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I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 515/96,

annettu 25 päivänä maaliskuuta 1996,
Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan furatsolidonin tuontia koskevien
lopullisten polkumyyntitoimenpiteiden käyttöön ottamisesta annetun asetuksen
(EY) N:o 2674/94 kumoamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(2)

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 23 artik

Yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäis
määrien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvik
keissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro
2377/90 liitteiden I, II, III ja IV muuttamisesta 26
päivänä kesäkuuta 1995 annetulla komission
asetuksella (EY) Nro 1442/95 (4) kiellettiin kyseessä
olevan tuotteen käyttö eläinten ravinnossa koko
yhteisön alueella.

(3)

lan,

ottaa huomioon polkumyynnillä tai vientituella muista
kuin Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta
tuonnilta suojautumisesta 11 päivänä heinäkuuta 1988
annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro 2423/88 (2),
ottaa huomioon komission ehdotuksen, joka on tehty

Tämän seurauksena valituksen tekijä ilmoitti
komissiolle päättäneensä lopettaa furatsolidonin
tuotannon. Asetusta (EY) Nro 2674/94 ei näissä
olosuhteissa ole enää syytä pitää voimassa, koska
furatsolidonin tuotanto yhteisössä on loppunut ja
kyseisen tuotteen myynti ja tuonti on kielletty.

C. Polkumyyntitullien kumoaminen

komission kuultua neuvoa-antavaa komiteaa,

(4)

sekä katsoo, että

Voimassa oleva Kiinan kansantasavallasta peräisin
olevan furatsolidonin tuontia koskeva polkumyynti
tulli olisi edellä esitetyn perusteella kumottava ja
näin päätettävä kyseessä oleva menettely,

A. Edeltävä menettely

(1 )

Neuvosto on asetuksella (EY) Nro 2674/94 (3)
ottanut käyttöön lopullisen polkumyyntitullin
Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan furatsoli

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

donin tuonnissa sen jälkeen, kun yhteisön ainoa

kyseisen tuotteen tuottaja, Orphahell BV, oli
jättänyt asiaa koskevan valituksen .

B. Kyseisen tuotteen käytön kieltäminen,
voimassa olevien toimenpiteiden kumoa

1 artikla

Kumotaan asetus (EY) Nro 2674/94.

minen

2 artikla

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

viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1251 /95 (EYVL Nro
L 122, 2.6.1995, s. 1 )

(2) EYVL Nro L 209, 2.8.1988, s. 1 , asetus sellaisena kuin se on

viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 522/94 (EYVL Nro
L 66, 10.3.1994, s. 10)
(3) EYVL Nro L 285, 4.11.1994, s. 1

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
(4) EYVL Nro L 143, 27.6.1995, s. 26

N:o L 77/2
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä maaliskuuta 1996.

Neuvoston puolesta
S. AGNELLI

Puheenjohtaja
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 516/96,
annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996,

asetuksen (EY) N:o 96/96 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta
Saksan interventioelimen hallussaan pitämän 50 000 ohratonnin jalostamiseksi
Kreikassa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,

sen ,

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

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

sen 5 artiklan,

Asetuksen (EY) Nro 96/96 7 artiklan 3 kohta korvataan

sekä katsoo, että

1 artikla

seuraavasti :

"3. Osittaisen tarjouskilpailun hakemusten viimei
nen jättöpäivä on 25 päivä huhtikuuta klo 9.00 (Brys
selin aikaa)."

komission asetuksessa (ETY) Nro 2131 /93 (3), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 120/94 (4),
vahvistetaan interventioelinten pidättämien viljatuotteiden
myyntiin asettamisen menettelyt ja ehdot,
komission asetuksessa (EY) Nro 96/96 (*) määritelty osit
tainen tarjouskilpailu on siirrettävä myöhäisempään ajan
kohtaan, ja

2 artikla

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

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') 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 191 , 31.7.1993, s. 76

(4) EYVL N:o L 21 , 26.1.1994, s. 1
(0 EYVL N:o L 18, 24.1.1996, s. 11
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 517/96,

annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996,

asetuksen (EY) N:o 94/96 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta
Tanskan interventioelimen hallussaan pitämän 80 000 ruistonnin jalostamiseksi
Espanjassa
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,

sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

(ETY) Nro 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi

1 artikla

muutettuna asetuksella (EY) Nro 1863/95 (2), ja erityisesti
sen 5 artiklan,

Asetuksen (EY) Nro 94/96 7 artiklan 3 kohta korvataan

sekä katsoo, että

seuraavasti :

"3 . Osittaisen tarjouskilpailun hakemusten viimei
nen jättöpäivä on 25 päivänä huhtikuuta 1996 klo 9.00
(Brysselin aikaa)."

komission asetuksessa (ETY) Nro 2131 /93 (3), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 120/94 (4),
vahvistetaan interventioelinten pidättämien viljatuotteiden

myyntiin asettamisen menettelyt ja ehdot,
komission asetuksessa (EY) Nro 94/96 (^ määritelty osit
tainen tarjouskilpailu on siirrettävä myöhäisempään ajan
kohtaan, ja

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan

Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') 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 191 , 31.7.1993, s. 76
(4) EYVL N:o L 21 , 26.1.1994, s. 1

j5) EYVL N:o L 18, 24.1.1996, s. 6
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Nro L 77/ 5

KOMISSION ASETUS EY) Nro 518/96,

annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996,
asetuksen (EY) N:o 97/96 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta
Tanskan interventioelimen hallussaan pitämän 89 000 ohratonnin jalostamiseksi
Sardiniassa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,

sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

(ETY) Nro 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi

1 artikla

muutettuna asetuksella (EY) Nro 1863/95 (2), ja erityisesti
sen 5 artiklan,

Asetuksen (EY) Nro 97/96 7 artiklan 3 kohta korvataan

sekä katsoo, että

seuraavasti :

"3 . Osittaisen tarjouskilpailun hakemusten viimei
nen jättöpäivä on 25 päivänä huhtikuuta 1996 klo 9.00
(Brysselin aikaa)".

komission asetuksessa (ETY) Nro 2131 /93 (3), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 120/94 (4),
vahvistetaan interventioelinten pidättämien viljatuotteiden
myyntiin asettamisen menettelyt ja ehdot,
komission asetuksessa (EY) Nro 97/96 O määritelty osit
tainen tarjouskilpailu on siirrettävä myöhäisempään ajan
kohtaan, ja

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan

Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL Nro L 181 , 1 .7. 1992, s. 21

(2) EYVL Nro L 179, 29.7.1995, s. 1
3) EYVL Nro L 191 , 31.7.1993, s. 76
(4) EYVL Nro L 21 , 26.1.1994, s. 1
[5) EYVL Nro L 18 , 24.1.1996, s. 15
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 519/96,
annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996,

asetuksen (EY) Nro 98/96 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta
Saksan interventioelimen hallussaan pitämän 320 000 ruistonnin jalostamiseksi
Espanjassa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,

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), ja erityisesti

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

sen 5 artiklan ,

Asetuksen (EY) Nro 98/96 7 artiklan 3 kohta korvataan

sekä katsoo, että

1 artikla

seuraavasti :

"3 . Osittaisen
tarjouskilpailun
hakemusten
viimeinen jättöpäivä on 25 päivänä huhtikuuta 1996
klo 9.00 (Brysselin aikaa)."

komission asetuksessa (ETY) Nro 2131 /93 (3), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 120/94 (4),
vahvistetaan interventioelinten pidättämien viljatuotteiden
myyntiin asettamisen menettelyt ja ehdot,

2 artikla

komission asetuksessa (EY) Nro 98/96 (f) määritelty osit
tainen tarjouskilpailu on siirrettävä myöhäisempään ajan
kohtaan, ja

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

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
O
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

181 , 1.7.1992, s. 21
179, 29.7.1995, s. 1
191 , 31.7.1993, s. 76
21 , 26.1.1994, s. 1

h EYVL N:o L 18, 24.1.1996, s. 19

27. 3 . 96

I FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

N:o L 77/7

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 520/96,
annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996,

asetuksen (EY) N:o 110/96 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta
Saksan interventioelimen hallussaan pitämän 180 000 ohratonnin jalostamiseksi
Espanjassa
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tässä asekutsessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,

sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 1 766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 863/95 (2), ja erityisesti

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

sen 5 artiklan ,

Asetuksen (EY) Nro 110/96 7 artiklan 3 kohta korvataan

sekä katsoo, että

1 artikla

seuraavasti :

"3 . Osittaisen tarjouskilpailun hakemusten viimei
nen jättöpäivä on 25 päivänä huktikuuta 1996 klo 9.00
(Brysselin aikaa)."

komission asetuksessa (ETY) Nro 2131 /93 (3), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 20/94 (4),
vahvistetaan interventioelinten pidättämien viljatuotteiden

myyntiin asettamisen menettelyt ja ehdot,
komission asetuksessa (EY) Nro 110/96 (*) määritelty osit
tainen tarjouskilpailu on siirrettävä myöhäisempään ajan
kohtaan, ja

2 artikla

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

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
(3)
(«)

EYVL N:o L 181 , 1.7.1992, s. 21
EYVL N:o L 179, 29.7.1995, s. 1

EYVL N:o L 191 , 31.7.1993, s. 76
EYVL N:o L 21 , 26.1.1994, s. 1

5 EYVL N:o L 19, 25.1.1 996, s. 20
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 521 /96,

annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996,

Israelista peräisin olevien suurikukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin
etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön
ottamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

jos tämän jakson aikana kolmena päivänä tuodun tuot
teen hinta on tämän tason alapuolella,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

komission asetuksessa (EY) N:o 2524/95 (^ vahvistetaan
yhteisön tuottajahinnat neilikoille ja ruusuille järjestelmän

ottaa huomioon etuustullien soveltamisedellytyksistä tiet

soveltamiseksi,

tyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta ja Marokosta
peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontiin 21
päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 4088/87 ('), sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (ETY) Nro 3551 /88 (2), ja erityisesti sen 5

komission asetuksessa (ETY) N:o 700/88 (6), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) Nro
2917/93 f), määritellään kyseisen järjestelmän sovelta
mista koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

artiklan 2 kohdan b alakohdan ,
sekä katsoo, että

asetuksessa (ETY) Nro 4088/87 määritetään suurikuk
kaisten ruusujen, pienikukkaisten ruusujen, suurikuk
kaisten neilikoiden (vakiotyyppi) ja terttuneilikoiden

(spraytyyppi) etuustullien soveltamisedellytykset vuosittain
vahvistettavien tariffikiintiöiden rajoissa tuoreiden leikko
kukkien yhteisöön tuontia varten,

neuvoston asetuksessa (EY) Nro 1981 /94 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro

3057/95 (4), säädetään yhteisön tariffikiintiön käyttöön
ottamisesta Kyproksesta, Jordaniasta, Marokosta ja Israe
lista peräisin oleville tuoreille leikkokukille ja kukannu
puille sekä sen hallinnosta,
asetuksen (ETY) Nro 4088/87 2 artiklassa säädetään
toisaalta tiettyä alkuperää olevan tietyn tuotteen osalta
etuustullin soveltamisesta ainoastaan, jos tuodun tuotteen
hinta on vähintään 85 prosenttia yhteisön tuottajahin
nasta; toisaalta säädetään etuustullin suspendoimisesta
poikkeustapauksia lukuun ottamatta ja yhteisen tullita
riffin mukaisen tullin käyttöön ottamisesta tiettyä alku
perää olevalle tietylle tuotteelle:

a) jos kahtena peräkkäisenä markkinapäivänä tuodun
tuotteen hinta on vähintään 30 prosentin osalta
määristä, joiden hintanoteeraukset ovat käytettävissä
edustavilla tuontimarkkinoilla, 85 prosenttia alhai

sempi kuin yhteisön tuottajahinta

neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3813/92 (8), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
150/95 (9), 1 artiklassa määriteltyjä edustavia markkina
kursseja käytetään kolmannen maan valuutassa ilmoitetun
määrän muuntamiseen ja niiden perusteella määritetään
jäsenvaltioiden valuuttojen maatalouden muuntokurssit;
muuntokurssien soveltamista ja vahvistamista koskevat
yksityiskohtaiset säännöt annetaan komission asetuksessa
(ETY) Nro 1068/93 (10), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 2853/95 ("), ja

asetusten (ETY) Nro 4088/87 ja (ETY) Nro 700/88 sään
nösten mukaisesti toteutettujen hintanoteerausten perus
teella olisi todettava, että asetuksen (ETY) Nro 4088/87 2
artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyt
tyvät etuustullin suspendoimiseksi Israelista peräisin
olevilta suurikukkaisilta neilikoilta (vakiotyyppi); tämän
vuoksi yhteisen tullitariffin tulli olisi otettava uudelleen
käyttöön,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Israelista peräisin olevien suurikukkaisten neilikoiden
(vakiotyyppi) (CN-koodit ex 0603 10 13 ja ex 0603 10 53)
tuonnille asetuksessa (EY) Nro 1981 /94 vahvistettu etuus
tulli suspendoidaan ja yhteisen tullitariffin mukainen tulli
otetaan uudelleen käyttöön .

tai

2 artikla

b) jos 5—7 peräkkäisenä markkinapäivänä tuodun tuot
teen hinta on vähintään 30 prosentin osalta määristä,

joiden hintanoteeraukset ovat käytettävissä edustavilla
tuontimarkkinoilla, 85 prosenttia joko alhaisemmalla
tai korkeammalla tasolla kuin yhteisön tuottajahinta ja
(') EYVL N:o L 382, 31.12.1987, s. 22
2) EYVL N:o L 311 , 17.11.1988, s. 1
(3) EYVL N:o L 199, 2.8.1994, s. 1

H EYVL N:o L 326, 30.12.1995, s. 3

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 1996.
O EYVL N:o
O EYVL N:o
O EYVL N:o
f) EYVL N:o
O EYVL N:o
(10) EYVL N:o
"

L 258 , 28.10.1995, s. 42
L 72, 18.3.1988 , s. 16
L 264, 23.10.1993, s. 33
L 387, 31.12.1992, s. 1
L 22, 31.1.1995, s. 1
L 108 , 1.5.1993, s. 106

EYVL N:o L 299, 12.12.1995, s . 1
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 522/96,
annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996,
maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista
merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston
asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan

järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY)
Nro 94/92 muuttamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 1 kohdan
täytäntöönpanoa koskevan määräajan jatkamisesta tietyistä kolmansista maista
tapahtuvan tuonnin osalta asetuksen (EY) N:o 529/95 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

komission asetuksen (ETY) Nro 94/92 (^ 2 artiklan 2

sen ,

näiden tietojen tarkastelu ja tätä seuranneet keskustelut
kyseisten maiden viranomaisten kanssa ovat johtaneet
siihen päätelmään, että tietyissä maissa nämä vaatimukset
vastaavat yhteisön lainsäädännöstä johtuvia vaatimuksia,
on tarpeen säätää tarkoituksenmukaisesta siirtymäkaudesta
tässä asetuksessa vahvistettujen muutosten täytäntöönpa
nemiseksi, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(ETY) Nro 2092/91 14 artiklassa tarkoitetun komitean

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta

tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maata
loustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta
1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro 2092/91 ('),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

asetuksella (EY) Nro 418/96 (2), ja erityisesti sen 11 artik
lan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 2092/91 11 artiklan 1 kohdassa
säädetään, että jostakin kolmannesta maasta tuotuja tuot
teita voidaan pitää kaupan ainoastaan, jos ne ovat peräisin
kyseisen artiklan 2 kohdassa vahvistettujen edellytysten
mukaisesti laaditussa luettelossa olevasta kolmannesta
maasta,

kohdassa vaadittavat tiedot,

lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) Nro 94/92 liite tämän
asetuksen liitteellä.

komission asetuksessa (EY) Nro 529/95 (3) siirretään
asetuksen (ETY) Nro 2092/91 16 artiklan 3 kohdan sään
nösten mukaisesti 1 päivään maaliskuuta 1996 11 artiklan
I kohdan vaatimusten täytäntöönpano tietyistä kolman
sista maista tulevan tuonnin osalta,

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) Nro 529/95 1 artiklassa sanat
"kahdellatoista kuukaudella" sanoilla "kahdellakymmenel
läneljällä kuukaudella".

neuvoston asetuksen (EY) Nro 1935/95 (4) 1 artiklan 29 ja
30 kohdassa selvennetään asetuksen (ETY) Nro 2092/91
I I artiklan 1 kohdan mukaisten yhteisön tasolla olevien ja

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen

1 1 artiklan 6 kohdan mukaisten kansallisella tasolla

jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli

olevien tuontijärjestelyjen sanamuotoa,
useat kolmannet maat ovat esittäneet komissiolle pyyn

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 1996. Edellä 1

tönsä tulla hyväksytyiksi asetuksen (ETY) Nro 2092/91 11

artiklan säännökset tulevat voimaan kuitenkin vasta 1

artiklan 1 kohdassa säädettyyn luetteloon ja antaneet

päivänä maaliskuuta 1997.

3 artikla

sessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

f1 ) EYVL Nro L 198 , 22.7.1991 , s . 1

(2) EYVL Nro L 59, 8.3.1996, s. 10
r3) EYVL Nro L 54, 10.3.1995, s. 10
'*) EYVL Nro L 186, 5.8.1995, s. 1

H EYVL N:o L 11 , 17.1.1992, s. 14
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LIITE
"LIITE

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA JA ASIAANKUULUVAT ERITTELYT
ARGENTIINA

1 . Tuoteluokat: a) jalostamattomat kasvinviljelytuotteet ja b) elintarvikkeet, jotka koostuvat pääasiallisesti
yhdestä tai useammasta asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kasviperäisestä
ainesosasta;

2. Alkuperä: luokan 1 a) tuotteet ja luonnonmukaisesti kasvatetut luokan 1 b) tuotteiden ainesosat on kasva
tettu Argentiinassa;

3. Tarkastuslaitos: Institudo Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios
Orgánicos SRL (Argencert);
4. Todistuksen antava laitos: katso 3 kohta;

5. Luetteloon sisällyttämisen kestoaika: 28.2.2001 .
AUSTRALIA

1 . Tuoteluokat: a) jalostamattomat kasvinviljelytuotteet ja b) elintarvikkeet, jotka koostuvat pääasiallisesti
yhdestä tai useammasta asetuksen (ETY) Nro 2092/91 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kasviperäisestä
ainesosasta;

2. Alkuperä: luokan 1 a) tuotteet ja luonnonmukaisesti kasvatetut luokan 1 b) tuotteiden ainesosat on kasva
tettu Australiassa;

3. Tarkastuslaitos: Australian Quarantine and Inspection Service (AQUIS);
4. Todistuksen antava laitos: katso 3 kohta;

5. Luetteloon sisällyttämisen kestoaika: 28.2.2001 .
UNKARI

1 . Tuoteluokat: a) jalostamattomat kasvinviljelytuotteet ja b) elintarvikkeet, jotka koostuvat pääasiallisesti
yhdestä tai useammasta asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kasviperäisestä
ainesosasta;

2. Alkuperä: tuotteet on kasvatettu Unkarissa;
3 . Tarkastuslaitos: Biokultura Association;

4. Todistuksen antava laitos: katso 3 kohta;

5. Luetteloon sisällyttämisen kestoaika: 28.2.2001 .
ISRAEL

1 . Tuoteluokat: a) jalostetut kasvinviljelytuotteet ja b) elintarvikkeet jotka koostuvat pääasiallisesti yhdestä tai
useammasta asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kasviperäisestä ainesosasta;
2. Alkuperä: luokan 1 a) tuotteet ja luonnonmukaisesti kasvatetut luokan 1 b) tuotteiden ainesosat on kasva
tettu Israelissa;

3 . Tarkastuslaitos: maatalousministeriön kasvinsuojelu- ja tarkastusosasto tai teollisuus- ja kauppaministe
riön vientiin tarkoitettujen elintarvikkeiden ja kasvituotteiden tarkastusyksikkö;
4. Todistuksen antava laitos: katso 3 kohta;

5. Luetteloon sisällyttämisen kestoaika: 28.2.2001 .
SVEITSI

1 . Tuoteluokat: jalostetut kasvinviljelytuotteet ja b) elintarvikkeet, jotka koostuvat pääasiallisesti yhdestä tai
useammasta asetuksen (ETY) Nro 2092/91 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kasviperäisestä ainesosasta;
2. Alkuperä: luokan 1 a) tuotteet ja luonnonmukaisesti kasvatetut luokan 1 b) tuotteiden ainesosat on kasva
tettu Sveitsissä;

3. Tarkastuslaitos: Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen (VSBLO) tai Institut
für Marktökologie (IMO);
4. Todistuksen antava laitos: katso 3 kohta;

5. Luetteloon sisällyttämisen kestoaika: 28.2.2001 ."
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 523 /96,
annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996,

tietyn kalastuksen pyyntiponnistuksen vuotuisen enimmäistason mukauttami
sesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

suurimmista sallituista saaliista ja niiden pyyntiä koske
vista tietyistä edellytyksistä 22 päivänä joulukuuta 1995
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3074/95 (3) mukai
sesti, ja

ottaa huomioon tiettyjä yhteisön kalastusalueita ja kala
kantoja koskevasta pyyntiponnistusten hallintojärjestel
mästä 15 päivänä kesäkuuta 1995 annetun neuvoston
asetuksen (EY) Nro 2027/95 (') ja erityisesti sen 4 artiklan

vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

toisen luetelmakohdan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja

sekä katsoo, että

asetuksen (EY) Nro 2027/95 4 artiklan toisessa luetelma
kohdassa säädetään, että komissio toteuttaa jonkin jäsen
valtion pyynnöstä tarvittavia toimenpiteitä, jotta kyseinen
jäsenvaltio voi hyödyntää kiintiönsä tiettyjä yhteisön
kalastusalueita ja kalakantoja koskevasta pyyntiponnis
tusten hallinnosta 27 päivänä maaliskuuta 1995 annetun
neuvoston asetuksen (EY) Nro 685/95 (2) 6 artiklan 2

1 artikla

Mukautetaan

asetuksen

liitteen

osalta.

2 artikla

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

Sitä sovelletaan 18 päivästä maaliskuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 1996.

Komission puolesta
Emma BONINO

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 1 99, 24.8.1995, s. 1
(2 EYVL N:o L 71 , 31.3.1995, s. 5

mukaisesti

tainen enimmäistaso Alankomaiden kuningaskunnan

kohdan kolmannen alakohdan säännösten mukaisesti,

Alankomaat on pyytänyt komissiota mukauttamaan sen
aluksille myönnettyä vuotuista pyyntiponnistuksen enim
mäistasoa tiettyjen sellaisten kiintiöiden osalta, jotka on
myönnetty Alankomaille tiettyjen kalakantojen ja kala
kantaryhmien osalta vuodeksi 1996 vahvistettavista

tämän

asetuksen (EY) Nro 2027/95 liitteessä I tarkoitettu hinatta
villa pyydyksillä pyydetyn pyyntiponnistuksen vuosit

P) EYVL N:o L 330, 30.12.1995, s. 1
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LIITE

Kalastus

Pyyntiponnistus (*)
ICES- tai CECAF-alue

Alankomaat

V b C ), VI, VII, VIII, IX, X ja CECAF 34.1.1 , 34.1.2, 34.2.0

3 076

Saalislajit

Pyydykset

Pohjakalalajit

Hinattavat pyydykset

l
I

V b ('), VI

josta:

josta:

0

n

josta:

o
Vila

I

0

3 076

VII

VII f (2)

0

1 089
0

VIII a, VIII b, VIII d

0

VIII c, Ville, IX, X ja CECAF 34.1.1 ,

0

34.1.2, 34.2.0

josta:

l

VIII c, VIII e, IX (3)

0

IX n

0

xn

0

CECAF 34.1.1 (3)

0

CECAF 34.1.2 0

0

CECAF 34.2.0 (3)

0

CECAF 34.1.1 (4)

0

CECAF 34.1.2 (4)

0

CECAF 34.2.0 0

0

(•) Ilmaistuna tuhansina kW x päivää alueella.

(**) Asetuksen (EY) N:o 685/95 3 artiklan 5 kcfhdassa määriteltyyn alueeseen kuuluvan alueen osa. Yllä määritelty pyyntiponnistus käsittää kalastuksen sekä
hinattavilla että kiinteillä pyydyksillä.

(') Lukuun ottamatta Färsaarten ja Islannin suvereniteettiin ja/tai lainkäyttövaltaan kuuluvia vesiä.
(2) Pohjoiseen linjasta 50° 30 ' pohjoista leveyttä.

(3) Yksinomaan Espanjan suvereniteettiin ja/tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä.
(4) Yksinomaan Portugalin suvereniteettiin ja/tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 524/96,
annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996,
tasaustuen määrän vahvistamisesta vuonna 1995 kaupan pidetyille yhteisön
banaaneille ja ennakon yksikkömäärän vahvistamisesta vuodeksi 1996 sekä
asetuksen (ETY) Nro 1858/93 poikkeamisesta tuen jäljellä olevan osuuden maksu
määräajan osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

N:o 1858/93 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti myönnetystä
tuesta,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

asetuksen (ETY) N:o 1858/93 11 artiklan mukaan
ennakon ja tuen määrien kansalliseksi valuutaksi muunta

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjeste
lystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston

den, jolle määriä on myönnetty, ensimmäisenä päivänä

asetuksen (ETY) Nro 404/93 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (2), ja
erityisesti sen 12 artiklan 6 kohdan ja 14 artiklan,
ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista muuntokursseista ja laskentayksiköstä 28 päivänä

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro
3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 150/95 (4), ja erityisesti sen 12
artiklan ja 13 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) Nro 1858 /93 0, sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro

796/95 (^ vahvistetaan asetuksen (ETY) Nro 404/93 sovel
tamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt banaanialan
kaupanpitotulojen menetystä korvaavan tasaustukijärjes
telmän osalta,

asetuksen (ETY) Nro 404/93 12 artiklan mukaisesti tasaus
tuki lasketaan yhteisössä tuotettujen ja kaupan pidettävien
banaanien kiinteän viitetulon ja kyseisen vuoden aikana
yhteisön markkinoilla saadun keskimääräisen tuotanto

miseen sovellettava kurssi on kunkin markkinointikau

voimassa oleva maatalouden muuntokurssi ,
vuodelta 1995 maksettavan tuen osalta olisi vahvistettava

kaksi määrää; tämän vuoden kahteen

ensimmäiseen

kuukauteen sovellettavan muuntokurssin määräytymispe
ruste on 1 päivää helmikuuta varhaisempi; tämän vuoksi
tämän ensimmäisen kauden aikana sovellettavan määrän

vahvistamiseksi olisi otettava huomioon korjauskertoimen
1,207509 sisältävän muuntokurssin käyttäminen,
kaikkien tarvittavien tietojen puuttuessa säädettyyn
määräaikaan mennessä tasaustuen loppullista määrää
vuodeksi 1995 ei ole voitu määritellä ajoissa, jotta se olisi
voitu maksaa asetuksen (ETY) N:o 1858/93 10 artiklassa
säädetyssä määräajassa; tämän vuoksi olisi määriteltävä
tasaustuen jäljellä olevan määrän maksamisen määräajaksi
kaksi kuukautta tämän asetuksen julkaisemispäivästä,
tämän asetuksen on tultava voimaan ilmestymispäivänään,
jotta sillä olisi täysi vaikutus, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

tulon eron perusteella,

yhteisössä vuonna 1995 tuotettujen ja kaupan pidettyjen

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

banaanien hinnat ovat sijoittuneet sellaiselle tasolle, että
muualla yhteisössä ensimmäisen purkusataman vaiheessa
maksettu keskihinta, kun tästä on vähennetty keskimää

1 artikla

räiset kuljetuskustannukset ja fob-kustannukset, on alempi
kuin asetuksen (ETY) Nro 1858/93 2 artiklan 2 kohdassa
vahvistettu viitetulo; tämän vuoksi olisi vahvistettava
vuoden 1995 tasaustuen määrä,

1.

Vuonna 1995 tuoreina kaupan pidettyjen CN-koo

diin ex 0803 kuuluvien banaanien, lukuun ottamatta

jauhobanaaneja, asetuksen (ETY) Nro 404/93 12 artiklassa
tarkoitettu tasaustuki on

olisi myös palautettava mieliin, että tietyn vuoden aikana
kaupan pidettyjen banaanien ennakon ja vakuuden yksik
kömäärä riippuvat edelliseksi vuodeksi asetuksen (ETY)
(>) EYVL Nro L 47, 25.2.1993, s. 1

(2) EYVL Nro L 349, 31.12.1994, s. 105

H
(«j
i5)
h)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
Nro
Nro
Nro

L
L
L
L

387, 31.12.1992, s. 1
22, 31.1.1995, s. 1
170, 13.7.1993, s. 5
80, 8.4.1995, s. 17

a) 22,51 ecua 100 kilogrammaa kohden tammikuusta
helmikuuhun kestävällä kaudella;

a) 27,18 ecua 100 kilogrammaa kohden seuraavina
kausina .

2. Vuoden 1996 1 päivästä tammikuuta 31 päivään
lokakuuta kaupan pidettyjen yhteisön banaanien osalta
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ennakon yksikkömäärä on 19,03 ecua 100 kilogrammaa
kohden . Vastaava vakuuden määrä 9,51 ecua 100 kilo

N:o L 77/ 15

vuoden 1995 tasaustuen jäljellä olevan määrän kahden
kuukauden määräajassa tämän asetuksen julkaisemisesta.

grammaa kohden .
2 artikla

3 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1858/93 10 artiklasta poiketen
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset maksavat

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

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

Nro L 77/ 16
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 525/96,

annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996,

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

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) Nro 1 50/95 (4), ja erityisesti sen 3
artiklan 3 kohdan ,

1 artikla

Asetuksen (EY) Nro 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut
tuonnin

kiinteät

arvot

vahvistetaan

liitteessä

sekä katsoo, että

2 artikla

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

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 1996.

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

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

olevassa

taulukossa merkityllä tavalla.

s. 66
s. 21
s. 1
1
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tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
26 päivänä maaliskuuta 1996 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
CN-koodi

0702 00 15

Kolmannen

Tuonnin kiinteä

maan koodi (')

arvo

'

arvo

80,2

204

88,8

064

59,6

220

74,0

066

41,7

388

78,7

62,3

400

88,5

75,6

512

208

44,0

520

212

46,9

524

624

54,8
66,5
100,8
69,0
65,0
73,9

999

77,3

052

624

177,5

528

999

76,4

600

052

104,3

156,2

060

61,0

066

53,8

90,3

0808 10 51 , 0808 10 53,
0808 10 59

052

64,0

064

78,6

388

118,6

400

76,0

068

69,1

204

144,3

624

87,1

404

64,8

999

96,5

508

111,3

220

343,9

512

71,9

999

343,9

524

114,1

052

104,3

528

204

77,5

624

76,0
86,5

412

54,2

728

107,3

624

241,0

800

78,0

999

119,3

804

21,0

999

82,2

039

90,4

0805 10 01 , 0805 10 05,
0805 10 09

Tuonnin kiinteä

060

053

0709 90 73

0805 30 20

Kolmannen

maan koodi (')

99,4

204

0709 10 10

CN-koodi

052

068

0707 00 15

(ecua/100 kg)

052

43,6

204

44,6

052

86,2

208

58,0

064

72,5

212

46,6

388

77,4

220

53,3

400

102,9

62,2
68,5
79,0
115,4
55,8
112,9
83,9

0808 20 31

388

40,5

512

400

37,8

528

436

41,6

624

448

25,8

728

600

46,6

800

624

54,8

804

999

44,8

999

(') Komission asetuksessa (EY) N:o 3079/94 (EYVL Nro L 325, 17.12.1994, s. 17) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi 999 tarkoittaa muuta alkuperää .
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 526/96,
annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996,
tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien
lisätullien 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

N:o 1568/95 f5), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) N:o 506/96 (% ja
asetuksessa (EY) Nro 1423/95 mainittujen sääntöjen
soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin
seuraa, että mainitut, tällä hetkellä voimassa olevat määrät
olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

muutettuna asetuksella (EY) N:o 1101 /95 (2),
ottaa

huomioon

muiden

sokerialan

tuotteiden

kuin

melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista sään

nöistä 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) Nro 1423/95 (3), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) Nro 2528/95 (4), ja erityisesti
sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja 3 artiklan 1
kohdan,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Asetuksen (EY) Nro 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen
tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellet
tavat lisätullit vahvistetaan liitteen mukaisesti .

sekä katsoo, että

valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien
edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisä
tullien määrät vahvistetaan komission asetuksessa (EY)

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4

l1) EYVL N:o L 110, 17.5.1995, s. 1
(3 EYVL N:o L 141 , 24.6.1995, s. 16
h) EYVL N:o L 258, 28.10.1995, s. 50

o EYVL N:o L 150, 1.7.1995, s. 36
(6) EYVL N:o L 75, 23.3.1 996, s. 36
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valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien
hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 26 päivänä maaliskuuta 1996 annet
tuun komission asetukseen

(ecuina)
Edustava hinta

Lisätulli

CN-koodi

100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 0
1702 90 99 (3)

24,40

4,10

24,40

9,33

24,40

3,91

24,40

8,90

31,60

9,43

31,60
31,60

4,91

0,32

0,34

4,91

(') Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 431 /68 (EYVL Nro L 89, 10.4.1968, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna, 1
artiklassa määritellylle vakiolaadulle.

(2) Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) Nro 793/72 (EYVL Nro L 94, 21.4.1972, s. 1 ) 1 artiklassa määritellylle vakiolaa
dulle .

(3) Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/9/EY,
annettu 11 päivänä maaliskuuta 1996,
tietokantojen oikeudellisesta suojasta
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi

tietopalvelumarkkinoiden kehittämistä yhteisössä,
ei tarvitse poistaa tai estää syntymästä,
(4)

muksen ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan ja sen 66 ja
100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen ('),

tietokantojen tekijänoikeudellinen suoja on jo
olemassa eri muodoissa jäsenvaltioiden lainsäädän
nössä tai oikeuskäytännössä; tällaiset henkiseen
omaisuuteen kuuluvat oikeudet, joita ei ole yhden
mukaistettu, voivat muodostaa esteitä tavaroiden ja
palvelujen vapaalle liikkuvuudelle yhteisön alueella
niin kauan kuin suojan soveltamisessa ja edellytyk
sissä on olemassa eroja jäsenvaltioiden lainsäädän
nössä,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausun
non (2),
(5)

tekjänoikeus on tietokantojen tekijöiden yksinoi
keuksien asianmukainen muoto,

noudattavat perustamissopimuksen
määrättyä menettelyä (3),

189

b

artiklassa
(6)

muut lisätoimenpiteet ovat kuitenkin tarpeen tieto
kannan sisällön luvattoman kopioinnin ja/tai
uudelleenkäytön estämiseksi vilpillistä kilpailua
koskevan yhdenmukaisen järjestelmän tai alaa
koskevan lainsäädännön puuttuessa,

(7)

tietokantojen luominen vaatii huomattavia inhimil
lisiä, teknisiä ja taloudellisia voimavaroja, kun taas
niiden kopiointi ja niihin pääsy on huomattavasti
halvempaa kuin niiden itsenäinen kehittäminen,

(8)

tietokannan sisällön luvaton kopioiminen ja/tai
uudelleenkäyttö ovat toimia, joilla voi olla vakavia
taloudellisia ja teknisiä seurauksia,

(9)

tietokannat ovat arvokas väline yhteisön tietopalve
lumarkkinoita kehitettäessä; tämä väline on hyödyl
linen myös monella muulla alalla,

(10)

kaupan ja teollisuuden eri aloilla vuosittain synty
vien ja käsiteltävien tietomäärien voimakas kasvu
yhteisön alueella kuten muuallakin maailmassa
edellyttää investointeja kehittyneisiin tietojenkäsit
telyjärjestelmiin kaikissa jäsenvaltioissa,

( 11 )

tietokanta-alalla tehtyjen investointien määrissä on
tällä hetkellä suuria eroja niin eri jäsenvaltioiden
välillä kuin yhteisön ja tärkeimpien kolmansien,
tietokantoja tuottavien maiden välillä,

(12)

tietojen käsittelyn ja muistissa säilyttämisen uusiin
järjestelmiin ei investoida yhteisössä toivotulla
tavalla niin kauan kuin siltä puuttuu vakaa ja
yhdenmukainen oikeudellinen järjestelmä tietokan
tojen valmistajien oikeuksien suojaamiseksi,

sekä katsovat, että

(1 )

kaikkien jäsenvaltioiden voimassa olevassa lainsää
dännössä ei tällä hetkellä riittävästi suojata tietokan
toja; sielläkin, missä suojaa annetaan, sen edelly

tykset on määritelty eri tavoin,

(2)

tällaiset tietokantojen oikeudellista suojaa koskevat
erot jäsenvaltioiden lainsäädännössä vaikuttavat
välittömästi ja kielteisesti yhteismarkkinoiden
toteuttamiseen ja toimintaan tietokantojen osalta ja
erityisesti luonnollisten henkilöiden sekä oikeus
henkilöiden vapauteen tarjota tietokantoihin liit
tyviä tavaroita ja palveluja onlinepalveluna yhden
mukaisen oikeudellisen järjestelmän mukaisesti
koko yhteisön alueella; on olemassa vaara, että

kyseiset erot voivat kasvaa, kun jäsenvaltiot antavat
uutta, tätä yhä kansainvälisemmäksi muuttuvaa alaa
koskevaa lainsäädäntöä,

(3)

olemassa olevat erot, joilla on yhteismarkkinoiden
toteuttamista ja toimintaa vääristävä vaikutus, on
poistettava ja uusien erojen syntyminen estettävä,
kun taas eroja, jotka eivät merkittävästi haittaa
yhteismarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa tai

(') EYVL N:o C 156, 23.6.1992, s. 4 ja EYVL N:o C 308,
15.11.1993, s. 1
R EYVL N:o C 19, 25.1.1993, s. 3

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 23 päivänä kesäkuuta
1993 (EYVL N:o C 194, 19.7.1993 s. 144), neuvoston yhteinen
kanta vahvistettu 10 päivänä heinäkuuta 1995 (EYVL N:o C
288, 30.10.1995, s. 14), Euroopan parlamentin päätös tehty 14

päivänä joulukuuta 1995 (EYVL N:o C 17, 22.1.1996) ja neu
voston päätös tehty 26 päivänä helmikuuta 1996.
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tnvin soveltamisalaan, koska se ei koosteena täytä
tekijänoikeudellisen suojan edellytyksiä eikä siihen
myöskään liity sui generis -suojan edellyttämää riit

tiedoista tai muusta aineistosta muodostettuja,
joskus koosteiksi kutsuttuja kokoelmia, joiden
järjestäminen, muistissa säilyttäminen ja hake
minen tapahtuu elektronisin, elektromagneettisin

tävää investointia,

tai elektro-optisin menetelmin tai muilla vastaavilla
menetelmillä,

(20)

tässä direktiivissä tarkoitettua suojaa sovelletaan
myös tiettyjen tietokantojen toiminnalle tai käyttä

miselle välttämättömiin osiin, kuten sanastoihin ja
( 14)

hakemistojärjestelmiin,

tämän direktiiviin antama suoja olisi ulotettava
koskemaan ei-elektronisessa muodossa olevia tieto

kantoja,

(21 )
( 15)

tietokannan mahdollista tekijänoikeudellista suojaa
määritettäessä sovellettavien kriiteereiden on rajoi
tuttava ainoastaan siihen , että tietokannan sisällön

tyllä tavalla,

valinta tai järjestäminen on tekijänsä henkinen
luomus; suoja koskee tietokannan rakennetta,
(22)

(16)

tässä direktiivissä tarkoitettu suoja koskee tietokan
toja, joissa teokset, tiedot tai muu aineisto on järjes
tetty järjestelmällisellä tai menetelmällisellä tavalla;
suojan saaminen ei kuitenkaan edellytä, että nämä
aineistot on fyysisesti tallennettu muistiin jäsenne

tässä direktiivissä tarkoitetut elektroniset tieto

kannat voivat käsittää myös CD-ROM- ja CD-I-tal

mitään muuta perustetta kuin omaperäisyyden käsi
tettä siinä merkityksessä, että teos on tekijänsä

lenteet ja vastaavat,

henkinen luomus, ei saa soveltaa arvioitaessa, onko

tietokannalle annettava tekijänoikeudellista suojaa,
ja etenkään ei saa arvioida tietokannan laatua tai
esteettistä arvoa koskevia seikkoja,

(23)

'tietokannalla' ei tarkoiteta tietokantojen valmista
misessa tai toiminnassa tarvittavia tietokoneohjel
mia, joiden suojasta on säädetty tietokoneohjelmien
oikeudellisesta suojasta 14 päivänä toukokuuta 1991
annetussa direktiivissä 91 /250/ETY ('),

(17)

tietokannalla

tarkoitetaan

kaikkia

kirjallisia,

taiteellisia, musiikillisia tai vastaavia teoskokoelmia,

tai tekstiä, ääntä, kuvia, lukuja, tosiasioita ja tietoja
sisältäviä kokoelmia; tässä tarkoitettujen kokoel
mien on oltava teosten, tietojen tai muiden itse
näisten aineistojen kokoelmia, jotka on järjestetty
järjestelmällisellä tai menetelmällisellä tavalla ja
joihin on mahdollistettu yksilöllinen pääsy; tästä
seuraa, että audiovisuaalisen, elokuvallisen, kirjal

(24)

tietokantojen vuokraamisen ja lainaamisen tekijän
oikeudellisesta suojasta tai muista lähioikeuksista
säädetään yksinomaan vuokrausoikeudesta, lainaus
oikeudesta sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioi

keuksista henkisen omaisuuden alalla 19 päivänä
marraskuuta

1992

annetussa

direktiivissä

92/ 100/ETY (2),

lisen tai musiikillisen teoksen tallentaminen sellai

senaan ei kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan ,

( 18)

(25)

tekijänoikeuden suoja-ajasta säädetään tekijänoi
keuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimas
saoloajan yhdenmukaistamisesta 29 päivänä loka
kuuta 1993 annetussa direktiivissä 93/98/ETY (3),

(26)

tekijänoikeudellista suojaa saavat teokset sekä
lähioikeuksien suojaamat, tietokantoihin liitetyt
suoritukset ovat edelleenkin vastaavien yksinoi
keuksien suojaamia, eikä niitä voida liittää tietokan
taan tai kopioida sieltä ilman oikeudenhaltijan tai
hänen oikeudensaajiensa lupaa,

(27)

tietokantaan liitettyjen teosten tekijänoikeudelliseen
suojaan sekä tietokantaan liitettyjä suorituksia

tämä direktiivi ei rajoita tekijöiden vapautta päättää,
antavatko he — ja millä tavalla — luvan liittää
teoksensa tietokannan osaksi, eikä etenkään sitä,

antavatko he luvansaajalle yksinoikeuden; tietokan
tojen suojaaminen sui generis -oikeudella ei rajoita
niiden sisältöä koskevia oikeuksia; varsinkin silloin,

kun tekijä tai lähioikeuden haltija sallii tiettyjen
teostensa tai suoritustensa liittämisen tietokantoihin

muun kuin yksinoikeuden antavan lisenssisopi
muksen perusteella, kolmas osapuoli voi hyödyntää
näitä teoksia tai suorituksia tekijän tai lähioikeuden
haltijan suostumuksella, ilman että tämä loukkaa
tietokannan valmistajan sui generis -oikeutta, sillä
edellytyksellä, että näitä teoksia tai suorituksia ei
ole kopioitu tietokannasta tai käytetty uudelleen
siitä käsin uudestaan ,

( 19)

useista musiikkiesitysten tallenteista muodostuva
CD-kooste ei pääsääntöisesti kuulu tämän direk

(') EYVL Nro L 122, 17.5.1991 , s. 42, direktiivi sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/98/ETY (EYVL Nro L
290, 24.11.1993, s. 9).
(2) EYVL Nro L 346, 27.11.1992, s. 61
3 EYVL Nro L 290, 24.11.1993, s. 9
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oikeudenhaltijan kanssa tehdyssä käyttölupaa
koskevassa sopimuksessa määrättyihin tarkoituksiin

se, että on olemassa erillinen oikeus näiden teosten

ja suoritusten valintaan tai järjestelyyn tietokan

sekä sopimuksessa määrätyllä tavalla siinäkin
tapauksessa, että tietokantaan pääsy ja tietokannan
käyttö vaatisivat periaatteessa luvanvaraisten

nassa,

toimien suorittamista,

(28)

tietokannan luoneen luonnollisen henkilön moraa
liset oikeudet kuuluvat tekijälle, ja niitä sovelletaan
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön sekä
kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista
koskevan Bernin yleissopimuksen määräysten

(35)

mukaisesti; moraaliset oikeudet eivät siten kuulu
tämän direktiivin soveltamisalaan,

(29)

taan ainostaan tietokannassa olevan aineiston valin

taan tai järjestämiseen; on aiheellista antaa jäsenval
tioille mahdollisuus säätää kyseisistä rajoituksista
tietyissä tapauksissa; tätä mahdollisuutta on
kuitenkin käytettävä Bernin yleissopimuksen
määräysten mukaisesti ja siinä määrin kuin rajoi

jäsenvaltiot päättävät itsenäisesti toisen palveluk
sessa luotaviin tietokantoihin sovellettavasta järjes
telmästä; mikään tässä direktiivissä ei estä jäsenval

tukset koskevat tietokannan rakennetta; on aiheel

lista erottaa toisistaan yksityistä käyttöä varten
tehtävät rajoitukset ja yksityisiin tarkoituksiin
tehtävää toisintamista koskevat rajoitukset, viimeksi
mainitun alueen kuuluessa tiettyjen jäsenvaltioiden
kansallisessa lainsäädännössä tyhjiä tallennusmate
riaaleja tai tallennuslaitteita koskevien verotussää
dösten piiriin,

tioita säätämästä omassa lainsäädännössään , että

työnantajalla yksin on oikeus määrätä kaikista
taloudellisista oikeuksista sellaiseen tietokantaan,

jonka hänen palveluksessaan oleva työntekijä on
luonut työtehtäviään suorittaessaan tai työnanta
jansa antamien ohjeiden mukaisesti, jollei toisin ole
sovittu,

(30)

tekijän yksinoikeuksien on sisällettävä myös oikeus
määrätä, millä tavoin ja kenen toimesta hänen teos
taan hyödynnetään, sekä erityisesti oikeus valvoa
teoksen levitystä yleisölle,

olisi laadittava luettelo sallituista yksinoikeuksien
rajoituksista ottaen huomioon, että tässä direktii
vissä tarkoitettua tekijänoikeudellista suojaa sovelle

(36)

tässä direktiivissä ilmaisu tieteellinen tutkimus'
kattaa sekä luonnontieteet että humanistiset tieteet,

(37)

tämä direktiivi ei vaikuta Bernin yleissopimuksen
10 artiklan 1 kohdan soveltamiseen ,

(31 )

(32)

tietokantojen tekijänoikeudellinen suoja sisältää
tietokantojen saataville saattamisen myös muuten
kuin tietokannan kopioita levittämällä,

(38)

sesti siten , että siitä tulee uusi, samansisältöinen

jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansal

tietokanta, joka ei kuitenkaan loukkaa alkuperäisen
tietokannan sisällön järjestämiseen sovellettavaa
tekijänoikeutta,

liset säännökset vastaavat ainakin aineelliselta sisäl

löltään
direktiivin
määräyksiä,

(33)

yksinoikeuksia

koskevia

levitysoikeus ei raukea onlinetietokantaan liittyvän
palvelujen tarjoamisen johdosta; sanottu koskee
myös sitä, että palvelun käyttäjä on valmistanut

(39)

tointien tulosten väärinkäyttämiseltä suojaamalla
koko tietokanta tai sen olennaiset osat käyttäjän tai
kilpailijan tiettyjä toimia vastaan,

(40)

silloin kun tekijänoikeuden haltija on päättänyt
saattaa tietokantansa kopion käyttäjien saataville
joko onlinepalveluna tai jossain muussa levittämis
muodossa, laillisella käyttäjällä on kuitenkin oltava
pääsy tietokantaan ja hänen on voitava käyttää sitä

tämän direktiivin tarkoitus on, tietokannan sisällön

valinnan tai järjestämisen omaperäisyyden perus
teella annettavan tekijänoikeudellisen suojan takaa
misen lisäksi, suojata tietokannan valmistajia tieto
kannan sisällön laatimisen ja kokoamisen yhtey
dessä tehtyjen taloudellisten ja ammatillisten inves

onlinetietokannasta aineellisen kappaleen tieto
kannan oikeudenhaltijan suostumuksella; toisin
kuin CD-ROM tai CD-I, joissa henkinen omaisuus
sisältyy aineelliseen tallennusmuotoon eli kaupalli
seen hyödykkeeseen, jokainen onlinepalvelu on itse
asiassa lupaa vaativa toimi, jos tekijänoikeus sitä
edellyttää,

(34)

digitaaliteknologian yhä kasvava käyttö lisää tieto
kannan valmistajan riskiä siitä, että tietokannan
sisältö luvatta kopioidaan ja muunnetaan elektroni

tällä sui generis -oikeudella on tarkoitus taata tieto
kannan sisällön keräämiseen, varmistamiseen tai

esittämiseen tehdyn investoinnin suoja oikeuden
rajatuksi kestoajaksi; tämä investointi voi
muodostua rahoituksesta ja/tai ajan, vaivannäön ja
energian käytöstä,
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sui generis -oikeuden tavoite on antaa tietokannan
valmistajalle mahdollisuus estää koko tietokannan
sisällön tai jonkin sen olennaisen osan luvaton
kopiointi ja/tai uudelleenkäyttö; tietokannan
valmistaja on henkilö, jonka aloitteesta ja riskillä
investoinnit tehdään; tämä jättää valmistajan määri
telmän ulkopuolelle varsinkin alihankkijat,

Nro L 77/23

(48)

tämän direktiivin tarkoitus, joka on varmistaa tieto
kannoille asianmukainen ja yhtenäinen suojataso
korvauksen takaamiseksi tietokannan valmistajille,
on toinen kuin henkilötietoja koskevasta tietosuo
jasta ja tietojen vapaasta liikkumisesta 24 päivänä
lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivissä 95/46/EY ('), jonka tarkoi
tuksena on varmistaa henkilötietojen vapaa liikku
vuus yhdenmukaistettujen sääntöjen perusteella,
joiden tarkoitus on suojata perusoikeuksia, erityi
sesti oikeutta yksityisyyteen, joka tunnustetaan
myös ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaa
miseksi tehdyn Euroopan yleissopimuksen 8 artik
lassa; tämän direktiivin säännökset eivät rajoita
tietosuojaa koskevan lainsäädännön soveltamista,

(49)

huolimatta oikeudesta kieltää koko tietokannan tai
sen olennaisen osan kopiointi ja/tai uudelleen
käyttö on aiheellista määrätä, että tietokannan
valmistaja tai oikeudenhaltija ei voi kieltää tieto
kannan laillista käyttäjää kopioimasta ja/tai uudel
leen käyttämästä osia, jotka eivät ole olennaisia;
kyseinen käyttäjä ei kuitenkaan voi kohtuuttomasti
haitata sui generis -oikeuden haltijan taikka teki
jänoikeuden tai lähioikeuden haltijan tässä tieto

erityinen oikeus estää luvaton kopiointi ja/tai
uudelleenkäyttö liittyy käyttäjän toimiin, jotka ylit
tävät käyttäjän lailliset oikeudet ja täten aiheuttavat
vahinkoa investoinnille; oikeus kieltää koko sisällön

tai sen olennaisen osan kopiointi ja/tai uudelleen

käyttö liittyy sekä kilpailevan loistuotteen valmista
miseen että käyttäjään, joka toiminnallaan aiheuttaa
laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaista
vahinkoa investoinnille ,

(43)

jos kyseessä on onlinesiirto, oikeus kieltää uudel
leenkäyttö ei raukea koko tietokannan taikka
sellaisen tietokannasta tai sen osasta tehdyn aineel

lisen kopion osalta, jonka lähetyksen vastaanottaja
valmistaa oikeudenhaltijan suostumuksella,

kannassa olevia teoksia tai suorituksia koskevia lail

(44)

jos tietokannan sisällön esiinottaminen näyttöpäät
teelle edellyttää koko tämän sisällön tai sen olen
naisen osan pysyvää tai väliaikaista siirtämistä

lisia etuja,

tallennusalustalta toiselle, toimi edellyttää oikeu
denhaltijan lupaa,

(50)

(45)

oikeus estää luvaton kopiointi ja/tai uudelleen
käyttö ei tarkoita millään tavalla tekijänoikeudel
lisen suojan ulottamista pelkkiin tosiasioihin tai

jäsenvaltioille olisi annettava oikeus säätää poik
keuksista oikeuteen estää tietokannan olennaisen

osan laiton kopiointi ja/tai uudelleekäyttö, jos
kyseessä on kopiointi yksityisiin tarkoituksiin,
havainnollistamista varten opetuksessa tai tieteelli

tietoihin,

sessä tutkimuksessa sekä jos on kyse kopioinnista

ja/tai

uudelleenkäytöstä

varmistamisen

(46)

oikeus estää tietokannassa olevien teosten, tietojen
tai aineistojen kopiointi ja/tai uudelleenkäyttö

tuotteiden ja palveluiden tuottajien välisen
kilpailun edistämiseksi tietopalvelualalla sui generis
-oikeuden nojalla annettua suojaa ei saa käyttää
niin, että se helpottaa määräävän markkina-aseman
väärinkäyttöä, erityisesti silloin, kun luodaan ja levi
tetään sellaisia uusia tuotteita ja palveluja, joilla on

älyllistä, tiedollista, teknistä, taloudellista tai kaupal
lista lisäarvoa; tästä syystä tämän direktiivin sään
nöksillä ei rajoiteta yhteisön tai kansallisten kilpai
lusääntöjen soveltamista,

turvallisuuden

hallinnollista

tai

oikeudellista menettelyä varten; on tärkeää, että
tällaiset toimet eivät rajoita valmistajan yksinoi
keutta käyttää tietokantaa, eivätkä ne saa olla luon
teeltaan kaupallisia,

kokonaan tai olennaisilta osin ei johda itse näihin
teoksiin, tietoihin tai aineistoihin kohdistuvan
uuden oikeuden syntymiseen,

(47)

yleisen

toteuttamiseksi

(51 )

jos jäsenvaltiot käyttävät oikeuttaan antaa tieto
kannan lailliselle käyttäjälle lupa kopioida sen
olennainen osa opetuksen tai tieteellisen tutki
muksen havainnollistamiseen, ne voivat rajoittaa
tämän luvan tietyntyyppisiin opetus- tai tutkimus
laitoksiin,

(■) EYVL N:o L 281 , 23.11.1995, s. 31

N:o L 77/24

(52)

(53)

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

jäsenvaltioiden, joilla on erityisiä säännöksiä, joihin
sisältyy tässä direktiivissä tarkoitettua sui generis
-oikeutta vastaava oikeus, on voitava säilyttää uuden
oikeuden osalta lainsäädännössä perinteisesti
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dellisen suojan saamiselle asetettuja arviointiperus
teita; vaikka kyseisille tietokannoille voidaan antaa
suojaa tässä direktiivissä tarkoitetun sisällön luvat

toman kopioinnin ja/tai uudelleen käyttämisen

vahvistetut poikkeukset,

estävän oikeuden perusteella, viimeksi mainitun
oikeuden perusteella annettu suoja-aika on huomat
tavasti lyhyempi kuin se, mikä niillä on tällä

todistusvelvollisuus tietokannan valmistumispäivän
osoittamisesta kuuluu tietokannan valmistajalle,

hetkellä voimassa olevien kansallisten järjestelmien
perusteella; tietokannan tekijänoikeudellisen suojan
myöntämiseen sovellettavien arviointiperusteiden
yhdenmukaistaminen ei saa vaikuttaa niin, että

(54)

kyseisten oikeudenhaltijoiden nyt voimassa oleva

todistusvelvollisuus niiden edellytysten olemassa
olosta, joiden perusteella voidaan katsoa, että tieto
kannan

sisällön

suoja-aika lyhenisi; tätä varten on aiheellista säätää
poikkeus; tämän poikkeuksen vaikutusten on rajoi
tuttava kyseisten jäsenvaltioiden alueille,

olennaista muuttamista voidaan

pitää uutena huomattavana investointina, kuuluu
investoinnista seuranneen tietokannan valmistajalle,

(55)

uusi huomattava investointi, josta seuraa myös uusi

OVAT ANTANEET TAMAN DIREKTIIVIN:

suoja-aika, voi käsittää tietokannan sisällön olen
naisen tarkistamisen ,
I LUKU

(56)

oikeutta estää laiton kopionti ja/tai uudelleenkäyttö
sovelletaan sellaisiin tietokantoihin, joiden valmis
taja on jonkin kolmannen maan kansalainen tai
asuu siellä vakituisesti, sekä tietokantoihin, joiden
valmistaja ei ole perustamissopimuksessa tarkoitettu
yhteisön jäsenvaltion alueelle sijoittautunut oikeus
henkilö, ainoastaan silloin, kun kyseinen kolmas
maa antaa vastaavan suojan niille tietokannoille,
joiden valmistaja on jonkin yhteisön jäsenvaltion

SOVELTAMISALA

1 artikla
Soveltamisala

kansalainen tai asuu yhteisön alueella vakituisesti,
1.

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikenmuotoisten tieto

kantojen oikeudelliseen suojaan .

(57)

sen lisäksi, mitä jäsenvaltioiden lainsäädännössä
säädetään tekijänoikeuden tai muiden oikeuksien
loukkaamisen seuraamuksista, jäsenvaltioiden on
säädettävä tietokannan sisällön luvattoman kopioi
misen ja/tai uudelleen käyttämisen asianmukaisista
seuraamuksista,

(58)

sen suojan lisäksi, minkä tämä direktiivi antaa tieto
kannan rakenteelle tekijänoikeudellisena _ suojana
sekä sen sisällölle kopioinnin ja/tai uudelleen
käytön estävänä oikeudellisena sui generis -suojana,
sovelletaan edelleen jäsenvaltioiden muita tietokan
ta-alan tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen
liittyviä lainsäädännöllisiä määräyksiä,

2.

Tässä direktiivissä 'tietokannalla' tarkoitetaan teos

ten, tietojen tai muiden itsenäisten aineistojen kokoelmaa,
jotka on järjestetty järjestelmällisellä tai menetelmällisellä
tavalla ja johon elektronisesti tai muulla tavoin on
mahdollistettu yksilöllinen pääsy.
3 . Tämän direktiivin mukaista suojaa ei sovelleta tieto
koneohjelmiin, joita käytetään elektronisen pääsymahdol
lisuuden sisältävien tietokantojen valmistamiseen tai
niiden käyttämiseen .

2 artikla

Soveltamisalan rajoitukset

(59)

tämä direktiivi ei rajoita audiovisuaalisista teoksista
koostuvia tietokantoja koskevien sääntöjen sovelta
mista, jotka jossakin jäsenvaltiossa on annettu
audiovisuaalisten ohjelmien televisiolähetyksiä
koskevassa lainsäädännössä, ja

Tämän direktiivin säännökset eivät rajoita soveltamasta
yhteisön säännöksiä, jotka koskevat
a) tietokoneohjelmien oikeudellista suojaa;
b) vuokraus- ja lainausoikeuksia sekä tiettyjä tekijänoi
keuden lähioikeuksia henkisen omaisuuden alalla;

(60)

tietyt jäsenvaltiot antavat tällä hetkellä tekijänoikeu
dellista suojaa sellaisille tietokannoille, jotka eivät
vastaa tässä direktiivissä tarkoitettuja tekijänoikeu

c) tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan
voimassaoloaikaa.
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d) välittäminen yleisölle, julkinen näyttäminen ja julkinen
esittäminen ;

TEKIJÄNOIKEUS

e) edellä b kohdassa tarkoitettujen toimien tulosten
kaikenlainen toisintaminen, levittäminen, välittäminen

yleisölle, julkinen näyttäminen tai julkinen esittämi
nen .

3 artikla

Suojan kohde

6 artikla

Yksinoikeuksien rajoitukset

Tämän direktiivin säännösten mukaisesti tietokan

1.

nat, jotka aineiston valinnan tai järjestämisen perusteella
muodostavat tekijän omaperäisen henkisen luomuksen,
saavat sellaisenaan tekijänoikeussuojaa. Muita perusteita ei
saa soveltaa määritettäessä, voidaanko ne suojata.
2. Tällä direktiivillä säädetty tietokantojen tekijänoi
keudellinen suoja ei ulotu tietokantojen sisältöihin eikä
rajoita mainittuihin sisältöihin kohdistuvia muita oikeuk

1 . Tietokannan tai sen kopioiden laillinen käyttäjä voi
ilman tietokannan tekijän lupaa suorittaa kaikki 5 artik
lassa tarkoitetut toimet, jotka ovat tarpeen tietokannan
sisältöön pääsyä tai sen tavanmukaista käyttöä varten. Jos
laillisella käyttäjällä on lupa käyttää ainoastaan osaa tieto
kannasta, tätä kohtaa sovelletaan vain kyseiseen osaan .
2.

sia.

Jäsenvaltiot voivat säätää 5 artiklassa tarkoitettuihin

oikeuksiin rajoituksia seuraavissa tapauksissa:
4 artikla

a) muussa kuin elektronisessa muodossa olevan tieto
kannan toisintaminen yksityisiin tarkoituksiin;

Tietokannan tekijä

b) käyttö yksinomaan opetuksen tai tieteellisen tutki

1 . Tietokannan tekijä on luonnollinen henkilö tai
luonnollisten henkilöiden ryhmä, joka on luonut tieto
kannan, tai asianomaisen valtion lainsäädännön salliessa
oikeushenkilö, jota kyseinen lainsäädännön mukaan pide
tään oikeudenhaltijana.

2. Jäsenvaltioissa, joiden lainsäädännössä on säädetty
yhteisteoksien suojasta, taloudelliset oikeudet kuuluvat
yhteisteoksen tekijänoikeuden haltijalle.
Kun useat luonnolliset henkilöt luovat yhdessä tieto
kannan, yksinoikeudet kuuluvat näille henkilöille yhtei

3.

sesti .

muksen

havainnollistamiseen,

siinä

määrin,

kun

ei-kaupalliseen tavoitteeseen pyrkiminen siihen
oikeuttaa ja edellyttäen, että lähde mainitaan aina;
c) käyttö yleisen turvallisuuden varmistamiseksi tai hallin
nollista tai oikeudellista menettelyä varten;

d) niiden kansallisessa oikeudessa perinteisesti säädetyt
muut tekijänoikeutta koskevat rajoitukset, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta a, b ja c alakohdan säännösten
soveltamista.

3 . Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta
tehdyn Bernin yleissopimuksen määräysten mukaisesti
tätä artiklaa ei voi tulkita siten, että sitä voitaisiin soveltaa

tavalla, joka loukkaa kohtuuttomasti oikeudenhaltijan lail
lisia etuja tai on ristiriidassa tietokannan tavanmukaisen
käytön kanssa.
5 artikla
Yksinoikeudet
III LUKU

Tietokannan tekijällä on yksinoikeus kyseisen tietokannan
tekijänoikeudella suojattavan ilmaisumuodon suhteen
suorittaa seuraavat toimet tai antaa lupa niihin :

SUI GENERIS - OIKEUS

a) tietokannan tai sen osan tilapäinen tai pysyvä toisinta
minen millä tavoin ja missä muodossa tahansa;

7 artikla

b) kääntäminen, muuntelu, sovittaminen tai muu muutta
minen;

c) tietokannan tai sen kopioiden millä tahansa tavalla
tapahtuva levittäminen yleisölle. Kun oikeudenhaltija
tai joku hänen suostumuksellaan on ensimmäisen
kerran myynyt tietokannan kopion yhteisössä, oikeu
denhaltijan oikeus määrätä kyseisen kopion edelleen
myymisestä yhteisössä raukeaa;

Suojan kohde

1 . Jäsenvaltioiden on säädettävä tietokannan valmista
jalle oikeus kieltää sellaisen tietokannan, jonka sisällön
kerääminen, varmistaminen tai esittäminen merkitsee

määrällisesti ja/tai laadullisesti huomattavaa investointia,
koko sisällön tai laadullisesti ja/tai määrällisesti arvioituna
olennaisen osan kopiointi ja/tai uudelleenkäyttö.

N:o L 77/26
2.

fFIl

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Tätä lukua sovellettaessa tarkoitetaan

3.

a) 'kopioinnilla' tietokannan koko sisällön tai sen olen
naisen osan pysyvää tai väliaikaista siirtämistä tallen
nusalustalta toiselle millä tavalla ja missä muodossa
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Yleisön saataville millä tahansa tavalla saatetun tieto

kannan laillinen käyttäjä ei voi rajoittaa tekijänoikeuden
tai lähioikeuden haltijan tähän tietokantaan sisältyviin
teoksiin tai suorituksiin liittyviä etuja.

tahansa;
9 artikla

b) 'uudelleenkäytöllä' tietokannan koko sisällön tai sen
olennaisen osan mitä tahansa saattamista yleisön saata
ville kopioita levittämällä, vuokraamalla, onlinesiirrolla
tai muulla siirtotavalla. Kun oikeudenhaltija tai joku
hänen

suostumuksellaan

on

ensimmäisen

kerran

myynyt tietokannan kopion yhteisössä, oikeudenhal
tijan oikeus määrätä kyseisen kopion edelleenmyymi
sestä yhteisössä raukeaa.

Julkinen lainaaminen ei ole kopiointia tai uudelleenkäyt

3.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu oikeus voidaan siirtää,

luovuttaa tai siihen voidaan antaa sopimukseen perustuva
käyttölupa.
Tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä oikeutta sovel

4.

letaan riippumatta siitä, että tekijänoikeus tai muut
oikeudet mahdollisesti suojaavat tietokantaa. Sen lisäksi
mainittua oikeutta sovelletaan riippumatta siitä, että teki
jänoikeus tai muut oikeudet mahdollisesti suojaavat tieto
kannan sisältöä. Tietokantojen suojaaminen tämän
artiklan 1 kohdassa säädetyllä oikeudella ei rajoita niiden
sisältöön kohdistuvia oikeuksia.

Tietokannan sisällön epäolennaisten osien jatkuva ja

järjestelmällinen kopiointi tai uudelleenkäyttö, jotka
voisivat johtaa tämän tietokannan tavanmukaisen käytön
vastaisiin toimiin tai jotka voisivat aiheuttaa kohtuutonta
vahinkoa tietokannan valmistajan laillisille eduille, eivät
ole sallittuja.

8 artikla

Laillisen käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet
1.

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa, että yleisön saataville millä

tahansa tavalla saatetun tietokannan laillinen käyttäjä voi
kopioida ja/tai käyttää uudelleen ilman tietokannan
valmistajan lupaa tietokannan sisällön olennaisen osan,
a) kun kyseessä on muussa kuin elektronisessa muodossa
olevan tietokannan kopioiminen yksityisiin tarkoituk
siin;

töä .

5.

Poikkeukset sui generis -oikeuteen

Yleisön saataville millä tahansa tavalla saatetun tieto

kannan valmistaja ei voi estää tämän tietokannan laillista
käyttäjää kopioimasta ja käyttämästä uudelleen kannan
sisällön laadullisesti ja/tai määrällisesti arvioiden epäolen
naisia osia mihin tahansa tarkoitukseen . Jos laillisella

b) kun kyseessä on kopioiminen opetuksen tai tieteellisen
tutkimuksen havainnollistamiseksi, edellyttäen, että
lähde on ilmoitettu ja että toimet tapahtuvat ei-kaupal
lisen päämäärän oikeuttamissa rajoissa;
c) kun kyseessä on kopiointi ja/tai uudelleenkäyttö
yleisen turvallisuuden varmistamiseksi hallinnollista tai
oikeudellista menettelyä varten .

10 artikla

Suoja-aika

1 . Edellä 7 artiklassa säädetty oikeus alkaa tietokannan
valmistamisen loppuunsaattamisesta. Se päättyy, kun on
kulunut 15 vuotta valmistamisen loppuunsaattamista
seuraavan vuoden tammikuun ensimmäisestä päivästä.
2. Jos tietokanta on saatettu millä tahansa tavalla
yleisön saataville ennen 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson
päättymistä, tämän oikeuden perusteella saatu suoja-aika
päättyy, kun on kulunut 1 5 vuotta sen tammikuun ensim
mäisestä päivästä, joka seuraa sitä päivää, jona tietokanta
on saatettu yleisön saataville ensimmäisen kerran .

3 . Kaikkien tietokannan sisällön määrällisesti ja/tai
laadullisesti arvioituna olennaisten muutosten, erityisesti
kaikkien olennaisten muutosten, jotka johtuvat peräk
käisten lisäysten, poistojen tai muutosten yhteisvaikutuk
sesta ja joiden perusteella voitaisiin katsoa, että kyseessä
on uusi, laadullisesti tai määrällisesti arvioituna olen

nainen investointi, perusteella tämän investoinnin tulok
sena olevalle tietokannalle voidaan antaa oma suoja-aika.

käyttäjällä on lupa kopioida ja/tai käyttää uudelleen vain
osaa tietokannasta, tätä kohtaa sovelletaan vain tähän

11 artikla

osaan .

Sui generis -oikeuden antamaan suojaan oikeutetut
2.

Yleisön saataville millä tahansa tavalla saatetun tieto

kannan laillinen käyttäjä ei voi suorittaa toimia, jotka ovat
ristiriidassa tämän tietokannan tavanmukaisen käytön
kanssa tai loukkaavat kohtuuttomasti tietokannan valmis

tajan laillisia etuja.

1 . Edellä 7 artiklassa säädettyä oikeutta sovelletaan
tietokantoihin, joiden valmistaja tai oikeudenhaltija on
jonkin jäsenvaltion kansalainen tai jolla on vakinainen
asuinpaikka yhteisön alueella.
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2. Mitä 1 kohdassa säädetään, sovelletaan myös
yhtiöihin ja yrityksiin, jotka on perustettu jonkin jäsenval
tion lainsäädännön mukaisesti ja joiden yhtiöjärjestyksessä
määrätty kotipaikka, keskushallinto tai pääasiallinen
toimipaikka on yhteisön alueella; jos tällaisella yhtiöllä tai
yrityksellä on ainoastaan yhtiöjärjestyksessä määrätty koti
paikka yhteisön alueella, sen toimilla tulee olla todellinen
ja jatkuva yhteys jonkin jäsenvaltion talouteen .

N:o L 77/27

keudellisen suojan saamisen edellytyksiä, jäljellä olevaa
tekijänoikeudellista suoja-aikaa kyseisessä jäsenvaltiossa.
3 . Tämän direktiivin mukaista suojaa sovelletaan 7
artiklassa säädetyn oikeuden osalta myös tietokantoihin,
joiden valmistaminen on saatettu päätökseen 16 artiklan 1
kohdassa tarkoitettua päivää edeltävien 15 vuoden aikana
ja jotka mainittuna päivänä täyttävät tämän direktiivin 7
artiklassa säädetyt vaatimukset.

3 . Neuvosto tekee komission ehdotuksesta sopimukset,
joilla ulotetaan 7 artiklassa säädetty oikeus kolmansissa
maissa valmistettuihin tietokantoihin, jotka eivät kuulu 1
ja 2 kohdan säännösten soveltamisalaan. Tämän menet
telyn nojalla tietokannoille annettu suoja-aika ei ole
pitempi kuin 10 artiklassa säädetty suoja-aika.

LUKU IV

4. Edellä 1 ja 3 kohdassa säädetty suoja ei rajoita ennen
näissä kohdissa tarkoitettua päivää tehtyjä toimia ja
hankittuja oikeuksia.

5.

Sellaisen tietokannan, jonka valmistus on saatettu

päätökseen 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua päivää
edeltävien 15 vuoden aikana, 7 artiklassa säädetyn
oikeuden perusteella saatu suoja-aika päättyy, kun on
kulunut 15 vuotta tätä päivää seuraavan tammikuun 1
päivästä.

YHTEISET SÄÄNNÖKSET
15 artikla

12 artikla

Tiettyjen säännösten pakottavuus
Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä asianmukaisista seuraamuk
sista tässä direktiivissä säädettyjen oikeuksien rikkomi

Kaikki 6 artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan vastaiset sopi
musmääräykset ovat mitättömiä.

sesta .

16 artikla

13 artikla

Loppusäännökset

Muiden säännösten soveltaminen

1 . Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset voimaan 1 päivään tammikuuta 1998

Tämän direktiivin säännökset eivät vaikuta muihin sään

nöksiin, jotka koskevat erityisesti tietokantoihin sisältyviin

mennessä .

tietoihin, teoksiin tai muuhun aineistoon liittyviä teki

jänoikeuksia, lähioikeuksia tai muita oikeuksia tai velvoit
teita, patentteja, tavaramerkkejä, malleja, kansallisaarteiden
suojaa, keskinäisiä sopimuksia koskevaa oikeutta ja vilpil
listä kilpailua, liikesalaisuutta, turvallisuutta, luottamuksel
lisuutta, henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa, julkisten
asiakirjojen saatavuutta tai sopimusoikeutta.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava
tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus,

kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädet
tävä siitä, miten viittaukset tehdään .

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä
tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset sään
nökset kirjallisina komissiolle.

14 artikla
3.

Ajallinen soveltaminen

Komissio toimittaa viimeistään 1 kohdassa tarkoi

tarkoitettua päivää luotuihin tietokantoihin, jotka mainit
tuna päivänä täyttävät tässä direktiivissä asetetut vaati
mukset tekijänoikeudellisen suojan saamiseksi tietokan

tettua päivää seuraavan kolmannen vuoden lopussa ja
tämän jälkeen joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille,
neuvostolle sekä talous- ja sosiaalikomitealle tämän direk
tiivin soveltamisesta kertomuksen, jossa se tarkastelee
jäsenvaltioiden toimittamien erityisten tietojen perusteella
sui generis -oikeuden soveltamista, 8 ja 9 artikla mukaan
lukien, ja toteaa erityisesti, onko oikeuden soveltaminen

noille.

aiheuttanut sellaisia määräävän markkina-aseman väärin

2.

käytöksiä tai vakavia haittoja vapaalle kilpailulle, joiden
perusteella olisi syytä toteuttaa aiheelliset toimenpiteet,
joihin
kuuluvat
erityisesti
pakkolisenssijärjestelyt.

1.

Tässä direktiivissä säädettyä suojaa sovelletaan teki

jänoikeuden osalta myös ennen 16 artiklan 1 kohdassa

Edellä 1 kohdassa säädetystä poiketen tämä direktiivi
ei lyhennä jossakin jäsenvaltiossa tämän direktiivin julkai
supäivänä tekijänoikeuden perusteella suojatun tietokan
nan, joka ei täytä 3 artiklan 1 kohdan mukaisia tekijänoi

Komissio

esittää

tarvittaessa

ehdotuksia

mukauttamiseksi tietokanta-alan kehitykseen .

direktiivin
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17 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille .
Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 1996.

Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

K. HANSCH

L. DINI

Puhemies

Puheenjohtaja
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II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO

NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 19 päivänä maaliskuuta 1996,
jäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan
(96/230/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 198 a artiklan,

ottaa huomioon jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä alueiden komiteaan 26 päivänä tammikuuta
1994 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 1998 päättyväksi toimikaudeksi 26 päivänä tammikuuta
1994 tehdyn neuvoston päätöksen ('),
sekä katsoo, että

komiteassa on vapautunut jäsenen paikka Peter Radunskin erottua, mistä ilmoitettiin neuvostolle 4
päivänä maaliskuuta 1996, ja
Saksan hallituksen ehdotus otetaan huomioon ,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Gerd Wartenberg nimetään alueiden komitean jäseneksi Peter Radunskin tilalle tämän
jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 1998 saakka.
Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 1996.

Neuvoston puolesta
W. LUCHETTI

Puheenjohtaja

(') EYVL N:o L 31 , 4.2.1994, s. 29
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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 19 päivänä maaliskuuta 1996,
alueiden komitean kahden varajäsenen nimittämisestä
(9 6/231 /EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 198 a artiklan,
ottaa huomioon komitean varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 tammi
kuuta 1994 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 1998 päättyväksi toimikaudeksi 26 päivänä
tammikuuta 1 994 tehdyn neuvoston päätöksen (!),
sekä katsoo, että

edellä mainitussa komiteassa on vapautunut kaksi varajäsenen paikkaa Angelo Romanon
erottua, josta neuvosto on saanut tiedon 12 päivänä helmikuuta 1996, ja Thomas Mirow'n
erottua, josta neuvosto on saanut tiedon 11 päivänä maaliskuuta 1996,
ottaa huomioon Italian ja Saksan hallitusten ehdotukset,
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:
Ainoa artikla

1 . Nimetään Silvano Moffa alueiden komitean varajäseneksi Angelo Romanon tilalle
tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 1998 .
2. Nimetään Knut Nevermann alueiden komitean varajäseneksi Thomas Mirow'n tilalle
tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 1998 .
Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 1996.

Neuvoston puolesta
W. LUCHETTI

Puheenjohtaja

(') EYVL N:o L 31 , 4.2.1994, s. 29
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Nro L 77/31

KOMISSIO

KOMISSION PAATÖS,
tehty 13 päivänä maaliskuuta 1996,

yhteisön siemenperunoiden vertailukokeiden järjestelyistä siemenperunoiden
pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/ 403/ETY mukaisesti

(9 6/232/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat maatalou
dessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä
siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean

sen,

lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon siemenperunoiden pitämisestä kaupan 14

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin
66/403/ETY ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission päätöksellä 96/ 16/EY (2), ja erityisesti sen 14
artiklan 4 kohdan ,

1 artikla

1.

Yhteisön vertailukokeita suoritetaan vuoden 1996

aikana vuonna 1995 korjatuista siemenperunoista.

sekä katsoo, että

2.
direktiivin 66/403 /ETY 14 artiklan 4 kohdassa säädetään

Kaikkien jäsenvaltioiden on osallistuttava yhteisön

vertailukokeisiin .

yhteisön siemenperunoiden vertailukokeiden suorittami
2 artikla

sesta,

on tarpeen, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat yhteisön
vertailukokeisiin, mikäli siemenperunoita tavallisesti
tuotetaan tai pidetään kaupan niiden alueella, jotta
varmistetaan oikeiden johtopäätösten tekeminen,

komission on tehtävä tarpeelliset järjestelyt yhteisön

1 . Yhteisön vetailukokeita koskevista yleisistä järjeste
lyistä määrätään tämän päätöksen liitteessä.
2. Kokeita koskevista muista yksityiskohtaisista järjeste
lyistä päättää maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsäta
loudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevä
pysyvä komitea.

vertailukokeita varten,
3 artikla

näiden kokeiden järjestelyt olisi ulotettava käsittämään
muun muassa tietyt haitalliset organismit, jotka kuuluvat

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

direktiivin 66/403/ ETY, kasvien tai kasvituotteiden haital

listen organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämi
seen liittyvistä suojatoimenpitestä 21 päivänä joulukuuta
1976 annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY (3), sellai
sena

kuin

se

on

viimeksi

muutettuna

direktiivillä

95/41 /EY (4), ja perunan vaalean rengasmädän torjunnasta
4 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin
93/85/ETY (*) soveltamisalaan, ja

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

125, 11.7.1966, s . 2320/66
L 6, 9.1.1 996, s . 19
L 26, 31.1.1977, s. 20
L 182, 2.8.1995, s. 17
L 259, 18.10.1993, s. 1

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE

Yhteisön siemenperunoiden vertailukokeiden suorittamista koskevat yleiset järjestelyt vuonna
1996

1 . Vastuussa oleva laitos

Landbrugs- og fiskeministeriet
Plantedirektoratet
Tanska

2. Näytteiden määrä
Kokonaismäärä on 325 :

a) tuottajajäsenvaltioissa otetaan 295 näytettä seuraavasti:
10
Belgia
Tanska

25

Saksa

30

Kreikka

20

Espanja

25

Ranska

25

Irlanti

24

Italia

20

Luxemburg

6

Alankomaat

35

Itävalta

10

Portugali

10

Suomi

10

Ruotsi

10

35
Yhdistynyt kuningaskunta
b) määrämaana olevassa jäsenvaltiossa on otettava 20 lisänäytettä silloin, kun aineisto lähetetään tuottajalta
toiseen jäsenvaltioon
c) Sveitsissä on otettava 10 näytettä direktiivin 66/403/ETY 15 artiklan 1 kohdassa mainittujen yhteisön
vastaavuusjärjestelyjen mukaisesti .

3 . Näytteet
2 kohdan a alakohdan mukaisesti otettuja näytteitä varten on taattava virallinen näytteenottomenettely.
Näytteenotto suoritetaan asianmukaista menettelytapaa käyttäen. Komission yksiköt nimeävät näyt
teenoton suorittavat henkilöt; nämä henkilöt toimivat komission yksiköiden alaisuudessa. Näytteenotto
suoritetaan tuotantotilalla, lastauspaikalla, lajittelutiloissa tai sellaisissa tiloissa, joissa siemenperunoita
varastoidaan .

Edellä 2 kohdan mukaisesti otetuissa kaikissa näytteissä on oltava 225 mukulaa.

4. Näytteestä polveutuneilta siemenperunoilta vaadittavien vähimmäisvaatimusten arviointi
Peltopalstoilla on suoritettava jälkitarkastuksia ja tarpeen vaatiessa tulokset on varmistettava laboratorioko
kein. Näytteen määrän on oltava 100 kasvia.

5. Koe, jolla arvioidaan, ovatko siemenperunat perunan tumman rengasmädän (Pseudomonas solanacea
rum) ja perunan vaalean rengasmädän (Corynebacterium sepedonicum) saastuttamia
Laboratoriokokeet suoritetaan asianmukaisia menetelmiä noudattaen . Näytteen määrän on oltava 200
mukulaa, joista poistetaan solukko peltopalstaa varten.

6. Koe, jolla arvioidaan ovatko siemenperunat perunan sukkulamukulataudin (PSTV) saastuttamia
Laboratoriokokeet suoritetaan asianmukaisia menetelmiä noudattaen. Edellä 1

kohdassa tarkoitettu

vastuussa oleva laitos varmistaa, että näytteen määrä on sama kuin kyseisissä menetelmissä mainittu määrä,
mikäli se on eritelty.
7. Luottamuksellisuus

Liittyen edellä 5 ja 6 kohdassa tarkoitettuihin kokeisiin 1 kohdassa tarkoitetun komission yksiköiden
alaisen vastuussa olevan laitoksen on täytynyt koodittaa jokainen laboratoriokokeisiin tarkoitettu näyte. Jos

näytteet on varmistettu kyseessä olevien haitallisten organismien saastuttamiksi, komission on taattava,
että direktiivissä 77/93/ETY ja direktiivissä 93/85/ETY vaaditut toimenpiteet tai niiden täytäntöönpanoa
koskevat toimenpiteet toteutetaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön vertailukokeiden varmistet
tuja tuloksia ja johtopäätöksiä koskevien vuosikertomusten arviointiin sovellettavien yleisten vaatimusten
soveltamista .
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Nro L 77/33

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 14 päivänä maaliskuuta 1996,

Tanskan hyväksytyistä kalanviljelylaitoksista tehtävästä luettelosta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(96/233/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskeivista edellytyk
sistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markki
noille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston
direktiivin 91 /67/ETY ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivillä 95/22/EY (2), ja erityisesti sen 6

näiden tutkimusten perusteella viljelylaitos täyttää kaikki
direktiivin 91 /67/ETY 6 artiklassa säädetyt vaatimukset,
sen vuoksi tämä viljelylaitos voi saada hyväksytyn viljely
laitoksen aseman hyväksymättömällä vyöhykkeellä,

on aiheellista vahvistaa aiemmin Tanskan kalanviljelylai
tosten hyväksymistä koskevat päätökset, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

artiklan,
sekä katsoo, että

jäsenvaltioiden hyväksymättömillä vyöhykkeillä sijaitsevat
kalanviljelylaitokset voivat saada tarttuvan vertamuodos
tavan kudoksen kuolion (IHN) ja virusperäisen verenvuo
toseptikemian (VHS) osalta mainituista taudeista vapaaksi
hyväksytyn kalanviljelylaitoksen aseman,
Tanska sai jo komission päätöksellä 94/864/EY (3) ja
95/336/EY (4) tiettyjen kalanviljelylaitosten osalta tarttuvan
vertamuodostavan kudoksen kuoliosta (IHN) ja virusperäi
sestä verenvuotoseptikemiasta (VHS) vapaan hyväksytyn
kalanviljelylaitoksen aseman,
Tanska toimitti 18 päivänä lokakuuta 1995 päivätyssä
kirjeessään komissiolle perustelut, jotta yksi hyväksymät
tömällä vyöhykkeellä sijaitseva kalanviljelylaitos saisi
hyväksytyn kalanviljelylaitoksen aseman virusperäisen
verenvuotoseptikemian (VHS) osalta, sekä kansalliset sään
nökset, joilla taataan, että hyväksytyn aseman ylläpitämistä
koskevia sääntöjä noudatetaan,
komissio ja jäsenvaltiot tutkivat Tanskan toimittamat
perustelut tämän viljelylaitoksen osalta,

(') EYVL N:o L 46, 19.2.1991 , s. 1
(2) EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 1
(3) EYVL N:o L 352, 31.12.1994, s. 74
(4) EYVL N:o L 195, 18.8.1995, s . 26

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla

Liitteessä mainitut kalanviljelylaitokset saavat hyväksytyn
kalanviljelylaitoksen aseman virusperäisen verenvuotosep
tikemian (VHS) ja tarttuvan vertamuodostavan kudoksen

kuolion (IHN) osalta vyöhykkeellä, jota ei ole hyväksytty
VHS:n osalta.

2 artikla

Kumotaan päätös 95/336/EY.
3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille .
Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

N:o L 77/34
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Tanskassa IHN:n ja VHS:n osalta hyväksytyt kalanviljelylaitokset
1 . Værum Mølle Dambrug
DK-8900 Randers

2. Trehøje Klækkeri
DK-8766 Nr. Snede

3. Hallesøhus Dambrug
DK-8766 Nr. Snede

4. Løvet Dambrug
DK-8654 Bryrup

5. Hallesø Dambrug
DK-8766 Nr. Snede

6. Sillerupvæld Dambrug
DK-7470 Karup
7. Skade Dambrug
DK-8765 Klovborg

8 . Vork Dambrug
DK-6040 Egtved
9 . Egebæk Dambrug
DK-6880 Tarm

10 . S0stremosegard
DK-4400 Kalundborg
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KOMISSION PAATOS,

tehty 18 päivänä maaliskuuta 1996,

eläinlääkintäalalla työskenteleville tarkoitettujen koulutusohjelmien
järjestämisestä Irlannissa
(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(9 6/234/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa

huomioon

eläinlääkintäalan

kustannuksista

26

päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiviin
90/424/ETY ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
päätöksellä 94/370/EY (2), ja erityisesti sen 36 artiklan 2
kohdan,

kojen jakamisessa on otettava huomioon jäsenval
tioiden välinen tasapaino,
3) otettava tarvittaessa huomioon neuvoston päätöksen
90/424/ETY 36 artiklan 1 kohdan 2 rivin määräykset,
4) jätettävä vuosittainen kertomus kurssien edistymisestä
komissiolle ja jäsenvaltioille pysyvän eläinlääkintäko
mitean puitteissa; ensimmäinen kertomus on jätettävä
joulukuussa 1996.

sekä katsoo, että

3 artikla

Irlannin viranomaiset ovat pyytäneet komissiota antamaan
Dublinin yliopiston eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle
tehtäväksi järjestää kertauskursseja, jotka täyttävät

päätöksen 90/424/ETY 36 artiklassa määrätyt vaatimukset,
olisi

laadittava säännöt sen määrittelemiseksi, miten

tällaiset kurssit olisi järjestettävä, ja yhteisön rahoitukseen
osallistumisen vahvistamiseksi,

tämän toimenpiteen tavoitteiden vuoksi muista jäsenval
tioista tätä tarkoitusta varten nimettyjen henkilöiden olisi

Yhteisön taloudellinen osallistuminen vahvistetaan seuraa
vasti :

— 50 prosenttia vastuullisen viranomaisen kustannuk
sista, jotka johtuvat eläinlääkintäalalla työskentelevän

irlantilaisen henkilökunnan kouluttamisesta, ja 25
prosenttia näiden henkilöiden majoituskustannuksista.
— 100 prosenttia vastuullisen viranomaisen kustannuk
sista, jotka johtuvat muista jäsenvaltioista tulevien
henkilöiden majoittamisesta ja kouluttamisesta.

valvottava kursseja, ja
4 artikla

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

1.
Edellä 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa
tarkoitetut kustannukset ovat seuraavat:

— opetuskustannukset (luennoitsijoiden palkkiot),
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tätä päätöstä sovellettaessa vastuullinen viranomainen on
Dublinin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta, jota
edustaa tiedekunnan dekaani .

— välinekustannukset (koulutuspaikan vuokraus, opetus
aineisto, laitteet ja tausta-aineisto),
— yleiset järjestelykustannukset, jotka on rajoitettu enin
tään 20 prosenttiin kahdessa edeltävässä luetelmakoh
dassa esitetyistä kustannuksista,

— luennoitsijoiden matka- ja elinkustannukset,
— irlantilaisten osallistujien majoituskustannukset.

2 artikla

Vastuullisen viranomaisen on

1 ) järjestettävä vuosina 1996, 1997, 1998, 1999 ja 2000
eläinlääkintäalalla työskentelevien henkilöiden koulu
tusohjelmia; näiden kurssien luonne, sisältö ja aika
taulu esitetään liitteessä,

2) varattava puolet tarjolla olevista paikoista muista jäsen
valtioista tulevalle viralliselle henkilökunnalle; paik
(') EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 19
2 EYVL N:o L 168 , 2.7.1994, s. 31

2.
Edellä 3 artiklan toisessa luetelmakohdassa tarkoi
tetut kustannukset ovat seuraavat:

— edellä 1 kohdassa tarkoitetut kustannukset,
luetelmakohdat mukaan lukien ,

1 —4

— muiden jäsenvaltioiden vastuullisille viranomaisille
koulutuskursseja koskevan tiedon toimittamiseen liit
tyvät kustannukset,
— ohjelman toiminnan varmistamiseksi tarvittavaan
kielelliseen tukeen liittyvät kustannukset,

— muista jäsenvaltioista tulevien osallistujien majoitus
kustannukset.
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5 artikla

1.

Yhteisön taloudellinen tuki myönnetään tätä tuke

vien asiakirjojen esittämisen jälkeen .
2.

Vastuullisen

kustannuksista.

pyynnöstä

Vastuullisen

Tulevien koulutustoimenpiteiden laajentamisesta ja kehit
tämisestä voidaan tehdä uusi päätös tulosten mukaisesti.
7 artikla

voidaan
myöntää ennakkoa enintään 50 prosenttia kurssin arvioi
duista

viranomaisen

27 . 3 . 96

viranomaisen

Tämä päätös on osoitettu Irlannille.

on

tehtävä pyyntö ennen 30 päivää kesäkuuta 1996.
6 artikla

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 1996.

Komission puolesta

Vastuullisen viranomaisen kertomuksen perusteella
komissio laatii katsauksen koulutuksellisista ja taloudelli

Franz FISCHLER

sista näkökohdista ennen 31 päivää joulukuuta 2000 .

Komission jäsen
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N:o L 77/37

LIITE I

Kurssien luonne

1 . Erilaiset koulutuskurssit on tarkoitettu eläinlääkintäalalla työskenteleville henkilöille. Kurssien tarkoituk
sena on laajentaa nykyistä tietoutta ja vahvistaa keskinäistä luottamusta kokemustenvaihdolla.

2. Periaatteessa kurssit kestävät kaksi viikkoa ja kullakin on 30 paikkaa. Kursseilla yhdistetään teoriaa ja
käytäntöä. Kunkin kurssin osana osallistujat valmistavat ja esittävät selontekoja yhteisöön liittyvistä
aiheista .

Nro L 77/38

I FI

I

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

LIITE II

1 . KURSSI N:o 1

Nautakarjan, lampaiden ja vuohien tiettyjen tautien määrittäminen, hallinta ja valvonta
Tämän kurssin tarkoituksena on tarkastella tiettyjen tautien määrittämiseen, hallintaan ja valvontaan liittyviä
näkökohtia .

Käsitellään seuraavia tauteja:

Nautakarja:
— tuberkuloosi
— luomistauti

— nautojen BSE-tauti
— paratuberkuloosi
— tarttuva nautojen leukoosi

Lampaat ja vuohet:
— lampaiden kutkatauti (scrapie)
— Maedi/visna

— luomistauti (Brucella melitensis)

Lisäksi käsitellään muitakin zoonoottisesti (eläimestä ihmiseen t. ihmisestä eläimeen tarttuvia) merkittäviä
tauteja.
Kurssiin kuuluu

— asiaa koskevien yhteisön määräysten tarkastelu,
— yhteisön eläinlääkintäalaan liittyvien päätöksentekoprosessien kuvaus,
— keskustelu yhteisön lainsäädännön soveltamisesta kansallisella tasolla.
Käytännölliseen osuuteen kuuluu
— aiheelliset vierailut (käynnit maatiloilla ym.),
— tiedonkeruuseen ja analysointiin liittyvä ryhmätyöskentely, maantieteelliset tietojärjestelmät (Geographic
Information System),
— tietojärjestelmien esittely (ANIMO),
— taudinmäärityksen nykyaikaisten apuvälineiden esittely (laboratoriokäynnit).
2. KURSSI N:o 2

Sikojen, siipikarjan ja hevosten tiettyjen tautien määrittäminen, hallinta ja valvonta
Tämän kurssin tarkoituksena on tarkastella tiettyjen tautien määrittämiseen, hallintaan ja valvontaan liittyviä
näkökohtia .

Käsitellään seuraavia tauteja:
Siat:

— Aujeszkyn tauti
— tarttuva gastroenteriitti
— sikojen luomistauti

Siipikarja:
— Newcastlen tauti

— lintuinfluenssa (avian influenza)
— mykoplasmoosi
Hevoset:

— hevosten virusarteriitti

— afrikkalainen hevosrutto
— hevosten tarttuva anemia

Lisäksi käsitellään muitakin zoonoottisesti (eläimestä ihmiseen t. ihmisestä eläimeen tarttuvia) merkittäviä
tauteja.
Kurssiin kuuluu

— asiaa koskevien yhteisön määräysten tarkastelu,

— yhteisön eläinlääkintäalaan liittyvien päätöksentekoprosessien kuvaus,
— keskustelu yhteisön lainsäädännön soveltamisesta kansallisella tasolla.
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Käytännölliseen osuuteen kuuluu

— aiheelliset vierailut (käynnit maatiloilla ym.),

— tiedonkeruuseen ja analysointiin liittyvä ryhmätyöskentely, maantieteelliset tietojärejstelmät (Geographic
Information System),

— tietojärjestelmien esittely (ANIMO),

— taudinmäärityksen nykyaikaisten apuvälineiden esittely (laboratoriokäynnit).
3 . KURSSI Nro 3

Eläinten hyvinvointi

Tämän kurssin tarkoituksena on auttaa osallistujia tunnistamaan eläimille stressiä aiheuttavat päätekijät, joita
he todennäköisesti kohtaavat suorittaessaan virallisia tehtäviään .
Pääaiheita ovat

— eläinten suojelu kuljetuksen aikana,
— eläinten suojelu teurastuksessa,
— eläinten suojelu maatiloilla (siipikarja, siat ja vasikat).
Kurssiin kuuluu

— asiaa koskevien yhteisön ja Euroopan neuvoston määräysten tarkastelu,
— yhteisön eläinlääkintäalaan liittyvien päätöksentekoprosessien kuvaus,
— keskustelu yhteisön lainsäädännön soveltamisesta kansallisella tasolla.
Käytännölliseen osuuteen kuuluu

— aiheelliset vierailut (käynnit maatiloilla ym.),
— kuljetusolosuhteiden ja -välineiden esittely,
— eläinten lastaamisen esittely maitse ja/tai vesitse tapahtuvaa kuljetusta varten.
4 . KURSSI N:o 4

Kansanterveys — tuore (naudan ja lampaan) liha

Tämän kurssin tarkoituksena on tarkastella tuoreen lihan hygieeniseen tuotantoon liittyviä periaatteita
kansanterveyden näkökulmasta.
Erityistä huomiota kiinnitetään
—
—
—
—

ennen kuolemaa ja kuoleman jälkeen tapahtuviin tarkastusmenettelyihin,
riskianalyysin kriittisen valvontapisteen soveltamiseen teurastamojärjestelmässä,
jäämien tarkastusjärjestelmään,
mikrobiologiseen valvontaan .

Kurssiin kuuluu

— asiaa koskevien yhteisön määräysten tarkastelu,
— yhteisön eläinlääkintäalaan liittyvien päätöksentekoprosessien kuvaus,
— keskustelu yhteisön lainsäädännön soveltamisesta kansallisella tasolla.
Käytännölliseen osuuteen kuuluu

—
—
—
—

aiheelliset vierailut (käynnit maatiloilla ym.),
laboratoriovälineiden esittely mikrobiologista valvontaa ja jäämien tarkastusta varten,
tietojen keruuta ja analysointia koskevat ryhmätyöt,
maatiloja koskevien vakuutusjärjestelmien esittely ja niistä keskustelu.
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LIITE III

ALUSTAVA AIKATAULU

Syyskuu 1996

Kurssi Nro 1

Huhtikuu 1997

Kurssi Nro 2

Syyskuu 1997

Kurssi Nro 3

Huhtikuu 1998

Kurssi Nro 4

Syyskuu 1998

Kurssi Nro 1

Huhtikuu 1999

Kurssi Nro 2

Syyskuu 1999

Kurssi Nro 3

Huhtikuu 2000

Kurssi Nro 4
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N:o L 77/41

LIITE IV

ARVIOIDUT KUSTANNUKSET

(Kahdeksan kurssia käsittävä viiden vuoden ohjelma)
(Irlannin puntaa)
Irlannin
viranomaisten
kustannukset

Kohta

Komission
kustannukset

Yhteensä

20 000

60 000

80 000

Kustannukset kirjoista, välineistä, opetusai
neistosta ja -tilasta

7 440

42 320

49 760

— englanninkielinen opetusaineisto

2 400

7 200

9 600

1

Opetuskustannukset

2

— muunkielinen opetusaineisto

20 000

20 000

— opetustilan vuokra

5 040

15 120

20 160

3

Yleiset järjestämiskustannukset

6 488

19 464

25 952

4

Opetushenkilökunnan matka- ja elinkus

17 600

52 800

70 400

muiden

8 000

8 000

tannukset

5

Kustannukset

tiedottamisesta

jäsenvaltioiden viranomaisille
6

Kustannukset kielipalveluista,
maksuista ja kuluista

välineistä,

196 000

196 000

7

Muista jäsenvaltioista tulevien osallistujien
majoituskustannukset

132 000

132 000

8

Irlannista tulevien osallistujien majoitus

99 000

33 000

132 000

150 528

543 584

694 112

kustannukset

9

Yhteensä
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OIKAISUJA

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 3009/95 , annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, tariffi
ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2658/87 liitteen I muuttamisesta

(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 319, 30. joulukuuta 1995)
Sivulla 19

korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"2 8316 m3)"
"(2,8316 m3)".

Sivulla 165, CN-koodissa 1901 90 01 , sarakkeessa 2

korvataan ilmaisu:

"0401 ja 0404"

ilmaisulla:

"04041 —0404".

Sivulla 195, CN-koodissa 2106 10 20 , sarakkeessa 2

korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"isoglukoosia tai tärkkelystä,"
"isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä,".

Sivulla 196 :

— CN-koodissa 2106 90 30, sarakkeessa 3 ja 4
korvataan ilmaisu: "kg mas"
ilmaisulla:
"kg net mas".

— CN-koodeissa 2106 90 51 , 2106 90 55 ja 2106 90 59, sarakkeissa 3 ja 4
korvataan ilmaisu: "kg mas"
ilmaisulla:
"kg net".
Sivulla 250 , CN-koodissa 2830 90 19 , sarakkeessa 2
korvataan ilmaisu:

"rauta"

ilmaisulla:

"muut".

Sivulla 255

— alanimikkeessä ennen CN-koodia 2844 30 91 , sarakkeessa 2

korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"uraanin ja toriumin yhdisteet,"
"uraanin yhdisteet ja toriumin yhdisteet,".

— CN-koodissa 2844 30 91 , sarakkeessa 2

korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"köyhdytetyt uraani ja torium"
"köyhdytetyt uraanin yhdisteet ja toriumin yhdisteet".

Sivulla 271 , CN-koodeissa 2915 70 30 ja 2915 70 80, sarakkeessa 4
korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"5,9"
"5,5".

Sivulla 272, CN-koodissa 2916 39 00, sarakkeessa 4
korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"6,7"
"6,5".

Sivulla 338

— alanimikkeessä CN-koodin 3920 10 jälkeen, sarakkeessa 2
korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"0,10 mm:"
"0,125 mm :"

— CN-koodissa 3920 30 00, sarakkeessa 2

korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"styreenipolymeerista"
"styreenipolymeereista".

— alanimikkeessä ennen CN-koodia 3920 41 , sarakkeessa 2

korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"vinyylikloridipolymeerista"
"vinyylikloridipolymeereista".
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Sivulla 425, CN-koodissa 5210, sarakkeessa 2
korvataan ilmaisu:

"vähintään kuin 85"

ilmaisulla:

"vähemmän kuin 85".

Sivulla 426, CN-koodissa 5211 , sarakkeessa 2
korvataan ilmaisu:

"vähintään kuin 85"

ilmaisulla:

"vähemmän kuin 85".

Sivulla 445

— CN-koodissa 5515 22, sarakkeessa 2

korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"yksinomaan karstatun villan"
"yksinomaan villan".

— alanimikkeessä CN-koodin 5515 22 11 , sarakkeessa 2

korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"yksinomaan villan"
"yksinomaan karstatun villan".

Sivulla 479, CN-koodissa 6116 10 20, sarakkeessa 2
korvataan ilmaisu:

"muovilla tai kumilla"

ilmaisulla:

"kumilla".

Sivulla 658, CN-koodeissa 8422 ja 8422 30 00, sarakkeessa 2
korvataan ilmaisu: "putkien"
ilmaisulla:
"putkiloiden".
Sivulla 665, CN-koodissa 8432 29 30, sarakkeessa 2

korvataan ilmaisu:

"jousiäkeet ja piikkiäkeet"

ilmaisulla:

"muut äkeet".

Sivulla 691 , CN-koodissa 8480 70 00, sarakkeessa 2

korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"painevalua"
"muotopuristusta".

Sivulla 694 CN-koodeissa 8484 ja 8484 20 00, sarakkeessa 2
korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"mekaaniset sinetit"
"mekaaniset tiivisteet".

Sivulla 714, CN-koodissa 8522 90 30 , sarakkeessa 2
korvataan ilmaisu:

"äänirasiat"

ilmaisulla:

"äänen tallennus- tai toistoneulat".

Sivulla 728

— CN-koodissa 8541 29 20, sarakkeessa 2

korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"MOS-tyyppisten"
"MOS-tyyppiset".

— CN-koodissa 8542, sarakkeessa 2

korvataan ilmaisu:

"mikropiirit"

ilmaisulla:

"mikromoduulit".

Sivulla 730, alanimikkeessä ennen CN-koodia 8542 13 61 , sarakkeessa 2

korvataan ilmaisu:

"mikro-ohjaimet:"

ilmaisulla:

"mikro-ohjaimet ja mikrocomputer-piirit:".

Sivulla 731

— CN-koodissa 8542 14 91 , sarakkeessa 2

korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"ohjauspiirit;"
"ohjauspiirit; liitäntäpiirit;"

— CN-koodissa 8542 19 15, sarakkeessa 2
korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"lukumuistit"
"hakumuistit".
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Sivulla 733, CN-koodissa 8542 50 00, sarakkeessa 2

korvataan ilmaisu:

"integroidut piirit ja mikropiirit"

ilmaisulla:

" mikromoduulit".

Sivulla 760, CN-koodissa 8902 00 11 , sarakkeessa 2
korvataan ilmaisu:

"2 500 tonnia"

ilmaisulla:

"250 tonnia".

Sivulla 771 , CN-koodissa 9017 30 90, sarakkeessa 2

korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"tulkkeja, joissa ei ole alanimikkeen 9031 80 51 mittauselimiä"
"alanimikkeen 9031 80 51 tulkkeja, joissa ei ole mittauselimiä".

Sivulla 863, CN-koodissa 0702 00 20, toisessa ja kolmannessa alanimikkeessä, sarakkeessa 2
korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

" 117,6 ecu"
" 117,5 ecu".

Sivulla 842, CN-koodissa 0707 00 40, kuudennessa ja seitsemännessä alanimikkeessä, sarakkeessa 2
korvataan ilmaisu:

"61,4 ecu"

ilmaisulla:

"61,5 ecu".

Sivulla 864, CN-koodissa 0809 10 20 , neljännessä ja viidennessä alanimikkeessä, sarakkeessa 2
korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

" 106,7 ecu"
" 106,5 ecu".

Sivulla 907, sarakkeessa CN-koodi
korvataan ilmaisu:

" 2930 90 1 5"

ilmaisulla:

"2930 90 1 6".

Sivulla 1006, alaviitteessä (')

korvataan ilmaisu:

"0303 80 00 * 1 1 , 0303 80 00 * 19, 0303 80 00 * 21 ja 0303 80 00 * 29"

ilmaisulla:

"0303 80 00 "30".

Sivulla 1009, CN-koodissa 2933 39 80(2), sarakkeessa 4
korvataan ilmaisu:

"6"

ilmaisulla:

"0".

Sivulla 1014, CN-koodissa 8703 10 10(9), sarakkeessa 4
korvataan ilmaisu:

"0"

ilmaisulla:

"5".
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