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Nro L 143 / 1

I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1436/95 ,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,

yhteisön Bulgarian ja Romanian kanssa tekemien sopimusten mukaisen jär
jestelmän mukaisesti kesäkuussa 1995 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha- ja
muna-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ja tiettyjen muiden tuotteiden osalta suurempia kuin
käytettävissä olevat määrät, minkä vuoksi niitä on alennet

tava kiinteämääräisellä prosentilla tasapuolisen jakamisen
varmistamiseksi,

ottaa huomioon yhteisön Bulgarian ja Romanian kanssa
tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän sovelta
mista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjan
liha- ja muna-alalla annetun komission asetuksen (EY)
N:o 1559/94 ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

asetuksella (EY) N:o 481 /95 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan
5 kohdan,
sekä katsoo, että

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

Hyväksytään liitteen mukaisesti jaksolle 1 päivästä heinä
kuuta 30 päivään syyskuuta 1995 asetuksen (EY) N:o
1559/94 mukaisesti jätetyt tuontitodistushakemukset.

vuoden 1995 kolmannelle vuosineljännekselle jätetyt
tuontitodistushakemukset ovat tiettyjen tuotteiden osalta

2 artikla

pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät,
ja ne voidaan tämän vuoksi hyväksyä kokonaisuudessaan,

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(•) EYVL N:o L 166, 1.7.1994, s. 62
(2) EYVL N:o L 49, 4.3.1995, s. 22

N:o L 143/2
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Ryhmä

Prosentti, jonka mukaisesti jaksolle 1 päivästä
heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 1995 jätetyt
tuontitodistushakemukset hyväksytään
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12,72
100,00
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—
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1437/95 ,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995 ,

yhteisön sekä Puolan , Unkarin, Tšekin ja Slovakian tasavallan välisissä väliaikai
sissa sopimuksissa määrättyyn järjestelmään liittyvien kesäkuussa 1995 jätettyjen
tiettyjä siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteita koskevien tuontilupahakemusten
hyväksyttävyydestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon yhteisön ja Puolan, Unkarin ja entisen
Tšekin ja Slovakian liittotasavallan välisissä sopimuksissa
määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskoh
taisista säännöistä siipikarjanliha- ja muna-alalla annetun
komission asetuksen (ETY) N:o 2699/93 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
481 /95 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo, että

tuotteiden osalta käytettävissä olevia määriä suurempia
määriä, joista on vähennettävä kiinteä prosenttiosuus tasa
puolisen jaon varmistamiseksi,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2699/93 nojalla kaudeksi 1 päivästä
heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 1995 esitetyistä tuontilu
pahakemuksista hyväksytään liitteessä tarkoitettu osuus.

vuoden 1995 kolmanneksi vuosineljännekseksi jätetyt

tuontilupahakemukset koskevat tiettyjen tuotteiden osalta
enintään käytettävissä olevia määriä ja ne voidaan sen
vuoksi hyväksyä kokonaisuudessaan, ja eräiden muiden

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(,) EYVL N;0 L 245J UO.1993, S. 88
2 EYVL N:o L 49, 4.3.1995, s . 22

N:o L 143/4
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Ryhmä

Kaudeksi 1 päivästä heinäkuuta
30 päivään syyskuuta 1995 esitettyjen
tuontilupahakemusten hyväksymisprosentti

1
2
4
7
8

2,62
11,56
100,00
1,97
63,39

9

19,27

10

100,00

H

_
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—
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—
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—
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—
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9,30
100,00
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—
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—
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100,00
100,00
100,00
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100,00
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—
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—

32

—
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—
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—
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Nro L 143/5

KOMISSION ASETUS (EY) Nro 1438/95 ,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,
kesäkuussa 1995 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita

koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa
ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaami
sesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn
järjestelmän mukaisesti
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

käytettävissä olevat määrät, ja niitä on tämän vuoksi alen
nettava kiinteämääräisellä prosentilla tasapuolisen jaka
misen varmistamiseksi,

sen ,

ottaa huomioon tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita
maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden
avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) Nro 774/94 säädetyn tuontijärjestelmän soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanliha
alalla 22 päivänä kesäkuuta 1994 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1431 /94 (*), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 244/95 (2), ja
erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo, että

jaksolle 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 1995
jätetyt tuontitodistushakemukset ovat suurempia kuin

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteen mukaisesti jaksolle 1 päivästä heinä
kuuta 30 päivään syyskuuta 1 995 asetuksen (EY) Nro
1431 /94 mukaisesti jätetyt tuontitodistushakemukset.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 156, 23.6.1994, s. 9
0 EYVL Nro L 121 , 1.6.1995, s. 65

N:o L 143/6
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Prosentti, jonka mukaisesti jaksolle 1 päivästä
heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 1995
jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään
1
3

7,75
7,81
7,75

4

90,91

5

11,36

2
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KOMISSION ASETUS EY) N:o 1439/95,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 soveltamista koskevista yksityiskohtai
sista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin
osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä
markkinajärjestelystä 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1265/95 (2), ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 12
artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Uruguayn kierroksen monenvälisten
kauppaneuvottelujen osana tehtyjen sopimusten täytän
töönpanemiseksi maatalousalalla tarvittavista mukautuk
sista ja siirtymätoimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3290/94 (3) ja
erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Unkarin tasavallan assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3491 /93 (4) ja
erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Puolan tasavallan assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä joulukuuta 1993

annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3492/93 0 ja
erityisesti sen 1 artiklan,

yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3297/94 Q ja
erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Romanian assosioinnista tehdyn Eurooppa
sopimuksen soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtai
sista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994 annetun
neuvoston asetuksen (EY) Nro 3382/94 (8) ja erityisesti sen
1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Bulgarian tasavallan assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3383/94 f) ja
erityisesti sen 1 artiklan,
sekä katsoo, että

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen
osana tehdyssä maataloussopimuksessa (10) yhteisö sitoutui
korvaamaan erilaiset tuontimaksut kiinteillä tulleilla 1

päivästä heinäkuuta 1995; kyseisessä maataloussopimuk
sessa määrätään myös kolmansien maiden kanssa tällä
hetkellä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin
osalta sovellettavien erityisjärjestelyjen korvaamisesta tarif
fikiintiöjärjestelmällä; nämä muutokset edellyttävät uusien
yksityiskohtaisten sääntöjen antamista sekä tiettyjen
olemassa olevien sääntöjen kumoamista; avoimuuden
vuoksi

olisi

koottava

kaikkien

alan

tariffikiintiöiden

hoitoa koskevat säännöt yhteen asetukseen sekä säätää eri
kiintiöiden avaamisesta erillisissä säädöksissä,

tästä lähtien tuonnissa yhteisöön maksettava tulli vahviste
taan yhteisessä tullitariffissa,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Tšekin tasavallan assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3296/94 (6) ja
erityisesti sen 1 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Slovakian tasavallan assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä

olisi edelleen vaadittava todistuksen esittämistä kaikkien

kyseisen alan tuotteiden tuonnin ja viennin yhteydessä,
lukuun ottamatta puhdasrotuisia lampaita ja vuohia sekä
tiettyjä eläimenosia ja rasvoja,
koska maataloussopimuksessa edellytetään vapaaehtoista
rajoittamista koskevien sopimusten korvaamista maakoh
taisilla tariffikiintiöillä, on tarpeen säätää hallintojärjestel
mästä, jolla varmistetaan, että tariffikiintiöiden perusteella
tuodaan ainoastaan kyseisistä maista peräisin olevia tuot
teita; viimeksi mainittu näkökohta sekä tarve varmistaa

(>) EYVL Nro L 289, 7.10.1989, s. 1

i1) EYVL N:o L 123, 3.6.1 995, s. 1

(3) EYVL N» L 349, 31.12.1994, s. 105
(<) EYVL Nro L 319, 21.12.1993, s. 1
O EYVL Nro L 319, 21.12.1993, s. 4

M EYVL Nro L 341 , 30.12.1994, s. 14

O EYVL Nro L 341 , 30.12.1994, s. 17
O EYVL Nro L 368, 31.12.1994, s. 1
O EYVL Nro L 368, 31.12.1994, s. 5
10) EYVL Nro L 336, 22.12.1994, s. 22
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tasainen siirtyminen uuteen menetttelyyn takaavat järjes
telmän, jossa tuontitodistuksen myöntämisen edellytyk
senä on, että esitetään viejävaltion viranomaisen myön
tämä tietyt perusteet täyttävä ja yhteisön hyväksymä alku
peräisasiakirja; tämän vuoksi olisi vahvistettava mainitut

perusteet ja erityisesti vaadittava viejämaiden asiakirjan
myöntäviltä viranomaisilta, että kiintiöiden mukaisesti
tuotavien määrien noudattamista valvotaan erityisesti anta
malla komissiolle täsmällisiä ja säännöllisiä ilmoituksia
määristä, joille alkuperäisasiakirjoja on annettu,
olisi vahvistettava säännöt alkuperäasiakirjan mallista ja
muista yksityiskohdista sekä sen myöntämisessä ja tuonti
todistukseen vaihtamisessa noudatettavista menettelyistä;
vuotuisten tariffikiintiöiden käyttöönotto edellyttää myös
tarkkoja sääntöjä alkuperäisasiakirjojen ja tuontitodistusten
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taan edelleen niiden nojalla myönnettyihin tuontitodis
tuksiin, ja

lampaan- ja vuohenlihan hallintokomitea ei ole antanut
lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa annetaan yksityiskohtaiset säännöt
asetuksen (ETY) N:o 3013/89 9 ja 12 artiklan soveltami
sesta .

voimassaolosta,
2 artikla

Keski-Euroopan maiden assosiointisopimuksissa mää
rättyä etuuskohteluun oikeutettua lisätuontia olisi hoidet

Sen estämättä, mitä tämän asetuksen II osatossa säädetään,

taisia kiintiöitä,

asetuksen (ETY) N:o 3013/89 1 artiklan a, c ja d alakoh
dassa lueteltujen tuotteiden tuonnissa yhteisöön edellyte
tään, että esitetään tuontitodistus, jonka jäsenvaltio
myöntää hakemuksesta jokaiselle riippumatta siitä, mihin
hakija on sijoittautunut yhteisössä.

yhteisö sitoutui myös Uruguayn kirroksen monenvälisissä
kauppaneuvotteluissa avaamaan tariffikiintiön, joka ei ole

Tuontitodistus on voimassa kaikkialla yhteisössä.

tava samalla tavalla kuin Uruguayn kierroksen monenvä
listen kauppaneuvottelujen nojalla perustettuja maakoh

maakohtainen, muita kuin sellaisia maita varten, joilla on
maakohtainen

kiintiö; tätä kiintiötä

olisi hoidettava

samalla tavalla kuin komission asetuksessa (ETY) N:o
3653/85 ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (ETY) Nro 2779/93 (2) säädettyä yksipuolista

3 artikla

vuoksi määrättävä tuontitodistusten myöntämisestä neljän
nesvuosittain sekä tarvittaessa vähennyskertoimen sovelta

1 . Asetuksen (ETY) Nro 3013/89 1 artiklan a, c ja d
alakohdassa lueteltujen tuotteiden viennissä yhteisöstä
edellytetään, että esitetään vientitodistus, jonka jäsenvaltio
myöntää hakemuksesta jokaiselle riippumatta siitä, mihin

misesta,

hakija on sijoittautunut yhteisössä.

tuontijärjestelmää; yksityiskohtaisilla säännöillä olisi sen

2.

näiden tariffikiintiöiden tehokas hoito edellyttää myös
säännöllistä tiedonkulkua jäsenvaltioilta komissiolle
määristä, joille tuontitodistuksia on myönnetty; maakoh
taista kiintiötä koskevien ilmoitusten antamistiheyttä olisi
lisättävä vuotuisen kiintiön ollessa täyttymässä; jäsenval
tioiden olisi myös ilmoitettava komissiolle määristä, joille
vientitodistuksia on myönnetty,

Vientitodistus on voimassa kolme kuukautta komis

sion asetuksen (EY) Nro 3719/88 (8) 21 artiklan 1 kohdan
mukaisesta myöntämispäivästä.
3.
Vientitodistuksen tai sitä koskevan hakemuksen 7
kohtaan on merkittävä tuotteen määrämaa .

I OSASTO

muuttuvan tuontimaksun poistamisen ja tariffikiintiöiden
käyttöönoton vuoksi on tarpeen kumota komission
asetukset (ETY) Nro 2668/80 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) Nro 3890/92 (4),

19/82 (*) ja 20/82 (6), sellaisina kuin ne ovat viimeksi
muutettuina asetuksella (EY) Nro 3302/94 f7) ja 3653/85;
on kuitenkin tarpeen säätää, että näitä asetuksia sovelle
(')
(2)
H
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o
N:o

L
L
L
L
L

348, 24.12.1985, s. 21
252, 9.10.1993, s. 10
276, 20.10.1980, s. 39
391 , 31.12.1992, s. 51
3, 7.1.1982, s. 18

Tavanomainen tuontimenettely
4 artikla

Tuotteille, jotka eivät kuulu tämän asetuksn II osaston
soveltamisalaan,
myönnetyt
tuontitodistukset
ovat
voimassa kolme kuukautta asetuksen (ETY) Nro 3719/88
21 artiklan 1 kohdan mukaisesta myöntämispäivästä.

6 EYVL N:o L 3, 7.1.1982, s. 26

f7) EYVL N:o L 341 , 30.12.1994, s. 45

8 EYVL N:o L 331 , 2.12.1988, s. 1
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5 artikla

N:o L 143/9

sesti asianmukaisesti täytetty ja liitteessä I mainitun

1 . Tuontitodistuksessa ja sitä koskevassa hakemuksessa
on oltava alkuperämaan vahvistus. Tuontitodistuksen on
velvoitettava tuontiin kyseisestä maasta.
2. Tuontitodistus on annettava viidentenä arkipäivänä
hakemuksen jättöpäivästä.

myöntävän viranomaisen vahvistama.

2. Alkuperäasiakirjaa
pidetään
asianmukaisesti
vahvistettuna, kun siihen on merkitty myöntämis
paikka ja -päivä, viimeinen voimassaolopäivä ja myön
tävän viranomaisen leima ja allekirjoitusvaltuudet
omaavan henkilön tai omaavien henkilöiden allekirjoi
tus .

6 artikla

1 . Tuontitodistuksen myöntämisen edellytyksenä on
sellaisen vakuuden antaminen, jolla taataan tuonnin toteu
tuminen todistuksen voimassaoloaikana. Vakuus menete

10 artikla

tään kokonaan, jos tuonti ei toteudu tai osittain, jos tuonti
toteutuu vain osittain tässä määräajassa.

1 . Edellä 8 artiklassa tarkoitettu alkuperäisasiakirja
on laadittava yhtenä alkuperäiskappaleena ja vähintään
kolmena eri värisenä numeroituna jäljennöksenä

2.

lomakkeelle, jonka malli esitetään liitteessä II.

Tuontitodistuksiin liittyvän vakuuden suuruus on:

— 1 ecu päätä kohti elävien eläinten osalta,
— 7 ecua 100 kilogrammaa kohden muiden tuotteiden
osalta.

Jos vientitodistusta koskeva hakemus evätään, on vakuus
vapautettava viipymättä sen määrän osalta, jonka hake
musta ei hyväksytty.

2.

Lomakkeet on painettava ja täytettävä ainakin

3. Alkuperäiskappale ja sen jäljennökset on täytet
tävä joko kirjoituskoneella tai käsin. Jälkimmäisessä
tapauksesssa ne on täytettävä mustekynällä isoin paino
kirjaimin .

Kiintiömenettelyt

4.

7 artikla

osastossa

muutokset jäävät näkyviin .
yhdellä yhteisön virallisista kielistä.

II OSASTO

Tässä

Lomakkeen koon on oltava noin 210 x 297 millime

triä. Alkuperäiskappale on laadittava paperille, jolla
kaikki mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehdyt

tarkoitetut

tuontimäärät

vahvistetaan

yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta CN-koodeihin ex
010410, ex 010420 ja 0204 (') kuuluville lampaille,
vuohille, lampaanlihalle ja vuohenlihalle vuoden 1995
toiseksi puoliskoksi 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa
komission asetuksessa (EY) Nro 1440/95 ja myöhemmissä

Jokaisessa alkuperäasiakirjassa on oltava 9 artik

lassa tarkoitetun myöntävän viranomaisen antama yksi
löllinen sarjanumero. Jäljennöksissä on oltava sama
sarjanumero kuin alkuperäiskappaleessa.
5. Jokaisessa alkuperäasiakirjassa on oltava merkintä
"myönnetty asetuksen (EY) N:o 1439/95 II A osaston
mukaisesti."

vuotuisia tariffikiintiöitä koskevissa asetuksissa.

A CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 ja
0204

kuuluvien

tuotteiden

GATTin/WTOn

6. Myöntävän viranomaisen on säilytettävä kaksi
jäljennöstä sekä annettava hakijalle alkuperäiskappale ja
yksi jäljennös.

mukaisten maakohtaisten tariffikiintiöiden ja
kiintiöetuusjärjestelyjen mukainen tuonti.
8 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3013/89 12 artiklassa tarkoitet

tujen

erityisten

maakohtaisten

tariffikiintiöiden

mukaista tuontia ja Euroopan yhteisöjen ja niiden
jäsenvaltioiden sekä Bulgarian, Tsekin tasavallan,
Unkarin, Puolan, Slovakian ja Romanian välistä asso
siointia koskevissa Eurooppa-sopimuksissa tarkoitettua
tuontia koskevien tuontitodistusten hakemuksiin on

liitettävä voimassaoleva alkuperäasiakirja.
9 artikla

1 . Edellä 8 artiklassa tarkoitettu alkuperäasiakirja on
voimassa ainoastaan, jos se on tämän asetuksen mukai

11 artikla

1 . Alkuperäisasiakirjan on oltava voimassa kolme
kuukautta tosiasiallisesta myöntämispäivästä mutta joka
tapauksessa enintään myöntämisvuoden joulukuun 31
päivään .

Alkuperäisasiakirjan alkuperäiskappale ja sen jäljennös
on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille samanai
kaisesti kuin vastaavaa tuontitodistusta koskeva hake
mus .

Jokaisen

vuoden

kuitenkin

antaa

lokakuun
seuraavan

1

päivästä

vuoden

voidaan

tammikuun

1

päivästä maaliskuun 31 päivään voimassa olevat
seuraavan vuoden kiintiötä koskevat alkuperäisasiakir
jat, jos niitä ei käytetä tuontitodistuksia koskevissa
hakemuksissa ennen seuraavan vuoden tammikuun 1

(') Ks. tämän virallisen lehden sivu 17

päivää.

N:o L 143/ 10
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Tuontitodistuksen myöntäneen viranomaisen on

säilytettävä alkuperäiskappale. Jos tuontitodistusha
kemus kuitenkin koskee vain osaa alkuperäisasiakirjaan
merkitystä määrästä, myöntävän viranomaisen on

merkittävä alkuperäisasiakirjaan määrä, jonka osalta sitä
on käytetty, ja annettava alkuperäiskappale takaisin
asianomaiselle laitettuaan siihen leimansa.

12 artikla
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alkuperäasiakirjan myöntämisvuoden joulukuun 31
päivään.

Asianmukaisesti

perustelluissa

poikkeustapauksissa

jäsenvaltiot voivat kuitenkin jatkaa tuontitodistuksen
voimassaoloa seuraavan vuoden tammikuun 25 päivään.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vuosittain
ennen maaliskuun 31 päivää tiedot tuontimääristä ja
olosuhteista jokaisen toimittajamaan osalta.

Kun komissio on pyytänyt toimittajamaalta useammin
annettavia tietoja myönnetyistä alkuperäasiakirjoista 12
artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti, komissio

1.

Liitteessä I esitetyssä luettelossa mainitun myön

tävän viranomaisen on :

a) oltava viejänä olevan kolmannen maan tunnustama;

b) sitouduttava

tarkastamaan

alkuperäasiakirjoissa

voi kuitenkin pyytää, että tuontitodistukset myönne
tään vasta sen jälkeen, kun toimivaltainen viran
omainen on varmistautunut siitä, että kaikki alkuperä
asiakirjan tiedot vastaavat komissiolta asiaa koskevista

useammin annetuista ilmoituksista saatuja tietoja.
Todistus on myönnettävä välittömästi tämän jälkeen.

olevat tiedot;
2.

c) sitouduttava myöntämään alkuperäasiakirjoja ainoas
taan asetuksessa (EY) Nro 1440/95 sekä sen jälkeen
annetuissa

vuotuisia

tariffikiintiöitä

koskevissa

Tuontitodistuksia annetaan ainoastaan asianomai

sissa tariffikiintiöissä vahvistetuille määrille ja ainoas
taan hakemusesta, johon on liitetty samalle kalenteri

vuodelle myönnetty voimassaoleva alkuperäasiakirja.

asetuksissa säädettyjen määrien ja tullien rajoissa;
3.

d) sitouduttava ilmoittamaan komissiolle ennen
jokaisen kuukauden 15 päivää määrät ja CN-koodit,
joille alkuperäasiakirjoja on myönnetty sekä jokaisen
asiakirjan myöntämisnumero ja vuosi, johon siinä
viitataan, asianmukaisesti eriteltyinä edellisen
kuukauden maksettavan tullin ja suunnitellun
määränpään mukaan; sitouduttava kuitenkin komis

sion pyynnöstä toimittamaan sille asiaa koskevat
tiedot useammin kaikkien tuotteiden osalta sen

jälkeen, kun alkuperäasiakirjoja on myönnetty 75
prosentille kyseessä olevista määristä;

e) sitouduttava komission pyynnöstä toimittamaan sille
ja tarvittaessa jäsenvaltioille kaikki asiaa koskevat
tiedot, joiden perusteella alkuperäasiakirjoihin
tehdyt merkinnät voidaan tarkastaa.

2.

Jos 1 kohdassa säädetyt edellytykset eivät enää

täyty, luetteloa voidaan tarkistaa tai voidaan päättää
ottaa käyttöön uudet kyseisen tuontijärjestelmän hoitoa
koskevat säännöt.

Jokaisessa tuontitodistuksessa on 20 kohdassa

oltava merkintä "myönnetty asetuksen (EY) N:o
1439/95 II A osaston mukaisesti".

4.

Vakuutta ei vaadita 1 kohdassa tarkoitetun tuonti

todistuksen myöntämiseen.

5. Tuontitodistus on palautettava sen myöntäneelle
elimelle mahdollisimman pian ja viimeistään viisi
päivää sen voimassaoloajan päätyttyä.

14 artikla

1 . Todistuksen ja sitä koskevan hakemuksen 8
kohtaan on merkittävä alkuperämaa. CN-koodeihin
01041030, 01041080 ja 01042090 kuuluvien tuot
teiden ollessa kyseessä on todistuksen ja sitä koskevan
hakemuksen 17 ja 18 kohtaan merkittävä tuotavien
eläinten nettomassa ja tarvittaessa lukumäärä.
Todistuksessa on velvoitettava
ilmoitetusta maasta.

tuotteiden

tuontiin

13 artikla

1.

Edellä 8 artiklassa tarkoitettu tuontitodistus on

myönnettävä viimeistään hakemuksen jättämistä
seuraavana työpäivänä. Jollei 11 artiklan 1 kohdan
kolmannesta alakohdasta muuta johdu, sen on oltava
voimassa 8 artiklan mukaisesti esitetyn alkuperäasia
kirjan viimeiseen voimassaolopäivään mutta enintään

2. Sen estämättä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3719/88
8 artiklan 4 kohdassa säädetään, vapaaseen liikkeeseen
luovutettu määrä ei voi olla suurempi kuin tuontitodis
tuksen 17 ja 18 kohtaan merkitty määrä; kyseisen
todistuksen 19 kohtaan on tätä varten merkittävä luku
"0".
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Asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteessä I ja myöhem

missä

vuotuisia

tariffikiintiöitä

koskevissa

asetuksissa

tarkoitetuille määrille myönnettyjen tuontitodistusten 24
kohtaan on tehtävä ainakin yksi seuraavista merkinnöistä:

N:o L 143/ 11

— Beschränkung des Zollsatzes auf 4 % (Anwendung
von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und
der späteren jährlichen Verordnungen über die Zoll
kontingente)

— Δασμός περιοριζόμενος στο 4% [εφαρμογή του
— Derecho limitado a 0 [aplicación del Anexo I del
Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Regla
mentos por los que se establecen contingentes arance
larios anuales]

— Told nedsat til 0 (jf. bilag I til forordning (EF) nr.
1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige told
kontingenter)

— Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung
von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und
der späteren jährlichen Verordnungen über die Zoll
kontingente)

— Δασμός περιοριζόμενος στο μηδέν [εφαρμογή του
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1440/95 και των μεταγενέστερων κανονισμών
σχετικά με την ετήσια δασμολογική ποσόστωση]

— Duty limited to zero (application of Annex I of Regu
lation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff
quota regulations)
— Droit de douane nul [application de 1 annexe I du

παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1440/95 και των μεταγενέστερων κανονισμών
σχετικά με την ετήσια δασμολογική ποσόστωση]
— Duty limited to 4 % (application of Annex II of
Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual
tariff quota regulations)
— Droit de douane 4 % [application de 1 annexe II du
règlement (CE) n0 1440/95]

— Dazio limitato a 4 % (applicazione dell'allegato II del
regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regola
menti relativi ai contingenti tariffari annuali]

— Invoerrecht beperkt tot 4 % (toepassing van bijlage II
bij Verordening (EG) nr. 1440/95)
— Direito limitado a 4 % (aplicação do anexo II do
Regulamento (CE) n? 1440/95 e regulamentos subse

quentes relativos aos contingentes pautais anuais)

— Tulli rajoitettu 4 % prosenttiin [asetuksen (EY) N:o
1440/95 liitteen II ja sen jälkeen annettujen vuotuisia
tariffikiintiötä koskevien asetusten soveltaminen]

règlement (CE) n° 1440/95]
— Dazio limitato a zero [applicazione dell allegato I del
regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regola
menti relativi ai contingenti tariffari annuali]
— Invoerrecht beperkt tot 0 (toepassing van bijlage I bij
Verordening (EG) nr. 1440/95)
— Direito limitado a zero (aplicação do anexo I do Regu
lamento (CE) n? 1440/95 e regulamentos subse
quentes relativos aos contingentes pautais anuais)

— Tull begränsad till 4 % procent (tillämpning av bilaga
II i förordning (EG) nr 1440/95).
5.

Asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteessä III ja sen

jälkeen annetuissa vuotuisia tariffikiintiöitä koskevissa
asetuksissa tarkoitetuille määrille myönnettyjen tuontito

distusten 24 kohtaan on tehtävä ainakin yksi seuraavista
merkinnöistä:

1440/95 liitteen I ja sen jälkeen annettujen vuotuisia
tariffikiintiötä koskevien asetusten soveltaminen]

— Derecho limitado a 10 % [aplicación del Anexo III
del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores
Reglamentos por los que se establecen contingentes
arancelarios anuales]

— Tull begränsad till noll procent (tillämpning av bilaga
I i förordning (EG) nr 1440/95).

— Told nedsat til 10 % (jf. bilag III til forordning (EF)
nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige

— Tulli rajoitettu 0 prosenttiin [asetuksen (EY) N:o

toldkontingenter)

4.

Asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteessä II ja sen

jälkeen annetuissa vuotuisia tariffikiintiöitä koskevissa
asetuksissa tarkoitetuille määrille myönnetyn tuontitodis
tusten 24 kohtaan on tehtävä ainakin yksi seuraavista
merkinnöistä :

— Derecho limitado a 4 % [aplicación del Anexo II del
Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Regla
mentos por los que se establecen contingentes arance
larios anuales]

— Told nedsat til 4 % (jf. bilag II til forordning (EF) nr.
1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige told
kontingenter)

— Beschränkung des Zollsatzes auf 10 % (Anwendung
von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1440/95
und der späteren jährlichen Verordnungen über die
Zollkontingente)
— Δασμός περιοριζόμενος στο 10% [εφαρμογή του
παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1440/95 και των μεταγενέστερων κανονισμών
σχετικά με την ετήσια δασμολογική ποσόστωση]

— Duty limited to 10 % (application of Annex III of
Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual
tariff quota regulations)

— Droit de douane 10 % [application de 1 annexe III du
règlement (CE) n0 1440/95]

N:o L 143/ 12
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— Dazio limitato a 1 0 % (applicazione dell allegato III
del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi rego
lamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]

kunkin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen sekä
syyskuun kuudentenatoista päivänä kello 17.00.

— Invoerrecht beperkt tot 10 % (toepassing van bijlage
III bij Verordening (EG) nr. 1440/95)
— Direito limitado a 10 % (aplicação do anexo III do
Regulamento (CE) n? 1440/95 e regulamentos subse
quentes relativos aos contingentes pautais anuais)
— Tulli rajoitettu 10 % prosenttiin [asetuksen (EY) N:o
1440/95 liitteen III ja sen jälkeen annettujen vuotuisia
tariffikiintiötä koskevien asetusten soveltaminen]

4. Ennen kunkin kolmen ensimmäisen vuosineljän
neksen ja syyskuun kahdennettakymmenettäkuudetta
päivää komissio päättää tuotteittain ja alkuperämaittain
joko:

a) sallia tuontitodistusten myöntämisen kaikille haetuille
määrille tai

b) vähentää kaikkia haettuja määriä samalla prosenttimää

— Tull begränsad till 10 % procent (tillämpning av
bilaga III i förordning (EG) nr 1440/95).

rällä.

Jollei komission päätöksestä muuta johdu, jäsenvaltioiden
B CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 ja
0204
kuuluvien
tuotteiden
GATTin/WTOn
mukaisten muiden kuin maakohtaisten tariffi
kiintiöiden mukainen tuonti .

on myönnettävä tuontitodistukset ainoastaan niiden
määrien rajoissa, joiden osalta ne ovat toimittaneet hake
muksen komissiolle .

5. Tuontitodistukset on myönnettävä kunkin kolmen
ensimmäisen vuosineljänneksen ja syyskuun kolmantena
kymmenentenä päivänä.

15 artikla

Jäsenvaltioiden

on

myönnettävä

tuontitodistuksia

GATTin muiden kuin maakohtaisten tariffikiintiöiden

6. Jokaisen tuontitodistuksen 20 kohtaan on todistusta
myönnettäessä tehtävä merkintä "myönnetty asetuksen
(EY) N:o 1439/95 II B osaston mukaisesti".

mukaisesti tuotujen tuotteiden osalta muille kuin II A
osastossa mainituille toimittajamaille.
17 artikla

Kunkin vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen
aikana tällaiset tuontitodistukset on myönnettävä 25

prosentin rajoissa asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteessä IV
kohta A tarkoitetuista elopainotonneina ilmaistuista

määristä ja liitteessä IV kohta B sekä myöhemmissä
vuotuisia tariffikiintiöitä koskevissa asetuksissa tarkoite

1.

Tämän asetuksen 15 artiklassa tarkoitettujen tuonti

todistusten on oltava voimassa kolme kuukautta asetuksen

(ETY) N:o 3719/88 21 artiklan 1 kohdan mukaisesta

tuista teuraspainotonneina ilmaistuista määristä.

myöntämispäivästä.

Kunkin vuoden syyskuun aikana jäsenvaltioiden on
myönnettävä tuontitodistuksia jäljellä olevien määrien

2. Todistushakemusten ja todistusten 8 kohtaan on
merkittävä
alkuperämaan
nimi.
CN-koodeihin
0104 10 30, 0104 10 80 ja 0104 20 90 kuuluvien tuot
teiden osalta todistushakemusten 17 ja 18 kohtaan on
merkittävä tuotavien eläinten nettomassa ja tarvittaessa

rajoissa.

lukumäärä.

16 artikla

1.
mien

Yhden osapuolen jättämän hakemuksen tai jättä
hakemusten

kokonaismäärä

saa

olla

enintään

Todistuksen on velvoitettava tuotteiden tuontiin ilmoite
tusta maasta .

asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteessä IV ja myöhemmissä
vuotuisia tariffikiintiöitä koskevissa asetuksissa säädetty
määrä sille vuosineljännekselle, jonka aikana todistuha
kemus tai todistushakemukset jätetään .

3. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3719/88 8
artiklan 4 kohdassa säädetään, vapaaseen liikkeeseen
luovutettu määrä ei voi olla suurempi kuin tuontitodis
tuksen 17 ja 18 kohdassa ilmoitettu määrä; tämän vuoksi

2. Todistushakemukset voidaan jättää ainoastaan
kunkin
kolmen
ensimmäisen
vuosineljänneksen
kymmenen ensimmäisen päivän sekä syyskuun
kymmenen ensimmäisen päivän aikana.

mainitun todistuksen 19 kohtaan on merkittävä numero
"0".

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tuotteit
tain (teuraspainona ilmaistuina kokonaismäärinä) ja alku
perämaittain eritellyt todistushakemukset viimeistään

4. Asetuksen (EY) Nro 1440/95 liitteessä IV kohta A ja
myöhemmissä vuotuisia tariffikiintiöitä koskevissa asetuk
sissa tarkoitetuille määrille myönnettyjen tuontitodis
tusten 24 kohdassa on oltava ainakin yksi seuraavista
merkinnöistä :
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— Derecho limitado a 0 [aplicación de la parte A del
Anexo IV del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de
posteriores Reglamentos por los que se establecen
contingentes arancelarios anuales]
— Told nedsat til 0 (jf. bilag IV, del A til forordning (EF)
nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige
toldkontingenter)

— Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung
von Anhang IV Teil A der Verordnung (EG) Nr.
1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen
über die Zollkontingente)
— Δασμός περιοριζόμενος στο μηδέν [εφαρμογή του
παραρτήματος IV σημείο A του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1440/95 και των μεταγενέστερων κανονισ

μών

σχετικά

με

την

ετήσια

δασμολογική

ποσόστωση]

— Duty limited to zero (application of Annex IV Part A
of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent
annual tariff quota regulations)

N:o L 143/ 13

αριθ. 1440/95 και των μεταγενέστερων κανονισ
μών σχετικά με την ετήσια δασμολογική
ποσόστωση]

— Duty limited to zero (application of Annex IV Part B

of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent
annual tariff quota regulations)

— Droit de douane nul [application de la partie B de
l'annexe IV du règlement (CE) n0 1440/95]

— Dazio limitato a zero [applicazione dell allegato IV B
del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi rego
lamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]
— Invoerrecht beperkt tot 0 (toepassing van bijlage IV
deel B bij Verordening (EG) nr. 1440/95)
— Direito limitado a zero (aplicação do anexo IV, ponto
B, do Regulamento (CE) n? 1440/95 e regulamentos
subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais)
— Tulli rajoitettu 0:aan [asetuksen (EY) N:o 1440/95 liit
teen IV kohta B ja sen jälkeen annettujen vuotuisia
tariffikiintiötä koskevien asetusten soveltaminen]

— Droit de douane nul [application de la partie A de
l'annexe IV du règlement (CE) n° 1440/95]

— Tull begränsad till noll (tillämpning av bilaga IV,
punkt B, i förordning (EG) nr 1440/95).

— Dazio limitato a zero [applicazione dell allegato IV A
del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi rego
lamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]

18 artikla

— Invoerrecht beperkt tot 0 (toepassing van bijlage IV
deel A bij Verordening (EG) nr. 1440/95)
— Direito limitado a zero (aplicação do anexo IV, ponto
A, do Regulamento (CE) n ? 1440/95 e regulamentos
subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais)

— Tulli rajoitettu 0:aan [asetuksen (EY) N:o 1440/95 liit
teen IV kohta A ja sen jälkeen annettujen vuotuisia
tariffikiintiötä koskevien asetusten soveltaminen]
— Tull begränsad till noll (tillämpning av bilaga IV,
punkt A, i förordning (EG) nr 1440/95).

1.

Tuontitodistusten myöntämisen edellytyksenä on

sellaisen vakuuden antaminen, jolla taataan tuonnin toteu
tuminen todistuksen voimassaoloaikana. Vakuus menete

tään kokonaan, jos tuonti ei toteudu, tai osittain, jos tuonti
toteutuu vain osittain tässä määräajassa.
2.

Tuontitodistuksiin liittyvän vakuuden suuruus on:

— 1 ecu eläintä kohti elävien eläinten osalta,

— 7 ecua 100 kilogrammalta muiden tuotteiden osalta.

5. Asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteessä IV kohta B ja
myöhemmissä vuotuisia tariffikiintiöitä koskevissa asetuk
sissa tarkoitetuille määrille myönnettyjen tuontitodis
III OSASTO

tusten 24 kohdassa on oltava ainakin yksi seuraavista
merkinnöistä :

— Derecho limitado a 0 [aplicación de la parte B del
Anexo IV del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de
posteriores Reglamentos por los que se establecen
contingentes arancelarios anuales]
— Told nedsat til 0 (jf. bilag IV, del B til forordning (EF)
nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige
toldkontingenter)

— Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung
von Anhang IV Teil B der Verordnung (EG) Nr.
1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen
über die Zollkontingente)

— Δασμός περιοριζόμενος στο μηδέν [εφαρμογή του
παραρτήματος IV σημείο B του κανονισμού (ΕΚ)

Ilmoitukset

19 artikla

1.

Edellä I osaston osalta jäsenvaltioiden on ilmoitet

tava komissiolle ennen kunkin vuoden heinäkuun viidet

tätoista päivää ja marraskuun viidettätoista päivää vastaa
vasti tammikuun—kesäkuun sekä tammikuun—lokakuun

välisille jaksoille annettujen tuontitodistusten kertymä.
Niiden on myös ilmoitettava ennen kunkin vuoden
tammikuun 31 päivää edellisen vuoden aikana annettujen
tuontitodistusten lopullinen kokonaiskertymä.

N:o L 143/ 14
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Edellä II A osaston osalta:

a) jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen
kunkin kuukauden viidettä työpäivää teleksillä tai tele
kopiona ne määrät tuotteittain ja alkuperämaittain,
joiden osalta edellisen kuukauden aikana:
— on annettu 8 artiklassa tarkoitettuja tuontitodistuksia,
— on käytetty myöntävälle viranomaiselle 13 artiklan 5
kohdan mukaisesti palautettuja tuontitodistuksia.
Kun komissio on pyytänyt toimittajamaalta useammin
annettavia tietoja myönnetyistä alkuperäasiakirjoista 12
artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti, jäsenval
tioiden on kuitenkin lisäksi ilmoitettava komissiolle
useammin samat tiedot.

b) jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen
kunkin vuoden heinäkuun, syyskuun ja marraskuun
viidettätoista päivää vastaavasti tammikuun—kesäkuun,
tammikuun—elokuun

sekä

toukokuun, elokuun ja lokakuun viidettätoista päivää
kunkin vuoden kolmelle ensimmäiselle neljännekselle
sekä syyskuulle annettujen tuontitodistusten kertymä.
4. Viennin osalta jäsenvaltioiden on ilmoitettava
komissiolle ennen kunkin kuukauden viidettä työpäivää

teleksillä ne määrät tuotteittain ja määräpaikoittain, joille
on annettu vientitodistuksia.

20 artikla

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 2668/80, (ETY) N:o 19/82,
(ETY) N:o 20/82 ja (ETY) N:o 3653/85.
Näitä asetuksia sovelletaan kuitenkin edelleen niiden

nojalla annettuihin tuontitodistuksiin.

tammikuun—lokakuun

välisille jaksoille annettujen tuontitodistusten kertymä;
niiden on myös ilmoitettava ennen kunkin vuoden
tammikuun 31 päivää edellisen vuoden aikana annet
tujen tuontitodistusten lopullinen kokonaiskertymä.
3.

27. 6. 95

21 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.

Edellä II B osaston osalta jäsenvaltioiden on ilmoi

tettava komissiolle ennen kunkin vuoden helmikuun,

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1 995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE I

Luettelo viejämaiden viranomaisista, jotka on valtuutettu antamaan alkuperäasiakirjoja
1 . Argentiina: Secretaria de agricultura ganadería y pesca.
2. Australia: Australian Meat and Livestock Corporation.

3. Bosnia ja Hertsegovina: Economic Chamber of Bosnia and Herzegovina.
4. Bulgaria: Ministry of Industry and Trade.
5. Chile: Servicio agrícola y ganadero del Ministerio de Agricultura — Santiago.
6. Kroatia: "EUROINSPEKT", Zagreb.
7. Unkari: Ministry of International Relations.
8. Islanti: Ministry of Trade.
9. entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia: Chambre d économie, Skopje.
10 . Uusi-Seelanti : New Zealand Meat Producers Board.

11 . Puola: Ministertwe Wspocpracy gospodarczej z zagranica.
1 2. Romania: Ministère du Commerce et du Tourisme — Département pour le commerce extérieur.
13. Slovenia: INSPECT^ Ljubljana.

14. Slovakia: Ministry of Economy.

15. Tsekin tasavalta: Ministry of Industry and Trade.
16. Uruguay: Instituto nacional de carnes (Inac).
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LIITE II

Alkuperäasiakirja
1 . Viejä (nimi , täydellinen osoite , maa)

2 . Antonumero

ALKUPERÄISKAPPALE

3. MYÖNTÄVÄ VIRANOMAINEN
4. Vastaanottaja (nimi, täydellinen osoite, maa)

5 . Vientimaa

6. Suunniteltu määrämaa

Asetuksen (EY) N:o 1439/95 II A osaston mukaisesti annettu
alkuperäasiakirja, joka liitetään tuontitodistusta koskevaan hakemukseen
tuotaessa Euroopan yhteisöön lampaita ja vuohia sekä lampaan- ja

7. Kuljetusväline lähdettäessä

8. Tulli

vuohenlihaa

Voimassaolon päättymispäivä

9. Kollien merkinnät, numerot, lukumäärä ja laji; tavaran kuvaus; tuotteen laji ja tarjontamuoto: tuore, jäähdytetty tai jää
dytetty liha; elävien eläinten lukumäärä

10. CN-koodi

11 . Nettomassa (kg)

12 . Nettomassa ( kg ) (kirjaimin )

MYÖNTÄVÄN VIRANOMAISEN VAHVISTUS

Todistan, että tässä alkuperäasiakirjassa esitetty ... kilon määrä ruhomassana ilmaistuna (1 ), joka koskee asetuksen (EY) N:o 1440/95 ja sen jälkeen

annettujen tariffikiintiöitä koskevien asetusten mukaista kokonaismäärää, on peräisin .... Se kuuluu vuoden . . . tariffikiintiöön .
Paikka

Päiväys

(Myöntävän viranomaisen leima)

(Allekirjoitus)

(1) Teuraspaino (paino luineen). Tällä ilmaisulla tarkoitetaan luullisen lihan painoa sellaisenaan seka kertoimen avulla luulliseksi lihaksi muunnettua luuttoman lihan painoa. Tätä

varten 55 kiloa luutonta lampaan tai muun vuohen kuin vohlan lihaa vastaa 100 kiloa luullista lampaan tai muun vuohen kuin vohlan lihaa ja 60 kiloa luutonta karitsan tai vohlan
lihaa vastaa 100 kiloa luullista karitsanlihaa. 100 kilon elopaino vastaa 47 kilon teuraspainoa (paino luineen).
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 1440/95,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,

yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta CN-koodeihin ex 0104 10, ex 0104 20 ja
0204 kuuluville lampaille, vuohille, lampaanlihalle ja vuohenlihalle vuoden 1995
toiseksi puoliskoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Romanian assosioinnista tehdyn Eurooppa
sopimuksen soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtai
sista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994 annetun
neuvoston asetuksen (EY) Nro 3382/94 (8) ja erityisesti sen
1 artiklan,

ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä
markkinajärjestelystä 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1265/95 (2), ja erityisesti sen 12 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon Uruguayn kierroksen monenvälisten
kauppaneuvottelujen osana tehtyjen sopimusten täytän
töönpanemiseksi maatalousalalla tarvittavista mukautuk
sista ja siirtymätoimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3290/94 (3) ja
erityisesti sen 3 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Unkarin tasavallan assosioinnista tehdyn

Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3491 /93 (4) ja
erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Puolan tasavallan assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3492/93 (*) ja
erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Tšekin tasavallan assosioinnista tehdyn

Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3296/94 (®) ja
erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Slovakian tasavallan assosioinnista tehdyn

Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3297/94 Q ja
erityisesti sen 1 artiklan,
(1)
P)
H
(«)
O
(6)
f)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o
N:o
N:o
N:o

L
L
L
L
L
L
L

289,
123,
349,
319,
319,
341 ,
341 ,

7.10.1989, s. 1
3.6.1995, s. 1
31.12.1994, s. 105
21.12.1993, s. 1
21.12.1993, s. 4
30.12.1994, s. 14
30.12.1994, s. 17

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Bulgarian tasavallan assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3383/94 f) ja
erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Bosniasta ja Hertsegovinasta, Kroatista,
Sloveniasta, Montenegrosta, Serbiasta ja entisestä Jugosla
vian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien lampaan
ja vuohenlihatuotteiden yhteisöön tuontiin sovellettavasta
järjestelmästä 26 päivänä lokakuuta 1992 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3125/92 (10) ja erityisesti
sen 3 artiklan,
sekä katsoo, että

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen
osana maataloudesta tehdyssä sopimuksessa (") yhteisö
sitoutui korvaamaan 1 päivästä heinäkuuta 1995 lampaan
ja vuohenliha-alan vapaaehtoista rajoittamista koskevat
sopimukset maakohtaisilla tariffikiintiöillä sekä avaamaan
tariffikiintiön, joka ei ole maakohtainen; yhteisön ja
Keski-Euroopan maiden Eurooppa-sopimuksilla taataan
etuuskohteluun perustuva pääsy yhteisön markkinoille,

komission on avattava nämä tariffikiintiöt ja niitä on
hoidettava neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3013/89 sovel
tamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan
ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta
annetussa komission asetuksessa (EY) Nro 1439/95 (12)
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti,

koska yhteisön markkinoilla tuontia on perinteisesti
hoidettu kalenterivuosittain, tätä järjestelmää olisi edelleen
sovellettava tulevaisuudessa; tämän vuoksi on tarpeen siir
tymätoimenpiteenä avata kiintiöt ainoastaan vuoden 1995
toiselle puoliskolle,
olisi vahvistettava teuraspaino tariffikiintiöiden oikean
toiminnan varmistamiseksi; lisäksi tietyissä tariffikiin
(8) EYVL N:o L 368, 31.12.1994, s. 1
O EYVL N:o L 368, 31.12.1994, s. 5
H EYVL N:o L 313, 30.10.1992, s. 3
(") EYVL N:o L 336, 23.12.1994, s. 22
Í12) Ks. tämän virallisen lehden sivu 7
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arvotulliksi 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulu
kuuta 1995 väliseksi ajaksi, esitetään liitteessä IV. A.

tiöissä sallitaan mahdollisuus valita tuonti joko elävien
eläinten tai lihan muodossa; siksi tarvitaan muuntoker
rointa,

— CN-koodiin 0204 kuuluvan lihan määrät teuraspai
nona ilmaistuina, joiden tuonnissa sovellettava tulli
suspendoidaan 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän
joulukuuta 1995 väliseksi ajaksi, esitetään liitteessä IV.

tasaisen siirtymisen varmistamiseksi 1 päivään heinäkuuta
1 995 sovellettavista tuontijärjestelmistä uusiin tariffikiin
tiöihin ja sen varmistamiseksi, että etuusjärjestelmien
rajoissa vuodelle 1995 vahvistettua tuonnin kokonais
määrää noudatetaan, on tarpeen vähentää liitteissä vahvis
tetuista määristä ne määrät, joille on myönnetty voimas
saolevat tuontitodistukset kesäkuun 30 päivään mennessä
"vanhojen" järjestelmien mukaisesti, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaan- ja
vuohenlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

B.

3 artikla

Edellä 2 artiklan kolmessa ensimmäisessä luetelma

1.

kohdassa säädettyjä tariffikiintiöitä hoidetaan asetuksen

(EY) Nro 1439/95 II A osastossa vahvistettujen sääntöjen
mukaisesti .

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

2. Edellä 2 artiklan neljännessä luetelmakohdassa
säädettyjä tariffikiintiöitä hoidetaan asetuksen (EY) N:o
1439/95 II B osastossa vahvistettujen sääntöjen mukai
sesti .

1 artikla

CN-koodeihin ex 0104 10, ex 0104 20 ja 0204 kuuluviin
liitteissä mainituista maista peräisin olevien lampaiden,
vuohien, lampaanlihan ja vuohenlihan tuonnissa sovellet
tavat tullit on suspendoitava tai alennettava tässä asetuk
sessa säädetyiksi ajanjaksoiksi, säädetyille tasoille ja säädet
tyjen tariffikiintiöiden rajoissa.

4 artikla

1 . Edellä
lisen lihan
painoa, joka
Näin ollen

2 artiklassa teuraspainolla tarkoitetaan luul
painoa sellaisenaan sekä luuttoman lihan
on kertoimella muunnettu luulliseksi lihaksi.
55 kiloa luutonta lampaanlihaa tai muuta

vuohenlihaa kuin vohlanlihaa vastaa 100 kiloa luullista
2 artikla

lampaanlihaa tai muuta vuohenlihaa kuin vohlanlihaa ja
60 kiloa luutonta karitsaa tai vohlaa vastaa 100 kiloa luul
lista karitsaa tai vohlaa.

Jollei 5 artiklassa muuta johdu:
— CN-koodiin 0204 kuuluvan lihan määrät teuraspai
nona ilmaistuna, joiden osalta tietyistä toimittajamaista
peräisin olevaan tuontiin sovellettava tulli suspendoi

daan 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta
1995 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä I.

2. Jos yhteisön ja tiettyjen toimittajamaiden assosiointi
sopimuksissa määrätään mahdollisuudesta valita tuonti
joko elävien eläinten tai lihan muodossa, 100 kiloa eläviä
eläimiä vastaa 47 kiloa lihaa.

— CN-koodeihin ex 0104 10, ex 0104 20 ja 0204 kuulu
vien elävien eläinten ja lihan määrät teuraspainona

ilmaistuna, joiden osalta tietyistä toimittajamaista
peräisin olevaan tuontiin sovellettava tulli alennetaan
4 prosentin arvotulliksi 1 päivän heinäkuuta ja 31
päivän joulukuuta 1995 väliseksi ajaksi, vahvistetaan
liitteessä II.

— CN-koodeihin ex 0104 10 ja ex 0104 20 kuuluvien
elävien eläinten määrät elopainona ilmaistuina, joiden
osalta tietyistä toimittajamaista peräisin olevaan tuon
tiin sovellettava tulli alennetaan 10 prosentin arvotul

liksi 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 1995
väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä III.
— CN-koodeihin ex 0104 10 ja ex 0104 20 kuuluvien
elävien eläinten määrät elopainona ilmaistuina, joiden
tuonnissa sovellettava tulli alennetaan 10 prosentin

5 artikla

Voimassaolevien 30 päivään kesäkuuta 1995 mennessä
myönnettyjen tuontitodistusten, jotka on myönnetty 1
päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 1995 välisenä
aikana myönnettyjen vientitodistusten perusteella, kattama
määrä

— yhteisön ja asianomaisten toimittajamaiden vuoden
1995 ensimmäiseksi puoliskoksi tekemien vapaaeh
toista rajoittamista koskevien sopimusten väliaikaisen
mukauttamisen mukaisesti,

— yhteisön sekä Unkarin, Puolan, Tšekin tasavallan,
Slovakian, Bulgarian ja Romanian assosiointisopi
musten mukaisesti,
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— komission asetuksen (EY) N:o 256/95 mukaisesti ('),

asetuksen (EY) Nro 1439/95 II osastossa tarkoitetun
menettelyn mukaisesti.

— neuvoston asetuksessa (ETY) Nro 3643/85 tarkoitetun
yksipuolisen menettelyn mukaisesti (2),
on vähennettävä liitteissä I, II, III ja IV esitetyistä
määristä, jotta voidaan vahvistaa sellaisten tuontitodis
tusten kattamat määrät, jotka voidaan antaa 1 päivän

heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 1995 välisenä aikana

Nro L 143/ 19

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osutaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

0 EYVL N:o L 30, 9.2.1995, s. 24
O EYVL N» L 348, 24.12.1985, s. 2

N:o L 143/20
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LIITE I

MÄÄRÄT, JOIHIN VIITATAAN 2 ARTIKLAN ENSIMMÄISESSÄ LUETELMAKOHDASSA
Lampaan- ja vuohenliha (tonnia teuraspainona), tulliton
0

Argentiina

21 000

Australia

17 500

Chile

1 490

Uusi-Seelanti

21 5 300

Uruguay

5 510

Islanti

600

Puola

200

Romania

75

Unkari

1 150

Bulgaria
Bosnia ja Hertsegovina

1 250
850

Kroatia

450

Slovenia

50

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

1 750

LIITE II

MÄÄRÄT (TONNIA TEURASPAINONA), JOIHIN VIITATAAN 2 ARTIKLAN TOISESSA
LUETELMAKOHDASSA

Tulli 4 prosenttia
Elävät eläimet

Puola

Romania (2)
Unkari

Bulgaria
Tšekin tasavalta (2)
Slovakia

8 500 (')

689,5
11 275

2 923
767,5
1 545

(') Määrä elävinä eläiminä tai lihana.
(2) Mahdollisuus rajoitettujen määrien vaihtamiseen elävien eläinten ja lihan välillä.

Liha

—

34,5
350

577,5
767,5
1 545
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N:o L 143/21

LIITE III

MÄÄRÄT, JOIHIN VIITATAAN 2 ARTIKLAN KOLMANNESSA LUETELMAKOH
DASSA

Elävät lampaat ja vuohet (tonnia elopainona)
Tulli 10 prosenttia

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

21 5 1

LIITE IV

Määrät, joihin viitataan 2 artiklan neljännessä luetelmakohdassa
A. Elävät lampaat ja vuohet (tonnia elopainona), tulli 10 prosenttia
Muut

B.

105 1

Lampaan- ja vuohenliha (tonnia teuraspainona), tulli 0 prosenttia
Muut (josta Grönlanti 1 00 t, Färsaaret 20 t)

300 t

N:o L 143/22

FI
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1441/95,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi
eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90
liitteiden I, II ja III muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

sarafloksasiini olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90
liitteeseen I,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien
enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintar
vikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) Nro 2377/90 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o
1 102/95 (2), ja erityisesti sen 7 ja 8 artiklan,
sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti jäämien enim
mäismäärät on määritettävä kaikille farmakologisesti
vaikuttaville aineille, joita käytetään yhteisössä elintarvik
keita tuottavien eläinten hoitoon tarkoitetuissa eläinlääk
keissä,

oksitosiini olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liit
teeseen II,

tieteellisten tutkimusten loppuunsaattamiseksi deksame
tatsoni olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liittee
seen III,

tieteellisten tutkimusten loppuunsaattamiseksi jäämien
väliaikaisten enimmäismäärien voimassaoloaikaa, joka on
aikaisemmin määritelty asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liit
teessä III, olisi sovellettava myös oksfendatsoliin, feban
teeliin, febendatsoliin ja triklabendatsoliin,
olisi säädettävä tämän asetuksen voimaantuloa edeltävästä

60 päivän määräajasta, jotta jäsenvaltiot voivat tehdä
tämän asetuksen säännösten huomioon ottamiseksi tarvit

tavat mukautukset kyseisten eläinlääkkeiden markkinoille

saattamista koskeviin lupiin, jotka on myönnetty
neuvoston direktiivin 8 1 /8 51 /ETY (3) mukaisesti, sellai
sena

jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava vasta, kun

kuin

se

on

viimeksi

muutettuna

direktiivillä

93/40/ETY (4), ja

eläinlääkekomitea on tutkinut kaikki merkitykselliset

tiedot kyseisen aineen jäämien turvallisuudesta eläinpe
räisten elintarvikkeiden kuluttajille ja jäämien vaikutuk
sista elintarvikkeiden teolliseen jalostukseen,

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat eläinlääkealan
teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien
mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komi
tean lausunnon mukaiset,

vahvistettaessa enimmäismääriä eläinperäisissä elintarvik
keissa oleville eläinlääkejäämille on tarpeen määritellä ne
eläinlajit, joissa näitä jäämiä voi esiintyä, sallitut pitoi

suudet jokaiselle hoidetusta eläimestä saadulle lihakudok
selle (kohdekudos) ja jäämien valvonnan kannalta merki
tyksellisen jäämän luonne (merkkijäämä),
jäämien valvonnassa yhteisön asianmukaisen lainsää
dännön mukaisesti jäämien enimmäismäärät on yleensä
vahvistettava maksan ja munuaisten kohdekudoksille;
kansainvälisessä kaupassa maksa ja munuaiset yleensä

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteet I, II ja III
tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

poistetaan ruhosta, ja tämän vuoksi enimmäismäärät olisi
vahvistettava myös lihas- ja rasvakudokselle,
2 artikla

munivalle siipikarjalle, maitoa tuottaville eläimille ja
mehiläisille annettavaksi tarkoitettujen eläinlääkkeiden
osalta enimmäismäärät olisi vahvistettava myös munille,
maidolle ja hunajalle,

Tämä asetus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhtei

(') EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 1
(2) EYVL N» L 110, 17.5.1995, s. 9

O EYVL N:o L 317, 6.11.1981 , s. 1
(4) EYVL N» L 214, 24.8.1993, s. 31

söjen virallisessa lehdessä.

27. 6. 95

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen

N:o L 143/23

Antibiootit

Kinolonit

1 .2

1 .2.3

"1.2.3.2 Sarafloksasiini

vaikuttava / 1
aine /aineet

Sarafloksasiini

Merkkijäämä

Kana

Bentsimidatsolit ia probentsimidatsolit

2.1.1

2.1.1.2 Fenbendatsoli

"2.1.1.1 Febanteeli

vaikuttava/t
aine/aineet

Merkkijäämä

Oksfendatsolin , oksfendatsolisulfonin ja fenbendatsolin
jäämien yhteismäärä

Oksfendatsolin, oksfendatsolisulfonin ja fenbendatsolin
jäämien yhteismäärä

Ulkoloislääkkeet

2.1

Farmakologisesti

Loislääkkeet

2.

Muutetaan liite III seuraavasti :

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Eläinlaji

1000 µg/kg
10 µg/kg
10 µg/kg

1000 Rg/kg
10 µg/kg
10 µg/kg

JEM

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit"

Eläinlaji

Maksa
Lihas, munuaiset, rasva
Maito

Maksa
Lihas, munuaiset, rasva
Maito

Kohdekudos

Maksa
Rasva + nahka"

Kohdekudos

virallinen lehti

JEM koskee kaikkia febanteelin ,
fenbendatsolin ja oksfendatsolin
jäämiä .

Väliaikaisten JEM:ien voimassaolo
päättyy 1 päivänä heinäkuuta
1997.

JEM koskee kaikkia febanteelin ,
fenbendatsolin ja oksfendatsolin
jäämiä

Väliaikaisten JEM:ien voimassaolo
päättyy 1 päivänä heinäkuuta
1997 .

Muut määräykset

Muut määräykset

Muut määräykset

Euroopan yhteisöjen

C

"2.16 Oksitosiini

aine/ aineet

Farmakologisesti vaikuttava/t

Orgaaniset kemialliset yhdisteet

100 (Xg/kg
10 µg/kg

JEM

|

2.

Eläinlaji

FI

Farmakologisesti

Infektiolääkkeet

1.

Muutetaan liite I seuraavasti :

|

B Lisätään liitteeseen II kohtaan "2. Orgaaniset yhdisteet" seuraava otsikko :

A

Asetusta ( ETY) N:o 2377/90 muutetaan seuraavasti :

LIITE

N:o L 143/24
27. 6. 95

Glukokortikoidit

4.1

"4.2.1 Deksametasoni

vaikuttava/ t
aine /aineet

Farmakologisesti

Kortikoidit

Deksametasoni

Merkkijäämä

ketatriklabendatso-

Nauta, sika
Hevonen
Nauta

Eläinlaji

2,5 µg/kg
0,5 ng/kg
0,3 µg/1

JEM

150 µg/kg
50 µg/kg

Maksa
Lihas, munuaiset
Maito

Kohdekudos

Lihas, maksa, munuaiset
Rasva

Maksa
Lihas, munuaiset, rasva
Maito

Kohdekudos

Muut määräykset

Väliaikaisten JEM.ien voimassaolo
päättyy 1 päivänä tammikuuta
1997 ."

1 997."

Väliaikaisten JEM:ien voimassaolo
päättyy 1 päivänä heinäkuuta

JEM koskee kaikkia febanteelin,
fenbendatsolin ja oksfendatsolin
jäämiä .

Väliaikaisten JEM:ien voimassaolo
päättyy 1 päivänä heinäkuuta
1997.

Muut määräykset

|

4.

liksi

Nauta, lammas

1 000 µg/kg
10 µg/kg
10 µg/kg

JEM

FI

oksidoida

Sellaisten saatavien
yhteismäärä, jotka

2.1.1.4 Triklabendatsoli

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Eläinlaji

|

jäämien
voidaan

Oksfendatsolin, oksfendatsolisulfonin ja fenbendatsolin
jäämien yhteismäärä

Merkkijäämä

2.1.1.3 Oksfendatsoli

vaikuttava/t
aine/aineet

Farmakologisesti

27. 6 . 95
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1442/95,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi
eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro 2377/90
liitteiden I, II, III ja IV muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

kansainvälisessä kaupassa maksa ja munuaiset yleensä
poistetaan ruhosta, ja tämän vuoksi enimmäismäärät olisi
vahvistettava myös lihas- ja rasvakudokselle,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien
enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintar
vikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2377/90 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o

1441 /95 (2), ja erityisesti sen 6, 7 ja 8 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti jäämien enim
mäismäärät on määritettävä kaikille farmakologisesti
vaikuttaville aineille, joita käytetään yhteisössä elintarvik
keita tuottavien eläinten hoitoon tarkoitetuissa eläinlääk
keissä,

munivalle siipikarjalle, maitoa tuottaville eläimille ja
mehiläisille annettavaksi tarkoitettujen eläinlääkkeiden
osalta enimmäismäärät olisi vahvistettava myös munille,
maidolle ja hunajalle,

karatsololi, diatsinoni ja spiramysiini (lajien nauta ja kana
osalta) olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liittee
seen I,

lesireliini, natrium dikloori-isosyanuraatti, dinoprosti
trometamiini, suolahappo, omenahappo, 1-viinihappo ja
sen yksi- ja kaksiemäksiset natrium-, kalium- ja kalsium
suolat, bentsyylialkoholi, etanoli ja n-butanoli olisi lisät
tävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen II,

tieteellisten tutkimusten loppuunsaattamiseksi danoflok
sasiini ja erytromysiini olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o
2377/90 liitteeseen III,

jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava vaste, kun
eläinlääkekomitea on tutkinut kaikki merkitykselliset

tiedot kyseisen aineen jäämien turvallisuudesta eläinpe
räisten elintarvikkeiden kuluttajille ja jäämien vaikutuk
sista elintarvikkeiden teolliseen jalostukseen,

vahvistettaessa enimmäismääriä eläinperäisissä elintarvik
keissa oleville eläinlääkejäämille on tarpeen määritellä ne
eläinlajit, joissa näitä jäämiä voi esiintyä, sallitut pitoi
suudet jokaiselle hoidetusta eläimestä saadulle lihakudok
selle (kohdekudos) ja jäämien valvonnan kannalta merki
tyksellisen jäämän luonne (merkkijäämä),

tieteellisten tutkimusten loppuunsaattamiseksi jäämien
väliaikaisten enimmäismäärien voimassaoloaikaa, joka on
aikaisemmin määritelty asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liit
teessä III, olisi sovellettava myös tylosiiniin ja spiramysii
niin (lajin sika osalta),

furatsolidonille ei ilmeisesti voida vahvistaa jäämien enim
mäismäärää, koska sen jäämät eläinperäisissä elintarvik
keissa ovat niiden enimmäismäärästä riippumatta uhka
kuluttajan terveydelle; tämän vuoksi furatsolidoni olisi
lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen IV,

jäämien valvonnassa yhteisön asianmukaisen lainsää
dännön mukaisesti jäämien enimmäismäärät on yleensä
vahvistettava maksan ja munuaisten kohdekudoksille;

olisi säädettävä tämän asetuksen voimaantuloa edeltävästä

60 päivän määräajasta, jotta jäsenvaltiot voivat tehdä
tämän asetuksen säännösten huomioon ottamiseksi tarvit

(1) EYVL Nro L 224, 18.8.1990, s . 1
(2) Ks. tämän virallisen lehden sivu 22

tavat mukautukset kyseisten eläinlääkkeiden markkinoille
saattamista koskeviin lupiin, jotka on myönnetty
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neuvoston direktiivin 81 /851 /ETY (!) mukaisesti, sellai
sena

kuin

se

on

viimeksi

muutettuna

Nro L 143/27

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

direktiivillä

93/4O/ETY0, ja

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteet I, II, III
ja IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat eläinlääkealan
teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien
mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komi

Tämä asetus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhtei

tean lausunnon mukaiset,

söjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen

C ) EYVL N:o L 317, 6.11.1981 , s. 1
O EYVL N:o L 214, 24.8.1993, s. 31

A

Antibiootit

Makrolidit

1 .2

1.2.4

Ulkoloislääkkeet

Organofosfaatit

2.2

2.2.3

Antiadrenergiset aineet

3.2.1

Karatsololi

Sika

25 µg/kg
5 µg/kg

JEM

20 ng/kg

Nauta, lammas, vuohi

Eläinlaji

700 µg/kg
20 µg/kg

JEM

Nauta, lammas, vuohi ,
sika

Eläinlaji

400 µg/kg
300 µg/kg
200 µg/kg

Kana

Kohdekudos

Maksa, munuaiset
Lihas, rasva 4- nahka"

Maito"

Rasva
Munuaiset, maksa, lihas

Kohdekudos

Maksa
Rasva + nahka
Lihas"

Maksa, munuaiset, rasva
Lihas
Maito

Kohdekudos

Muut määräykset

Muut määräykset

Muut määräykset

virallinen lehti

"3.2.1.1 Karatsololi

vaikuttava/ t
aine /aineet

Merkkijäämä

Autonomiseen hermostoon vaikuttavat lääkkeet

3.2

Farmakologisesti

Hermostoon vaikuttavat lääkkeet

Diatsinoni

Merkkijäämä

3.

"2.2.3.1 Diatsinoni

vaikuttava/ t
aine /aineet

300 µg/kg
200 µg/kg
200 µg/kg

Nauta

JEM

Euroopan yhteisöjen

Farmakologisesti

Loislääkkeet

Spiramysiinin ja neospiramysiinin yhteismäärä

" 1.2.4.3 Spiramysiini

Eläinlaji

|

2.

Merkkijäämä

FI

vaikuttava /t
aine / aineet

|

Farmakologisesti

Infektiolääkkeet

1.

Muutetaan liite I seuraavasti :

Asetusta ( ETY) Nro 2377/ 90 muutetaan seuraavasti :

LIITE

N:o L 143/28
27 . 6 . 95

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit
Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit
Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

2.22 Omenahappo

2.23 L-viinihappo ja sen yksi - ja kaksiemäksiset natrium-, kalium - ja kalsiumsuolat

2.24 Bentsyylialkoholi

Antibiootit

Makrolidit

1.2

1.2.2

Spiramysiini

Tylosiini

" 1.2.2.1 Spiramysiini

1.2.2.2 Tylosiini

vaikuttava/t
aine /aineet

Farmakologisesti

Infektiolääkkeet

1.

100 µg/kg
50 µg/kg

600 µg/kg
300 µg/kg
200 µg/kg

JEM

Lihas, maksa, munuaiset
Maito

Maksa
Munuaiset, lihas
Rasva

Kohdekudos

1997 .

Väliaikaisten JEM:ien voimassaolo
päättyy 1 päivänä heinäkuuta

ekvivalenttina ilmaistuna .

JEM koskee kaikkia mikrobiologi
sesti aktiivisia jäämiä spiramysiini

Väliaikaisten JEM:ien voimassaolo
päättyy 1 päivänä heinäkuuta
1997.

Muut määräykset

Käytettäväksi apuaineena "

virallinen lehti

Nauta, sika, kana
Nauta

Sika

Eläinlaji

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

2.26 N-butanoli

Käytettäväksi apuaineena

Käytettäväksi apuaineena

Käytettäväksi apuaineena

Käytettäväksi apuaineena

Euroopan yhteisöjen

Muutetaan liite III seuraavasti :

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

2.25 Etanoli

Merkkijäämä

Kaikki maitoa tuottavat eläimet

2.21 Dinoprosti trometamiini

Muut määräykset

Ainoastaan ulkoisesti "

Käytettäväksi apuaineena

Muut määräykset

|

•

Nauta, hevonen, kani

"2.20 Lesireliini

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Eläinlaji

Nauta, lammas, vuohi

1.7 Natrium dikloori-isosyanuraatti

Orgaaniset kemialliset yhdisteet

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Eläinlaji

"1 .6 Suolahappo

Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aincet

Epäorgaaniset kemialliset yhdisteet

FI

2.

1.

Lisätään liitteeseen II seuraavat otsikot:

|

C

B

27 . 6 . 95

N:o L 143 /29

Kana

Nauta

Eläinlaji

300 µg/kg

1 200 µg/kg
600 µg/kg

300 µg/kg
200 µg/kg

900 µg/kg
500 µg/kg

JEM

"5.

Furatsolidoni "

Kohdekudos

Lihas

Maksa, munuaiset
Rasva + nahka

Maksa
Munuaiset
Lihas
Rasva

Munat

Väliaikaisten JEM:ien voimassaolo
päättyy 1 päivänä kesäkuuta 2000 .

JEM koskee kaikkia mikrobiologi

1 997 .".

Väliaikaisten JEM:ien voimassaolo
päättyy 1 päivänä heinäkuuta

Muut määräykset

niekvivalenttina ilmaistuna .".

sesti aktiivisia jäämiä erytromysii

Muut määräykset

Euroopan yhteisöjen

Luettelo farmakologisesti vaikuttavista aineista, joiden jäämiä varten ei ole mahdollista vahvistaa enimmäismääriä

Danofloksasiini

Merkkijäämä

200 ^g/kg

Ka"a'

Maksa, munuaiset, lihas, rasva
Maito

Kohdekudos

|

D Muutetaan liite IV seuraavasti :

" 1.2.4.1 Danofloksasiini

vaikuttava / t
aine /aineet

Farmakologisesti

400 µg/kg
40 µg/kg

JEM

Nauta, lammas, sika, kana
Nauta, lammas,

Eläinlaji

FI

Kinolonit

Erytromysiini

Merkkijäämä

|

1.2.4

1 .2.2.3 Erytromysiini

vaikuttava / t
aine /aineet

Farmakologisesti

N:o L 143 /30
virallinen lehti
27 . 6 . 95
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N:o L 143/31

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1443/95,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,

jäsenvaltioiden ja markkinointivuoden 1995 osalta arvioidun tulonmenetyksen
sekä uuhta ja naaraspuolista vuohta kohden maksettavan palkkion arvioidun
tason määrittämisestä sekä tämän palkkion ensimmäisen ennakkomaksun ja
tietyillä yhteisön epäsuotuisilla alueilla lampaan ja vuohen kasvatukselle makset
tavan erityisen tuen ennakkomaksun vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

sanahan 100 teuraspainokiloa kohden ilmaistavaa
tuotantoa näitä painavia karitsoja tuottavaa uuhta kohden;
yhteisön tilastotietojen puuttuessa vuoden 1995 kerrointa
ei ole vielä vahvistettu; tämän kertoimen vahvistamista

sen ,

ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä
markkinajärjestelystä 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3013/89 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella

(EY) Nro 1265/95 (2), ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,
ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista
erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi 15 päivänä
kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro

1 60 1 /92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) Nro 3290/94 (4), ja erityisesti

odotellessa olisi käytettävä väliaikaista kerrointa; mainitun
asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan myös
kevyiden lampaiden tuottajille uuhta kohden ja vuohien
tuottajille naaraspuolista vuohta kohden maksettavan
palkkion suuruus 80 prosentiksi painavien lampaiden
tuottajille maksettavasta palkkiosta,
asetuksen (ETY) Nro 3013/89 8 artiklan mukaisesti palk
kion määrää on vähennettävä määrällä, joka on kyseisen
artiklan 2 kohdassa säädetyn kertoimen vaikutus perus
hintaan; tämä kerroin vahvistetaan 8 artiklan 4 kohdassa

sen 13 artiklan,

seitsemäksi prosentiksi,

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä

asetuksen (ETY) Nro 3013/89 5 artiklan 6 kohdan mukai
sesti puolivuosittain maksettava ennakkopalkkio vahviste
taan 30 prosentiksi oletetusta palkkiosta; komission
asetuksen (ETY) Nro 2700/93 (9), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 279/94 (l0), 4

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro
3813/92 0, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 150/95 f), ja erityisesti sen 6 artiklan,

artiklan 3 kohdan mukaisesti ennakkomaksu maksetaan

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 3013/89 5 artiklan 1 ja 5 kohdassa
säädetään palkkion myöntämisestä lampaanlihan ja
tietyillä alueilla vuohenlihan tuottajille mahdollisen tulon
menetyksen korvaamiseksi; nämä alueet määritetään liit
teessä I ja vuoristoalueista, joilla myönnetään vuohenlihan
tuottajapalkkiota 11 päivänä huhtikuuta 1986 annetun
komission asetuksen (ETY) Nro 1065/86f), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) Nro 3519/86 (8),

ainoastaan, jos sen suuruus on 1 ecua tai sitä suurempi,

vuoden 1995 helmikuun 1 päivänä tapahtuneiden ja
hallinnon yksinkertaistamiseen pyrkivien maatalouden
rahoitukseen liittyvien muutosten vuoksi on ennakko
maksujen osalta aiheellista soveltaa, poiketen siitä mitä

asetuksen (ETY) Nro 2700/93 6 artiklassa säädetään, edellä
mainittuna päivänä voimassa olevaa maatalouden muunto
kurssia,

1 artiklassa,

asetuksen (ETY) Nro 3013/89 5 artiklan 6 kohdan mukai
sesti ja jotta ennakkomaksu voidaan maksaa lampaanlihan
ja vuohenlihan tuottajille, ennakoitavissa oleva tulonme
netys olisi arvioitava ennakoitavien markkinahintojen

toukokuun 14 päivänä 1990 annetulla neuvoston asetuk
sella (ETY) Nro 1323/90 ("), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (ETY) Nro 363/93 (12), neuvosto
otti käyttöön lampaiden ja vuohien kasvatukselle makset
tavan erityisen tuen tietyillä yhteisön epäsuotuisilla

kehitysnäkymien mukaan,

alueilla; siinä säädetään, että tuki on annettava samoin

asetuksen (ETY) Nro 3013/89 5 artiklan 2 kohdan mukai
sesti painavien karitsojen tuottajille uuhta kohden makset
tavan palkkion määrä saadaan kertomalla kyseisen artiklan
1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu tulonmenetys

kertoimella, joka kuvaa keskimääräistä vuosittaista karit
>) EYVL N:o L 289, 7.10.1989, s. 1

A EYVL Nro L 123, 3.6.1995, s. 1

edellytyksin kuin lampaanlihan ja vuohenlihan tuottajille
maksettava palkkio; sen vuoksi olisi täsmennettävä, että
asetuksen (ETY) Nro 3013/89 5 artiklan 7 kohdassa
säädetyn maksun rajoja ja määriä sovelletaan samoin tähän
erityiseen tukeen; ottaen huomioon odotettavissa oleva
vaikea markkinatilanne tietyissä jäsenvaltioissa vuoden
1995 toisella puoliskolla jäsenvaltioille olisi annettava lupa
maksaa välittömästi markkinointivuoden 1995 osalta 90

prosenttia tuen määrästä,

') EYVL N:o L 173, 27.6.1992, s. 13

4 EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 105

*)
«)
0
(8)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o L 387, 31.12.1992, s. 1
N» L 22, 31.1.1995, s. 1

Nro L 97, 12.4.1986, s. 25
N:o L 325, 20.11.1986, s. 17

O EYVL N:o L 245, 1.10.1993, s. 99
10) EYVL Nro L 37, 9.2.1994, s. 1
(") EYVL Nro L 132, 23.5.1990, s. 17
(I2) EYVL Nro L 42, 19.2.1993, s. 1
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asetuksessa (ETY) N:o 1601 /92 säädetään Kanariansaarten
maataloustuotantoa koskevien erityistoimenpiteiden sovel
tamisesta; näihin toimenpiteisiin kuuluu lisäpalkkion

myöntäminen kevyiden karitsojen ja naaraspuolisten
vuohien tuottajille samoin edellytyksin kuin asetuksen
(ETY) Nro 3013/89 5 artiklassa tarkoitetun palkkion
myöntämisen edellytyksistä on säädetty; näissä edellytyk
sissä säädetään, että Espanja saa maksaa ennakolta
mainittua lisäpalkkiota, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaiden ja

27. 6. 95

tioiden sallitaan maksaa 1 kohdassa määritellyillä alueilla
sijaitseville vuohenlihan tuottajille, on seuraavar 6,251
ecua naaraspuolista vuohta kohden.
4 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) Nro 2700/93 6 artik
lassa säädetään, markkinointivuonna 1995 uuhelle ja
naaraspuoliselle vuohelle maksettavan palkkion ennakko
maksut on muunnettava 1 päivänä helmikuuta 1995
voimassa olevaa muuntokurssia käyttäen.

vuohien hallintokomitean lausunnon mukaiset,
5 artikla

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

Erityisen tuen ennakkomaksu, jota jäsenvaltioiden salli

1 artikla

Arvioidaan, että perushinnan, vähennettynä asetuksen

taan maksaa lampaanlihan ja vuohenlihan tuottajille
epäsuotuisilla alueilla neuvoston direktiivin 75/268/
ETY (■) merkityksessä asetuksen (ETY) Nro 1323/90 1

(ETY) Nro 3013/89 8 artiklan 4 kohdassa säädetyn

artiklan 1 kohdan mukaisesti, on seuraava:

kertoimen vaikutuksella, ja vuoden 1995 ennakoitava
markkinahinta on 162,785 ecua 100 kilogrammaa

— 5,977 ecua uuhta kohden mainitun asetuksen 5

kohden .

— 4,130 ecua uuhta kohden mainitun asetuksen 5
2 artikla

1.

Uuhta

kohden

maksettavan

palkkion

arvioitu

suuruus on seuraavar

artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen tuottajien osalta,
artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tuottajien osalta,
— 4,130 ecua naaraspuolista vuohta kohden mainitun
asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tuotta
jien osalta.

— painavien karitsojen tuottajat: 26,046 ecua
— kevyiden karitsojen tuottajat: 20,837 ecua
2.

Asetuksen (ETY) Nro 3013/89 5 artiklan 6 kohdan

mukaisesti ensimmäinen ennakkomaksu, joka jäsenval
tioiden sallitaan maksaa tuottajille, on seuraavar

— painavien karitsojen tuottajat*. 7,814 ecua karitsaa
kohden,

— kevyiden karitsojen tuottajat: 6,251 ecua karitsaa
kohden .

3 artikla

1.

Asetuksen (ETY) Nro 3013/89 liitteessä I ja

6 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 1601 /92 13 artiklan 3 kohdan
mukaisesti Kanariansaarten kevyiden karitsojen ja naaras
puolisten vuohien tuottajille markkinointivuonna 1995
maksettavan
lisäpalkkion
ensimmäinen
ennakko
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3493/90 (2) 1 artiklan 1
kohdassa säädetyin rajoin ja säädettyjä määriä on seuraava:
— 3,410 ecua uuhta kohden mainitun asetuksen 5

artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tuottajien osalta,
— 3,410 ecua naaraspuolista vuohta kohden mainitun
asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tuotta
jien osalta.

asetuksen (ETY) Nro 1065/86 1 artiklassa määritellyillä
alueilla naaraspuolista vuohta kohden maksettavan palk
kion arvioitu määrä on : 20,837 ecua.

2. Asetuksen (ETY) Nro 3013/89 5 artiklan 6 kohdan
mukaisesti ensimmäinen ennakkomaksu, joka jäsenval

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N» L 128, 19.5.1975, s. 1
(2) EYVL N:o L 337, 4.12.1990, s. 7
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N:o L 143/33

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1444/95 ,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995 ,

tuoreesta kuivattujen luumujen tuottajille maksettavan vähimmäishinnan ja
kuivattujen luumujen tuotantotuen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1995/
1996

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja
vihannesjalosteiden hallintokomitean mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

markkinajärjestelystä 24 päivänä helmikuuta 1986
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 426/86 ('), sellai
sena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuk

sella (EY) N:o 1032/95 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 4
kohdan ja 5 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo, että

neuvoston asetuksessa (ETY) Nro 1206/90 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o
2202/90 (4), vahvistetaan hedelmä- ja vihannesjalostealan
tuotantotukijärjestelmän yleiset säännöt,

1 artikla

Markkinointivuodeksi 1995/ 1996 :

a) asetuksen (ETY) N:o 426/86 4 artiklassa tarkoitettu
Ente-lajikkeen luumuista kuivattujen luumujen tuotta
jille maksettava vähimmäishinta,
b) kyseisen asetuksen 5 artiklassa tarkoitettu ihmisravin
noksi tarjottavien kuivattujen luumujen tuotantotuki
vahvistetaan liitteessä.

asetuksen (ETY) Nro 426/86 4 artiklan 1 kohdan mukai
sesti tuottajalle maksettava vähimmäishinta olisi määritet
tävä edeltävänä markkinointivuonna sovellettavan vähim

mäishinnan, hedelmä- ja vihannesalan perushintojen
kehityksen ja eri määräpaikkoihin tarkoitettujen tuore
tuotteiden, mukaan luettuna toimitukset jalosteteollisuu
delle, tavanomaisen menekin takaamisen tarpeen perus
teella,

Jos tuote jalostetaan sen jäsenvaltion ulkopuolella, jossa se
on viljelty, kyseisen jäsenvaltion on toimitettava tuotanto
tukea maksavalle jäsenvaltiolle todiste siitä, että tuottajalle
maksettava vähimmäishinta on maksettu.

asetuksen (ETY) Nro 426/86 5 artiklassa esitetään tuotan
totuen vahvistamisperusteet; olisi otettava huomioon
erityisesti edeltävän markkinointivuoden tuki, mukautet
tuna tuottajille maksettavan vähimmäishinnan kehityksen
sekä yhteisön raaka-aineen ja tärkeimpien kilpailevien
kolmansien

2 artikla

maiden

raaka-aineen

hinnan

erotuksen

huomioon ottamiseksi, ja

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

0) EYVL N:o L 49, 27.2.1986, s. 1

2 EYVL N:o L 105, 9.5.1995, s. 3

(3) EYVL N:o L 119, 11.5.1990, s. 74
4 EYVL N:o L 201 , 31.7.1990, s . 4
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LIITE

Tuottajille maksettava vähimmäishinta
ecua/ 100 kg netto,
tuottajalta lähtiessä

Tuote

Ente-lajikkeen luumut, jotka vastaavat kokoluokkaa 66
hedelmää 500 grammaa kohti

193,523

Tuotantotuki

Tuote

ecua/ 100 kg netto
raaka-aineesta saatujen
tuotteiden osalta

Ente-lajikkeen

luumuista kuivatut luumut, jotka

vastaavat kokoluokkaa 66 hedelmää 500 grammaa
kohti

76,146

27 . 6. 95

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

N:o L 143/35

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1445/95 ,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,
naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista

yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80 kumoamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

päivänä marraskuuta 1988 annettua komission asetusta

(ETY) N:o 3719/88 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1 199/95 (4),
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 13 artiklan 11
kohdassa säädetään, että Uruguayn kierroksen kauppaneu
votteluissa tehtyjen viennin määrää koskevien sopimusten
velvoitteiden noudattamisen varmistaminen perustuu

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajär

vientitodistuksiin; näin ollen on syytä tehdä tarkka hake
musten jättämistä ja todistusten antamista koskeva suun

jestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 805/68 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 424/95 (2), ja
erityisesti sen 9, 13 ja 25 artiklan,

nitelma,

sekä katsoo, että

vientitodistushakemuksiin liittyvistä päätöksistä on syytä
tiedottaa vasta harkitsemisajan jälkeen; tämän määräajan
täytyy antaa komissiolle mahdollisuus harkita haettuja
määriä ja niihin liittyviä kuluja sekä tarvittaessa säätää
ratkaistavana oleviin hakemuksiin sovellettavista erityisistä
toimenpiteistä; toimijoiden eduksi on syytä säätää, että
todistushakemus voidaan peruuttaa hyväksymiskertoimen

asetuksen (ETY) N:o 805/68 4 artiklan 1 kohdan ensim

vahvistamisen jälkeen,

mäisen alakohdan mukaisesti tuotaessa yhteisöön kyseisen
asetuksen 1 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuja tuotteita on

esitettävä tuontitodistus; saadun kokemuksen perusteella
on välttämätöntä seurata tarkasti kaikkien näiden erityisen

herkkien markkinoiden tasapainolle erityisen tärkeiden
naudanliha-alan tuotteiden kaupan kehitystä; markki

noiden paremman hallinnan varmistamiseksi on näin

22 tonnin suuruisia ja sitä pienempiä määriä koskevien
hakemusten osalta on tarpeen sallia, että vientitodistukset
annetaan toimijan pyynnöstä välittömästi; näiden todis
tusten voimassaoloaikaa on syytä rajoittaa edellä mainitun
järjestelmän väärinkäytön välttämiseksi,

ollen tärkeää ottaa käyttöön tuontitodistukset myös
CN-koodeihin 1602 50 31 — 1602 50 80 sekä 1602 90 69

kuuluville tuotteille,

vietävien määrien erittäin tarkan hallinnon varmistami

seksi on syytä poiketa asetuksessa (ETY) N:o 3719/88
säädetyistä sallittua poikkeamaa koskevista säännöistä,
nuorten nautaeläinten tuontia yhteisöön on seurattava ja

erityisesti vasikoiden tuontitodistusta annettaessa on syytä
vaatia näiden eläinten alkuperämaan ilmoittamista,

tähän asetukseen on tarpeen lisätä komission asetuksessa
(ETY) N:o 2973/79 0, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3434/87 (6), säädetyt
erikoistuontijärjestelmään liittyvät säännökset,

asetuksen (ETY) N:o 805/68 13 artiklassa säädetään, että 1

päivästä heinäkuuta 1995 kaikilta vietäviltä tuotteilta,
joiden vientiin haetaan vientitukea, edellytetään tuen
ennakkovahvistustodistuksen esittämistä; näin ollen on

syytä ottaa käyttöön tämän järjestelmän soveltamista
koskevat erityiset yksityiskohtaiset säännöt naudanliha
alaa varten sekä erityisesti määritellä hakemusten esittä
mistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä hakemuk
siin ja todistuksiin vaadittavat osat ja täydentää näin
maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten sekä
ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista

koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 16

komissiolla olisi tämän järjestelmän hoitamiseksi oltava
käytössään täsmälliset tiedot jätetyistä todistushakemuk
sista ja annettujen todistusten käytöstä; hallinnollisen
tehokkuuden varmistamiseksi olisi luotava yhteinen malli
jäsenvaltioiden ja komission väliselle tiedottamiselle, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

(3) EYVL N:o L 331 , 2.12.1988, s. 1

M EYVL N» L 119, 30_S.1995, s. 4
(>) EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 24
2) EYVL N:o L 45, 1.3.1995, s. 2

(0 EYVL N:o L 336, 29.12.1979, s. 44
(6) EYVL N:o L 327, 18.11.1987, s . 7
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määrät, joille vientilupia on annettu edellisen kuukauden
aikana.

Ilmoitukset tehdään liitteen II mukaisesti käyttäen ilmoi
tettuja koodeja.

I OSASTO

Asetuksen soveltamisala
III OSASTO

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan naudanliha-alan tuonti- ja
vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevat yksityis

Vientitodistukset

kohtaiset säännöt.

7 artikla
II OSASTO

Vietäessä asetuksen (ETY) Nro 805/68 1 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitettuja sekä CN-koodeihin 0102 10,
1602 50 31—1602 50 80 ja 1602 90 69 kuuluvia tuotteita,
joille on haettu vientitukea, on esitettävä vientitodistus,
johon sisältyy tuen ennalta vahvistaminen .

Tuontitodistukset

2 artikla

1.

8 artikla

Tuotaessa yhteisöön asetuksen (ETY) Nro 805/68 1

artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja sekä
CN-koodeihin 1602 50 31—1602 50 80 ja 1602 90 69

1.

kuuluvia tuotteita on esitettävä tuontitodistus.

mukaisesti vientitodistuksen voimassaoloaika alkaa todis

2.

tuksen tosiasiallisesta antopäivästä ja päättyy viidennen
sitä seuraavan kuukauden lopussa.

CN-koodeihin

0102 90 05—0102 90 29 kuuluvien

tuotteiden tuontitodistushakemuksen ja todistuksen
kohdassa 7 on ilmoitettava maa, josta tuonti tapahtuu.
Todistus velvoittaa tuomaan tästä maasta .

3 artikla

annetun

tuontitodistuksen

CN-koodiin 0102 10 kuuluvien tuotteiden tuontito

distusten, jotka on annettu asetuksen (ETY) N:o 3719/88
44 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, voimas
saoloaika kuitenkin päättyy kyseisen asetuksen 21 artiklan
2 kohdan mukaisesti kahdennentoista niiden tosiasiallista

Asetuksen (ETY) Nro 3719/88 21 artiklan 1 kohdan
mukaisesti

2.

Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 21 artiklan 2 kohdan

voimassaoloaika

vahvistetaan 90 päiväksi hakemuksen jättöpäivästä.
4 artikla

Tuontitodistuksiin liittyvä vakuus on:
— 3 ecua eläimeltä elävistä eläimistä,

— 2 ecua sadalta nettopainokilogrammalta muista tuot
teista.

antamista seuraavan kuukauden lopussa.
3. Asetuksen (ETY) Nro 3719/88 44 artiklan 5 kohdasta
poiketen 21 päivän määräaika muutetaan 90 päiväksi.
4. Tuontitodistushakemuksen ja todistuksen kohtaan
15 on sisällyttävä tuotteiden kuvaus ja kohtaan 16 tuot
teen yksitoistanumeroinen koodi maataloustuotteiden
nimikkeistöstä vientitukea varten sekä kohtaan 7 määrä
maamerkintä.

5.

Asetuksen (ETY) Nro 3719/88 13 a artiklan toisessa

alakohdassa tarkoitetut tuoteluokat ovat liitteessä III.

5 artikla

9 artikla

Rajoittamatta muiden erityissäännösten soveltamista tuon
titodistus vaaditaan tuotteilta, jotka kuuluvat

— yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen

Vientitodistuksiin liittyvä vakuus on:
a) 50 ecua eläimeltä elävistä eläimistä,

tai

— liitteessä I samassa luetelmakohdassa esitettyyn yhdis

tetyn nimikkeistön alanimikkeiden ryhmään.

b) 17 ecua sadalta nettopainokilogrammalta muista tuot
teista.

Hakemuksessa olevat tiedot merkitään tuontitodistukseen.
10 artikla

6 artikla
1.

Jäsenvaltioiden on ennen jokaisen kuukauden viidettä
päivää ilmoitettava komissiolle teleksillä tai telekopiona

7 artiklassa tarkoitetut vientitodistukset annetaan

viidentenä arkipäivänä hakemusten jättöpäivästä, jos
komissio ei ole toteuttanut yhtään 2 kohdassa tarkoitettua
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erityistoimenpidettä tämän määräajan aikana. Edellä
mainittu määräaika ei kuitenkaan koske asetuksen (ETY)
Nro 3719/88 14 a artiklan mukaisesti toteutettua vientiä.

Nro L 143/37

— Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες
ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή
του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
565/80.

2.

Kun vientitodistukset koskevat määriä ja/tai menoja,

jotka ylittävät tai uhkaavat ylittää tavanomaisten kaupan
mukaiset määrät, ottaen huomioon asetuksen (ETY) N:o
805/68 13 artiklan 11 kohdassa tarkoitetut rajoitukset,
ja/tai niihin kyseisenä ajanjaksona liittyvät menot,

— Licence valid for five working days and not useable for

application of Article 5 of Regulation (EEC) No
565/80 .

— Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable

pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) n0

komissio voi:

565/80.

— vahvistaa haettujen määrien yhtenäisen hyväksymis
prosentin,

— Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile

ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento
(CEE) n. 565/80.

— hylätä hakemukset, joiden osalta ei ole vielä myön
netty vientitodistuksia,

— keskeyttää vientitodistushakemusten vastaanottamisen
enintään viideksi työpäiväksi, ottaen kuitenkin
huomioon mahdollisuuden lykätä sitä pidemmäksi

ajaksi asetuksen (ETY) N:o 805/68 27 artiklassa
säädettyä menettelyä noudattaen. Tässä tapauksessa
keskeyttämisaikana jätettyjä vientitodistushakemuksia
ei hyväksytä.

— Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werk
dagen en niet te gebruiken voor de toepassing van
artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80 .
— Certificado de exportação válido durante cinco dias
úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5? do
Regulamento (CEE) n? 565/80 .

— Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi
käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5
artiklaa.

Näitä toimenpiteitä voidaan mukauttaa tuoteluokan

— Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid
tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

mukaan.

3. Jos annetut määrät hylätään tai niitä vähennetään,
vakuus on vapautettava välittömästi sen määrän osalta, jota
koskevaa hakemusta ei ole hyväksytty.

Komissio voi tarvittaessa keskeyttää tämän kohdan sovel
tamisen .

Jos yhtenäinen alennusprosentti on alle 90 prosent
tia, todistus annetaan 1 kohdasta poiketen viimeistään
yhdentenätoista päivänä kyseisen prosentin julkaisemi
4.

sesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Tätä
julkaisemista seuraavan kymmenen päivän kuluessa
toimija voi:

— peruuttaa hakemuksensa, jolloin vakuus vapautetaan
välittömästi,

— pyytää todistuksen välitöntä antamista, jolloin toimi
valtainen

viranomainen

antaa

sen

viipymättä,

kuitenkin aikaisintaan viidentenä arkipäivänä todistus
hakemuksen jättämisen jälkeen.

5. Toimijan ei tarvitse 1 kohdasta poiketen hakea 22
tonnin suuruisia ja sitä pienempiä CN-koodeihin 0201 ja
0202 kuuluvien tuotteiden määriä koskevia todistuksia.

11 artikla

1 . Viedyt määrät eivät asetuksen (ETY) N:o 3719/88 8
artiklan 4 kohdasta poiketen voi ylittää todistuksessa
ilmoitettuja määriä. Todistuksen kohtaan 19 on sisällyt
tävä luku "0".

2.

Asetuksen (ETY) N:o 3665/87 20 artiklan 3 kohdan

b alakohdan toisen luetelmakohdan säädöksiä ei sovelleta

komission asetuksen (ETY) N:o 1964/82 (') mukaisesti
tuotettujen luuttomien lihojen vientiin myönnettäviin
erityistukiin, koska nämä tuotteet kuuluvat tai ovat kuulu
neet neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 565/80 5 artiklas
sa (2) säädettyyn järjestelmään .

Tässä tapauksessa todistusten voimassaoloaika on 8 artik
lasta poiketen vain viisi arkipäivää niiden tosiasiallisesta
antopäivästä asetuksen (ETY) N:o 3719/88 21 artiklan 2
kohdan mukaisesti ja hakemusten ja todistusten kohdassa

12 artikla

20 on oltava seuraava maininta:

1.

— Certificado válido durante cinco días hábiles y no
utilizable para la aplicación del artículo 5 del Regla
mento (CEE) n° 565/80 .

— Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke
kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning
(EØF) nr. 565/80 .
— Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von
Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht
verwendbare Lizenz .

Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan asetuksen

(ETY) Nro 2973/79 mukaiseen vientiin.

2. Asetuksen (ETY) N:o 2973/79 1 artiklassa tarkoitet
tujen tuotteiden vientitodistushakemus voidaan jättää vain
sellaisessa jäsenvaltiossa, jonka hygieniaolosuhteet
vastaavat tuojamaan vaatimuksia.
(') EYVL N» L 212, 21.7.1982, s. 48
0 EYVL N:o L 62, 7.3.1980, s. 5
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3 . Vientitodistushakemusten ja todistusten kohtaan 7
on sisällyttävä maininta "USA". Todistus velvoittaa
viemään jäsenvaltiosta tähän määräpaikkaan.

4. Viedyt määrät eivät asetuksen (ETY) N:o 3719/88 8
artiklan 4 kohdasta poiketen voi ylittää todistukseen
merkittyjä määriä. Todistuksen kohtaan 19 on sisällyttävä
luku "0".

5.

Todistuksen kohdassa 22 on oltava jokin seuraavista

maininnoista:

— Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo
entre la CE y los EE UU.
Válido solamente en ..... (Estado miembro de expe
dición).
La cantidad exportada no debe superar
kilos
(cantidad en cifras y letras).

Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan

— Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch —
Abkommen zwischen der EG und den USA.

Nur gültig in
(Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).
Ausfuhrmenge darf nicht über
kg (Menge in
Ziffern und Buchstabe) liegen.

— Νωπό, διατηρημένο με απλη ψυξη ή κατεψυγμένο
βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των
ΗΠΑ.

ICTYUEI JAÖVO CT6
(Kpdxog
fcKÖocrris).
H ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαί
νει
χιλιόγραμμα (η ποσότητα αναφέρεται

kg

zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

— Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada —
Acordo entre a CE e os EUA.

Válido apenas em
(Estado-membro de emissão).
A quantidade a exportar nào pode ser superior a
kg (quantidade em algarismos e por extenso).
— Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan
yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus.
Voimassa ainoastaan

(jäsenvaltio, jossa todistus

on annettu).

Vietävä määrä ei saa ylittää

kilogrammaa (määrä

numeroin ja kirjaimin).
— Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och
USA.

Enbart giltigt i

— Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF
og USA.

Kun gyldig i
(udstedende medlemsstat).
Mængden, der skal udføres, må ikke overstige
(maengde i tai og bogstaver) kg.
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(utfärdande medlemsstat).

Den utförda kvantiteten får inte överstiga
6.

kg.

Todistushakemus voidaan jättää vain kunkin vuosi

neljänneksen kymmenen ensimmäisen päivän kuluessa.
7.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kolman

tena arkipäivänä hakemusten viimeisestä jättöpäivästä
luettelo hakijoista ja määristä, joille todistuksia haetaan.

8.

Komissio päättää, missä määrin se voi hyväksyä

todistushakemuksia. Jos määrät, joille todistuksia on
haettu, ylittävät käytettävissä olevat määrät, komissio
vahvistaa yhtenäisen hyväksymisprosentin haetuille
määrille. Jos koko määrä, jolle todistuksia on haettu, on
pienempi kuin käytettävissä oleva määrä, komissio määrit
telee jäljellä olevan määrän, joka lisätään seuraavan vuosi
neljänneksen käytettävisssä olevaan määrään.

9. Todistukset annetaan joka vuosineljänneksen
kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä.

api3u,T)TiK(öQ Kai oAöypaqxog.
10.

— Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between
EC and USA.

Valid only in
(Member State of issue).
Quantity to be exported may not exceed
kg (in
figures and letters).

— Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre
la CE et les USA.

Uniquement valable en

(État membre de déli

vrance).

La quantité à exporter ne peut exceder

kg (quan

tite en chiffres et en lettres).

— Carni bovine fresche, refrigerate o congelate —

Vientitodistusten voimassaoloaika on 8 artiklan 1

kohdasta poiketen 90 arkipäivää niiden tosiasiallisesta
antopäivästä asetuksen (ETY) Nro 3719/88 21 artiklan 2
kohdan mukaisesti, mutta se ei saa kuitenkaan ylittää
antamisvuoden 31 päivää joulukuuta.
11 . Jos haettuja määriä alennetaan 8 kohdan mukai
sesti, vakuus vapautetaan välittömästi sen määrän osalta,

jota koskevaa hakemusta ei ole hyväksytty.
12. Asetuksen (ETY) Nro 3719/88 30 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa säädettyjen ehtojen lisäksi vientisopimuk
seen liittyvä vakuus vapautetaan asetuksen (ETY) Nro
3719/88 33 artiklan 4 kohdan mukaisesti vain määräpaik
kaan saapumisen todistusta vastaan.

Accordo tra CE e USA.

Valido soltanto in

La quantità da esportare non può essere superiore a
kg (in cifre e in lettere).

— Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst
tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika.
Alleen geldig in
(Lid-Staat die het certificaat
afgeeft).

13 artikla

(Stato membro emittente).
1.

Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle:

— joka viikon maanantaina ja torstaina klo 12.00
mennessä :

a) 1.1 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuen ennak
kovahvistusilmoituksen sisältävät todistushake

mukset tai sen, jos hakemuksia ei ole jätetty,
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1.2 Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 44 artiklassa
tarkoitetut todistushakemukset tai sen, jos
hakemuksia ei ole jätetty.
Ilmoitukset koskevat hakemuksia, jotka on jätetty
ilmoitusta edeltävään arkipäivään mennessä.

b) 1.1 Määrät, joille todistuksia on annettu 10 artiklan
5 kohdan mukaisesti tai sen, jos todistuksia ei
ole annettu,

— tuotteen painomäärä jokaisen 8 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetun luokan osalta,

— määrä eriteltynä määräpaikan mukaan jokaisen luokan
osalta.

Lisäksi 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa

täytyy ilmoittaa tarkasti tuen määrä luokittain.
3.

mallin mukaan .

IV OSASTO

Ilmoitukset koskevat todistuksia, jotka on annettu
ilmoitusta edeltävään arkipäivään mennessä.

c) 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa
peruutettujen vientitodistushakemusten määrät.
joka

kuukauden

15

päivää

seuraavan

kuukauden osalta:

d) Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 14 a artiklassa
tarkoitettuja todistuksia koskevat hakemukset.
e) Määrät, joille on annettu todistus ja joita ei ole
käytetty kokonaan.
2.

Kaikki 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset, mukaan

lukien tyhjät ilmoitukset, tehdään liitteessä IV esitetyn

1.2 Määrät, joille todistuksia on annettu asetuksen
(ETY) N:o 3719/88 44 artiklan mukaisten
todistushakemusten johdosta sekä todistusha
kemuksen jättöpäivän sekä määräpaikkamaan.

— ennen

N:o L 143/39

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa ilmoituksissa täytyy

ilmoittaa tarkasti:

Loppusäädökset
14 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2377/80. Sitä sovelletaan
kuitenkin todistuksiin, jotka annetaan ennen 1 päivää
heinäkuuta 1995 mainitun asetuksen mukaisesti.

15 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.
Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1995 haettaviin
vientitodistuksiin, joihin sisältyy tuen ennakkovahvistami
nen .

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

N:o L 143/40
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LIITE I

5 artiklassa tarkoitettu luettelo
— 0102 90 05

— 0102 90 21 , 0102 90 29
— 0102 90 41

- 0102 90 79

— 0201 10 00, 0201 20 20
— 0201 20 30
— 0201 20 50
— 0201 20 90

— 0201 30, 0206 10 95
— 0202 10, 0202 20 10
— 0202 20 30

— 0202 20 50
— 0202 20 90
— 0202 30 10
— 0202 30 50

— 0202 30 90, 0206 29 91
— 0210 20 10

— 0210 20 90, 0210 90 41
— 0210 90 90

— 1602 50 10, 1602 90 61

— 1602 50 31 , 1602 50 39, 1602 50 80, 1602 90 69
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N:o L 143/41

LIITE II

TUONTITODISTUSTA KOSKEVA ILMOITUS

(Kun koodi on merkitty, sitä on käytettävä)

Jäsenvaltio:
Asetuksen (EY) N:o 1445/95 6 artiklan soveltaminen
Tuotemäärät, joita varten tuontitodistuksia on annettu (tonneina)
alkaen

CN-koodi

asti

Koodi

(eläinten lukumäärä)
0102 90 05 (')
0102 90 21 ja 0102 90 29 (')

200
300

0102 90 41 — 0102 90 79

310

0201 10 00 ja 0201 20 20

311

0201 20 30

312

0201 20 50

313

0201 20 90

314

0201 30 ja 0206 10 95

315

0202 10 ja 0202 20 10

316

0202 20 30

317

0202 20 50

318

0202 20 90

319

0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ja 0206 29 91

320

0210 20 10

321

0210 20 90, 0210 90 41 ja 0210 90 90

322

1602 50 10 ja 1602 90 61
1602 50 31 — 1602 50 80 ja 1602 90 69

323
324

(') eriteltyinä alkuperän mukaan

N:o L 143/42
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LIITE III

8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu luettelo

Luokka

Tuotteiden koodi

1
2
3

0102 10 10 120, 0102 10 30 120 ja 0102 10 90 120
0102 10 10 130 ja 0102 10 30 130
0102 90 41 100, 0101 90 71 000 ja 0102 90 79 000

4

0102 90 51 000 - 0102 90 69 000

5

0201 10 00 110, 0201 20 30 110, 0201 20 50 130

6
7
8

0201 10 00 120, 0201 20 30 120, 0201 20 50 140 ja 0201 20 90 700
0201 10 00 130 ja 0201 20 20 110
0201 10 00 140 ja 0201 20 20 120

9

0201 20 50 110

10

0201 20 50 120

11

0201 30 00 050

12
13
14

0201 30 00 100
0201 30 00 150
0201 30 00 190

15
16

0202 10 00 100, 0202 20 30 000, 0202 20 50 900 ja 0202 20 90 100
0202 10 00 900 ja 0202 20 10 000

17
18
19

0202
0202
0202
0202
0202

20
21

20 50 100
30 90 100
30 90 400

30 90 500
30 90 900

22

0206 10 95 000 ja 0206 29 91 000

23

0210 20 90 100

24

021 0 20 90 300 ja 021 0 20 90 500

25
26

1602 50 10 120
1602 50 10 140

27

1602 50 10 160

28

1602 50 10 170 ja 1602 50 10 190

29
30

1602 50 10 240
1602 50 10 260

31

1602 50 10 280

32
33
34
35
36
37
38
39
40

1602 50 31 125 ja 1602 50 39 125
1602 50 31 135 ja 1602 50 39 135
1602 50 31 195 ja 1602 50 39 195
1602 50 31 325 ja 1602 50 39 325
1602 50 31 335 ja 1 602 50 39 335
1602 50 31 395 ja 1 602 50 39 395
1 602 50 39 425 ja 1 602 50 39 525
1 602 50 39 435 ja 1 602 50 39 535
1 602 50 39 495, 1 602 50 39 505, 1 602 50 39 595 ja 1 602 50 39 61 5

41

1602 50 39 625

42
43
44

1602 50 39 705 ja 1 602 50 80 705
1602 50 39 805 ja 1602 50 80 805
1602 50 39 905 ja 1602 50 80 905

45
46

1602 50 80 135
1602 50 80 195

47
48

1602 50 80 335
1602 50 80 395

49
50

1602 50 80 435 ja 1602 50 80 535
1602 50 80 495 ja 1602 50 80 595

51
52

1602 50 80 505 ja 1602 50 80 615
1602 50 80 515 ja 1602 50 80 625
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N:o L 143/43

LIITE IV

Asetuksen (EY) N:o 1445/95 soveltaminen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO PÄÄOSASTO VI/D/2 — Naudanliha-ala
Vientitodistusta koskeva ilmoitus — Naudanliha

Lähettäjä:
Päivämäärä:

Jäsenvaltio:
Yhteyshenkilö:
Puhelin :

Telekopio:

Vastaanottaja: PO VI/D/2 — Telekopio: (32 2) 296 60 27
A-osa: — Maanantaisin ja torstaisin tehtävät ilmoitukset

Jakso

—

1 . 13 artiklan 1 a kohdan 1.1 alakohta

Luokka

Haetut määrät

Määräpaikka (')

2. 1 3 artiklan 1 a kohdan 1.2 alakohta

Luokka

Haetut määrät

Määräpaikka (')

3 . 13 artiklan 1 b kohdan 1.1 alakohta

Luokka

Myönnetyt määrät

Määräpaikka (')

4. 13 artiklan 1 b kohdan 1.2 alakohta
Luokka

Myönnetyt

Hakemuksen

määrät

jättämispäivä

Määräpaikka (')

5. 13 artiklan 1 c kohta

Luokka

Peruutetut määrät

Määräpaikka (')

(') On käytettävä asetuksen (EY) N:o 3478/93 (EYVL N:o L 317, 18.12.1993, s. 32) mukaista määräpaikkakoodia. Jos kuiten
kaan määräpaikkaan viittaavaa koodia ei ole ilmoitettu, se on merkittävä kirjaimin.

N:o L 143 /44
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B-osa: — Kuukausittain tehtävät ilmoitukset
1 . 13 artiklan 1 d kohta

Luokka

Haetut määrät

Määräpaikka (')

2. 13 artiklan 1 e kohta
Luokka

Käyttämättä
jääneet määrät

Määräpaikka (')

Tuen
määrä

(') On käytettävä asetuksen (EY) N:o 3478/93 (EYVL N:o L 317, 18.12.1993, s. 32) mukaista määräpaikkakoodia. Jos kuiten
kaan määräpaikkaan viittaavaa koodia ei ole ilmoitettu, se on merkittävä kirjaimin.
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Nro L 143/45

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1446/95 ,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,

asetusten (EY) N:o 121/94 ja (EY) N:o 1606/94 muuttamisesta mukauttamalla
väliaikaisesti joidenkin Puolan tasavallasta, Unkarin tasavallasta, Tšekin tasaval
lasta, Slovakian tasavallasta, Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta lähtöisin
olevien vilja-alan tuotteiden tuontia koskevia tiettyjä säännöksiä Uruguayn kier
roksen neuvottelujen osana tehdyn maataloutta koskevan sopimuksen täytäntöön
panemiseksi
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

komission asetuksessa (EY) Nro 1606/94 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

1906/94 0, annetaan tiettyjä etuuskohteluedellytyksin

sen,

toteutettavaa tuontia varten avattujen kiintiöiden osalta

ottaa huomioon Uruguayn kierroksen monenvälisten
kauppaneuvottelujen osana tehtyjen sopimusten täytän
töön panemiseksi maatalousalalla tarvittavista mukautuk
sista ja siirtymätoimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3290/94 (') ja
erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä; koska 1 päivästä heinä
kuuta 1995 alkaen maksut korvataan tulleilla, myös

myönnettävän

sekä katsoo, että

vilja-alan nykyisen, Uruguayn kierroksen monenvälisten
kauppaneuvottelujen osana tehtyyn maataloutta koskevaan

tuontimaksun

alennuksen

soveltamista

näiden säännösten väliaikainen mukauttaminen osoit

tautuu olevan tarpeen,
mainittujen kiintiöiden rajoissa kannettavat tullitariffin
tullit ovat tuodun tavaran vapaaseen liikkeeseen luovutta

mista koskevan ilmoituksen vastaanottopäivänä sovellet
tavat tullit, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,

sopimukseen perustuvan tuontijärjestelmän huomioon
ottamiseksi ovat siirtymätoimenpiteet tarpeen etuuskoh
telun mukaisten myönnytysten mukauttamiseksi tiettyjen
Puolan tasavallasta, Unkarin tasavallasta, Tšekin tasaval

lasta, Slovakian tasavallasta, Bulgarian tasavallasta ja
Romaniasta lähtöisin olevien viljatuotteiden osittaisen
tuontimaksusta vapauttamisen osalta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla

Korvataan markkinointivuoden 1995/ 1996 osalta asetuk

sissa (EY) Nro 121 /94 ja (EY) Nro 1606/94 olevat ilmaisut

"maksu" ja "maksut" vastaavasti ilmaisuilla "tulli" ja "tullit"
komission asetuksessa (EY) Nro 121 /94 (2), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 571 /95 (3),
annetaan tiettyjä etuuskohteluedellytyksin toteutettavaa
tuontia varten avattujen kiintiöiden osalta myönnettävän
tuontimaksun alennuksen soveltamista koskevia yksityis
kohtaisia sääntöjä; koska 1 päivästä heinäkuuta 1 995
alkaen maksut korvataan tulleilla, kyseisten säännösten
väliaikainen mukauttaminen osoittautuu olevan tarpeen,

joka kerta, kun ne esiintyvät.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1995 alkaen 30
päivään kesäkuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(■) EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 105
(2) EYVL N:o L 21 , 26.1.1994, s. 3
3) EYVL N:o L 58, 16.3.1995, s. 2

(<) EYVL N» L 168, 2.7.1994, s. 13
O EYVL N:o L 194, 29.7.1994, s. 26
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1447/95 ,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995 ,
sianliha-alan asetuksen (ETY) N:o 3944/87 ja asetuksen (ETY) N:o 209/88 kumoa
misesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

teihin, joissa käytettävä vapaasti rajalla -tarjoushinta on
sulkuhintaa alhaisempi,

viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (2), ja

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvotte
luiden osana tehty maataloussopimus lopetti sianliha-alan
maksu- ja lisämaksujärjestelmän 1 päivästä heinäkuuta
1995 alkaen; sen vuoksi olisi kumottava asetus (ETY) N:o
3944/87 ja asetus (ETY) N:o 209/88, ja

erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan 5

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan

sen ,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjeste

lystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2759/75 f), sellaisena kuin se on
kohdan,

hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo, että

sianliha-alan tuotteisiin sovellettavien tuontimaksujen
laskemisessa käytettävien kertoimien vahvistamisesta 21

päivänä joulukuuta 1987 annetussa komission asetuksessa
(ETY) Nro 3944/87 (3), sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (ETY) N:o 2242/91 (4), vahvistetaan sianliha
alan tuotteisiin sovellettavien tuontimaksujen laskemisessa

käytettävät kertoimet,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 3944/87.
2 artikla

kolmansista maista tuotavien sianliha-alan tuotteiden

tuonnille vahvistettavista lisätuontimaksuista 26 päivänä
tammikuuta 1988 annetussa komission asetuksessa (ETY)

N:o 209/88 (% sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (ETY) N:o 3821 /92 (6), laaditaan lisämaksujär
jestelmän yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan tuon

Kumotaan asetus (ETY) N:o 209/88.
3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 1
(*) EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 105
(3) EYVL N:o L 373, 31.12.1987, s. 25

(4S EYVL N:o L 204, 27.7.1991 , s. 21

h EYVL N:o L 21 , 27.1.1988, s. 5

EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 24
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N:o L 143/47

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1448/95,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995 ,

yhteisön sinliha-alan edustavien markkinoiden luettelosta annetun asetuksen
(ETY) N:o 2123/89 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

1 artikla

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjeste
lystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 2759/75 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (2), ja
erityisesti sen 4 artiklan 6 kohdan,
sekä katsoo, että

komission asetuksella (ETY) N:o 2123/89 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
3236/94 (4), laadittiin yhteisön sinliha-alan edustavien
markkinoiden luettelo,

Irlannissa ja Ruotsissa on tapahtunut edustavien markki
noiden muutos; näin ollen on tarpeen muuttaa asetuksen
(ETY) N:o 2123/89 liitteessä tarkoitettua yhteisön sianli
ha-alan edustavien markkinoiden luetteloa, ja

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2123/89 liitettä seuraa
vasti:

1 ) Korvataan 7 kohta seuraavasti:

"7. Seuraavien markkinoiden ryhmä: Cavan, Rooskey,
Waterford, Tralee ja Mitchelstown".
2) Korvataan 15 kohta seuraavasti:

15. Seuraavien markkinoiden ryhmä: Helsingborg,
Vara, Trelleborg, Skövde, Skara, Kalmar, Umeå,
Kävlinge".
2 artikla

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 1
(2) EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 105

h) EYVL N:o L 203, 15.7.1989, s. 23

O EYVL N:o L 338, 28.12.1994, s. 18
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1449/95,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,

teurastetun sian yhteisön markkinahinnan laskemiseksi käytettävistä painotus
kertoimista ja asetuksen (EY) N:o 3221 /94 kumoamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjeste

lystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) Nro 2759/75 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (2), ja
erityisesti sen 4 artiklan 6 kohdan,
sekä katsoo, että

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2759/75 4 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetut
painotuskertoimet
vahvistetaan
tämän
asetuksen liitteessä.

asetuksen (ETY) N:o 2 759/75 4 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu teurastetun sian yhteisön markkinahinta on

vahvistettava painottamalla kussakin jäsenvaltiossa todet
tuja hintoja kunkin jäsenvaltion sikakarjan suhteellisen
koon ilmaisevilla kertoimilla; nämä kertoimet olisi määri

tettävä kunkin vuoden joulukuun alussa laskettujen sika
määrien perusteella sikatuotantoa koskevista tutkimuksista
jäsenvaltioissa 1 päivänä kesäkuuta 1993 annetun
neuvoston direktiivin 93/23/ETY (3), mukaisesti,

joulukuun 1994 laskentatulosten perusteella olisi mukau
tettava komission asetuksella (EY) N:o 3221 /94 (4) vahvis
tettuja painotuskertoimia, ja

2 artikla

Kumotaan asetus (EY) Nro 3221 /94.
3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1 995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(J)
O
(<)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

Nro
Nro
N»
N:o

L
L
L
L

282,
349,
149,
337,

1.11.1975, s. 1
31.12.1994, s. 105
21.6.1993, s. 1
24.12.1994, s. 63
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Nro L 143/49

LIITE

Teurastetun sian yhteisön markkinahinnan laskemiseksi käytettävät painotuskertoimet
Belgia

5,9

Tanska
Saksa
Kreikka

9,3
21,2
1,0

Espanja

15,7

Ranska
Irlanti
Italia

1 1 ,5
1,3
6,9

Luxemburg

0,1

Alankomaat

1 1 ,9

Portugali
Yhdistynyt kuningaskunta
Itävalta
Suomi
Ruotsi

2,1
6,8
3,2
1,1
2,0

Nro L 143/50
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1450/95,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,

kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

määrän, olisi säädettävä tarjoajan mahdollisuudesta
merkitä kaksi lastaussatamaa, jotka eivät, soveltuvin osin,
kuulu samaan satama-alueeseen,

sen ,

ottaa huomioon elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvi
keavun hallinnasta 22 päivänä joulukuuta 1986 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3972/86 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) Nro
1930/90 (2), ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan c alakoh

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

dan,
sekä katsoo, että

elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallinnasta
annetun asetuksen (ETY) Nro 3972/86 soveltamista koske
vista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä toukokuuta
1987 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) Nro 1420/
87 (3) vahvistetaan luettelo maista ja elimistä, joille voidaan
toimittaa elintarvikeapua, ja määritetään yleiset perusteet
elintarvikeavun
kuljettamisesta
fob-toimitusvaiheen
jälkeen,
useiden elintarvikeavun antamista koskevien päätösten

johdosta komissio on myöntänyt tietyille vastaanottajille
3 020 tonnia kasviöljyä,
nämä toimitukset olisi tehtävä yhteisön elintarvikeapuna
toimitettavien tuotteiden yhteisössä liikkeelle saattamista
koskevista yleisistä yksityiskohtaisista säännöistä 8 päivänä
heinäkuuta 1987 annetussa komission asetuksessa (ETY)
Nro 2200/87 (4), sellaisena kuin se on muutettuna asetuk

Yhteisössä saatetaan liikkeelle kasviöljyä sen toimittami
seksi yhteisön elintarvikeapuna liitteissä osoitetuille
vastaanottajille asetuksen (ETT) Nro 2200/87 säännösten
mukaisesti ja liitteissä luetelluin edellytyksin . Toimitukset
jaetaan tarjouskilpailulla.
Toimittaminen kattaa yhteisössä tuotetun kasviöljyn liik
keelle saattamisen . Liikkeelle saattaminen ei saa koskea

sisäisessä jalostusmenettelyssä valmistettua ja/tai pakattua
tuotetta.

Poiketen asetuksen (ETY) Nro 2200/87 7 artiklan 3

kohdan d alakohdan säännöksistä, tarjoaja voi erien A ja B
osalta merkitä kaksi lastaussatamaa, joiden ei tarvitse
kuulua samaan satama-alueeseen.

Tarjouskilpailun voittajan katsotaan saaneen tietoonsa
kaikki sovellettavat yleiset ja erityiset ehdot ja hyväksy
neen ne. Mitään muita hänen tarjoukseensa sisältyviä
ehtoja tai varauksia ei oteta huomioon.

sella (ETY) Nro 790/91 (% annettujen sääntöjen mukaan;
on tarpeen tarkentaa erityisesti toimittamista koskevat
määräajat ja ehdot sekä menettely, jota noudatetaan siitä
aiheutuneiden kustannusten määrittämisessä, ja

tietyn erän osalta, ottaen huomioon toimitettavat pienet
määrät, pakkaustavan ja toimituspaikkojen suuren luku

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.

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

jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(>) EYVL N:o L 370, 30.12.1986, s. 1

4 EYVL N:o L 174, 7.7.1990, s. 6

b) EYVL N:o L 136, 26.5.1987, s. 1
(*) EYVL N:o L 204, 25.7.1987, s. 1

M EYVL N:o L 81 , 28.3.1991 , s. 108
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LIITE I

ERÄT A ja B
1 . Toimet ('): katso liite II
2. Ohjelma: 1994 ja 1995

3. Vastaanottaja ^): Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag [Puh.: (31-70) 33 05 757; telekopio:
364 17 01 ; teleksi : 309 60 NL EURON]

4. Vastaanottajan edustaja 0: vastaanottaja nimittää
5. Määräpaikka tai -maa: katso liite II

6. Liikkeelle saatettava tuote: puhdistettu rapsiöljy

7. Tavaran ominaisuudet ja laatu (3) f) (1#): katso EYVL N:o C 114, 29.4.1991 , s. 1 (III.A.1.a kohta)
8 . Kokonaismäärä: 1 305 tonnia netto

9. Erien määrä: 2 (katso liite II)

10. Pakkaaminen ja merkinnät (6) (8): katso EYVL N:o C 114, 29.4.1991 , s. 1 (IILA.2.1 , IIIA.2.3 ja IIIA3
kohdat)

— 5 litran metallitölkkeihin ilman ristikkäisiä pahvikappaleita
— merkinnässä käytettävä kieli: katso liite II

11 . Tuotteen liikkeelle saattamisen tapa: yhteisössä tuotetun puhdistetun rapsiöljyn liikkeelle saattami
nen. Liikkeelle saattaminen ei saa koskea sisäisessä jalostusmenettelyssä valmistettua ja/tai pakattua
tuotetta.

12. Toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan (')
13 . Laivaussatama : —

14. Vastaanottajan tarkentama purkusatama: —
15. Purkusatama : —

16. Varaston osoite ja tarvittaessa purkusatama: —

17. Jakso, jolloin tuotteet ovat saatavilla laivaussatamassa: 7.—27.8.1995
18 . Toimituksen määräpäivä: —

19. Menettely toimituskustannusten määrittämiseksi (4): tarjouskilpailu
20. Tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymispäivä: 11.7.1 995, kello 12 (Brysselin aikaa)
21 . Toisessa tarjouskilpailussa:

a) tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymispäivä: 25.7.1995, kello 12 (Brysselin aikaa)
b) jakso, jolloin tuotteet ovat saatavilla laivaussatamassa: 21.8 .—10.9.1995
c) toimituksen määräpäivä: —

22. Tarjouskilpailuvakuuden määrä: 15 ecua tonnia kohti
23. Toimitusvakuuden määrä: 10 prosenttia tarjouksen määrästä ecuina

24. Osoite, johon tarjoukset ja tarjouskilpailuvakuudet lähetetään ('):
Bureau de 1 aide alimentaire

à l'attention de M. T. Vestergaard
Bâtiment "Loi 120", bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B- 1 049 Bruxelles/Brussel

[teleksi: 22037 AGREC B; telekopio: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97]
25. Tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä maksettava tuki : —
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ERÄT C ja D
1 . Toimet ('): katso liite II

2. Ohjelma: 1994

3. Vastaanottaja ^): World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [Puhelin: (39-6)
57 97; teleksi: 626675 I WFP1

4. Vastaanottajan edustaja: vastaanottaja nimittää

5. Määräpaikka tai -maa: katso liite II
6. Liikkeelle saatettava tuote: puhdistettu rapsiöljy

7. Tavaran ominaisuudet ja laatu (3) f) (,0): katso EYVL N:o C 114, 29.4.1991 , s. 1 (III.A.1 .a kohta)
8 . Kokonaismäärä: 1 715 tonnia netto

9. Erien määrä: 2 (katso liite II)

10. Pakkaaminen ja merkinnät (<): katso EYVL N:o C 114, 29.4.1991 , s. 1 (IIIA.2.1 , IIIA.2.3 ja IIIA3
kohdat)

5 litran metallitölkkeihin ilman ristikkäisiä pahvikappaleita
merkinnässä käytettävä kieli: katso liite II
Lisämerkintöjä: "Expiry date . . ." (erä D)
1 1 . Tuotteen liikkeelle saattamisen tapa: yhteisössä tuotetun puhdistetun rapsiöljyn liikkeelle saattami
nen. Liikkeelle saattaminen ei saa koskea sisäisessä jalostusmenettelyssä valmistettua ja/tai pakattua
tuotetta.

12. Toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan
13 . Laivaussatama: —

14. Vastaanottajan tarkentama purkusatama: —
15. Purkusatama: —

16. Varaston osoite ja tarvittaessa purkusatama: —
17. Jakso, jolloin tuotteet ovat saatavilla laivaussatamassa: 7.—27.8.1995
18 . Toimituksen määräpäivä: —

19. Menettely toimituskustannusten määrittämiseksi (4): tarjouskilpailu
20. Tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymispäivä: 11.7.1 995, kello 12 (Brysselin aikaa)
21 . Toisessa tarjouskilpailussa:

a) tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymispäivä: 25.7.1995, kello 12 (Brysselin aikaa)
b) jakso, jolloin tuotteet ovat saatavilla laivaussatamassa: 21.8.—10.9.1995
c) toimituksen määräpäivä: —
22. Tarjouskilpailuvakuuden määrä: 15 ecua tonnia kohti
23. Toimitusvakuuden määrä: 10 prosenttia tarjouksen määrästä ecuina
24. Osoite, johon tarjoukset ja tarjouskilpailuvakuudet lähetetään ('):
Bureau de 1 aide alimentaire

À l'attention de M. T. Vestergaard
Bâtiment "Loi 120", bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B- 1 049 Bruxelles/Brussel

[teleksi: 22037 AGREC B; telekopio: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 29610 97]

25. Tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä maksettava tuki: —
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Viitteet

(') Toimen numero on mainittava kaikessa kirjeenvaihdossa.

(2) Tarjouskilpailun voittajan on otettava yhteyttä vastaanottajaan mahdollisimman pian selvittääkseen, mitä
kuljetusasiakirjoja tarvitaan.
(3) Tarjouskilpailun voittajan on annettava vastaanottajalle viralliselta laitokselta peräisin oleva todistus siitä,
että kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevat ydinsäteilyä koskevat normit eivät ylity toimitettavan tuot
teen osalta. Radioaktiivisuustodistuksessa on oltava cesium-134- ja -137- sekä jodi-131-taso.

(4) Asetuksen (ETY) N:o 2200/87 7 artiklan 3 kohdan g alakohdan säännöksiä ei sovelleta.
(*) Toimittajan on lähetettävä kaksoiskappale alkuperäisestä laskusta seuraavaan osoitteeseen: Willis Corroor
Scheuer, Postbus 1315, NL-1000 BH Amsterdam.

(') Poiketen siitä, mitä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o C 114 määrätään, IIIA.3 .C kohdan
teksti korvataan seuraavalla tekstillä: "merkintä 'Euroopan yhteisö'".
Q Tarjouskilpailun voittajan on toimitettava vastaanottajalle tai hänen edustajalleen toimituksen yhteydessä
seuraavat asiakirjat:
— terveystodistus

(8) Laivaus on tehtävä 20 jalan konteissa, ehdoin FCL/FCL. Toimittaja vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat
konttien pinoamisesta konttiterminaaliin laivaussatamassa. Vastaanottaja vastaa kaikista sitä seuraavista
lastauskustannuksista, joihin kuuluvat konttien konttiterminaalista poisvientikustannukset.
Asetuksen (ETY) N:o 2200/87 13 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan säännöksiä ei sovelleta.

Tarjouskilpailun voittajan on esitettävä vastaanottajalle kunkin kontin täydellinen pakkausluettelo ja
ilmoitettava kuhunkin tarjouskilpailuilmoituksessa tarkoitettuun laivausnumeroon liittyvien metallitölk
kien lukumäärä. Pahvilaatikkokerrokset (joka kolmas kerros) erotetaan toisistaan kovalevykerroksella
(vähintään 2 300 x 610 x 3mm)
Tarjouskilpailun voittajan on suljettava jokainen kontti numeroidun lukituslaitteen (SYSKO locktainer
180 seal) avulla ja toimitettava numero tiedoksi vastaanottajan huolitsijalle.

(9) Poiketen asetuksen (ETY) N:o 2200/87 7 artiklan 3 kohdan d alakohdan säännöksistä, tarjoaja voi erien A
ja B osalta merkitä kaksi lastaussatamaa, joiden ei tarvitse kuulua samaan satama-alueeseen.
(10) Ai + D: Radioaktiivisuustodistuksen (Ai : ja alkuperätodistuksen) on oltava toimivaltaisen viranomaisen
antama.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — BILAGA II — LIITE II

Lote
Parti

Partie

Παρτίδα
Lot

Lot

Lotto

Partij
Lote

Parti
Erä

A

Cantidades parciales
(en toneladas)
(en toneladas)
Delmængde
Totalmængde
(i tons)
(i tons)
Teilmengen
Gesamtmenge
(in Tonnen)
(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες
Cantidad total

Acción n0

Pais de destino

Aktion nr.

Bestemmelsesland

Maßnahme
Nr.

Bestimmungsland

Δράση αριθ.

Χώρα προορισμού

(σε τόνους)

(σε τόνους)

Total quantity
(in tons)

Partial quantities

Operation

(in tons)

No

Country of destination

Quantité totale

Quantités partielles

(en tonnes)

(en tonnes)

Action n0

Pays de destination

Quantità totale

(in tonnellate)

Quantitativi parziali
(in tonnellate)

Azione n.

Paese di destinazione

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

Maatregel

(in ton)

nr.

Land van bestemming

(em toneladas)

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

Acção n ?

País de destino

Total kvantitet

Delkvantitet

Aktion nr

Bestämmelseland

Toimi N :o

Määrämaa

Quantidade total

(ton)

(ton)

Kokonaismäärä

Osittaismäärä

(tonnia)

(tonnia)

795

Lengua que se debe

utilizar en la rotulación

Mærkning p§
følgende sprog
Kennzeichnung in
folgender Sprache
Γλώσσα που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Language to be used
for the marking
Langue à utiliser
pour le marquage
Lingua da utilizzare
per la marcatura
Taal te gebruiken
voor de opschriften
Língua a utilizar
na rotulagem
Märkning på följande
språk
Merkinnässä käytettävä
kieli

Ai : 450

1517/94

Nicaragua

Espanol

A2 : 90
A3 : 255

1544/94
1583/94

Haiti
Haiti

Francais
Francais

Bl :
B2 :
B3 :
B4 :

1584/94
1585/94
36/95
37/95

Afghanistan
Uganda
India
India

English
English
English
English

B

510

225
45
150
90

C

616

1574/94

Botswana

English

D

1 099

1575/94

Sudan

English
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1451/95 ,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan
määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltä
vien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta, ja

sen ,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjes
telmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista sään
nöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 3223/94 ('), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1363/95 (2), ja erityisesti

edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiin

sen 4 artiklan 1 kohdan,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

teät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esite

tylle tasolle,

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 150/95 (4), ja erityisesti sen 3 artiklan
3 kohdan,

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut
tuonnin

kiinteät arvot vahvistetaan

liitteessä

olevassa

taulukossa merkityllä tavalla.

sekä katsoo, että
2 artikla

asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kier
roksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(>) EYVL N:o L 337, 24.12.1994, s. 66
(2) EYVL N:o L 132, 16.6.1 995, s . 8

i3) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1
(4) EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1
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LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
26 päivänä kesäkuuta 1995 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
CN-koodi

0702 00 35

0707 00 25

0709 90 77

0805 30 30

0809 10 30

0809 20 41,0809 20 49

0809 30 31 , 0809 30 39

0809 40 20

Kolmannen maan koodi (')

052

Tuonnin kiinteä
arvo

49,3

060

80,2

066

41,7

068

32,4

204

50,9

212

117,9

624

75,0

999

63,9

052

50,0

053

166,9

060

39,2

066

53,8

068

60,4

204

49,1

624

207,3

999

89,5

052

55,4

204

77,5

624

196,3

999

109,7

388

69,3

528

51,2

600

54,7

624

78,0

999

63,3

052

133,4

064

133,6

999

133,5

052

202,1

064

148,2

068

124,8

400

208,0

624

282,4

676

166,2

999

188,6

220

121,8

624

106,8

999

114,3

624

262,7

999

262,7

(') Komission asetuksessa (EY) N:o 3079/94 (EYVL N:o L 325, 17.12.1994, s. 17) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi
"999" tarkoittaa "muuta alkuperää".
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N:o L 143 /57

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1452/95,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,
valkoisen sokerin ja raakasokerin tuontimaksujen vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevat
maksut olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukai

sesti, ja

30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 101 /95 (2), ja erityisesti

maksujärjestelmän tavanomaisen toiminnan mahdollista
miseksi olisi kyseisten maksujen laskemisessa otettava
huomioon 23 päivänä kesäkuuta 1995 alkavan viitekauden
aikana noteerattu kelluvien valuuttojen edustava markki

sen 16 artiklan 8 kohdan,

nakurssi,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

N:o 3813/92 (% sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) N:o 1 50/95 (4), ja erityisesti sen 5
1 artikla

artiklan,
sekä katsoo, että

Asetuksen (ETY) N:o 1785/81 16 artiklan 1 kohdassa

valkoisen sokerin ja raakasokerin tuontiin sovellettavat
maksut vahvistetaan komission asetuksessa (EY)
N:o 1957/94 O, sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) N:o 140l /95 (6),

tarkoitetut vakiolaatuisen raakasokerin sekä valkoisen
sokerin tuontimaksut vahvistetaan liitteessä.

asetuksessa (EY) N:o 1957/94 mainittujen yksityiskoh
taisten sääntöjen soveltamisesta komission käytettävissä

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 1 995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4
(2) EYVL N:o L 110, 17.5.1995, s. 1

V) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1

(4) EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1
O EYVL N:o L 198, 30.7.1994, s. 88

M EYVL N:o L 139, 22.6.1995, s. 9

N:o L 143/58

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

\ FI

27. 6. 95

LIITE

valkoisen sokerin ja raakasokerin tuontimaksujen vahvistamisesta 26 päivänä kesäkuuta
1995 annettuun komission asetukseen

(ecua/100 kg)
CN-koodi

Tuontimaksun määrä (3)

1701 11 10

37,36 (')

1701 11 90

37,36 (')

1701 12 10

37,36 (')

1701 12 90

37,36 (")

1701 91 00

42,32

1701 99 10

42,32

1701 99 90

42,32 (2)

(') Sovellettavan tuontimaksun määrä lasketaan komission asetuksen (ETY) N:o 837/68 (EYVL N:o L 151 , 30.6.1968 ,

s. 42), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1428/78 (EYVL N:o L 171 , 28.6.1978,

s. 34), 2 tai 3 artiklan säännösten mukaisesti .
(2) Nykyistä määrää voidaan asetuksen (ETY) N:o 1785/81 16 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti soveltaa
myös sellaisesta valkoisesta sokerista tai raakasokerista, johon on lisätty muita kuin maku- tai väriaineita, saataviin
sokereihin .

(') MMA:ista peräisin olevien tuotteiden tuonti vapautetaan maksusta päätöksen 91 /482/ETY 101 artiklan 1 kohdan
mukaisesti .
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N:o L 143/59

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1453/95 ,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995 ,
siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden tuontimaksun perusmäärän
muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä

30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 101 /95 (2), ja erityisesti
sen 16 artiklan 8 kohdan ,

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköistä ja muuntokursseista 28 päivänä

siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden
maksun perusmäärä olisi muutettava tämän asetuksen liit
teen mukaisesti, ja
maksujärjestelmän tavanomaisen toiminnan mahdollista

miseksi olisi kyseisten maksujen laskemisessa otettava
huomioon 23 päivänä kesäkuuta 1995 alkavan viitekauden
aikana noteerattu kelluvien valuuttojen edustava markki
nakurssi,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 150/95 (4), ja erityisesti sen 5 artiklan,
sekä katsoo, että

siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden tuon
timaksut vahvistetaan komission asetuksessa (EY) Nro

1 227/95 0, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 1394/95 f),

asetuksessa (EY) Nro 1227/95 mainittujen yksityiskoh
taisten sääntöjen soveltamisesta komission käytettävissä
oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevan

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) Nro 1785/81 1 artiklan 1

kohdan d alakohdassa tarkoitettujen ja, asetuksen (EY) Nro
1227/95, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä

vahvistettujen tuotteiden tuontiin sovellettavan maksun
perusmäärät tämän asetuksen liitteessä esitettyjen määrien
mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 1995.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4
(2) EYVL Nro L 110, 17.5.1995, s. 1

H EYVL Nro L 387, 31.12.1992, s. 1
(<) EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1

(*) EYVL N:o L 121 , 1.6.1995, s. 7

H EYVL Nro L 135, 21.6.1 995, s. 11
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LIITE

siirappien ja tiettyjen

muiden sokerialan

tuotteiden

tuontimaksun

perusmäärän

muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annettuun komission asetukseen
(ecuina)

Perusmäärä kyseisen tuotteen

sakkaroosipitoisuuden 1 %
ja 100 nettokg kohden (')

Tuontimaksun määrä 100 kg
kuiva-ainetta kohden (')

1702 20 10

0,4232

—

1702 20 90

0,4232

—

1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10

—
—
—

62,23
62,23
62,23

1702 60 90 10 (2)
1702 60 90 90 (3)

—
0,4232

118,24
—

1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71

—
0,4232
0,4232

62,23
—
—

1702 90 80
1702 90 99

—
0,4232

118,24
—

2106 90 30
2106 90 59

—
0,4232

62,23
—

CN-koodi

(') MMA:ista peräisin olevien tuotteiden tuonti vapautetaan maksusta päätöksen 91 /482/ETY 101 artiklan 1 kohdan mukaisesti .
(2) Taric-koodi: inuliinisiirappi . Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa inuliinisiirappina pidetään tuotetta, joka saadaan inuliinin tai oligofruktoosien
hydrolyysin välittömänä tuloksena.
P) Taric-koodi: CN-koodi 1702 60 90, muu kuin inuliinisiirappi.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1454/95 ,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,
sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ia raakasokerin vientitukien muuttami
sesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä

30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 101 /95 (2), ja erityisesti

kursseja käytetään kolmannen maan valuuttana ilmoitetun
määrän muuntamiseen ja niiden perusteella määritetään
jäsenvaltioiden valuuttojen maatalouden muuntokurssit;
muuntokurssien vahvistamista ja soveltamista koskevat
yksityiskohtaiset säännöt annetaan komission asetuksessa
(ETY) N:o 1068/93 Q, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1053/95 (8),

sen 19 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan,
sekä katsoo, että

valkoisen sokerin ja raakasokerin vientiin sovellettavat tuet
vahvistetaan komission asetuksessa (EY) Nro 1 349/95 (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
Nro 1396/95 (4),

asetuksessa (EY) Nro 1349/95, mainittujen yksityiskoh
taisten sääntöjen soveltamisesta komission käytettävissä
oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevat
vientituet

olisi

muutettava

tämän

asetuksen

liitteen

mukaisesti, ja

neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3813/92 (% sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1 50/95 (% 1 artiklassa määriteltyjä edustavia markkina

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:
1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) Nro 1785/81 1 artiklan 1

kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien
ja denaturoimattomien, asetuksen (EY) Nro 1349/95,
sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä vahvistettujen
tuotteiden vientituet liitteessä esitettyjen määrien mukai
sesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
(3)
f)
0
(')

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

Nro
N:o
N:o
N:o
Nro
N:o

L
L
L
L
L
L

177, 1.7.1981 , s. 4
110, 17.5.1995, s. 1
131 , 15.6.1995, s. 9
139, 22.6.1995, s. 1
387, 31.12.1992, s. 1
22, 31.1.1995, s. 1

f) EYVL Nro L 108, 1.5.1993, s. 106
(■) EYVL N:o L 107, 12.5.1995, s. 4
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sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta
26 Däivänä kesäkuuta 1995 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Tuen määrä (')

— ecua/ 100 kg —

1701 11 90 100
1701 11 90910
1701 11 90 950
1701 12 90 100
170112 90 910
1701 12 90 950

35,67
35,67
35,67
35,67

(')
(')
(J)
(')
(')
(J)

— ecua/ l % sakkaroosia x 100 kg —
1701 91 00 000

0,3878
— ecua/ 100 kg —

1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10950

38,78
38,78
38,78

— ecua/ l % sakkaroosia x 100 kg —
1701 9990 100

0,3878

(') Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuotto on 92% . Jos viedyn

raakasokerin tuotto poikkeaa 92 Voista, sovellettavan tuen määrä lasketaan
asetuksen (ETY) Nro 766/68 5 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti .
(2) Vahvistaminen keskeytetty komission asetuksella (ETY) N:o 2689/85 (EYVL
N:o L 255, 26.9.1985, s. 12), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY)
N:o 3251 /85 (EYVL N:o L 309, 21.11.1985, s. 14).
(3) Jugoslavian liittotasavaltaan (Serbia ja Montenegro) suuntautuvaan vientiin
voidaan myöntää tukia ainoastaan asetuksessa (ETY) N:o 990/93, sellaisena kuin
se on muutettuna säädetyin edellytyksin .
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Nro L 143/63

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1455/95,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,

siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vienti
tukien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

seuraa, että nykyisin voimassa olevat vientituet olisi
muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

sen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1 101 /95 (*), ja erityisesti
sen 19 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo, että

siirappeihin ja tiettyihin muihin sellaisenaan vietäviin
sokerialan tuotteisiin sovellettavat tuet vahvistetaan komis

sion asetuksessa (EY) Nro 1228/95 f), sellaisena kuin se

on muutettuna asetuksella (EY) Nro 1258/95 (4), ja
asetuksessa (EY) Nro 1228 /95 esitettyjen sääntöjen, perus
teiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta
komission käytettävissä tällä hetkellä oleviin tietoihin

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) Nro 1785/81 1 artiklan
1 kohdan d, f ja g alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan
vietävien tuotteiden viennin yhteydessä myönnettävä ja
asetuksen (EY) Nro 1228/95, sellaisena kuin se on muutet
tuna, liitteessä vahvistettu tuki tämän asetuksen liitteessä

esitettyjen määrien mukaisesti.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 1995.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL Nro L 177, 1.7.1981 , s. 4
(2) EYVL Nro L 110, 17.5.1995, s. 1

j3) EYVL N:o L 121 , 1.6.1995, s. 10

H EYVL Nro L 122, 2.6.1995, s. 23
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siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien
muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Tuen määrä

— ecua/ 100 kg kuiva-ainetta —

1702 40 10 100
1702 60 10 000
1702 60 90 200

38,78
38,78
73,68

(2)(3)
(2)(3)
OH

— ecua/ l % sakkaroosia x 100 kg —

1702 60 90 800

0,3878 (')(3)
— ecua/ 100 kg kuiva-ainetta —

1702 90 30 000

38,78

(2)(3)

— ecua/ l % sakkaroosia x 100 kg —

1702 90 60 000

0,3878 (')(3)

1702 90 71 000
1 702 90 99 900

0,3878 C )(3)
0,3878 (') (3) («)
— ecua/ 100 kg kuiva-ainetta —

2106 90 30 000

38,78

(2) (3)

— ecua/ l % sakkaroosia x 100 kg —

2106 90 59 000

0,3878 (')(3)

(') Perusmäärää ei sovelleta siirappeihin, joiden puhtausaste on alle 85 prosenttia
[asetus (ETY) N:o 394/70], Sakkaroosipitoisuus määritetään asetuksen (ETY) N:o
394/70 13 artiklan mukaisesti .

(2) Sovelletaan ainoastaan asetuksen (ETY) N:o 1469/77 3 artiklassa tarkoitettuihin
tuotteisiin .

(3) Jugoslavian liittotasavaltaan (Serbia ja Montenegro) suuntautuvaan vientiin
voidaan myöntää tukia ainoastaan asetuksessa (ETY) Nro 990/93, sellaisena kuin
se on muutettuna, säädetyin edellytyksin.
(*) Perusmäärää ei voida soveltaa asetuksen (ETY) Nro 3513/92 (EYVL Nro L 355,
5.12.1992, s. 12) liitteen 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen .

f5) Sovelletaan

ainoastaan

asetuksen (ETY)

nro

394/70

13

b artiklassa

tarkoitettuihin tuotteisiin .

Huom.: Tuotekoodit ja alaviitteet määritellään komission asetuksessa
(ETY) N:o 3846/87 (EYVL N:o 366, 24.12.1987, s. 1 ), sellaisena
kuin se on muutettuna.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1456/95 ,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,

viljoihin sekä vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja karkeisiin
jauhoihin sovellettavien tuontimaksujen vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

päivänä kesäkuuta 1995 alkavan viitekauden aikana kellu

vien valuuttojen noteerattu edustava markkinakurssi, ja

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä

asetuksessa (EY) Nro 502/95 mainittujen yksityiskoh
taisten sääntöjen soveltamisesta komission tietoon tullei

30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen

siin kyseisen päivän tarjouksiin ja hintanoteerauksiin

(ETY) N:o 1 766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakir
jalla, ja erityisesti sen 10 artiklan 5 kohdan ja 11 artiklan

seuraa, että tällä hetkellä voimassa olevat maksut olisi
muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

3 kohdan,

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 3813/92 (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) N:o 1 50/95 (3),
sekä katsoo, että

viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen,
rouheiden ja karkeiden jauhojen tuontiin sovellettavat
maksut vahvistetaan komission asetuksessa (EY)
Nro 502/95 (4) ja kaikissa sitä muuttavissa asetuksissa,
maksujärjestelmän tavanomaisen toiminnan mahdollista
miseksi maksujen laskemisessa olisi otettava huomioon 23

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 1766/92 1 artiklan 1 kohdan a, b ja
c alakohdassa tarkoitettuja tuotteita tuotaessa kannettavat
maksut vahvistetaan liitteessä .

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 181 , 1.7.1992, s. 21

l1) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1
(3) EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1
(4) EYVL N:o L 50, 7.3.1995, s. 15
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viljoihin sekä vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja karkeisiin jauhoihin
sovellettavien tuontimaksujen vahvistamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annettuun
komission asetukseen

(ecua/t)

CN-koodi

0709 90 60
071290 19

1001 10 00
1001 90 91

Kolmannet maat (8)

1 05,47 (2)(3)
1 05,47 (2)(3)

47,20 (1) (5) (11)
81,06

100190 99
1002 00 00

81,06 f) (")
122,71 (6)

1003 00 10

102,11

1003 00 90

102,11 (9)

1004 00 00

102,98

1005 10 90
1005 90 00

1 05,47 (2)(3)
1 05,47 (2)(3)

1007 00 90
1008
1008
1008
1008

10
20
30
90

00
00
00
10

1008 90 90

111,24 0

60,58 (9)
65,1 7 (4)(9)
0
(5)
0
0

1101 00 11
1101 00 15
1101 00 90

159,07 (')
159,07 (9)
159,07 f)

1102 10 00

217,38

1103
1103
1107
1107

116,49
186,66
157,43
120,95

1110
11 90
10 11
10 19

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

194,90 (10)
1 48,95 (9)
171,41 (,0)

(') Marokosta peräisin olevan ja suoraan tästä maasta yhteisöön kuljetetun durumvehnän maksusta vähennetään
0,7245 ecua tonnilta.

(2) Asetuksen (ETY) N:o 715/90 mukaan maksuja ei sovelleta tuotteisiin, jotka ovat peräisin Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren valtioista ja jotka tuodaan suoraan Ranskan merentakaisiin departementteihin .
(■') Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista peräisin olevan maissin yhteisöön tuontia koskevasta maksusta
vähennetään 2,186 ecua tonnilta.

(") Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista peräisin olevan hirssin ja durran yhteisöön tuontia koskeva maksu
kannetaan asetuksen (ETY) N:o 715/90 mukaisesti.
(5) Turkissa tuotetun ja suoraan tästä maasta yhteisöön kuljetetun durumvehnän ja kanarianhelven maksusta
vähennetään 0,7245 ecua tonnilta.

(6) Turkissa tuotetun ja suoraan tästä maasta yhteisöön kuljetetun rukiin tuonnissa kannettava maksu määritellään
neuvoston asetuksessa ( ETY) N:o 1180/77 (EYVL N:o L 142, 9.6.1977, s. 10), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1902/92 (EYVL N:o L 192, 1 1.7.1992, s. 3), ja komission asetuksessa (ETY) N:o
2622/71 (EYVL N:o L 271 , 10.12.1971 , s. 22), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) Nro 560/91
(EYVL Nro L 62, 8.3.1991 , s. 26).
C) CN-koodiin 1008 90 10 (ruisvehnä) kuuluvan tuotteen tuonnissa kannetaan rukiiseen sovellettava maksu.

(8) MMArista peräisin olevien tuotteiden tuonti vapautetaan maksusta päätöksen 9 1 /482/ETY 101 artiklan 1 kohdan
mukaisesti .

f) Tähän koodiin kuuluvilta tuotteilta, jotka tuodaan Puolan ja Unkarin sekä yhteisön välisten sopimusten ja Tšekin
tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian ja Romanian sekä yhteisön välisten väliaikaisten sopimusten
mukaisesti ja joista esitetään muutetuissa asetuksissa (EY) Nro 121 /94 tai (EY) Nro 335/94 säädetyin edellytyksin
annettu EUR. 1 -todistus, kannetaan mainittujen asetusten liitteessä luetellut maksut.

(I0) Neuvoston asetuksen (ETY) Nro 1180/77 nojalla tästä maksusta vähennetään Turkista peräisin olevien tuotteiden
osalta 6,569 ecua.

(") Näihin koodeihin kuuluvien, asetuksen (EY) Nro 774/94 mukaisesti jaettujen tuotteiden maksu rajataan
kyseisessä asetuksessa säädetyin edellytyksin .
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N:o L 143/67

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1457/95,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,
puuvillan tuen määrän vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

voimassa oleva tuki olisi muutettava tämän asetuksen 1

artiklan mukaisesti,

sen,

ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjan ja erityisesti

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

puuvillaa koskevassa pöytäkirjassa N:o 4 olevan 3 ja 10
kohdan, sellaisena kuin se on muutettuna Espanjan ja

1 artikla

Portugalin liittymisasiakirjalla ja erityisesti siihen liitetyllä
pöytäkirjalla N:o 14 ja komission asetuksella (ETY) N:o
4006/87 ('),

1 . Asetuksen (ETY) Nro 2169/81 5 artiklassa tarkoitettu
tuki puuvillalle, josta siemeniä ei ole poistettu, vahviste

ottaa huomioon puuvillan tukijärjestelmän yleisistä sään
nöistä 27 päivänä heinäkuuta 1981 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) Nro 2169/81 (2), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1554/93 (3), ja
erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo, että

taan

— 45,049 ecuksi 100 kilogrammalta markkinointivuo
deksi 1994/95,

— 54,460 ecuksi 100 kilogrammalta markkinointivuo
deksi 1995/96.

2.

Markkinointivuoden

1995/96

osalta

tuen

määrä

asetuksen (ETY) N:o 2169/81 5 artiklan 1 kohdassa

kuitenkin vahvistetaan tai korvataan 27 päivästä kesäkuuta

tarkoitettu tuki vahvistetaan komission asetuksessa (EY)
Nro 1234/95 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 1409/95 (s), ja

hinnan, vakautusjärjestelmän seurausten sekä järjestelmän

asetuksessa (EY) Nro 1234/95 tarkoitettujen sääntöjen ja

yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta komission tällä
hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin

1995 puuvillan tätä markkinointivuotta koskevan kohde
mahdollisten mukautusten huomioon ottamiseksi .
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 377, 31.12.1987, s. 49
0) EYVL N:o L 211 , 31.7.1981 , s. 2

h EYVL N:o L 154, 25.6.1993, s. 23
H EYVL N:o L 121 , 1.6.1995, s. 21
h EYVL Nro L 140, 23.6.1 995, s. 12
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1458/95 ,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995,

perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyi
hin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

asetuksessa (EY) N:o 1236/95 annettujen sääntöjen ja

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

perusteiden soveltamisesta komission käytettävissä oleviin
tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevat tuen määrät

sen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä

30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1 101 /95 (2), ja erityisesti
sen 19 artiklan 1 ja 2 kohdan,
sekä katsoo, että

liitteessä tarkoitettuihin perustamissopimuksen liitteeseen
II

kuulumattomina

tavaroina

vietäviin

tuotteisiin

1

olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

Muutetaan asetuksessa (EY) N:o 1236/95, sellaisena kuin
se on muutettuna, vahvistetut tukien

määrät tämän

asetuksen liitteen mukaisesti .

päivästä kesäkuuta 1995 sovellettavat tukien määrät
vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1 236/95 (3),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o
1259/95 (4), ja

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 1995.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 1995.
Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(')
(2)
(■')
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o

L
L
L
L

177,
110,
121 ,
122,

1.7.1981 , s. 4
17.5.1995, s. 1
1.6.1995, s. 27
2.6.1995, s. 25
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N:o L 143/69

LIITE

perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin
sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta
1995 annettuun komission asetukseen

— Tuen määrä

ecua/100 kg —
Valkoinen sokeri :
Raakasokeri :

Juurikas- tai ruokosiirappi, muut kuin jähmeää valkoista
sokeria tai raakasokeria liuottamalla saadut siirapit, joissa
on vähintään 85 prosenttia sakkaroosia kuivapainosta
(mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna):

38,78
35,67

38,78 (4) x

S (1)
100

tai

yllä
vahvistettu
määrä
100
kilogrammalta
liuottamiseen
käytettyä valkoista tai raakasokeria

Jähmeää valkoista sokeria tai raakasokeria liuottamalla
valmistettujen siirappien osalta, riippumatta siitä, seuraako
liuotusta invertointi vai ei :
Melassi :

Isoglukoosi (2):

38,78 (3)

(') "S" tarkoittaa 100 kilogrammalta siirappia:
— sakkaroosipitoisuutta (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna), kun siirapin puhtausaste on
vähintään 98 prosenttia;

— käytettävästä siirapista erotettavissa olevaa sokerin pitoisuutta, kun siirapin puhtausaste on vähintään 85
prosenttia mutta alle 98 prosenttia.
(2) Glukoosia isomeroimalla valmistetut tuotteet, joiden fruktoosipitoisuus on vähintään 41 prosenttia kuivapainosta
ja joiden polysakkaridien ja oligosakkaridien sekä di- tai trisakkaridien kokonaispitoisuus on enintään 8,5
prosenttia kuivapainosta.
(3) Tuen määrä 100 kilogrammalta kuiva-ainetta kohti .
(4) Perusmäärää ei sovelleta komission asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteen 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen
(EYVL N:o L 355, 5.12.1992, s. 12).
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NEUVOSTON DIREKTIIVI 95/ 18/EY,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 1995,
rautatieyritysten toimiluvista
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön
muksen ja erityisesti sen 75 artiklan,

muussa yhteisön lainsäädännössä säädetään oikeudesta
rautateiden infrastruktuurin käyttöön tai oikeudesta kaut

perustamissopi

ottaa huomioon komission ehdotuksen ('),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

toimii perustamissopimuksen 189 c artiklassa määrätyn
menettelyn mukaisesti (3),

takuljetukseen,
toissijaisuusperiaate huomioon ottaen ja tarpeellisen
yhdenmukaisuuden ja avoimuuden varmistamiseksi
yhteisön olisi määriteltävä toimilupajärjestelmän pääpe
riaatteet ja jäsenvaltioiden vastuulle jäisi toimilupien
myöntäminen ja hallinto,

luotettavien ja riittävien palvelujen takaamiseksi on välttä
mätöntä varmistaa, että rautatieyritykset aina täyttävät
tietyt hyvää mainetta, taloudellista vakavaraisuutta ja
ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset,

sekä katsoo, että

yhteismarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja
ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien
vapaa liikkuvuus taataan,

palvelujen tarjoamisen vapauden periaatetta on sovellet
tava rautatiesektorilla ottaen huomioon tämän sektorin

erityispiirteet,

asiakkaiden ja kolmansien osapuolten suojelemiseksi on
tärkeää varmistaa, että rautatieyritysten vakuutukset ovat
riittävät tai että ne ovat tehneet vastaavat järjestelyt
korvausvelvollisuusriskien varalta,

tässä yhteydessä olisi myös käsiteltävä toimilupien peruut
tamista määräajaksi tai kokonaan sekä väliaikaisten toimi
lupien myöntämistä,

rautatieyritysten on noudatettava myös rautatiepalvelujen
yhteisön rautateiden kehittämisestä säädetään rautatieyri
tysten ja rautatieyritysten kansainvälisten ryhmittymien
tietyistä oikeuksista päästä kansainvälisille rautatiekulje
tusmarkkinoille 29 päivänä heinäkuuta 1991 annetussa
neuvoston direktiivissä 91 /440/ETY (4),

käyttöä koskevia kansallisia ja yhteisön säännöksiä, joita
on sovellettava ketään syrjimättä ja joiden tarkoituksena
on varmistaa, että yritys voi harjoittaa toimintaansa turval
lisesti tietyillä rataosuuksilla,
kansainvälisen

sen takaamiseksi, että oikeuksia käyttää rautateiden infra
struktuuria sovelletaan yhtenäisesti ja tasapuolisesti koko

yhteisön alueella, olisi otettava käyttöön direktiivin
91 /440/ETY 10 artiklassa tarkoitettuja palveluja tarjoavia
rautatieyrityksiä koskeva toimilupa,
direktiivin 91 /440/ETY" soveltamisala olisi säilytettävä
ennallaan, mukaan lukien siihen sisältyvät poikkeukset
alueellisen liikenteen sekä kaupunki- ja esikaupunkilii

kenteen osalta ja täsmentämällä samalla, että direktiivin
soveltamisalaan ei liioin kuulu sukkulaliikenne Kanaali

rautatieliikenteen tehokkaan

toiminnan

varmistamiseksi on välttämätöntä, että rautatieyritykset
noudattavat tällä alalla voimassa olevia sopimuksia, ja

lopuksi, rautatieyritysten toimilupien myöntämistä, yllä
pitoa ja tarkistamista koskevien menettelyjen on oltava
avoimuutta ja syrjimättömyyttä koskevien yleisten periaat
teiden mukaisia,

ON ANTANUT TAMAN DIREKTIIVIN :

tunnelin läpi,

tästä näkökulmasta olisi jäsenvaltion myöntämä toimilupa
tunnustettava päteväksi koko yhteisössä,
(') EYVL N:o C 24, 28.1.1994, s. 2 ja EYVL N:o C 225,
13.8.1994, s. 9

I OSA

Tarkoitus ia soveltamisala

(2) lausunto annettu 14 päivänä syyskuuta 1994 (EYVL N:o C
393, 31.12.1994, s. 56)

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3 päivänä toukokuuta
1994 (EYVL N:o C 205, 27.5.1994, s. 38), neuvoston yhteinen
kanta, vahvistettu 21 päivänä marraskuuta 1994 (EYVL Nro C
354, 13.12.1994, s. 11 ), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty
14 päivänä maaliskuuta 1995 (EYVL N:o C 89, 10.4.1995, s.
30)

(4) EYVL N:o L 237, 24.8.1991 , s. 25

1 artikla

1 . Tämä direktiivi koskee yhteisöön sijoittautuneisiin
tai sijoittautuviin sellaisiin rautatieyrityksiin sovellettavia
toimilupien myöntämisestä, uudistamisesta tai tarkistami
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N:o L 143/71

sesta koskevia arviointiperusteita, jotka yritykset tarjoavat
direktiivin 91 /440/ETY 10 artiklassa tarkoitettuja palveluja
mainitun artiklan edellytysten mukaisesti.

2. Jos yritys ei täytä tässä direktiivissä säädettyjä vaati
muksia, jäsenvaltiot eivät saa myöntää toimilupaa eivätkä

2.

3. Rautatieyritykset, jotka täyttävät tässä direktiivissä
säädetyt vaatimukset, ovat oikeutettuja saamaan toimilu

Tätä direktiiviä ei sovelleta rautatieyrityksiin, joiden

toiminta rajoittuu kaupunki-, esikaupunki- ja alueellisiin

pidentää niiden voimassaoloa.

liikennepalveluihin.

van .

Tätä direktiiviä ei liioin sovelleta rautatieyrityksiin ja

4. Rautatieyrityksellä ei ole lupa harjoittaa tämän direk
tiivin soveltamisalaan kuuluvia rautatieliikenteen palve
luja, jos sille ei ole myönnetty kyseisiin palveluihin sovel
tuvaa asianmukaista toimilupaa.

kansainvälisiin ryhmittymiin, joiden toiminta rajoittuu
sukkulaliikenteen palveluihin tieliikenteen ajoneuvojen
kuljettamiseen Kanaalitunnelin kautta.
3.

Toimilupa on voimassa koko yhteisön aluella.

Kyseinen toimilupa ei kuitenkaan sellaisenaan oikeuta
käyttämään rautateiden infrastruktuuria.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan :

a) 'rautatieyrityksellä' jokaista yksityistä tai julkista
yritystä, joka päätoimenaan tarjoaa rautateiden henkilö
ja/tai tavarankuljetuspalveluja ja joka on velvollinen
huolehtimaan vetovoimasta,

b) 'toimiluvalla' jäsenvaltion yritykselle myöntämää lupaa,
jolla tunnustetaan sen oikeus toimia rautatieyrityksenä.
Tämä toimintaoikeus voidaan rajoittaa tietyn tyypisten

5 artikla

1 . Rautatieyrityksen on voitava osoittaa asianomaisen
jäsenvaltion toimilupaviranomaisille ennen toimintansa
aloittamista, että se kykenee jatkuvasti täyttämään hyvää
mainetta, taloudellista vakavaraisuutta ja ammatillista päte
vyyttä koskevat vaatimukset sekä kattamaan 6—9 artik
lassa tarkoitetut korvausvelvollisuutensa.

2.

Toimilupaa hakevien yritysten on toimitettava kaikki

1 kohdan soveltamiseen tarvittavat tiedot.

palvelujen tarjoamiseen,

c) 'toimilupaviranomaisella' viranomaista, jonka tehtäväksi

6 artikla

jäsenvaltio on määrännyt toimilupien myöntämisen .

d) — 'kaupunki- ja esikaupunkiliikenteellä' liikennettä,
jota hoidetaan kaupunkikeskuksen tai taajaman
sekä tällaisen kaupunkikeskuksen tai taajaman ja
ympäristöalueiden tarpeiden täyttämiseksi,

— 'alueellisella liikenteellä' liikennettä, jota hoidetaan
alueen kuljetustarpeiden täydentämiseksi.

Jäsenvaltioiden on määriteltävä hyvää mainetta koskevan
vaatimuksen täyttymisen edellytykset varmistaakseen, että

hakijana olevaa rautatieyritystä tai sen johtamisesta
vastaavia henkilöitä:

— ei ole tuomittu vakavista rikoksista, mukaan lukien
taloudellista laatua olevat rikkomukset;

— ei ole julistettu konkurssiin;
3 artikla

— ei ole tuomittu liikenteeseen sovellettavan erityislain
säädännön vakavista rikkomuksista;

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä toimilupien myöntämi
sestä ja tästä direktiivistä johtuvien velvollisuuksien toteut
tamisesta vastaava viranomainen .

— ei ole tuomittu vakavista tai toistuvista sosiaali- ja
työlainsäädännön vaatimusten noudattamisen rikko
muksista, mukaan lukien työturvallisuus- ja terveys
lainsäädännöstä johtuvat velvoitteet.

II OSA

7 artikla

Toimiluvan saamisen edellytykset

täytetään, kun toimilupaa hakeva rautatieyritys voi osoittaa
kykenevänsä vastaamaan kahdentoista kuukauden ajan
olemassa olevista ja mahdollisesti syntyvistä velvoitteis
taan, jotka määritellään realististen oletusten perusteella.

1.

4 artikla

2.

1.

Rautatieyrityksellä on oikeus hakea toimilupaa siinä

jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut.

Taloudellista vakavaraisuutta koskevat vaatimukset

Toimilupaa koskevassa hakemuksessa on 1 kohdan

soveltamiseksi oltava ainakin liitteessä olevassa I osassa
luetellut tiedot.
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8 artikla

1.

Ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset täyte

tään kun :

27. 6. 95

Jos toimilupaviranomainen on vakuuttunut siitä, että
rautatieyritys ei enää täytä direktiivissä, erityisesti sen 5
artiklassa säädettyjä vaatimuksia, sen on peruutettava
toimilupa määräajaksi tai kokonaan.

a) hakijana olevalla rautatieyrityksellä on tai vastaisuu
dessa on hallintorakenne, jolla on tarvittavat tiedot
ja/tai kokemus turvallisen ja luotettavan hallinnan ja
valvonnan harjoittamiseen toimiluvassa yksilöidyn
toimintatyypin osalta,

b) sen turvallisuudesta vastaavalla henkilökunnalla, erityi

2. Kun jäsenvaltion toimilupaviranomainen toteaa, että
on syytä vakavasti epäillä, että rautatieyritys, jolle toisen
jäsenvaltion toimilupaviranomainen on myöntänyt toimi
luvan, ei enää täytä tämän direktiivin asettamia vaatimuk

sia, sen on viipymättä ilmoitettava asiasta jälkimmäiselle
viranomaiselle .

sesti kuljettajilla, on tehtäväalueellaan täysi pätevvys,

c) sen henkilökunta, liikkuva kalusto ja organisaatio
voivat taata korkean turvallisuustason sen tarjoamissa
palveluissa.

2.

Toimilupaa koskevassa hakemuksessa on 1 kohdan

soveltamiseksi oltava ainakin liitteessä olevassa II osassa
luetellut tiedot.

3.

Kelpoisuutta koskevien vaatimusten täyttyminen on

osoitettava asianmukaisin asiakirjoin.

3.

Kun toimilupa peruutetaan määräajaksi tai kokonaan

sen vuoksi, että taloudellista vakavaraisuutta koskevaa

vaatimusta ei noudateta, toimilupaviranomainen voi
myöntää väliaikaisen toimiluvan rautatieyrityksen uudel
leenjärjestelyn ajaksi edellyttäen, että turvallisuutta ei
vaaranneta, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1
kohdan soveltamista. Väliaikainen toimilupa saa kuitenkin
olla voimassa enintään kuusi kuukautta sen myöntämis
päivästä.

4.

Kun rautatieyritys on keskeyttänyt toimintansa

9 artikla

kuudeksi kuukaudeksi tai ei ole aloittanut toimintaa

Rautatieyrityksellä on oltava riittävät vakuutukset tai sen
on tehtävä vastaavat järjestelyt kattaakseen kansallisen ja

kuuden kuukauden kuluttua toimiluvan myöntämisestä,
toimilupaviranomainen voi päättää, että toimiluvasta on
tehtävä uusi hakemus tai sitä on lykättävä.

kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti korvausvelvolli

suutensa onnettomuustilanteissa, erityisesti matkustajien,
matkatavaroiden, rahdin, postin ja kolmansien osapuolten
osalta.

III OSA

Toimiluvan voimassaolo

Rautatieyritys voi pyytää toiminnan aloittamisen osalta,
että, ottaen huomioon tarjottavien palvelujen erityinen
luonne, vahvistetaan pidempi määräaika.
5. Jos rautatieyrityksen oikeudellinen asema muuttuu,
erityisesti kun kyseessä on fuusio tai yritysvaltaus, toimilu
paviranomainen voi päättää, että toimiluvasta on tehtävä
uusi hakemus hyväksymistä varten. Kyseinen rautatie
yritys voi jatkaa toimintaansa, jollei toimilupaviran
omainen päätä, että turvallisuus vaarantuu; tässä tapauk
sessa päätös on perusteltava.

10 artikla

1 . Toimilupa on voimassa niin kauan kuin rautatie
yritys täyttää tässä direktiivissä säädetyt velvollisuudet.
Toimilupaviranomainen voi kuitenkin määrätä säännölli
sestä enintään joka viides vuosi tapahtuvasta uudelleen
tarkastelusta.

2. Toimilupaan voidaan sisällyttää erityismääräyksiä
toimiluvan peruuttamista määräajaksi tai kokonaan .

6. Jos rautatieyritys aikoo muuttaa tai laajentaa toimin
taansa merkittävästi, sen toimilupa on alistettava uudel
leen toimilupaviranomaiselle uudelleen tutkittavaksi.
7. Toimilupaviranomainen ei saa antaa rautatieyri
tyksen säilyttää toimilupaansa, jos yhtiö on haettu
konkurssiin tai jos sitä vastaan on aloitettu vastaavanlainen
menettely ja jos viranomainen on vakuuttunut siitä, että
tyydyttävään taloudelliseen uudelleenjärjestelyyn ei ole
realistisia mahdollisuuksia kohtuullisessa ajassa.

11 artikla

1 . Toimilupaviranomainen voi, jos on aihetta vakavasti
epäillä, että rautatieyritys, jolle viranomainen on myön
tänyt toimiluvan, ei täytä tämän direktiivin ja erityisesti

8 . Kun toimilupaviranomainen peruuttaa toimiluvan
määräajaksi tai kokonaan tai tarkistaa toimilupaa, asian
omaisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä viipymättä

sen 5 artiklan vaatimuksia, milloin tahansa tarkastaa,

komissiolle . Komissio ilmoittaa asiasta edelleen muille

noudatetaanko mainittuja vaatimuksia.

jäsenvaltioille.
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12 artikla

2.

Nro L 143/73

Toimilupaviranomaisen on tehtävä päätös hakemuk

sesta ottaen huomioon kaikki saatavilla olevat tiedot

Rautatieyrityksen on tässä direktiivissä vahvistettujen
vaatimusten lisäksi noudatettava yhteisön lainsäädännön
mukaisen kansallisen lainsäädännön säännöksiä, joita on
sovellettava ketään syrjimättä, erityisesti:
— rautatieliikenteen palveluja koskevia erityisiä teknisiä
ja toimintaa koskevia vaatimuksia,
— henkilökuntaan, liikkuvaan kalustoon ja yhtiön sisäi
seen organisaatioon sovellettavia turvallisuutta

mahdollisimman

ja

viimeistään

kolmen

erityisesti liitteessä lueteltujen tietojen toimittamisesta.
Viranomaisen on annettava päätös tiedoksi hakijana
olevalle rautatieyritykselle. Hylkäävä päätös on perustel
tava .

3.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpi

teet sen varmistamiseksi, että tuomioistuin voi tarkastaa

toimilupaviranomaisen päätökset.

koskevia vaatimuksia,

— terveyttä, turvallisuutta, sosiaalisia oloja sekä työnteki

16 artikla

jöiden ja kuluttajien oikeuksia koskevia määräyksiä.
1.

13 artikla

Rautatieyritysten on noudatettava kansainväliseen rautatie
liikenteeseen sovellettavia siinä jäsenvaltiossa voimassa

olevia sopimuksia, jossa ne toimivat.
IV OSA

Siirtymäsäännös
14 artikla

Rautatieyrityksille, jotka hoitavat rautatieliikennettä 16
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna päivänä, jolla direktiivin
osaksi

Komissio antaa kahden vuoden

kuluttua tämän

direktiivin täytäntöönpanosta neuvostolle kertomuksen
direktiivin soveltamisesta tarvittaessa siihen liitettyine
ehdotuksineen yhteisön jatkotoimista, erityisesti siitä,
onko mahdollista laajentaa direktiivin soveltamisalaa.
2. Jäsenvaltioiden on annettava tämän direktiivin
noudattamiseksi tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin
voimaantulosta. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä
komissiolle.

3.

säännökset saatetaan

nopeasti

kuukauden kuluttua kaikkien asiaankuuluvien tietojen ja

Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa jäsenvaltioiden anta

missa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai siihen

on liitettävä tällainen viittaus kun ne virallisesti julkais
taan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viitaukset
tehdään .

kansallista lainsäädäntöä,

myönnetään kahdentoista kuukauden siirtymäkausi tämän

17 artikla

direktiivin säännösten noudattamisen mahdollistamiseksi .

Siirtymäkausi ei koske säännöksiä, jotka saattaisivat
vaikuttaa rautatieliikenteen turvallisuuteen .

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

V OSA

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Loppusäännökset
Tehty Luxemburgissa 19 päivänä kesäkuuta 1 995.
15 artikla

1.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on julkistettava toimi

lupien myöntämisessä noudatettavat menettelytavat ja
ilmoitettava siitä komissiolle .

Neuvoston puolesta
B. PONS

Puheenjohtaja

Nro L 143/74
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I Tiedot, joista säädetään 7 artiklan 2 kohdassa

1 . Taloudellinen vakavaraisuus tutkitaan yhtiön vuotuisten tilien, tai mikäli hakijalle ei ole mahdollista
esittää vuotuisia tilejä, taseen perusteella. Tarkempia tietoja tätä tutkintaa varten on toimitettava erityisesti
seuraavista seikoista:

a) käytettävissä olevat varat, mukaan lukien pankkitalletukset, luvattu tilinylitysvara ja lainat;
b) vakuutena käytettävissä olevat varat ja omaisuus;
c) käyttöpääoma;

d) toiminnasta välttämättä johtuvat menot, mukaan lukien kulkuneuvojen, maa-alueiden, rakennusten,
rakennelmien ja liikkuvan kaluston hankinnasta johtuvat menot ja niitä koskevat maksut;
e) yhtiön omaisuudesta aiheutuvat menot
2. Hakijan ei katsota olevan taloudellisesti vakavarainen, jos yhtiön toiminnasta on aiheutunut huomattavia
vero- tai sosiaalimaksurästejä.

3. Viranomainen voi erityisesti vaatia asiantuntijakertomuksen toimittamista sekä pankin, julkisen luottolai
toksen, kirjanpitäjän tai tilintarkastajan laatimien aiheellisten asiakirjojen toimittamista. Näissä asiakir
joissa on oltava 1 kohdassa tarkoitettuja kysymyksiä koskevia tietoja.
II Tiedot, joita tarkoitetaan 8 artiklan 2 kohdassa

1 . Tiedot liikkuvan kaluston ominaispiirteistä ja ylläpidosta, erityisesti turvallisuusvaatimusten osalta.
2. Tiedot turvallisuudesta vastaavan henkilökunnan pätevyydestä ja tiedot henkilökunnan ammatillisesta
koulutuksesta.
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N:o L 143/75

NEUVOSTON DIREKTIIVI 95/19/EY,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 1995,

rautatieinfrastruktuurin kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja infra
struktuurimaksujen perimisestä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

on kuitenkin välttämätöntä myöntää tiettyjä infrastruktuu

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 75 artiklan,

rikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämiseen liittyviä
etuoikeuksia erityisesti julkisille palveluille ja tiettyyn
rautatieinfrastruktuuriin kuuluville palveluille,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ('),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

on myös välttämätöntä säätää mahdollisuudesta myöntää
erityisoikeuksia infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden

noudattaa perustamissopimuksen 189 c artiklassa mää
rättyä menettelyä (3),

myöntämisen osalta, jos nämä oikeudet ovat välttämät
tömiä riittävien liikennepalvelujen turvaamiseksi tai
uuden infrastruktuurin rahoittamisen mahdollistamiseksi,

sekä katsoo, että

yhteisön liikennesektorin tiiviimpi integroiminen on sisä
markkinoiden olennainen osa; rautatiet ovat elintärkeä osa

yhteisön liikennesektoria,

palvelujen tarjoamisen vapauden periaatetta on sovellet
tava rautatiesektorilla ottaen huomioon tämän sektorin

erityispiirteet,

yhteisön rautateiden kehittämisestä 29 päivänä heinäkuuta
1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91 /440/ETY (4)
säädetään rautatieyrityksille ja rautatieyritysten kansainvä
lisille ryhmittymille tiettyjä oikeuksia päästä kansainväli
sille rautatiekuljetusmarkkinoille,
on tärkeää varmistaa, että silloin kun rautatieyritykset tai
niiden muodostamat kansainväliset ryhmittymät tarjoavat
direktiivin 91 /440/ETY 10 artiklassa tarkoitettuja palve
luja, ne hyötyvät täysimääräisesti uusista markkinoillepää
syoikeuksista; jotta ne voisivat näin tehdä, olisi yhteisössä
otettava käyttöön ketään syrjimätön ja yhtenäinen järjes
telmä rautatieinfrastruktuurin kapasiteetin käyttöoikeuden
myöntämiseksi ja infrastruktuurimaksujen perimiseksi,
direktiivin 91 /440/ETY soveltamisala olisi säilytettävä
ennallaan, mukaan lukien siihen sisältyvät poikkeukset

alueellisen, kaupunki- ja esikaupunkiliikenteen osalta
samalla täsmentäen, että myös sukkulaliikenne Kanaali
tunnelin läpi jäisi mainitun direktiivin soveltamisalan
ulkopuolelle,
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti yhteisön tehtävänä olisi
määritellä järjestelmän yleiset periaatteet ja jäsenvaltioiden
tehtävänä on huolehtia käytännön täytäntöönpanon edel
lyttämien yksityiskohtaisten määräysten aikaansaamisesta,
jäsenvaltioiden olisi taattava riittävä joustavuus infrastruk
tuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisessä siten,
että tätä infrastruktuuria olisi mahdollista käyttää tehok
kaasti ja parhaalla mahdollisella tavalla,
(1) EYVL Nro C 24, 28.1.1994, s. 2 ja EYVL N:o C 225,

infrastruktuurin

hallinnon

taloudellisen

tilanteen

oltava sellainen, että infrastruktuurista
menojen kattaminen on mahdollista,

on

aiheutuvien

on myös tarpeen määritellä ketään syrjimättömät säännöt
infrastruktuurin käyttömaksujen veloittamisesta samoilla
markkinoilla,

infrastruktuurikapasiteetin

tehokas

käyttö

edellyttää

maksujen määrittelemistä koskevia yhteisiä yleisiä sään
töjä,

avoimuuden ja syrjimättömyyden vuoksi olisi luotava

yhteiset säännöt infrastruktuurikapasiteetin käyttöoi
keuden myöntämisestä ja infrastruktuurimaksujen veloit
tamisesta,

liikenneturvallisuutta varten rautatieyhtiöllä olisi tietyn
infrastruktuurin käyttämiseksi oltava tiettyjen yhteisten
arviointiperusteiden ja kansallisten määräysten mukainen
turvallisuustodistus, jonka käytettävästä infrastruktuurista
vastaava viranomainen on myöntänyt; rautatieyhtiöiden
on myös tehtävä tarvittavat tekniset, hallinnolliset ja talou
delliset sopimukset rautateiden infrastruktuurin hallinnon
kanssa, ja

erityisesti infrastruktuurin kapasiteetin käyttöoikeuden
myöntämisestä sekä infrastruktuurimaksujen perimisestä
on tarpeen taata mahdollisuus saattaa erityisesti vastaavien
viranomaisten ja elinten päätökset riippumattomien
elinten käsiteltäväksi; tämä muutoksenhakumahdollisuus
on tarpeen erityisesti silloin, kun rautateiden infrastruk

tuurin hallinto on samaan aikaan liikennepalvelujen
tarjoaja ja on vastuussa reittien käyttöoikeuden myöntämi
sestä ja/tai infrastruktuurimaksujen perimisestä,
ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN :

I JAKSO

13.8.1994, s. 11

(2) lausunto annettu 14 päivänä syyskuuta 1994 (EYVL N:o C
393, 31.12.1994, s. 56)

Tavoite ja soveltamisala

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3 päivänä toukokuuta

1994 (EYVL N:o C 205, 25.7.1994, s. 38), neuvoston yhteinen
kanta, vahvistettu 21 päivänä marraskuuta 1994 (EYVL N:o C
354, 13.12.1994, s. 19), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty
14 päivänä maaliskuuta 1995 (EYVL Nro C 89, 10.4.1995, s.

31 )

(4) EYVL Nro L 237, 24.8.1991 , s. 25

1 artikla

1 . Tällä direktiivillä on tarkoitus määritellä periaatteet
ja menettelytavat, joita sovelletaan infrastruktuurikapasi
teetin käyttöoikeuden myöntämiseen ja infrastruktuuri

Nro L 143/76
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maksujen perimiseen rautatieyrityksiltä, jotka ovat sijoit
tautuneet tai jotka sijoittautuvat yhteisön alueelle, ja
niiden muodostamilta kansainvälisiltä ryhmittymiltä, kun
nämä yritykset ja ryhmittymät suorittavat direktiivin
91 /440/ETY 10 artiklassa tarkoitettuja palveluja maini
tussa artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.
2.

Tätä direktiiviä ei sovelleta rautatieyrityksiin, jotka

harjoittavat vain kaupunki-, esikaupunki- ja alueellista
liikennettä.

Tätä direktiiviä ei sovelleta liioin rautatieyrityksiin ja
kansainvälisiin ryhmittymiin, jotka harjoittavat vain
Kanaalitunnelin läpi kulkevan maantieajoneuvojen sukku
laliikenteen palvelujen tarjoamista.
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töoikeuden myöntävän elimen, jolla on oltava tiedot
käytettävissä olevista junareiteistä, on erityisesti varmistet
tava, että:

— rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuksia
myönnetään oikeudenmukaisin ja ketään syrjimät
tömin perustein ja, että

— jollei 4 ja 5 artiklassa toisin säädetä, käyttöoikeuden
myöntämismenettely takaa infrastruktuurin tehokkaan
ja parhaan mahdollisen käytön.

4 artikla

3 . Rautatieinfrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuksia
myönnetään antamalla käyttöoikeuksia reitteihin yhteisön
lainsäädäntöä ja kansallista lainsäädäntöä noudattaen .
2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan :

a) 'rautatieyrityksellä' jokaista yksityistä tai julkista
yritystä, joka päätoimenaan harjoittaa rautateiden
henkilö- ja/tai tavarankuljetuspalvelujen tarjoamista ja
joka on velvollinen huolehtimaan vetovoimasta yksi
tyisiä matkailija- ja museorautateitä lukuun ottamatta;

b) 'kansainvälisellä ryhmittymällä' jokaista vähintään
kaksi eri jäsenvaltioihin sijoittautunutta rautatieyritystä
käsittävää yhteenliittymää kansainvälisen liikenteen
harjoittamiseksi jäsenvaltioiden välillä;

c) 'rautateiden infrastruktuurin hallinnolla' jokaista
julkista laitosta tai yritystä, joka on vastuussa erityisesti
rautateiden infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpi
dosta sekä ohjaus- ja turvajärjestelmistä;

d) 'reitillä' infrastruktuurikapasiteettia, joka tarvitaan
tietyn junan kuljettamiseen paikasta toiseen tiettynä
aikana;

1 . Jäsenvaltiot saavat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että seuraaville rautatiepalveluille
annetaan etusija rautateiden infrastruktuurikapasiteetin
käyttöoikeuksia myönnettäessä:

a) yleisen edun vuoksi tarjotut palvelut, sellaisina kuin ne
on määritelty julkisten palvelujen käsitteeseen rautatie-,
maantie- ja sisävesiliikenteessä olennaisesti kuuluvia
velvoitteita koskevista jäsenvaltioiden toimenpiteistä 26
päivänä kesäkuuta 1 969 annetussa neuvoston asetuk
sessa (ETY) N:o 1191 /69 ('),

b) erikoistuneet toimintamuodot, joissa käytetään tiet
tyihin erityispalveluihin rakennettua tai parannettua
infrastruktuuria (erityiset suurnopeus- tai rahtilinjat),
rajoittamatta kuitenkaan perustamissopimuksen 85, 86
ja 90 artiklan soveltamista. Tällaisen erikoistuneen
infrastruktuurin käyttöoikeuksien myöntämisen olisi

tapahduttava tasapuolisesti ja ketään syrjimättä.
Tätä säännöstä on sovellettava ketään syrjimättä kaikkiin 1
artiklan soveltamisalaan kuuluviin palveluihin, jotka ovat
ominaispiirteiltään vertailukelpoisia, ja vastaaviin palvelui
hin .

e) 'käyttöoikeuden myöntämisellä' käyttöoikeuden myön
tävän elimen suorittamaa rautatieinfrastruktuurikapasi
teetin käyttöoikeuden myöntämistä;

f) 'käyttöoikeuden myöntävällä elimellä' viranomaista
ja/tai rautateiden infrastruktuurin hallintoa, jonka
tehtäväksi jäsenvaltiot ovat antaneet infrastruktuurika
pasiteetin käyttöoikeuden myöntämisen.

2. Jäsenvaltiot voivat 1 kohdan a alakohdassa tarkoitet
tujen palvelujen osalta korvata rautateiden infrastruktuurin

hallinnolle taloudellisen tappion, joka on aiheutunut
velvollisuudesta myöntää käyttöoikeus tiettyyn infrastruk
tuurikapasiteettiin julkista palvelua varten.

II JAKSO

5 artikla

Rautatieinfrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden

Jäsenvaltiot voivat myöntää infrastruktuurikapasiteetin
käyttöoikeuden myöntämisen osalta erityisoikeuksia
ketään syrjimättömin perustein rautatieyrityksille, jotka

myöntäminen

tarjoavat tietyn tyyppisiä palveluja tai toimivat tietyillä
3 artikla

Jokainen jäsenvaltio nimeää käyttöoikeuden myöntävän
elimen tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti. Käyt

(') EYVL N:o L 156, 28.6.1969, s. 1 , asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1893/91 (EYVL
N:o L 169, 29.6.1991 , s. 1 )
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alueilla, jos nämä erityisoikeudet ovat välttämättömiä riit
tävän julkisen palvelun varmistamiseksi tai infrastruktuu
rikapasiteetin tehokkaaksi käyttämiseksi tai uuden infra
struktuurikapasiteetin rahoittamista varten, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 85, 86 ja

N:o L 143/77

kapasiteetissa tehtävistä merkittävämmistä muutoksista
hyvissä ajoin ennalta.
IV JAKSO

90 artiklan soveltamista.

Yleiset säännökset

III JAKSO

10 artikla

Infrastruktuurimaksujen periminen

kohdassa tarkoitetut rautateiden infrastruktuurin käyttöoi
keuden myöntämistä koskevat menettelytavat. Asian
omaisen jäsenvaltion on julkistettava menettelytapansa ja

6 artikla

1.

Jäsenvaltioiden

on

vahvistettava

1

artiklan

3

ilmoitettava tästä komissiolle.

1.
Rautateiden infrastruktuurin hallinnon tileissä on
liiketoiminnan
normaalien
olosuhteiden
vallitessa

kohtuullisen ajan kuluessa arvioituna oltava toisaalta
infrastruktuurin käytöstä saatujen maksutulojen ja valtiolta
saatujen avustusten sekä toisaalta infrastruktuurista aiheu
tuvien menojen välinen tasapaino.
2. Infrastruktuurin hallinto voi rahoittaa perusraken
teen kehittämistä, mukaan lukien pääomavarojen hankki
minen tai uusiminen, ja voi saada voittoa sijoitetulle pää
omalle .

7 artikla

2. Infrastruktuurikapasiteettia koskeva hakemus on
toimitettava sen jäsenvaltion käyttöoikeuden myöntävälle
elimelle, jonka alueella kyseessä olevan palvelun lähtö
paikka sijaitsee.

3. Käyttöoikeuden myöntävän elimen, jolle hakemus
on toimitettu, on ilmoitettava siitä viipymättä muille käyt
töoikeuden myöntäville elimille, joita asia koskee. Jälkim
mäisten on päätettävä asiasta mahdollisimman nopeasti ja
viimeistään yhden kuukauden kuluttua kaikkien tarvitta
vien tietojen vastaanottamisesta; jokainen käyttöoikeuden
myöntävä elin voi hylätä hakemuksen. Niiden on viipy
mättä ilmoitettava päätöksestään sille käyttöoikeuden
myöntävälle elimelle, jolle hakemus on toimitettu.

Samanlaisista palveluista samoilla markkinoilla perittävien
maksujen on oltava ketään syrjimättömiä.

Käyttöoikeuden myöntävän elimen, jolle hakemus on
toimitettu, on yhdessä muiden asianomaisten käyttöoi

Jäsenvaltiot määrittävät näiden maksujen vahvistamista
koskevat yksityiskohtaiset säännöt infrastruktuurin
hallintoa kuultuaan. Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen

keuden myöntävien elinten kanssa päätettävä hakemuk
sesta mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kahden
kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin kaikki tarvittavat

on oltava sellaisia, että infrastruktuurin hallinnon on

tiedot on toimitettu.

mahdollista pitää tehokkaasti kaupan hallussaan olevaa
infrastruktuurikapasiteettia.
8 artikla

1 . Rautateiden infrastruktuurin hallinnon perimät
maksut on vahvistettava erityisesti ottamalla huomioon
palvelun laatu, palvelun aika, markkinatilanne sekä infra
struktuurin tyyppi ja kuluneisuusaste.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää mahdollisuudesta tehdä
yleinen sopimus rautateiden infrastruktuurin hallinnon
kanssa julkisista palveluista asetuksen (ETY) Nro 1191 /69
mukaisesti.

9 artikla
1.
Maksut suoritetaan
hallinnolle/hallinnoille.

rautateiden

infrastruktuurin

2. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että rautateiden infrastruk
tuurin hallinto toimittaa kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen,
jotta ne voivat varmistua siitä, että maksut peritään ketään
syrjimättä.
3.

Rautateiden infrastruktuurin hallinnon on ilmoitet

tava rautatieyrityksille, jotka käyttävät sen infrastruktuuria
tarjotakseen direktiivin 91 /440/ETY 10 artiklassa tarkoi
tettuja palveluja, kyseisen infrastruktuurin laadussa tai

Hakemus, joka on hylätty riittämättömän kapasiteetin
vuoksi, on otettava uudelleen tarkasteltavaksi seuraavan

kyseisten reittien aikataulujen tarkistuksen yhteydessä, jos
hakijayritys niin vaatii. Mainittujen tarkistusten ja muiden
hallinnollisten järjestelyjen päivämäärien on oltava niiden
osapuolten saatavilla, joita asia koskee.
Päätös annetaan tiedoksi hakijayritykselle. Hylkäävä
päätös on perusteltava.

4.

Hakijana oleva yritys voi ottaa suoraan yhteyttä

muihin käyttöoikeuden myöntäviin elimiin, joita asia
koskee, edellyttäen, että tästä ilmoitetaan sille käyttöoi
keuden myöntävälle elimelle, jolle hakemus on toimitettu .
5. Rautatieyrityksen, jolle on myönnetty rautatieinfra
struktuurikapasiteetin käyttöoikeus, on tehtävä tarvittavat
hallinnolliset, tekniset ja taloudelliset sopimukset rauta
teiden infrastruktuurin hallintojen kanssa.
11 artikla

1.

Jäsenvaltioiden on säädettävä velvollisuudesta antaa

lisäksi turvallisuustodistus, jossa vahvistetaan rautatieyri
tykselle asetettavat turvallisuusvaatimukset
toiminnan takaamiseksi kyseisellä reiteillä.

turvallisen

Turvallisuustodistuksen saamista varten rautatieyri
tyksen on noudatettava yhteisön lainsäädännön mukaisia
ja ketään syrjimättä sovellettavia kansallisen lainsää

2.
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dännön säännöksiä rautatieliikennettä koskevista tekni
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sistä ja toiminnallisista vaatimuksista sekä henkilökun

pyynnöllä hakea muutosta riippumattomalta elimeltä.
Tämän elimen on päätettävä asiasta kahden kuukauden

taan, liikkuvaan kalustoon ja yhtiön sisäiseen organisaa

kuluessa siitä, kun kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu.

tioon sovellettavista turvallisuusvaatimuksista.

Sen on erityisesti osoitettava todistettavasti, että henkilö
kunnalla, joka on palkattu kuljettamaan ja seuraamaan
direktiivin 91 /440/ETY 10 artiklassa tarkoitettuja palveluja
suorittavia junia, on tarvittava koulutus noudattaa rauta

2.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpi

teet sen varmistamiseksi, että

1

kohdan mukaisesti

tehtyihin päätöksiin kohdistuu tuomioistuinvalvonta.
14 artikla

teiden infrastruktuurin hallinnon soveltamia liikennesään

töjä ja junaliikenteen etuja silmällä pitäen asetettuja

1.

turvallisuusvaatimuksia.

direktiivin täytäntöönpanosta neuvostolle kertomuksen,
johon tarvittaessa liittyy ehdotukset yhteisön toiminnan

Rautatieyrityksen on myös osoitettava, että julkinen vi

Komissio antaa kahden vuoden kuluttua tämän

ranomainen tai rautateiden infrastruktuurin hallinto on

jatkamisesta rautateiden kehittämisen alalla, erityisesti

hyväksynyt sen liikkuvan kaluston, joista nämä junat
muodostuvat ja että ne on tarkastettu kyseisen infrastruk

siltä osin, kun on kyse mahdollisuudesta laajentaa direk

tuurin osalta voimassa olevia käyttöä koskevia säännöksiä
noudattaen. Turvallisuustodistuksen myöntää sen jäsenval
tion nimittämä viranomainen, jonka alueella infrastruk
tuuri sijaitsee.

2.

12 artikla

Jäsenvaltiot voivat säätää mahdollisuudesta, että infra
struktuurin käyttöä koskeviin hakemuksiin on liitettävä

tiivin soveltamisalaa .

Jäsenvaltioiden

on annettava tämän direktiivin

noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän
direktiivin voimaantulosta. Niiden on ilmoitettava tästä

komissiolle viipymättä.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa jäsenvaltioiden anta
missa määräyksissä on viitattava tähän direktiiviin tai
niihin on liitettävä tällainen viittaus kun ne virallisesti

takuu tai muu siihen verrattava vakuus.

julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viit

Jos hakijana oleva yritys ei käytä reittiä, johon sille on
myönnetty käyttöoikeus, takuusta voidaan vähentää
summa, joka vastaa hakemuksen käsittelystä aiheutuneita
kustannuksia ja mahdollisia myöhempiä kyseisen infra
struktuurikapasiteetin käyttämättömyydestä aiheutuneita
tulonmenetyksiä. Muussa tapauksessa takuu/vakuus palau

taukset tehdään .
15 artikla

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

tetaan kokonaisuudessaan .
16 artikla

V JAKSO

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Loppusäännökset
13 artikla

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä kesäkuuta 1995.

1 . Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpi
teet sen varmistamiseksi, että infrastruktuurikapasiteetin

Neuvoston puolesta

käyttöoikeuden myöntämistä tai maksujen perimistä
koskeviin päätöksiin voi rautatieyrityksen kirjallisella

Puheenjohtaja
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