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I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 3 99/96,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 1996,

tietyntyyppisten Japanista ja Korean tasavallasta peräisin olevien elektronisten
mikropiirien, niin sanottujen DRAMien (dynamic random access memories)
tuonnissa käyttöön otettujen lopullisten polkumyyntitullien väliaikaisen sovelta
matta jättämisen jatkamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

soveltamatta Japanista ja Korean tasavallasta
peräisin olevien DRAMien tuonnissa käyttöön otet
tuja lopullisia polkumyyntitulleja yhdeksän
kuukauden ajaksi sillä perusteella, että kyseisen
tuotteen markkinatilanne oli tilapäisesti muuttunut
siinä määrin, että vahinkoa aiheuttavaa polku
myyntiä ei enää esiintynyt, ja että sen vuoksi polku
myyntitoimenpiteitä voitiin jättää väliaikaisesti
soveltamatta edellä mainituksi ajaksi.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan
yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumi
sesta 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston
asetuksen (EY) Nro 3283/94 (') ja erityisesti sen 14 artiklan
4 kohdan ,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka komissio
on tehnyt kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa,

(4)

sekä katsoo, että:

(1 )

Neuvosto on asetuksella (ETY) N:o 21 12/90 (2)
ottanut käyttöön lopullisen polkumyyntitullin
tuotaessa yhteisöön tietyntyyppisiä Japanista
peräisin olevia elektronisia mikropiirejä, niin sanot
tuja DRAMeja (dynamic random access memories),
jotka kuuluvat CN-koodeihin
— 8542 11 12, 8542 11 14, 8542 11 16, 8542 11 18
valmiiden DRAMien osalta,

— ex 8542 11 01 DRAM-piikiekkojen osalta, ex
8542 1 1 05 DRAM-sirujen osalta ja
— ex 8473 30 10 tai ex 8548 00 00 DRAM-mo
duulien osalta.

(2)

Neuvosto on asetuksella (ETY) Nro 61 1 /93 (3)
ottanut käyttöön lopullisen polkumyyntitullin
tuotaessa yhteisöön DRAMeja Korean tasavallasta.

(3)

Komissio on 8 päivänä kesäkuuta 1995 tehdyllä
päätöksellä 95/ 197/EY (4) jättänyt väliaikaisesti

(') EYVL Nro L 349, 31.12.1994, s. 1 , asetus sellaisena kuin se on

viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) Nro 1251 /95
(EYVL Nro L 122, 2.6.1995, s. 1 )
(2) EYVL Nro L 193, 25.7.1990, s. 1 , asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) Nro 2967/92 (EYVL
Nro L 299, 15.10.1992, s. 4)
(3) EYVL Nro L 66, 18.3.1993, s. 1
(4) EYVL Nro L 126, 9.6.1 995, s. 58

Komissio aloitti 15 päivänä heinäkuuta 1995 Japa
nista ja Korean tasavallasta peräisin oleviin
DRAMeihin sovellettavien polkumyyntitoimenpi
teiden uudelleentarkastelun (^ asetuksen (EY) N:o
3283/94 11 artiklan 3 ja 7 kohdan mukaisesti
selvittääkseen, onko kyseisten toimenpiteiden
soveltamista tarpeen jatkaa. Tämä uudelleentarkas
telu on vielä kesken .

(5)

Komissio on saatavissa olevien markkinatilannetta

koskevien tietojen ja erityisesti niiden viejien, joita
asia koskee, myyntikertomusten perusteella tutki
nut, täyttyvätkö polkumyyntitullien soveltamatta
jättämisen jatkamiselle asetettavat edellytykset.
Erityisesti käytettävissä olevat tilastotiedot ja komis
sion yhteisön tuottajilta sekä kaikilta tunnetuilta
japanilaisilta ja korealaisilta viejiltä hankkimat
myyntitiedot osoittavat, että toimenpiteiden alkupe
räisen soveltamatta jättämisen päättymisen lähes
tyessä yhteisön DRAM-markkinat ovat yhä vakaat
ja kysyntä ylittää tarjonnan . Myyntihinnat ovat
korkeat ja yhteisön teollisuudenalan taloudellinen
suorituskyky on edelleen hyvä. Komissio päätöksen
95/ 197/EY johdanto-osan 3 kappaleessa kuvattujen
markkinaolosuhteiden todettiin yleensä ottaen
säilyneen ennallaan . Markkinaennusteiden mukaan

markkinatilanne pysyy tällaisena vähintään vuoden
1996 ja vuoden 1997 ensimmäisen puoliskon ajan .
n EYVL Nro C 181 , 15.7.1995, s . 13

Nro L 55/2

(6)
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DRAM-markkinoiden aiemman suhdanneherk
kyyden vuoksi pidetään kuitenkin myös mahdolli
sena, että nykyistä markkinatilannetta seuraa lasku
suunta. Tämä voi johtaa vahinkoa aiheuttavan
polkumyynnin toistumiseen, mikä tekisi polku
myyntitoimenpiteet jälleen välttämättömiksi. Tätä
arviota näyttää tukevan se tosiasia, että tuotantoka
pasiteettia on viime aikoina lisätty merkittävästi
koko maailmassa ja varsinkin Japanissa ja Korean
tasavallassa ja että lisää kapasiteettia on tarkoitus

väliaikaisen soveltamatta jättämisen ajan . Jos
yhteisön teollisuuden alalle uhkaa uudelleen
aiheutua vahinkoa,

tekee

neuvostolle

myyntitullien soveltamisen aloittamisesta uudel
leen .

( 11 )

Velvoite toimittaa sitoumusten mukaista myyntiä ja
hintoja koskevat kertomukset on edelleen voimassa,
jotta komissio pystyisi valvomaan DRAM-markki
noita. Käytäntönä on kuitenkin, kuten aiemminkin,
että sinä aikana, jona polkumyyntitullien väliai
kaista soveltamatta jättämistä on jatkettu, ei tarvitse

rakentaa lähitulevaisuudessa. Voidaan kohtuudella

noudattaa näiden sitoumusten vähimmäishintoja
koskevia määräyksiä. Tästä syystä komissio
keskeyttää mainituiksi ajanjaksoiksi kyseisten
hintojen neljännesvuosittain tapahtuvan laskemisen
ja niiden ilmoittamisen yrityksille.

mahdollista tulevaa laskusuhdannetta.

Edellä todetun perusteella pidetään aiheellisena
jatkaa kyseessä olevien toimenpiteiden väliaikaista
soveltamatta jättämistä alkuperäisen yhdeksän
kuukauden jakson jälkeen vielä yhdellä vuodella; on
epätodennäköistä, että DRAMien vahingollinen
polkumyynti yhteisön markkinoilla toistuu väliai
kaisen soveltamatta jättämisen jatkamisen seurauk

komissio

viipymättä ehdotuksen edellä mainittujen polku

olettaa, että tämä tuotantokapasiteetin maailmanlaa
juinen kasvu saattaa pahentaa markkinoiden

(7)
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( 12)

Neuvoa-antavaa komiteaa on kuultu polkumyynnin
vastaisten toimenpiteiden väliaikaisesta soveltamatta
jättämisestä, ja se ei vastustanut asiaa,

sena .

(8)

(9)

Tästä syystä komissio ilmoitti asetuksen (EY) Nro
3283/94 14 artiklan 4 kohdassa säädetyn mukaisesti
valituksen tekijälle aikomuksestaan ehdottaa
neuvostolle edellä mainittujen polkumyynnin
vastaisten toimenpiteiden väliaikaisen soveltamatta
jättämisen jatkamista yhdellä vuodella ja antoi
samalla valituksen tekijälle tilaisuuden esittää
kantansa. Valituksen tekijä ei ole esittänyt vastalau
setta asian johdosta.
Päätelmässä katsotaan, että asetuksen (EY) Nro
3283/94 14 artiklan 4 kohdan mukaiset edelly
tykset kyseisten tullien väliaikaisen soveltamatta
jättämisen jatkamiseksi täyttyvät ja että väliaikaista
soveltamatta jättämistä olisi siksi jatkettava yhdellä

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Tietyntyyppisten Japanista ja Korean tasavallasta peräisin
olevien elektronisten mikropiirien, niin sanottujen
DRAMien tuonnissa neuvoston asetuksilla (ETY) Nro
2112/90 ja (ETY) Nro 611 /93 käyttöön otettujen lopul
listen polkumyyntitullien väliaikaista soveltamatta jättä
mistä jatketaan yhdellä vuodella.
2 artikla

vuodella.

(10)

Komissio seuraa edelleen tiiviisti DRAM-markki
noiden kehitystä ja yksittäisten markkinaosallistu
jien toimintaa kuten se on tehnyt jo alkuperäisen

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä,
jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 1996.

Neuvoston puolesta
P. BARATTA

Puheenjohtaja
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N:o L 55/3

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 400/96,
annettu 5 päivänä maaliskuuta 1996,
sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan maatalouden
muuntokurssin vahvistamisesta helmikuulle 1996

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(EY) Nro 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1 101 /95 (2),
ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä

temporis varastointikuukauden aikana sovellettujen maata
louden muuntokurssien keskiarvo; tämä erityinen maata
louden muuntokurssi on vahvistettava joka kuukausi edel
liseksi kuukaudeksi, ja
kyseisten säännösten soveltamisesta seuraa, että erityinen
maatalouden muuntokurssi, jota käytetään varastointikus
tannusten

korvausmäärän

muuntamiseen

valuutoiksi, vahvistetaan helmikuulle
asetuksen liitteen mukaisesti,

kansallisiksi

1996

tämän

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
Nro 3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) Nro 1 50/95 (4),
ottaa huomioon erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

maatalouden muuntokurssin soveltamiseksi sokerialalla

30 päivänä kesäkuuta 1993 annetun komission asetuksen
(ETY) Nro 1713/93 (^ sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 2926/94 (6), ja erityisesti

Erityinen maatalouden muuntokurssi, jota käytetään
muunnettaessa asetuksen (ETY) Nro 1785/81 8 artiklassa

sen 1 artiklan 3 kohdan ,

siksi valuutoiksi, vahvistetaan helmikuulle 1996 tämän

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 1713/93 1 artiklan 2 kohdassa sääde
tään, että asetuksen (ETY) Nro 1785/81 8 artiklassa tarkoi
tettu varastointikustannusten korvausmäärä on muunnet

tava kansallisiksi valuutoiksi käyttämällä erityistä maata
louden muuntokurssia, joka saadaan laskemalla pro rata

tarkoitettu varastointikustannusten korvausmäärä kansalli
asetuksen liitteen mukaisesti .

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 1996.
Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

177, 1.7.1981 , s. 4
110 , 17.5.1995, s. 1
387, 31.12.1992, s . 1
22, 31.1.1995, s. 1

EI VL IN:0 L 1 ^, 1 ./. 1993, S. 94

(j EYVL Nro L 307, 1.12.1994, s. 56
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sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen maatalouden
muuntokurssin vahvistamisesta helmikuulle 1996 5 päivänä maaliskuuta 1996 annettuun
komission asetukseen

Erityinen
1 ecu =

39,5239
7,49997

1,90616
311,761
165,198
6,61023
0,829498

2 096,38
2,14021

13,4084
198,202

maatalouden muuntokurssi

Belgian tai Luxemburgin frangia
Tanskan kruunua
Saksan markkaa
Kreikan drakmaa

Espanjan pesetaa
Ranskan frangia
Irlannin puntaa
Italian liiraa

Alankomaiden guldenia
Itävallan sillinkiä

Portugalin escudoa

5,88000

Suomen markkaa

8,93762

Ruotsin kruunua

0,856563

Englannin puntaa
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N:o L 55/ 5

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 401/96,
annettu 5 päivänä maaliskuuta 1996,

Grana Padano-, Parmigiano Reggiano- ja Provolone-juuston yksityiselle varas
toinnille annettavan tuen myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
annetun asetuksen (EY) N:o 2659/94 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2659/94 6 artiklan 1 kohta

sen ,

seuraavasti :

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä mark
kinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun
asetuksen (ETY) N:o 804/68 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o
2931 /95 (2), ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan ja 28
artiklan ,
sekä katsoo, että

komission asetuksen (EY) N:o 2659/94 (3), sellaisena kuin
se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 907/95 (4), 6
artiklan 1 kohdassa vahvistetaan Grana Padano-, Parmi

"1 .

Juuston yksityiselle varastoinnille annettavan

tuen määrä vahvistetaan seuraavasti :

a) 100 ecua tonnia kohden kiinteille kustannuksille;
b) 0,35 ecua tonnia ja sopimukseen perustuvaa varas
tointipäivää kohden varastointikustannuksille;
c) rahoituskustannuksille myönnettävä määrä, ecuina
tonnia ja sopimukseen perustuvaa varastointipäivää
kohden ilmaistuna vahvistetaan seuraavasti :

— 1,32 Grana Padano -juustolle,
— 1,58 Parmigiano Reggiano -juustolle,
— 0,78 Provolone-juustolle ."

giano Reggiano- ja Provolone-juuston yksityiselle varas

2 artikla

toinnille annettavan tuen määrä; näitä määriä on muutet

tava varastointikustannusten kehityksen huomioon otta
miseksi, ja

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

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulopäivästä lähtien
tehtyihin varastointisopimuksiin .

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 148 , 28.6.1968, s. 13
(2) EYVL N:o L 307, 20.12.1995, s. 10
(3) EYVL N:o L 284, 1.11.1994, s. 26

b) EYVL N:o L 93, 26.4.1995, s. 14

Nro L 55/6
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 402/96,
annettu 5 päivänä maaliskuuta 1996,

kypsytettyjen juustojen yksityiselle varastoinnille annettavan tuen myöntämistä
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

toinnin tukitoimenpiteisiin sovellettavasta muuntokurs
sista,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

olisi varmistettava kyseisten varastointitoimenpiteiden

sen ,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä mark
kinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 ('), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o
2931 /95 (2), ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan ja 28

jatkuvuus, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

artiklan ,
ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

sekä katsoo, että

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 508/71 (3) säädetään, että
yksityiselle varastoinnille annettavasta tuesta voidaan
päättää tiettyjen kypsytettyjen juustojen osalta siinä
tapauksessa, että kausittaisella varastoinnilla voidaan
poistaa vakava häiriötila markkinoilta tai vähentää sitä,

1 artikla

Tukea myönnetään yhteisössä valmistetun ja 2 ja 3 artik
lassa vahvistetut vaatimukset täyttävän 21 600 tonnin
emmental- ja gruyère-juustomäärän yksityiselle varastoin
nille .

emmental- ja gruyère-juustojen tuotannon kausiluontei
suuden vaikutusta on pahentanut näiden juustojen kulu
tuksen päinvastainen kausiluonteisuus; tämän vuoksi on
syytä turvautua tällaiseen varastointiin niiden määrien
osalta, jotka johtuvat kesäkuukausina ja talvikuukausina
valmistettujen juustomäärien välisestä erosta,
kyseisen toimenpiteen soveltamista koskevien yksityis
kohtaisten sääntöjen osalta olisi vahvistettava toimenpi
teestä hyötyvä enimmäismäärä sekä sopimusten voimas
saoloaika markkinoiden todellisten tarpeiden ja kyseisten
juustojen säilyvyyden mukaan; lisäksi on tarpeen
täsmentää varastointisopimuksen sisältöä juustojen tunnis
tamisen ja tuesta hyötyvien varastojen tarkastusten varmis
tamiseksi ; tuki olisi vahvistettava ottaen huomioon varas

tointikustannukset ja markkinahintojen ennakoitavissa
oleva kehitys,
ottaen huomioon tarkastuksesta saatu kokemus, olisi

2 artikla

1 . Interventioelin tekee varastointisopimuksen ainoas
taan, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) sopimuksessa tarkoitettu juustoerä on vähintään viisi
tonnia;

b) juustoihin on merkitty pysyvin kirjaimin maininta,
tarvittaessa numeroina, siitä yrityksestä, jossa ne on
valmistettu, ja maininta valmistuspäivästä ja -kuukau
desta;

c) juustot on valmistettu vähintään kymmenen päivää
ennen sopimukseen merkittyä varastoinnin alkamispäi
vämäärää;

d) juustot ovat läpäisseet laatukokeen, jonka mukaan
niillä on riittävät takeet siitä, että ne voidaan luokitella

suotavaa täsmentää sitä koskevat säännökset, erityisesti
esitettävien asiakirjojen ja paikan päällä suoritettavien

kypsymisen mukaisesti seuraavastir

tarkastusten osalta; näiden asiaa koskevien uusien vaati

—

musten vuoksi olisi säädettävä, että jäsenvaltiot voivat
määrätä sopimuspuolen vastaamaan tarkastuskustannuk

—

sista kokonaan tai osittain ,

maito- ja maitotuotealalla sovelletavaan maatalouden
muuntokurssiin vaikuttavien tosiseikkojen vahvistamisesta
30 päivänä kesäkuuta 1993 annetun komission asetuksen
(ETY) N:o 1756/93 (4), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 315/96 (% 1 artiklan 1
kohdassa säädetään maitotuotteiden yksityisen varas
(')
O
(3)
(4)
(s)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L
L

148 , 28.6.1968 , s. 13
307, 20.12.1995, s . 10
58 , 11.3.1971 , s. 1
161 , 2.7.1993, s . 48
44, 22.2.1996, s . 12

Premier choix" Ranskassa

Markenkäse" tai "Klasse fein" Saksan liittotasaval
lassa

— "Special Grade" Irlannissa
— "I luokka" Suomessa

— "1 .

Guteklasse

Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse"

Itävallassa

— "Västerbotten" Ruotsissa;

e) varastoija sitoutuu

— pitämään koko varastoinnin ajan juustoja tiloissa,
joiden enimmäislämpötila on ilmoitettu 2
kohdassa;
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— olemaan muuttamatta sopimuksessa tarkoitetun
erän koostumusta sopimuksen voimassaoloaikana
ilman interventioelimen ennalta antamaa lupaa.
Sikäli kuin eräkohtaisesti vahvistettua vähimmäis

määrää koskevaa edellytystä noudatetaan, interven
tioelin voi antaa luvan muutokseen, joka rajoittuu
näiden juustojen poistamiseen varastosta tai korvaa
miseen toisilla, jos todetaan, että niiden laadun
heikkenemisen vuoksi varastointia ei voida jatkaa.

Tapauksessa, jossa tietyt määrät poistetaan varas
tosta

i) jos mainitut määrät on korvattu interventio
elimen antaman luvan mukaisesti, sopimuksen
ei katsota muuttuneen;

ii) jos mainittuja määriä ei korvata, sopimusta pide
tään alun perin jatkuvasti varastossa olevalle
määrälle tehtynä.
Tästä muutoksesta aiheutuvat valvontakustannukset

ovat varastoijan vastuulla, jonka puolestaan on

— pidettävä varastokirjanpitoa ja ilmoitettava viikoit

Nro L 55/7

b) 0,35 ecua tonnia ja sopimukseen sisältyvää varastointi
päivää kohden varastointikustannusten osalta;
c) 0,75 ecua tonnia ja sopimukseen sisältyvää varastointi
päivää kohden rahoituskustannusten osalta.

2. Tukea ei myönnetä, jos sopimukseen liittyvä varas
tointiaika on alle yhdeksänkymmentä päivää. Tuen enim
mäismäärä ei voi ylittää sadankahdeksankymmenen
päivän varastointiaikaa vastaavaa määrää.
Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan

toisessa

luetelmakohdassa

säädetään,

ensimmäisessä

alakohdassa tarkoitetun ja 3 artiklan 2 kohdassa tarkoi
tetun varastostapoistoa koskevan kauden jälkeen varastoija
voi poistaa varastosta sopimuksessa tarkoitetun erän osit
tain tai kokonaan . Varastosta poistettavan määrän on
oltava vähintään 500 kilogrammaa. Jäsenvaltiot voivat
kuitenkin korottaa tätä määrää kahteen tonniin asti .

Sopimuksessa tarkoitetun juuston varastosta poistamiseen
liittyvien toimien aloituspäivä ei sisälly varastointisopi
muksen voimassaoloaikaan .

tain interventioelimelle kuluneen viikon aikana

varastoon tuodut ja varastosta viedyt määrät.

5 artikla

2. Tilojen enimmäislämpötila on emmentaalin osalta
+ 6 celsiusastetta ja gruyere-juuston osalta + 10 celsiusas
tetta. Jäsenvaltiot voivat sallia emmentaalille enintään
+ 10 celsiusasteen lämpötilan siinä tapauksessa, että sopi

1 . Jäsenvaltioiden on valvottava, että tuen maksamiseen
oikeuttavia edellytyksiä noudatetaan.

mukseen kuuluva juusto on aiemmin kypsytetty.
3.

Varastointisopimus

a) tehdään kirjallisesti ja siinä ilmoitetaan sovitun varas
toinnin alkamispäivä; tämä päivä on aikaisintaan sopi
muksessa tarkoitetun juustoerän varastoon tuomiseen
liittyvien toimien päättymistä seuraava päivä;

2. Sopimuspuolen on annettava toimenpiteen valvon
nasta vastaavien kansallisten viranomaisten käyttöön
kaikki asiakirjat, joilla voidaan varmistaa yksityisesti varas
toitujen tuotteiden osalta erityisesti seuraavat seikat:
a) juuston omistaja varastoonsaapumishetkellä;
b) juustojen alkuperä ja valmistuspäivämäärä;
c) varastoon saapumispäivämäärä;

d) juustojen varastossaolo;

b) tehdään sopimuksessa tarkoitetun juustoerän varastoon
tuomiseen liittyvien toimien jälkeen ja viimeistään
neljänkymmenen päivän kuluessa sovitun varastoinnin
alkamisesta .

3 artikla

1.

Tukea myönnetään ainoastaan juustoille, jotka on

e) varastosta poistamisen päivämäärä .

3 . Sopimuspuolen tai vaihtoehtoisesti varastonpitäjän
on pidettävä varastokirjanpitoa, joka on nähtävillä varas
tossa ja josta ilmenee
a) sopimuksen numeron mukaisesti tunnistetut yksityi
sesti varastoidut tuotteet;

b) varastoon saapumis- ja varastosta poistumispäivämäärät;

tuotu varastoon varastointiaikana. Tämä alkaa 1 päivänä
huhtikuuta 1996 ja päättyy viimeistään 30 päivänä syys

c) eräkohtaiset juustomäärät ja niiden paino;

kuuta samana vuonna.

d) tuotteiden sijainti varastossa.

2. Varastoitu juusto voidaan poistaa varastosta ainoas
taan varaston poistamisen aikana. Tämä alkaa 1 päivänä
lokakuuta 1996 ja päättyy seuraavan vuoden 31 päivänä

4. Varastoitujen tuotteiden on oltava helposti tunnistet
tavissa, ja ne on yksilöitävä sopimuksessa.

maaliskuuta .

4 artikla

1.

Tuki vahvistetaan seuraavalla tavalla :

a) 100 ecua tonnia kohden kiinteiden kustannusten
osalta;

Sopimuksessa tarkoitettuihin juustoihin on kiinnitettävä
erityinen merkki.
5.

Toimivaltaiset toimielimet tekevät tarkastuksia varas

toon saapumisen aikana erityisesti sen varmistamiseksi,
että varastoidut tuotteet ovat oikeutettuja tukeen, ja sen
estämiseksi , että tuotteita ei korvattaisi toisilla tuotteilla

varastointisopimuksen aikana, sanotun kuitenkaan rajoit
tamatta 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan soveltamista .

FI
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Valvonnasta vastaava kansallinen viranomainen

a) tekee satunnaisia tarkastuksia todetakseen tuotteiden
olevan varastossa. Otetun näytteen on oltava edustava ja
sen on vastattava vähintään kymmentä prosenttia yksi
tyistä varastointia koskevan sopimuksen mukaisesti
tukea

saavasta

kokonaismäärästä .

Tämä

tarkastus

käsittää 3 kohdassa tarkoitetun kirjanpidon tarkasta
misen lisäksi tuotteiden painon ja luonteen fyysisen
tarkastuksen ja tunnistamisen . Näiden fyysisten tarkas
tusten on koskettava vähintään viittä prosenttia satun

8.

Jos vähintään viidessä prosentissa tarkastetuista

tuotemääristä ilmenee säännönvastaisuuksia, tarkastuksia

laajennetaan koskemaan suurempaa näytemäärää, jonka
toimivaltainen toimielin määrittää .

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä tapauk
sista neljän viikon kuluessa.
9 . Jäsenvaltiot voivat säätää, että valvontakustannukset
jäävät osaksi tai kokonaan sopimuspuolen vastuulle.
6 artikla

naisesti tarkastettavista määristä;

b) tarkastaa tuotteiden varastossaolon sopimusvarastoin
tiajan päättyessä.

7. Edellä 5 ja 6 kohdan mukaisesti tehdyistä tarkastuk
sista on tehtävä kertomus, jossa on

6 . 3 . 96

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin viikon
tiistaina

a) edellisellä viikolla varastointisopimuksiin kuuluvien
juustojen määrät;
b) mahdollisesti ne määrät, joille on annettu 2 artiklan 1
kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoi

— tarkastuspäivämäärä

tettu lupa.

— tarkastuksen kesto

7 artikla
— tarkastuksessa toteutetut toimet.

Tarkastuskertomuksen on oltava vastuussa olevan toimen

haltijan sekä sopimuspuolen tai tarvittaessa varastonpi
täjän allekirjoittama.

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

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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Nro L 55/9

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 403/96,
annettu 5 päivänä maaliskuuta 1996,

vuoden 1996 ensimmäisellä puolivuotiskaudella toteutettavista tiettyjen elävien
nautaeläinten tuontia koskevista ylimääräisistä hallintotoimenpiteistä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

komission asetuksen (ETY) N:o 3719/88 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2137/95 (4), ja naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjär
jestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista sään
nöistä sekä asetuksen (ETY) Nro 2377/80 kumoamisesta
26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen

ottaa huomioon tiettyjen maataloustuotteita koskevien
myönnytysten tekemisestä tariffikiintiöinä ja Eurooppa
sopimuksissa määrättyjen maataloutta koskevien myönny
tysten autonomisesta ja väliaikaisesta mukauttamisesta
Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen
osana tehdyn maataloussopimuksen huomioon ottami
seksi 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston
asetuksen (EY) Nro 3066/95 (') ja erityisesti sen 8 artiklan,

(EY) Nro 1445/95 (*), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 2856/95 (6) säännöksistä
poiketen; on myös syytä säätää, että todistukset annettai
siin harkinta-ajan jälkeen ja tarvittaessa yhtenäistä vähen
nysprosenttia soveltaen, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo, että
ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

asetuksessa (EY) Nro 3066/95 säädetään 89 OOO:n enintään
80 kilogrammaa painavan, tietyistä kolmansista maista
lähtöisin olevan nautaeläimen tariffikiintiön, johon sovel
letaan 80 prosentin alennusta tuontitulleista, avaamisesta
vuoden 1996 ensimmäiseksi puolivuotiskaudeksi,
vuoden 1996 ensimmäisellä puolivuotiskaudella toteutet
tavista tiettyjen elävien nautaeläinten tuontia koskevista
hallintotoimenpiteistä 20 päivänä joulukuuta 1995 anne
tussa komission asetuksessa (EY) Nro 3018/95 (2) säädetään
tietyistä 62 250rn enintään 80 kilogrammaa painavan
eläimen tuontia koskevista toimenpiteistä; tätä määrää
lisätään asetuksen (EY) Nro 3066/95 soveltamiseksi 26 750
eläimellä vuoden 1996 ensimmäiseksi puolivuotiskau

1 artikla

Tässä asetuksessa säädetään vuoden 1996 ensimmäisen

puolivuotiskauden aikana yhteisöön tuotavien enintään 80
kilogrammaa painavien, CN-koodiin 0102 90 05 kuulu
vien ja liitteessä I esitetyistä maista lähtöisin olevien
elävien nautaeläinten yhteisöön tuontia koskevista hallin

totoimenpiteistä asetuksessa (EY) Nro 3018/95 säädettyjen
hallintotoimenpiteiden lisäksi .

2 artikla

deksi; tämän takia olisi vahvistettava näitä viimeksi

mainittuja elämiä koskevat hallintotoimenpiteet seuraten
asetuksessa (EY) Nro 3108/95 jo säädettyä tuontimenette
lyä; jotta kuitenkin otettaisiin paremmin huomioon enin
tään 80 kilogrammaa painavien vasikoiden erityisiin tuon
timenettelyihin kuuluva perinteinen kauppa, on syytä
ottaa käyttöön hieman muutetut perusteet perinteisiksi
kutsuttujen viitemäärien osalta,

1.

2. Arvotullia ja yhteisessä tullitariffissa vahvistettuja
tuontitullin erityisiä määriä alennetaan 80 prosentilla
näiden eläinten osalta.

3.
on syytä säätää, että menettelyä hallinnoidaan tuontitodis
tusten avulla; tämän takia olisi säädettävä erityisesti hake
musten jättämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
sekä osista, joiden on sisällyttävä hakemuksiin ja todistuk
siin tarvittaessa tietyistä maataloustuotteiden tuonti- ja
vientilupien sekä ennakkovahvistustodistusten järjes
telmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtai
sista säännöistä 16 päivänä marraskuuta 1988 annetun
(>) EYVL N:o L 328 , 30.12.1995, s. 31
(2 EYVL N:o L 314, 28.12.1 995, s. 58

Tuontitodistuksia voidaan antaa ainoastaan 26 750rlle

CN-koodiin 0102 90 05 kuuluvalle eläimelle.

Edellä 1 kohdassa säädetty määrä jakautuu kahteen

osaan seuraavasti :

a) ensimmäinen, 70 prosentin suuruinen eli 18 725
eläintä käsittävä osa jaetaan seuraavien kesken:

— sellaiset yhteisön, sellaisena kuin se oli 31 päivänä
joulukuuta 1994, tuojat, joiden on mahdollista
3)
(4)
(0
(6)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

331 ,
214,
143,
299,

2.12.1988 , s . 1
85.1995, s. 21
27.6.1 995, s. 35
12.12.1995, s. 10

N:o L 55/ 10

todistaa
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tuoneensa

CN-koodiin

0102 90 05

kuuluvia elämiä vuosien 1993 , 1994 tai 1995 aikana

liitteessä II esitettyjen asetusten mukaisesti, ja
— uusien jäsenvaltioiden tuojat, jotka voivat todistaa
tuoneensa siihen jäsenvaltioon, johon he ovat sijoit

2.

6 . 3 . 96

Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan sovel

tamiseksi toimijoiden on esitettävä toimivaltaisille viran
omaisille tuontioikeushakemuksensa, jonka liitteenä on 2
artiklan 6 kohdassa tarkoitettu todiste, viimeistään 12
päivänä maaliskuuta 1996.

tautuneet,

vuosien 1993 ja 1994 aikana edellä mainittuihin
CN-koodeihin kuuluvia elämiä maista, joita oli 31
päivänä joulukuuta 1994 pidettävä heidän kannal
taan kolmansina maina, ja tuoneet vuoden 1995
aikana eläimiä liitteessä II olevassa b kohdassa

Tarkastettuaan esitetyt asiakirjat jäsenvaltioiden on toimi
tettava komissiolle viimeistään 25 päivänä maaliskuuta
1996 hyväksymisedellytykset täyttävien toimijoiden luet
telo, jossa on erityisesti näidet nimet ja osoitteet sekä
kunkin viitevuoden aikana tuotujen hyväksyttävien
eläinten määrät.

tarkoitettujen asetusten mukaisesti,

b) toinen, 30 prosentin suuruinen eli 8 025 eläintä käsit
tävä osa jaetaan niiden toimijoiden kesken, jotka voivat
todistaa tuoneensa ja/tai vieneensä vuoden 1995 aikana
vähintään 100 CN-koodiin 0102 90 kuuluvaa muuta
kuin a alakohdassa tarkoitettua elävää nautaeläintä.

Näiden tuojien on oltava merkittyinä kansalliseen alv-re
kisteriin .

4.
Edellä 18 725 eläintä käsittävän määrän jako vaati
mukset täyttävien tuojien kesken toteutetaan suhteessa
heidän vuosien 1993, 1994 ja 1995 aikana suorittamaansa
3 kohdan a alakohdan mukaiseen eläinten tuontiin siltä
osin kuin tuonnista on 6 kohdan mukaiset todisteet.

5.
Edellä 8 025 eläintä käsittävän määrän jako toteute
taan suhteessa vaatimukset täyttävien toimijoiden hake
miin määriin .

3.

Kukin asianomainen toimija voi jättää ainoastaan yhden
hakemuksen . Jos sama henkilö tekee useamman kuin
yhden hakemuksen, kaikki tämän hakemukset on hylät
tävä. Hakemus voi koskea enintään käytetävissä olevaa
määrää .

Tarkastettuaan esitetyt asiakirjat jäsenvaltioiden on toimi
tettava komissiolle luettelo hakijoista ja haetuista määristä
viimeistään 25 päivänä maaliskuuta 1996.
4.

6. Todisteet tuonnista ja viennistä esitetään yksinomaan
vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulliasia
kirjan tai vientiasiakirjan avulla, jossa on oltava tulliviran

Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan b alakohdan

soveltamiseksi toimijoiden on jätettävä tuontioikeushake
muksensa, jonka liitteenä on 2 artiklan 6 kohdassa tarkoi
tettu todiste, 12 päivään maaliskuuta 1996 mennessä.

Kaikki tiedonannot mukaan luettuna ilmoitukset

siitä, ettei hakemuksia ole jätetty, on toimitettava teleksi
sanomana tai telekopiona, ja jos hakemuksia on jätetty,
liitteissä III ja IV esitettyjä lomakkeita käyttäen.

omaisten tekemä asianmukainen hyväksymismerkintä.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä asianmukaisella
tavalla oikeaksi toditettuja jäljennöksiä edellä tarkoitetuista
asiakirjoista, jos hakija voi todistaa toimivaltaista virano
maista tyydyttävällä tavalla, ettei hänen ole ollut mahdol
lista saada alkuperäisiä asiakirjoja.

3 artikla

1.
Edellä 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan perusteella
toteutettavassa jaossa ei oteta huomioon toimijoita, jotka
eivät enää harjoittaneet toimintaa naudanliha-alalla 1
päivänä tammikuuta 1996.
2.

Sellaisten yritysten, joilla kullakin on 2 artiklan 4

kohdan

mukaisia

oikeuksia,

sulautumisen

tuloksena

syntyneellä yhtiöllä on samat oikeudet kuin yrityksillä,
joista se on muodostunut.

5 artikla

1 . Komissio päättää, missä määrin hakemukset on
mahdollista hyväksyä.
2. Jos 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa hakemuk
sissa esitetyt määrät ovat suuremmat kuin käytettävissä
olevat määrät, komissio vahvistaa haetuille määrille yhtei
näisen vähennysprosentin .

Jos edellisessä alakohdassa tarkoitetun vähennyksen
tulokseksi saadaan määrä, joka on pienempi kuin 100
eläintä hakemusta kohden, myöntäminen suoritetaan
arpomalla 100 eläimen erissä kyseistä jäsenvaltiota
kohden . Jos jäljelle jää määrä, joka on pienempi kuin 100
eläintä, kyseiselle määrälle annetaan ainoastaan yksi todis
tus .

4 artikla

1.

6 artikla

Tuontioikeushakemus on mahdollista tehdä ainoas

taan siinä jäsenvaltiossa, jossa hakija on rekisteröity 2

1.

artiklan 3 kohdan mukaisesti .

tuonnin edellytyksenä on tuontitodistuksen esittäminen.

Edellä 5 artiklan mukaisesti myönnettyjen määrien

6 . 3 . 96
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Todistushakemus voidaan jättää ainoastaan siinä

jäsenvaltiossa, jossa tuontioikeushakemus on jätetty.
3 . Todistukset annetaan toimijoiden hakemuksesta 5
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen voimaantulosta
alkaen .

5. Tuontitodistusten voimassaoloaika
päivänä kesäkuuta 1996.

päättyy

30

6.

Annetut todistukset ovat voimassa koko yhteisössä.

7.

Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 8 artiklan 4 kohtaa ei

sovelleta.

Eläinten, joille todistus annetaan, lukumäärä ilmaistaan
yksikköinä. Pyöristäminen suoritetaan tapauksen mukaan
ylös- ja alaspäin.
4.

N:o L 55/ 11

Todistushakemukseen ja todistukseen on tehtävä

seuraavat merkinnät:

a) 8 kohtaan merkintä liitteessä I tarkoitetuista maista;
todistus velvoittaa tuomaan yhdestä tai useammasta
merkitystä maasta,

7 artikla
Viimeistään

kolmen viikon

Reglamento (CE) n° 403/96
Forordning (EF) nr. 403/96
Verordnung (EG) Nr. 403/96
Κανονισμός (EK) αριθ. 403/96

Regulation (EC) No 403/96
Réglement (CE) n° 403/96
Regolamento (CE) n . 403/96
Verordening (EG) nr. 403/96
Regulamento (CE) n? 403/96
Asetus (EY) N:o 403/96
Förordning (EG) nr 403/96.

tässä

asetuksessa

tuontitodistuksen

antaneelle

toimivaltaiselle viranomai

selle tuotujen eläinten lukumäärä ja alkuperä. Kyseisen
viranomaisen on toimitettava nämä tiedot komissiolle

jokaisen kuukauden alussa.
8 artikla

b) 16 kohtaan alanimike CN 0102 90 05,

c) 20 kohtaan seuraava merkintä:

kuluttua

tarkoitettujen eläinten tuonnista tuojan on ilmoitettava

Asetuksen (EY) N:o 1445/95 4 artiklassa säädetty vakuus
annetaan toditusten antamisen yhteydessä.
9 artikla

Asetusten (ETY) N:o 3719/88 ja (EY) N:o 1445/95 sään
nöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä
muuta johdu.
10 artikla

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

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

Nro L 55/ 12
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LIITE I

Kolmansien maiden luettelo

— Unkari

— Puola
— Tšekin tasavalta
— Slovakia

— Romania

— Bulgaria
— Liettua
— Latvia
— Viro

LIITE II

Asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asetukset

Komission asetukset

a) (ETY) N:o 3619/92 (EYVL N:o L 367, 16.12.1992, s. 17)
(EY) N:o 3409/93 (EYVL N:o L 310, 14.12.1993, s. 22)
b) (EY) N:o 3076/94 (EYVL N:o L 325, 17.12.1994, s. 8)
(EY) N:o 1566/95 (EYVL N:o L 150, 1.7.1995, s. 24)
(EY) N:o 2491 /95 (EYVL N:o L 256, 26.10.1995, s. 36).
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N:o L 55/ 13

LIITE III

Telekopionumero: + 322 296 6027 / + 322 295 3613
Asetuksen (EY) N:o 403/96 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan soveltaminen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

PO VI/D/2 — NAUDANLIHA-ALA

TUONTIOIKEUSHAKEMUS

Päivämäärä:

Jakso:

Jäsenvaltio:
Tuodut määrät

Järjestysnumero

(eläiminä)

Hakija (nimi ja osoite)

vuonna

1993

Yhteensä

Jäsenvaltio: Telekopionumero:
Puhelinnumero: ...

Yhteensä kolmena

1994

1995

Nro L 55/ 14
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LIITE IV

Telekopionumero: + 322 296 6027 / + 322 295 3613

Asetuksen (EY) N:o 403/96 2 artiklan 3 kohdan b alakohdan soveltaminen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

PO VI/D/2 — NAUDANLIHA-ALA

TUONTIOIKEUSHAKEMUS

Päivämäärä:

Jakso:

Jäsenvaltio:
Järjestysnumero

Hakija (nimi ja osoite)

Yhteensä

Jäsenvaltio: Telekopionumero:
Puhelinnumero:

Määrä (eläiminä)

6. 3. 96
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 404/96,
annettu 5 päivänä maaliskuuta 1996,
tavallisen vehnän Algeriaan ja Marokkoon suuntautuvan viennin tukea tai vienti
maksua koskevan tarjouskilpailun avaamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
1 artikla

sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1863/95 (2),

1.

pailu.

2.
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) Nro 1766/92
tietyistä yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä, vientitu
kien myöntämisestä ja häiriötilanteessa toteutettavista
toimenpiteistä vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) Nro 1 501 /95 (3), sellai
sena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
95/96 (4), ja erityisesti sen 4 artiklan,

Järjestetään asetuksen (EY) N:o 1501 /95 4 artiklassa

säädetty vientitukea tai vientimaksua koskeva tarjouskil
Tarjouskilpailu koskee Algeriaan ja Marokkoon

vietävää tavallista vehnää .

3 . Tarjouskilpailuun voi osallistua 28 päivään maalis
kuuta 1996 asti . Kyseisen jakson aikana järjestetään viikot
taisia tarjouskilpailuja, joihin liittyvät määrät ja tarjousten
jättöpäivät määritetään tarjouskilpailuilmoituksessa.
2 artikla

sekä katsoo, että
tavallisen vehnän maailmanmarkkinoiden tämänhetkisen

Tarjous voidaan hyväksyä ainoastaan, jos se koskee vähin

tilanteen takia Algerian ja Marokon markkinoiden huolto
on vaikeutunut; kyseiset maat ovat Euroopan yhteisön
perinteisiä markkina-alueita; jotta varmuudella voitaisiin
taata osa huollosta, on aiheellista avata asetuksen (EY) Nro
1501 /95 4 artiklan mukaisesti tavallisen vehnän kyseisiin

tään 1 000 tonnia.

maihin

Asetuksen (EY) Nro 1501 /95 5 artiklan 3 a kohdassa

suuntautuvan

viennin

tukea

tai

vientimaksua

koskeva tarjouskilpailu,

3 artikla

tarkoitettu vakuus on 12 ecua tonnia kohti .

yksityiskohtaiset säännöt tarjouskilpailumenettelyn sovel
tamisesta vientituen tai vientimaksun vahvistamista varten

4 artikla

on annettu komission asetuksessa (EY) Nro 1501 /95;
tarjouskilpailusitoumuksiin kuuluu velvoite jättää vientito
distushakemus; tarjouskilpailuvakuus, jonka suuruus on 12
ecua tonnia kohti ja joka on annettava tarjousta esitet

3719/88 (*) 21 artiklan 1 kohdassa säädetään asetuksen
(EY) Nro 1501 /95 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti annet

täessä, voi taata tämän velvoitteen noudattamisen ,

tuja vientitodistuksia pidetään niiden voimassaoloajan

1.

Poiketen siitä, mitä komission asetuksen (ETY) Nro

määrittämistä varten tarjousten jättöpäivänä annettuina.
on tarpeen säätää erityisestä voimassaoloajasta tässä
tarjouskilpailussa annetuille todistuksille; tämän voimas
saoloajan on vastattava Algerian ja Marokon tarpeita
meneillään

olevan

markkinointivuoden

osalta; tämän

vuoksi vientitodistusten voimassaoloaika on rajoitettava 30
päivään kesäkuuta 1996,
vientiä koskevan tarjouskilpailumenettelyn sujuminen
edellyttää, että säädetään vähimmäismäärästä sekä toimi
valtaisille viranomaisille toimitettujen tarjousten määräa
jasta ja muodosta, ja

viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheen
johtajansa asettamassa määräajassa,
(') EYVL N:o L 181 , 1.7.1992, s. 21
(2) EYVL N:o L 179, 29.7.1995, s . 1
(3) EYVL N:o L 147, 30.6.1995, s . 7

H EYVL N:o L 18, 24.1.1996, s. 10

2. Tässä tarjouskilpailussa annetut vientitodistukset ovat
voimassa niiden 1 kohdan mukaisesta antopäivästä alkaen
kesäkuun 30 päivään 1996, sanotun kuitenkaan rajoitta
matta komission asetuksen (EY) Nro 1521 /94 (*) 1 artiklan
säännösten soveltamista .

5 artikla

1 . Komissio päättää asetuksen (ETY) Nro 1766/92 23
artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen
— joko enimmäisvientituen vahvistamisesta ottaen
huomioon erityisesti asetuksen (EY) Nro 1501 /95 1
artiklassa säädetyt perusteet,
O EYVL N:o L 331 , 2.12.1988 , s . 1
6 EYVL N:o L 162, 30.6.1994, s . 47

N:o L 55/ 16
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ottaen

asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Tarjoukset on

huomioon erityisesti asetuksen (EY) Nro 1501 /95 1
artiklassa säädetyt perusteet,
— tai tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

välitettävä liitteessä I esitetyn kaavion mukaisesti liitteessä
II osoitettuihin teleksi- tai telekopionumeroihin .

— tai

2.

vähimmäisvientimaksun

vahvistamisesta

Kun enimmäisvientituki on vahvistettu, tarjouskil

Ellei yhtään tarjousta ole jätetty, jäsenmaat ilmoittavat siitä
komissiolle edellisessä kohdassa tarkoitetussa määräajassa.

pailu ratkaistaan sen tarjouksen tekijän tai niiden
tarjousten tekijöiden hyväksi, joiden tarjous on enimmäis
vientituen suuruinen tai sitä alhaisempi .
3 . Kun vähimmäisvientimaksu on vahvistettu, tarjous
kilpailu ratkaistaan sen tarjouksen tekijän tai niiden
tarjousten tekijöiden hyväksi, joiden tarjous on vähim
mäisvientimaksun suuruinen tai sitä korkeampi.

7 artikla

Tarjousten jättämiselle asetetut määräajat vastaavat Belgian
aikaa.

8 artikla

6 artikla

Jätettyjen tarjousten on saavuttava komission jäsenval
tioiden välityksellä viimeistään puolitoista tuntia tarjous
kilpailuilmoituksessa tarjousten viikoittaiselle jättämiselle.

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 5 päivänä maaliskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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Nro L 55/ 17

LIITE I

Viikoittainen tarjouskilpailu Algeriaan ja Marokkoon vietävän tavallisen vehnän vienti
tuesta

[Asetus (EY) N:o 404/961

[Tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymisaika (päivämäärä/tunti)]

1

2

Tarjousten tekijöiden

Määrä
tonneina

3

A

numero

Vientimaksun

Vientituen

määrä

määrä

ecuina tonnia kohti

ecuina tonnia kohti

1

2

3

jne.

LIITE II

Ainoat yhteydenpidossa Brysseliin [PO VI(C/ 1 )] käytettävät numerot:
— teleksillä:

— 22037 AGREC B,

— telekopiolaitteella:

— 22070 AGREC B (kreikkalaiset kirjaimet)
— 295 25 1 5,
— 296 49 56 .

B
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 405/96,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 1 996,

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
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2933/95 (2), ja
erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiin
teät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esite

tylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä

1 artikla

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutet

Asetuksen (EY) Nro 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut

tuna asetuksella (EY) Nro 1 50/95 (4), ja erityisesti sen 3
artiklan 3 kohdan,

tuonnin

kiinteät

arvot

vahvistetaan

liitteessä

olevassa

taulukossa merkityllä tavalla.

sekä katsoo, että
2 artikla

asetuksessa (EY) Nro 3223/94 säädetään Uruguayn kier
roksen

monenvälisten

kauppaneuvottelujen

tulosten

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
O
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
Nro
N:o

L
L
L
L

337, 24.12.1994,
307, 20.12.1995,
387, 31.12.1992,
22, 31.1.1995, s.

s. 66
s. 21
s. 1
1

FI

6. 3 . 96

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

N:o L 55/ 19

LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
5 päivänä maaliskuuta 1996 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
CN-koodi

0702 00 15

0707 00 15

0709 10 10

0709 90 73

Kolmannen

Tuonnin kiinteä

maan koodi (')

arvo

(ecua/100 kg)
CN-koodi

0805 30 20

Tuonnin kiinteä
arvo

052

43,7

060

80,2

204

88,8

064

59,6

220

74,0

67,5

052

72,7

066

41,7

388

068

62,3

400

68,0

204

73,0

512

54,8

208

44,0

520

66,5

212

83,1

524

100,8

624

140,8

528

56,4

999

69,8

600

73,5

052

125,6

624

88,6

053

156,2

999

73,8

060

61,0

066

53,8

068

142,4

204

144,3

624

148,7

999

118,9

0808 10 51 , 0808 10 53,
0808 10 59

052

64,0

064

78,6
105,8
85,1

388
400

62,0
68,4
109,3

404
508

220

337,7

512

999

337,7

524

124,7

052

134,9

528

107,0

204

77,5

624

86,5

412

54,2

728

107,3

624

241,6

800

78,0

999

127,1

804

21,0

999

84,4

039

90,0

0805 10 01 , 0805 10 05,
0805 10 09

Kolmannen

maan koodi (')

052

37,1

204

41,2

052

86,3

208

58,0

064

72,5

0808 20 31

212

50,4

388

85,1

220

60,8

400

100,6

60,2
64,4

388

40,5

512

400

40,0

528

436

41,6

624

79,0

448

26,7

728

115,4

600

64,2

800

55,8

624

50,4

804

112,9

999

46,4

l

l

999

j

83,8

(') Komission asetuksessa (EY) N:o 3079/94 (EYVL N:o L 325, 17.12.1994, s. 1 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi "999" tarkoittaa "muuta alkuperää".
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 406/96,
annettu 5 päivänä maaliskuuta 1996,

siipikarjanliha-alan vientitukien muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

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

sen ,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkina
järjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
2916/95 (2), ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että

siipikarjanliha-alan vientiin sovellettavat tuet vahvistetaan
komission asetuksessa (EY) N:o 273/96 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 389/96 (4),
Ja

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) Nro 2777/75 1 artiklan 1
kohdassa tarkoitettujen tuotteiden asetuksen (EY) Nro
273/96, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä vahvis
tetut vientituet tämän asetuksen liitteen mukaisesti .

2 artikla

asetuksen (ETY) Nro 2777/75 8 artiklassa mainittujen
perusteiden soveltamisesta komission käytettävissä oleviin

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
(3)
(«)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

282, 1.11.1975, s. 77
305, 19.12.1995, s. 49
36, 14.2.1996, s. 18
53, 2.3.1996, s. 13
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Nro L 55/21

LIITE

siipikarjanliha-alan vientitukien muuttamisesta 5 päivänä maaliskuuta 1996 annettuun
komission asetukseen

Tuotekoodi

Tuen

Tuen

määräpaikka (')

määrä (2)

Tuote koodi

Tuen

Tuen

määräpaikka (')

määrä (2)

ecua/ 100 kpl
0105 11 11 000

01

1,40

0105 11 19 000

01

1,40

0105 11 91 000

01

1,40

0105 11 99 000

01

0207 12 90 190

0207 25 10 000

04

8,00

0207 25 90 000

04

8,00

0207 14 20 900

05

4,50

0207 14 60 900

05

4,50

0207 14 70 190

05

4,50

0207 14 70 290

05

4,50

0207 27 10 990

04

12,00

1,40

ecua/ 100 kg
0207 12 10 900

ecua/ 1 00 kg

02

30,00

03

8,00

02

33,00

0207 27 60 000

04

6,50

03

8,00

0207 27 70 000

04

6,50

(') Määräpaikat ovat:
01 kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Amerikan yhdysvallat,
02 Angola, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat, Jordania, Jemen, Libanon, Iran, Armenia, Azerbaidzan, Georgia, Venäjä,
Uzbekistan ja Tadzikistan,
03 kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Amerikan yhdysvallat, Bulgaria, Puola, Unkari, Romania, Slovakia, Tsekki ja edellä 02 kohdassa tarkoitetut.
04 kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Amerikan yhdysvallat, Bulgaria, Puola, Unkari, Romania, Slovakia ja Tsekki.
05 kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Amerikan yhdysvallat, Bulgaria, Puola, Unkari, Romania, Slovakia, Tsekki, Armenia, Azerbaidzan, Valko-Venäjä,
Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Moldova, Venäjä, Tadzikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Liettua, Viro ja Latvia.

(J) Tukea voidaan myöntää Jugoslavian liittotasavaltaan (Serbia ja Montenegro) suuntautuvaan vientiin ainoastaan asetuksissa (ETY) N:o 990/93, sellaisena kuin
se on muutettuna, ja (EY) N:o 2815/95 säädettyjä ehtoja noudattaen.

Huom. Tuotekoodit ja alaviitteet määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87, sellaisena kuin se on muutettuna.

N:o L 55/22

\
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KOMISSION DIREKTIIVI 96/8 /EY,

annettu 26 päivänä helmikuuta 1996,
laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

vistä erityisistä ravitsemuksellisista aineista tullaan anta
maan säännökset erillisessä komission direktiivissä,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

lisäaineiden käyttöä koskevien tuotteiden/valmisteiden
valmistuksessa

ottaa huomioon erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvik
keita eli erityisuokavaliovalmisteita koskevan jäsenvaltion
lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1989
annetun neuvoston direktiivin 89/398/ETY (') ja erityisesti
sen 4 artiklan ,
sekä katsoo, että

tässä direktiivissä suunnitellut yhteisön toimenpiteet eivät

ylitä sitä, mikä on välttämätöntä niiden tavoitteiden
saavuttamiseksi, josta yhteisön tasolla säädetään jo direktii
vissä 89/398 / ETY,

tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ja/tai
valmisteet ovat erilaisia, ja yleensä ne erotetaan valmis

teiksi , joiden tarkoituksena on korvata päivän ruokavalio
kokonaan, sekä valmisteiksi joiden tarkoituksena on
korvata päivän ruokavalio osittain,
näiden valmisteiden koostumuksen on oltava sellainen ,

säännökset

tullaan

säätämään

direktiivin 89/398 / ETY 7 artiklan mukaisesti tämän
direktiivin soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin /valmistei

siin sovelletaan kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen elin
tarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18
päivänä joulukuuta 1978 annetussa neuvoston direktiivissä
79/ 112/ETY (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 93/ 102/EY (3), säädettyjä yleisiä
sääntöjä; soveltuvin osin tässä direktiivissä annetaan
näiden yleisten sääntöjen lisäykset ja poikkeukset sekä
käsitellään niitä yksityiskohtaisesti,
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien valmisteiden

ominaisuudet ja käyttötarkoitus edellyttävät energiasi
sällön ja tärkeimpien ravintoaineiden merkintää,
elintarvikealan

että niiden henkilöiden, joille ne on tarkoitettu, välttämät

koskevat

asiaa koskevissa neuvoston direktiiveissä,

tiedekomiteaa

on

kuultu

direktiivin

89/398/ETY 4 artiklan mukaisesti säännöksistä, joilla
saattaa olla kansanterveyden kannalta merkitystä, ja

tömien ravintoaineiden saanti turvataan kokonaan tai,

tietyissä tapauksissa, merkittävässä määrin,

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän elin
tarvikekomitean lausunnon mukaiset,

viime aikoina on kehitetty useita valmisteita korvaamaan
välipalat ja tarjoamaan tietyn määrän valikoituja välttämät
tömiä makro- ja mikroravinteita; näiden valmisteiden
koostumusvaatimukset vahvistetaan myöhemmin,
ON ANTANUT TAMAN DIREKTIIVIN :

lisäksi tämän direktiivin mukaisista valmisteista saatavaa

energiaa on rajoitettava,
1 artikla

tiettyjen koko päivän ruokavalion korvaamiseen tarkoitet
tujen valmisteiden energiasisältö on hyvin pieni; näitä
hyvin vähäenergiaisia tuotteita koskevat erityissäännöt
annetaan myöhemmin,

tämä direktiivi perustuu näistä tuotteista tällä hetkellä
oleviin tietoihin; tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen

perustuvan innovaation huomioon ottamiseksi kaikista
muutoksista päätetään direktiivin 89/398/ETY 13 artik
lassa säädetyllä menettelyllä,
direktiivin 83/398/ETY 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti

näiden tuotteiden/valmisteiden valmistukseen käytettä
(') EYVL N:o L 186, 30.6.1989, s . 27

1.

Tämä direktiivi on direktiivin 89 /398 /ETY 4 artik

lassa tarkoitettu erityisdirektiivi, ja siinä säädetään vähä
energiaisiin laihdutusruokavalioihin tarkoitettujen ja
sellaisenaan myytävien erityisruokavalmisteiden koostu
mus- ja merkintävaatimuksista.

2. Vähäenergiaisissa laihdutusruokavalioissa käytettävät
elintarvikkeet ovat erityisesti kehitettyjä elintarvikkeita,
jotka käytettäessä valmistajan ohjeiden mukaisesti
korvaavat kokonaan tai osittain koko päivittäisen ruokava
lion . Ne jaetaan kahteen luokkaan :
(2) EYVL N:o L 33, 8.2.1979, s . 1
3) EYVL N:o L 291 , 29.11.1993, s. 14
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a) koko päivän ruokavalion korvaavat valmisteet
b) päivän ruokavalion yhden tai useamman aterian
korvaavat valmisteet.

Nro L 55/23

e) maininta riittävän päivittäisen nesteensaannin tärkey
destä,

f) edellä 1 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettujen valmis
teiden osalta:

i) maininta siitä, että valmisteesta saa riittävästi
kaikkia päivän aikana tarvittavia välttämättömiä

2 artikla

ravintoaineita,

Jäsenvaltiot varmistavat, että 1 artiklassa tarkoitettuja
valmisteita saadaan markkinoida yhteisössä ainoastaan, jos
ne ovat tässä direktivissä säädettyjen sääntöjen mukaiset.

ii) maininta siitä, että valmistetta ei saisi käyttää yli
kolmea viikkoa ilman terveydenhuollon asiantun
tijan valvontaa,

3 artikla
Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien elintarvik

keiden on oltava liitteessä I määrättyjen koostumusvaati
musten mukaiset.

g) edellä 1 artiklan 2 b kohdassa tarkoitetuissa valmis
teissa maininta siitä, että valmisteet sopivat tarkoitet
tuun käyttöön ainoastaan osana vähäenergiaista ruoka
valiota ja että muiden d elintarvikkeiden olisi muodos
tettava tarpeellinen osa tästä ruokavaliosta.
3.

4 artikla

Kaikkien yksittäisten ainesosien, joista 1 artiklan 2 a
kohdassa tarkoitetut myytävät tuotteet koostuvat, on oltava
samassa pakkauksessa.

Kyseisten valmisteiden merkinnöissä, mainonnassa

ja kaupanpidossa ei saa viitata niiden käytöstä mahdolli
sesti aiheutuvaan laihtumisen nopeuteen tai määrään,
nälän tunteen vähenemiseen eikä kylläisyyden tunteen
lisääntymiseen.
6 artikla

1.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudatta
misen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset

Myytävän tuotteen/valmisteen nimen on oltava:

määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä syyskuuta
1997. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

a) edellä 1 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetuissa valmisteissa
"Ruokavalionkorvike painonsäätelyyn"
b) edellä 1 artiklan b kohdassa tarkoitetuissa valmisteissa
"Ateriankorvike painonsäätelyyn".
2.
Kyseisissä valmisteissa on oltava direktiivin
79/ 112/ETY 3 artiklassa säädettyjen merkintöjen lisäksi
seuraavat pakolliset merknnät:

a) energiasisältö kilojouleina ja kilokaloreina sekä proteii
ni-, hiilihydraatti- ja rasvasisältö numeroina ilmaistuna
tiettyä suositeltua nautintavalmista annosta kohti,
b) kunkin kivennäisaineen ja vitamiinin, joiden pakolli

Näitä säädöksiä on sovellettava niin , että:
— tämän direktiivin mukaisten tuotteiden/valmisteiden

kauppa sallitaan 1 päivään lokakuuta 1997 asti

— sellaisten tuotteiden/valmisteiden kauppa, jotka eivät
ole tämän direktiivin mukaisia, kielletään 31 päivästä
maaliskuuta 1999 lähtien .

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava

tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin
on liitettävä viittaus tähän direktiiviin . Jäsenvaltioiden on
säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään .
7 artikla

sista vaatimuksista määrätään liitteessä I olevassa 5

kohdassa, keskimääräinen määrä numeroina ilmaistuna

tiettyä

suositeltua

nautintavalmista annosta kohti .

Lisäksi 1 artiklan 2 b kohdassa tarkoitetuista valmis

teista on ilmoitettava liitteen I taulukossa lueteltuja
vitamiineja ja kivennäisaineita koskevat tiedot prosent
teina neuvoston direktiivin 90/496/ETY (') liitteessä
määrätyistä arvoista,

c) tarvittaessa
asianmukaiset
valmistusohjeet
sekä
maininta kyseisten ohjeiden noudattamisen tärkey
destä,

d) jos valmistajan ohjeiden mukaisesti käytetystä tuot
teesta saa päivittäin polyoleja enemmän kuin 20 gram
maa, on tuotteessa oltava maininta, että elintarvikkeella
saattaa olla laksatiivinen vaikutus,

(') EYVL N:o L 276, 6.10.1990 , s . 40

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhtei
söjen virallisessa lehdessä.
8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 1996.
Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen
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LIITE I

VÄHAENERGIAISEEN RUOKAVALIOON TARKOITETTUJEN ELINTARVIKKEIDEN
KOOSTUMUSVAATIMUKSET

Koostumusvaatimukset koskevat nautintavalmiita valmisteita, joita markkinoidaan sellaisenaan tai

jotka valmistetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

1.

Energiasisältö

1.1 Edellä 1 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun valmisteen päiväannoksen energiasisällön on oltava
vähintään 3 360 kJ (800 kcal) ja enintään 5 040 kJ (1 200 kcal).
1 .2 Edellä 1 artiklan 2 b kohdassa tarkoitetun valmisteen energiasisällön on oltava vähintään 840 kJ
(200 kcal) ja enintään 1 680 kJ (400 kcal) ateriaa kohti.

2.

Proteiini

2.1 Edellä 1 artiklan 2 a ja 2 b kohdassa tarkoitettujen valmisteiden sisältämästä proteiinista on
saatava vähintään 25 prosenttia ja enintään 50 prosenttia tuotteen kokonaisenergiasta. Joka
tapauksessa 1 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettujen valmisteiden proteiinin määrä saa olla enintään
125 grammaa.

2.2 Edellä mainituissa proteiinia koskevissa säännöksissä tarkoitetaan proteiinia, jonka kemiallinen
indeksi on sama kuin liitteessä II esiteyn FAO/WHO:n (1985) vertailuproteiinin. Jos kemiallinen
indeksi on alle 100 prosenttia vertailuproteiinin kemiallisesta indeksistä, vähimmäisproteiinita
soja olisi nostettava vastaavasti. Joka tapauksessa proteiinin kemiallisen indeksin on oltava vähin
tään 80 prosenttia vertailuproteiinin kemiallisesta indeksistä.
2.3 Kemiallisella indeksillä tarkoitetaan alinta suhdelukua, joka saadaan, kun mitattavan proteiinin
jokaisen välttämättömän aminohapon määrää verrataan vertailuproteiinin vastaavan aminohapon
määrään .

2.4 Kaikissa tapauksissa aminohappoja saa lisätä ainoastaan proteiinien ravintoarvon parantamiseksi
ja ainoastaan siinä määrin, kuin on tarpeen tätä tarkoitusta varten.

3.

Rasva

3.1 Rasvasta saatavan energian on oltava enintään 30 prosenttia valmisteen kokonaisenergiasta.
3.2 Edellä 1 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetuissa valmisteissa on oltava linolihappoa (glyserideinä)
vähintään 4,5 grammaa.

3.3 Edellä 1 artiklan 2 b kohdassa tarkoitetuissa valmisteissa on oltava linolihappoa (glyserideinä)
vähintään 1 gramma.

4.

Ravintokuitu

Edellä 1 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettujen valmisteiden päiväannoksen ravintokuitupitoisuuden
on oltava vähintään 10 grammaa ja enintään 30 grammaa.

5.

Vitamiinit ja mineraalit

5.1 Edellä 1 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetuista valmisteista on saatava koko päivittäisessä ruokava
liossa vähintään :

100 prosenttia taulukossa lueteltujen vitamiinien ja mineraalien määrästä.
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5.2 Edellä 1 artiklan 2 b kohdassa tarkoitetuista valmisteista on saatava vähintään 30 prosenttia taulu
kossa lueteltujen vitamiinien ja mineraalien määristä ateriaa kohti; kuitenkin näistä tuotteista
saatavan kaliumin määrän on oltava vähintään 500 milligrammaa ateriaa kohti.
TAULUKKO

A-vitamiini

D-vitamiini
E-vitamiini

C-vitamiini
Tiamiini

Riboflaviini
Niasiini
B6-vitamiini

Foolihappo
B 1 2-vitamiini
Biotiini

Pantoteenihappo
Kalsium
Fosfori
Kalium
Rauta

Sinkki

Kupari
Jodi
Seleeni
Natrium

Magnesium
Mangaani

[Vig RE)
(μ«)
(mg-TE)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg-NE)
(mg)
^g)
^g)
^g)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
^g)
^g)
(mg)
(mg)
(mg)

700
5
10
45

1,1

1,6
18

1,5
200

1,4
15
3
700

550
3 100

16

9,5
1,1
130
55

575
150
1
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LIITE II

AMINOHAPPOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET (>)
g/ 100 g proteiinia

Kysteiini + metioniini

1,7

Histidiini

1,6

Isoleusiini

1,3

Leusiini

1,9

Lysiini

1,6

Fenyylialaniini + tyrosiini

1,9

Treoniini

0,9

Tryptofaani

0,5

Väliini

1,3

(') World Health Organisation. Energy and protein requirements. Report of a Joint
FAO/WHO/UNU Meeting. Geneva: World Health Organisation, 1985. (WHO
Technical Report Series; 724).
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II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 16 päivänä helmikuuta 1996,

eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen
siipikarjanlihan tuonnissa Sveitsistä
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(96/ 1 81 /EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

toimenpiteenä on tarkoituksenmukaista todeta, että Sveitsi

soveltaa Newcastlen taudin valvomiseksi toimenpiteitä,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuk
sista yhteisön sisäisessä tuoreen siipikarjanlihan kaupassa
ja tuonnissa kolmansista maista 26 päivänä kesäkuuta
1991 annetun neuvoston direktiivin 91 /494/ETY ('), sellai
sena

kuin

se

on

viimeksi

muutettuna

direktiivillä

93/ 121 /EY (2), ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan b
alakohdan sekä 11 ja 12 artiklan,
sekä katsoo, että

komission päätöksessä 94/8 5/EY (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna päätöksellä 96/2/EY (4), vahvistetaan
luettelo kolmansista maista, Sveitsi mukaan lukien, joista
tuoreen siipikarjanlihan tuonti sallitaan,

jotka vastaavat vähintään neuvoston direktiivissä
92/66/ETY (*), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, säädet
tyjä toimenpiteitä,
tällä perusteella on tarkoituksenmukaista sallia tuoreen
siipikarjanlihan tuonti Sveitsistä; tämän vuoksi on vahvis
tettava eläinten terveyttä koskevat edellytykset ja eläinlää
kärintodistukset,

on tarkoituksenmukaista rajata tämän päätöksen sovelta
misala siipikarjalajeihin, joita koskee neuvoston direktiivi
71 / 118/ETY (6), sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan
mukaistettuna direktiivillä 92/ 1 16/ETY (7), ja tarvittaessa
vahvistaa eläinten terveyttä koskevat edellytykset ja eläin
lääkintätodistukset muiden siipikarjalajien osalta erillisessä
päätöksessä,

Sveitsi ei ole enää vapaa Newcastlen taudista,

tätä päätöstä sovelletaan sen rajoittamatta muuhun tarkoi
tukseen kuin ihmisravinnoksi tuodun siipikarjanlihan
osalta toteutettuja toimenpiteitä, ja

yhteisön ja Sveitsin välisen eläinlääkintäsopimuksen teke
miseen tähtäävissä keskusteluissa toimenpiteet tiettyjä
eläintauteja ja erityisesti Newcastlen tautia vastaan ovat
olleet yksityiskohtaisen tarkastelun kohteena; tällaisen
sopimuksen valmistumista odotettaessa ja siirtymäkauden

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän

(') EYVL N:o L 268 , 245.1991 , s . 35
(2) EYVL N:o L 340, 31.12.1993, s. 39
O EYVL N:o L 44, 17.2.1994, s. 31

(s) EYVL N:o L 260 , 5.9.1992, s. 1
(<) EYVL N:o L 55, 8.3.1971 , s . 23

H EYVL N:o L 1 , 3.1.1996, s. 6

eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

h EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 1
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2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
1 artikla

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 1996.

Jäsenvaltioiden on sallittava tuoreen siipikarjanlihan
tuonti Sveitsistä sillä edellytyksellä, että tuonti täyttää liit

Komission puolesta

teessä vahvistetun eläinten terveystodistuksen vaatimukset

Franz FISCHLER

ja että tuonnin mukana on tällainen todistus asianmukai
sesti täytettynä ja allekirjoitettuna.

Komission jäsen
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LIITE

IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUN TUOREEN SIIPIKARJANLIHAN TERVEYSTODISTUS (')
Huomautus tuojalle: Tämä todistus on laadittu yksinomaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiinpa alkupe
räiskappaleen on oltava erän mukana rajatarkastusasemalle saapumiseen asti.
1.

Lähettäjä ( nimi ja täydellinen osoite ):

2.

LIHAN TERVEYSTODISTUS

N:o

ALKUPERÄISKAPPALE

2.1 Vastaavan eläinten terveystodistuksen N:o
3.1 Alkuperämaa:

3.2 Alkuperäalue (2):

4.

Vastaanottaja ( nimi ja täydellinen osoite):

5.

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN :

6.

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN ( paikallistasolla):

9.1 Kuljetusväline (3):

7.

Laitoksen tai laitosten osoite :

9.2 Leiman numero (4):

7.1 Teurastamo:

8.

Lastauspaikka :

10.1 Määräjäsenvaltio:

7.2 Leikkaamo (5):

10.2 Lopullinen määräpaikka:

7.3 Kylmävarasto (5):

12 .

Siipikarjalaji :

11 .

Laitoksen tai laitosten hyväksyntänumero(t):

11.1 Teurastamo :

13 .

Palojen laatu :
11.2 Leikkaamo (5):

14 .

Erän tunnistamistiedot:

1 1 .3 Kylmävarasto (5):
15 .

Määrä:

Huomautus:

15.1 Nettopaino ( kg ):

Jokaisen tuoreen siipikarjalihaerän mukana on oltava erillinen todistus.

15.2 Pakkausten määrä:

(1 ) Tuoreella siipikarjanlihalla tarkoitetaan kaikkia kasvatetun tai tarhatun kanan, kalkkunan , helmikanan, ankan ja hanhen ihmisravinnoksi kelpaavia osia, joille ei ole suoritettu
muuta käsittelyä kuin kylmäkäsittely niiden säilyvyyden varmistamiseksi; tyh|ioon tai suojakaasuun pakatun lihan mukana on myös oltava tämän mallin mukainen todistus .
(2) Täytetään ainoastaan , jos vientilupa yhteisöön on rajoitettu kyseisen kolmannen maan tietyille alueille.
(3) Ilmoitetaan kuljetusväline ja tapauksen mukaan rekisterinumero tai virallinen nimi .
(<) Vapaaehtoinen .

(5) Tarpeeton yliviivataan .
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16. Terveystodistus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuuttaa direktiivin 91 /494/ETY säännösten mukaisesti,
1 ) että Sveitsi, alue
('), on vapaa lintuinfluenssasta (avian influenza), sellaisena kuin
se on määritetty Maailman eläintautijärjestön OIE:n eläinterveyskoodissa;
2) että yllä kuvattu liha on peräisin siipikarjasta,
a) joka on ollut tarhattuna Sveitsissä, alueella
kuoriutumisestaan alkaen tai on tuotu päivän ikäisinä poikasina

('), munasta

b) joka tulee kasvattamoista

— jotka eivät ole joutuneet siipikarjataudeista johtuvien terveysrajoitusten kohteeksi,
— joiden ympäristössä kymmenen kilometrin säteellä ei ole esiintynyt lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautia
vähintään viimeisen 30 päivän aikana;
c) jota ei ole teurastettu siipikarjan tautien valvonta- tai poisto-ohjelmien yhteydessä;

d) jota ei ole rokotettu Newcastlen tautia vastaan elävällä rokotteella teurastusta edeltävän 30 päivän aikana;
e) joka ei ole ollut kosketuksissa teurastamoon kuljetuksen aikana lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautia sairastavan
siipikarjan kanssa;
3) että ylläkuvattu liha

a) tulee teurastamoista, jotka teurastushetkellä eivät olleet lintuinfluenssan tai Newcastlen taudin esiintymisestä tai
epäillystä esiintymisestä johtuvien rajoitustoimenpiteiden kohteena ja joiden ympäristössä kymmenen kilometrin
säteellä ei ole esiintynyt lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautia vähintään viimeisen 30 päivän aikana;
b) ei ole ollut missään vaiheessa kosketuksessa teurastuksen, leikkuun, varastoinnin tai kuljetuksen aikana lihaan,
joka ei vastaa direktiivin 91 /494/ETY vaatimuksia.

Tehty (paikka)

\
Leima (2)

(päiväys)

(virkaeläinlääkärin allekirjoitus) (2)
•

(nimi suuraakkosin, virka-asema ja arvo)

(') Täytetään vain, jos vientilupa yhteisöön rajoittuu kyseisen kolmannen maan tietyille alueille.
(2) Leima ja allekirjoitus eri värillä kuin painatuksessa käytetty väri .
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KOMISSION PAATOS,

tehty 21 päivänä helmikuuta 1 996,

erityisistä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuk
sista tiettyjen tuoreen siipikarjanlihan luokkien tuonnissa Israelista ja eläinten
terveyttä koskevista rajoituksista tuonnin jälkeen
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(96/ 182/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

virkaeläinlääkärille Animo-viestillä, joka lähetetään komis
sion päätöksen 91 /398/ETY (6) mukaisesti,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuk
sista yhteisön sisäisessä tuoreen siipikarjanlihan kaupassa
ja tuonnissa kolmansista maista 26 päivänä kesäkuuta
1991 annetun neuvoston direktiivin 91 /494/ETY ('), sellai
sena

kuin

se

on

viimeksi

muutettuna

direktiivillä

Israelilta saatu tieto todistaa, että Israel pystyy muun siipi
karjanlihan kuin hanhen- ja ankanmaksan osalta anta
maan takuut, jotka ovat tasoltaan vastaavat; tieto on
vahvistettu paikan päällä tehdyllä kokeella, ja
tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

93/ 121 /EY (2), ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan ja 14
artiklan 2 kohdan ,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN :

sekä katsoo, että

komission päätöksessä 94/984/EY (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna päätöksellä 95/302/EY (4), vahviste
taan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja eläinlääkä
rintodistukset tuoreen siipikarjanlihan tuonnissa kolman
sista maista,

komission päätöksessä 95/346/EY määrätään erityisistä
eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkä
rintodistuksista tiettyjen tuoreen siipikarjanlihan luokkien
tuonnissa Israelista ja eläinten terveyttä koskevista rajoi
tuksista tuonnin jälkeen; kyseistä päätöstä sovellettiin 31
päivään joulukuuta 1995,
Israelin toimittamien viimeaikaisten tietojen mukaan
Israel ei voi noudattaa kaikkia päätöksessä 94/984/EY
määrättyjen todistusten sisältämiä eläinten terveysvaati
muksia muun lihan kuin hanhen- ja ankanmaksan osalta,
on mahdollista vahvistaa tapauskohtaisesti erityiset
eläinten terveysvaatimukset ja niiden todistusten mallit,
joita käytetään sellaisen tuoreen siipikarjanlihan tuonnissa,
joka ei vastaa yleisiä eläinten terveyttä koskevia vaatimuk
sia, jos kyseessä oleva kolmas maa antaa samanlaiset
eläinten terveystakuut, jotka ovat tasoltaan vähintään
vastaavat,

1 artikla

Jäsenvaltioiden on sallittava muun nahattoman ja luut
toman tuoreen siipikarjanlihan kuin hanhen- ja ankan
maksan tuonti Israelista edellyttäen, että liha täyttää liit
teen I mukaisen eläinten terveystodistuksen vaatimukset
ja että sen mukana on kyseinen todistus asianmukaisesti
täytettynä ja allekirjoitettuna.
2 artikla

1.

Jäsenvaltioiden on sallittava neuvoston direktiivien

71 / 1 18/ETY (7) tai 77/99/ETY (8) mukaisesti hyväksyt
tyihin laitoksiin tarkoitetun muun tuoreen siipikarjan
lihan kuin hanhen- ja ankanmaksan tuonti Israelista edel
lyttäen, että liha täyttää liitteen II mukaisen eläinten
terveystodistuksen vaatimukset ja että sen mukana on
kyseinen todistus asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoi
tettuna.

Tässä tapauksessa tuodulle lihalle on määräpaikan laitok
sessa tehtävä joko

a) nahkan ja luiden poistaminen
tai

lisäksi tietyissä tapauksissa erityiset eläinten terveysrajoi
tukset tuonnin jälkeen voivat olla tarpeen; näissä tapauk
sissa tästä on tarpeen ilmoittaa määräpaikan vastaavalle

b) jalostaminen lihatuotteiksi toisella seuraavista käsitte
lyistä:

i) lämpökäsittely ilmatiiviissä astiassa, jonka F°-arvo
on vähintään kolme

(•)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

268 ,
340,
378 ,
185,

245.1991 , s . 35
31.12.1993, s . 39
31.12.1994, s. 11
4.8.1995, s. 50

(5) EYVL N:o L 199, 24.8.1995, s. 64

(6) EYVL N:o L 221 , 9.8.1991 , s. 30
f) EYVL N:o L 55, 8.3.1971 , s . 23

M EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 85

Nro L 55/32

I FI

ii) lämpökäsittely siten, että saavutetaan vähintään
70 °C:n sisälämpötila.

2.

6. 3 . 96

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Liha, joka on tuotu 1 kohdan mukaisesti, on

a) kuljetettava sinetöidyissä kulkuneuvoissa tai konteissa
suoraan rajatarkastusasemalta todistuksessa mainittuun
määräpaikan laitokseen,
b) varastoitava ja käsiteltävä erillään sellaisesta lihasta, jota
ei käsitellä samalla tavoin poistamalla nahka ja luut tai
jalostamalla.

Liha on käsiteltävä virkaeläinlääkärin valvonnassa .
4.

Poiketen 2 kohdan a alakohdasta liha voidaan varas

toida muuhun hyväksyttyyn laitokseen kuin siihen, jossa
käsittely tapahtuu. Tällöin sovelletaan komission
päätöksen 92/ 183/ETY (2) 2 artiklan 5 kohdan määräyksiä
soveltuvin osin .

5.

Edellä 3 tai 4 kohdassa mainitun laitoksen virka

eläinlääkärille on ilmoitettava Animo-viestillä rajatarkas
tusasemalta tai mahdollisesti sen laitoksen toimivaltaiselta

eläinlääkintäyksiköltä, missä liha 4 kohdan sääntöjen
mukaisesti varastoidaan .

3.

Laitoksen, johon liha viedään, on täytettävä seuraavat

vaatimukset:

a) Sen on oltava toimivaltaisen viranomaisen tähän tarkoi

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivään syyskuuta 1996.

tukseen rekisteröimä.

b) Sen on pidettävä rekisteriä tämän artiklan sovelta
misalaan kuuluvan lihan, mukaan lukien tarvittaessa

sivutuotteet ja kyseisestä lihasta johdetut tuotteet,
saapumisesta ja pois viemisestä.

c) Kaikki sivutuotteet, esimerkiksi luut, täytyy käsitellä
hyväksytyssä
laitoksessa
neuvoston
direktiivin
90/667/ETY (') mukaisesti.

d) Tuodusta lihasta poistetut nahat täytyy käsitellä tavalla,
joka takaa avian-virusten tuhoamisen.

(') EYVL N:o L 363, 27.12.1990, s. 51

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(2 EYVL N:o L 84, 31.3.1992, s. 33
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Nro L 55/33

LIITE I

ELÄINTEN

TERVEYSTODISTUS TUOREELLE IHMISRAVINNOKSI TARKOITETULLE
NAHATTOMALLE JA LUUTTOMALLE SIIPIKARJANLIHALLE (')

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on ainoastaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiinpa alkuperäiskappa
leen on kuljettava lähetyksen mukana rajatarkastusasemalle saakka.
1.

Lähettäjä (nimi ja täydellinen osoite ):

2.

TERVEYSTODISTUS

N:o

ALKUPERÄINEN

2.1 Asiaan kuuluvan hygieniatodistuksen N:o :

4.

Vastaanottaja ( nimi ja täydellinen osoite):

3.

Alkuperämaa: ISRAEL

8.

Lastauspaikka:

5.

Toimivaltainen viranomainen :

6.

Toimivaltainen paikallinen viranomainen :

7.

Laitoksen osoite :

9.1 Kuljetusväline (2):
9.2 Sinetin numero (3):

10.1 Määräjäsenmaa:

7.1 Teurastamo :

10.2 Määräpaikka:

7.2 Leikkaamo :

7.3 Kylmävarasto (4):

12 .

Siipikarjalaji :

11 .

Laitoksen hyväksyntänumero :

11.1 Teurastamo :
11.2 Leikkaamo :

13 .

Osien laji :

11.3 Kylmävarasto (4 ):

14 .

Lähetyserän tunnistetiedot:

15 .

Määrä :

15.1 Nettopaino ( kg ):
Huomautus:

15.2 Pakkausten lukumäärä :

Jokaisesta tuoreen siipikarjanlihan lãhetyserâstã on oltava erillinen
todistus.

(') Tuoreella siipikarjanlihalla tarkoitetaan kaikkia kotieläiminä pidettävien kanojen , kalkkunoiden , helmikanojen , hanhien ja ankkojen ihmisravinnoksi kelpaavia osia, jotka on
ainoastaan kylmäkäsitelty säilyvyyden varmistamiseksi : tyhjiöpakatun tai tarkkailun alaisena pakatun lihan mukana täytyy myös olla tämän mallin mukainen todistus.
(2) Tapauksen mukaan ilmoitetaan kuljetusväline ja rekisterinumero tai rekisteröity nimi .
(3) Ei ole pakollinen .

(4) Tarpeeton yliviivataan.

N:o L 55/34
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16. Vakuutus terveydestä:

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistaa neuvoston direktiivin 9 1 /494/ETY mukaisesti, että
1 . edellä kuvailtu liha on lähtöisin siipikarjasta,

a) joka on ollut Israelin alueella kuoriutumisesta lähtien tai on tuotu maahan päivän ikäisinä poikasina,
b) joka tulee tiloilta,

— joita ei ole asetettu eläinten terveysrajoitusten alaisuuteen siipikarjantautien osalta,
— joiden ympärillä 10 kilometrin säteellä ei ole vähintään 30 päivään esiintynyt lintuinfluenssaa (avian
influenza) tai Newcastlen tautia,
c) jota ei ole teurastettu siipikarjantautien valvomiseen tai hävittämiseen suunnatun eläinten terveysohjelman yhtey
dessä,

d) joka ei ole joutunut teurastamoon kuljetuksen yhteydessä kosketuksiin lintuinfluenssasta tai Newcastlen taudista
kärsivän siipikarjan kanssa;
2. edellä kuvailtu liha tulee teurastamoista, jotka teurastuksen aikana eivät ole lintuinfluenssan tai Newcastlen taudin
epäilystä tai varsinaisesta esiintymisestä johtuvien rajoitusten alaisia, ja joiden ympärillä 10 kilometrin säteellä ei ole
esiintynyt lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautia vähintään 30 päivään,

3. kaikki nahka ja luut on poistettu virallisessa valvonnassa 7.2 kohdassa ilmoitetussa leikkaamossa.

Tehty

päivänä

kuuta

%

[virkaeläinlääkärin allekirjoitus (')]
Leima 0)
%

(nimi suuraakkosin, allekirjoittaneen pätevyys ja virka-asema)

(l) Leima ja allekirjoitus en värillä kuin painettu teksti.
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LIITE II

ELÄINTEN TERVEYSTODISTUS TUOREELLE SIIPIKARJANLIHALLE LUIDEN POISTOA
JA/TAI JALOSTUSTA VARTEN (')

Huomautuksia tuojalle:
— Tämä todistus koskee komission päätöksen 96/1 82/EY 2 artiklan mukaista siipikarjanlihaa, ja siihen sovel
letaan tuonnin jälkeen erityisiä eläinten terveysrajoituksia.
— Tämä todistus on ainoastaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin, ja alkuperäiskappaleen on kuljettava lähe
tyksen mukana rajatarkastusasemalle saakka.
1.

Lähettäjä (nimi ja täydellinen osoite ):

2

TERVEYSTODISTUS

N:o

ALKUPERÄINEN

2.1 Asiaan kuuluvan hygieniatodistuksen N:o :

4.

Vastaanottaja (nimi ja täydellinen osoite):

3.

Alkuperämaa: ISRAEL

8.

Lastauspaikka :

5.

Toimivaltainen viranomainen :

6.

Toimivaltainen paikallinen viranomainen :

7.

Laitoksen osoite :

9.1 Kuljetusväline (2):
9.2 Sinetin numero (3):

10.1 Määräjäsenmaa:

7.1 Teurastamo :

10.2 Määräpaikka: ( leikkaamo ja/tai jalostamo )

7.2 Leikkaamo (4):
7.3 Kylmävarasto (4):

12 .

Siipikarjalaji :

11 .

Laitoksen hyväksyntänumero:

11.1 Teurastamo :

11.2 Leikkaamo (4):
13 .

Osien laji :

11.3 Kylmävarasto (4):

14 .

Lähetyserän tunnistetiedot:

Huomautukset:

a) Jokaisesta tuoreen siipikarjanlihan lähetyserästä on oltava erillinen
todistus.

15 .

Määrä :

15.1 Nettopaino ( kg):
15.2 Pakkausten lukumäärä :

b) Liha täytyy kuljettaa suoraan rajatarkastusasemalta kohdassa 10.2
mainittuun määräpaikkaan.
(') Tuoreella siipikarjanlihalla tarkoitetaan kaikkia kotieläiminä pidettävien kanojen , kalkkunoiden , helmikanojen , hanhien ja ankkojen ihmisravinnoksi kelpaavia osia, jotka on
ainoastaan kylmäkäsitelty niiden säilyvyyden varmistamiseksi : tyhjiöpakatun tai tarkkailun alaisena pakatun lihan mukana täytyy myös olla tämän mallin mukainen todistus .

(2) Tapauksen mukaan ilmoitetaan kuljetusväline ja rekisterinumero tai rekisteröity nimi .
(3) Ei ole pakollinen .
(4) Tarpeeton yliviivataan .
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16. Vakuutus terveydestä:

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistaa neuvoston direktiivin 91 /494/ETY mukaisesti, että
1 . edellä kuvattu liha on lähtöisin siipikarjasta,

a) joka on ollut Israelin alueella kuoriutumisesta lähtien tai on tuotu maahan päivän ikäisinä poikasina,
b) joka tulee tiloilta,

— joita ei ole asetettu eläinten terveysrajoitusten alaisuuteen siipikarjantautien osalta,
— joiden ympärillä 10 kilometrin säteellä ei ole vähintään 30 päivään esiintynyt lintuinfluenssaa ( avian
influenza) tai Newcastlen tautia,
c) jota ei ole teurastettu siipikarjantautien valvomiseen tai hävittämiseen suunnatun eläinten terveysohjelman yhtey
dessä,

d) joka ei ole joutunut teurastamoon kuljetuksen yhteydessä kosketuksiin lintuinfluenssasta tai Newcastlen taudista
kärsivän siipikarjan kanssa;
2. edellä kuvailtu liha tulee teurastamoista, jotka teurastuksen aikana eivät ole lintuinfluenssan tai Newcastlen taudin
epäilystä tai varsinaisesta esiintymisestä johtuvien rajoitusten alaisia, ja joiden ympärillä 10 kilometrin säteellä ei ole
esiintynyt lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautia vähintään 30 päivään.

Tehty

päivänä

kuuta

[virkaeläinlääkärin allekirjoitus (')]
Leima (')

(nimi suuraakkosin, allekirjoittaneen pätevyys ja virka-asema)

(') Leima ja allekirjoitus en värillä kuin painettu teksti.

