERIKAN YHDYSVALLAT

12.1.2002

12.1.2002

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

L 10/81

(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA
11 päivältä tammikuuta 2002,
Sierra Leonesta peräisin olevien raakatimanttien tuonnin kieltämisestä
(2002/22/YUTP)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

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

(2)

(3)

(4)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 5 päivänä heinäkuuta 2000 päätöslauselman
1306(2000), jossa kielletään kaikkien raakatimanttien
suora tai välillinen tuonti Sierra Leonesta alustavasti 18
kuukaudeksi ja annetaan poikkeuslupa sellaisten raakatimanttien tuonnille, joiden alkuperä on Sierra Leonen
hallituksen vahvistama.
Neuvosto hyväksyi 20 päivänä heinäkuuta 2000
yhteisen kannan 2000/455/YUTP (1) pannakseen päätöslauselman 1306(2000) täytäntöön. Yhteinen kanta
lakkaa olemasta voimassa 5 päivänä tammikuuta 2002.
Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 19 päivänä joulukuuta 2001 päätöslauselman
1385(2001), jonka nojalla päätöslauselman 1306(2000)
mukaiset toimenpiteet pysyvät voimassa 5 päivään
joulukuuta 2002. Tämän vuoksi olisi hyväksyttävä uusi
yhteinen kanta.
Yhteisön toiminta on tarpeen tarvittavien toimenpiteiden
toteuttamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

suusneuvoston päätöslauselmissa 1306(2000) ja 1385(2001)
asetettujen ehtojen mukaisesti.
2 artikla
Edellä olevassa 1 artiklassa mainitusta toimenpiteestä vapautetaan raakatimantit, joita Sierra Leonen hallitus valvoo päätöslauselman 1306(2000) 5 kohdan mukaisen alkuperätodistusjärjestelmän avulla.
3 artikla
Tätä yhteistä kantaa tarkastellaan tarvittaessa uudelleen.
4 artikla
Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
Sitä sovelletaan 5 päivästä tammikuuta 2002.
Se lakkaa olemasta voimassa 5 päivänä joulukuuta 2002.
5 artikla
Tämä yhteinen kanta julkaistaan virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2002.

1 artikla

Neuvoston puolesta

Kielletään kaikkien raakatimanttien suora tai välillinen tuonti
Sierra Leonesta yhteisöön Yhdistyneiden Kansakuntien turvalli-
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OIKAISUJA
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2065/2001, annettu 22 päivänä lokakuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY)
N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden alalla kuluttajille annettavien tietojen osalta
(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 278, 23. lokakuuta 2001)
Sivulla 7:
korvataan:

”7 artikla
Asetuksen (EY) N:o 104/2000 4 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on vahvistettava suoraan
kuluttajille myydyt pienet tuotemäärät, edellyttäen että niiden arvo ei missään tapauksessa ole yli 20 euroa
ostosta kohti. Tällaiset pienet määrät saavat olla peräisin ainoastaan myyjän omasta kalanviljelylaitoksesta.”

seuraavasti: ”7 artikla
Asetuksen (EY) N:o 104/2000 4 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa on vahvistettava suoraan kuluttajille myydyt
pienet tuotemäärät, edellyttäen että niiden arvo ei missään tapauksessa ole yli 20 euroa ostosta kohti. Tällaiset
pienet määrät saavat olla peräisin ainoastaan myyjän omasta yritystoiminnasta”.
Sivulla 7, 4 artiklassa oleva tuotantomenetelmää koskeva italiankielinen merkintä korvataan seuraavasti:
”’…pescato…’, …’…pescato in acque dolci…’, …’…allevato…’.”.
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