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I
(EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista)

ASETUKSET
KOMISSION ASETUS (EY) N:o 763/2009,
annettu 21 päivänä elokuuta 2009,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

sekä katsoo seuraavaa:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierrok
sen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi
perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista
maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen
liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjak
soille,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiin
teät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY)
N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä he
delmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen
138 artiklan 1 kohdan,

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä elokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä elokuuta 2009.
Komission puolesta
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.
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LIITE
Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmansien maiden koodi

(1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK
XS
ZZ

33,6
27,8
30,7

0707 00 05

MK
TR
ZZ

39,3
120,0
79,7

0709 90 70

TR
ZZ

99,9
99,9

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

68,6
112,5
77,0
86,0

0806 10 10

EG
IL
TR
ZA
ZZ

174,8
86,7
110,1
151,7
130,8

0808 10 80

AR
BR
CL
NZ
ZA
ZZ

110,6
73,1
78,0
85,1
80,4
85,4

0808 20 50

AR
CN
TR
ZA
ZZ

113,9
60,3
125,4
104,9
101,1

0809 30

TR
ZZ

133,0
133,0

0809 40 05

IL
TR
ZZ

107,7
90,9
99,3

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 764/2009,
annettu 20 päivänä elokuuta 2009,
Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella IV, EY:n
vesillä alueella II a ja siinä alueen III a osassa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja
kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa
20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta
valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neu
voston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen
21 artiklan 3 kohdan,

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,
sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaa
minen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kiintiön täyttyminen
Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2009
koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen
liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vah
vistetusta päivämäärästä alkaen.
2 artikla

sekä katsoo seuraavaa:

Kiellot

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla
vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovelletta
vien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastus
mahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvis
tamisesta vuodeksi 2009 16 päivänä tammikuuta 2009
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 43/2009 (3)
säädetään kiintiöistä vuodeksi 2009.

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan kalastus kiel
letään mainitussa liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla
purjehtivilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta
mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Kielle
tään näillä aluksilla mainitun päivämäärän jälkeen pyydettyjen
kalakantojen hallussa pitäminen aluksessa, uudelleenlastaaminen
ja purkaminen.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liit
teessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai
kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa
liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet
vuoden 2009 kiintiön.

3 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä elokuuta 2009.
Komission puolesta
Fokion FOTIADIS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja

(1) EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.
(2) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.
(3) EUVL L 22, 26.1.2009, s. 1.
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LIITE

Nro

E2/SE/NS/001

Jäsenvaltio

Ruotsi

Kanta

COD/2A3AX4

Laji

COD – turska (Gadus morhua)

Alue

IV; EY:n vedet alueella II a; se alueen III a osa, joka ei kuulu
Skagerrakiin ja Kattegatiin

Päivämäärä

15. kesäkuuta 2009

22.8.2009

22.8.2009
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 765/2009,
annettu 20 päivänä elokuuta 2009,
Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Skagerrakissa
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja
kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa
20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta
valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neu
voston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen
21 artiklan 3 kohdan,

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,
sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaa
minen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kiintiön täyttyminen
Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2009
koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen
liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vah
vistetusta päivämäärästä alkaen.
2 artikla

sekä katsoo seuraavaa:

Kiellot

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla
vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovelletta
vien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastus
mahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvis
tamisesta vuodeksi 2009 16 päivänä tammikuuta 2009
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 43/2009 (3)
säädetään kiintiöistä vuodeksi 2009.

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan kalastus kiel
letään mainitussa liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla
purjehtivilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta
mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Kielle
tään näillä aluksilla mainitun päivämäärän jälkeen pyydettyjen
kalakantojen hallussa pitäminen aluksessa, uudelleenlastaaminen
ja purkaminen.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liit
teessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai
kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa
liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet
vuoden 2009 kiintiön.

3 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä elokuuta 2009.
Komission puolesta
Fokion FOTIADIS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja

(1) EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.
(2) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.
(3) EUVL L 22, 26.1.2009, s. 1.
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LIITE

Nro

E2/NL/NS/002

Jäsenvaltio

Alankomaat

Kanta

COD/03AN.

Laji

Turska (Gadus morhua)

Alue

Skagerrak

Päivämäärä

18. kesäkuuta 2009

22.8.2009

22.8.2009
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 766/2009,
annettu 20 päivänä elokuuta 2009,
Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten punakampelan kalastuksen kieltämisestä Skagerrakissa
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja
kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa
20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta
valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neu
voston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen
21 artiklan 3 kohdan,

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,
sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaa
minen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kiintiön täyttyminen
Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2009
koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen
liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vah
vistetusta päivämäärästä alkaen.
2 artikla

sekä katsoo seuraavaa:

Kiellot

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla
vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovelletta
vien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastus
mahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvis
tamisesta vuodeksi 2009 16 päivänä tammikuuta 2009
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 43/2009 (3)
säädetään kiintiöistä vuodeksi 2009.

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan kalastus kiel
letään mainitussa liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla
purjehtivilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta
mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Kielle
tään näillä aluksilla mainitun päivämäärän jälkeen pyydettyjen
kalakantojen hallussa pitäminen aluksessa, uudelleenlastaaminen
ja purkaminen.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liit
teessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai
kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa
liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet
vuoden 2009 kiintiön.

3 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä elokuuta 2009.
Komission puolesta
Fokion FOTIADIS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja

(1) EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.
(2) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.
(3) EUVL L 22, 26.1.2009, s. 1.
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LIITE

Nro

E2/NL/NS/001

Jäsenvaltio

Alankomaat

Kanta

PLE/03AN.

Laji

Punakampela (Pleuronectes platessa)

Alue

Skagerrak

Päivämäärä

12. kesäkuuta 2009

22.8.2009

TILAUSHINNAT 2009 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

100 euroa/kk (*)

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos,
vuosittainen CD-ROM

22 EU:n virallista kieltä

1 200 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

700 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen
(kumulatiivinen) CD-ROM

22 EU:n virallista kieltä

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset
hankinnat, CD-ROM, ilmestyy kahdesti viikossa

Monikielinen: 23 EU:n
virallista kieltä

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut

Kilpailua koskevilla kielillä

(*) irtonumeroiden hinnat:

– enintään 32 sivua:
– 33–64 sivua:
– yli 64 sivua:

1 000 euroa/vuosi (*)

70 euroa/kk
400 euroa/vuosi
40 euroa/kk
500 euroa/vuosi
360 euroa/vuosi
(= 30 euroa/kk)
50 euroa/vuosi

6 euroa
12 euroa
hinta määritellään tapauskohtaisesti

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä Euroopan unionin virallisesta lehdestä on tilattavissa 22 eri kieliversiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonannot ja ilmoitukset).
Jokainen kieliversio tilataan erikseen.
Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan
velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan
unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen.
Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23
virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä CD-ROM-levyllä.
Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan
liitteiden ilmestymisestä Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.

Myynti ja tilaukset
Julkaisutoimiston toimittamat maksulliset julkaisut ovat saatavilla jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy
seuraavasta internet-osoitteesta:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön.
Sivustolla voi tarkastella Euroopan unionin virallista lehteä ja siellä ovat nähtävillä myös
sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat.
Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: http://europa.eu

EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLISTEN JULKAISUJEN TOIMISTO
L-2985 LUXEMBURG

FI

