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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS,
annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011,
Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan välisen, vuosia 2009–2014 koskevasta
ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin ja Norjan välisen, vuosia
2009–2014 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan talousyhteisön
ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia Euroopan
unioniin vuosina 2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan sekä Euroopan talousyhteisön ja Norjan
väliseen sopimukseen liitettävän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia Euroopan unioniin
vuosina 2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä
(2011/160/EU)
ruisia määrärahoja ja erilaisia täytäntöönpanoa koskevia
säännöksiä, samoin kuin tiettyihin kalalajeihin ja kalas
tuksiin liittyvien myönnytysten uudistaminen ja laajenta
minen merkitsevät kokonaisuutena katsottuna merkittä
vää kehitystä ETA:n osapuolina olevien EFTA-maiden as
sosiaatiossa, mikä oikeuttaa Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen 217 artiklan käytön oikeusperustana.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 217 artiklan yhdessä sen
218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

(3)

Nämä sopimukset ja pöytäkirjat olisi tehtävä,

sekä katsoo seuraavaa:
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
(1)

Seuraavat sopimukset ja pöytäkirjat on neuvoston pää
töksen 2010/674/EU (1) mukaisesti allekirjoitettu unionin
puolesta:
— Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruh
tinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välinen vuo
sia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestel
mästä tehty sopimus ja sen liite,
— Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välinen
vuosia 2009–2014 koskevasta Norjan kuningaskun
nan rahoitusjärjestelmästä tehty sopimus,
— Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väli
seen sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja ja sen liite,
— Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan
väliseen sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja ja sen
liite.

(2)

1 artikla
Hyväksytään seuraavat sopimukset ja pöytäkirjat Euroopan
unionin puolesta:

— Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinas
kunnan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus vuosia
2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä sekä
sen liite,

— Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välinen sopi
mus vuosia 2009–2014 koskevasta Norjan kuningaskunnan
rahoitusjärjestelmästä,

— Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopi
mukseen liitettävä lisäpöytäkirja ja sen liite,

Olemassa olevien rahoitusjärjestelmien korvaaminen uu
silla järjestelmillä, jotka koskevat eri ajanjaksoja, eri suu

(1) EUVL L 291, 9.11.2010, s. 1.

— Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen
sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja ja sen liite.
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2 artikla
Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö, jolla on oikeus tallettaa unionin puolesta kus
sakin sopimuksessa ja lisäpöytäkirjassa tarkoitettu hyväksymisasiakirja, jolla ilmaistaan unionin suostumus
tulla sopimusten sitomaksi.
3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2011.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
CZOMBA S.

16.3.2011
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ASETUKSET
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 252/2011,
annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011,
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen I muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä
1999/45/EY (4) on muutettu useita kertoja. Direktiivit
67/548/ETY ja 1999/45/EY korvataan siirtymäajan kulu
essa, mikä tarkoittaa sitä, että aineet on 1 päivästä jou
lukuuta 2010 ja seokset 1 päivästä kesäkuuta 2015 luo
kiteltava, merkittävä ja pakattava asetuksen (EY) N:o
1272/2008 mukaisesti, mutta 1 päivän joulukuuta
2010 ja 1 päivän kesäkuuta 2015 välisenä aikana aineet
on luokiteltava sekä direktiivin 67/548/ETY että asetuk
sen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. Kumpikin direktiivi
kumotaan lopullisesti asetuksella (EY) N:o 1272/2008
1 päivästä kesäkuuta 2015.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupa
menettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviras
ton perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen
(EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komis
sion direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja
2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 anne
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1907/2006 (1) ja erityisesti sen 131 artiklan,

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitettä I olisi tästä syystä
muutettava sen mukauttamiseksi asetuksessa (EY) N:o
1272/2008 säädettyihin luokituskriteereihin ja muihin
asiaa koskeviin säännöksiin.

(4)

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pak
kaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY
muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o
1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EY) N:o 1272/2008 (2) yhdenmukaistetaan aineiden, se
osten ja tiettyjen erityisten esineiden luokitusta ja mer
kintöjä koskevat säännökset ja kriteerit yhteisössä ottaen
huomioon GHS:n (Globally Harmonised System of Clas
sification and Labelling of Chemicals) luokituskriteerit ja
merkintäsäännöt.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 58 artiklan 1 kohdalla
muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 14 artiklan 4
kohtaa sen mukauttamiseksi asetuksessa (EY) N:o
1272/2008 säädettyihin luokituskriteereihin. Tällä on vai
kutuksia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen I, jota
ei muutettu asetuksella (EY) N:o 1272/2008. Tämän
vuoksi on tarpeen mukauttaa asetuksen (EY) N:o
1907/2006 liite I kyseisen asetuksen 14 artiklan 4 koh
taan.

(5)

Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkin
töjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten mää
räysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 an
nettua neuvoston direktiiviä 67/548/ETY (3) ja vaarallis
ten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 annettua

Asetuksella (EY) N:o 1272/2008 tehdään merkittäviä
muutoksia direktiivissä 67/548/ETY käytettyihin termei
hin. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitettä I ei muutettu
asetuksella (EY) N:o 1272/2008 ja se olisi saatettava ajan
tasalle muutosten huomioon ottamiseksi ja yhdenmukai
suuden varmistamiseksi.

(6)

Lisäksi viittaukset direktiiviin 67/548/ETY olisi korvattava
asianmukaisilla viittauksilla asetukseen (EY) N:o
1272/2008.

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(1) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.
(3) EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

(4) EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.
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Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaan rekisteröinnit,
joihin liittyy kemikaaliturvallisuusraportti, on toimitettava
tämän asetuksen soveltamispäivämäärään mennessä. Luo
kituskriteerien muutoksia ja muita asetuksesta (EY) N:o
1272/2008 johtuvia asiaan liittyviä säännöksiä sovelle
taan aineisiin 1 päivästä joulukuuta 2010 kyseisen ase
tuksen 62 artiklan toisen kohdan mukaisesti. Jotta voi
daan varmistaa ongelmaton siirtyminen rekisteröintien
saattamiseen ajan tasalle, olisi säädettävä siirtymäajasta.
Tämän vuoksi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite I olisi
muutettava.
Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite I seuraavasti:
1) Korvataan 0.6 kohta seuraavasti:
”0.6 Kemikaaliturvallisuusarvioinnin vaiheet
0.6.1 Kemikaaliturvallisuusarvioinnissa, jonka valmistaja tai
maahantuoja tekee aineelle, on oltava tämän liitteen
asiaa koskevien jaksojen mukaisesti seuraavat 1–4
vaiheet:
1. Ihmisten terveydelle aiheutuvan vaaran arviointi.
2. Aineiden fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin pe
rustuvien ihmisten terveydelle aiheutuvien vaa
rojen arviointi.
3. Ympäristövaarojen arviointi.
4. PBT- ja vPvB-aineiden arviointi.
0.6.2 Jäljempänä 0.6.3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa
kemikaaliturvallisuusarvioinnin on sisällettävä myös
seuraavat 5–6 vaiheet tämän liitteen 5 ja 6 jakson
mukaisesti.
5.

Altistumisen arviointi

5.1 Altistumisskenaario(ide)n laatiminen tai tarvitta
essa asiaankuuluvien käyttö- ja altistumiskatego
rioiden määritys.
5.2 Altistumisen estimointi.
6.

Riskinluonnehdinta

0.6.3 Jos valmistaja tai maahantuoja katsoo 1–4 vaiheissa
saatujen tulosten perusteella, että aine täyttää kritee
rit, joiden mukaan se kuuluu asetuksen (EY) N:o
1272/2008 liitteessä I esitettyihin vaaraluokkiin tai
-kategorioihin tai se arvioidaan PBT- tai vPvB-ai
neeksi, on kemikaaliturvallisuusarvioinnin sisällettävä
myös 5–6 vaiheet tämän liitteen 5 ja 6 jakson mu
kaisesti:
a) vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8,
tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10, 2.12; vaa
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raluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka
2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit
A–F;
b) vaaraluokat 3.1–3.6, 3.7 haitalliset vaikutukset su
kupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehi
tykseen, 3.8 muut kuin narkoottiset vaikutukset,
3.9 ja 3.10;
c) vaaraluokka 4.1;
d) vaaraluokka 5.1.
0.6.4 Edellä mainittuja kohtia käsiteltäessä käytetyistä rele
vanteista tiedoista on laadittava tiivistelmä, joka esi
tetään kemikaaliturvallisuusraportin asiaa koskevassa
kohdassa (7 jakso).”
2) Korvataan 1.0.1 kohta seuraavasti:
”1.0.1 Aineiden ihmisten terveydelle aiheutuvien vaarojen
arvioinnin tavoitteena on oltava määrittää aineen
luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
ja johtaa aineelle sellaiset altistumistasot, joita suu
remmille ihmisiä ei saisi altistaa. Tämän altistumis
tason nimityksenä on johdettu vaikutukseton altis
tumistaso (Derived No-Effect Level, DNEL).”
3) Korvataan 1.0.2 kohta seuraavasti:
”1.0.2 Ihmisten terveydelle aiheutuvien vaarojen arvioin
nissa on tarkasteltava aineen toksikokineettistä pro
fiilia (imeytyminen, aineenvaihdunta, jakautuminen
ja poistuminen) ja seuraavia vaikutusryhmiä:
1) välittömät vaikutukset (välitön myrkyllisyys, är
syttävyys ja syövyttävyys);
2) herkistyminen;
3) toistuvan annostelun myrkyllisyys ja
4) CMR-vaikutukset (syöpää aiheuttavat, sukusolu
jen perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaa
ralliset vaikutukset).
Muita vaikutuksia on tarkasteltava tarvittaessa,
ja kaikki saatavilla olevat tiedot on otettava
huomioon.”
4) Korvataan 1.1.3 kohta seuraavasti:
”1.1.3 Kaikki muista kuin ihmisillä tehdyistä tutkimuksista
saadut tiedot, joita on tarkoitus käyttää ihmiseen
kohdistuvan erityisen vaikutuksen arviointiin ja an
nos-vastesuhteen (pitoisuus-vaikutussuhteen) vahvis
tamiseen, on esitettävä lyhyesti, mahdollisuuksien
mukaan taulukon (taulukoiden) muodossa. On ero
tettava toisistaan in vitro-, in vivo- ja muut tulokset.
Relevantit testitulokset (esim. ATE, LD50, NO(A)EL
tai LO(A)EL) ja testiolosuhteet (esim. testin kesto,
antotie) ja muut merkitykselliset tiedot on esitettävä
kansainvälisesti tunnustetuin, kyseistä vaikutusta
varten käytettävin mittayksiköin.”
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5) Korvataan 1.3.1 ja 1.3.2 kohta seuraavasti:
”1.3.1 Arvioinnissa on esitettävä ja perusteltava asetuksessa
(EY) N:o 1272/2008 esitettyjen kriteereiden mukai
sesti laadittu luokitus. Tarvittaessa on esitettävä ase
tuksen (EY) N:o 1272/2008 10 artiklan ja direktii
vin 1999/45/EY 4–7 artiklan soveltamisesta johtuvat
erityiset pitoisuusrajat ja perusteltava ne, jos ne eivät
sisälly asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä Vi
olevaan 3 osaan.
Arvioinnissa olisi aina oltava lausunto siitä, täyt
tääkö aine kriteerit, jotka asetuksessa (EY) N:o
1272/2008 asetetaan luokitukselle vaaraluokkaan
syöpää aiheuttava kategoria 1A tai 1B, vaaraluok
kaan sukusolujen perimää vaurioittava kategoria
1A tai 1B tai vaaraluokkaan lisääntymiselle vaaralli
nen kategoria 1A tai 1B.
1.3.2 Jos tietojen perusteella ei voida päättää, olisiko jokin
aine luokitettava tiettyyn vaaraluokkaan tai -katego
riaan, rekisteröijän on ilmoitettava, minkä päätöksen
hän on tehnyt, ja perusteltava toimensa.”
6) Korvataan 1.4.1 kohdan toinen lause seuraavasti:
”Joidenkin vaaraluokkien, kuten erityisesti sukusolujen pe
rimää vaurioittavan ominaisuuden ja syöpää aiheuttavan
ominaisuuden osalta saatavilla olevat tiedot eivät ehkä mah
dollista toksikologisen kynnysarvon ja näin ollen DNELarvon vahvistamista.”
7) Korvataan 2.1 kohta seuraavasti:
”2.1 Aineiden fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin perus
tuvien vaarojen arvioinnin tavoitteena on oltava ai
neen luokituksen määrittely asetuksen (EY) N:o
1272/2008 mukaisesti.”
8) Korvataan 2.2 kohta seuraavasti:
”2.2 Ainakin seuraavien fysikaalis-kemiallisten ominaisuuk
sien mahdolliset vaikutukset ihmisten terveyteen on
arvioitava:
— räjähtävyys,
— syttyvyys,
— hapettavuus.
Jos tietojen perusteella ei voida päättää, olisiko jokin
aine luokitettava tiettyyn vaaraluokkaan tai -kategori
aan, rekisteröijän on ilmoitettava, minkä päätöksen
hän on tehnyt, ja perusteltava toimensa.”
9) Korvataan 2.5 kohta seuraavasti:
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”2.5 Arvioinnissa on esitettävä ja perusteltava asetuksessa
(EY) N:o 1272/2008 esitettyjen kriteereiden mukai
sesti laadittu luokitus.”
10) Korvataan 3.0.1 kohta seuraavasti:
”3.0.1 Aineiden ympäristövaarojen arvioinnin tavoitteena
on oltava aineen luokituksen määrittely asetuksen
(EY) N:o 1272/2008 mukaisesti sekä sen pitoisuu
den määrittely, jota alhaisemmat pitoisuudet eivät
todennäköisesti aiheuta haittaa kyseessä olevassa
ympäristön osa-alueessa. Tätä pitoisuutta kutsutaan
arvioiduksi vaikutuksettomaksi pitoisuudeksi (Predic
ted No-Effect Concentration, PNEC).”
11) Korvataan 3.2.1 ja 3.2.2 kohta seuraavasti:
”3.2.1 Arvioinnissa on esitettävä ja perusteltava asetuksessa
(EY) N:o 1272/2008 esitettyjen kriteereiden mukai
sesti laadittu luokitus. Asetuksen (EY) N:o
1272/2008 10 artiklan soveltamisesta johtuva Mkerroin on esitettävä ja jos sitä ei ole annettu ase
tuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3
osassa, se on perusteltava.
3.2.2 Jos tietojen perusteella ei voida päättää, olisiko jokin
aine luokiteltava tiettyyn vaaraluokkaan tai -katego
riaan, rekisteröijän on ilmoitettava, minkä päätöksen
hän on tehnyt, ja perusteltava toimensa.”
12) Korvataan 4.1 ja 4.2 kohta seuraavasti:
”4.1 Vaihe 1: Vertaaminen perusteisiin
Tässä osassa PBT- ja vPvB-aineiden arviointia on ver
rattava saatavilla olevia tietoja liitteessä XIII olevassa 1
jaksossa vahvistettuihin perusteisiin ja ilmoitettava,
täyttääkö aine perusteet vai ei. Arviointi on tehtävä
liitteen XIII johdanto-osan säännösten sekä kyseisen
liitteen 2 ja 3 jakson mukaisesti.
4.2 Vaihe 2: Päästöjen kuvaaminen
Jos aine täyttää perusteet tai jos se katsotaan PBT- ja
vPvB-aineeksi rekisteröintiasiakirjoissa, päästöt on ku
vattava ja kuvaukseen on sisällyttävä 5 jaksossa kuva
tut relevantit altistumisen arvioinnin osat. Erityisesti
siinä on arvioitava ainemäärät, jotka pääsevät ympäris
tön eri osa-alueisiin kaikissa valmistajan tai maahan
tuojan toiminnoissa ja kaikista tunnistetuista käytöistä.
On myös täsmennettävä reitit, joiden kautta ihmiset ja
ympäristö todennäköisesti voivat altistua aineelle.”
13) Muutetaan 7 jaksossa olevan taulukon B osaa seuraavasti:
a) poistetaan 5.3.1, 5.3.2 ja 5.3.3 kohdat;
b) poistetaan 5.5.1 ja 5.5.2 kohdat;
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c) korvataan 5.7 kohta seuraavasti:

16.3.2011

Sitä sovelletaan 5 päivästä toukokuuta 2011 alkaen.

2 artikla

Kuitenkin niiden rekisteröintien osalta, jotka on tehty ennen
5 päivää toukokuuta 2011, kemikaaliturvallisuusraportti on saa
tettava ajan tasalle tämän asetuksen mukaisesti viimeistään
30 päivään marraskuuta 2012 mennessä. Asetuksen (EY) N:o
1907/2006 22 artiklan 5 kohtaa ei sovelleta näihin ajantasais
tuksiin.

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

Tämä artikla ei rajoita komission asetuksen (EU) N:o
253/2011 (1) 2 ja 3 artiklan soveltamista tämän asetuksen
1 artiklan 12 kohdan osalta.

”5.7 Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset”;
d) poistetaan 35.9.1 ja 5.9.2 kohdat.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 15 päivänä maaliskuuta 2011.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja

(1) Katso tämän virallisen lehden sivu 7.

16.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/7

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 253/2011,
annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011,
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XIII muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

den tunnistamisessa saadut tähänastiset kokemukset huo
mioon liitteen XIII uudelleentarkastelussa ihmisten tervey
den ja ympäristön suojelun korkean tason takaamiseksi.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupa
menettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviras
ton perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen
(EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komis
sion direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja
2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 anne
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1907/2006 (1) ja erityisesti sen 131 artiklan,

(4)

Komission asetuksen N:o 1907/2006 138 artiklan 5
kohdan mukaisesti tekemä uudelleentarkastelu on osoit
tanut, että mainitun asetuksen liitettä XIII on tarpeen
muuttaa.

(5)

Kokemus on osoittanut, että PBT- ja vPvB-aineiden riittä
vää tunnistamista varten kaikkia asiaankuuluvia tietoja
olisi käytettävä kokonaisvaltaisesti todistusnäytön poh
jalta vertaamalla tietoja liitteessä XIII olevassa 1 jaksossa
mainittuihin perusteisiin.

(6)

Todistusnäyttöön perustuvalla määrityksellä on erityinen
merkitys tapauksissa, joissa liitteessä XIII olevassa 1 jak
sossa mainittuja perusteita ei voida suoraan soveltaa käy
tettävissä oleviin tietoihin.

(7)

Näin ollen rekisteröijien olisi rekisteröinnin yhteydessä
tehtävää aineen PBT- ja vPvB-arviointia varten tarkastel
tava kaikkia tekniseen asiakirja-aineistoon sisältyviä tie
toja.

(8)

Jos teknisessä asiakirja-aineistossa esitetään yhdelle tai
useammalle tutkittavalle ominaisuudelle vain asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 liitteissä VII ja VIII vaaditut tiedot,
käytettävissä olevien tietojen pohjalta ei ehkä voida tehdä
lopullista päätelmää PBT- tai vPvB-ominaisuuksista. Täl
löin P-, B-, tai T-ominaisuuksien seulontaa varten olisi
käytettävä tekniseen asiakirja-aineistoon sisältyviä rele
vantteja tietoja.

(9)

Tarpeettomien tutkimusten välttämiseksi rekisteröijän
olisi tuotettava lisätietoa tai ehdotettava lisätestausta
PBT- ja vPvB-arviointiensa tekemiseksi ainoastaan niissä
tapauksissa, joissa seulonta-arviointi viittaa mahdolliseen
P-, B- tai T-ominaisuuteen tai vP- tai vB-ominaisuuteen,
jollei rekisteröijä pane täytäntöön tai suosittele riittäviä
riskinhallintatoimenpiteitä tai toimintaolosuhteita. Sa
masta syystä rekisteröijiä ei tulisi vaatia tuottamaan lisä
tietoa tai ehdottamaan lisätestausta, jos seulonta ei viittaa
P- tai B-ominaisuuksiin.

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaan aineet, jotka
ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT)
liitteessä XIII mainittujen perusteiden mukaisesti, sekä ai
neet, jotka ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voi
makkaasti biokertyviä (vPvB) liitteessä XIII mainittujen
perusteiden mukaisesti, voidaan sisällyttää liitteeseen
XIV 58 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Ase
tuksessa (EY) N:o 1907/2006 asetetaan lisäksi rekiste
röintivelvoitteita sellaisenaan, seoksissa tai esineissä esiin
tyvien aineiden unioniin sijoittautuneille valmistajille tai
maahantuojille, jos rekisteröijien on liitteen I mukaisen
kemikaaliturvallisuusarvioinnin yhteydessä tehtävä niistä
PBT- ja vPvB-arviointi, johon kuuluu ensimmäisenä vai
heena vertaaminen asetuksen liitteessä XIII mainittuihin
perusteisiin.

Asetuksen N:o 1907/2006 138 artiklan 5 kohdan mu
kaan komissio suorittaa 1 päivään joulukuuta 2008 men
nessä liitteen XIII uudelleentarkastelun, jossa arvioidaan
PBT- tai vPvB-aineiden tunnistamiskriteereiden riittävyyttä
ja jonka tarkoituksena on tarvittaessa tehdä sitä koskeva
muutosehdotus.

Kansainvälisellä tasolla saadut kokemukset osoittavat, että
aineet, joiden ominaisuudet tekevät niistä hitaasti hajoa
via, biokertyviä ja myrkyllisiä tai erittäin hitaasti hajoavia
ja erittäin voimakkaasti biokertyviä, aiheuttavat erityistä
huolta. Tämän vuoksi komissio on ottanut näiden ainei

(1) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
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Koska aineissa voi olla yksi tai useampi PBT- tai vPvBominaisuuksia omaava aineosa ja koska aineet voivat
muuntua tai hajota tällaisia omaisuuksia omaaviksi tuot
teiksi, tunnistamisen yhteydessä olisi otettava huomioon
myös kyseisten aineosien tai muuntumis- ja/tai hajoamis
tuotteiden PBT/vPvB-ominaisuudet.

(11)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1907/2006 olisi muutet
tava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

16.3.2011

2 artikla
1.
Asetuksen N:o 1907/2006 mukaiset aineiden rekisteröin
nit ja mainitun asetuksen 22 artiklan mukaiset ajantasaistukset
voidaan toimittaa tämän asetuksen liitteen mukaisesti
19 päivästä maaliskuuta 2011 alkaen ja niiden on oltava tämän
asetuksen mukaisia 19 päivänä maaliskuuta 2013.

2.
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaiset aineiden rekiste
röinnit, jotka eivät vastaa tämän asetuksen liitettä, on ajantasais
tettava tämän asetuksen mukaisiksi viimeistään 19 päivänä maa
liskuuta 2013. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 5
kohtaa ei sovelleta kyseisiin ajantasaistuksiin.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

3 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XIII tämän ase
tuksen liitteellä.

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena 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 15 päivänä maaliskuuta 2011.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja
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LIITE
”LIITE XIII
PERUSTEET HITAASTI HAJOAVIEN, BIOKERTYVIEN JA MYRKYLLISTEN AINEIDEN SEKÄ ERITTÄIN
HITAASTI HAJOAVIEN JA ERITTÄIN VOIMAKKAASTI BIOKERTYVIEN AINEIDEN TUNNISTAMISEKSI
Tässä liitteessä vahvistetaan perusteet hitaasti hajoavien, biokertyvien ja myrkyllisten aineiden (PBT-aineiden) sekä erittäin
hitaasti hajoavien ja erittäin voimakkaasti biokertyvien aineiden (vPvB-aineiden) tunnistamiseksi sekä tiedot, jotka on
otettava huomioon aineen P-, B- ja T-ominaisuuksien arvioimiseksi.

PBT- ja vPvB-aineiden tunnistamisessa on käytettävä asiantuntija-arvion käyttöön perustuvaa todistusnäytön arviointia
vertaamalla kaikkia 3.2 jaksossa mainittuja relevantteja ja käytettävissä olevia tietoja 1 jaksossa mainittuihin perusteisiin.
Sitä on käytettävä erityisesti tapauksissa, joissa 1 jaksossa mainittuja perusteita ei voida suoraan soveltaa käytettävissä
oleviin tietoihin.

Todistusnäytön arviointi merkitsee sitä, että kaikkia käytettävissä olevia PBT- tai vPvB-aineen tunnistamiseen liittyviä
tietoja tarkastellaan yhdessä; niitä ovat seuranta- ja mallintamistulokset, soveltuvien in vitro -testien tulokset, relevantit
eläinkoetulokset, samankaltaisuuksiin perustuvan lähestymistavan soveltamisesta saadut tiedot (aineiden ryhmittely ja
samankaltaisuuksien vertailu), (Q)SAR-tulokset sekä ihmisnäyttö, kuten työperäiset tiedot ja onnettomuustietokannoista
saatavat tiedot, epidemiologisista ja kliinisistä tutkimuksista sekä hyvin dokumentoiduista tapaustutkimusraporteista ja
havainnoista saadut tiedot. Tietojen laadulle ja johdonmukaisuudelle on annettava asianmukainen painoarvo. Käytettävissä
olevat tulokset kootaan yhteen arvioitaessa todistusnäyttöä riippumatta siitä, mitkä ovat niiden yksittäiset päätelmät.

PBT/vPvB-ominaisuuksien arviointiin käytettävien tietojen on perustuttava asianmukaisissa olosuhteissa hankittuun dataan.

Tunnistamisessa on otettava huomioon myös relevanttien aineen aineosien ja muuntumis- ja/tai hajoamistuotteiden
PBT/vPvB-ominaisuudet.

Liitettä sovelletaan kaikkiin orgaanisiin aineisiin, myös organometalleihin.

1.

PERUSTEET PBT- JA vPvB-AINEIDEN TUNNISTAMISTA VARTEN

1.1

PBT-aineet
Aine, joka täyttää jaksoissa 1.1.1, 1.1.2 ja 1.1.3 mainitut pysyvyyttä, biokertyvyyttä ja myrkyllisyyttä koskevat
perusteet, on katsottava PBT-aineeksi.

1.1.1 Pysyvyys (hidas hajoaminen)
Aine täyttää hidasta hajoamista koskevan perusteen (P), jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

a) sen hajoamisen puoliintumisaika merivedessä on yli 60 vuorokautta;

b) sen hajoamisen puoliintumisaika makeassa vedessä tai suistovedessä on yli 40 vuorokautta;

c) sen hajoamisen puoliintumisaika merisedimentissä on yli 180 vuorokautta;

d) sen hajoamisen puoliintumisaika makean veden tai suistoveden sedimentissä on yli 120 vuorokautta;

e) sen hajoamisen puoliintumisaika maaperässä on yli 120 vuorokautta.

1.1.2 Biokertyvyys
Aine täyttää biokertyvyyttä koskevan perusteen (B), jos sen biologinen kertyvyystekijä vesieliölajeissa on yli 2 000.
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1.1.3 Myrkyllisyys
Aine täyttää myrkyllisyyttä koskevan perusteen (T), jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:
a) pitkäaikaisessa kokeessa saatu vaikutukseton pitoisuus (NOEC-arvo) tai EC10-arvo meri- tai makean veden
eliöillä on alle 0,01 mg/l;
b) aine täyttää kriteerit, joiden mukaisesti se voidaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 nojalla luokitella syöpää
aiheuttavaksi, kategoria 1A tai 1B, sukusolujen perimää vaurioittavaksi, kategoria 1A tai 1B, tai lisääntymiselle
vaaralliseksi, kategoria 1A, 1B tai 2;
c) on olemassa muuta näyttöä kroonisesta myrkyllisyydestä, koska aine täyttää toistuvasta altistumisesta aiheutu
van elinkohtaisen myrkyllisyyden luokituskriteerit (STOT RE, kategoria 1 tai 2), asetuksen (EY) N:o 1272/2008
mukaisesti.
1.2

vPvB-aineet
Aine, joka täyttää jaksoissa 1.2.1 ja 1.2.2 mainitut pysyvyyttä ja biokertyvyyttä koskevat perusteet, on katsottava
PBT-aineeksi.

1.2.1 Pysyvyys (hidas hajoaminen)
Aine täyttää erittäin hidasta hajoamista koskevan perusteen (vP), jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:
a) sen hajoamisen puoliintumisaika merivedessä, makeassa vedessä tai suistovedessä on yli 60 vuorokautta;
b) sen hajoamisen puoliintumisaika meriveden, makean veden tai suistoveden sedimentissä on yli 180 vuoro
kautta;
c) sen hajoamisen puoliintumisaika maaperässä on yli 180 vuorokautta.
1.2.2 Biokertyvyys
Aine täyttää erittäin voimakasta biokertyvyyttä koskevan perusteen (vB), jos biologinen kertyvyystekijä vesieliöla
jeissa on yli 5 000.
2.

P-, vP-, B-, vB- ja T-OMINAISUUKSIEN SEULONTA JA ARVIOINTI

2.1

Rekisteröinti
PBT- ja vPvB-aineiden tunnistamista varten rekisteröijän on otettava rekisteröintiasiakirja-aineistossa huomioon
liitteessä I ja tämän liitteen 3 jaksossa kuvatut tiedot.
Jos teknisessä asiakirja-aineistossa esitetään yhdelle tai useammalle tutkittavalle ominaisuudelle vain liitteissä VII ja
VIII vaaditut tiedot, on rekisteröijän otettava huomioon P-, B- tai T-ominaisuuksien seulonnan kannalta merkityk
selliset tiedot tässä liitteessä olevan 3.1 jakson mukaisesti. Jos seulontatestien tulokset tai muut tiedot viittaavat
siihen, että aineella voi olla PBT- tai vPvB-ominaisuuksia, rekisteröijän on tuotettava lisätietoja tässä liitteessä olevan
3.2 jakson mukaisesti. Jos lisätietojen tuottaminen edellyttäisi liitteessä XI tai X lueteltuja tietoja, rekisteröijän on
tehtävä testausehdotus. Jos aineen prosessointi- ja käyttöolosuhteet ovat liitteessä XI olevan 3.2 kohdan b tai c
alakohdan vaatimusten mukaiset, lisätiedot voidaan jättää antamatta, jolloin aine katsotaan rekisteröintiasiakirjaaineistossa PBT- tai vPvB-aineeksi. Lisätietoja ei tarvitse tuottaa PBT/vPvB-ominaisuuksien arvioimiseksi, jos seu
lontatestin tulokset tai muut tiedot eivät viittaa P- tai B-ominaisuuksiin.

2.2

Lupamenettely
Tämän asetuksen 57 artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettujen aineiden tunnistamiseksi laadittavissa asiakirjaaineistoissa on otettava huomioon rekisteröintiasiakirja-aineistoihin sisältyvät relevantit tiedot sekä muut käytettä
vissä olevat tiedot 3 jakson mukaisesti.

3.

P-, vP-, B-, vB ja T-OMINAISUUKSIEN SEULONNAN JA ARVIOINNIN KANNALTA RELEVANTIT TIEDOT

3.1

Seulontatiedot
Seuraavat tiedot on otettava huomioon P-, vP-, B-, vB- ja T-ominaisuuksien seulontaa varten 2.1 jakson toisessa
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, ja ne voidaan ottaa huomioon P-, vP- B-, vB- ja T-ominaisuuksien seulontaa
varten 2.2 jakson yhteydessä:
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3.1.1 P- ja vP-ominaisuudet
a) helppoa biohajoavuutta koskevien testien tulokset liitteessä VII olevan 9.2.1.1 jakson mukaisesti;
b) tulokset muista seulontatesteistä (esim. tehostettu helpon biohajoavuuden testi, luontaista biohajoavuutta kos
keva testi);
c) biohajoavuuden (Q)SAR-malleilla saadut tulokset liitteessä XI olevan 1.3 jakson mukaisesti;
d) muut tiedot, jos niiden soveltuvuus ja luotettavuus voidaan osoittaa riittävällä tavalla.
3.1.2 B- ja vB-ominaisuudet
a) jakautumiskerroin oktanoli-vesi, joka on määritetty kokeellisesti liitteessä VII olevan 7.8 jakson mukaisesti tai
estimoitu käyttäen (Q)SAR-malleja liitteessä XI olevan 1.3 jakson mukaisesti;
b) muut tiedot, jos niiden soveltuvuus ja luotettavuus voidaan osoittaa riittävällä tavalla.
3.1.3 T-ominaisuudet
a) lyhytaikainen myrkyllisyystesti vesieliöillä liitteessä VII olevan 9.1 jakson ja liitteessä VIII olevan 9.1.3 jakson
mukaisesti;
b) muut tiedot, jos niiden soveltuvuus ja luotettavuus voidaan osoittaa riittävällä tavalla.
3.2

Arviointitiedot
P-, vP-, B-, vB- ja tai T-ominaisuuksien arviointiin on käytettävä seuraavia tietoja todistusnäytön arviointia käyttäen:

3.2.1 P- tai vP-ominaisuuksien arviointi:
a) tulokset hajoamisen simulaatiotestauksesta pintavedessä;
b) tulokset hajoamisen simulaatiotestauksesta maaperässä;
c) tulokset hajoamisen simulaatiotestauksesta sedimentissä;
d) muut tiedot, kuten kenttä- ja seurantatutkimuksista saatavat tiedot, jos niiden soveltuvuus ja luotettavuus
voidaan osoittaa riittävällä tavalla.
3.2.2 B- tai vB-ominaisuuksien arviointi:
a) biokonsentraatiota tai biokertyvyyttä vesieliölajeihin koskevan tutkimuksen tulokset;
b) muut tiedot biokertyvyyspotentiaalista, jos niiden soveltuvuus ja luotettavuus voidaan osoittaa riittävällä tavalla,
kuten:
— biokertyvyyttä maaeliölajeihin koskevan tutkimuksen tulokset,
— ihmisruumiin nesteiden tai kudosten, kuten veren, maidon tai rasvakudoksen, tieteellisen analyysin tulokset,
— biologisessa materiaalissa, erityisesti uhanalaisissa lajeissa tai haavoittuvissa populaatioissa, havaitut korkeat
tasot verrattuna niiden ympäristössä havaittuihin tasoihin,
— tulokset eläimillä tehdystä kroonisen myrkyllisyyden tutkimuksesta,
— aineen toksikokineettisen käyttäytymisen arviointi;
c) tiedot aineen kyvystä rikastua ravintoketjussa, mahdollisuuksien mukaan biomagnifikaatiota ja ravintoverkko
rikastumista kuvaavin kertoimin ilmaistuna.
3.2.3 T-ominaisuuksien arviointi:
a) tulokset liitteessä IX olevan 9.1.5 jakson mukaisesta selkärangattomilla tehtävästä pitkäaikaisesta myrkyllisyys
testauksesta;
b) tulokset liitteessä IX olevan 9.1.6 jakson mukaisesta kaloilla tehtävästä pitkäaikaisesta myrkyllisyystestauksesta;
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c) tulokset liitteessä VII olevan 9.1.2 jakson mukaisesti vesikasveilla tehtävästä kasvunestymistutkimuksesta;
d) aine täyttää kriteerit, joiden mukaisesti se voidaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 nojalla luokitella syöpää
aiheuttavaksi, kategoria 1A tai 1B (aineeseen liitetyt vaaralausekkeet: H350 tai H350i), sukusolujen perimää
vaurioittavaksi, kategoria 1A tai 1B (aineeseen liitetty vaaralauseke: H340), lisääntymiselle vaaralliseksi, kategoria
1A, 1B ja/tai 2 (aineeseen liitetyt vaaralausekkeet: H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361,
H361f, H361d tai H361fd), elinkohtaista myrkyllisyyttä toistuvassa altistumisessa aiheuttavaksi, kategoria 1 tai
2 (aineeseen liitetty vaaralauseke: H372 tai H373),
e) tulokset liitteessä X olevan 9.1.6 jakson mukaisesta linnuilla tehtävästä pitkäaikaisesta tai lisääntymismyrkylli
syystestauksesta;
f) muut tiedot, jos niiden soveltuvuus ja luotettavuus voidaan osoittaa riittävällä tavalla.”

16.3.2011

16.3.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/13

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 254/2011,
annettu 15 päivänä maaliskuuta 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 16 päivänä maaliskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 15 päivänä maaliskuuta 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

MA
TN
TR
ZZ

53,2
109,4
83,7
82,1

0707 00 05

JO
TR
ZZ

158,2
151,8
155,0

0709 90 70

MA
TR
ZZ

40,0
127,1
83,6

0805 10 20

EG
IL
JM
MA
TN
TR
ZZ

55,3
75,7
51,6
47,8
46,2
72,9
58,3

0805 50 10

EG
TR
ZZ

67,3
55,1
61,2

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
US
ZA
ZZ

96,2
91,4
91,4
114,1
89,0
50,2
130,2
67,5
91,3

0808 20 50

AR
CL
CN
US
ZA
ZZ

93,9
71,8
65,4
79,9
90,5
80,3

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 255/2011,
annettu 15 päivänä maaliskuuta 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 251/2011 (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 16 päivänä maaliskuuta 2011.

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

Tehty Brysselissä 15 päivänä maaliskuuta 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 67, 15.3.2011, s. 24.
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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 16 päivästä maaliskuuta 2011
(EUR)
Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

CN-koodi

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

55,06

0,00

(1)

55,06

0,00

1701 12 10 (1)

55,06

0,00

1701 12 90 (1)

55,06

0,00

1701 91 00 (2)

50,68

2,27

1701 99 10 (2)

50,68

0,00

1701 99 90 (2)

50,68

0,00

(3)

0,51

0,21

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 TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 256/2011,
annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011,
vilja-alalla 16 päivästä maaliskuuta 2011 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa
säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvis
tetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdan
mukaan CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91,
ex 1001 90 99, (korkealaatuinen tavallinen vehnä),
1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 kuu
luvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään mai
nitun asetuksen 5 artiklan mukaisesti määriteltyä päivit
täistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 16 päivästä maaliskuuta
2011 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kun
nes uusi vahvistus tulee voimaan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä
22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 so
veltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan
tuontitullien osalta 20 päivänä heinäkuuta 2010 annetun ko
mission asetuksen (EU) N:o 642/2010 (2) ja erityisesti sen
2 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa
säädetään, että CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91,
ex 1001 90 99 (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002,
ex 1005 (hybridisiemeniä lukuun ottamatta) ja ex 1007
(kylvämiseen tarkoitettua hybridiä lukuun ottamatta) kuu
luvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuot
teiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota
korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen
lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kui
tenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liit
teessä I liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella
16 päivästä maaliskuuta 2011.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2011.

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

Tehty Brysselissä 15 päivänä maaliskuuta 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 187, 21.7.2010, s. 5.
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Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 16 päivästä maaliskuuta 2011
alkaen sovellettavat tuontitullit
CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)
(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

RUIS

0,00

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90
(1)

MAISSI, muu kuin siemenvilja

( 2)

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00
0,00
0,00

Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta unioniin saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EU) N:o 642/2010
2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:
— 3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä tai Mustallamerellä,
— 2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdisty
neessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2) Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EU) N:o 642/2010 3 artiklan vahvistetut
edellytykset täyttyvät.
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LIITE II
Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät
1.3.2011-14.3.2011
1. Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:
(EUR/t)

Pörssi
Noteeraus
FOB-hinta USA
Palkkio Meksikonlahdella
Palkkio Suurilla järvillä

Tavallinen
vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä,
korkealaatui
nen

Durumvehnä,
keskilaatui
nen (2)

Durumvehnä,
heikkolaatui
nen (3)

Ohra

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

—

256,33

200,16

—

—

—

—

—

—

304,48

294,48

274,48

173,42

102,15

14,27

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(1) Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).
(2) Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).
(3) Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

2. Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:
Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

18,59 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

— EUR/t

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

FI

