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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 96/2010,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2010,
jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 638/2004 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY)
N:o 1982/2004 muuttamisesta yksinkertaistamiskynnyksen, yrityskohtaisten ominaisuustietojen,
tiettyjen tavaroiden ja tiettyjen tavaroiden liikkumisten sekä kauppatapahtuman luonnetta
koskevien koodien osalta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(5)

Komissiolle (Eurostat) toimitettavien tilastotietojen olisi
sisällettävä arviot nettomassasta silloin kuin tietoja ei ke
rätä, jotta tiedot olisivat määrän osalta kattavia.

(6)

Kauppatapahtuman luonteen koodeja olisi tarkistettava,
jotta toimeksiannosta suoritettavaan jalostukseen tarkoi
tetut tavarat, jotka palautetaan alkuperäiseen lähtöjäsen
valtioon, voidaan tunnistaa.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1982/2004 olisi muutet
tava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat jäsenvaltioi
den välisen tavarakaupan tilastointia käsittelevän komi
tean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista
yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91
kumoamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 638/2004 (1), ja
erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 1 kohdan,
10 artiklan 4 kohdan, 12 artiklan 1, 2 ja 4 kohdan sekä
13 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetus (EY) N:o 638/2004 pantiin täytäntöön komission
asetuksella (EY) N:o 1982/2004 (2).

(2)

Olisi määriteltävä yksinkertaistamiskynnys, jonka alittavat
osapuolet voisivat toimittaa rajoitettuja tiedostoja, jotta
tilastojen toimittamisesta vastaavien raportointitaakka ke
venisi.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1982/2004 seuraavasti:

(3)

(4)

Olisi määriteltävä tilastojen tuottamista koskevat mene
telmät, jotta yritysten ominaisuustietojen mukaisesti laa
dittavien kauppaa koskevien tilastojen yhdenmukainen
keruu varmistetaan.

Tiettyjä tavaroita ja tiettyjen tavaroiden liikkeitä koskevia
säännöksiä olisi mukautettava menetelmiin liittyvistä
syistä.

(1) EUVL L 102, 7.4.2004, s. 1.
(2) EUVL L 343, 19.11.2004, s. 3.

1) Lisätään 13 artiklaan 3 a kohta seuraavasti:

”3a
Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat kynnysarvoja ase
tuksen (EY) N:o 638/2004 10 artiklan 4 kohdassa olevien
yksinkertaistettujen sääntöjen mukaisesti, on varmistettava,
että yksinkertaistamista hyväkseen käyttävien osapuolten
kaupan arvo on enintään 6 prosenttia niiden kokonaiskau
pan arvosta.”
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2) Lisätään 4a luku seuraavasti:
”4a

d) kauppa kauppakumppanina olevan jäsenvaltion ja toimi
alan mukaan;

LUKU

KAUPPA YRITYSTEN OMINAISUUSTIETOJEN MUKAISESTI

13 a artikla
Kauppatilastojen laatiminen yritysten
ominaisuustietojen mukaisesti
1.
Kansallisten viranomaisten on laadittava vuosittaiset
kauppatilastot yritysten ominaisuustietojen mukaan.
2.
Tilastoyksikköinä on käytettävä yrityksiä sellaisina
kuin ne neuvoston asetuksen (ETY) N:o 696/93 (*) liitteessä
määritellään.
3.
Tilastoyksiköt luodaan yhdistämällä asetuksen (EY)
N:o 638/2004 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty
tilastotietojen toimittajalle annettu yksilöllinen tunnistenu
mero yritysrekisterin oikeudelliseen yksikköön Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 177/2008 (**)
liitteessä tarkoitetun 1.7a muuttujan mukaisesti.
4.

5.2.2010

Seuraavat ominaisuustiedot on kerättävä:

a) kauppavirta;
b) tilastollinen arvo;
c) kauppakumppanina oleva jäsenvaltio;
d) tavaran koodi Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 451/2008 (***) liitteessä määritellyn
pääluokan tai kaksinumerotason mukaisesti;
e) yritysten lukumäärä;
f) yrityksen toimiala Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1893/2006 (****) liitteessä I säädetyn
tilastollisen toimialaluokituksen (NACE) pääluokan tai
kaksinumerotason mukaisesti;

e) kauppa kauppakumppanina olevien jäsenvaltioiden mää
rän ja toimialan mukaan;
f) kauppa tavaran ja toimialan mukaan.
6.
Ensimmäinen viitevuosi, jolta vuosittaiset tilastot on
kerättävä, on 2009. Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot
jokaiselta kalenterivuodelta sen jälkeen.
7.
Tilastot on toimitettava 18 kuukauden kuluessa vii
tevuoden päättymisestä.
8.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tilastot toimite
taan niin, että yritystä tai elinkeinonharjoittajaa ei ole mah
dollista tunnistaa, kun komissio (Eurostat) levittää tilastot.
Kansallisten viranomaisten on ilmoitettava, mitkä tiedot
kuuluvat salassapitoa koskevien säännösten piiriin.
___________
(*) EYVL L
(**) EUVL L
(***) EUVL L
(****) EUVL L
(*****) EUVL L

76, 30.3.1993, s. 1.
61, 5.3.2008, s. 6.
145, 4.6.2008, s. 65.
393, 30.12.2006, s. 1.
86, 31.3.2009, s. 1.”

3) Korvataan 16 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Porrastettujen toimitusten saapumisia tai lähettämisiä
koskevien tietojen viitejaksoja voidaan mukauttaa niin, että
tiedot raportoidaan vain kerran eli sinä kuukautena, jona
viimeinen lähetys on saapunut tai lähetetty.”
4) Korvataan 17 artikla seuraavasti:
”17 artikla
Alukset ja ilma-alukset

g) kokoluokka palkatun henkilöstön määränä ilmaistuna
komission asetuksen (EY) N:o 250/2009 (*****) liitteessä
I säädetyn yritystoiminnan rakennetilastoja koskevien
ominaisuustietojen määritelmien mukaisesti.
5.

1.

Tässä artiklassa tarkoitetaan:

a) ’aluksella’ CN-ryhmän 89 mukaisesti merialuksina pidet
täviä aluksia, hinaajia, sota-aluksia ja uivia rakenteita;

Seuraavat tiedostot on kerättävä:

a) kauppa- ja yritysrekisterien välinen vastaavuus;
b) kauppa toimialan ja yrityksen kokoluokan mukaan;
c) suurimpien yritysten osuus kaupan arvona toimialan
mukaan;

b) ’ilma-aluksella’ CN-koodeihin 8802 30 ja 8802 40 kuu
luvia lentokoneita;
c) ’taloudellisella omistusoikeudella’ verovelvollisen henki
lön oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät aluksen tai
ilma-aluksen käyttöön taloudellisen toiminnan yhtey
dessä sen nojalla, että hän hyväksyy toimintaan liittyvät
riskit.
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2.
Aluksia ja ilma-aluksia koskevat jäsenvaltioiden väli
sen tavarakaupan tilastot kattavat ainoastaan seuraavat lä
hettämiset ja saapumiset:
a) aluksen tai ilma-aluksen taloudellisen omistusoikeuden
siirto toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelta verovelvolli
selta tiedot toimittavaan jäsenvaltioon sijoittautuneelle
verovelvolliselle. Tätä tointa pidetään saapumisena;
b) aluksen tai ilma-aluksen taloudellisen omistusoikeuden
siirto tiedot toimittavaan jäsenvaltioon sijoittautuneelta
verovelvolliselta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle
verovelvolliselle. Tätä tointa pidetään lähettämisenä. Jos
alus tai ilma-alus on uusi, lähettäminen kirjataan jäsen
valtiossa, jossa alus on rakennettu;
c) aluksen tai ilma-aluksen lähettämiset tai saapumiset liit
teessä III olevan alaviitteen 2 määritelmän mukaista toi
meksiannosta tehtävää jalostusta ennen tai sen seurauk
sena.
3.
Jäsenvaltioiden on sovellettava aluksia ja ilma-aluksia
koskevan jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoihin
seuraavia erityissäännöksiä:
a) Määrä on ilmaistava yksiköiden lukumääränä ja yhdiste
tyssä nimikkeistössä vahvistettuina täydentävinä yksi
köinä alusten osalta sekä nettomassana ja täydentävinä
yksiköinä ilma-alusten osalta.
b) Tilastollisen arvon on oltava kokonaismäärä, joka lasku
tettaisiin – ottamatta huomioon kuljetus- ja vakuutus
kustannuksia – koko aluksen tai ilma-aluksen myynnin
tai oston yhteydessä.
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kautta, jonka aikana taloudellinen omistusoikeus siirre
tään.
4.
Alus- tai ilma-alusrekistereiden hallinnoinnista vas
tuussa olevien viranomaisten on kansallisten viranomaisten
pyynnöstä toimitettava kaikki saatavilla olevat tiedot aluk
sen tai ilma-aluksen taloudellisessa omistusoikeudessa ta
pahtuneesta muutoksesta saapumisjäsenvaltioon ja lähtöjä
senvaltioon sijoittautuneiden verovelvollisten välillä, jotta
tapahtunut muutos voidaan todentaa.”
5) Korvataan 19 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) aluksen tai ilma-aluksen katsotaan kuuluvan jäsenvalti
olle, jonne verovelvollinen, jolla on 17 artiklan 1 koh
dan c alakohdassa määritelty aluksen tai ilma-aluksen
taloudellinen omistusoikeus, on sijoittautunut.”
6) Korvataan 20 artikla seuraavasti:
”20 artikla
Tavarantoimitukset merellä oleviin laitoksiin ja merellä
olevista laitoksista
1.

Tässä artiklassa tarkoitetaan:

a) ’merellä olevalla laitoksella’ kiinteitä asennettuja varus
teita ja laitteita, jotka sijaitsevat merellä jäsenvaltioiden
tilastollisten alueiden ulkopuolella;
b) ’tavarantoimituksilla merellä oleviin laitoksiin’ tuotelähe
tyksiä miehistölle sekä merellä olevien laitosten mootto
reiden, koneiden ja muiden varusteiden toimintaa var
ten;

c) kauppakumppanina oleva jäsenvaltio on:
i) edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen
siirtojen osalta jäsenvaltio, johon aluksen tai ilmaaluksen taloudellisen omistusoikeuden siirtävä vero
velvollinen on sijoittautunut, kun kyseessä on saa
puminen, tai jäsenvaltio, johon verovelvollinen, jolle
aluksen tai ilma-aluksen taloudellinen omistusoikeus
on siirretty, kun kyseessä on lähettäminen;
ii) jäsenvaltio, jossa alus tai ilma-alus on rakennettu,
kun kyseessä on uuden aluksen tai ilma-aluksen saa
puminen;
iii) edellä 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen siirtojen
osalta jäsenvaltio, johon verovelvollinen, jolla on
aluksen tai ilma-aluksen taloudellinen omistusoikeus,
on sijoittautunut, kun kyseessä on saapuminen, tai
jäsenvaltio, joka vastaa toimeksiannosta suoritetta
vasta jalostuksesta, kun kyseessä on lähettäminen;
d) edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen saa
pumisten ja lähettämisten viitejaksona on pidettävä kuu

c) ’merellä olevista laitoksista toimitetuilla tai niissä tuote
tuilla tavaroilla’ merenpohjasta tai merenpohjan alaisista
kerrostumista saatuja tai merellä olevan laitoksen val
mistamia tuotteita.
2.
Jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoihin on si
sällytettävä:
a) saapumisen osalta, kun tavarat toimitetaan:
i) toisesta jäsenvaltiosta merellä olevaan laitokseen,
joka on perustettu alueelle, jossa tiedot toimittavalla
jäsenvaltiolla on yksinoikeudet hyödyntää kyseisen
alueen merenpohjaa tai merenpohjan alaisia kerros
tumia;
ii) merellä olevasta laitoksesta, joka on perustettu alu
eelle, jossa toisella jäsenvaltiolla on yksinoikeudet
hyödyntää kyseisen alueen merenpohjaa tai meren
pohjan alaisia kerrostumia, tiedot toimittavalle jäsen
valtiolle;
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iii) merellä olevasta laitoksesta, joka on perustettu alu
eelle, jossa toisella jäsenvaltiolla on yksinoikeudet
hyödyntää kyseistä merenpohjaa tai merenpohjan
alaisia kerrostumia, merellä olevaan laitokseen alu
eelle, jossa vastaanottavalla jäsenvaltiolla on yksin
oikeudet hyödyntää kyseisen alueen merenpohjaa
tai merenpohjan alaisia kerrostumia;
b) lähettämisen osalta, kun tavarat toimitetaan:
i) toiseen jäsenvaltioon merellä olevasta laitoksesta,
joka on perustettu alueelle, jossa tiedot toimittavalla
jäsenvaltiolla on yksinoikeudet hyödyntää kyseisen
alueen merenpohjaa tai merenpohjan alaisia kerros
tumia;
ii) merellä olevaan laitokseen, joka on perustettu alu
eelle, jossa toisella jäsenvaltiolla on yksinoikeudet
hyödyntää kyseisen alueen merenpohjaa tai meren
pohjan alaisia kerrostumia, tiedot toimittavalta jäsen
valtiolta;
iii) merellä olevaan laitokseen, joka on perustettu alu
eelle, jossa toisella jäsenvaltiolla on yksinoikeudet
hyödyntää kyseistä merenpohjaa tai merenpohjan
alaisia kerrostumia, merellä olevasta laitoksesta,
joka on perustettu alueelle, jossa lähettävällä jäsen
valtiolla on yksinoikeudet hyödyntää kyseisen alueen
merenpohjaa tai merenpohjan alaisia kerrostumia.
3.
Jäsenvaltioiden on käytettävä seuraavia koodeja me
rellä oleviin laitoksiin toimitetuista tavaroista:
— 9931 24 00: CN-ryhmiin 1–24 kuuluvat tavarat,

5.2.2010

2.
Jäsenvaltioiden välistä merestä saatavien tuotteiden ta
varakauppaa koskevat tilastot kattavat seuraavat saapumiset
ja lähettämiset:
a) merestä saatavien tuotteiden purku tiedot toimittavan
jäsenvaltion satamiin tai niiden hankkiminen tiedot toi
mittavalle jäsenvaltiolle kuuluvien alusten toimesta toi
selle jäsenvaltiolle kuuluvista aluksista. Näitä toimia pi
detään saapumisina;
b) merestä saatavien tuotteiden purku toisen jäsenvaltion
satamiin tiedot toimittavalle jäsenvaltiolle kuuluvasta
aluksesta tai niiden hankkiminen toiselle jäsenvaltiolle
kuuluvien alusten toimesta tiedot toimittavalle jäsenval
tiolle kuuluvista aluksista. Näitä toimia pidetään lähettä
misinä.
3.
Kauppakumppanina olevana jäsenvaltiona pidetään
saapumisen yhteydessä jäsenvaltiota, johon verovelvollinen,
jolle merestä saatavat tuotteet hankkivan aluksen taloudel
linen omistusoikeus kuuluu, on sijoittautunut, ja lähettämi
sen yhteydessä toista jäsenvaltiota, jossa merestä saatavat
tuotteet puretaan tai johon verovelvollinen, jolle merestä
saatavat tuotteet hankkineen aluksen taloudellinen omistus
oikeus kuuluu, on sijoittautunut.
4.
Kansallisilla viranomaisilla on oltava Intrastat-järjestel
män tai tulli-ilmoitusten lisäksi pääsy kaikkiin tämän artik
lan soveltamisessa mahdollisesti tarvitsemiinsa tietolähtei
siin edellyttäen, että menettely ei ole ristiriidassa muiden
unionin säädösten kanssa.”
8) Korvataan 22 artikla seuraavasti:

— 9931 27 00: CN-ryhmään 27 kuuluvat tavarat,
”22 artikla
— 9931 99 00: muualle luokitellut tavarat.
Määrää koskevien tietojen toimittaminen on edellä tarkoi
tettujen toimitusten osalta vapaaehtoista, lukuun ottamatta
CN-ryhmään 27 kuuluvia tavaroita, ja lisäksi on mahdollista
käyttää yksinkertaistettua kauppakumppanina olevan maan
koodia ’QV’.”
7) Korvataan 21 artikla seuraavasti:
”21 artikla

Avaruusalukset
1.

Tässä artiklassa tarkoitetaan:

a) ’avaruusaluksella’ alusta, joka pystyy kulkemaan maan
ilmankehän ulkopuolella;
b) ’taloudellisella omistusoikeudella’ verovelvollisen henki
lön oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät avaruusaluk
sen käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen no
jalla, että hän hyväksyy toimintaan liittyvät riskit.

Merestä saatavat tuotteet
1.

Tässä artiklassa tarkoitetaan:

a) ’merestä saatavilla tuotteilla’ kalastustuotteita, mineraa
leja sekä talteen otettuja ja muita tuotteita, joita meria
lukset eivät ole vielä purkaneet;
b) aluksen katsotaan kuuluvan jäsenvaltiolle, jonne verovel
vollinen, jolla on 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
määritelty aluksen taloudellinen omistusoikeus, on sijoit
tautunut.

2.
Avaruusaluksen, jonka taloudellinen omistusoikeus on
siirretty kahden eri jäsenvaltioihin sijoittautuneen verovel
vollisen välillä, avaruuteen lähettäminen on kirjattava:
a) lähettämiseksi jäsenvaltiossa, jossa lopullinen avaruus
alus on rakennettu;
b) saapumiseksi jäsenvaltiossa, johon uusi omistaja on si
joittautunut.
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3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitettuihin tilastoihin sovelle
taan seuraavia erityissäännöksiä:

hintään kauppakumppanimaittain ja yhdistetyn nimikkeis
tön ryhmätasoa vastaaviin tavaran koodeihin jaoteltuina.

a) Tilastolliseksi arvoksi määritellään avaruusaluksen arvo,
ottamatta huomion kuljetus- ja vakuutuskustannuksia.

4.
Jos tilastollista arvoa koskevia tietoja ei kerätä, jäsen
valtioiden on estimoitava tavaroiden tilastollinen arvo.

b) Kauppakumppanina olevana jäsenvaltiona pidetään saa
pumisen yhteydessä jäsenvaltiota, jossa lopullinen ava
ruusalus on rakennettu, ja lähettämisen yhteydessä jäsen
valtiota, johon uusi omistaja on sijoittautunut.

5.
Jäsenvaltioiden on estimoitava nettomassa aina kun
sitä ei ole kerätty tietojen toimittamisesta vastuussa olevilta
osapuolilta 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Komissio (Eu
rostat) toimittaa jäsenvaltioille nettomassan estimoimiseen
tarvittavat kertoimet.

4.
Kansallisilla viranomaisilla on oltava Intrastat-järjestel
män tai tulli-ilmoitusten lisäksi pääsy kaikkiin tämän artik
lan soveltamisessa mahdollisesti tarvitsemiinsa tietolähtei
siin edellyttäen, että menettely ei ole ristiriidassa muiden
unionin säädösten kanssa.”
9) Korvataan 25 artikla seuraavasti:
”25 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 638/2004 12 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitetut aggregoidut tiedot määritellään kun
kin virran osalta muiden jäsenvaltioiden kanssa käydyn
kaupan kokonaisarvoksi. Lisäksi euroalueeseen kuuluvien
jäsenvaltioiden on toimitettava euroalueen ulkopuolista
kauppaa koskevat voimassa olevan ulkomaankauppaluoki
tuksen (Standard International Trade Classification, SITCluokitus) mukaiset tiedot tuotteittain.
2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpi
teet sen varmistamiseksi, että vahvistetut kynnysarvon ylit
tävät kauppaa koskevat tiedot kerätään yrityksiltä kattavasti
13 artiklan mukaisesti ja että ne täyttävät asetuksen (EY)
N:o 638/2004 13 artiklassa säädetyt laatukriteerit.
3.
Asetuksen (EY) N:o 638/2004 12 artiklan sovelta
mista koskevat tarkistukset on toimitettava Eurostatille vä

6.
Viitejaksoa 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti mukautta
neiden jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuukausittaiset
tiedot toimitetaan komissiolle (Eurostat) käyttäen tarvitta
essa estimaatteja, jos verotustarkoituksiin määritelty vii
tejakso ei vastaa kalenterikuukautta.
7.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat)
luottamuksellisiksi julistetut tiedot, jotta ne voidaan jul
kaista vähintään alkuperäisen CN-koodin ryhmätasolla, jos
tällä tavoin varmistetaan luottamuksellisuuden säilyminen.
8.
Jos komissiolle (Eurostat) jo toimitettuja kuukausittai
sia tietoja tarkistetaan, jäsenvaltioiden on toimitettava tar
kistetut tiedot viimeistään tarkistettujen tietojen saataville
saattamista seuraavan kuukauden kuluessa.”
10) Korvataan asetuksen (EY) N:o 1982/2004 liite III tämän
asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.
Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

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

Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2010.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja
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LIITE
”LIITE III
LUETTELO KAUPPATAPAHTUMAN LUONNETTA KOSKEVISTA KOODEISTA

A

B

1. Kauppatapahtumat, joihin sisältyy omistusoikeuden tosi
asiallinen tai aiottu siirto asuinpaikan omaavilta muualla
asuinpaikan omaaville rahallista tai muuta korvausta
vastaan (lukuun ottamatta koodien 2, 7 ja 8 kohdalla
lueteltuja kauppatapahtumia)

1. Sitova osto-/myyntitapahtuma
2. Tavaroiden toimittaminen katsottavaksi tai kokeiltavaksi,
konsignaatiomyyntiin tai komissionäärin välityksellä
myytäväksi
3. Vaihtokauppa (korvaus luontoissuorituksena)
4. Rahoitusleasing (hire-purchase) (1)
9. Muut

2. Tavaroiden palauttaminen ja korvaaminen veloituksetta
sen jälkeen kun alkuperäinen kauppatapahtuma on kir
jattu

1. Tavaroiden palauttaminen
2. Palautettujen tavaroiden korvaaminen toisilla tavaroilla
3. Palauttamattomien tavaroiden korvaaminen (esim. ta
kuun perusteella) toisilla tavaroilla
9. Muut

3. Kauppatapahtumat, joihin sisältyy omistusoikeuden
siirto ilman rahallista vastiketta tai korvausta luontois
suorituksena (esim. avustustoimitukset)
4. Toimeksiannosta suoritettavaan jalostukseen liittyvät toi
met (2) (ilman omistusoikeuden siirtoa jalostajalle)

1. Tavarat, jotka oletetaan palautettavaksi alkuperäiseen
lähtöjäsenvaltioon
2. Tavarat, joita ei oleteta palautettavaksi alkuperäiseen läh
töjäsenvaltioon

5. Toimeksiannosta suoritettavaa jalostusta seuraavat toi
met (ilman omistusoikeuden siirtoa jalostajalle)

1. Tavarat, jotka palautetaan alkuperäiseen lähtöjäsenvalti
oon
2. Tavarat, joita ei palauteta alkuperäiseen lähtöjäsenvalti
oon

6. Kansallisiin tarkoituksiin koodatut erityiset kauppatapah
tumat
7. Toimet, jotka liittyvät yhteiseen puolustusohjelmaan tai
muihin valtioiden välisiin yhteensovitettuihin valmistus
ohjelmiin
8. Kauppatapahtumat, joihin sisältyy rakennusmateriaalien
ja teknisten laitteiden toimittamista rakentamista tai
maa- ja vesirakentamista koskevan yleisen sopimuksen
mukaisesti, joissa tavaroista ei edellytetä erillistä laskua,
vaan lasku annetaan koko sopimuksesta
9. Muut kauppatapahtumat, joita ei voi luokitella muihin
koodeihin

1. Yli 24 kuukautta kestävä vuokraus, lainaus tai käyttö
leasing
9. Muu

(1) Rahoitusleasing (myyntivuokraus) kattaa toiminnot, joissa leasingvuokrat lasketaan siten, että ne kattavat tavaroiden arvon kokonaan tai
lähes kokonaan. Tavaroiden hallintaan liittyvät edut ja riskit siirtyvät vuokraajalle. Sopimuksen päättyessä vuokraajasta tulee tavaroiden
laillinen omistaja.
(2) Jalostus kattaa toimenpiteet (kuten muuntaminen, rakentaminen, kokoonpano, kunnostus ja uudistaminen), joiden tavoitteena on
tuottaa uusi tai merkittävästi paranneltu hyödyke. Tuotteen luokitus ei tällöin välttämättä muutu. Omaan lukuun tehtävä jalostus ei
kuulu tähän kohtaan vaan se on kirjattava A-sarakkeen kohtaan 1.”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 97/2010,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2010,
nimityksen rekisteröimisestä aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin [Pizza Napoletana (APT)]
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(6)

Kuuden kuukauden määräajan kuluessa Italia ja Saksa
ilmoittivat komissiolle 24 päivänä helmikuuta 2009
päässeensä yhteisymmärrykseen, jonka myös komissio
hyväksyi. Yhteisymmärryksen mukaan tiettyjen vehnäjau
hojen käyttöön liittyneet rajoitukset poistettiin.

(7)

Ottaen huomioon, etteivät Italia ja Puola ole päässeet
yhteisymmärrykseen määräajan kuluessa, komission on
tehtävä päätös asetuksen (EY) N:o 509/2006
18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudat
taen.

(8)

Tässä yhteydessä on Puolan vastaväitteestä johtuen lisätty
eritelmään selvityksiä, jotka osoittavat, että nimi, jonka
rekisteröintiä haetaan, on itsessään erityinen.

(9)

Näiden tietojen perusteella nimitys ”Pizza Napoletana” on
lisättävä aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin. Ase
tuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohdassa tar
koitettua suojaa ei ole pyydetty.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat aitojen pe
rinteisten tuotteiden pysyvän komitean lausunnon mukai
set,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekiste
röimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi 20 päivänä maalis
kuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
509/2006 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 5 kohdan kolmannen
alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Italian hakemus nimityksen ”Pizza Napoletana” rekisteröi
misestä on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä
asetuksen (EY) N:o 509/2006 8 artiklan 2 kohdan en
simmäisen alakohdan mukaisesti ja mainitun asetuksen
19 artiklan 3 kohdan nojalla (2).
Saksa ja Puola ovat ilmoittaneet vastustavansa rekiste
röintiä asetuksen (EY) N:o 509/2006 9 artiklan 1 kohdan
mukaisesti. Nämä vastaväitteet katsottiin voitavan ottaa
tutkittaviksi mainitun asetuksen 9 artiklan 3 kohdan en
simmäisen alakohdan a alakohdan nojalla.
Saksan vastaväite liittyi erityisesti huoleen siitä, että saksa
lainen vehnäjauho joutuu epäsuotuisaan asemaan, koska
eritelmässä sallitaan ainoastaan yksi tietynlainen vehnä
jauho, jota on saatavissa ainoastaan yhdessä jäsenvalti
ossa, toisin sanoen Italiassa.
Puolan vastaväite liittyi erityisesti siihen, että nimi ei ole
itsessään erityinen ja että julkaistussa rekisteröintihake
muksessa ei ole asianmukaisia selvityksiä.
Komissio kehotti 17 päivänä syyskuuta 2008 päivätyllä
kirjeellä kyseisiä jäsenvaltioita sopimaan asiasta keske
nään sisäisiä menettelyjään noudattaen.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä I oleva nimitys.
2 artikla
Eritelmän yhteenveto esitetään tämän asetuksen liitteessä II.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2010.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja

(1) EUVL L 93, 31.3.2006, s. 1.
(2) EUVL C 40, 14.2.2008, s. 17.
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LIITE I
Asetuksen (EY) N:o 509/2006 liitteessä I tarkoitetut elintarvikkeet
Luokka 2.3 – Makeis-, leipomo-, konditoria- ja keksituotteet
ITALIA
Pizza Napoletana (APT)
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LIITE II
AITOA PERINTEISTÄ TUOTETTA KOSKEVA REKISTERÖINTIHAKEMUS
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi annettu neuvoston asetus (EY) N:o
509/2006
”PIZZA NAPOLETANA”
EY-nro: IT/TSG/007/0031/09.02.2005
1.

HAKIJARYHMITTYMÄN NIMI JA OSOITE
Nimi:

Associazione Verace Pizza Napoletana

Osoite:

Via S. Maria La Nova 49, Napoli

Puhelin:

0814201205

Faksi:

0814201205

Sähköposti: info@pizzanapoletana.org
Nimi:

Associazione Pizzaiuoli Napoletani

Osoite:

Corso S. Giovanni a Teduccio 55, Napoli

Puhelin:

0815590781

Faksi:

0815590781

Sähköposti: info@pizzaiuolinapoletani.it
direttivo@pizzaiuolinapoletani.it

2.

JÄSENVALTIO TAI KOLMAS MAA
Italia

3.

TUOTE-ERITELMÄ

3.1.

Rekisteröitävä nimi
Pizza Napoletana
Rekisteröintiä haetaan ainoastaan italian kielellä.
APT-tuotteen ”Pizza Napoletana” logossa ja/tai etiketissä oleva maininta ”Prodotta secondo la Tradizione napole
tana” (Valmistettu napolilaisten perinteiden mukaisesti) ja kirjainlyhenne STG (APT) käännetään sen maan kielelle,
jossa tuote valmistetaan.

3.2.

Nimi on
X

itsessään erityinen



maataloustuotteen tai elintarvikkeen erityisluonnetta ilmaiseva

Nimeä ”Pizza Napoletana” käytetään perinteisesti tästä tuotteesta, mikä ilmenee myös kohdassa 3.8 mainituista eri
lähteistä.

3.3.

Asetuksen (EY) N:o 509/2006 13 artiklan 2 kohdan mukainen nimen varaaminen



Rekisteröintiin liittyy nimen varaaminen.

X

Rekisteröintiin ei liity nimen varaamista.
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Tuotelaji
Luokka 2.3 – Makeis-, leipomo-, konditoria- ja keksituotteet

3.5.

Sen maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus, johon 3.1 kohdan mukaista nimeä sovelletaan
Pizza Napoletana on pyöreä uunissa paistettu tuote, jonka halkaisija vaihtelee mutta saa olla enintään 35 sentti
metriä. Reuna on korotettu, ja tuotteen keskiosassa on täytettä. Keskiosan paksuus on 0,4 senttimetriä, josta
sallitaan +10 prosentin poikkeama, ja reunan paksuus on 1–2 senttimetriä. Pitsa on kokonaisuudessaan pehmeä,
joustava ja helposti taiteltavissa nelinkertaiseksi.

APT-tuotteelle Pizza Napoletana on ominaista korotettu reuna, joka uunissa paistettujen tuotteiden tapaan on
väriltään kullanruskea ja rakenteeltaan pehmeä sekä kosketettaessa että nautittaessa. Täyte on tuotteen keskiosassa;
sen hallitseva väri on tomaatin puna, johon öljy on täysin sekoittunut, ja muut värit johtuvat täytteeseen käytetyistä
ainesosista: vihreä oregano, valkoinen valkosipuli, paloiteltu valkoinen mozzarella ja paistettaessa tummanvihreäksi
muuttuneet basilikanlehdet.

Pizza Napoletanan on oltava pehmeä, joustava ja helposti taiteltavissa. Leikattaessa tuote on pehmeä. Sen maku on
luonteenomainen, täyteläinen ja johtuu korotetusta reunasta, jossa tuntuu tyypillisenä hyvinpaistetun hiivaleivän
maku sekoittuneena tomaatin happoisuuteen, oreganon, valkosipulin ja basilikan aromeihin sekä paistetun moz
zarellan makuun.

Paistamisen päättyessä pitsa tuoksuu tyypillisen voimakkaalta ja herkulliselta. Tomaatti, josta on haihtunut ainoas
taan ylimääräinen neste, on edelleen kiinteää, ja mozzarellajuusto – Mozzarella di Bufala Campana (SAN) tai
mozzarella (APT) – on sulanut pitsan päälle. Basilika, valkosipuli ja oregano tuoksuvat voimakkaasti mutta eivät
ole palaneet ruskeiksi.

3.6.

Sen tuotantomenetelmän kuvaus, johon 3.1 kohdan mukaista nimeä sovelletaan
Pizza Napoletanan luonteenomaiset perusainesosat ovat vehnäjauho, kuivahiiva, vesi, kaltatut tomaatit ja/tai tuoreet
kirsikkatomaatit (pomodorini), merisuola tai keittosuola sekä ekstra-neitsytoliiviöljy. Muut ainesosat, joita voidaan
käyttää Pizza Napoletanan valmistukseen, ovat valkosipuli ja oregano, Mozzarella di Bufala Campana (SAN), tuore
basilika ja Mozzarella (APT).

Jauhon ominaisuudet ovat seuraavat:
— W:

220-380

— P/L:

0,50-0,70

— Absorptio:

55-62

— Stabiilisuus:

4-12

— Value index E10:

enintään 60

— Falling number:

300-400

— Kuiva gluteiini:

9,5-11 g %

— Proteiini:

11-12,5 g %

Pizza Napoletanan valmistus käsittää ainoastaan seuraavat työvaiheet, jotka toteutetaan peräkkäin keskeytyksettä:

Taikinan valmistus
Jauho, vesi, suola ja hiiva sekoitetaan. Taikinakoneeseen kaadetaan
merisuolaa, lisätään 10 prosenttia kaiken kaikkiaan käytettävästä
liuotettuna. Taikinakone käynnistetään ja lisätään vähitellen 1 800
vutetaan haluttu taikinan kiinteysaste. Tämän vaiheen on kestettävä

litra vettä, johon liuotetaan 50–55 grammaa
jauhomäärästä sekä 3 grammaa kuivahiivaa
grammaa jauhoja (W 220–380) kunnes saa
10 minuuttia.

Taikinaa on vaivattava mieluiten haarukkamallisessa taikinakoneessa 20 minuutin ajan alhaisella nopeudella kunnes
saadaan yhtenäinen tiivis massa. Taikinan optimaalisen kiinteysasteen aikaansaamiseksi on erittäin tärkeää annos
tella veden määrä siten, että se voi imeytyä jauhoihin. Taikina ei saa tuntua tahmealta, ja sen on oltava pehmeää ja
joustavaa.
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Seuraavassa lueteltuihin taikinan ominaisuuksiin sallitaan ± 10 prosentin poikkeama:
— Käymislämpötila:

25 °C

— Lopullinen pH-arvo: 5,87
— Kokonaishappoisuus: 0,14
— Tiheys:

0,79 g/cm3 (+ 34 %)

Taikinan nostatus
Ensimmäinen vaihe: Kun taikina on otettu taikinakoneesta, sen annetaan nousta pitserian työpöydällä kahden
tunnin ajan kostealla liinalla peitettynä, jotta pinta ei pääse kovettumaan taikinasta vapautuvan kosteuden vaiku
tuksesta. Kahden tunnin nostatuksen jälkeen taikina muotoillaan yksinomaan käsin. Kohonneesta taikinasta leika
taan työpöydällä lastan avulla annospaloja, jotka työstetään sämpylän muotoisiksi. Yhden Pizza Napoletanan
pohjana käytettävän taikina-annoksen paino on 180–250 grammaa.
Toinen nostatusvaihe: Kun taikina on leikattu paloiksi, seuraa 4–6 tuntia kestävä toinen nostatusvaihe elintarvike
käyttöön tarkoitetuissa laatikoissa. Tämän jälkeen huoneenlämmössä säilytetty taikina on valmista käytettäväksi
seuraavien kuuden tunnin aikana.
Pohjan muotoileminen
Nostatusajan päätyttyä annospala nostetaan lastalla työpöydälle, jolle on levitetty ohut kerros jauhoa estämään
taikinan tarttuminen työpöytään. Keskeltä reunoille suuntautuvin liikkein pitsaleipuri muovaa molempien käsien
sormilla painellen ja useaan kertaan käännellen taikinasta pyöreän levyn, jonka paksuus on keskiosassa enintään 0,4
senttimetriä (sallittu poikkeama + 10 %) ja reunalla enintään 1–2 senttimetriä, jolloin pitsaan muodostuu kohollaan
oleva reuna.
Aidon perinteisen Pizza Napoletanan valmistamiseen ei saa käyttää mitään muita työmenetelmiä tai -välineitä,
kuten kaulinta tai mekaanista puristinta.
Täyte
Pizza Napoletana maustetaan seuraavasti:
— taikinapohjan keskelle annostellaan lusikalla 70–100 grammaa kaltattuja ja murskattuja tomaatteja;
— tomaatti levitetään spiraalimaisin liikkein kaikkialle keskiosaan;
— tomaatin päälle sirotellaan spiraalimaisin liikkein suolaa;
— samalla tavoin pitsan päälle sirotellaan hieman oreganoa;
— kuorittu valkosipulinkynsi leikataan ohuiksi viipaleiksi, jotka asetetaan tomaatin päälle;
— pitsan päälle levitetään keskeltä alkaen spiraalimaisin liikkein 4–5 grammaa (sallittu poikkeama +20 %) ekstraneitsytoliiviöljyä kaatonokalla varustetusta pullosta.
Tai:
— taikinapohjan keskelle annostellaan lusikalla 60–80 grammaa kaltattuja ja murskattuja tomaatteja ja/tai tuoreita
pilkottuja pikkutomaatteja;
— tomaatti levitetään spiraalimaisin liikkein kaikkialle keskiosaan;
— tomaatin päälle sirotellaan spiraalimaisin liikkein suolaa;
— tomaatin päälle asetetaan 80–100 grammaa viipaloitua SAN-tunnuksella varustettua Mozzarella di Bufala Cam
pana -juustoa;
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— pitsan päälle asetetaan muutama tuore basilikanlehti;
— pitsan päälle levitetään keskeltä alkaen spiraalimaisin liikkein 4–5 grammaa (sallittu poikkeama +20 %) ekstraneitsytoliiviöljyä kaatonokalla varustetusta pullosta.
Tai:
— taikinapohjan keskelle annostellaan lusikalla 60–80 grammaa kaltattuja ja murskattuja tomaatteja;
— tomaatti levitetään spiraalimaisin liikkein kaikkialle keskiosaan;
— tomaatin päälle sirotellaan spiraalimaisin liikkein suolaa;
— tomaatin päälle asetetaan 80–100 grammaa viipaloitua aitoa perinteistä Mozzarella -juustoa;
— pitsan päälle asetetaan muutama tuore basilikanlehti;
— pitsan päälle levitetään keskeltä alkaen spiraalimaisin liikkein 4–5 grammaa (sallittu poikkeama +20 %) ekstraneitsytoliiviöljyä kaatonokalla varustetusta pullosta.
Paistaminen
Hieman jauhoa apuna käyttäen ja edestakaisin liikkein pitsaleipuri (pizzaiolo) siirtää täytetyn pitsan puiselle (tai
alumiiniselle) leipälapiolle ja liu'uttaa sen edelleen uuniin nopealla ranneliikkeellä täytteen valumisen estämiseksi.
Aito perinteinen Pizza Napoletana paistetaan ainoastaan puulla lämmitetyssä uunissa, jossa voidaan 485 celsiusas
teen paistolämpötila, joka on aidon perinteisen Pizza Napoletanan valmistuksen perusedellytys.
Pitsanpaistajan on valvottava pitsan paistumista nostamalla sitä reunasta metallisen leipälapion avulla ja kääntämällä
pitsaa tulen suuntaan. Tämän on aina tapahduttava uunin pohjalla samassa kohdassa, jotta pitsa ei pääse palamaan
erilaisen lämpötilan vuoksi. On tärkeää, että koko pitsa paistuu tasaisesti.
Paistamisen päätyttyä pitsa otetaan uunista metallisella leipälapiolla ja asetetaan lautaselle. Paistoaika saa olla
enintään 60–90 sekuntia.
Paistamisen jälkeen pitsan ominaisuudet ovat seuraavat: Tomaatti, josta on haihtunut ainoastaan ylimääräinen neste,
on edelleen kiinteää, ja mozzarellajuusto – Mozzarella di Bufala Campana (SAN) tai Mozzarella (APT) – on sulanut
pitsan päälle. Basilika, valkosipuli ja oregano tuoksuvat voimakkaasti mutta eivät ole palaneet ruskeiksi.
— Paistolämpötila uunin pohjalla: noin 485 °C
— Lämpötila uunin yläosassa: noin 430 °C
— Paistoaika: 60–90 sekuntia
— Pitsan pohjan lämpötila paistettuna: 60–65 °C
— Tomaatin lämpötila paistettuna: 75–80 °C
— Oliiviöljyn lämpötila paistettuna: 75–85 °C
— Mozzarellan lämpötila paistettuna: 65–70 °C
Säilytys
Pizza Napoletana on mieluiten nautittava välittömästi uunista otettuna sen valmistuspaikassa. Jos pitsaa ei nautita
valmistuspaikassa, sitä ei saa jäädyttää, pakastaa tai tyhjiöpakata myöhemmin myytäväksi.

5.2.2010

FI

5.2.2010

3.7.

Euroopan unionin virallinen lehti

Maataloustuotteen tai elintarvikkeen erityisluonne
On olemassa monia päätekijöitä, joiden perusteella kyseisen tuotteen erityisluonne määräytyy. Ne liittyvät suoraan
valmistusaikaan ja menetelmiin sekä käsiteollisen toimijan kokemukseen ja osaamiseen.

Pizza Napoletanan valmistusprosessin erityispiirteet liittyvät ennen muuta seuraaviin seikkoihin: taikinan tekeminen,
taikinan koostumus ja joustavuus (viskositeetti l. reologia), nostatusprosessin kulku ja erityisluonne (jako ajallisesti
kahteen vaiheeseen, kestoon ja lämpötilaan liittyvät erityisedellytykset); pitsan pohjana käytettävien annospalojen
valmisteleminen ja muotoileminen; pohjan muotoileminen kohonneesta taikinasta; uunin lämmittäminen ja pais
tamiseen liittyvät erityisedellytykset (aika/lämpötila), ehdottomasti puulämmitteisen uunin erityisominaisuudet.

On syytä korostaa esimerkiksi toisen nostatusvaiheen merkitystä sekä työmenetelmiä ja -välineitä, kuten puu-uunia
ja pitsan käsittelyssä käytettyjä leipälapioita.

Toisen nostatusvaiheen jälkeen sämpylän muotoisen taikina-annoksen tilavuus ja kosteuspitoisuus ovat nousseet
ensimmäiseen vaiheeseen nähden. Kun taikinaa aletaan painella molempien käsien sormilla, sen keskiosassa oleva
ilma siirtyy paineen vaikutuksesta kohti taikinalevyn reunoja, jolloin alkaa muodostua kohollaan oleva reuna. Tämä
tekniikka on aidon perinteisen Pizza Napoletanan perusominaisuus, koska kohollaan olevan reunan ansiosta täyt
teen ainesosat eivät pääse valumaan pois. Pohjalevyn halkaisija kasvaa, kun pitsaleipuri kääntelee taikinaa käsiensä
välissä siten, että oikea käsi on 45–60 asteen kulmassa työtasoon nähden. Taikinalevy on työpöydällä, ja sitä
pyöritetään vasemman käden synkronoiduin liikkein.

Muilla menetelmillä, kuten kaulimalla tai mekaanista puristinta käyttämällä, ei sitä vastoin pystytä siirtämään
tasaisesti ilmakuplia keskiosasta ulkoreunoille siten, että taikinalevy on kaikilta osiltaan yhdenmukainen, vaan
tuloksena levyn keskelle muodostuu taikinakerrostumia, joiden väliin jää ilmaa. Jos toimitaan tällä tavoin, paistet
tuun pitsaan ei synny aidolle perinteiselle Pizza Napoletanalle ominaista kohollaan olevaa reunaa.

Lisäksi napolilaisen valmistustekniikan mukaan pitsaleipurin on siirrettävä täsmällisin, nopein ja hallituin käden
liikkein kerralla valmistelemansa 3–6 täytettyä pitsaa työpöydältä uunipellin kautta leipälapiolle siten, että niiden
alkuperäinen pyöreä muoto säilyy muuttumattomana (tämä tapahtuu vetämällä pitsaa kaksin käsin ja pyöräyttä
mällä noin 90 astetta). Pitsaleipuri sirottelee leipälapiolle hieman jauhoja, jotta pitsa liukuu vaivattomasti leipäla
piolta uuniin. Tämä tehdään nopealla ranneliikkeellä pitämällä leipälapio 20–25 asteen kulmassa uunin pohjaan
nähden ja huolehtimalla siitä, että täyte ei pääse valumaan pitsan päältä.

Muu kuin edellä kuvatun kaltainen tekniikka ei käy päinsä, koska pitsan siirtäminen leipälapiolla suoraan työpöy
dältä ei riitä varmistamaan, että paistettava pitsa säilyy kokonaisena.

Puu-uuni on ensisijainen tekijä Pizza Napoletanan paistamisen ja laadun kannalta. Sen tekniset erityspiirteet vai
kuttavat ratkaisevasti klassisen Pizza Napoletanan suosioon. Napolilainen pitsauuni muodostuu tuffitiilestä muu
ratusta pohjasta, pyöreästä päällysrakenteesta (suolo) ja sen päälle rakennetusta kupolista. Uunin holvi on rakennettu
tulenkestävästä materiaalista, mikä estää lämmön hajaantumisen. Uunin eri osien mittasuhteet ovat ratkaisevan
tärkeät pitsan moitteettoman paistumisen kannalta. Uunin erityispiirre on sen neljästä pyöreästä tulenkestävästä
osasta muodostuvan pohjarakenteen leveys. Pitsa nostetaan teräksestä ja/tai alumiinista tehdyn leipälapion avulla ja
siirretään lähelle uunin suuaukkoa, missä sitä käännetään 180 astetta. Pitsa siirretään takaisin samalle kohdalle,
jolloin alustan lämpötila on alentunut pitsan paistamisvaiheen aikana itseensä imemän lämmön verran.

Jos pitsa asetettaisiin eri kohtaan, jossa vallitsee alkuperäinen paistolämpötila, pitsa saattaisi palaa alapuolelta.

Kaikki nämä erityistekijät vaikuttavat lopputuotteen ilmavuuteen ja ulkonäköön. Pizza Napoletana on pehmeä ja
kiinteä, siinä on korkea, hyvin kohonnut reunus. Pitsa on joustava ja helppo taitella nelinkertaiseksi. On tärkeää
korostaa, että millään muulla vastaavalla tuotteella, joka on valmistettu käyttäen eritelmästä poikkeavia menetelmiä,
ei voi olla samanlaisia ulkoisia ja aistinvaraisia ominaisuuksia kuin Pizza Napoletanalla.
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Maataloustuotteen tai elintarvikkeen perinteinen luonne

Napolilaisen pitsan voidaan katsoa syntyneen vuosien 1715 ja 1725 välisenä aikana. Orialainen Vincenzo Corrado,
Francavillan ruhtinaan Emanuelen pääkokki, mainitsee eräässä Napolissa yleisimmin käytettyjä elintarvikkeita käsittelevässä
tutkimuksessa, että tomaattia käytetään pitsan ja makaroniruokien mausteena. Juuri kyseiset elintarvikkeet olivat tuolloin
erittäin suosittuja Napolissa, ja niiden ansiosta kaupunki on saavuttanut paikkansa keittotaidon historiassa. Tomaatilla
maustetun litteän leivän – Pizza Napoletanan – voidaan katsoa virallisesti syntyneen tällä tavoin.

Monien historiallisten asiakirjojen mukaan pitsa on yksi napolilaisen keittiön erikoisuuksista. Sen vahvistaa myös kirjailija
Franco Salerno, jonka mukaan kyseinen tuote on todella yksi napolilaisen keittiön suurista keksinnöistä.

Myös italian kielen perussanakirjoissa ja Enciclopedia Treccani -tietosanakirjassa mainitaan erikseen Pizza Napoletana, ja
sitä koskevia viittauksia esiintyy runsaasti kirjallisuudessa.

Ensimmäiset pitseriat (pizzerie) syntyivät nimenomaan Napolissa, ja 1900-luvun puoliväliin asti kyseinen tuote oli Napolin
ja sen pitserioiden yksinoikeus. Jo 1700-luvulla kaupungissa toimi useita kojuja, joista käytettiin nimitystä ”pizzerie” ja
niiden maine kantautui myös Napolin kuninkaan, Bourbon-sukuisen Ferdinandin tietoon. Hän halusi maistaa tätä perin
teistä napolilaista ruokalajia ja rikkoi hovin etikettiä käymällä eräässä tunnetuimmista pitserioista. Siitä hetkestä alkaen
pitserioista tuli muodikkaita paikkoja, joilla oli yksinoikeus valmistaa pitsaa. Suosituimmat ja tunnetuimmat napolilaiset
pitsat olivat vuodelta 1734 peräisin oleva ”Marinara” sekä ”Margherita”, joka kehitettiin vuosina 1796–1810 ja jota
tarjottiin Napolissa vuonna 1889 vierailleelle Italian kuningattarelle. Kyseisen pitsan täytteen (tomaatti, mozzarella ja
basilika) värit tuovat mieleen Italian lipun.

Vuosien myötä pitserioita avattiin kaikissa Italian kaupungeissa ja myös ulkomailla. Napolin ulkopuolellakin ne ovat silti
aina käyttäneet mainintaa ”pizzeria napoletana” tai muuta ilmaisua, joka tavalla tai toisella viittaa tuotteen ja Napolin
väliseen yhteyteen. Kyseinen tuote on säilynyt Napolissa lähes muuttumattomana miltei 300 vuoden ajan.

Vuoden 1984 toukokuussa kaikki Napolin pitsaleipurit (pizzaioli napoletani) laativat ja allekirjoittivat lyhyen tuote-eritel
män, joka rekisteröitiin virallisesti napolilaisen notaarin Antonio Carannanten luona.

Ilmaisu ”Pizza Napoletana” on vuosisatojen kuluessa levinnyt niin laajalle, että kyseinen tuote tunnetaan sillä nimellä myös
Euroopan ulkopuolella Keski- ja Etelä-Amerikasta (esim. Meksiko ja Guatemala) Aasiaan (esim. Thaimaa ja Malesia), vaikka
näiden maiden asukkaat eivät aina välttämättä osaisikaan paikallistaa Napolin kaupungin maantieteellistä sijaintia.

3.9.

Erityisluonnetta koskevat vähimmäisvaatimukset ja tarkastusmenettelyt
Aitoa perinteistä tuotetta ”Pizza Napoletana” koskevat tarkastukset liittyvät seuraaviin seikkoihin:

Yrityksissä valvotaan, että taikinan tekeminen, nostatus ja pitsan valmistus tapahtuvat asianmukaisesti ja yhtäjak
soisesti. Yrityksen kriittisiä tarkastuskohtia valvotaan huolellisesti. Todetaan, että käytetyt raaka-aineet vastaavat
eritelmän vaatimuksia. Tarkastetaan, että käytettävät raaka-aineet säilytetään ja varastoidaan oikein ja todetaan,
että lopputuotteen ominaisuudet vastaavat eritelmän vaatimuksia.

3.10. Tunnus
aitoa perinteistä tuotetta ilmaiseva kirjainlyhenne STG (APT) sekä maininnat ”Specialità Tradizionale Garantita”
(Aito perinteinen tuote) ja ”prodotta secondo la tradizione napoletana” (valmistettu napolilaisen perinteen mukai
sesti) käännetään sen maan viralliselle kielelle/virallisille kielille, jossa valmistus tapahtuu.

Pizza Napoletanaa kuvaava tunnus on seuraavanlainen: Vaakasuoraan aseteltu soikea kuva valkoisella pohjalla
vaaleanharmain ääriviivoin. Samanaikaisesti realistinen ja graafisesti tyylitelty perinteiden mukainen kuva esittää
lautasella olevaa pitsaa, ja siinä näkyvät tuotteen klassiset ainesosat, toisin sanoen tomaatti, mozzarellajuusto,
basilikanlehdet ja oliiviöljy.
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Lautasen alla on varjostus, jonka vihreä väri korostaa kuvan muiden värien rinnalla tuotteelle ominaista Italian lipun
väritystä.
Pitsalautasen alapuolella on hieman lautasen päälle sijoittuva suorakaiteen muotoinen, kulmistaan voimakkaasti
pyöristetty punainen kenttä, jossa on valkoisilla mustareunaisilla kirjaimilla ja vihreällä valkoreunaisella varjostuk
sella teksti ”PIZZA NAPOLETANA” STG. Edellä mainitun tekstin yläpuolella hieman oikealla on valkoisin, kirja
sinkooltaan pienemmin ja kirjasinlajiltaan erilaisin kirjaimin teksti ”Aito perinteinen tuote” (Specialità Tradizionale
Garantita), ja alapuolella keskellä tunnuksen ”PIZZA NAPOLETANA STG” kanssa samalla kirjasinlajilla pienin
valkoisin mustareunaisin suuraakkosin teksti ”Valmistettu napolilaisen perinteen mukaisesti” (Prodotta secondo la
tradizione napoletana).

Teksti

Kirjasinlaji

PIZZA NAPOLETANA STG

Varga

Aito perinteinen tuote

Alternate Gothic

Valmistettu napolilaisen perinteen mukaisesti

Varga

Pitsan värit

PantoneProSim

C

M

Y

K

Beesi: pitsan reunus

466

11

24

43

0%

Punainen: täytteen tomaatti-pohja

703

0%

83

65

18

Basilikanlehdet

362

76

0%

100

11

Basilikanlehtien suonet

562

76

0%

100

11

Punainen: tomaatit

032

0%

91

87

0%

Oliiviöljy

123

0%

31

94

0%

Mozzarella

600

0%

0%

11

0%

5 807

0%

0%

11

9

PantoneProSim

C

M

Y

K

P.Grey – 3CV

0%

0%

0%

18

Vihreä: lautasen varjostus

362

76

0%

100

11

Punainen: kulmistaan pyöristetty suorakaide

032

0%

91

87

0%

Mustalla reunustettu valkoinen teksti ”PIZZA
NAPOLETANA APT”

0%

0%

0%

0%

Mustalla reunustettu valkoinen teksti ”Val
mistettu napolilaisten perinteiden mukaisesti”

0%

0%

0%

0%

Valkoinen teksti ”Aito perinteinen tuote”

0%

0%

0%

0%

Valonheijastus mozzarellan päällä

Graafisen osan ja kirjainten värit

Harmaa: lautasen reuna
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4.

TUOTE-ERITELMÄN NOUDATTAMISEN TARKASTAMISESTA VASTAAVAT VIRANOMAISET TAI ELI
MET

4.1.

Nimi ja osoite
Nimi:

Certiquality SRL

Osoite:

Via Gaetano Giardino, 4 – 20123 Milano

Puhelin:

028069171

Faksi:

0286465295

Sähköposti: certiquality@certiquality.it



Julkinen

X

Yksityinen

Nimi:

DNV Det Norske Veritas Italia

Osoite:

Centro Direzionale Colleoni Viale Colleoni, 9 Palazzo Sirio 2 – 20041 Agrate Brianza (MI)

Puhelin:

+39 0396899905

Faksi:

+39 0396899930

Sähköposti: —



Julkinen

X

Yksityinen

Nimi:

ISMECERT

Osoite:

Corso Meridionale, 6 - 80143 NAPOLI

Puhelin:

0815636647

Faksi:

0815534019

Sähköposti: info@ismecert.com


4.2.

Julkinen

X

Yksityinen

Viranomaisen tai elimen erityistehtävät
Edellä mainitut kolme valvontaelintä tekevät tarkastuksia toimijoiden luona Italian eri alueilla.
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 98/2010,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2010,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN KOMISSIO, joka

sekä katsoo seuraavaa:
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,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
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),

ON HYVÄKSYNYT 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 5 päivänä helmikuuta 2010.

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

Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
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

IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

106,9
75,8
63,8
122,7
96,1
93,1

0707 00 05

MA
TR
ZZ

71,3
132,6
102,0

0709 90 70

MA
TR
ZZ

137,6
139,0
138,3

0709 90 80

EG
ZZ

85,3
85,3

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

52,6
56,7
52,4
44,6
49,6
51,2

0805 20 10

IL
MA
TR
ZZ

163,0
85,4
62,0
103,5

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

CN
EG
IL
JM
MA
PK
TR
ZZ

56,4
61,9
68,9
92,4
126,2
45,1
68,7
74,2

0805 50 10

EG
IL
TR
ZZ

82,4
89,4
73,7
81,8

0808 10 80

CA
CL
CN
MK
US
ZZ

95,3
60,1
66,9
24,7
124,9
74,4

0808 20 50

CN
TR
US
ZA
ZZ

46,8
84,8
134,5
105,0
92,8

(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 (EU) N:o 99/2010,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2010,
asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen
tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2009/10 on vah
vistettu komission asetuksessa (EY) N:o 877/2009 (3). Ky
seiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu ko
mission asetuksella (EU) N:o 90/2010 (4).

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
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),

(2)

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 so
veltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan
tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komis
sion asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen
36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitet
tujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointi
vuodeksi 2009/10 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa so
vellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen
perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa
(EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien
edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä helmikuuta 2010.

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

Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3) EUVL L 253, 25.9.2009, s. 3.
(4) EUVL L 29, 2.2.2010, s. 3.

L 34/20

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

5.2.2010

LIITE
Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa
sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 5 päivästä helmikuuta 2010
(EUR)
CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

48,11

0,00

(1)

48,11

0,47

1701 12 10 (1)

48,11

0,00

1701 12 90 (1)

48,11

0,17

1701 91 00 (2)

53,29

1,48

1701 99 10 (2)

53,29

0,00

1701 99 90 (2)

53,29

0,00

(3)

0,53

0,20

1701 11 90

1702 90 95

(1) Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.
(2) Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.
(3) Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 100/2010,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2010,
voin vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008 säädetyssä pysyvässä
tarjouskilpailussa
EUROOPAN KOMISSIO, joka

sen (EY) N:o 1454/2007 (3) 6 artiklan mukaisesti ja tar
jouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella
on aiheellista olla myöntämättä vientitukea 2 päivänä
helmikuuta 2010 päättyvällä tarjouskilpailujaksolla.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä
22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus)
ja erityisesti sen 164 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan
kanssa,

(3)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomi
tea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asetta
massa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 619/2008 avatussa pysyvässä tarjouskil
pailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 2 päivänä helmi
kuuta 2010, ei myönnetä vientitukea mainitun asetuksen
1 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitetuille tuotteille eikä
2 artiklassa tarkoitetuille määräpaikoille.

(1)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän
tarjouskilpailun avaamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2008
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 619/2008 (2)
säädetään pysyvästä tarjouskilpailumenettelystä.

(2)

Eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista
koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä
10 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuk

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä helmikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3) EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69.
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 101/2010,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2010,
rasvattoman maitojauheen vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 619/2008
säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa
EUROOPAN KOMISSIO, joka

sen (EY) N:o 1454/2007 (3) 6 artiklan mukaisesti ja tar
jouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella
on aiheellista olla myöntämättä vientitukea 2 päivänä
helmikuuta 2010 päättyvällä tarjouskilpailujaksolla.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
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) ja erityi
sesti sen 164 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

(3)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomi
tea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asetta
massa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 619/2008 avatussa pysyvässä tarjouskil
pailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 2 päivänä helmi
kuuta 2010, ei myönnetä vientitukea mainitun asetuksen
1 artiklan c alakohdassa tarkoitetulle tuotteelle eikä sen
2 artiklassa tarkoitetuille määräpaikoille.

(1)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevan pysyvän
tarjouskilpailun avaamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2008
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 619/2008 (2)
säädetään pysyvästä tarjouskilpailumenettelystä.

(2)

Eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista
koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä
10 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuk

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä helmikuuta 2010.

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

Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3) EUVL L 325, 11.12.2007, s. 69.
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 102/2010,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2010,
1 ja 2 päivän helmikuuta 2010 välisenä aikana Tunisian tariffikiintiössä jätettyihin oliiviöljyä
koskeviin tuontitodistushakemuksiin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta ja helmikuuta
2010 koskevien tuontitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä
EUROOPAN KOMISSIO, joka

nettäessä sovellettavista kuukausittaisista määrällisistä ra
joituksista.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1918/2006 3 artiklan 1 kohdan
mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille jätettyjen tuonti
todistushakemusten kokonaismäärä ylittää helmikuulle
mainitun asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa vahvistetun
kuukausimäärän.

(4)

Näissä olosuhteissa komission on vahvistettava jakoker
roin, jonka avulla tuontitodistukset voidaan myöntää
suhteessa käytettävissä olevaan määrään.

(5)

Koska helmikuun kuukausimäärä on täyttynyt, tuontito
distuksia ei voida myöntää kyseiselle kuukaudelle,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä
22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),
ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maatalous
tuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhtei
sistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tuni
sian tasavallan välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Väli
meri-sopimuksen (3) pöytäkirjan N:o 1 (4) 3 artiklan 1 ja
2 kohdassa avataan tulliton tariffikiintiö yhteisen nimik
keistön alanimikkeisiin 1509 10 10 ja 1509 10 90 kuu
luvan, kokonaan Tunisiassa tuotetun ja sieltä suoraan
Euroopan unioniin kuljetetun käsittelemättömän oliiviöl
jyn Euroopan unioniin tuontia varten kunkin vuoden
osalta säädetyissä rajoissa.

Asetuksen (EY) N:o 1918/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti
1 ja 2 päivän helmikuuta 2010 välisenä aikana jätettyihin tuon
titodistushakemuksiin sovelletaan jakokerrointa, joka on
77,509766 prosenttia.

Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tariffikiintiön avaa
misesta ja hallinnoinnista 20 päivänä joulukuuta 2006
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1918/2006 (5)
2 artiklan 2 kohdassa säädetään tuontitodistuksia myön

2 artikla

1 artikla

Tuontitodistusten myöntäminen 8 päivänä helmikuuta 2010
alkaen haetuille määrille keskeytetään helmikuun 2010 osalta.

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä helmikuuta 2010.

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

Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

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

EUVL
EUVL
EYVL
EYVL
EUVL

L
L
L
L
L

299, 16.11.2007, s. 1.
238, 1.9.2006, s. 13.
97, 30.3.1998, s. 2.
97, 30.3.1998, s. 57.
365, 21.12.2006, s. 84.
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PÄÄTÖKSET
KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 1 päivänä helmikuuta 2010,
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitettaviin
menoihin liittyvien Kreikan, Portugalin ja Suomen maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja
hyväksymisestä varainhoitovuoden 2007 osalta
(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 425)
(Ainoastaan kreikan-, portugalin-, suomen- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2010/58/EU)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta
21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 30 ja 33 artiklan,
on kuullut rahastokomiteaa,

hoituksen ulkopuolelle menot, joita ei ole suoritettu yh
teisön sääntöjen mukaisesti,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Tällä päätöksellä hyväksytään Kreikan maksajaviraston ”OPE
KEPE”, Portugalin maksajaviraston ”IFAP” ja Suomen maksajavi
raston ”MAVI” tilit Euroopan maaseudun kehittämisen maatalo
usrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitettavien varainhoitovuo
den 2007 menojen osalta.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kaikkien maksajavirastojen tilit, lukuun ottamatta Kreikan
maksajavirastoa ”OPEKEPE”, Portugalin maksajavirastoa
”IFAP” ja Suomen maksajavirastoa ”MAVI”, hyväksyttiin
varainhoitovuoden 2007 osalta komission päätöksillä
2008/397/EY (2) ja 2009/86/EY (3).

(2)

Uusien tietojen ja lisätarkastusten perusteella komissio
voi nyt tehdä Euroopan maaseudun kehittämisen maa
talousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitettavia me
noja koskevan päätöksen Kreikan maksajaviraston ”OPE
KEPE”, Portugalin maksajaviraston ”IFAP” ja Suomen
maksajaviraston ”MAVI” toimittamien tilien täydellisyy
destä, tarkkuudesta ja todenperäisyydestä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artiklan 2 kohdan
mukaisesti tämä päätös ei rajoita sellaisten myöhempien
komission päätösten tekemistä, joilla jätetään yhteisöra

(1) EUVL L 209, 11.8.2005, s.1.
(2) EUVL L 139, 29.5.2008, s. 40.
(3) EUVL L 33, 3.2.2009, s. 35.

Asianomaisilta jäsenvaltioilta tämän päätöksen nojalla kunkin
maaseudun kehittämisohjelman osalta perittävät tai niille mak
settavat määrät, asetuksen (EY) N:o 1290/2005 33 artiklan 8
kohdan soveltamisesta johtuvat määrät mukaan luettuina, vah
vistetaan liitteessä.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Helleenien tasavallalle, Portugalin ta
savallalle ja Suomen tasavallalle.

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 2010.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen
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LIITE
Tarkastetut

ja

hyväksytyt päätöksen ulkopuolelle jätetyt maaseuturahaston menot
kehittämisohjelmaa ja toimenpidettä kohden varainhoitovuonna 2007

maaseudun

Jäsenvaltiolta perittävä tai sille maksettava määrä ohjelmaa kohden
(EUR)

Toimenpide

Menot 2007

Oikaisut

Yhteensä

GR: 2007GR06RPO001

i

ii

iii = i + ii

Jäsenvaltiolta seuraa
Määrät, joita Varainhoitovuodelta Jäsenvaltiolle varain vassa ilmoituksessa
ei voida käyt 2007 hyväksytty ja hoitovuodelta kor perittävä (–) tai sille
tää uudelleen
tarkastettu määrä
vatut välimaksut
maksettava (+)
määrä
iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

83 342 228,55

0,00

83 342 228,55

0,00

83 342 228,55

83 342 228,55

0,00

212

32 123 903,36

0,00

32 123 903,36

0,00

32 123 903,36

32 123 903,36

0,00

214

61 783 222,40

0,00

61 783 222,40

0,00

61 783 222,40

61 783 222,40

0,00

221

16 765 452,61

0,00

16 765 452,61

0,00

16 765 452,61

16 765 452,61

0,00

194 014 806,92

0,00

194 014 806,92

0,00

194 014 806,92

194 014 806,92

0,00

v = iii – iv

vi

Yhteensä
PT: 2007PT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

vii = v – vi

113

1 429 348,64

0,00

1 429 348,64

0,00

1 429 348,64

1 429 348,64

0,00

212

483 629,57

0,00

483 629,57

0,00

483 629,57

483 629,57

0,00

213

4 360 765,91

0,00

4 360 765,91

0,00

4 360 765,91

4 360 765,91

0,00

221

730 820,23

0,00

730 820,23

0,00

730 820,23

730 820,23

0,00

7 004 564,35

0,00

7 004 564,35

0,00

7 004 564,35

7 004 564,35

0,00

Yhteensä
PT: 2007PT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

3 266 789,56

0,00

3 266 789,56

0,00

3 266 789,56

3 266 789,56

0,00

211

4 097 213,53

0,00

4 097 213,53

0,00

4 097 213,53

4 097 213,53

0,00

212

1 723 170,65

0,00

1 723 170,65

0,00

1 723 170,65

1 723 170,65

0,00

214

48 341 911,66

0,00

48 341 911,66

0,00

48 341 911,66

48 341 911,66

0,00

221

25 542 706,82

0,00

25 542 706,82

0,00

25 542 706,82

25 542 706,82

0,00

511

285 000,00

0,00

285 000,00

0,00

285 000,00

285 000,00

0,00

83 256 792,22

0,00

83 256 792,22

0,00

83 256 792,22

83 256 792,22

0,00

Yhteensä
FI: 2007FI06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

83 036,13

0,00

83 036,13

0,00

83 036,13

83 036,13

0,00

113

9 302 896,89

0,00

9 302 896,89

0,00

9 302 896,89

9 240 576,62

62 320,27

123

48 210,89

0,00

48 210,89

0,00

48 210,89

48 210,89

0,00

211

65 633 160,53

12 860,21

65 620 300,32

0,00

65 620 300,32

65 620 300,32

0,00

212

52 090 453,86

– 8 927,92

52 099 381,78

0,00

52 099 381,78

52 099 381,78

0,00

214

87 503 613,64

201 327,95

87 302 285,69

0,00

87 302 285,69

87 302 285,69

0,00

221

1 097 959,60

0,00

1 097 959,60

0,00

1 097 959,60

1 097 959,60

0,00

311

345 766,76

0,00

345 766,76

0,00

345 766,76

345 766,76

0,00

313

62 252,31

0,00

62 252,31

0,00

62 252,31

62 252,31

0,00

321

175 571,99

0,00

175 571,99

0,00

175 571,99

175 571,99

0,00

322

13 200,31

0,00

13 200,31

0,00

13 200,31

13 200,31

0,00

411

10 253,00

0,00

10 253,00

0,00

10 253,00

10 253,00

0,00

413

243 625,99

0,00

243 625,99

0,00

243 625,99

242 561,41

1 064,58

216 610 001,90

205 260,24

216 404 741,66

0,00

216 404 741,66

216 341 356,81

63 384,85

v = iii – iv

vi

Yhteensä
FI: 2007FI06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

vii = v – vi

212

773,68

0,00

773,68

0,00

773,68

773,68

0,00

214

4 010,84

0,00

4 010,84

0,00

4 010,84

4 010,84

0,00

4 784,52

0,00

4 784,52

0,00

4 784,52

4 784,52

0,00

Yhteensä
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KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 1 päivänä helmikuuta 2010,
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitettaviin
menoihin liittyvien Belgian, Saksan, Espanjan, Portugalin ja Slovakian maksajavirastojen tilien
tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2008 osalta
(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 426)
(Ainoastaan espanjan-, hollannin-, portugalin-, ranskan-, saksan- ja slovakinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2010/59/EU)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta
21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 30 ja 33 artiklan,
on kuullut rahastokomiteaa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Komission päätöksellä 2009/373/EY (2) hyväksytään va
rainhoitovuoden 2008 osalta kaikkien maksajavirastojen
menot, lukuun ottamatta Belgian maksajavirastoa ”ALV”,
Saksan maksajavirastoja ”Bayern”, ”Brandenburg”, ”Nie
dersachsen” ja ”Schleswig-Holstein”, Kreikan maksajaviras
toa ”OPEKEPE”, Espanjan maksajavirastoa ”Galicia”, Rans
kan maksajavirastoa ”ODARC”, Italian maksajavirastoa
”ARBEA”, Portugalin maksajavirastoa ”IFAP” ja Slovakian
maksajavirastoa ”APA”.
Uusien tietojen ja lisätarkastusten perusteella komissio
voi nyt tehdä Euroopan maaseudun kehittämisen maa
talousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitettavia me
noja koskevan päätöksen Belgian maksajaviraston ”ALV”,
Saksan maksajavirastojen ”Brandenburg”, ”Niedersachsen”
ja ”Schleswig-Holstein”, Espanjan maksajaviraston ”Gali
cia”, Portugalin maksajaviraston ”IFAP” ja Slovakian mak
sajaviraston ”APA” toimittamien tilien täydellisyydestä,
tarkkuudesta ja todenperäisyydestä.

(1) EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.
(2) EUVL L 116, 9.5.2009, s. 21.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artiklan 2 kohdan
mukaisesti tämä päätös ei rajoita sellaisten myöhempien
komission päätösten tekemistä, joilla jätetään yhteisöra
hoituksen ulkopuolelle menot, joita ei ole suoritettu yh
teisön sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Tällä päätöksellä hyväksytään Belgian maksajaviraston ”ALV”,
Saksan maksajavirastojen ”Brandenburg”, ”Niedersachsen” ja
”Schleswig-Holstein”, Espanjan maksajaviraston ”Galicia”, Portu
galin maksajaviraston ”IFAP” ja Slovakian maksajaviraston
”APA” tilit Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahas
tosta (maaseuturahastosta) rahoitettavien varainhoitovuoden
2008 menojen osalta.
Asianomaisilta jäsenvaltioilta tämän päätöksen nojalla kunkin
maaseudun kehittämisohjelman osalta perittävät tai niille mak
settavat määrät, asetuksen (EY) N:o 1290/2005 33 artiklan 8
kohdan soveltamisesta johtuvat määrät mukaan luettuina, vah
vistetaan liitteessä.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Saksan liit
totasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Portugalin tasavallalle
ja Slovakian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 2010.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen
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LIITE
TARKASTETUT JA HYVÄKSYTYT PÄÄTÖKSEN ULKOPUOLELLE JÄTETYT MAASEUTURAHASTON MENOT
MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAA JA TOIMENPIDETTÄ KOHDEN VARAINHOITOVUONNA 2008
JÄSENVALTIOLTA PERITTÄVÄ TAI SILLE MAKSETTAVA MÄÄRÄ OHJELMAA KOHDEN
(euroa)

CCI: ohjelma/toimenpide

Menot 2008

Oikaisut

Yhteensä

BE: 2007BE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

Jäsenvaltiolta seuraa
Määrät, joita Varainhoitovuodelta Jäsenvaltiolle varain vassa ilmoituksessa
ei voida käyt 2008 tarkastettu ja
hoitovuodelta
perittävä (–) tai sille
tää uudelleen
hyväksytty määrä korvatut välimaksut
maksettava (+)
määrä
iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 597 041,76

0,00

1 597 041,76

0,00

1 597 041,76

1 597 041,67

0,09

112

2 710 657,12

0,00

2 710 657,12

0,00

2 710 657,12

2 710 657,12

0,00

114

575 329,00

0,00

575 329,00

0,00

575 329,00

575 328,99

0,01

121

12 825 365,38

0,00

12 825 365,38

0,00

12 825 365,38

12 825 361,81

3,57

123

124 643,21

0,00

124 643,21

0,00

124 643,21

124 643,20

0,01

125

23 547,15

0,00

23 547,15

0,00

23 547,15

23 547,15

0,00

213

26 188,00

0,00

26 188,00

0,00

26 188,00

26 188,00

0,00

214

8 665 113,41

0,00

8 665 113,41

0,00

8 665 113,41

8 665 102,34

11,07

221

145 606,16

0,00

145 606,16

0,00

145 606,16

145 605,16

1,00

227

132 869,36

0,00

132 869,36

0,00

132 869,36

132 869,29

0,07

311

628 265,92

0,00

628 265,92

0,00

628 265,92

628 265,72

0,20

313

544 626,92

0,00

544 626,92

0,00

544 626,92

544 626,88

0,04

321

105 664,47

0,00

105 664,47

0,00

105 664,47

105 664,48

– 0,01

322

210 076,67

0,00

210 076,67

0,00

210 076,67

210 076,69

– 0,02

323

184 432,86

0,00

184 432,86

0,00

184 432,86

184 432,85

0,01

331

134 385,93

0,00

134 385,93

0,00

134 385,93

134 385,92

0,01

431

152 947,76

0,00

152 947,76

0,00

152 947,76

152 947,75

0,01

511

172 698,36

0,00

172 698,36

0,00

172 698,36

172 698,27

0,09

28 959 459,44

0,00

28 959 459,44

0,00

28 959 459,44

28 959 443,29

16,15

Yhteensä
DE: 2007DE06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

157 797,77

0,00

157 797,77

0,00

157 797,77

157 797,77

0,00

121

4 501 551,97

0,00

4 501 551,97

0,00

4 501 551,97

4 501 551,97

0,00

125

7 619 684,31

0,00

7 619 684,31

0,00

7 619 684,31

7 619 684,32

– 0,01

213

2 179 031,99

0,00

2 179 031,99

0,00

2 179 031,99

2 179 031,98

0,01

214

28 674 920,38

0,00

28 674 920,38

0,00

28 674 920,38

28 674 980,61

– 60,23

226

33 360,00

0,00

33 360,00

0,00

33 360,00

33 360,00

0,00

311

208 321,39

0,00

208 321,39

0,00

208 321,39

208 321,19

0,20

312

386 419,72

0,00

386 419,72

0,00

386 419,72

386 419,72

0,00

313

868 451,26

0,00

868 451,26

0,00

868 451,26

868 451,26

0,00

322

165 495,71

0,00

165 495,71

0,00

165 495,71

165 495,71

0,00

323

884 937,57

0,00

884 937,57

0,00

884 937,57

884 937,57

0,00

331

147 099,50

0,00

147 099,50

0,00

147 099,50

147 099,50

0,00

412

28 793,54

0,00

28 793,54

0,00

28 793,54

28 793,54

0,00

413

791 191,26

0,00

791 191,26

0,00

791 191,26

791 191,26

0,00

431

409 078,08

0,00

409 078,08

0,00

409 078,08

409 078,08

0,00

511

78 954,86

0,00

78 954,86

0,00

78 954,86

78 954,86

0,00

47 135 089,31

0,00

47 135 089,31

0,00

47 135 089,31

47 135 149,34

– 60,03

Yhteensä

FI
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(euroa)

CCI: ohjelma/toimenpide

Menot 2008

Oikaisut

Yhteensä

DE: 2007DE06RPO012

i

ii

iii = i + ii

Jäsenvaltiolta seuraa
Määrät, joita Varainhoitovuodelta Jäsenvaltiolle varain vassa ilmoituksessa
ei voida käyt 2008 tarkastettu ja
hoitovuodelta
perittävä (–) tai sille
tää uudelleen
hyväksytty määrä korvatut välimaksut
maksettava (+)
määrä
iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

460 830,04

0,00

460 830,04

0,00

460 830,04

460 830,04

0,00

114

775 059,50

0,00

775 059,50

0,00

775 059,50

775 059,50

0,00

121

20 043 827,24

0,00

20 043 827,24

0,00

20 043 827,24

20 043 827,24

0,00

123

5 570 699,64

0,00

5 570 699,64

0,00

5 570 699,64

5 570 699,64

0,00

125

11 805 894,52

0,00

11 805 894,52

0,00

11 805 894,52

11 805 894,51

0,01

126

4 869 388,43

0,00

4 869 388,43

0,00

4 869 388,43

4 869 388,43

0,00

213

1 193 318,68

0,00

1 193 318,68

0,00

1 193 318,68

1 193 318,68

0,00

214

17 132 919,63

0,00

17 132 919,63

0,00

17 132 919,63

17 132 919,62

0,01

221

380 164,52

0,00

380 164,52

0,00

380 164,52

380 164,52

0,00

223

1 701,15

0,00

1 701,15

0,00

1 701,15

1 701,15

0,00

225

– 10 222,50

0,00

– 10 222,50

0,00

– 10 222,50

– 10 222,50

0,00

227

4 272 821,30

0,00

4 272 821,30

0,00

4 272 821,30

4 272 821,30

0,00

313

11 065,50

0,00

11 065,50

0,00

11 065,50

11 065,50

0,00

322

652 879,51

0,00

652 879,51

0,00

652 879,51

652 879,51

0,00

323

1 910 623,38

0,00

1 910 623,38

0,00

1 910 623,38

1 910 623,37

0,01

331

34 513,45

0,00

34 513,45

0,00

34 513,45

34 513,45

0,00

341

14 250,00

0,00

14 250,00

0,00

14 250,00

14 250,00

0,00

413

263 116,00

0,00

263 116,00

0,00

263 116,00

263 116,00

0,00

431

28 150,00

0,00

28 150,00

0,00

28 150,00

28 150,00

0,00

511

359 491,01

0,00

359 491,01

0,00

359 491,01

359 491,00

0,01

69 770 491,00

0,00

69 770 491,00

0,00

69 770 491,00

69 770 490,96

0,04

Yhteensä
DE: 2007DE06RPO021

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

113 768,17

0,00

113 768,17

0,00

113 768,17

113 768,18

– 0,01

121

2 177 500,00

0,00

2 177 500,00

0,00

2 177 500,00

2 177 500,00

0,00

123

1 262 577,50

0,00

1 262 577,50

0,00

1 262 577,50

1 262 577,50

0,00

125

1 139 103,86

0,00

1 139 103,86

0,00

1 139 103,86

1 139 103,89

– 0,03

126

5 030 000,00

0,00

5 030 000,00

0,00

5 030 000,00

5 030 000,04

– 0,04

212

635 866,57

0,00

635 866,57

0,00

635 866,57

635 868,26

– 1,69

213

363 677,09

0,00

363 677,09

0,00

363 677,09

363 680,13

– 3,04

214

8 620 523,50

0,00

8 620 523,50

0,00

8 620 523,50

8 620 572,16

– 48,66

221

428 197,36

0,00

428 197,36

0,00

428 197,36

428 198,99

– 1,63

313

1 351 218,17

0,00

1 351 218,17

0,00

1 351 218,17

1 351 218,20

– 0,03

321

2 393 791,15

0,00

2 393 791,15

0,00

2 393 791,15

2 393 791,16

– 0,01

322

1 308 239,92

0,00

1 308 239,92

0,00

1 308 239,92

1 308 239,95

– 0,03

323

3 718 261,01

0,00

3 718 261,01

0,00

3 718 261,01

3 718 261,19

– 0,18

341

152 637,26

0,00

152 637,26

0,00

152 637,26

152 637,29

– 0,03

511

108 883,85

0,00

108 883,85

0,00

108 883,85

108 883,88

– 0,03

28 804 245,41

0,00

28 804 245,41

0,00

28 804 245,41

28 804 300,82

– 55,41

Yhteensä
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(euroa)

CCI: ohjelma/toimenpide

Menot 2008

Oikaisut

Yhteensä

ES: 2007ES06RPO011

i

ii

iii = i + ii

Jäsenvaltiolta seuraa
Määrät, joita Varainhoitovuodelta Jäsenvaltiolle varain vassa ilmoituksessa
ei voida käyt 2008 tarkastettu ja
hoitovuodelta
perittävä (–) tai sille
tää uudelleen
hyväksytty määrä korvatut välimaksut
maksettava (+)
määrä
iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

532 913,94

0,00

532 913,94

0,00

532 913,94

532 913,94

0,00

113

14 053 064,08

0,00

14 053 064,08

0,00

14 053 064,08

14 053 106,99

– 42,91

121

1 931 683,50

0,00

1 931 683,50

0,00

1 931 683,50

1 931 683,46

0,04

124

318 885,95

0,00

318 885,95

0,00

318 885,95

318 885,97

– 0,02

133

642 735,46

0,00

642 735,46

0,00

642 735,46

642 735,45

0,01

211

4 204 390,32

0,00

4 204 390,32

0,00

4 204 390,32

4 204 390,47

– 0,15

212

3 393 059,43

0,00

3 393 059,43

0,00

3 393 059,43

3 393 059,01

0,42

214

3 017 633,62

0,00

3 017 633,62

0,00

3 017 633,62

3 017 631,67

1,95

221

1 024 794,25

0,00

1 024 794,25

0,00

1 024 794,25

1 024 794,26

– 0,01

223

1 092 653,11

0,00

1 092 653,11

0,00

1 092 653,11

1 092 653,10

0,01

226

5 919 058,83

0,00

5 919 058,83

0,00

5 919 058,83

5 919 076,00

– 17,17

311

10 845,72

0,00

10 845,72

0,00

10 845,72

10 845,72

0,00

312

2 202 494,09

0,00

2 202 494,09

0,00

2 202 494,09

2 202 494,08

0,01

321

1 202 567,16

0,00

1 202 567,16

0,00

1 202 567,16

1 202 567,14

0,02

323

401 805,62

0,00

401 805,62

0,00

401 805,62

401 805,63

– 0,01

39 948 585,08

0,00

39 948 585,08

0,00

39 948 585,08

39 948 642,89

– 57,81

Yhteensä
PT: 2007PT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 522 534,84

0,00

1 522 534,84

0,00

1 522 534,84

1 522 533,98

0,86

212

14 517 046,43

0,00

14 517 046,43

0,00

14 517 046,43

14 517 041,11

5,32

214

6 973 557,48

0,00

6 973 557,48

0,00

6 973 557,48

6 973 555,89

1,59

221

623 710,55

0,00

623 710,55

0,00

623 710,55

623 799,88

– 89,33

23 636 849,30

0,00

23 636 849,30

0,00

23 636 849,30

23 636 930,86

– 81,56

Yhteensä
PT: 2007PT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

4 361 413,63

0,00

4 361 413,63

0,00

4 361 413,63

4 361 413,63

0,00

211

91 079 593,39

0,00

91 079 593,39

0,00

91 079 593,39

91 079 593,39

0,00

212

14 706 382,90

0,00

14 706 382,90

0,00

14 706 382,90

14 706 382,90

0,00

214

81 764 281,33

0,00

81 764 281,33

0,00

81 764 281,33

81 764 281,33

0,00

221

34 827 903,60

0,00

34 827 903,60

0,00

34 827 903,60

34 827 903,60

0,00

225

116 377,00

0,00

116 377,00

0,00

116 377,00

116 377,00

0,00

511

1 617 408,55

0,00

1 617 408,55

0,00

1 617 408,55

2 693 094,53

– 1 075 685,98

228 473 360,40

0,00

228 473 360,40

0,00

228 473 360,40

229 549 046,38

– 1 075 685,98

v = iii – iv

vi

Yhteensä
PT: 2007PT06RPO003

113

i

ii

iii = i + ii

9 496,90

0,00

212

6 900,32

214

1 411 149,58

221
Yhteensä
SK: 2007SK06RPO001

iv

9 496,90

0,00

0,00

6 900,32

0,00

0,00

1 411 149,58

0,00

130,87

0,00

130,87

0,00

1 427 677,67

0,00

1 427 677,67

0,00

i

ii

iii = i + ii

iv

9 496,90

vii = v – vi

9 496,92

– 0,02

6 900,32

6 900,26

0,06

1 411 149,58

1 411 149,34

0,24

130,87

130,87

0,00

1 427 677,67

1 427 677,39

0,28

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

44 391 735,28

0,00

44 391 735,28

0,00

44 391 735,28

44 391 735,18

0,10

212

31 308 747,96

0,00

31 308 747,96

0,00

31 308 747,96

31 312 565,46

– 3 817,50

214

22 085 790,81

0,00

22 085 790,81

0,00

22 085 790,81

22 085 792,09

– 1,28

97 786 274,05

0,00

97 786 274,05

0,00

97 786 274,05

97 790 092,73

– 3 818,68

Yhteensä
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KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 2 päivänä helmikuuta 2010,
Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettaviin maaseudun
kehittämistoimenpiteiden menoihin liittyvien Maltan maksajaviraston tilien tarkastamisesta ja
hyväksymisestä varainhoitovuoden 2007 osalta
(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 459)
(Ainoastaan maltankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2010/60/EU)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artiklan 2 kohdan
mukaisesti tämä päätös ei rajoita sellaisten myöhempien
komission päätösten tekemistä, joilla jätetään yhteisöra
hoituksen ulkopuolelle menot, joita ei ole suoritettu yh
teisön sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta
21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 30 ja 39 artiklan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksellä 2008/395/EY (2) ja komission pää
töksellä 2009/85/EY (3) hyväksytään varainhoitovuoden
2007 osalta kaikkien maksajavirastojen menot, lukuun
ottamatta Maltan maksajavirastoa MRAE:ta.

1 artikla
Tarkastetaan ja hyväksytään Maltan maksajaviraston MRAE:n
tilit Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahas
tosta) rahoitettavien varainhoitovuoden 2007 maaseudun kehit
tämistoimenpiteiden menojen osalta.
Maltassa sovellettavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden
osalta
asianomaiselta
jäsenvaltiolta
tämän
päätöksen
mukaisesti perittävät tai sille maksettavat määrät vahvistetaan
liitteissä I ja II.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Maltan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2010.
(2)

Uusien tietojen toimittamisen ja lisätarkastusten perus
teella komissio voi nyt tehdä maaseudun kehittämistoi
menpiteiden menoja koskevan päätöksen Maltan maksa
javiraston MRAE:n toimittamien tilien täydellisyydestä,
tarkkuudesta ja todenperäisyydestä.

(1) EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.
(2) EUVL L 139, 29.5.2008, s. 25.
(3) EUVL L 33, 3.2.2009, s. 31.

Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen

5.2.2010

LIITE I
MAKSAJAVIRASTOJEN TILIEN TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN
VARAINHOITOVUOSI 2007 – MAATALOUSTUKIRAHASTON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN MENOT UUSISSA JÄSENVALTIOISSA
JÄSENVALTIOLTA PERITTÄVÄ TAI SILLE MAKSETTAVA MÄÄRÄ

FI

2007 – Maksajavirastojen menot, joita koskevat tilit on
JV

MT

EUR

a + b yhteensä

Vähennykset

Yhteensä

Jäsenvaltiolle va
rainhoitovuodelta
korvatut välimaksut

Jäsenvaltiolta perit
tävä (–) tai sille
maksettava (+)
määrä

b

c=a+b

d

e=c+d

f

g=e–f

0,00

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

4 148 025,00

0,92

tarkastettu ja hyväksytty

jätetty tämän päätöksen ulkopuolelle

= vuosi-ilmoituksessa ilmoitetut menot

= jäsenvaltiolle varainhoitovuodelta kor
vatut välimaksut yhteensä

a

4 148 025,92

Euroopan unionin virallinen lehti
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LIITE II
TARKASTETUT JA HYVÄKSYTYT MAATALOUSTUKIRAHASTON MENOT MAASEUDUN
KEHITTÄMISTOIMENPITEITTÄIN UUSISSA JÄSENVALTIOISSA
VARAINHOITOVUONNA 2007
TILINPÄÄTÖSTEN JA ILMOITETTUJEN MENOJEN VÄLISET EROT

JV

Nro

Toimenpide

Menot 2007
Liite I sarake ”a”

Vähennykset
Liite I sarake ”d”

Tarkastettu ja
hyväksytty
määrä 2007
Liite I sarake ”e”

MT

Nro

Toimenpide

i

ii

iii = i + ii

1

Epäsuotuisat alueet

1 720 811,99

0,00

1 720 811,99

2

Maatalouden ympäristötoimenpiteet

602 487,79

0,00

602 487,79

3

Vaatimusten täyttäminen

151 000,30

0,00

151 000,30

4

Tuottajaryhmä

0,00

0,00

0,00

5

Tekninen apu

101 978,48

0,00

101 978,48

6

Täydentävä valtiontuki

0,00

0,00

0,00

7

Tapauskohtainen toimenpide

1 571 747,36

0,00

1 571 747,36

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

Yhteensä

FI
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KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 2 päivänä helmikuuta 2010,
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettuja
varainhoitovuoden 2006 menoja koskevien, Saksan ja Portugalin eräiden maksajavirastojen tilien
tarkastamisesta ja hyväksymisestä
(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 470)
(Ainoastaan saksan- ja portugalinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2010/61/EU)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

heinäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1663/95 (5) 7 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa
säädetään, että ensimmäisessä alakohdassa mainitun tilien
tarkastus- ja hyväksymispäätöksen mukaisesti kultakin jä
senvaltiolta perittävät määrät tai sille maksettavat määrät
määritellään vähentämällä kyseisen varainhoitovuoden eli
varainhoitovuoden 2006 aikana maksetut ennakkomak
sut samalle vuodelle ensimmäisen alakohdan mukaisesti
hyväksytyistä menoista. Nämä summat vähennetään tilien
tarkastus- ja hyväksymispäätöstä seuraavan toisen kuu
kauden menojen perusteella maksettavista ennakkomak
suista tai lisätään niihin.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta
17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1258/1999 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta
21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1290/2005 (2) ja erityisesti sen 32 artiklan,

on kuullut rahastokomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission
päätöksillä
2007/327/EY (3)
ja
2008/304/EY (4) hyväksytään varainhoitovuoden 2006
osalta kaikkien maksajavirastojen menot, lukuun otta
matta Saksan maksajavirastoa ”Bayern-Umwelt”, Italian
maksajavirastoa ”ARBEA” ja Portugalin maksajavirastoa
”IFADAP”.

(2)

Uusien tietojen ja lisätarkastusten perusteella komissio
voi nyt tehdä päätöksen Saksan maksajaviraston ”Bay
ern-Umwelt” ja Portugalin maksajaviraston ”IFADAP” toi
mittamien tilien täydellisyydestä, tarkkuudesta ja toden
peräisyydestä.

(3)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 soveltamista kos
kevista yksityiskohtaisista säännöistä EMOTR:n tukiosas
ton tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta 7 päivänä

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

EYVL
EUVL
EUVL
EUVL

L
L
L
L

160,
209,
122,
139,

26.6.1999,
11.8.2005,
11.5.2007,
29.5.2008,

s. 103.
s. 1.
s. 51.
s. 22.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 5 kohdan
mukaan siinä tapauksessa, että takaisinperintää ei toteu
teta neljän vuoden kuluessa ensimmäisen asteen hallin
nollisen tai oikeudellisen päätöksen tekemisestä, tai kah
deksan vuoden kuluessa, jos takaisinperintää käsitellään
kansallisessa tuomioistuimessa, takaisinperinnän toteutta
matta jättämisestä aiheutuvista rahoituksellisista seurauk
sista vastaa 50-prosenttisesti kyseinen jäsenvaltio ja 50prosenttisesti ne katetaan yhteisön talousarviosta. Maini
tun asetuksen 32 artiklan 3 kohdassa velvoitetaan jäsen
valtiot toimittamaan komissiolle tilinpäätöksen yhtey
dessä yhteenveto väärinkäytösten vuoksi aloitetuista ta
kaisinperintämenettelyistä. Jäsenvaltioiden takaisin perit
tävien määrien ilmoitusvelvollisuuden soveltamista koske
vat yksityiskohtaiset säännöt annetaan neuvoston asetuk
sen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityis
kohtaisista säännöistä maksajavirastojen ja muiden elin
ten hyväksymisen sekä maataloustukirahaston ja maaseu
turahaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta
21 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuk
sessa (EY) N:o 885/2006 (6). Mainitun asetuksen liitteessä
III esitetään taulukot 1 ja 2, jotka jäsenvaltioiden on
toimitettava vuonna 2007. Komissio päättää jäsenvaltioi
den toimittamien taulukoiden perusteella rahoitukselli
sista seurauksista, joita sovelletaan, kun takaisinperintää
ei ole toteutettu neljän tai vastaavasti kahdeksan vuoden
kuluessa. Tämä päätös ei rajoita sääntöjenmukaisuutta
koskevien myöhempien päätösten tekemistä asetuksen
(EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

(5) EYVL L 158, 8.7.1995, s. 6.
(6) EUVL L 171, 23.6.2006, s. 90.
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(7)
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Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 6 kohdan
nojalla jäsenvaltiot voivat päättää jättää takaisinperinnän
suorittamatta. Tällainen päätös voidaan tehdä vain, jos
takaisinperinnästä aiheutuneet ja ennakoitavat kustannuk
set ovat yhteensä suuremmat kuin takaisin perittävä
määrä tai jos takaisinperintä osoittautuu mahdottomaksi
velallisen tai väärinkäytöksestä oikeudellisesti vastuussa
olevien henkilöiden maksukyvyttömyyden vuoksi, ja
tämä on todettu ja hyväksytty asianomaisen jäsenvaltion
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos tällainen päätös
on tehty neljän vuoden kuluessa ensimmäisen asteen hal
linnollisen tai oikeudellisen päätöksen tekemisestä tai
kahdeksan vuoden kuluessa, jos takaisinperintää käsitel
lään kansallisessa tuomioistuimessa, takaisinperinnän to
teuttamatta jättämisestä aiheutuvat rahoitukselliset seura
ukset olisi katettava 100-prosenttisesti yhteisön talous
arviosta. Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 3
kohdassa tarkoitetussa yhteenvedossa ilmoitetaan määrät,
joiden osalta jäsenvaltio on päättänyt olla toteuttamatta
takaisinperintää, sekä päätöksen perustelut. Nämä määrät
eivät jää asianomaisten jäsenvaltioiden vastattaviksi, vaan
ne katetaan yhteisön talousarviosta. Tämä päätös ei ra
joita sääntöjenmukaisuutta koskevien myöhempien pää
tösten tekemistä mainitun asetuksen 32 artiklan 8 koh
dan mukaisesti.
Kyseisten maksajavirastojen tilejä tarkastaessaan ja hyväk
syessään komissio ottaa huomioon kyseisiltä jäsenvaltio
ilta jo päätösten 2007/327/EY ja 2008/394/EY perus
teella pidätetyt määrät.
Asetuksen (EY) N:o 1258/1999 7 artiklan 3 kohdan toi
sen alakohdan ja asetuksen (EY) N:o 1663/95 7 artiklan

5.2.2010

1 kohdan mukaisesti tämä päätös ei rajoita sellaisten
myöhempien komission päätösten tekemistä, joilla jäte
tään yhteisörahoituksen ulkopuolelle sellaiset menot, joita
ei ole suoritettu yhteisön säännösten mukaisesti,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Hyväksytään Saksan maksajaviraston ”Bayern-Umwelt” ja Portu
galin maksajaviraston ”IFADAP” tilit Euroopan maatalouden oh
jaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettavien va
rainhoitovuoden 2006 menojen osalta.
Asianomaisilta jäsenvaltioilta tämän päätöksen nojalla perittävät
tai niille maksettavat määrät, asetuksen (EY) N:o 1290/2005
32 artiklan 5 kohdan soveltamisesta johtuvat määrät mukaan
luettuina, vahvistetaan liitteessä.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle ja Portugalin
tasavallalle.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2010.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen
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LIITE
MAKSAJAVIRASTOJEN TILIEN TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN
VARAINHOITOVUOSI 2006
Jäsenvaltiolta perittävä tai sille maksettava määrä

FI

2006 – Maksajavirastojen menot /
käyttötarkoitukseensa sidotut tulot,
joita koskevat tilit on
tarkastettu ja
hyväksytty
JV

jätetty pää
töksen ulko
puolelle

a

DE

EUR

6 543 354 057,67

PT

EUR

948 006 804,65

a + b yhteensä

b

c = a + b

d

e

f = c+ d + e

g

0,00 6 543 354 057,67 – 15 751,26 – 22 076 833,17 6 521 261 473,24
0,00

948 006 804,65 – 79 408,17

– 1 169 114,34

Menot (3)

Käyttötarkoitukseensa sidotut
tulot (3)

05 07 01 06
k

946 758 282,14

Jäsenvaltiolta
Jäsenvaltiolta
Jäsenvaltiolta tä
päätöksen
Jäsenvaltiolta perit
päätöksen
män päätöksen
2008/394/EY
tävä (–) tai sille
mukaisesti perit
2007/327/EY mu
mukaisesti pe
maksettava määrä kaisesti perittävä (–)
tävä (–) tai sille
rittävä (–) tai
(+)
tai sille maksettava
maksettava
sille makset
määrä (+)
määrä (+) (2)
tava määrä (+)

h = f –g

i

j = h – i – i'

6 543 392 477,21 – 22 131 003,97 – 22 062 685,96 – 68 318,01
946 441 751,51

316 530,63

704 425,08

0,00

0,00
– 387 894,45

Sokerirahasto
32 artikla (=e)

Menot (4)

Käyttötarkoitukseensa sidotut
tulot (4)

67 01

05 02 16 02

68 03

67 02

l

m

n

o

JV

i'

Euroopan unionin virallinen lehti

= kuukausiilmoituksissa
= vuosi-ilmoituksessa
ilmoitetut
ilmoitetut menot /
menot /
käyttötarkoitukseensa käyttötarkoi
sidotut tulot
tukseensa si
dotut tulot
yhteensä

Maksujen vä
hennykset ja Asetuksen (EY) N:o Määrä yhteensä, vä
Jäsenvaltiolle varain
keskeyttämiset
hennykset ja kes
1290/2005
hoitovuodelta suorite
koko varain 32 artiklan mukai keytykset mukaan
tut maksut
hoitovuo
set vähennykset
luettuina
delta (1)

Yhteensä (=j)

p=k+l+m+n+o

DE

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT

EUR

– 279 281,98

0,00

0,00

0,00

– 108 612,47

– 387 894,45

(1) Huomioon otettavia ovat maksujärjestelmän mukaiset vähennykset ja keskeytykset, joihin lisätään erityisesti elo-, syys- ja lokakuussa 2006 todetuista maksumääräaikojen noudattamatta jättämisistä johtuvat oikaisut.
(2) Jäsenvaltiolta perittävää tai sille maksettavaa määrää laskettaessa otetaan huomioon joko vuosi-ilmoituksessa ilmoitetut tarkastetut ja hyväksytyt menot yhteensä (sarake a) tai kuukausi-ilmoituksissa ilmoitetut, tilien tarkastamisen ja
hyväksymisen ulkopuolelle jätetyt menot yhteensä (sarake b).
Sovellettava valuuttakurssi: asetuksen (EY) N:o 883/2006 7 artiklan 2 kohta.
(3) Jos käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen osuus on jäsenvaltion eduksi, se on ilmoitettava nimikkeessä 05 07 01 06.
(4) Jos sokerirahaston käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen osuus on jäsenvaltion eduksi, se on ilmoitettava nimikkeessä 05 02 16 02.
Huom: Nimikkeistö 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.
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TILAUSHINNAT 2010 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

1 100 euroa/vuosi

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

770 euroa/vuosi

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

22 EU:n virallista kieltä

400 euroa/vuosi

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

Monikielinen: 23 EU:n
virallista kieltä

300 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut

Kilpailua koskevilla kielillä

50 euroa/vuosi

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”.
CD-ROM-levyt korvataan DVD-levyillä vuoden 2010 aikana.

Myynti ja tilaukset
Maksulliset julkaisut, kuten Euroopan unionin virallinen lehti, ovat tilattavissa 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

FI

