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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 101/2011,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2011,
Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista
toimenpiteistä
tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta tehokkaisiin
oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan oikeudenkäyn
tiin sekä oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta
olisi sovellettava näiden oikeuksien mukaisesti.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 215 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöi
hin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
31 päivänä tammikuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen
2011/72/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

(4)

Ottaen huomioon Tunisian tilanteen aiheuttaman erityi
sen uhan kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle, ja
jotta
varmistetaan
johdonmukaisuus
päätöksen
2011/72/YUTP liitteen muuttamis- ja uudelleentarkastel
uprosessin kanssa, neuvoston olisi käytettävä toimivaltaa
muuttaa tämän asetuksen liitteessä I olevaa luetteloa.

(5)

Osana tämän asetuksen liitteessä I olevien luetteloiden
muuttamista koskevaa menettelyä luetteloon otettaville
luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja
elimille olisi toimitettava perustelut näiden luetteloon ot
tamiselle, jotta näillä on mahdollisuus esittää huomautuk
sia. Jos huomautuksia esitetään tai jos esitetään olennaista
uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään
uudelleen huomautusten perusteella ja ilmoitettava asiasta
asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

(6)

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten ja mahdolli
simman hyvän oikeusvarmuuden takaamiseksi unionissa
olisi julkaistava niiden luonnollisten henkilöiden, oikeus
henkilöiden, yhteisöjen ja elinten, joiden varat ja talou
delliset resurssit on jäädytettävä tämän asetuksen mukai
sesti, nimet ja eräitä muita näitä koskevia asian kannalta
merkityksellisiä tietoja. Henkilötietojen käsittelyssä olisi
noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten
ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näi
den tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulu
kuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EY) N:o 45/2001 (2) ja yksilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Eu
roopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (3).

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksessä 2011/72/YUTP säädetään Tuni
sian valtion varojen väärinkäytöstä vastuussa olevien ja
siten Tunisian kansalta talouden ja yhteiskunnan kestävän
kehityksen edut riistävien ja demokratiakehitystä maassa
heikentävien tiettyjen henkilöiden sekä heitä lähellä ole
vien henkilöiden hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai
valvonnassa olevien varojen ja taloudellisten resurssien
jäädyttämisestä. Kyseiset luonnolliset henkilöt, oikeushen
kilöt, yhteisöt ja elimet luetellaan päätöksen liitteessä.

(2)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toimin
nasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi
niiden täytäntöönpano edellyttää lainsäädäntöä unionin
tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toi
mijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(3)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja nouda
tetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa

(1) EUVL L 28, 2.2.2011, s. 62.

(2) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
(3) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
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Sen varmistamiseksi, että tässä asetuksessa säädetyt toi
menpiteet ovat tehokkaita, asetuksen on tultava voimaan
välittömästi sen julkaisupäivänä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

5.2.2011

2 artikla
1.
Jäädytetään kaikki niiden liitteessä I lueteltujen luonnollis
ten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, joiden
neuvosto on päätöksen 2011/72/YUTP 1 artiklan 1 kohdan
mukaisesti katsonut olevan vastuussa Tunisian valtion varojen
väärinkäytöstä, ja heitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden,
oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten hallussa, omistuksessa,
hallinnassa tai valvonnassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan
a) ’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja,
joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:
i) käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräyk
set ja muut maksuvälineet;
ii) talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, ti
leillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;
iii) julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukko
velkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvo
paperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodis
tukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdan
naissopimukset;
iv) korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä
tulo tai arvo;
v) luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai
muut rahoitussitoumukset;
vi) remburssit, konossementit, kauppakirjat;
vii) varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat
asiakirjat;
b) ’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen
varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö,
käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden
määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta
tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka
mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan
luettuna;
c) ’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai ainee
tonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja
mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen
hankkimiseen;
d) ’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla este
tään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen
hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla
tai kiinnittämällä;
e) ’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelle
taan Euroopan unionista tehtyä sopimusta siinä määrätyin
edellytyksin, mukaan lukien niiden ilmatila.

2.
Varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välilli
sesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden,
oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödyn
nettäviksi.

3.
Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sel
laiseen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai
seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden
kiertäminen.

3 artikla
1.
Henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon ottamisen pe
rustelut sisältyvät liitteeseen I.

2.
Liite I sisältää myös asianomaisten luonnollisten henkilöi
den tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten tunnistamiseksi
tarvittavat tiedot, jotka ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden
osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, mukaan lukien peiteni
met, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökor
tin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai
ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia
tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisteri
numero ja toimipaikka.

4 artikla
1.
Liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viran
omaiset voivat 2 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jää
dytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen
tai saataville asettamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa eh
doin, todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a) ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen henkilöiden ja heidän
huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyy
dyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintar
vikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääk
keistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja jul
kisten palvelujen käytöstä;

b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien
kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai näistä palveluista
aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;
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c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudel
listen resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta
aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;
tai
d) ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, edellyttäen, että
jäsenvaltio on ilmoittanut kaikille muille jäsenvaltioille ja
komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista
ne perusteet, joiden nojalla se katsoo, että tapauskohtainen
lupa olisi annettava.
2.
Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komis
siolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.
5 artikla
1.
Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteessä II lue
tellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia
tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapa
uttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
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ne saavat luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushen
kilön, yhteisön tai elimen tilille siirrettyjä varoja, edellyttäen, että
myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitustai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista vii
pymättä toimivaltaisille viranomaisille.

7 artikla
Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että
liitteessä I mainitun henkilön, yhteisön tai elimen suorittama
maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen
henkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle
henkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona kyseinen
henkilö, yhteisö tai elin on nimetty, liitteessä II luetelluilla verk
kosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset
voivat hyväksyä tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin tiet
tyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapautta
misen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että
a) kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu
tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen
sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu henkilö, yhteisö tai
elin on sisällytetty liitteeseen I, perustama panttioikeus tai
tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen
tuota päivää antama ratkaisu;
b) varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan katta
maan tällaisella panttioikeudella turvatut tai tällaisella ratkai
sulla vahvistetut saatavat niiden lakien ja määräysten asetta
missa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuk
sia, joilla on tällaisia saatavia;
c) panttioikeutta ei ole perustettu tai ratkaisua annettu liitteessä
I luetellun henkilön, yhteisön tai elimen eduksi ja

i) varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä I maini
tun henkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuori
tukseen;

ii) maksusuorituksella ei rikota 2 artiklan 2 kohtaa;

b) asianomainen jäsenvaltio on vähintään kaksi viikkoa ennen
luvan antamista ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komis
siolle tästä toteamuksesta sekä aikeestaan antaa lupa.

8 artikla
d) panttioikeuden tai ratkaisun tunnustaminen ei ole asianomai
sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.
2.
Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komis
siolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.
6 artikla
1.
Edellä olevan 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin
jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:
a) näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai
b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut,
jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää,
jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushen
kilö, yhteisö tai elin sisällytettiin liitteeseen I,
edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jää
dytetään 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
2.
Edellä olevan 2 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia
rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun

1.
Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen tai nii
den saataville asettamisen estäminen, joka on tapahtunut vilpit
tömästi siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei
johda minkäänlaiseen korvausvastuuseen jäädyttämisen toteutta
neen tai saataville asettamisesta kieltäytyneen luonnollisen hen
kilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen osalta taikka tämän
johtajien tai työntekijöiden osalta, ellei varojen ja taloudellisten
resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen estämisen
osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.
Edellä 2 artiklan 2 kohdassa säädetystä kiellosta ei seuraa
minkäänlaista vastuuvelvollisuutta sellaisille luonnollisille henki
löille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja muille elimille, jotka aset
tivat varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät
tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden
toiminta rikkoisi kyseistä kieltoa.

9 artikla
1.
Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, salas
sapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen
soveltamista, luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yh
teisöjen ja elinten on
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a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudatta
mista edistävät tiedot, kuten 2 artiklan mukaisesti jäädytetyt
tilit ja määrät, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla maini
tuille asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viran
omaisille sekä komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden
välityksellä; ja
b) tehtävä yhteistyötä mainittujen toimivaltaisten viranomaisten
kanssa näiden tietojen mahdollisessa tarkistamisessa.
2.
Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja
tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on
toimitettu tai vastaanotettu.
10 artikla
Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän
asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toi
silleen hallussaan olevat tämän asetuksen kannalta merkityksel
liset tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpanoongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomi
oista.
11 artikla
Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä II jäsenvaltioiden toi
mittamien tietojen perusteella.
12 artikla
1.
Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön,
oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 2 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä I vastaavasti.
2.
Neuvosto antaa päätöksensä, mukaan lukien luetteloon
ottamisen perusteet, tiedoksi 1 kohdassa tarkoitetulle luonnolli
selle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suo
raan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja
antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhtei
sölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.
3.
Mikäli huomautuksia esitetään tai esitetään olennaista
uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja il
moittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeus
henkilölle, yhteisölle tai elimelle.
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4.
Liitteessä I olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen sään
nöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein.
13 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten
rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja to
teutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi,
että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita,
oikeasuhteisia ja varoittavia.
2.
Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle
tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitet
tava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutok
sista.
14 artikla
Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädet
tyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten
ovat liitteessä II.
15 artikla
Tätä asetusta sovelletaan
a) unionin alueella, mukaan lukien sen ilmatila;
b) jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai
muussa aluksessa;
c) unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion
kansalaiseen;
d) oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu
tai muodostettu jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;
e) oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama
liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.
16 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2011.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
MARTONYI J.
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ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUISTA LUONNOLLISISTA
OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ

HENKILÖISTÄ,

Nimi

Henkilötiedot

1.

Zine El Abidine Ben Haj
Hamda Ben Haj Hassen
BEN ALI

Tunisian entinen presidentti, syntynyt
Hammam-Soussessa 3. syyskuuta 1936,
Selma HASSENin poika, Leïla TRABEL
SIn puoliso, kansallisen henkilökortin
nro 00354671 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

2.

Leila Bent Mohamed
Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen,
syntynyt
Tunisissa
24. lokakuuta 1956, Saida DHERIFin
tytär, Zine El Abidine BEN ALIn puo
liso, kansallisen henkilökortin nro
00683530 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

3.

Moncef Ben Mohamed
Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen,
syntynyt
Tunisissa
4. maaliskuuta 1944, Saida DHERIFin
poika, Yamina SOUIEIn puoliso, yritys
johtaja, asuu osoitteessa 11 rue de
France- Radès Ben Arous, kansallisen
henkilökortin nro 05000799 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

4.

Mohamed Ben Moncef
Ben Mohamed
TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Sabha-Lybiessa
7. tammikuuta 1980, Yamina SOUIEIn
poika, yritysjohtaja, Inès LEJRIn puoliso,
asuu osoitteessa résidence de l'étoile du
nord - suite B -7ème étage - appt. No25
- Centre urbain du nord - Cité El
Khadra - Tunis, kansallisen henkilökor
tin nro 04524472 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

5.

Fahd Mohamed Sakher
Ben Moncef Ben
Mohamed Hfaiez
MATERI

Tunisialainen,
syntynyt
Tunisissa
2. joulukuuta 1981, Naïma BOUTIBAn
poika, Nesrine BEN ALIn puoliso, kan
sallisen henkilökortin nro 04682068
haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

6.

Nesrine Bent Zine El
Abidine Ben Haj Hamda
BEN ALI

Tunisialainen,
syntynyt
Tunisissa
16. tammikuuta 1987, Leïla TRABELSIn
tytär, Fahd Mohamed Sakher MATERIn
puoliso, kansallisen henkilökortin nro
00299177 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

7.

Halima Bent Zine El
Abidine Ben Haj Hamda
BEN ALI

Tunisialainen,
syntynyt
Tunisissa
17. heinäkuuta 1992, Leïla TRABELSIn
tytär, asuu presidentinpalatsissa, kansal
lisen henkilökortin nro 09006300 hal
tija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

8.

Belhassen Ben
Mohamed Ben Rhouma
TRABELSI

Tunisialainen,
syntynyt
Tunisissa
5. marraskuuta 1962, Saida DHERIFin
poika, yritysjohtaja, asuu osoitteessa
32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis,
kansallisen
henkilökortin
nro
00777029 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

Perusteet
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9.

Mohamed Naceur Ben
Mohamed Ben Rhouma
TRABELSI

Tunisialainen,
syntynyt
Tunisissa
24. kesäkuuta 1948, Saida DHERIFin
poika, Nadia MAKNIn puoliso, valtuu
tettu maatalousalan yrityksen johtaja,
asuu osoitteessa 20 rue El Achfat - Cart
hage - Tunis, kansallisen henkilökortin
nro 00104253 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

10.

Jalila Bent Mohamed
Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen,
syntynyt
Radèsissa
19. helmikuuta 1953, Saida DHERIFin
tytär, Mohamed MAHJOUBin puoliso,
yritysjohtaja, asuu osoitteessa 21 rue d’
Aristote - Carthage Salammbô, kansal
lisen henkilökortin nro 00403106 hal
tija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

11.

Mohamed Imed Ben
Mohamed Naceur Ben
Mohamed TRABELSI

Tunisialainen,
syntynyt
Tunisissa
26. elokuuta 1974, Najia JERIDIn
poika, liikemies, asuu osoitteessa 124
avenue Habib Bourguiba-Carthage presi
dence, kansallisen henkilökortin nro
05417770 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

12.

Mohamed Adel Ben
Mohamed Ben
Rehouma TRABELSI

Tunisialainen,
syntynyt
Tunisissa
26. huhtikuuta 1950, Saida DHERIFin
poika, Souad BEN JEMIAn puoliso, yri
tysjohtaja, asuu osoitteessa 3 rue de la
colombe - Gammarth supérieur, kansal
lisen henkilökortin nro 00178522 hal
tija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

13.

Mohamed Mourad Ben
Mohamed Ben
Rehouma TRABELSI

Tunisialainen,
syntynyt
Tunisissa
25. syyskuuta 1955, Saida DHERIFin
poika, Hela BELHAJin puoliso, yrityksen
pääjohtaja, asuu osoitteessa 20 Rue Ibn
Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis,
kansallisen
henkilökortin
nro
05150331 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

14.

Samira Bent Mohamed
Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 27. joulukuuta
1958, Saida DHERIFin tytär, Mohamed
Montassar MEHERZIn puoliso, kaupalli
nen johtaja, asuu osoitteessa 4 rue Ta
oufik EI Hakim - La Marsa, kansallisen
henkilökortin nro 00166569 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

15.

Mohamed Montassar
Ben Kbaier Ben
Mohamed MEHERZI

Tunisialainen,
syntynyt
Marsassa
5. toukokuuta 1959, Fatma SFARin
poika, Samira TRABELSIn puoliso, yri
tyksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 4
rue Taoufik El Hakim-la Marsa, kansal
lisen henkilökortin nro 00046988.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

16.

Nefissa Bent Mohamed
Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 1. helmikuuta
1960, Saida DHERIFin tytär, Habib
ZAKIRin puoliso, asuu osoitteessa 4
rue de la mouette - Gammarth supéri
eur, kansallisen henkilökortin nro
00235016 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

17.

Habib Ben Kaddour Ben
Mustapha BEN ZAKIR

Tunisialainen, syntynyt 5. maaliskuuta
1957, Saida BEN ABDALLAHin poika,
Nefissa TRABELSIn puoliso, rakennut
taja, asuu osoitteessa 4 rue EnnawrasGammarth supérieur, kansallisen henki
lökortin nro 00547946 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.
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18.

Moez Ben Moncef Ben
Mohamed TRABELSI

Tunisialainen,
syntynyt
Tunisissa
3. heinäkuuta 1973 Yamina SOUIEIn
poika, rakennusyrityksen johtaja, asuu
kiinteistössä Amine El Bouhaira-Rue
du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tu
nis, kansallisen henkilökortin nro
05411511 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

19.

Lilia Bent Noureddine
Ben Ahmed NACEF

Tunisialainen,
syntynyt
Tunisissa
25. kesäkuuta 1975, Mounira TRABEL
SIn tytär (Leila TRABELSIn sisar), yritys
johtaja, Mourad MEHDOUIn puoliso,
asuu osoitteessa 41 rue Garibaldi -Tu
nis, kansallisen henkilökortin nro
05417907 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

20.

Mourad Ben Hédi Ben
Ali MEHDOUI

Tunisialainen,
syntynyt
Tunisissa
3. toukokuuta 1962, Neila BARTAJIn
poika, Lilia NACEFin puoliso, yrityksen
pääjohtaja, asuu osoitteessa 41 rue Ga
ribaldi - Tunis, kansallisen henkilökortin
nro 05189459 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

21.

Houssem Ben Mohamed
Naceur Ben Mohamed
TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 18. syyskuuta
1976, Najia JERIDIn poika, yrityksen
toimitusjohtaja, asuu rakennuksessa Er
riadh.2-Gammarth - Tunis, kansallisen
henkilökortin nro 05412560 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

22.

Bouthaina Bent Moncef
Ben Mohamed
TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 4. joulukuuta
1971, Yamina SOUIEIn tytär, yritysjoh
taja, asuu osoitteessa 2 rue El Farrouj la Marsa, kansallisen henkilökortin nro
05418095 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

23.

Nabil Ben Abderrazek
Ben Mohamed
TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 20. joulukuuta
1965, Radhia MATHLOUTHIn poika,
Linda CHERNIn puoliso, Tunisairin toi
miston virkailija, asuu osoitteessa 12
rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, kan
sallisen henkilökortin nro 00300638
haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben
Mohamed BEN GAIED

Tunisialainen, syntynyt 29. tammikuuta
1988, Kaouther Feriel HAMZAn poika,
Stafiem - Peugeot -yrityksen pääjohtaja,
asuu osoitteessa 4 rue Mohamed
Makhlouf -El Manar.2-Tunis.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

25.

Mohamed Slim Ben
Mohamed Hassen Ben
Salah CHIBOUB

Tunisialainen, syntynyt 13. tammikuuta
1959, Leïla CHAIBIn poika, Dorsaf BEN
ALIn puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu
osoitteessa rue du jardin - Sidi Bousaid Tunis, kansallisen henkilökortin nro
00400688 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

26.

Dorsaf Bent Zine El
Abidine Ben Haj Hamda
BEN ALI

Tunisialainen,
syntynyt
Bardossa
5. heinäkuuta 1965, Naïma EL KEFIn
tytär, Mohamed Slim CHIBOUBin puo
liso, asuu osoitteessa 5 rue El Montazah
- Sidi Bousaid - Tunis, kansallisen hen
kilökortin nro 00589759 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.
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27.

Sirine Bent Zine El
Abidine Ben Haj Hamda
BEN ALI

Tunisialainen,
syntynyt
Bardossa
21. elokuuta 1971, Naïma EL KEFIn
tytär, Mohamed Marouene MABROU
Kin puoliso, neuvos ulkoasianministe-ri
össä, kansallisen henkilökortin nro
05409131 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

28.

Mohamed Marouen Ben
Ali
Ben
Mohamed
MABROUK

Tunisialainen,
syntynyt
Tunisissa
11. maaliskuuta 1972, Jaouida El BEJIn
poika, Sirine BEN ALIn puoliso, yrityk
sen pääjohtaja, asuu osoitteessa 8 rue
du Commandant Béjaoui - Carthage Tunis, kansallisen henkilökortin nro
04766495 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

29.

Ghazoua Bent Zine El
Abidine Ben Haj Hamda
BEN ALI

Tunisialainen,
syntynyt
Bardossa
8. maaliskuuta 1963, Naïma EL KEFIn
tytär, Slim ZARROUKin puoliso, lää
käri, asuu osoitteessa 49 avenue Habib
Bourguiba - Carthage, kansallisen henki
lökortin nro 00589758 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

30.

Slim Ben Mohamed
Salah Ben Ahmed
ZARROUK

Tunisialainen,
syntynyt
Tunisissa
13. elokuuta 1960, Maherzia GUEDI
RAn poika, Ghazoua BEN ALIn puoliso,
yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa
49 avenue Habib Bourguiba - Carthage,
kansallisen
henkilökortin
nro
00642271 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

31.

Farid Ben Haj Hamda
Ben Haj Hassen BEN
ALI

Tunisialainen, syntynyt Hammam-Sous
sessa 22. marraskuuta 1949, Selma
HASSENin poika, valokuvaaja ja toimit
taja Saksassa, asuu osoitteessa 11 rue
Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse,
kansallisen
henkilökortin
nro
02951793 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda
Ben Haj Hassen BEN
ALI

Tunisialainen, syntynyt Hammam-Sous
sessa 13. maaliskuuta 1947, Zohra BEN
AMMARin puoliso, yritysjohtaja, asuu
osoitteessa rue El Moez - Hammam Sousse, kansallisen henkilökortin nro
02800443 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

33.

Hayet Bent Haj Hamda
Ben Haj Hassen BEN
ALI

Tunisialainen, syntynyt Hammam-Sous
sessa 16. toukokuuta 1952, Selma
HASSENin tytär, Fathi REFATin puoliso,
Tunisairin edustaja, asuu osoitteessa 17
avenue de la République-HammamSousse, kansallisen henkilökortin nro
02914657 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

34.

Najet Bent Haj Hamda
Ben Raj Hassen BEN
ALI

Tunisialainen,
syntynyt
Soussessa
18. syyskuuta 1956, Selma HASSENin
tytär, Sadok Habib MHIRIn puoliso, yri
tyksen päällikkö, asuu osoitteessa ave
nue de l'Imam Muslim- Khezama ou
est-Sousse, kansallisen henkilökortin
nro 02804872 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

35.

Slaheddine Ben Haj
Hamda Ben Haj Hassen
BEN ALI

Tunisialainan, syntynyt 28. lokakuuta
1938, Selma HASSENin poika, eläkeläi
nen, Selma MANSOURin leski, asuu
osoitteessa 255 cité El Bassatine - Mo
nastir, kansallisen henkilökortin nro
028106l4 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.
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36.

Kaïs Ben Slaheddine
Ben Haj Hamda BEN
ALI,

Tunisialainen,
syntynyt
Tunisissa
21. lokakuuta 1969, Selma MANSOU
Rin poika, Monia CHEDLIn puoliso, yri
tysjohtaja, asuu osoitteessa avenue Hédi
Nouira - Monastir kansallisen henkilö
kortin nro 04180053 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

37.

Hamda Ben Slaheddine
Ben Haj Hamda BEN
ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa
29. huhtikuuta 1974, Selma MANSOU
Rin poika, naimaton, yrityksen pääl
likkö, asuu osoitteessa 83 Cap Marina
- Monastir, kansallisen henkilökortin
nro 04186963 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

38.

Najmeddine Ben
Slaheddine Ben Haj
Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa
12. lokakuuta 1972, Selma MANSOU
Rin poika, naimaton, kaupallisen vien
nin ja tuonnin harjoittaja, asuu osoit
teessa avenue Mohamed Salah Sayadi Skanes - Monastir, kansallisen henkilö
kortin nro 04192479 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

39.

Najet Bent Slaheddine
Ben Haj Hamda BEN
ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa
8. maaliskuuta 1980, Selma MANSOU
Rin tytär, Zied JAZIRIn puoliso, sihteeri
yrityksessä, asuu osoitteessa Abu Dhar
El Ghafari - Khezama est - Sousse, kan
sallisen henkilökortin nro 06810509
haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia..

40.

Douraied Ben Hamed
Ben Taher
BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Hammam Soussessa 8. lokakuuta 1978, Hayet
BEN ALIn poika, yritysjohtaja, asuu
osoitteessa 17 avenue de la République
- Hammam - Sousse, kansallisen henki
lökortin nro 05590835 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

41.

Akrem Ben Hamed Ben
Taher BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Hammam Soussessa 9. elokuuta 1977, Hayet
BEN ALIn poika, yritysjohtaja, asuu
osoitteessa 17 avenue de la République
- Hammam - Sousse, kansallisen henki
lökortin nro 05590836 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

42.

Ghazoua Bent Hamed
Ben Taher
BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa
30. elokuuta 1982, Hayet BEN ALIn
tytär, Badreddine BENNOURin puoliso,
asuu osoitteessa rue Ibn Maja - Khe
zama est - Sousse, kansallisen henkilö
kortin nro 08434380 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

43.

Imed Ben Habib Ben
Bouali LTAIEF

Tunisialainen,
syntynyt
Soussessa
13. tammikuuta 1970, Naïma BEN
ALIn poika, osastopäällikkö Tunisai
rissa, asuu osoitteessa résidence les jar
dins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8
-l'Ariana, kansallisen henkilökortin nro
05514395 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

44.

Naoufel Ben Habib Ben
Bouali LTAIEF

Tunisialainen, syntynyt HammamSoussessa 22. lokakuuta 1967, Naïma
BEN ALIn poika, tehtävä liikenneminis
teriös-sä, asuu osoitteessa 4 avenue Ta
har SFAR - El Manar. 2-Tunis, kansal
lisen henkilökortin nro 05504161 hal
tija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.
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Nimi

Henkilötiedot

Perusteet

45.

Montassar Ben Habib
Ben.Bouali LTAIEF

Tunisialainen,
syntynyt
Soussessa
3. tammikuuta 1973, Naïma BEN
ALIn poika, Lamia JEGHAMin puoliso,
yritysjohtaja, asuu osoitteessa 13 lotis
sement Ennakhil - Kantaoui - Hammam
- Sousse, kansallisen henkilökortin nro
05539378 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben
Haj Hamda Ben Haj
Hassen BEN ALI

Tunisialainen,
syntynyt
Pariisissa
27. lokakuuta 1966, Paulette HAZATin
poika, yrityksen johtaja, asuinpaikka:
Chouket El Arressa, Hammam-Sousse,
kansallisen
henkilökortin
nro
05515496 haltija (kaksois-kansalai
suus).

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj
Hamda BEN ALI

Tunisialainen,
syntynyt
Pariisissa
16. huhtikuuta 1971, Paulette HAZA
Tin poika, Amel SAIDin puoliso, yritys
johtaja, asuinpaikka: Chouket El Ar
ressa, - Hammam - Sousse, kansallisen
henkilökortin nro 00297112 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

48.

Sofiene Ben Habib Ben
Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen,
syntynyt
Tunisissa
28. elokuuta 1974, Leila DEROUICHEn
poika, kaupallinen johtaja, asuu osoit
teessa 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tu
nis, kansallisen henkilökortin nro
04622472.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.
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LIITE II
LUETTELO 4 ARTIKLAN 1 KOHDASSA, 5 ARTIKLAN 1 KOHDASSA, 7 ARTIKLASSA JA 9 ARTIKLAN 1
KOHDAN
a
ALAKOHDASSA
TARKOITETUISTA
JÄSENVALTIOIDEN
TOIMIVALTAISISTA
VIRANOMAISISTA JA OSOITE EUROOPAN KOMISSIOLLE TOIMITETTAVIA ILMOITUKSIA VARTEN
A. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset:
BELGIA
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.government.bg
TŠEKKI
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
TANSKA
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
SAKSA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
VIRO
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANTI
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
KREIKKA
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/
ESPANJA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
RANSKA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
KYPROS
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LATVIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LIETTUA
http://www.urm.lt
LUXEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions
UNKARI
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
ALANKOMAAT
http://www.minbuza.nl/sancties
ITÄVALTA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
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PUOLA
http://www.msz.gov.pl
PORTUGALI
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAKIA
http://www.foreign.gov.sk
SUOMI
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
RUOTSI
http://www.ud.se/sanktioner
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
www.fco.gov.uk/competentauthorities
B. Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia ja muita tiedonantoja varten:
European Commission
Foreign Policy Instruments Service
CHAR 12/106
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIUM
Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22955585
Faksi: +32 22990873
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 102/2011,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2011,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen
ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta annetun asetuksen (EU) N:o 1089/2010 muuttamisesta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin
(INSPIRE) perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2007 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY (1) ja
erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin
2007/2/EY 22 artiklalla perustetun komitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EU) N:o 1089/2010 seuraavasti:
1. Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen
ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta 23 päivänä mar
raskuuta 2010 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o
1089/2010 (2) määritellään paikkatietoaineistojen yhteen
toimivuuteen tähtäävät tekniset järjestelyt, mihin sisältyy
myös paikkatietokohdetyyppien ja tietotyyppien att
ribuutteja ja suhderooleja varten tarvittavien koodiluette
loiden määrittely.

Asetuksessa (EU) N:o 1089/2010 edellytetään, että koo
diluettelotyyppiä olevat paikkatietokohdetyyppien tai tie
totyyppien attribuutit tai suhderoolit voivat saada ainoas
taan sellaisia arvoja, jotka ovat sallittuja kyseisessä koo
diluettelossa.

a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3.
Paikkatietokohdetyyppien tai tietotyyppien att
ribuuteissa tai suhderooleissa käytettävien arvojoukkojen
ja koodiluettelojen on vastattava määritelmiä ja sisället
tävä arvot liitteen II mukaisesti. Arvojoukkojen ja koo
diluettelojen arvot ovat kielineutraaleja kuvaavia tietoko
nekoodeja.”
b) Poistetaan 4 kohta.
2. Muutetaan 6 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) koodiluettelot, joita jäsenvaltiot eivät voi laajentaa;”

(3)

(4)

(5)

Asetuksessa (EU) N:o 1089/2010 määriteltyjen koodilu
ettelojen sallittuja arvoja tarvitaan asetuksen vaatimusten
täytäntöönpanoon, joten myös kyseiset arvot olisi vahvis
tettava itse asetuksessa.

Tässä asetuksessa annettujen koodiluetteloiden arvojen
määrittelyssä käytettiin käyttäjien vaatimusten, viitemate
riaalin, asiaan liittyvien EU:n politiikkojen ja toimien, to
dennäköisten kustannusten ja hyötyjen suhteen tarkastel
lun toteutettavuuden ja oikeasuhteisuuden, sidosryhmien
osallistumisen ja kuulemisen sekä kansainvälisten stan
dardien osalta samoja periaatteita kuin komission asetuk
sessa (EU) N:o 1089/2010 vahvistettujen muiden teknis
ten järjestelyjen määrittelyssä.

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1089/2010 olisi muutet
tava.

(1) EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1.
(2) EUVL L 323, 8.12.2010, s. 11.

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3.
Paikkatietokohdetyyppien tai tietotyyppien att
ribuutit tai suhderoolit, jotka ovat tyypiltään 6 artiklan
1 kohdan a alakohdassa määriteltyjä koodiluetteloja, voi
vat saada ainoastaan sellaisia arvoja, jotka sisältyvät kysei
selle koodiluettelolle määriteltyihin luetteloihin.
Paikkatietokohdetyyppien tai tietotyyppien attribuutit tai
suhderoolit, jotka ovat tyypiltään 6 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa määriteltyjä koodiluetteloja, voivat saada ai
noastaan sellaisia arvoja, jotka ovat sallittuja sen rekisterin
perusteella, jossa kyseistä koodiluetteloa ylläpidetään.”
3. Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteessä I esitetyllä tavalla.
4. Muutetaan liite II tämän asetuksen liitteessä II esitetyllä ta
valla.
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2 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2011.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja
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LIITE I
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1089/2010 liite I seuraavasti:
1. Korvataan kaikki ilmaukset ”Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.” ilmauksella ”Jäsenval
tiot eivät voi laajentaa tätä koodiluetteloa.”.
2. Lisätään 4.1 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon ConditionOfFacilityValue sallitut arvot
Määritelmä

Arvo

disused

Kohde ei ole käytössä.

functional

Kohde on käyttökunnossa.

projected

Kohdetta suunnitellaan. Rakentaminen ei ole vielä alkanut.

underConstruction

Kohdetta rakennetaan, eikä se ole vielä käyttökunnossa. Tällä tarkoitetaan vain koh
teen alkuperäistä rakentamista, ei ylläpitotöitä.

3. Lisätään 4.2 kohtaan seuraavat kohdat:
”Jäsenvaltiot eivät voi laajentaa tätä koodiluetteloa.
Tälle koodiluettelolle sallittuja arvoja ovat kaksikirjaimiset maakoodit, jotka on lueteltu Euroopan unionin julkaisutoi
miston julkaisemassa Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet -oppaassa.”
4. Lisätään 5.3.1 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon ConnectionTypeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

crossBorderConnected

Yhteys kahden eri verkoissa sijaitsevan verkkoelementin välillä; verkot ovat saman
tyyppisiä mutta vierekkäisillä alueilla. Viitatut verkkoelementit edustavat reaalimaa
ilman erillisiä ilmiöitä, jotka ovat alueellisesti yhteydessä.

crossBorderIdentical

Yhteys kahden eri verkoissa sijaitsevan verkkoelementin välillä; verkot ovat saman
tyyppisiä mutta vierekkäisillä alueilla. Viitatut verkkoelementit edustavat samoja reaa
limaailman ilmiöitä.

intermodal

Yhteys kahden eri liikenneverkoissa sijaitsevan verkkoelementin välillä; verkot käyt
tävät eri liikennemuotoa. Yhteys edustaa mahdollisuutta siirtää kuljetettava kohde
(matkustajat, tavarat jne.) liikennemuodosta toiseen.

5. Lisätään 5.3.2 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon LinkDirectionValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

bothDirections

Kumpaankin suuntaan.

inDirection

Linkin suuntaan.

inOppositeDirection

Linkin suuntaa vastaan.
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LIITE II
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1089/2010 liite II seuraavasti:
1. Korvataan kaikki ilmaukset ”Tätä koodiluetteloa ylläpidetään yleisessä koodiluettelorekisterissä.” ilmauksella ”Jäsenval
tiot eivät voi laajentaa tätä koodiluetteloa.”
2. Lisätään 3.3.1 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon GrammaticalGenderValue sallitut arvot
Määritelmä

Arvo

common

”Yhteinen” kieliopillinen suku (”maskuliini” ja ”feminiini” sulautettu yhteen).

feminine

Kieliopillinen suku on feminiini.

masculine

Kieliopillinen suku on maskuliini.

neuter

Kieliopillinen suku on neutri.

3. Lisätään 3.3.2 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon GrammaticalNumberValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

dual

Kieliopillinen luku on duaali.

plural

Kieliopillinen luku on monikko.

singular

Kieliopillinen luku on yksikkö.

4. Lisätään 3.3.3 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon NameStatusValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

historical

Historiallinen nimi, joka ei ole nykyisin käytössä.

official

Nimi on nykykäytössä ja virallisesti hyväksytty tai vahvistettu lainsäädännössä.

other

Nykykäytössä oleva, mutta ei virallinen eikä hyväksytty nimi.

standardised

Nimi on nykykäytössä ja sen on hyväksynyt tai sitä suosittelee elin, jolle on
annettu neuvoa-antava asema ja/tai päätösvalta paikannimistöön liittyvissä kysy
myksissä.

5. Lisätään 3.3.4 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon NamedPlaceTypeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

administrativeUnit

Jäsenvaltioiden oikeudenkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla alueiden jakamiseksi pai
kallista, alueellista ja kansallista hallintoa varten perustetut hallinnolliset yksiköt,
joita erottavat hallinnolliset rajat.

building

Rakennusten maantieteellinen sijaintipaikka.

hydrography

Hydrografiset elementit, myös merialueet ja kaikki muut vesimuodostumat ja
niihin liittyvät kohteet, myös valuma-alueet ja vesistöalueen osat.

landcover

Maanpinnan fyysinen ja biologinen peite, myös keinotekoiset pinnat, maanvilje
lysalueet, metsät, (puoli-)luonnontilaiset alueet, kosteikot.

landform

Geomorfologinen maaston kohde.
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Arvo

Määritelmä

other

Paikkatietokohde, joka ei sisälly muihin koodiluettelon tyyppeihin.

populatedPlace

Ihmisten asuttama paikka.

protectedSite

Alue, joka on suojeltu tai jota hoidetaan kansainvälisen, yhteisön tai jäsenvalti
oiden lainsäädännön puitteissa erityisten suojelutavoitteiden saavuttamiseksi.

transportNetwork

Maantie-, rautatie-, lento-, vesi- ja kaapeliliikenneverkot ja niihin liittyvä
infrastruktuuri. Sisältää eri verkkojen väliset linkit.

6. Lisätään 3.3.5 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon NativenessValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

endonym

Maantieteellisen kohteen nimi sen alueen virallisella tai vakiintuneella kielellä,
missä kohde sijaitsee.

exonym

Maantieteellisestä kohteesta tietyssä kielessä käytetty nimi, kun kohde sijaitsee sen
alueen ulkopuolella, jossa kyseistä kieltä puhutaan yleisesti, ja kun nimi eroaa
muodoltaan vastaavasta endonyymistä (vastaavista endonyymeistä) alueella, jossa
maantieteellinen kohde sijaitsee.

7. Lisätään 4.4.1 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon AdministrativeHierarchyLevel sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

1stOrder

Kansallisen hallintohierarkian ylin taso (valtion taso).

2ndOrder

Kansallisen hallintohierarkian toinen taso.

3rdOrder

Kansallisen hallintohierarkian kolmas taso.

4thOrder

Kansallisen hallintohierarkian neljäs taso.

5thOrder

Kansallisen hallintohierarkian viides taso.

6thOrder

Kansallisen hallintohierarkian kuudes taso.

8. Lisätään 5.4.1 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon GeometryMethodValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

byAdministrator

Osoitteen myöntämisestä vastaavan virallisen elimen tai tietoaineiston pitäjän
päättämä ja manuaalisesti tallentama.

byOtherParty

Muun osapuolen päättämä ja manuaalisesti tallentama.

fromFeature

Johdettu automaattisesti toisesta INSPIRE-paikkatietokohteesta, joka liittyy osoit
teeseen tai sen osaan.

9. Lisätään 5.4.2 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon GeometrySpecificationValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

addressArea

Sijainti johdettu kyseisestä osoitealueesta.

adminUnit1stOrder

Sijainti johdettu kyseisestä ylimmän tason hallintoyksiköstä.

adminUnit2ndOrder

Sijainti johdettu kyseisestä toisen tason hallintoyksiköstä.
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Arvo

Määritelmä

adminUnit3rdOrder

Sijainti johdettu kyseisestä kolmannen tason hallintoyksiköstä.

adminUnit4thOrder

Sijainti johdettu kyseisestä neljännen tason hallintoyksiköstä.

adminUnit5thOrder

Sijainti johdettu kyseisestä viidennen tason hallintoyksiköstä.

adminUnit6thOrder

Sijainti johdettu kyseisestä kuudennen tason hallintoyksiköstä.

building

Kyseisen rakennuksen yksilöintiin tarkoitettu sijainti.

entrance

Sisäänkäyntioven tai -portin yksilöintiin tarkoitettu sijainti.

parcel

Kyseisen maapalstan yksilöintiin tarkoitettu sijainti.

postalDelivery

Postinjakelupisteen yksilöintiin tarkoitettu sijainti.

postalDescriptor

Sijainti johdettu kyseisestä postinumeroalueesta.

segment

Sijainti johdettu kyseisestä tieosuudesta.

thoroughfareAccess

Tien liittymäpisteen yksilöintiin tarkoitettu sijainti.

utilityService

Yleishyödyllisen palvelupisteen yksilöintiin tarkoitettu sijainti.

10. Lisätään 5.4.3 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon LocatorDesignatorTypeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

addressIdentifierGeneral

Numeroista ja/tai kirjaimista muodostettu osoitteen tunniste.

addressNumber

Vain numeroista muodostettu osoitteen tunniste.

addressNumber2ndExtension

Osoitenumeron toinen laajennus.

addressNumberExtension

Osoitenumeron laajennus.

buildingIdentifier

Numeroista ja/tai kirjaimista muodostettu rakennuksen tunniste.

buildingIdentifierPrefix

Rakennuksen numeron etuliite.

cornerAddress1stIdentifier

Kulmaosoitteen ensisijaiseen tiennimeen liittyvä osoitteen tunniste.

cornerAddress2ndIdentifier

Kulmaosoitteen toissijaiseen tiennimeen liittyvä osoitteen tunniste.

entranceDoorIdentifier

Sisäänkäyntioven, sisäänkäyntiportin tai katetun sisäänkäyntiväylän tunniste.

floorIdentifier

Kerroksen tai tason tunniste rakennuksen sisällä.

kilometrePoint

Tiellä oleva merkki, jonka numero ilmoittaa tien alkupisteen ja merkin välisen
etäisyyden tietä pitkin mitattuna.

postalDeliveryIdentifier

Postinjakelupisteen tunniste.

staircaseIdentifier

Portaikon, yleensä rakennuksen sisällä sijaitsevan, tunniste.

unitIdentifier

Oven, asunnon, huoneiston tai huoneen tunniste rakennuksen sisällä.
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11. Lisätään 5.4.4 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon LocatorLevelValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

accessLevel

Paikkaviite yksilöi erityisen kulkuväylän maalohkolle, rakennukseen tai vastaa
vaan käyttämällä sisäänkäynnin numeroa tai vastaavaa tunnistetta.

postalDeliveryPoint

Paikkaviite yksilöi postinjakelupisteen.

siteLevel

Paikkaviite yksilöi tietyn maalohkon, rakennuksen tai vastaavan kiinteistön käyt
tämällä osoitenumeroa, rakennuksen numeroa taikka rakennuksen tai kiinteistön
nimeä.

unitLevel

Paikkaviite yksilöi erityisen rakennuksen osan.

12. Lisätään 5.4.5 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon LocatorNameTypeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

buildingName

Rakennuksen tai rakennuksen osan nimi.

descriptiveLocator

Paikan tai osoitteellisen kohteen sanallinen kuvaus.

roomName

Asunnon, huoneiston tai huoneen tunniste rakennuksen sisällä.

siteName

Kiinteistön, rakennuskompleksin tai kohteen nimi.

13. Lisätään 5.4.6 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon PartTypeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

name

Nimen osa muodostaa tiennimen perusosan.

namePrefix

Nimen osaa käytetään erottamaan toisiinsa liittyviä sanoja erottamatta merkitystä
tien nimen perusosasta.

qualifier

Nimen osa määrittää tien nimeä.

type

Nimen osa osoittaa tien luokan tai tyypin.

14. Lisätään 5.4.7 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon StatusValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

alternative

Osoite tai osoitteen osa on yleisessä käytössä, mutta se eroaa osoitteen myön
tämisestä vastaavan virallisen elimen tai tietoaineiston säilyttäjän määrittämästä
pääosoitteesta tai osoitteen osasta.

current

Nykyinen voimassa oleva osoite tai osoitteen osa osoitteen myöntämisestä vas
taavan virallisen elimen mukaan taikka osoite tai osoitteen osa, jota tietoaineis
ton säilyttäjä pitää asianmukaisimpana, yleisesti käytettynä osoitteena.
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Arvo

Määritelmä

proposed

Osoite tai osoitteen osa, joka odottaa tietoaineiston säilyttäjän tai osoitteen
myöntämisestä vastaavan virallisen elimen hyväksyntää.

reserved

Osoitteen myöntämisestä vastaavan virallisen elimen tai tietoaineiston säilyttäjän
hyväksymä osoite tai osoitteen osa, jota ei ole vielä otettu käyttöön.

retired

Osoite tai osoitteen osa, joka ei ole enää jokapäiväisessä käytössä tai jonka
osoitteen myöntämisestä vastaava virallinen elin tai tietoaineiston säilyttäjä on
poistanut käytöstä.

15. Lisätään 6.2.1 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon CadastralZoningLevelValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

1stOrder

Ylin taso (laajimmat alueet) palstojen ryhmittelyalueiden hierarkiassa, vastaa kun
tatasoa.

2ndOrder

Toinen taso palstojen ryhmittelyalueiden hierarkiassa.

3rdOrder

Kolmas taso palstojen ryhmittelyalueiden hierarkiassa.

16. Lisätään 7.1 kohtaan seuraavat kohdat:
”— ’aluesuunnistuksella (RNAV)’ tarkoitetaan suunnistusmenetelmää, jonka avulla lentotoiminta on mahdollista ha
lutulla lentoradalla referenssiasemia käyttävän navigointiapujärjestelmän toiminta-alueella tai omavaraisen apu
järjestelmän toimintarajojen sisällä tai näiden yhdistelmässä,
— ’TACAN-suunnistuksella’ tarkoitetaan suunnistusmenetelmää, jonka avulla lentotoiminta on mahdollista halutulla
lentoradalla referenssiasemia käyttävän TACAN-navigointiapujärjestelmän (Tactical Air Navigation Beacon) toi
minta-alueella.”
17. Lisätään 7.3.3.1 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon AccessRestrictionValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

forbiddenLegally

Liikenne-elementin käyttö on kielletty lailla.

physicallyImpossible

Liikenne-elementin käyttö on käytännössä mahdotonta aitojen tai muiden fyy
sisten esteiden takia.

private

Liikenne-elementin käyttöä on rajoitettu, koska se on yksityisomistuksessa.

publicAccess

Liikenne-elementti on vapaasti kaikkien käytettävissä.

seasonal

Liikenne-elementin käyttömahdollisuus riippuu vuodenajasta.

toll

Liikenne-elementin käytöstä peritään maksu.

18. Lisätään 7.3.3.2 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon RestrictionTypeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

maximumDoubleAxleWeight

Ajoneuvon suurin sallittu akselipaino kahdella akselilla liikenne-elementissä.

maximumDraught

Aluksen suurin sallittu syväys liikenne-elementissä.

maximumFlightLevel

Ilma-aluksen korkein sallittu lentopinta liikenne-elementissä.

maximumHeight

Ajoneuvon enimmäiskorkeus, jotta se mahtuu kulkemaan toisen kohteen alta.

maximumLength

Ajoneuvon suurin sallittu pituus liikenne-elementissä.
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Arvo

Määritelmä

maximumSingleAxleWeight

Ajoneuvon suurin sallittu akselipaino yhdellä akselilla liikenne-elementissä.

maximumTotalWeight

Ajoneuvon suurin sallittu kokonaispaino liikenne-elementissä.

maximumTripleAxleWeight

Ajoneuvon suurin sallittu akselipaino kolmella akselilla liikenne-elementissä.

maximumWidth

Ajoneuvon suurin sallittu leveys liikenne-elementissä.

minimumFlightLevel

Ilma-aluksen alin sallittu lentopinta liikenne-elementissä.

19. Lisätään 7.4.2.1 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon AerodromeCategoryValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

domesticNational

Kotimaisia valtakunnallisia ilmaliikennepalveluja palveleva lentopaikka.

domesticRegional

Kotimaisia alueellisia ilmaliikennepalveluja palveleva lentopaikka.

international

Kansainvälisiä ilmaliikennepalveluja palveleva lentopaikka.

20. Lisätään 7.4.2.2 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon AerodromeTypeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

aerodromeHeliport

Lentokenttä, johon sisältyy helikopterin laskeutumisalue.

aerodromeOnly

Pelkkä lentokenttä.

heliportOnly

Pelkkä helikopterikenttä.

landingSite

Laskeutumispaikka.

21. Lisätään 7.4.2.3 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon AirRouteLinkClassValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

conventional

Konventionaalinen navigointireitti: lentoreitti, jolla ilmaliikennepalveluissa ei käy
tetä aluesuunnistusta (RNAV) eikä TACAN-suunnistusta.

RNAV

Aluesuunnistusreitti: lentoreitti, jolla ilmaliikennepalveluissa käytetään aluesuun
nistusta (RNAV).

TACAN

TACAN-reitti: lentoreitti, jolla ilmaliikennepalveluissa käytetään TACAN-suunnis
tusta.

22. Lisätään 7.4.2.4 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon AirRouteTypeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

ATS

ICAO:n liitteessä 11 kuvattu ATS-reitti.

NAT

Pohjois-Atlantin lentosuunta (North Atlantic Track, osa organisoitua reittijärjes
telmää).

23. Lisätään 7.4.2.5 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon AirUseRestrictionValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

reservedForMilitary

Ilmaliikenneverkon kohde on yksinomaan sotilaskäytössä.

temporalRestrictions

Ilmaliikennekohteen käyttöön sovelletaan ajallisia rajoituksia.
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24. Lisätään 7.4.2.6 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon AirspaceAreaTypeValue sallitut arvot
Määritelmä

Arvo

ATZ

Lentokentän liikennealue. Mitoiltaan määritelty ilmatila lentokentän ympärillä
lentokentän liikenteen turvaamista varten.

CTA

Lennonjohtoalue. Tietystä rajasta maanpinnan yläpuolella ylöspäin ulottuva val
vottu alue.

CTR

Lähialue. Valvottu ilmatila, joka ulottuu ylöspäin maanpinnalta tiettyyn ylärajaan
asti.

D

Vaara-alue. Mitoiltaan määritelty ilmatila, jolla saattaa ajoittain esiintyä ilma-aluk
sen lentoa vaarantavaa toimintaa.

FIR

Lentotiedotusalue. Mitoiltaan määritelty ilmatila, jonka sisällä lentotiedotuspalve
lua ja hälytyspalvelua tarjotaan. Voidaan käyttää, jos palvelua esimerkiksi tarjoaa
useampi kuin yksi yksikkö.

P

Kieltoalue. Valtion maa-alueiden tai aluevesien yläpuolella oleva mitoiltaan mää
ritelty ilmatila, jolla on kiellettyä lentää ilma-aluksella.

R

Rajoitusalue. Valtion maa-alueiden tai aluevesien yläpuolella oleva mitoiltaan
määritelty ilmatila, jolla ilma-aluksella lentäminen on rajoitettua tietyin määritel
lyin edellytyksin.

TMA

Lähestymisalue. Tavallisesti ATS-reittien yhtymäkohtaan perustettu lennonjohto
alue yhden tai useamman tärkeän lentopaikan läheisyydessä. Käytetään pääasiassa
Euroopassa ”ilmatilan joustava käyttö” -käsitteen mukaisesti.

UIR

Ylempi lentotiedotusalue (UIR). Mitoiltaan määritelty ylempi ilmatila, jonka sisällä
lentotiedotuspalvelu ja hälytyspalvelu annetaan. Jokainen valtio määrittelee itse
ylemmän ilmatilan.

25. Lisätään 7.4.2.7 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon NavaidTypeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

DME

Etäisyyden mittauslaite.

ILS

Mittarilaskeutumisjärjestelmä.

ILS-DME

Mittarilaskeutumisjärjestelmä, johon on sijoitettu etäisyyden mittauslaite.

LOC

Suuntalähetin.

LOC-DME

Suuntalähetin ja etäisyyden mittauslaite rinnakkain sijoitettuna.

MKR

Merkkimajakka.

MLS

Mikroaaltolaskeutumisjärjestelmä.

MLS-DME

Mikroaaltolaskeutumisjärjestelmä, johon on sijoitettu etäisyyden mittauslaite.

NDB

Suuntaamaton radiomajakka.

NDB-DME

Suuntaamaton radiomajakka ja etäisyyden mittauslaite rinnakkain sijoitettuna.
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Arvo

Määritelmä

NDB-MKR

Suuntaamaton radiomajakka ja merkkimajakka.

TACAN

Taktisen lentosuunnistusjärjestelmän majakka.

TLS

Transponderilaskeutumisjärjestelmä.

VOR

VHF-monisuuntamajakka.

VOR-DME

VHF-monisuuntamajakka ja etäisyyden mittauslaite rinnakkain sijoitettuna.

VORTAC

VHF-monisuuntamajakka ja TACAN rinnakkain sijoitettuna.

26. Lisätään 7.4.2.8 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon PointRoleValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

end

Kiitotien fyysinen loppupiste.

mid

Kiitotien keskikohta.

start

Kiitotien fyysinen alkupiste.

threshold

Kiitotien laskeutumiskelpoisen osuuden alkamiskohta.

27. Lisätään 7.4.2.9 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon RunwayTypeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

FATO

Helikopterien loppulähestymis- ja lentoonlähtöalue.

runway

Lentokoneiden kiitotie.

28. Lisätään 7.4.2.10 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon SurfaceCompositionValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

asphalt

Asfalttipinnoite.

concrete

Betonipinnoite.

grass

Pinnoitteena on nurmikko.

29. Lisätään 7.5.2.1 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon CablewayTypeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

cabinCableCar

Köysirata, jonka ajoneuvoina on ihmisten ja/tai tavaroiden kuljettamiseen koh
teesta toiseen tarkoitettuja riippuvia vaunuja.

chairLift

Köysirata, jonka ajoneuvoina on henkilöiden tai henkilöryhmien kuljettamiseen
kohteesta toiseen tarkoitettuja kahden pisteen ympäri silmukoidulla teräsvaijerilla
tai köydellä riippuvia tuoleja.

skiTow

Köysirata, jolla vedetään hiihtäjiä ja lumilautailijoita mäkeä ylös.
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30. Lisätään 7.6.3.1 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon FormOfRailwayNodeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

junction

Rautatien solmupisteessä rataverkossa on rautatieraiteista koostuva mekanismi,
jossa on siirrettäviä raiteita ja tarvittavat kytkennät ja jonka avulla ajoneuvot
voivat kääntyä raiteelta toiselle.

levelCrossing

Rautatien solmupiste, jossa rataverkko risteää maantien kanssa samalla tasolla.

pseudoNode

Rautatien solmupiste edustaa pistettä, jossa siihen yhteydessä olevien rautatielinkkien yhden tai useamman attribuutin arvo muuttuu, tai pistettä, jota tarvitaan
kuvaamaan verkon geometriaa.

railwayEnd

Rautatien solmupisteeseen on kytketty vain yksi rautatielinkki. Se merkitsee rau
tatien päätepistettä.

railwayStop

Rautatieverkon paikka, jossa junat pysähtyvät lastattaviksi / lastin purkamista
varten tai matkustajien nousemiseksi junaan ja poistumiseksi junasta.

31. Lisätään 7.6.3.2 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon RailwayTypeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

cogRailway

Raideliikennejärjestelmä, jolla ajoneuvoja voidaan käyttää jyrkillä kaltevuuksilla.
Se muodostuu rautatiestä, jolla on hammastettu kiinnityskisko (yleensä vierintä
kiskojen välissä). Ajoneuvot sovitetaan rataan yhdellä tai useammalla hammas
pyörällä, jotka lomittuvat kiinnityskiskoon.

funicular

Raideliikennejärjestelmä muodostuu kaapeliin kiinnitetystä raiteilla olevasta ajo
neuvosta, joka liikkuu erittäin jyrkkää rinnettä ylös alas. Jos mahdollista, ylös- ja
alaspäin liikkuvat ajoneuvot toimivat toistensa vastapainoina.

magneticLevitation

Raideliikennejärjestelmä muodostuu yhdestä kiskosta, joka toimii ajoneuvon oh
jaimena ja kannattelee sitä magneettisen leijuntamekanismin avulla.

metro

Suurilla kaupunkialueilla käytetty kaupunkiraideliikennejärjestelmä, joka liikkuu
muista liikennejärjestelmistä erillisellä radalla, on yleensä sähkökäyttöinen ja jois
sakin tapauksissa kulkee maan alla.

monorail

Yhteen kiskoon perustuva raideliikennejärjestelmä. Raide toimii sekä tukena että
ohjaimena.

suspendedRail

Sekä tukena että ohjaimena toimivaan yhteen kiskoon perustuva raideliikenne
järjestelmä, jossa raidetiellä liikkuva ajoneuvo riippuu kiskosta.

train

Raideliikennejärjestelmä, joka muodostuu yleensä kahdesta rinnakkaisesta kis
kosta, joilla moottoriajoneuvo tai veturi vetää yhteen kytkettyä kulkuneuvojen
sarjaa pitkin rautatietä kuljettaakseen rahtia tai matkustajia kohteesta toiseen.

tramway

Kaupunkialueilla käytetty raideliikennejärjestelmä, joka kulkee usein katutasossa
ja jakaa tien moottoriliikenteen ja jalankulkijoiden kanssa. Raitiotiet ovat yleensä
sähkökäyttöisiä.

32. Lisätään 7.6.3.3 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon RailwayUseValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

cargo

Rautatietä käytetään yksinomaan rahdin kuljettamiseen.

carShuttle

Rautatietä käytetään yksinomaan autojunayhdysliikenteeseen.
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Arvo

Määritelmä

mixed

Rautatie on sekakäytössä. Sitä käytetään sekä matkustajien että rahdin kuljetta
miseen.

passengers

Rautatietä käytetään yksinomaan matkustajien kuljettamiseen.

33. Lisätään 7.7.3.1 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon AreaConditionValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

inNationalPark

Nopeusrajoitus kansallispuiston sisällä.

insideCities

Nopeusrajoitus kaupungeissa.

nearRailroadCrossing

Nopeusrajoitus rautatieristeyksen lähellä.

nearSchool

Nopeusrajoitus koulun lähellä.

outsideCities

Nopeusrajoitus kaupunkien ulkopuolella.

trafficCalmingArea

Nopeusrajoitus liikennemelun torjunta-alueella.

34. Lisätään 7.7.3.2 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon FormOfRoadNodeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

enclosedTrafficArea

Tiesolmu sijaitsee suljetulla liikennealueella ja/tai edustaa sellaista. Liikennealueen
sisäisessä rakenteessa ei ole lakisääteisesti määritettyjä ajosuuntia. Alueeseen yh
distyy vähintään kaksi tietä.

junction

Tiesolmupiste, jossa yhdistyy vähintään kolme tielinkkiä.

levelCrossing

Tiesolmupiste, jossa tieverkko risteää rautatien kanssa samalla tasolla.

pseudoNode

Tiesolmupisteeseen yhdistyy täsmälleen kaksi tielinkkiä.

roadEnd

Tiesolmupisteeseen yhdistyy vain yksi maantielinkki. Se merkitsee tien päätepis
tettä.

roadServiceArea

Tiehen liitetty pinta, jolla tarjotaan erityispalveluja tietä varten.

roundabout

Tiesolmupiste edustaa kiertoliittymää tai on osa sitä. Kiertoliittymä on tie, joka
muodostaa renkaan ja jolla liikennöinti on sallittua vain yhteen suuntaan.

trafficSquare

Tiesolmupiste sijaitsee aukiolla ja/tai edustaa liikenneaukiota. Liikenneaukio on
(osittain) teiden ympäröimä alue, jota käytetään muihin kuin liikennetarkoituk
siin ja joka ei ole kiertoliittymä.

35. Lisätään 7.7.3.3 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon FormOfWayValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

bicycleRoad

Tie, jolla polkupyörät ovat ainoita sallittuja ajoneuvoja.

dualCarriageway

Tie, jonka ajoväylät on fyysisesti erotettu toisistaan riippumatta kaistojen luku
määrästä ja joka ei ole moottoritie.

enclosedTrafficArea

Alue, jonka sisäisessä rakenteessa ei ole lakisääteisesti määritettyjä ajosuuntia.
Alueeseen yhdistyy vähintään kaksi tietä.

entranceOrExitCarPark

Tie, joka on erityisesti tarkoitettu pysäköintialueelle saapumista tai sieltä pois
tumista varten.

entranceOrExitService

Tie, jota käytetään yksinomaan palvelupisteen luo saapumiseen tai sieltä pois
tumiseen.

freeway

Tie, jolla ei ole tasoristeyksiä muiden teiden kanssa.

motorway

Tie, jolle saapumiseen ja jonka käyttöön sovelletaan tavallisesti sääntöjä. Sillä on
kaksi tai useampia yleensä fyysisesti erotettuja ajoväyliä, eikä sillä ole tasoris
teyksiä.
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Arvo

Määritelmä

pedestrianZone

Alue, jonka tieverkko on erityisesti tarkoitettu jalankulkijoiden käyttöön.

roundabout

Tie, joka muodostaa renkaan ja jolla liikennöinti on sallittua vain yhteen suun
taan.

serviceRoad

Tie, joka kulkee yhdysfunktioltaan suhteellisen merkittävän tien rinnalla ja on
tarkoitettu yhdistämään tällainen tie yhdysfunktioltaan vähäisempiin teihin.

singleCarriageway

Tie, jolla liikennettä ei ole erotettu fyysisesti.

slipRoad

Tie, joka on erityisesti tarkoitettu toiselle tielle saapumiseen tai sieltä poistumi
seen.

tractorRoad

Raivattu tie, jolla voi liikkua vain traktorilla (maatilatraktorilla tai metsäkoneella)
tai maastoajoneuvolla (ajoneuvolla, jolla on tavallista suurempi maavara, isot
pyörät ja neliveto).

trafficSquare

Teiden (osittain) ympäröimä alue, jota käytetään muihin kuin liikennetarkoituk
siin ja joka ei ole kiertoliittymä.

walkway

Jalankulkijoiden käyttöön varattu tie, joka on suljettu tavallisilta ajoneuvoilta
fyysisellä esteellä.

36. Lisätään 7.7.3.4 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon RoadPartValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

carriageway

Liikenteelle varattu tien osa.

pavedSurface

Päällystetty tien osa.

37. Lisätään 7.7.3.5 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon RoadServiceTypeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

busStation

Tiepalvelualue on linja-autopysäkki.

parking

Tiepalvelualue on pysäköintialue.

restArea

Tiepalvelualue on levähdysalue.

toll

Alue, joka tarjoaa maksupalveluja, kuten lippuautomaatin tai tiemaksupalvelun.

38. Lisätään 7.7.3.6 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon RoadSurfaceCategoryValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

paved

Tie, jolla on kova päällyste.

unpaved

Päällystämätön tie.

39. Lisätään 7.7.3.7 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon ServiceFacilityValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

drinks

Saatavana on juomia.

food

Saatavana on elintarvikkeita.
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Arvo

Määritelmä

fuel

Saatavana on polttoainetta.

picnicArea

Paikalla on erityinen alue omien eväiden nauttimista varten.

playground

Paikalla on leikkikenttä.

shop

Paikalla on kauppa.

toilets

Paikalla on käymälöitä.

40. Lisätään 7.7.3.8 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon SpeedLimitSourceValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

fixedTrafficSign

Lähde on kiinteä liikennemerkki (paikkakohtainen hallinnollinen määräys, eksplisiittinen nopeusrajoitus).

regulation

Lähde on säännös (kansallinen säännös, sääntö tai implisiittinen nopeusrajoitus).

variableTrafficSign

Lähde on vaihtuva liikennemerkki.

41. Lisätään 7.7.3.9 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon VehicleTypeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

allVehicle

Mikä tahansa ajoneuvo, ei kata jalankulkijoita.

bicycle

Poljettava kaksipyöräinen ajoneuvo.

carWithTrailer

Henkilöauto ja perävaunu.

deliveryTruck

Suhteellisen pienikokoinen kuorma-auto, jota käytetään pääasiassa tavaroiden ja
materiaalien jakeluun.

emergencyVehicle

Hälytysajoneuvo, muun muassa mutta ei yksinomaan poliisi-, sairaankuljetus- ja
paloautot.

employeeVehicle

Organisaation työntekijän kyseisen organisaation menettelyjen mukaisesti käyt
tämä ajoneuvo.

facilityVehicle

Paikallisesti yksityisellä tai rajoitetulla alueella käytettävä ajoneuvo.

farmVehicle

Yleensä maanviljelyyn liittyvässä toiminnassa käytettävä ajoneuvo.

highOccupancyVehicle

Ajoneuvo, jossa on vähintään määrätty minimimäärä matkustajia.

lightRail

Junan kaltainen liikenneajoneuvo, jota käytetään rajoitetun alueen raideverkossa.

mailVehicle

Postia keräävä, kuljettava tai jakava ajoneuvo.

militaryVehicle

Sotilasviranomaisen valtuuttama ajoneuvo.

moped

Kaksi- tai kolmipyöräinen ajoneuvo, joka on varustettu kooltaan alle 50 cm3:n
polttomoottorilla ja jonka enimmäisnopeus on enintään 45 km/h (28 mph).

L 31/27

FI

L 31/28

Euroopan unionin virallinen lehti

Arvo

Määritelmä

motorcycle

Kaksi- tai kolmipyöräinen ajoneuvo, joka on varustettu kooltaan yli 50 cm3:n
polttomoottorilla ja jonka enimmäisnopeus on yli 45 km/h (28 mph).

passengerCar

Henkilöiden yksityiseen kuljetukseen tarkoitettu pieni ajoneuvo.

pedestrian

Jalankulkija.

privateBus

Yksityisesti omistettu tai vuokrattu suurten henkilöryhmien kuljetukseen tarkoi
tettu ajoneuvo.

publicBus

Suurten henkilöryhmien kuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo, jota yleensä luonneh
tivat julkiset reitit ja aikataulut.

residentialVehicle

Ajoneuvo, jonka omistaja on tietyn kadun tai kaupunginosan asukas (tai vieras).

schoolBus

Koulun puolesta toimiva ajoneuvo, joka kuljettaa opiskelijoita.

snowChainEquippedVehicle

Lumiketjuin varustettu ajoneuvo.

tanker

Useammalla kuin kahdella akselilla varustettu kuorma-auto, jota käytetään nes
teen tai kaasun kuljetukseen irtotavarana.

taxi

Yleensä taksamittarilla varustettu taksiluvallinen ajoneuvo.

transportTruck

Pitkän matkan tavarankuljetukseen tarkoitettu kuorma-ajoneuvo.

trolleyBus

Linja-auton kaltainen joukkoliikenneajoneuvo, joka on liitetty sähköverkkoon
käyttövoiman saamiseksi.

vehicleForDisabledPerson

Ajoneuvo, jossa on vammaisille tarkoitettua ajoneuvoa osoittava tunniste.

vehicleWithExplosiveLoad

Räjähtävää lastia kuljettava ajoneuvo.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Muuta kuin räjähtävää tai vettä saastuttavaa vaarallista lastia kuljettava ajoneuvo.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Vettä saastuttavaa lastia kuljettava ajoneuvo.

42. Lisätään 7.7.3.10 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon WeatherConditionValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

fog

Nopeusrajoitusta sovelletaan sumussa.

ice

Nopeusrajoitusta sovelletaan, kun on jäätä.

rain

Nopeusrajoitusta sovelletaan sateessa.

smog

Nopeusrajoitusta sovelletaan, kun savusumua on tietty määrä.

snow

Nopeusrajoitusta sovelletaan, kun on lunta.

43. Lisätään 7.8.3.1 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon FerryUseValue sallitut arvot
Määritelmä

Arvo

cars

Lautta kuljettaa autoja.

other

Lautta kuljettaa muuta kuin matkustajia, autoja, kuorma-autoja tai junia.

passengers

Lautta kuljettaa matkustajia.

train

Lautta kuljettaa junia.

trucks

Lautta kuljettaa kuorma-autoja.
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44. Lisätään 7.8.3.2 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon FormOfWaterwayNodeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

junctionFork

Infrastruktuurielementit, joissa alusliikennevirta risteää toisen alusliikennevirran
kanssa, tai kohdat, joissa alusliikennevirrat jakautuvat tai yhtyvät.

lockComplex

Sulku tai ryhmä sulkuja alusten nostamiseen ja laskemiseen eritasoisten vesio
suuksien välillä joki- ja kanavavesiteillä.

movableBridge

Silta, jota voidaan nostaa tai kääntää alusten kulkua varten.

shipLift

Kone, jolla aluksia siirretään kahden eri korkeusasemassa olevan vesimuodos
tuman välillä ja jota käytetään kanavasulkujen vaihtoehtona.

waterTerminal

Paikka, jossa tavaraa jälleenlaivataan.

turningBasin

Paikka, jossa kanavaa tai kapeaa vesitietä on laajennettu, jotta alukset pääsevät
kääntymään.

45. Lisätään 8.4.2.1 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon HydroNodeCategoryValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

boundary

Eri verkkojen yhdistämiseen käytetty solmupiste.

flowConstriction

Verkon solmupiste, joka ei sinällään liity verkon topologiaan, vaan hydrografi
seen erityispisteeseen tai toimintoon tai rakennettuun kohteeseen, joka vaikuttaa
verkon virtaukseen.

flowRegulation

Verkon solmupiste, joka ei sinällään liity verkon topologiaan, vaan hydrografi
seen erityispisteeseen tai toimintoon tai rakennettuun kohteeseen, joka säätelee
verkon virtausta.

junction

Solmupiste, jossa vähintään kolme linkkiä yhdistyy.

outlet

Yhteenliitettyjen linkkien sarjan päätesolmupiste.

source

Yhteenliitettyjen linkkien sarjan alkusolmupiste.

46. Lisätään 8.5.4.1 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon CrossingTypeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

aqueduct

Putki tai keinotekoinen kanava, joka on tarkoitettu siirtämään vettä etälähteestä
yleensä painovoiman avulla tuoreveden saamiseksi, maatalous- ja/tai teollisuus
käyttöön.

bridge

Rakenne, joka yhdistää kaksi paikkaa ja mahdollistaa liikennereitin kulun maas
toesteen yli.

culvert

Suljettu kanava, joka mahdollistaa vesireitin kulun liikennereitin alitse.

siphon

Putki, jota käytetään nesteen siirtämiseen tasolta alemmalle tasolle käyttämällä
nestepaine-eroa, jolla nestepylväs nostetaan korkeammalle tasolle, ennen kuin se
putoaa laskuaukkoon.

47. Lisätään 8.5.4.2 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon HydrologicalPersistenceValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

dry

Täynnä ja/tai virtaa harvoin, yleensä vain rankkasateen aikana ja/tai heti sen
jälkeen.

ephemeral

Täynnä ja/tai virtaa sateen aikana ja välittömästi sateen jälkeen.
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Arvo

Määritelmä

intermittent

Täynnä ja/tai virtaa osan vuodesta.

perennial

Täynnä ja/tai virtaa jatkuvasti ympäri vuoden.

48. Lisätään 8.5.4.3 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon InundationValue sallitut arvot
Määritelmä

Arvo

controlled

Alue peittyy säännöllisesti veden alle padotun veden pinnankorkeuden sääntelyn
takia.

natural

Alue, joka peittyy säännöllisesti tulvaveden alle, vuorovesivaihtelua lukuun otta
matta.

49. Lisätään 8.5.4.4 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon ShoreTypeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

boulders

Suuria veden tai sään kuluttamia kiviä.

clay

Jäykkä, sitkeä, hienojakoinen maalaji, joka koostuu etupäässä hydratoiduista alu
miinisilikaateista ja joka muuttuu muokattavammaksi, kun siihen lisätään vettä,
jolloin sitä voidaan muovata ja kuivattaa.

gravel

Pieniä veden kuluttamia tai jauhautuneita kiviä.

mud

Pehmeä märkä maalaji, hiekkaa, pölyä ja/tai muuta multamaista ainetta.

rock

Kaikenkokoiset kivet.

sand

Rakeinen aine, joka koostuu pienistä kuluneista (pääosin piipitoisten) kivien
osista ja joka on hienojakeisempaa kuin sora ja karkeampaa kuin karkea silttinen
hiekka.

shingle

Pieniä, irtonaisia, pyöristyneitä veden kuluttamia pikkukiviä, erityisesti kasautu
neena merenrannalla.

stone

Tietyn muotoisia ja kokoisia kiven tai mineraalisen aineen (muun kuin metallin)
paloja, yleensä keinotekoisesti muotoiltuja, käytetään johonkin erikoistarkoituk
seen.

50. Lisätään 8.5.4.5 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon WaterLevelValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

equinoctialSpringLowWater

Tulvavuoksen alaveden pinnankorkeus lähellä päiväntasauksen aikaa.

higherHighWater

Tietyn vuorovesipäivän korkein ylävesi (tai yksittäinen ylävesi) kuun ja auringon
deklinaation A1 vaikutusten takia.

higherHighWaterLargeTide

Korkeimpien ylävesien keskiarvo, joka on laskettu ottamalla mukaan vuoden
korkein havainto 19 vuoden ajalta.

highestAstronomicalTide

Korkein vuoroveden pinnankorkeus, joka voidaan ennustaa keskimääräisissä me
teorologisissa olosuhteissa astronomisten olosuhteiden yhdistelmästä riippumatta.

highestHighWater

Korkein paikassa havainnoitu vedenpinta.

highWater

Yhden vuorovesisyklin aikana korkein paikassa saavutettu vedenpinnankorkeus.
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Arvo

Määritelmä

highWaterSprings

Vapaasti valittava pinnankorkeus, lähellä tulvavuoksen keskiylävettä.

indianSpringHighWater

Vuoroveden pintadatumi, lähellä tulvavuoksen korkeamman yläveden keskiarvoa.

indianSpringLowWater

Vuoroveden pintadatumi, lähellä tulvavuoksen matalamman alaveden keskiarvoa.

localDatum

Paikallisen satamaviranomaisen vapaasti määrittämä datumi, josta viranomainen
mittaa vedenpinnankorkeuden ja vuoroveden korkeuden.

lowerLowWater

Tietyn vuorovesipäivän matalin alavesi (tai yksittäinen alavesi) kuun ja auringon
deklinaation A1 vaikutusten takia.

lowerLowWaterLargeTide

Matalimpien alavesien keskiarvo, joka on laskettu ottamalla mukaan vuoden
matalin havainto 19 vuoden ajalta.

lowestAstronomicalTide

Matalin vuorovedenpinta, joka voidaan ennustaa keskimääräisissä meteorologi
sissa olosuhteissa astronomisten olosuhteiden yhdistelmästä riippumatta.

lowestLowWater

Vapaasti valittava pinnankorkeus, joka noudattaa paikassa havaittua matalinta
vuorovettä tai on sitä hieman matalampi.

lowestLowWaterSprings

Vapaasti valittava pinnankorkeus, joka noudattaa paikassa havaittua tulvavuoksen
matalinta vedenpintaa alle 19 vuoden ajanjaksolla.

lowWater

Rajoitetulle alueelle viitetasoksi hyväksytty keskialaveden likiarvo, riippumatta
myöhemmistä mittauksista.

lowWaterDatum

Rajoitetulle alueelle vakioviitearvoksi hyväksytty keskialaveden likiarvo.

lowWaterSprings

Lähellä tulvavuoksen alaveden keskiarvoa oleva pinnankorkeus.

meanHigherHighWater

Korkeampien ylävesien keskikorkeus paikassa 19 vuoden ajanjaksolla.

meanHigherHighWaterSprings

Korkeampien ylävesien keskikorkeus paikassa tulvavuoksen aikaan.

meanHigherLowWater

Vuorokauden korkeamman alaveden keskiarvo kansallisella vuorovesidatumijak
solla.

meanHighWater

Kaikkien ylävesien keskikorkeus paikassa 19 vuoden ajanjaksolla.

meanHighWaterNeaps

Vajaavuoksen keskiylävesi.

meanHighWaterSprings

Tulvavuoksen keskiylävesi.

meanLowerHighWater

Vuorokauden matalamman yläveden keskiarvo kansallisella vuorovesidatumijak
solla.

meanLowerLowWater

Matalampien alavesien keskikorkeus paikassa 19 vuoden ajanjaksolla.

meanLowerLowWaterSprings

Matalampien alavesien keskikorkeus paikassa tulvavuoksen aikaan.

meanLowWater

Kaikkien alavesien keskikorkeus paikassa 19 vuoden ajanjaksolla.

meanLowWaterNeaps

Vajaavuoksen alavesien keskikorkeus.

meanLowWaterSprings

Alavesien keskikorkeus tulvavuoksen aikaan.

meanSeaLevel

Merenpinnan keskikorkeus vuorovedenmittausasemalla kiinteään etukäteen mää
ritettyyn viitetasoon verrattuna.

meanTideLevel

Keskiyläveden ja keskialaveden aritmeettinen keskiarvo.

meanWaterLevel

Kaikkien tunnittaisten vedenpinnankorkeuksien keskiarvo käytettävissä olevalla
havaintoajanjaksolla.

nearlyHighestHighWater

Vapaasti valittava pinnankorkeus, joka on lähellä paikassa havaittua korkeinta
vedenpintaa, tavallisesti vastaa tulvavuoksea.

nearlyLowestLowWater

Pinnankorkeus, joka on lähellä paikassa havaittua matalinta vedenpintaa, tavalli
sesti vastaa Indian Spring Low Water -datumia.
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Arvo

Määritelmä

tropicHigherHighWater

Korkein ylävesi (tai yksittäinen ylävesi) puolikuukausittaisen vuoroveden aikaan,
kun Kuun maksimideklinaation vaikutus on suurimmillaan.

tropicLowerLowWater

Matalin alavesi (tai yksittäinen alavesi) puolikuukausittaisen vuoroveden aikaan,
kun Kuun maksimideklinaation vaikutus on suurimmillaan.

51. Lisätään 9.4.1 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon DesignationSchemeValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

emeraldNetwork

Suojelukohde kuuluu Emerald-verkostoon.

IUCN

Suojelukohde on luokiteltu Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton luokitusjärjestel
mässä.

nationalMonumentsRecord

Suojelukohde on luokiteltu National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

natura2000

Suojelukohde on suojeltu joko luontotyyppidirektiivin (92/43/ETY) tai lintudi
rektiivin (79/409/ETY) nojalla.

ramsar

Suojelukohde on suojeltu Ramsarin yleissopimuksen mukaan.

UNESCOManAndBiosphereProg
ramme

Suojelukohde kuuluu Unescon ”Ihminen ja biosfääri” -ohjelmaan.

UNESCOWorldHeritage

Suojelukohde on suojeltu Unescon maailmanperintösopimuksen mukaan.

52. Lisätään 9.4.3 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon IUCNDesignationValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

habitatSpeciesManagementArea

Suojelukohde on luokiteltu luontotyyppien ja lajien hoitoalueeksi Kansainvälisen
luonnonsuojeluliiton luokitusjärjestelmässä.

managedResourceProtectedArea

Suojelukohde on luokiteltu luonnonvarojen hoito- ja suojelualueeksi Kansainvä
lisen luonnonsuojeluliiton luokitusjärjestelmässä.

nationalPark

Suojelukohde on luokiteltu kansallispuistoksi Kansainvälisen luonnonsuojelulii
ton luokitusjärjestelmässä.

naturalMonument

Suojelukohde on luokiteltu luonnonmuistomerkiksi Kansainvälisen luonnonsuo
jeluliiton luokitusjärjestelmässä.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Suojelukohde on luokiteltu suojelluksi maisema- tai merimaisema-alueeksi Kan
sainvälisen luonnonsuojeluliiton luokitusjärjestelmässä.

strictNatureReserve

Suojelukohde on luokiteltu luonnonpuistoksi Kansainvälisen luonnonsuojelulii
ton luokitusjärjestelmässä.

wildernessArea

Suojelukohde on luokiteltu erämaiseksi alueeksi Kansainvälisen luonnonsuojelu
liiton luokitusjärjestelmässä.
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53. Lisätään 9.4.4 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon NationalMonumentsRecordDesignationValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

agricultureAndSubsistence

Suojelukohde on luokiteltu maatalouden tai omavaraistalouden muistomerkiksi
National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

civil

Suojelukohde on luokiteltu kansalaismuistomerkiksi National Monuments Record
-luokitusjärjestelmässä.

commemorative

Suojelukohde on luokiteltu juhlamuistomerkiksi National Monuments Record
-luokitusjärjestelmässä.

commercial

Suojelukohde on luokiteltu liiketoiminnan muistomerkiksi National Monuments
Record -luokitusjärjestelmässä.

communications

Suojelukohde on luokiteltu viestintämuistomerkiksi National Monuments Record
-luokitusjärjestelmässä.

defence

Suojelukohde on luokiteltu puolustusmuistomerkiksi National Monuments Re
cord -luokitusjärjestelmässä.

domestic

Suojelukohde on luokiteltu kotitalousmuistomerkiksi National Monuments Re
cord -luokitusjärjestelmässä.

education

Suojelukohde on luokiteltu koulutusmuistomerkiksi National Monuments Record
-luokitusjärjestelmässä.

gardensParksAndUrbanSpaces

Suojelukohde on luokiteltu puutarha-, puisto- tai kaupunkitilamuistomerkiksi
National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

healthAndWelfare

Suojelukohde on luokiteltu terveyden ja hyvinvoinnin muistomerkiksi National
Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

industrial

Suojelukohde on luokiteltu teolliseksi muistomerkiksi National Monuments Re
cord -luokitusjärjestelmässä.

maritime

Suojelukohde on luokiteltu merimuistomerkiksi National Monuments Record
-luokitusjärjestelmässä.

monument

Suojelukohde on luokiteltu erikseen luokittelemattoman muotoiseksi muistomer
kiksi National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

recreational

Suojelukohde on luokiteltu virkistysmuistomerkiksi National Monuments Record
-luokitusjärjestelmässä.

religiousRitualAndFunerary

Suojelukohde on luokiteltu uskonnolliseksi, rituaaliseksi tai hautamuistomerkiksi
National Monuments Record -luokitusjärjestelmässä.

settlement

Suojelukohde on luokiteltu uudisasutusmuistomerkiksi National Monuments Re
cord -luokitusjärjestelmässä.

transport

Suojelukohde on luokiteltu liikennemuistomerkiksi National Monuments Record
-luokitusjärjestelmässä.

waterSupplyAndDrainage

Suojelukohde on luokiteltu vesihuolto- ja kuivatusmuistomerkiksi National Mo
numents Record -luokitusjärjestelmässä.

L 31/33

L 31/34

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

54. Lisätään 9.4.5 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon Natura2000DesignationValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

proposedSiteOfCommunityIm
portance

Suojelukohdetta on ehdotettu yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi Natura2000ohjelmaan.

proposedSpecialProtectionArea

Suojelukohdetta on ehdotettu erityissuojelualueeksi Natura2000-ohjelmaan.

siteOfCommunityImportance

Suojelukohde on nimetty yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi Natura2000-oh
jelmassa.

specialAreaOfConservation

Suojelukohde on nimetty erityisten suojelutoimien alueeksi Natura2000-ohjel
massa.

specialProtectionArea

Suojelukohde on nimetty erityissuojelualueeksi Natura2000-ohjelmassa.

55. Lisätään 9.4.6 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon RamsarDesignationValue sallitut arvot
Arvo

ramsar

Määritelmä

Suojelukohde on suojeltu Ramsarin yleissopimuksen mukaan.

56. Lisätään 9.4.7 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue sallitut arvot
Määritelmä

Arvo

biosphereReserve

Suojelukohde on nimetty biosfäärialueeksi ”Ihminen ja biosfääri” -ohjelmassa.

57. Lisätään 9.4.8 kohtaan seuraava taulukko:
Koodiluettelon UNESCOWorldHeritageDesignationValue sallitut arvot
Arvo

Määritelmä

cultural

Suojelukohde on nimetty maailman kulttuuriperintökohteeksi.

mixed

Suojelukohde on nimetty yhdistetyksi maailmanperintökohteeksi.

natural

Suojelukohde on nimetty maailman luonnonperintökohteeksi.

5.2.2011
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 103/2011,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2011,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
sekä katsoo seuraavaa:

EUROOPAN KOMISSIO, joka

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 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2011.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

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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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

103,7
87,5
57,1
125,1
102,2
95,1

0707 00 05

EG
JO
MA
TR
ZZ

182,1
96,7
100,1
117,9
124,2

0709 90 70

MA
TR
ZA
ZZ

50,5
137,6
57,4
81,8

0709 90 80

EG
ZZ

97,7
97,7

0805 10 20

AR
BR
EG
IL
MA
TN
TR
ZA
ZZ

41,5
41,5
54,3
67,8
55,8
58,2
69,0
41,5
53,7

0805 20 10

IL
MA
TR
ZZ

170,1
78,1
79,6
109,3

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

CN
EG
IL
JM
MA
PK
TR
ZZ

57,1
57,7
102,9
82,9
104,2
51,1
68,9
75,0

0805 50 10

AR
EG
MA
TR
UY
ZZ

45,3
52,0
56,9
53,9
45,3
50,7

0808 10 80

CL
CN
MK
US
ZZ

90,0
90,8
42,6
99,7
80,8

0808 20 50

CL
CN
US
ZA
ZZ

247,4
49,7
130,7
102,5
132,6

(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 104/2011,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2011,
asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen
tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta
lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2010/11 on vah
vistettu komission asetuksessa (EU) N:o 867/2010 (3).
Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu
komission asetuksella (EU) N:o 70/2011 (4).

EUROOPAN KOMISSIO, joka

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 (EY) N:o 318/2006 sovel
tamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuon
titullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission
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 (EU) N:o 867/2010 markkinointi
vuodeksi 2010/11 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 2011.

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

Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2011.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

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 259, 1.10.2010, s. 3.
(4) EUVL L 26, 29.1.2011, s. 7.
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Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa
sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 5 päivästä helmikuuta 2011
(EUR)
Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

CN-koodi

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

60,08

0,00

(1)

60,08

0,00

1701 12 10 (1)

60,08

0,00

1701 12 90 (1)

60,08

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

(3)

0,60

0,17

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 105/2011,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2011,
31 päivänä tammikuuta ja 1 päivän helmikuuta 2011 välisenä aikana Tunisian tariffikiintiössä
jätettyihin oliiviöljyä koskeviin tuontitodistushakemuksiin sovellettavan jakokertoimen
vahvistamisesta ja helmikuuta 2011 koskevien tuontitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä
nettäessä sovellettavista kuukausittaisista määrällisistä ra
joituksista.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

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.

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1918/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti
31 päivänä tammikuuta ja 1 päivän helmikuuta 2011 välisenä
aikana jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovelletaan jakoker
rointa, joka on 95,463571 prosenttia.
Tuontitodistusten myöntäminen 7 päivästä helmikuuta 2011
alkaen haetuille määrille keskeytetään helmikuun 2011 osalta.

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
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä helmikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2011.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

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
NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2011/79/YUTP,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2011,
Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista
toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/72/YUTP täytäntöönpanosta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

ottaa huomioon Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöi
hin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
31 päivänä tammikuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen
2011/72/YUTP (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan yhdessä
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 31 artiklan 2 kohdan
kanssa,

Korvataan päätöksen 2011/72/YUTP liite tämän päätöksen liit
teessä olevalla tekstillä.

sekä katsoo seuraavaa:

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

(1)

(2)

Neuvosto antoi 31 päivänä tammikuuta 2011 päätöksen
2011/72/YUTP Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin hen
kilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimen
piteistä.
Mainitun päätöksen liitteessä olevaa luetteloa henkilöistä,
joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi muutet
tava ja tiettyjä luettelossa mainittuja henkilöitä koskevat
tiedot olisi saatettava ajan tasalle,

(1) EUVL L 28, 2.2.2011, s. 62.

1 artikla

2 artikla

Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2011.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
MARTONYI J.
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”LIITE
LUETTELO 1 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

Nimi

Henkilötiedot

1.

Zine El Abidine Ben Haj
Hamda Ben Haj Hassen
BEN ALI

Tunisian
entinen
presidentti,
syntynyt Hammam-Soussessa 3.
syyskuuta 1936, Selma HASSENin
poika, Leïla TRABELSIn puoliso,
kansallisen
henkilökortin
nro
00354671 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

2.

Leila Bent Mohamed Ben
Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa
24. lokakuuta 1956, Saida DHERI
Fin tytär, Zine El Abidine BEN ALIn
puoliso, kansallisen henkilökortin
nro 00683530 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben
Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa
4. maaliskuuta 1944, Saida DHERI
Fin poika, Yamina SOUIEIn puoliso,
yritysjohtaja, asuu osoitteessa 11
rue de France- Radès Ben Arous,
kansallisen
henkilökortin
nro
05000799 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben
Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Sabha-Lybi
essa 7. tammikuuta 1980, Yamina
SOUIEIn poika, yritysjohtaja, Inès
LEJRIn puoliso, asuu osoitteessa ré
sidence de l'étoile du nord - suite B
-7ème étage - appt. No 25 - Centre
urbain du nord - Cité El Khadra Tunis, kansallisen henkilökortin nro
04524472 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben
Moncef Ben Mohamed
Hfaiez MATERI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa
2. joulukuuta 1981, Naïma BOUTI
BAn poika, Nesrine BEN ALIn puo
liso, kansallisen henkilökortin nro
04682068 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

6.

Nesrine Bent Zine El
Abidine Ben Haj Hamda
BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa
16. tammikuuta 1987, Leïla TRA
BELSIn tytär, Fahd Mohamed Sak
her MATERIn puoliso, kansallisen
henkilökortin nro 00299177 hal
tija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

7.

Halima Bent Zine El
Abidine Ben Haj Hamda
BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa
17. heinäkuuta 1992, Leïla TRA
BELSIn tytär, asuu presidentinpalat
sissa, kansallisen henkilökortin nro
09006300 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

Perusteet
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Henkilötiedot

Perusteet

8.

Belhassen Ben Mohamed
Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa
5. marraskuuta 1962, Saida DHERI
Fin poika, yritysjohtaja, asuu osoit
teessa 32 rue Hédi Karray - El Men
zah - Tunis, kansallisen henkilökor
tin nro 00777029 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

9.

Mohamed
Mohamed
TRABELSI

Naceur Ben
Ben Rhouma

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa
24. kesäkuuta 1948, Saida DHERI
Fin poika, Nadia MAKNIn puoliso,
valtuutettu maatalousalan yrityksen
johtaja, asuu osoitteessa 20 rue El
Achfat - Carthage - Tunis, kansal
lisen henkilökortin nro 00104253
haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben
Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Radèsissa
19. helmikuuta 1953, Saida DHERI
Fin tytär, Mohamed MAHJOUBin
puoliso, yritysjohtaja, asuu osoit
teessa 21 rue d'Aristote - Carthage
Salammbô, kansallisen henkilökor
tin nro 00403106 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

11.

Mohamed
Imed
Mohamed
Naceur
Mohamed TRABELSI

Ben
Ben

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa
26. elokuuta 1974, Najia JERIDIn
poika, liikemies, asuu osoitteessa
124 avenue Habib Bourguiba-Cart
hage presidence, kansallisen henki
lökortin nro 05417770 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

12.

Mohamed
Adel
Ben
Mohamed Ben Rehouma
TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa
26. huhtikuuta 1950, Saida DHERI
Fin poika, Souad BEN JEMIAn puo
liso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 3
rue de la colombe - Gammarth su
périeur, kansallisen henkilökortin
nro 00178522 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

13.

Mohamed Mourad Ben
Mohamed Ben Rehouma
TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa
25. syyskuuta 1955, Saida DHERI
Fin poika, Hela BELHAJin puoliso,
yrityksen pääjohtaja, asuu osoit
teessa 20 Rue Ibn Chabat - Sa
lammbô - Carthage -Tunis, kansal
lisen henkilökortin nro 05150331
haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

14.

Samira Bent Mohamed Ben
Rhouma TRABELSI

Tunisialainen,
syntynyt
27.
joulukuuta 1958, Saida DHERIFin
tytär, Mohamed Montassar MEHER
ZIn puoliso, kaupallinen johtaja,
asuu osoitteessa 4 rue Taoufik EI
Hakim - La Marsa, kansallisen hen
kilökortin nro 00166569 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

15.

Mohamed Montassar Ben
Kbaier
Ben
Mohamed
MEHERZI

Tunisialainen, syntynyt Marsassa
5. toukokuuta 1959, Fatma SFARin
poika, Samira TRABELSIn puoliso,
yrityksen pääjohtaja, asuu osoit
teessa 4 rue Taoufik El Hakim-la
Marsa, kansallisen henkilökortin
nro 00046988.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.
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16.

Nefissa Bent Mohamed Ben
Rhouma TRABELSI

Tunisialainen,
syntynyt
1.
helmikuuta 1960, Saida DHERIFin
tytär, Habib ZAKIRin puoliso, asuu
osoitteessa 4 rue de la mouette Gammarth supérieur, kansallisen
henkilökortin nro 00235016 hal
tija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

17.

Habib Ben Kaddour Ben
Mustapha BEN ZAKIR

Tunisialainen,
syntynyt
5.
maaliskuuta 1957, Saida BEN AB
DALLAHin poika, Nefissa TRABEL
SIn puoliso, rakennuttaja, asuu
osoitteessa 4 rue Ennawras-Gam
marth supérieur, kansallisen henki
lökortin nro 00547946 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

18.

Moez Ben Moncef
Mohamed TRABELSI

Ben

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa
3. heinäkuuta 1973 Yamina
SOUIEIn poika, rakennusyrityksen
johtaja, asuu kiinteistössä Amine
El Bouhaira-Rue du Lac TurkanaLes berges du Lac-Tunis, kansallisen
henkilökortin nro 05411511 hal
tija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben
Ahmed NACEF

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa
25. kesäkuuta 1975, Mounira TRA
BELSIn tytär (Leila TRABELSIn si
sar), yritysjohtaja, Mourad MEHDO
UIn puoliso, asuu osoitteessa 41
rue Garibaldi -Tunis, kansallisen
henkilökortin nro 05417907 hal
tija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali
MEHDOUI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa
3. toukokuuta 1962, Neila BARTA
JIn poika, Lilia NACEFin puoliso,
yrityksen pääjohtaja, asuu osoit
teessa 41 rue Garibaldi - Tunis,
kansallisen
henkilökortin
nro
05189459 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

21.

Houssem Ben
Naceur Ben
TRABELSI

Mohamed
Mohamed

Tunisialainen,
syntynyt
18.
syyskuuta 1976, Najia JERIDIn
poika, yrityksen toimitusjohtaja,
asuu rakennuksessa Erriadh.2-Gam
marth - Tunis, kansallisen henkilö
kortin nro 05412560 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben
Mohamed TRABELSI

Tunisialainen,
syntynyt
4.
joulukuuta 1971, Yamina SOUIEIn
tytär, yritysjohtaja, asuu osoitteessa
2 rue El Farrouj - la Marsa, kansal
lisen henkilökortin nro 05418095
haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben
Mohamed TRABELSI

Tunisialainen,
syntynyt
20.
joulukuuta 1965, Radhia MATHLO
UTHIn poika, Linda CHERNIn puo
liso, Tunisairin toimiston virkailija,
asuu osoitteessa 12 rue Taieb
Mhiri-Le Kram - Tunis, kansallisen
henkilökortin nro 00300638 hal
tija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.
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24.

Mehdi Ben Ridha Ben
Mohamed BEN GAIED

Tunisialainen,
syntynyt
29.
tammikuuta 1988, Kaouther Feriel
HAMZAn poika, Stafiem - Peugeot
-yrityksen pääjohtaja, asuu osoit
teessa 4 rue Mohamed Makhlouf
-El Manar.2-Tunis.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

25.

Mohamed
Slim
Ben
Mohamed Hassen Ben Salah
CHIBOUB

Tunisialainen,
syntynyt
13.
tammikuuta 1959, Leïla CHAIBIn
poika, Dorsaf BEN ALIn puoliso,
yrityksen pääjohtaja, asuu osoit
teessa rue du jardin - Sidi Bousaid
- Tunis, kansallisen henkilökortin
nro 00400688 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine
Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Bardossa
5. heinäkuuta 1965, Naïma EL KE
FIn tytär, Mohamed Slim CHIBOU
Bin puoliso, asuu osoitteessa 5 rue
El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis,
kansallisen
henkilökortin
nro
00589759 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine
Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Bardossa
21. elokuuta 1971, Naïma EL KEFIn
tytär, Mohamed Marouene MAB
ROUKin puoliso, neuvos ulkoasian
ministe-riössä, kansallisen henkilö
kortin nro 05409131 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali
Ben Mohamed MABROUK

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa
11. maaliskuuta 1972, Jaouida El
BEJIn poika, Sirine BEN ALIn puo
liso, yrityksen pääjohtaja, asuu
osoitteessa 8 rue du Commandant
Béjaoui - Carthage - Tunis, kansal
lisen henkilökortin nro 04766495
haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

29.

Ghazoua Bent Zine El
Abidine Ben Haj Hamda
BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Bardossa
8. maaliskuuta 1963, Naïma EL KE
FIn tytär, Slim ZARROUKin puo
liso, lääkäri, asuu osoitteessa 49
avenue Habib Bourguiba - Carthage,
kansallisen
henkilökortin
nro
00589758 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

30.

Slim Ben Mohamed Salah
Ben Ahmed ZARROUK

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa
13. elokuuta 1960, Maherzia GUE
DIRAn poika, Ghazoua BEN ALIn
puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu
osoitteessa 49 avenue Habib Bour
guiba - Carthage, kansallisen henki
lökortin nro 00642271 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben
Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt HammamSoussessa 22. marraskuuta 1949,
Selma HASSENin poika, valoku
vaaja ja toimittaja Saksassa, asuu
osoitteessa 11 rue Sidi el Gharbi Hammam - Sousse, kansallisen hen
kilökortin nro 02951793 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.
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32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben
Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt HammamSoussessa 13. maaliskuuta 1947,
Zohra BEN AMMARin puoliso, yri
tysjohtaja, asuu osoitteessa rue El
Moez - Hammam - Sousse, kansal
lisen henkilökortin nro 02800443
haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben
Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt HammamSoussessa 16. toukokuuta 1952,
Selma HASSENin tytär, Fathi REFA
Tin puoliso, Tunisairin edustaja,
asuu osoitteessa 17 avenue de la
République-Hammam-Sousse, kan
sallisen
henkilökortin
nro
02914657 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben
Raj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Soussessa
18. syyskuuta 1956, Selma HAS
SENin tytär, Sadok Habib MHIRIn
puoliso, yrityksen päällikkö, asuu
osoitteessa avenue de l'Imam Mus
lim- Khezama ouest-Sousse, kansal
lisen henkilökortin nro 02804872
haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda
Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainan,
syntynyt
28.
lokakuuta 1938, Selma HASSENin
poika, eläkeläinen, Selma MAN
SOURin leski, asuu osoitteessa
255 cité El Bassatine - Monastir,
kansallisen
henkilökortin
nro
028106l4 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben
Haj Hamda BEN ALI,

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa
21. lokakuuta 1969, Selma MAN
SOURin poika, Monia CHEDLIn
puoliso, yritysjohtaja, asuu osoit
teessa avenue Hédi Nouira - Monas
tir kansallisen henkilökortin nro
04180053 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben
Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa
29. huhtikuuta 1974, Selma MAN
SOURin poika, naimaton, yrityksen
päällikkö, asuu osoitteessa 83 Cap
Marina - Monastir, kansallisen hen
kilökortin nro 04186963 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine
Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa
12. lokakuuta 1972, Selma MAN
SOURin poika, naimaton, kaupalli
sen viennin ja tuonnin harjoittaja,
asuu osoitteessa avenue Mohamed
Salah Sayadi - Skanes - Monastir,
kansallisen
henkilökortin
nro
04192479 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben
Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa
8. maaliskuuta 1980, Selma MAN
SOURin tytär, Zied JAZIRIn puo
liso, sihteeri yrityksessä, asuu osoit
teessa Abu Dhar El Ghafari - Khe
zama est - Sousse, kansallisen hen
kilökortin nro 06810509 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia..
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40.

Douraied Ben Hamed Ben
Taher BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Hammam Soussessa 8. lokakuuta 1978, Hayet
BEN ALIn poika, yritysjohtaja, asuu
osoitteessa 17 avenue de la Répub
lique - Hammam - Sousse, kansal
lisen henkilökortin nro 05590835
haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

41.

Akrem Ben Hamed Ben
Taher BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Hammam Soussessa 9. elokuuta 1977, Hayet
BEN ALIn poika, yritysjohtaja, asuu
osoitteessa 17 avenue de la Répub
lique - Hammam - Sousse, kansal
lisen henkilökortin nro 05590836
haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben
Taher BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa
30. elokuuta 1982, Hayet BEN
ALIn tytär, Badreddine BENNOURin
puoliso, asuu osoitteessa rue Ibn
Maja - Khezama est - Sousse, kan
sallisen
henkilökortin
nro
08434380 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali
LTAIEF

Tunisialainen, syntynyt Soussessa
13. tammikuuta 1970, Naïma BEN
ALIn poika, osastopäällikkö Tuni
sairissa, asuu osoitteessa résidence
les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Men
zah,8 -l'Ariana, kansallisen henkilö
kortin nro 05514395 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

44.

Naoufel Ben Habib Ben
Bouali LTAIEF

Tunisialainen, syntynyt HammamSoussessa 22. lokakuuta 1967,
Naïma BEN ALIn poika, tehtävä lii
kenneministeriös-sä, asuu osoit
teessa 4 avenue Tahar SFAR - El
Manar. 2-Tunis, kansallisen henkilö
kortin nro 05504161 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

45.

Montassar
Ben
Ben.Bouali LTAIEF

Habib

Tunisialainen, syntynyt Soussessa
3. tammikuuta 1973, Naïma BEN
ALIn poika, Lamia JEGHAMin puo
liso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa
13 lotissement Ennakhil - Kantaoui
- Hammam - Sousse, kansallisen
henkilökortin nro 05539378 hal
tija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj
Hamda Ben Haj Hassen
BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Pariisissa
27. lokakuuta 1966, Paulette HA
ZATin poika, yrityksen johtaja,
asuinpaikka: Chouket El Arressa,
Hammam-Sousse, kansallisen hen
kilökortin nro 05515496 haltija
(kaksois-kansalaisuus).

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj
Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Pariisissa
16. huhtikuuta 1971, Paulette HA
ZATin poika, Amel SAIDin puoliso,
yritysjohtaja, asuinpaikka: Chouket
El Arressa, - Hammam - Sousse,
kansallisen
henkilökortin
nro
00297112 haltija.

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.
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Nimi

Henkilötiedot

Sofiene Ben Habib Ben Haj
Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa
28. elokuuta 1974, Leila DEROUI
CHEn poika, kaupallinen johtaja,
asuu osoitteessa 23 rue Ali Zlitni,
El Manar,2-Tunis, kansallisen henki
lökortin nro 04622472.
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Perusteet

Tunisian oikeusviranomaiset ovat käynnis
täneet kyseiseen henkilöön kohdistuvan tut
kinnan, joka koskee kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankintaa, pankkitilien avaamista
ja varojen säilyttämistä useissa maissa osana
rahanpesutoimia.”
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KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2011,
kalasta (Sardinops sagax) saatavan peptidivalmisteen markkinoille saattamisen sallimisesta
elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
258/97 mukaisesti
(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 522)
(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/80/EU)
den uutena ainesosana, että kalapeptidi on ehdotetuissa
käyttöolosuhteissa ja ehdotetuilla saantimäärillä turvalli
nen.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista
ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (1) ja eri
tyisesti sen 7 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Yritys Senmi Ekisu Co. Ltd esitti 28 päivänä huhtikuuta
2008 Suomen toimivaltaisille viranomaisille hakemuksen
kalasta (Sardinops sagax) saatavan peptidivalmisteen saat
tamisesta markkinoille elintarvikkeiden uutena aineso
sana.
Suomen toimivaltainen elintarvikkeiden arviointielin an
toi 12 päivänä tammikuuta 2009 ensiarvioraporttinsa.
Raportissaan viranomainen päätteli, että kalapeptidival
miste voidaan saattaa markkinoille.
Komissio toimitti ensiarvioraportin kaikille jäsenvaltioille
10 päivänä maaliskuuta 2009.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 258/97 6 artiklan 4 kohdassa sää
detyssä 60 päivän määräajassa esitettiin kyseisen kohdan
mukaisia perusteltuja huomautuksia tuotteen saattami
sesta markkinoille.

(5)

Sen vuoksi kuultiin Euroopan elintarviketurvallisuusviran
omaista (EFSA) 14 päivänä elokuuta 2009.

(6)

EFSAn erityisruokavaliovalmisteita, ravitsemusta ja aller
gioita käsittelevä tiedelautakunta totesi 9 päivänä heinä
kuuta 2010 antamassaan tieteellisessä lausunnossa (2),
joka koski peptidivalmisteen turvallisuutta elintarvikkei

(1) EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1.
(2) EFSA Journal 2010,8(7): 1684.

(7)

Tieteellisen arvioinnin perusteella todetaan, että kalapep
tidivalmiste vastaa asetuksen (EY) N:o 258/97 3 artiklan
1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Kalasta (Sardinops sagax) saatava peptidivalmiste, sellaisina kuin
se on määritelty liitteessä I, voidaan saattaa unionin markki
noille elintarvikkeiden uutena ainesosana käytettäväksi liitteessä
II mainittuihin käyttötarkoituksiin.
2 artikla
Tällä päätöksellä sallitun kalasta (Sardinops sagax) saatavan pep
tidivalmisteen nimitys sitä sisältävien elintarvikkeiden pakkaus
merkinnöissä on ”kalapeptidit (Sardinops sagax)”
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu yritykselle Senmi Ekisu Co. Ltd, Re
search & Development Department, 779–2 Noda, Hirano-Cho,
Ohzu-City, Ehime 795–0021, Japani.

Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2011.
Komission puolesta
John DALLI

Komission jäsen
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LIITE I
KALASTA (SARDINOPS SAGAX) SAATAVAN PEPTIDIVALMISTEEN ERITELMÄ
Kuvaus:
Kyseinen uusi elintarvikkeiden ainesosa on peptidiseos, jota saadaan kalan (Sardinops sagax) lihasta alkalisen proteaasin
katalysoimalla hydrolyysillä. Tämän jälkeen peptidifraktio eristetään pylväskromatografialla, konsentroidaan tyhjiössä ja
sumukuivataan. Se on kellertävän valkoista jauhetta.

Kalasta (Sardinops sagax) saatavan peptidivalmisteen eritelmä

≥ 85 g/100 g

Peptidit (*)
(lyhytketjuiset peptidit, dipeptidit ja tripeptidit, joiden molekyylipaino
on alle 2 kDa)

0,1–0,16 g/100 g

Val-Tyr (dipeptidi)
Tuhka

≤ 10 g/100 g

Kosteus

≤ 8 g/100 g

(*) Kjeldahl-menetelmä

LIITE II
KALAPEPTIDIVALMISTEEN KÄYTTÖTARKOITUKSET
Tuoteryhmä

Kalapeptidivalmisteen enimmäispitoisuus

Jogurttiin, jogurttijuomiin, fermentoituihin maitotuotteisiin ja maito
jauheeseen pohjautuvat elintarvikkeet

0,48 g/100 g (nautintavalmista tuotetta)

Maustettu vesi ja kasvispohjaiset juomat

0,3 g/100 g (nautintavalmista tuotetta)

Aamiaismurot
Keitot, muhennokset ja keittojauheet

2 g/100 g
0,3 g/100 g (nautintavalmista tuotetta)
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KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2011,
päätösten 2002/741/EY, 2002/747/EY, 2003/31/EY, 2003/200/EY, 2005/341/EY ja 2005/343/EY
muuttamisesta Euroopan unionin ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien
ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi
(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 523)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/81/EU)
11 päivänä huhtikuuta 2005 tehdyn komission päätök
sen 2005/341/EY (6) voimassaolo päättyy 31 päivänä
joulukuuta 2010.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
(6)

Ekologisista arviointiperusteista ja niihin liittyvistä arvi
ointi- ja todentamisvaatimuksista yhteisön ympäristömer
kin myöntämiseksi kannettaville tietokoneille 11 päivänä
huhtikuuta 2005 tehdyn komission päätöksen
2005/343/EY (7) voimassaolo päättyy 31 päivänä joulu
kuuta 2010.

(7)

Kyseisissä päätöksissä vahvistetut ekologiset arviointipe
rusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimuk
set on tarkistettu hyvissä ajoin asetuksen (EY) N:o
66/2010 mukaisesti.

(8)

Koska näiden päätösten tarkistaminen on eri vaiheessa,
on aiheellista pidentää päätöksissä vahvistettujen ekolo
gisten arviointiperusteiden ja niihin liittyvien arviointi- ja
todentamisvaatimusten
voimassaoloa.
Päätösten
2003/31/EY ja 2003/200/EY voimassaoloa olisi jatket
tava 30 päivään huhtikuuta 2011. Päätösten
2002/741/EY, 2005/341/EY ja 2005/343/EY voimassao
loa olisi jatkettava 30 päivään kesäkuuta 2011. Päätöksen
2002/747/EY voimassaoloa olisi jatkettava 31 päivään
elokuuta 2011.

(9)

Näin ollen päätöksiä 2002/741/EY, 2002/747/EY,
2003/31/EY,
2003/200/EY,
2005/341/EY
ja
2005/343/EY olisi muutettava.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lau
sunnon mukaiset,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta
2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan c
alakohdan,
on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Tarkistetuista ekologisista arviointiperusteista yhteisön
ympäristömerkin myöntämiseksi kopio- ja painopaperille
ja päätöksen 1999/554/EY muuttamisesta 4 päivänä
syyskuuta
2002
tehdyn
komission
päätöksen
2002/741/EY (2) voimassaolo päättyy 31 päivänä joulu
kuuta 2010.

(2)

Tarkistetuista ekologisista arviointiperusteista yhteisön
ympäristömerkin myöntämiseksi lampuille ja päätöksen
1999/568/EY muuttamisesta 9 päivänä syyskuuta 2002
tehdyn komission päätöksen 2002/747/EY (3) voimas
saolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2010.

(3)

Ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömer
kin myöntämiseksi konetiskiaineille ja päätöksen
1999/427/EY muuttamisesta 29 päivänä marraskuuta
2002 tehdyn komission päätöksen 2003/31/EY (4) voi
massaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2010.

(4)

(5)

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

Tarkistetuista ekologisista arviointiperusteista yhteisön
ympäristömerkin myöntämiseksi pyykinpesuaineille ja
päätöksen 1999/476/EY muuttamisesta 14 päivänä hel
mikuuta
2003
tehdyn
komission
päätöksen
2003/200/EY (5) voimassaolo päättyy 31 päivänä joulu
kuuta 2010.
Ekologisista arviointiperusteista ja niihin liittyvistä arvi
ointi- ja todentamisvaatimuksista yhteisön ympäristömer
kin myöntämiseksi henkilökohtaisille tietokoneille
EUVL
EYVL
EYVL
EYVL
EUVL

L
L
L
L
L

27, 30.1.2010, s. 1.
237, 5.9.2002, s. 6.
242, 10.9.2002, s. 44.
9, 15.1.2003, s. 11.
76, 22.3.2003, s. 25.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan päätöksen 2002/741/EY 5 artikla seuraavasti:
”5 artikla
Tuoteryhmän ’kopio- ja painopaperit’ ekologiset arviointipe
rusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset
ovat voimassa 30 päivään kesäkuuta 2011 saakka.”
(6) EUVL L 115, 4.5.2005, s. 1.
(7) EUVL L 115, 4.5.2005, s. 35.
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5 artikla

2 artikla
Korvataan päätöksen 2002/747/EY 5 artikla seuraavasti:
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Korvataan päätöksen 2005/341/EY 3 artikla seuraavasti:
”3 artikla

”5 artikla
Tuoteryhmän ’lamput’ ekologiset arviointiperusteet ja niihin
liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa
31 päivään elokuuta 2011 saakka.”
3 artikla
Korvataan päätöksen 2003/31/EY 5 artikla seuraavasti:

Tuoteryhmään ’henkilökohtaiset tietokoneet’ sovellettavat
ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja
todentamisvaatimukset ovat voimassa 30 päivään kesäkuuta
2011.”
6 artikla
Korvataan päätöksen 2005/343/EY 3 artikla seuraavasti:
”3 artikla

”5 artikla
Tuoteryhmän ’konetiskiaineet’ ekologiset arviointiperusteet ja
niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voi
massa 30 päivään huhtikuuta 2011 saakka.”
4 artikla

Tuoteryhmään ’kannettavat tietokoneet’ sovellettavat ekologi
set arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja toden
tamisvaatimukset ovat voimassa 30 päivään kesäkuuta 2011.”
7 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Korvataan päätöksen 2003/200/EY 5 artikla seuraavasti:
Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2011.
”5 artikla
Tuoteryhmän ’pyykinpesuaineet’ ekologiset arviointiperusteet
ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat
voimassa 30 päivään huhtikuuta 2011 saakka.”

Komission puolesta
Janez POTOČNIK

Komission jäsen

TILAUSHINNAT 2011 (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 DVD

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) DVD

22 EU:n virallista kieltä

400 euroa/vuosi

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset
hankinnat, DVD, ilmestyy kerran 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 DVD-levyllä.
Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan
liitteiden ilmestymisestä Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.

Myynti ja tilaukset
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
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