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I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1107/96,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 1996,
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukai
sesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

jos yksittäinen tuottaja suojaa asetuksen (ETY) Nro
2037/93 (2) 1 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti
aluperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän, jonka
nimi on jo rekisteröity tavaramerkkinä, kyseinen tuottaja
ei saa estää muita määrätyn alueen rekisteröityä eritelmää
noudattavia tuottajia käyttämästä suojattua alkuperänimi
tystä tai suojattua maantieteellistä merkintää,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten
suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2081 /92 0 ja erityisesti sen 17 artik
lan,

sekä katsoo, että

jos tavaramerkkiä ja alkuperänimitystä tai maantieteellistä
merkintää mahdollisesti käytetään samanaikaisesti,
voidaan yhden asetuksen (ETY) N:o 2081 /92 13 artiklassa
mainitun edellytyksen mukaista tavaramerkin käyttöä
jatkaa, jos mainitun asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa
säädetyt edellytykset täyttyvät,

asetuksen (ETY) N:o 2081 /92 17 artiklan mukaisesti
jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle kuuden
kuukauden kuluessa kyseisen asetuksen voimaantulosta
oikeudellisesti suojatut tai käytössä vakiintuneet nimityk

set, jotka ne haluavat rekisteröidä,

on otettava huomioon tiettyjen jäsenvaltioiden ilmoitus
siitä, että tiettyjen nimitysten osien osalta suojaa ei ole
haettu,

tarkasteltaessa kyseisten nimitysten yhdenmukaisuutta
asetuksen (ETY) N:o 2081 /92 kanssa osoittautui, että tietyt
niistä ovat mainitun asetuksen säännösten mukaiset, joten
ne voidaan rekisteröidä ja suojata näin yhteisön tasolla
maantieteellisenä merkintänä tai alkuperänimityksenä,

yleisnimiä ei rekisteröidä,
7 artiklaa ei sovelleta asetuksen (ETY) Nro 2081 /92 17
artiklassa säädettyyn menettelyyn,
asetuksen (ETY) Nro 2081 /92 14 artiklan 3 kohdan
mukaan alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää
ei saa rekisteröidä, jos tavaramerkin maineen ja kuului
suuden sekä sen käyttöajan pituuden perusteella rekiste
röinti saattaisi johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen tunnista

suojattujen alkuperänimitysten ja maantieteellisten
merkintöjen rekisteröinti ei vapauta velvoitteesta
noudattaa maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevia
voimassa olevia säännöksiä, ja

äänestyksen yhteydessä asetuksen (ETY) Nro 2081 /92 15
artiklassa säädetty komitea ei ole antanut lausuntoaan
puheenjohtajansa asettamassa määräajassa; komitean
lausunnon puuttuessa komissio teki edellä mainitun
artiklan mukaisesti neuvostolle ehdotuksen, että se ratkai
sisi asian määräenemmistöllä kolmen kuukauden määrä

misessa,

ajassa; ottaen huomioon, että neuvosto ei ole tehnyt
ratkaisuaan kyseisessä määräajassa, komissio vahvistaa
ehdotetut toimenpiteet,

(') EYVL N:o L 208 , 24.7.1992, s. 1

(2) EYVL N:o L 185, 28.7.1993, s. 5

N:o L 148/2

iFll
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ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä mainitut nimitykset rekisteröidään suojattuna maantieteellisenä merkintänä
(SMM) tai suojattuna alkuperänimityksenä (SAN) asetuksen (ETY) N:o 2081 /92 17 artiklan
mukaisesti .

Nimitykset, joita ei mainita liitteessä mutta jotka on ilmoitettu mainitun asetuksen 17
artiklan mukaisesti, ovat edelleen suojattuja kansallisella tasolla, kunnes niitä koskeva
päätös tehdään .
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 12 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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N:o L 148/3

LIITE

A. PERUSTAMISSOPIMUKSEN

LIITTEESSÄ

II

MAINITUT

IHMISRAVINNOKSI

TARKOITETUT TUOTTEET

Liha ja muut tuoreet eläimenosat
ESPANJA

— Carne de Ävila (SMM)
— Carne de Morucha de Salamanca (SMM)
— Pollo y Capón del Prat (SMM)
— Ternasco de Aragón (SMM)
RANSKA

— Agneau du Quercy (SMM)
— Bœuf de Chalosse (SMM)

— Veau de fAveyron et du Ségala (SMM)
— Dinde de Bresse (SAN)
— Volailles de Bresse (SAN)
— Volailles de Houdan (SMM)

— Agneau de 1'Aveyron (SMM)
—
—
—
—

Agneau du Bourbonnais (SMM)
Bœuf charolais du Bourbonnais (SMM)
Bœuf du Maine (SMM)
Veau du Limousin (SMM)

— Volailles de l'Ain (SMM)
— Volailles du Gers (SMM)
— Volailles du Maine (SMM)
— Volailles de Loué (SMM)

— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles

de l'Orléanais (SMM)
de Bourgogne (SMM)
du plateau de Langres (SMM)
du
de
de
de
de

Charolais (SMM)
Normandie (SMM)
Bretagne (SMM)
Challans (SMM)
Vendée (SMM)

d'Alsace (SMM)
du Forez (SMM)
du Béarn (SMM)
de Cholet (SMM)
des Landes (SMM)
de Lïcques (SMM)

d'Auvergne (SMM)

— Volailles du Velay (SMM)
— Volailles du Val de Sèvres (SMM)

— Volailles d'Ancenis (SMM)
— Volailles de Janzé (SMM)
—
—
—
—
—
—
—

Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles

du
du
de
du
du
de
de

Gatinais (SMM)
Berry (SMM)
la Champagne (SMM)
Languedoc (SMM)
Lauragais (SMM)
Gascogne (SMM)
la Drôme (SMM)

LUXEMBURG

— Viande de porc, marque nationale grand duché de Luxembourg (SMM)
PORTUGALI

— Borrego de Montemor-o-Novo (SMM)
— Borrego da Serra da Estrela (SAN)
— Cabrito das Terras Altas do Minho (SMM)
— Cabrito da Gralheira (SMM)

N:o L 148 /4

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Cabrito da Beira (SMM)
Vitela de Lafões (SMM)
Borrego da Beira (SMM)
Cabrito do Barroso (SMM)
Borrego Terrincho (SAN)
Carne Alentejana (SAN)
Carne Arouquesa (SAN)
Carne Marinhoa (SAN)
Carne Mertolenga (SAN)
Cordeiro Bragançano (SAN)

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

—
—
—
—
—

Orkney beef (SAN)
Orkney lamb (SAN)
Scottish beef (SMM)
Scottish lamb (SMM)
Shetland lamb (SAN)

Lihajalosteet
BELGIA

— Jambon d'Ardenne (SMM)
ESPANJA

—
—
—
—
—

Cecina de León (SMM)
Dehesa de Extremadura (SAN)
Guijuelo (SAN)
Jamón de Teruel (SAN)
Sobrasada de Mallorca (SMM)

ITALIA

—
—
—
—
—
—

Prosciutto di Parma (SAN)
Prosciutto di S. Daniele (SAN)
Prosciutto di Modena (SAN)
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (SAN)
Salame di Varzi (SAN)
Salame Brianza (SAN)
— Speck dell'Alto Adige (SMM)
LUXEMBURG

— Salaisons fumées, marque nationale grand duché de Luxembourg (SMM)
PORTUGALI

— Presunto do Barroso (SMM)
Juustot
TANSKA

— Danablu (SMM)
— Esrom (SMM)
KREIKKA

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ανεβατό (Anevato) (SΑΝ)
Γαλοτύρι (Galotyri) (SAN)
Γραβιέρα Αγράφων ( G γ3VΪCΓ3 Αgrafon) (SAN)(')
Γραβιέρα Κρήτης (GΓ3νΪCΓ3 Κritis) (SAN)(')
Γραβιέρα Νάξου (GΓ3VΪCΓ3 Νaxou) (SAN)(')

Καλαμάκι Λήμνου (K3ΐ3ΐH3Rΐ Limnou) (SAN)
Kaaepi (Kasseri) (SAN)
Κατίκι Δομοκού (Κatiki DοΓηοΐCου) (SΑΝ)
Ke(paA,oypa6i£pa (Kefalograviera) (SAN)
Κοπανιστή (Kopanisti) (SAN)

Λαδοτύρι Μυτιλήνης (Ladotyri Mytilinis) (SΑΝ)

(') Nimelle Tpa6i£pcT (Graviera) ei haeta suojaa.
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—
—
—
—
—
—
—
—

Mανούρι (Manouri) (SAN)
Mετσοβόνε (Metsovone) (SAN)
( Batzos) (SAN)
Ξυνομυζήθρα (Xynomyzithra Kritis) (SAN)
Πηχτόγαλο (Pichtogalo Chanion) (SAN)
Σαν Μιχάλη (San Μichali ) (SΑΝ)
I<p6Aa (Sfela) (SAN)
(Déxa (Feta) (SAN)

— Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού (Fοπτΐ3Cΐΐ3 Αrachovas Parnassou ) (SΑΝ)
ESPANJA

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Cabrales (SAN)
Idiazabal (SAN)
Mahon (SAN)
Picón Bejes-Tresviso (SAN)
Queso de Cantabria (SAN)
Queso de La Serena (SAN)
Queso Manchego (SAN)
Queso Tetilla (SAN)
Queso Zamorano (SAN)
Quesucos de Liebana (SAN)
Roncal (SAN)

RANSKA

—
—
—
—
—
—

Beaufort (SAN)
Bleu des Causses (SAN)
Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (SAN)
Brocciu Corse ou Brocciu (SAN)
Chabichou du Poitou (SAN) (')
Crottin de Chavignol ou chavignol (SAN)(2)

— Époisses de Bourgogne (SAN)
— Laguiole (SAN)
— Ossau- Iraty- Brebis Pyrenees (SAN) (3)
— Pouligny Saint Pierre (SAN)

— Picodon de l'Ardèche ou picodon de la Drôme (SAN) (4)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Salers (SAN)
Selles-sur-Cher (SAN)
Sainte Maure de Touraine (SAN) P)
Tomme de Savoie (SMM)(6)
Langres (SAN)
Neufchatel (SAN)
Abondance (SAN)
Camembert de Normandie (SAN) F)
Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (SAN)
Chaource (SAN)
Comte (SAN)
Emmental de Savoie (SMM)(8)
Emmental français est-central (SMM) (8)
Livarot (SAN)
Maroilles ou marolles (SAN)
Munster ou munster-géromé (SAN)

— Pont-l'Évêque (SAN)
—
—
—
—

Reblochon ou reblochon de Savoie (SAN)
Roquefort (SAN)
Saint-Nectaire (SAN)
Tom me des Pyrenees (SMM) (*)

')
2)
')
")

Nimelle
Nimelle
Nimelle
Nimelle

Chabichou ei haeta suojaa.
"Crottin" ei haeta suojaa.
"Brebis Pyrenees" ei haeta suojaa.
Picodon" ei haeta suojaa .

5)
6)
7)
8)

Nimelle
Nimelle
Nimelle
Nimelle

"Sainte Maure" ei haeta suojaa.
"Tomme" ei haeta suojaa.
"Camembert" ei haeta suojaa.
"Emmental" ei haeta suojaa.
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— Bleu d'Auvergne (SAN)
— Brie de Meaux (SAN) (')
— Brie de Melun (SAN) f )
— Mont d'or ou vacherin du Haut-Doubs (SAN)
ITALIA

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Canestraio Pugliese (SAN)(2)
Fontina (SAN)
Gorgonzola (SAN)
Grana Padano (SAN)
Parmigiano Reggiano (SAN)
Pecorino Siciliano (SAN)(3)
Provolone Valpadana (SAN) (4)
Caciotta d'Urbino (SAN)^
Pecorino Romano (SAN)(3)
Quarti rolo Lombardo (SAN)
Taleggio (SAN)
Asiago (SAN)
Formai de Mut Dell'alta Valle Brembana (SAN) (6)
Montasio (SAN)
Mozzarella di Bufala Campana (SAN) Ç)
Murazzano (SAN)

ALANKOMAAT

— Noord-Hollandse Edammer (SAN) (8) (9)
— Noord-Hollandse Gouda (SAN) (8) ( 10)
PORTUGALI

— Queijo de Nisa (SAN)
— Queijo de Azeitão (SAN)

— Queijo de Évora (SAN)
—
—
—
—
—

Queijo de São Jorge (SAN)
Queijo Rabaçal (SAN)
Queijo Serpa (SAN)
Queijo Serra da Estrela (SAN)
Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo
Picante da Beira Baixa) (SAN)
— Queijo Terrincho (SAN)
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

— White Stilton cheese (SAN)/Blue Stilton cheese (SAN)

— West Country farmhouse Cheddar cheese (SAN) (") (l2)
— Beacon Fell traditional Lancashire cheese (SAN) (")
— Swaledale cheese (SAN)/Swaledale ewes' cheese (SAN)
— Bonchester cheese (SAN)
— Buxton blue (SAN)
— Dovedale cheese (SAN)

— Single Gloucester (SAN)
(') Nimelle "Brie" ei haeta suojaa.

(2)
(■')
(4)
(s)

Nimelle
Nimelle
Nimelle
Nimelle

"Canestrato" ei haeta suojaa.
"Pecorino" ei haeta suojaa.
"Provolone ei haeta suojaa.
"Caciotta" ei haeta suojaa.

I6) Nimelle " Formai de Mut" ei haeta suojaa.
F) Nimelle "Mozzarella" ei haeta suojaa.
(H) Nimelle "Noord-Hollandse ei haeta suojaa .
(9) Nimelle "Edammer" ei haeta suojaa.
(10) Nimelle "Gouda" ei haeta suojaa.
(") Nimelle "Cheddar" ei haeta suojaa.
( I2) Nimelle "West Country" ei haeta suojaa.
(n) Nimelle " Lancashire" ei haeta suojaa.
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Muut eläinperäiset tuotteet (munat, hunaja, erilaiset maitotuotteet voita lukuun otta
matta)

ESPANJA
— Miel de La Alcarria (SAN)
RANSKA

— Crème d'Isigny (SAN)
— Crème fraiche fluide d'Alsace (SMM)
LUXEMBURG

— Miel luxembourgeois de marque nationale (SAN)
PORTUGALI

—
—
—
—
—
—
—
—

Mel
Mel
Mel
Mel
Mel
Mel
Mel
Mel

da Serra da Lousä (SAN)
das Terras Altas do Minho (SAN)
da Terra Quente (SAN)
da Serra de Monchique (SAN)
do Parque de Montezinho (SAN)
do Alentejo (SAN)
dos Açores (SAN)
do Barroso (SAN)

— Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire. Albufeira do Castelo do Bode. Bairro. Aito Nahäo'1

(SAN)
Rasvat

BELGIA

— Beurre d'Ardenne (SAN)
Oliiviöljyt:
KREIKKA

— Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (Viannos Iraklio , Κreeta) (SAN)(')(2)
— Λυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipiou) (SΑΝ)
— Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos

Rethymnis

Κreeta )

(SAN) η η

—
—
—
—
—
—

Κροκεές Λακωνίας (Κrokees Lakonias) (SΑΝ) (4)
Πέτρινα Λακωνίας (Ρetrin» Kakonias) (SΑΝ) (4)
Κρανίδι Αργολίδας (KΓ3ηί<ϋ Aγ£ο1ϊ<33S) (SΑΝ) ί5)
Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (Ρeza Ι Γ ^Η Ο , Κreet») (SΑΝ) (') (2)
Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης (Αrchanes Iraklio, Κreeta) (SAN)(')(2)
Λακωνία ( Lakonia) (SΜΜ)

— Χανιά Κρήτης (Ηania, Κreeta) (SΜΜ) (2)

—
—
—
—
—
—

Κεφαλονιά (Kefallinia) (SΜΜ)
Ολυμπία (Olympus) (SΜΜ)
Λέσβος (Lesbos) (SΜΜ)
Πρέβεζα (Preveza) (SΜΜ)
Ρόδος (Rhodos) (SΜΜ)
Θάσος (Thassos) (SΜΜ)

ESPANJA
— Baena (SAN)
— Les Garrigues (SAN)
— Sierra de Segura (SAN)
— Siurana (SAN)
RANSKA

— Huile d'olive de Nyons (SAN)
— Beurre d'Isigny (SAN)
— Beurre Charentes-Poitou — Beurre des Charentes — Beurre des Deux-Sèvres (SAN)
(') Nimelle " Ηρακλείου" (Iraklio) ei haeta suojaa.

(2)
(3)
(4)
(s)

Nimelle
Nimelle
Nimelle
Nimelle

" Kρήτης" (Crete) ei haeta suojaa.
" Pe3u|ivT|<;" (Rethymnis) ei haeta suojaa.
"AccKamag" (Lakonias) ei haeta suojaa.
"ApyoXi5a<;" (Argolidas) ei haeta suojaa.

Nro L 148/8

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

LUXEMBURG

— Beurre rose de marque nationale grand-duche de Luxembourg (SAN)
PORTUGALI

—
—
—
—
—

Azeite de Moura (SAN)
Azeite de Trás-os-Montes (SAN)
Azeite do Ribatejo (SAN)
Azeites do Norte Alentejano (SAN)
Azeite da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (SAN)

Hedelmät, vihannekset ja viljat
KREIKKA

—
—
—
—
—
—

Ακτινίδιο Σπερχειού (Spercheioksen kiivit) (SΑΝ)
Eλιά Καλαμάτας (Kalamatan oliivit) (SAN)
Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας (Fthiotiksen pistaasit) (SΑΝ)
Κουμ Κουάτ Κερκύρας (Κorfun IαιηιΐCV3ΐίΐ:) (SΜΜ)
Ξερά auKa Kupr^ (Kimin kuivatut viikunat) (SAN)
Μήλα Ζαγοράς Πηλίου (Z3£0Γ3S Ρiliou -οπιεη3ΐ) (SΑΝ) (')

— Τσακώνικη Μελιτζάνα Αεωνιδίου (Τsakonin munakoisot de Léonidio) (SΑΝ)
ESPANJA
— Arroz del Delta del Ebro (SMM)
— Calasparra (SAN)
— Cerezas de la Montaña de Alicante (SMM)

— Espárrago de Navarra (SMM)
— Faba Asturiana (SMM)

— Judias de El Barco de Ávila (SMM)
—
—
—
—

Lenteja de La Armuna (SMM)
Nísperos Callosa d En Sarriá (SAN)
Pimientos del Piquillo de Lodosa (SAN)
Uva de mesa embolsada "Vinalopó" (SAN)

RANSKA

—
—
—
—
—
—
—
—

Ail rose de Lautrec (SMM)
Noix de Grenoble (SAN)
Pommes et poires de Savoie (SMM)
Poireaux de Créances (SMM)
Chasselas de Moissac (SAN)
Mirabelles de Lorraine (SMM)
Olives noires de Nyons (SAN)
Pommes de terre de Merville (SMM)

ITALIA

—
—
—
—
—

Arancis Rosss di Sicilia (SMM)
Csppero di Pantelleria (SMM)
Castagna di Montella (SMM)
Fungo di Borgotaro (SMM)
Nocciola del Piemonte (SMM)

ALANKOMAAT

— Opperdoezer Ronde (SAN)
ITÄVALTA

— Wachauer Marille (SAN)
PORTUGALI

— Amêndoa do Douro (SAN)
— Ameixa d'Elvas (SAN)
— Ananss dos Açores/Sao Miguel (SAN)
— Azeitona de conservs Negrinha de Freixo (SAN)
— Castanha dos Soutos da Lapa (SAN)
(*) Nimelle " Πηλίου" (Piliou) ei haeta suojaa.
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Castanha Marvão-Portalegre (SAN)
Castanha de Pradela (SAN)
Castanha da Terra Fria (SAN)
Citrinos do Algarve (SMM)
Cereja de São Julião-Portalegre (SAN)
Cereja da Cova da Beira (SMM)
Maçã de Portalegre (SMM)
Maçã da Beira Alta (SMM)
Maçã Bravo de Esmolfe (SAN)
Maçã da Cova da Beira (SMM)
Maçã de Alcobaça (SMM)

— Maracujá de São Miguel/Açores (SAN)
— Pêssego da Cova da Beira (SMM)
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

— Jersey Royal potatoes (SAN)
MUUT LIITTEESSÄ II MAINITUT TUOTTEET
Siiderit

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

— Herefordshire cider/perry (SMM)
— Worcestershire cider/perry (SMM)
— Gloucestershire cider/perry (SMM)

B. ASETUKSEN (ETY) N:o 2081/92 LIITTEESSÄ I TARKOITETUT ELINTARVIKKEET
Oluet

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

— Newcastle brown ale (SMM)
— Kentish ale and Kentish strong ale (SMM)
— Rutland bitter (SMM)
Luonnon kivennäisvedet ja lähdevedet
SAKSA

— Bad Hersfelder Naturquelle (SAN)
— Bad Pyrmonter (SAN)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Birresborner (SAN)
Bissinger Auerquelle (SAN)
Caldener Mineralbrunnen (SAN)
Ensinger Mineralwasser (SAN)
Felsenquelle Beiseförth (SAN)
Gemminger Mineralquelle (SAN)
Graf Meinhard Quelle Glessen (SAN)
Haaner Felsenquelle (SAN)
Haltern Quelle (SAN)
Katlenburger Burgbergquelle (SAN)
Kißlegger Mineralquelle (SAN)
Leisslinger Mineralbrunnen (SAN)
Löwensteiner Mineralquelle (SAN)
Rhenser Mineralbrunnen (SAN)
Rilchinger Amandus Quelle (SAN)
Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle (SAN)
— Siegsdorfer Petrusquelle (SAN)
— Teinacher Mineralquellen (SAN)

— Uberkinger Mineralquelle (SAN)
— Vesalia Quelle (SAN)
— Bad Niedernauer Quelle (SAN)

— Göppinger Quelle (SAN)
— Höllen Sprudel (SAN)
— Lieler Quelle (SAN)

Nro L 148/9
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—
—
—
—
—
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Schwollener Sprudel (SAN)
Steinsieker Mineralwasser (SAN)
Blankenburger Wiesenquelle (SAN)
Wernigeröder Mineralbrunnen (SAN)
Wildenrath Quelle (SAN)

Leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet
KREIKKA

— Κρητικό παξιμάδι (Kreetan korput) (SMM)
ESPANJA

— Turrón de Jijona (SMM)
— Turrón de Alicante (SMM)
RANSKA

— Bergamote(s) de Nancy (SMM)

C. ASETUKSEN (ETY) N:o 2081 /92 LIITTEESSÄ II TARKOITETUT MAATALOUS
TUOTTEET

Eteeriset öljyt
RANSKA

— Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (SAN)
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Nro L 148/ 11

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1108/96,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 1 996,

lajin Lolium perenne L. eri lajikkeiden luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o
1445/76 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon siemenalan yhteisestä markkinajärjeste
lystä 26 päivänä lokakuuta 1971 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2358/71 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liitty
misasiakirjalla sekä asetuksella (EY) Nro 3290/94 (2), ja
erityisesti sen 3 artiklan 5 kohdan,

kun taas muiden lajikkeiden varmennettuja siemeniä on
ilmaantunut markkinoille ja niitä pidetään kaupan ensim
mäistä

kertaa

markkinointivuonna

1996/97; toisaalta

luokitteluperusteiden soveltamisesta tiettyihin lajin
Lolium perenne L. lajikkeisiin seuraa niiden sisällyttä
minen yhteen edellä tarkoitetuista luetteloista; sen vuoksi
olisi muutettava tässä tarkoituksessa asetuksen (ETY) N:o
1445/76 liitteitä, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siementen ja
lisäysaineiston hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) Nro 1 445/76 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1588 /95 (4), on vahvistettu lajin Lolium perenne L. talven
kestävien , myöhäisten ja keskimyöhäisten lajikkeiden ja
lajin Lolium perenne L. heikosti talvehtivien, keskimyö
häisten, keskiaikaisten ja aikaisten lajikkeiden luettelo
asetuksen (ETY) Nro 2358/71 3 artiklan mukaisesti toteu
tettujen toimenpiteiden tarkoittamassa merkityksessä,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) Nro 1445/76 liite I tämän
asetuksen liitteellä .

asetuksen (ETY) Nro 1445/76 viimeisen muuttamisen
jälkeen toisaalta tiettyjen lajin Lolium perenne L. lajik

2 artikla

keiden varmennettuja siemeniä ei enää pidetä kaupan,

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 1996 .

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

C)
(2)
(3)
(♦)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

246,
349,
161 ,
150,

5.11.1971 , s . 1
31.12.1994, s. 105
23.6.1976, s. 10
1.7.1995, s. 86
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LIITE
'LIITE I

Talvenkestävät, myöhäiset ja keskimyöhäiset lajikkeet
Ace
Aladin

Compas
Condesa (T)

Lipondo
Liquick

Paavo
Pedro

Albi

Contender
Cordoba
Cornwall
Corso

Lisabelle
Lissabon
Lisuna
Livonne
Livorno
Livree

Pelleas
Perfect
Perma

Allegro
Alondra
Amadeus
Ambon
Andes

Anduril
Animo
Antara

Apollo
Aragon
Arno

Atlas
Avenue
Baccara
Barball

Cud

Cupido
Cutless

Dacapo
Dali
Danilo

Domingo
Donata
Dorset
Dromore

Duramo
Eden

Barclay

Edgar

Barcredo
Bardessa
Barerna
Barenza
Barezane

Electra

Barglen
Barink
Barlatan
Barlenna
Bariet
Barlinda
Barlow

Barluxe
Barmaco

Barplus
Barpolo
Barry
Bartony

Belcampo (T)
Belfort (T)
Bellatrix
Bellevue

Bologna
Bonny
Borvi
Boston
Boulevard

Brighstar
Burton

Caddy
Calibra

Elegana
Elgon (T)
Elka
Eirond
Entrar

Look
Loretta
Lorina

Madera (T)
Magella
Magister
Magyar
Majestic
Mammout (T)
Manhattan
Marabella
Marathon

Marino (T)
Markanta
Martina

Marylin

Envy

Master
Meba

Esperon (T)

Melani

Exito

Meitra RVP (T)

Fanal (T)

Melvina

Feeder

Meradonna (T)

Fetione (T)
Figaro
Fingal

Mercure

Flair
Gerona
Gilford
Gladio
Glen
Globe
Henrietta
Heraut
Herbie

Herbus (T)
Hercules
Hermes
Honneur
Hunter

Jetta
Jumbo
Juventus (T)

Campania
Capper
Caprice

Karin
Kelvin

Carrick

Kerdion

Castle (T)
Chagall

Langa

Kent Indigenous

Merci

Merganda
Merigold
Merlette
Meteor
Mexico

Mickey
Missouri (T)

Phoenix (T)
Piamonte (T)
Pippin
Player
Portsteward
Preference
President
Prester
Profit

Progres
Rally (T)
Rathlin
Recolta
Record
Renoir
Riikka
Ritz
Rival

Ronja
Sakini
Salem

Santiago (T)
Score (Fair Way)
Sensation
Sevilla
Sirius
Sisu
Sommora

Splendor
Sprinter
Stratos
Summit

Superstar

Modenta
Module

Sussex
Talbot

Modus (T)

Talgo
Taya

Mombassa
Mondial

Montagne (T)
Montando (T)
Mori m ba
Moronda
Norlea
Ohio

Opinion
Orleans
Othello
Outsider
Pablo

Texas
Tivoli
Toledo
Trani
Tresor
Trimmer

Troubadour

Twydawn
Twystar
Tyrone
Variant

Ventoux (T)

Pacage

Veritas

Paddock

Vigor

Cheops (T)

Lasso
Leon
Lihersa

Pagode

Choice

Limage

Pancho

Vincent
Wadi

Citadel (T)
Clermont (T)

Limes
Linocta

Pandora (T)

Wendy

Parcour

York

Colorado

Liparis

Patora

Zambesi"

Chantal
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 110 9196,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996,
maito- ja maitotuotealan lisämaksusta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
3950/92 3 artiklan mukauttamisesta Tanskaa koskevan kokonaismäärän ja
taulukon Saksaa koskevan alaviitteen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

asetuksella (EY) N:o 635/96 mukautettiin asetuksen (ETY)

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

(ETY) N:o 3950/92 3 artiklan kokonaismääriä, jotka
vahvistettiin jäsenvaltioiden suoramyynnin määrien lopul
lisesta muuntamisesta toimituksiksi ja toimitusten
määrien lopullisesta muuntamisesta suoramyynniksi
annettujen tiedonantojen perusteella; Tanskan määrissä ja

N:o 3950 /92 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti asetuksen

sen ,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan lisämaksusta 28

taulukon Saksaa koskevassa alaviitteessä on asiavirhe; virhe
olisi korjattava korottamalla Tanskan toimitusten määrää
10 tonnilla ja alentamalla Tanskan suoramyynnin määrää
10 tonnilla sekä muuttamalla taulukon Saksaa koskeva
alaviite siten kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella

päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 3950/92 (!), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) Nro 635/96 (2), ja
erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

(EY) Nro 1552/93 (\ ja

sekä katsoo, että

maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) Nro 3950/92 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan
taulukko seuraavalla taulukollar

(tonneina)

Jäsenvaltiot

Toimitukset

Suoramyynti

" Belgia

3 097 584

Tanska

4 454 580

768

27 764 778

100 038

Saksa (')

212 847

Kreikka

626 061

4 452

Espanja

5 425 960

140 990

Ranska

23 720 938

514 860

Irlanti

5 234 987

10 777

Italia

9 632 540

297 520

Luxemburg

268 098

951

Alankomaat

10 985 848

88 844

Itävalta

2 369 808

367 000

Portugali

1 835 461

37 000

Suomi

2 355 721

10 000

Ruotsi

3 300 000

3 000

14 308 6 57

281 390

Yhdistynyt kuningaskunta

(') Josta 6 244 566 tonnia tuottajien, jotka sijaitsevat uusien Länderien alueella, toimituksiin ja 8 801 tonnia suora
myyntiin uusien Länderien alueella."

(') EYVL N:o L 405, 31.12.1992, s. 1
2 EYVL N:o L 90 , 11.4.1996, s. 17

O EYVL N:o L 148 , 30.6.1995, s . 43
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2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu

Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1 995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1110/96,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996,

vuoden 1996 toisella puolivuotiskaudella toteutettavista tiettyjen elävien nauta
eläinten tuontia koskevista hallintotoimenpiteistä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopi
muksen

ottaa huomioon Uruguayn kierroksen monenvälisten
kauppaneuvottelujen yhteydessä tehtyjen sopimusten
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista maatalousalan mukau
tuksista ja siirtymätoimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta
1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3290/94 (') ja
erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Unkarin tasavallan assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3491 /93 (2) ja

ottaa huomioon Euroopan yhteisön, Euroopan atomiener
giayhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön sekä Viron
tasavallan välisen vapaakauppaa ja kaupan liitännäistoi
menpiteitä koskevan sopimuksen soveltamista koskevista
tietyistä menettelyistä 29 päivänä toukokuuta 1995
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 1 275/95 (8) ja
erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön, Euroopan atomiener
giayhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön sekä
Latvian tasavallan välisen vapaakauppaa ja kaupan liitän
näistoimenpiteitä koskevan sopimuksen soveltamista
koskevista tietyistä menettelyistä 29 päivänä toukokuuta
1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 12 76/95 (9) ja
erityisesti sen 1 artiklan,

erityisesti sen 1 artiklan,

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

Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3492/93 (3), ja
erityisesti sen 1 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Tšekin tasavallan assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3296/94 (4) ja
erityisesti sen 1 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Slovakian tasavallan assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3297/94 (^ ja
erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Romanian assosioinnista tehdyn Eurooppa
sopimuksen soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtai
sista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994 annetun
neuvoston asetuksen (EY) Nro 3382/94 (6) ja erityisesti sen
1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Bulgarian tasavallan assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3383/94 f) ja
erityisesti sen 1 artiklan,
(')
(2)
O
(*)
O
(s)
O

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L
L
L
L

349,
319,
319,
341 ,
341 ,
368,
368,

31.12.1994,
21.12.1993,
21.12.1993,
30.12.1994,
30.12.1994,
31.12.1994,
31.12.1994,

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

105
1
4
14
17
1
5

ottaa huomioon Euroopan yhteisön, Euroopan atomiener
giayhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön sekä Liet
tuan tasavallan välisen vapaakauppaa ja kaupan liitännäis
toimenpiteitä koskevan sopimuksen soveltamista koske
vista tietyistä menettelyistä 29 päivänä toukokuuta 1995
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 1277/95 (10) ja
erityisesti sen 1 artiklan,
sekä katsoo, että
saadut kokemukset sekä vuotta 1996 koskevat ennakkoar

viot osoittavat tuonnin osalta, että erityisesti tietyissä
kolmansissa maissa jalostusta koskevien suotuisten talou
dellisten edellytysten vuoksi ilman yhteisön toimenpiteitä
on todennäköistä, että yhteisöön tuodaan suuria määriä
enintään 300 kilogramman painoisia eläviä nautaeläimiä;
kyseinen tuonnin määrä on vaarassa muodostua yhteisön
markkinoiden vastaanottokykyä suuremmaksi; tässä
tapauksessa naudanlihamarkkinoita uhkaisivat vakavat
häiriöt, jotka vaarantaisivat erityisesti markki nahintatilan
teen ja tuottajien tulot,

on kuitenkin otettava huomioon Maailman kauppajär
jestön monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn
sopimuksen soveltaminen; säädetyt hallintotoimenpiteet
olisi tämän vuoksi rajattava koskemaan niistä kolmansista
maista lähtöisin olevia tuotteita, joille yhteisö myöntää
etuuskohtelun ja jotka ovat hyväksyneet yhteisön mahdol
lisuuden toteuttaa toimenpiteitä kyseisten eläinten
tuonnin hoitamiseksi,

yhteisön markkinoiden nuorten nautaeläinten kokonais
vastaanottokyvyksi vuonna 1996 voidaan arvioida 425 000
eläintä muiden kuin puhdasrotuisten siitoseläinten osalta;
O EYVL N:o L 124, 7.6.1995, s. 1
O EYVL N:o L 124, 7.6.1995, s. 2
H EYVL N:o L 124, 7.6.1995, s. 3
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painoisia nuoria, lihotukseen tarkoitettuja urospuolisia
nautoja koskevan uuden kiintiön sekä Puolan tasavallan,

käytettävissä olevia määriä jaettaessa; tämän vuoksi näiden
toimijoiden osalta olisi suotavaa ottaa niin kutsutuille
perinteisille toimijoille varattuun osaan oikeuttavina viite
määrinä huomioon 1 päivän tammikuuta 1993 ja 31
päivän joulukuuta 1995 välisen ajan vienti maista, jotka

Unkarin tasavallan, Tšekin tasavallan, Slovakian tasavallan,

voidaan katsoa tuontivuoden mukaan heidän kannaltaan

Romanian ja Bulgarian tasavallan kanssa tehtyjen Euroop
pa-sopimusten sekä Baltian tasavaltojen kanssa tehtyjen
vapaakauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevien
sopimusten perusteella 300 500 eläintä, olisi vuonna 1996
sallittava 1 24 500 eläintä käsittävän määrän tuonti täysi
määräisellä tai alennetulla tullilla tapauksesta riippuen,

kolmansiksi maiksi,

ottaen huomioon tiettyjen etuusmenettelyjen yhtydessä
vuodelle 1996 arvioitu tuonti, joka on Uruguayn kier
roksen yhtydessä perustetun enintään 300 kilogramman

komission asetuksissa (EY) N:o 3018/95 ('), sellaisena kuin
se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 425/96 (2), ja (EY)
Nro 403/96 (3) sallitaan jo 89 000 eläimen tuonti vuoden
1996 ensimmäisellä puolivuotiskaudella; hallintotoimen
piteitä pitäisi toteuttaa jäljellä olevan 35 500 eläimen
vuoden 1996 toista puolivuotiskautta koskevan edellä
mainituista alkuperämaista tulevan tuonnin suhteen,

komissio seuraa naudanlihamarkkinoiden kehitystä
tarkasti voidakseen milloin tahansa reagoida huomioon
otettavien taloudellisten tekijöiden mahdollisiin muutok
siin,

yhteisön vasikanlihamarkkinoiden perinteisen rakenteen
huomioon ottamiseksi niin hyvin kuin mahdollista olisi
tuonti rajattava enintään 80 kilogramman painoisiin eläi

keinottelun estämiseksi kiintiön käyttäminen olisi kiellet
tävä toimijoilta, jotka eivät enää 1 päivänä tammikuuta
1996 toimi naudanliha-alalla,

on tarpeen säätää, että kyseistä järjestelyä hallinnoidaan
tuontitodistusten avulla; tätä varten on syytä säätää erityi
sesti hakemusten esittämistä koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä sekä hakemuksissa ja todistuksissa mainittavista
tiedoista, tarvittaessa poiketen siitä, mitä maataloustuot
teiden tuonti- ja vientitodistusten sekä ennakkovahvistus
todistusten järjestelmän soveltamista koskevista yksityis
kohtaisista säännöistä 16 päivänä marraskuuta 1988
annetun komission asetuksen (ETY) Nro 3719/88 (4),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
Nro 2137/95 (*), sekä naudanliha-alan tuonti- ja vientito
distusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtai
sista säännöistä sekä asetuksen (ETY) Nro 2377/80 (*)
kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun
komisssion asetuksen (EY) Nro 1445/95, sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella 2856/95 Q, tietyissä
säännöksissä säädetään; lisäksi on syytä säätää, että todis
tukset annetaan harkinta-ajan kuluttua ja soveltaen niihin
tarvittaessa yhtenäistä alennusprosenttia,

miin ,

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

saatujen kokemusten perusteella on vaarana, että tuonnin
rajoittamisesta johtuen tuontihakemuksia tehdään keinot
telutarkoituksessa; tämän vuoksi olisi suunniteltujen
toimenpiteiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi
varattava valtaosa käytettävissä olevista määristä niin
kutsutuille perinteisille elävien nautaeläinten tuojille; jotta
tämän alan kaupalliset suhteet eivät kuitenkaan muodos
tuisi liian joustamattomiksi, olisi luovutettava toinen
osuus sellaisten toimijoiden käyttöön, jotka kykenevät

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

osoittamaan toimintansa vakavuuden ja toteuttavat tietyn

suuruista kauppavaihtoa; tämän vuoksi ja tehokkaan
hallinnon

varmistamiseksi

on

aiheellista

vaatia,

1 artikla

että

kyseiset toimijat ovat vieneet tai tuoneet vähintään 100
eläintä vuoden 1995 aikana; sadan eläimen erä edustaa

CN-koodeihin

periaatteessa tavanomaista rahtia ja kokemus on osoitta
nut, että yhden erän myynti tai ostaminen on vähim
mäisedellytys liiketoimen pitämiseksi todellisena ja elin
kelpoisena; näiden vaatimusten valvonta edellyttää, että
toimijan hakemukset esitetään samassa jäsenvaltiossa,

0102 90 41 ja 0102 90 49 kuuluvien, neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 805/68 (8) 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitettujen ja liitteessä I mainituista kolmansista maista
peräisin olevien elävien nautaeläinten yhteisessä tullitarif
fissa määrätyin täysimääräisin tullein yhteisöön tuonnin
edellytyksenä vuoden 1996 toisen puolivuotiskauden
aikana on tässä asetuksessa säädettyjen hallintotoimenpi

olisi varmistettava, että uusien jäsenvaltioiden ensim
mäisen luokan toimijat voivat saada tasavertaisen osuuden
(') EYVL N:o L 314, 28.12.1995, s. 58
(2) EYVL N:o L 60, 9.3.1996, s. 1
(3 EYVL N:o L 55, 6.3.1996, s . 9

0102 90 05,

0102 90 21 ,

teiden toteuttaminen .

4)
(5)
(6)
f)
8)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L
L

331 ,
214,
143,
299,
148 ,

2.12.1988 , s . 1
8.9.1995, s. 21
27.6.1 995, s. 35
12.12.1995, s. 10
28.6.1968 , s. 24

0102 90 29,
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2 artikla

2.

Sellaisten yritysten, joilla kullakin on 2 artiklan 3

kohdan

1.

Tässä

asetuksessa

tarkoitettuja

tuontitodistuksia

voidaan
antaa
ainoastaan
35 500:lle
0102 90 05 kuuluvalle eläimelle .

2.

CN-koodiin

Nro L 148 / 17

mukaisia

oikeuksia,

sulautumisen

tuloksena

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

4 artikla

Edellä 1 kohdassa säädetty määrä jakautuu kahteen

osaan seuraavasti :

1.

a) ensimmäinen, 70 prosentin suuruinen eli 24 850
eläintä käsittävä osa jaetaan seuraavien kesken :
— sellaiset yhteisön, sellaisena kuin se oli 31 päivänä
joulukuuta 1994, tuojat, joiden on mahdollista
todistaa

tuoneensa

CN-koodiin

kuuluvia eläimiä vuosien

0102 90 05

1993 , 1994 tai

1995

aikana liitteessä II tarkoitettujen asetusten mukai
sesti, ja

— uusien jäsenvaltioiden tuojat, jotka voivat todistaa
tuoneensa siihen jäsenvaltioon, johon he ovat sijoit
tautuneet, vuosien 1993 ja 1994 aikana CN-koodiin
0102 90 05 kuuluvia eläimiä maista, joita oli 31
päivänä joulukuuta 1994 pidettävä heidän kannal
taan kolmansina maina; ja tuoneet vuoden 1995

Tuontitodistushakemus on mahdollista tehdä ainoas

taan siinä jäsenvaltiossa, jossa hakija on rekisteröity 2
artiklan 2 kohdan mukaisesti .

2.

Edellä olevan 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan sovel

tamiseksi toimijoiden on esitettävä toimivaltaisille viran
omaisille tuontioikeushakemuksensa, jonka liitteenä on 2
artiklan 5 kohdassa tarkoitettu todiste, viimeistään 28

päivänä kesäkuuta 1996.

Tarkastettuaan esitetyt asiakirjat jäsenvaltioiden on toimi
tettava komissiolle viimeistään 12 päivänä heinäkuuta
1996 hyväksymisedellytykset täyttävien toimijoiden luet
telo, jossa on erityisesti näiden nimet ja osoitteet sekä
kunkin viitevuoden aikana tuotujen hyväksyttävien
eläinten määrät.

aikana eläimiä liitteessä II olevassa b kohdassa

tarkoitettujen asetusten mukaisesti,

b) toinen, 30 prosentin suuruinen eli 10 650 eläintä käsit
tävä osa jaetaan niiden toimijoiden kesken, jotka voivat
todistaa tuoneensa ja/tai vieneensä vuoden 1995 aikana
vähintään 100 CN-koodiin 0102 90 kuuluvaa muuta
kuin a alakohdassa tarkoitettua elävää nautaeläintä.

3.

Edellä olevan 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan

soveltamiseksi toimijoiden on jätettävä tuontioikeushake
muksensa, jonka liitteenä on 2 artiklan 5 kohdassa tarkoi
tettu todiste, 28 päivään kesäkuuta 1 996 mennessä.

Kukin asianomainen toimija voi jättää ainoastaan yhden

Näiden tuojien on oltava merkittyinä kansalliseen alv-re

hakemuksen . Jos sama henkilö tekee useamman kuin
yhden hakemuksen, kaikki tämän hakemukset on hylät
tävä. Hakemus voi koskea enintään käytettävissä olevaa

kisteriin .

määrää .

3.
Edellä 24 850 eläintä käsittävän määrän jako vaati
mukset täyttävien tuojien kesken toteutetaan suhteessa
heidän vuosien 1993, 1994 ja 1995 aikana suorittamaansa

Tarkastettuaan esitetyt asiakirjat jäsenvaltioiden on toimi
tettava komissiolle luettelo hakijoista ja haetuista määristä
viimeistään 12 päivänä heinäkuuta 1996.

2 kohdan a alakohdan mukaiseen eläinten tuontiin siltä
osin kuin tuonnista on 5 kohdan mukaiset todisteet.

4.

4.
Edellä 10 650 eläintä käsittävän määrän jako toteute
taan suhteessa vaatimukset täyttävien toimijoiden hake

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

Kaikki tiedonannot mukaan luettuna ilmoitukset

miin määriin .

5. Todisteet tuonnista ja viennistä esitetään yksinomaan
vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulliasia
kirjan tai vientiasiakirjan avulla, jossa on oltava tulliviran
omaisten tekemä asianmukainen hyväksymismerkintä.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä toimivaltaisen vi
ranomaisen asianmukaisella tavalla oikeaksi todistamia

jäljennöksiä edellä mainituista asiakirjoista.

3 artikla

5 artikla

1.
Komissio päättää, missä määrin hakemukset on
mahdollista hyväksyä.

2. Jos 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa hakemuk
sissa esitetyt määrät ovat suuremmat kuin käytettävissä
olevat määrät, komissio vahvistaa haetuille määrille yhte
näisen vähennysprosentin .

Jos edellisessä alakohdassa tarkoitetun vähennyksen
tulokseksi saadaan määrä, joka on pienempi kuin 100
eläintä hakemusta kohden, myöntäminen suoritetaan

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

arpomalla 100 eläimen erissä kyseistä jäsenvaltiota
kohden . Jos jäljelle jää määrä, joka on pienempi kuin 100
eläintä, kyseiselle määrälle annetaan ainoastaan yksi todis
tus .
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6 artikla

5.
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Tuontitodistusten

voimassaoloaika

päättyy

31

päivänä joulukuuta 1996.

1.
Edellä 5 artiklan mukaisesti myönnettyjen määrien
tuonnin edellytyksenä on tuontitodistuksen esittäminen .
2.

Todistushakemus voidaan jättää ainoastaan siinä

6.

Annetut todistukset ovat voimassa koko yhteisössä.

7.

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

sovelleta .

jäsenvaltiossa, jossa tuontioikeushakemus on jätetty.
7 artikla

3. Todistukset annetaan toimijoiden hakemuksesta 5
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen voimaantulosta

Viimeistään

alkaen .

tarkoitettujen eläinten tuonnista tuojan on ilmoitettava

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

selle tuotujen eläinten lukumäärä ja alkuperä. Kyseisen

kolmen viikon kuluttua tässä asetuksessa

tuontitodistuksen antaneelle toimivaltaiselle viranomai

4.

viranomaisen on toimitettava nämä tiedot komissiolle

jokaisen kuukauden alussa.

Todistushakemukseen ja todistukseen on tehtävä

8 artikla

seuraavat merkinnät:

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

b) 16 kohtaan alanimike CN 0102 90 05,
c) 20 kohtaan seuraava merkintä:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Reglamento (CE) n° 1110/96
Forordning (EF) nr. 1110/96
Verordnung (EG) Nr. 1110/96
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1110/96
Regulation (EC) No 111 0/96
Règlement (CE) n0 1110/96
Regolamento (CE) n. 1110/96
Verordening (EG) nr. 1110/96
Regulamento (CE) n? 1110/96
Asetus (EY) N:o 1110/96
Förordning (EG) nr 1110/96.

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

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

Eläimet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen sen jälkeen,
kun niistä on esitetty viejämaan Eurooppa-sopimusten
liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 4 määräysten mukaisesti
myöntämä EUR. 1 -tavaratodistus.
11 artikla

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

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE I

Luettelo kolmansista maista

— Unkari
— Puola

— Tšekin tasavalta
— Slovakia
— Romania

— Bulgaria
— Liettua
— Latvia
— Viro

LIITE II

2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut asetukset

Komission asetukset:

a) (ETY) N:o 3619/92 (EYVL N:o L 367, 16.12.1992, s. 17)
(EY) N:o 3409/93 (EYVL N:o L 310, 14.12.1993, s. 22)

b) (EY) N:o 3076/94 (EYVL N:o L 325, 17.12.1994, s. 8)
(EY) N:o 1566/95 (EYVL N:o L 150, 1.7.1995, s. 24)
(EY) N:o 2491 /95 (EYVL N:o L 256, 26.10.1 995, s. 36)
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LIITE III

Telekopionumero: (322) 296 60 27 / (322) 295 36 13
Asetuksen (EY) N:o 1110/96 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltaminen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

PO VI/D/2 — NAUDANLIHA-ALA

TUONTIOIKEUSHAKEMUS

Päivämäärä:

Jakso :

Jäsenvaltio :
Tuodut määrät

Järjestysnumero

(eläimiä)

Hakija (nimi ja osoite)

l

vuonna

1993

Yhteensä

Jäsenvaltio: Telekopionumero:
Puhelinnumero: ...

Yhteensä kolmena

1994

1995

21 . 6 . 96
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LIITE IV

Telekopionumero: (322) 296 60 27 / (322) 295 36 13

Asetuksen (EY) N:o 1110/96 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan soveltaminen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

PO VI/ D/ 2 — NAUDANLIHA-ALA

TUONTIOIKEUSHAKEMUS

Päivämäärä:

Jakso : .

Jäsenvaltio:
Jårjestysnumero

Hakija (nimi ja osoite)

Yhteensä

Jäsenvaltio: Telekopionumero:
Puhelinnumero:

Määrä (eläimiä)
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1111/96,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996,
banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiön mukaisesti vuoden 1996

kolmanneksi vuosineljännekseksi ja uusien hakemusten jättämisestä
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

tuja ohjeellisia määriä pienempiä tai eivät ylitä niitä
merkittävästi , todistuksia voidaan antaa koko haetuille

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjeste
lystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) Nro 404/93 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 3290/94 (2), ja
erityisesti sen 20 artiklan,
sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) Nro 1442/93 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro

875/96 (4), säädetään banaanin tuontia yhteisöön koskevan
järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä; komission asetuksessa (EY) Nro 478/95 0,
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro

702/95 (% säädetään asetuksen (ETY) Nro 404/93 18 ja 19
artiklassa säädetyn tariffikiintiöjärjestelmän soveltamisen
täydentävistä yksityiskohtaisista säännöistä,

asetuksen (ETY) Nro 1442/93 9 artiklan 3 kohdassa sääde
tään, että jos määrät, joille tuontitodistuksia haetaan yhden
tai usean toimijaluokan nimissä tietylle vuosineljännek
selle ja tietylle alkuperäalueelle, tapauksen mukaan
asetuksen (EY) Nro 478/95 liitteessä I mainitulle maalle
tai maaryhmälle ylittävät tuntuvasti vahvistetut ohjeelliset

määrille; tiettyjen alkuperien osalta haetut määrät
kuitenkin ylittävät merkittävästi ohjeelliset määrät tai
asetuksen (EY) Nro 478/95 liitteessä vahvistetut osuudet;
tämän vuoksi olisi määriteltävä vähennysprosentti, jota
sovelletaan edellä mainituissa olosuhteissa jokaiseen
kyseistä alkuperää tai kyseisiä alkuperiä ja todistusluokkaa
koskeviin todistushakemuksiin,

koska Kreikassa esitettyjä todistushakemuksia ei julkishal
linnon pitkällisen lakon johdosta ole toimitettu, tässä
asetuksessa säädetyt toimenpiteet on määritetty kyseisessä
jäsenvaltiossa vastaavana vuosineljänneksenä edellisinä
vuosina haettujen määrien perusteella,
olisi määritettävä enimmäismäärä, jolle todistushake
muksia voidaan vielä jättää, ottaen huomioon asetuksessa
(EY) Nro 939/96 vahvistetut ohjeelliset määrät ja 1
päivästä kesäkuuta 7 päivään kesäkuuta 1996 kestäneen
hakemusten jättöajan päätyttyä hyväksytyt hakemukset,
tämän asetuksen säännösten on tultava voimaan viipy
mättä, jotta todistukset voidaan antaa niin pian kuin
mahdollista, ja
banaanin

hallintokomitea

ei

ole

antanut

lausuntoa

puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

määrät, on vahvistettava hakemuksiin sovellettava vähen

nysprosentti; tätä säännöstä ei kuitenkaan sovelleta
C-luokan eikä A- ja B-luokan todistushakemuksiin, jotka
koskevat enintään 150 tonnin määrää, jos A- ja B-luokan
hakemuksiin liittyvä kokonaismäärä ei ylitä tietyn alku

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

perän osalta 15:tä prosenttia kaikista haetuista määristä,
tuonnin ohjeelliset määrät vahvistetaan tariffikiintiöjärjes

1 artikla

telmän mukaan komission asetuksella (EY) Nro 939/96 Q
vuoden 1996 kolmanneksi vuosineljänneksi asetuksen

(ETY) Nro 1442/93 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

Asetuksen (ETY) Nro 404/93 18 ja 19 artiklassa säädetyn

määrien osalta, joille todistuksia haetaan ja jotka ovat
tapauksen mukaan kyseiseksi vuosineljänneksi vahvistet

vuosineljännekseksi:

(')
2)
(3)
(«)
O
(6)
O

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L
L
L
L

47, 25.2.1993, s. 1
349, 31.12.1994, s. 105
142, 12.6.1993, s. 6
118, 15.5.1996, s. 14
49, 4.3.1995, s. 13
71 , 31.3.1995, s. 84
128, 29.5.1996, s. 1

banaanien tuontiin sovellettavan tariffikiintiön mukaisesti
annetaan tuontitodistukset vuoden 1996 kolmanneksi

1 . hakemuksessa mainitulle määrälle:

a) alkuperää "Costa Rica koskevien B-luokan todistus
hakemusten osalta muutettuna vähennyskertoimella
0,5472, lukuun ottamatta kuitenkin hakemuksia,

jotka koskevat enintään 150 tonnin määrää;
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b) alkuperää Dominikaaninen tasavalta koskevien A
ja B-luokan todistushakemusten osalta muutettuna
vähennyskertoimella 0,8658 , mukaan lukien hake
mukset, jotka koskevat enintään 150 tonnin määrää;

3 . hakemuksessa

c) alkuperää "Muut" koskevien A- ja B-luokan todistus

Määrät, joista tuontitodistuksia voidaan vuoden 1996
kolmannen vuosineljänneksen osalta vielä esittää, vahvis

hakemusten osalta muutettuna vähennyskertoimella
0,5821 , lukuun ottamatta kuitenkin hakemuksia,

mainitulle

määrälle

C-luokan

todis

tusten osalta.

2 artikla

tetaan liitteessä.

jotka koskevat enintään 150 tonnin määrää;
3 artikla

2. hakemuksessa mainitulle määrälle muun kuin edellä 1

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

alakohdassa mainittujen alkuperien osalta;

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

Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE

(tonneina)
Uusiin hakemuksiin

käytettävissä olevat määrät
KOLUMBIA

— A- ja C-luokka

89 733,260

— B-luokka

24 031,402

COSTA RICA

— A- ja C-luokka

79 629,433

VENEZUELA

6 316,000

BELIZE

4 050,000

KAMERUN

2 025,000

NORSUNLUURANNIKKO

1 718,000

Muut AKT-valtiot

1 233,622

Nro L 148 /24
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1112/96,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996,

maito - ja maitotuotealan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
erityissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1466/95 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

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

sen ,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä mark
kinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 804/68 ('), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o
2931 /95 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 17
artiklan 14 kohdan,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) Nro 1466/95 seuraavasti :

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (EY) N:o 1466/95 (3), sellaisena

1 ) Korvataan 1 b artiklan 1 kohta seuraavasti:
Tässä artiklassa vahvistetaan liitteessä määritel

kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro

"1 .

995/96 (4), vahvistetaan vientitukien soveltamista koskevat
yksityiskohtaiset erityissäännöt maito- ja maitotuotealalla,

tyjen sellaisten juustojen, jotka ovat oikeutettuja alen
nettuihin tulleihin tai vapautukseen tulleista, vientiä
Sveitsiin koskevat erityiset yksityiskohtaiset säännöt."

tiettyjen juustojen vientiä Sveitsiin koskeva erityisjärjes
telmä otettiin käyttöön asetuksen (EY) Nro 1466 1 b artik
lassa; on osoittautunut tarpeelliseksi tarkentaa, että tätä
järjestelmää sovelletaan ainoastaan vientiin, joka on oikeu
tettu tuontitullien alentamiseen tai niistä vapauttamiseen
Sveitsissä; luetteloa tähän järjestelmään kuuluvista juus
toista on täydennettävä aikaisemmin neuvoston asetuk

sessa (ETY) Nro 1953/82 0, joka kumottiin asetuksella
(EY) Nro 823/96 (% tarkoitetuilla juustoilla, jotta mukaan
saadaan kaikki juustot, joiden tuonti on Sveitsissä oikeu
tettu etuustulliin, ja

2) Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.
2 artikla

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

Sitä sovelletaan 5 päivästä toukokuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

')
2)
3)
4)
')

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L
L

148 ,
307,
144,
133,
212,

28.6.1968, s. 13
20.12.1995, s. 10
28.6.1995, s. 22
4.6.1996, s. 13
21.7.1982, s. 5

* EYVL N:o L 111 , 4.5.1996, s. 9
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"LIITE

Tavaran kuvaus

CN-koodi

ex

ex

(Vientitukinimikkeistö)

0406

Juusto ja juustoaine:

0406 10 20

— — — — — Suolattu ricotta

0406 20

— juustoraaste ja juustojauhe, juustolaadusta riippumatta

0406 30

— sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe

0406 40

— sinihomejuusto

0406 90

— muut juustot:

0406 90 23

— — — Edam

0406 90 25

— — — Tilsit

0406 90 27

— — — Butterkäse

0406 90 61

— — — — — — — Grana padano, parmigiano reggiano

0406 90 63

— — — — — — — Fiore sardo, pecorino

0406 90 69

—

0406 90 73

— — — — — — — Provolone

0406 90 75

— — — — — — — Asiago, Caciocavallo, Montasio

0406 90 76

— — — — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

_______ Gouda

ex

0406 90 79

— — — — — — — Esrom , Italico, Saint-Nectaire, Saint-Paulin

ex

0406 90 87

— — — — — — — — — — — — — Idiazabal, manchego, roncal, valmistettu ainoas

ex

— —

—

—

—

— muut

taan uuhenmaidosta
ex

0406 90

— Elbo, Galantine, Molbo, Mimolette, Tybo

ex

0406 90

— muut juustot, rasvapitoisuus enintään 30 prosenttia kuiva-aineen painosta ja rasvat
toman aineen vesipitoisuus yli 52 painoprosenttia ja enintään 67 painoprosenttia"

I fT!

Nro L 148 /26
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1113/96,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996,

tiettyihin alppi- ja vuoristorotuihin kuuluvien muiden kuin teuraseläimiksi
tarkoitettujen sonnien, lehmien ja hiehojen tuontia koskevien tariffikiintiöiden
avaamisesta ja hallinnoinnista 1 päivän heinäkuuta 1996 ja 30 päivän kesäkuuta
1997 välisenä aikana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6
kohdan mukaisten neuvottelujen seurauksena vahviste
tussa CXL-luettelossa olevien myönnytysten täytäntöön

panosta 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) Nro 1095/96 (') ja erityisesti sen 1 artiklan

tuojille suhteessa näiden 1 päivän heinäkuuta 1993 ja 30
päivän kesäkuuta 1996 välisenä aikana vastaavan tyyp
pisen kiintiön rajoissa tuomien eläinten määrään sekä
toisaalta uusien jäsenvaltioiden perinteisille tuojille;
keinottelun välttämiseksi ja ottaen huomioon käyttötar
koituksen luonne viitemäärinä toista osaa myönnettäessä
olisi otettava huomioon tietyn suuruiset, kolmansien
maiden kanssa käytyä kauppaa edustavat määrät; kaikkien
uusien jäsenvaltioiden toimijoiden osalta tuotujen eläinten
on oltava lähtöisin maista, joita voitiin tuontivuonna pitää
heidän kannaltaan kolmansina maina,

1 kohdan ,
sekä katsoo, että

yhteisö on Maailman kauppajärjestön (WTO) yhteydessä
sitoutunut

avaamaan

kaksi

vuotuista

5 000

eläimen

suuruista tariffikiintiötä, joista ensimmäisessä tulli on 6

prosenttia ja joka on tarkoitettu laikulliseen Simmentalin
rotuun tai Schwyzin tai Friburgin rotuun kuuluville
sonneille, lehmille ja hiehoille; toisessa tulli on 4 prosent

tia, ja se on tarkoitettu harmaaseen, ruskeaan, keltaiseen
tai laikulliseen Simmentalin tai Pinzgaun rotuun kuulu
ville muille kuin teuraseläimiksi tarkoitetuille lehmille ja
hiehoille; tämän vuoksi kyseiset kiintiöt olisi avattava 1

maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistus
todistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä
yksityiskohtaisista säännöistä 16 päivänä marraskuuta
1988 annettua komission asetusta (ETY) Nro 3719/88 (2),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
Nro 2137/95 (3), sekä naudanliha-alan tuonti- ja vientito
distusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtai
sista säännöistä sekä asetuksen (ETY) Nro 2377/80
kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annettua
asetusta (EY) Nro 1445/95 (4), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 2856/95 (*)
sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta
johdu,

päivästä heinäkuuta 1996 30 päivään kesäkuuta 1997 ja
niiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista sään
nöistä olisi säädettävä,

erityisesti olisi taattava kaikkien asianomaisten yhteisön
toimijoiden tasavertainen ja jatkuva käyttöoikeus mainit
tuun kiintiöön sekä kyseisille kiintiöille säädettyjen
tullien keskeytyksetön soveltaminen kaikkeen kyseisten
eläinten tuontiin kiintiön täyttymiseen asti,

yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992
annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro 2913/92 (6),
sellaisena kuin se on muutettuna Itävallan, Suomen ja
Ruotsin liittymisasiakirjalla, 82 artiklassa säädetään
sellaisten tavaroiden tullivalvonnasta, jotka luovutetaan
erityisen käyttötarkoituksensa vuoksi vapaaseeen vaihdan
taan alennetuin tullein; tuodut eläimet olisi asetettava

valvontaan

niiden

teurastamisen

estämiseksi

tiettynä

määräaikana; olisi vaadittava vakuuden antamista sen

tämä järjestelmä perustuu siihen, että komissio jakaa
käytettävissä olevat määrät perinteisten toimijoiden
(ensimmäinen osa) ja nautaeläinten kaupasta kiinnostu
neiden toimijoiden kesken (toinen osa); olisi säädettävä

takaamiseksi, ettei kyseisiä eläimiä teurasteta, ja

ensimmäisen erän myöntämisestä yhtäältä perinteisille

hallintokomitean lausunnon mukaiset,

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

1 . Avataan tariffikiintiö 1 päivän heinäkuuta 1996 ja 30 päivän kesäkuuta 1997 väliseksi
ajaksi seuraavastir
(2) EYVL N:o L 331 , 2.12.1988 , s. 1
O EYVL N:o L 214, 8.9.1995, s. 21
4 EYVL N:o L 143, 27.6.1995, s. 35

(s) EYVL N:o L 299, 12.12.1995, s. 10

0 ) EYVL N:o L 146, 20.6.1996, s. 1

6 EYVL N:o L 302, 19.10.1992, s. 1
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Järjestys

CN-koodi

numero

C)

09.0001

ex

0102 90 05

Muut kuin

0102
0102
0102
0102

tetut

ex
ex
ex

90
90
90
90

Kiintiön

Tavaran kuvaus

ex

29
49
59
69

kuuluvat

määrä

teuraseläimiksi

lehmät

ja

N:o L 148/27

tarkoi

Tulli

5 000

6 %

5 000

4 %

jotka \

hiehot,

vuoristoro

seuraaviin

tuihin : harmaa rotu, ruskea rotu,
keltainen rotu, laikullinen Simmen

talin ja Pinzgaun rotu
09.0003

ex
ex
ex
ex
ex
ex

0102 90
0102 90
0102 90
0102 90
0102 90
0102 90

05
29
49
59
69
79

Muut kuin

teuraseläimiksi

tarkoi

tetut sonnit, lehmät ja hiehot,
jotka kuuluvat laikulliseen Simmen
talin rotuun tai Schwyzin tai
Friburgin rotuun

(') Taric-koodit: katso liite I.

Tämän asetuksen soveltamiseksi muina kuin teuras

2.

kesäkuuta 1995 välisenä aikana liitteessä I
tarkoitettuihin CN-koodeihin kuuluvia eläimiä

eläimiksi tarkoitettuina pidetään 1 kohdassa tarkoitettuja
eläimiä, joita ei teurasteta neljän kuukauden aikana vapaa
seen

vaihdantaan

luovuttamista

koskevan

maista, joita oli tuontivuonna pidettävä heidän

ilmoituksen

kannaltaan kolmansina maina;

vastaanottopäivästä.

— näihin kiintiöihin kuuluvia eläimiä 1 päivän
heinäkuuta 1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1996
välisenä aikana .

Poikkeuksia voidaan kuitenkin myöntää ylivoimaisen
esteen vuoksi, josta on oltava asianmukaiset todisteet.

b) Toinen, 20 prosentin suuruinen osa, varataan hakijoille,
jotka voivat todistaa tuoneensa kolmansista maista 1
päivän heinäkuuta 1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1996

3 . Järjestysnumeron 09.0003 osalta tariffikiintiön käyt
töoikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että eläimistä

välisenä

esitetään :

kuuluvaa elävää nautaeläintä .

aikana

vähintään

15

CN-koodiin

0102

— sonnien osalta polveutumistodistus,
Tuojan on oltava merkitty kansalliseen alv-rekisteriin.

— naaraspuolisten eläinten osalta polveutumistodistus tai
rodun puhtauden vahvistava todistus kantakirjaan
merkitsemisestä .

2. Tuontioikeutta haettaessa ensimmäisen osan jaka
minen 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tuojien
kesken suoritetaan suhteessa näiden samassa kohdassa

tarkoitettuun 1 päivän heinäkuuta 1993 ja 30 päivän kesä
kuuta 1996 välisenä aikana toteutettuun vientiin .

2 artikla

1.

Kaksi 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kiintiön

3. Tuontioikeutta haettaessa toisen osan jakaminen 1
kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tuojien kesken suori

määrää jaetaan kahteen osaan, joista ensimmäinen on
suuruudeltaan 80 prosenttia eli 4 000 eläintä ja toinen
vastaavasti 20 prosenttia eli 1 000 eläintä.

tetaan suhteessa haettuihin määriin . Tuontioikeushake
musten on koskettava vähintään 15:tä eläintä .

a) Ensimmäinen, 80 prosentin suuruinen osa, jaetaan
tuojien kesken seuraavasti :

Tuontioikeushakemuksista, jotka koskevat yli 50:tä eläintä,
vähennetään ilman eri toimenpiteitä tarvittava määrä

— yhteisön, sellaisena kuin se oli 31 päivänä joulu
kuuta 1994, tuojat, jotka voivat todistaa tuoneensa
näihin kiintiöihin kuuluvia eläimiä 1 päivän heinä
kuuta 1993 ja 30 päivän kesäkuuta 1996 välisenä
aikana, ja

niiden saamiseksi tämän luvun suuruisiksi .

4.

Kummassa tahansa 1 kohdassa tarkoitetuista saman

tariffikiintiön osista mahdollisesti hakematta jääneet
määrät siirretään ilman eri toimenpiteitä toiseen kyseisen
kiintiön osaan kuuluviksi .

— uusien jäsenvaltioiden tuojat, jotka voivat todistaa
tuoneensa :

— siihen jäsenvaltioon, johon he ovat sijoittautu
neet, 1 päivän heinäkuuta 1993 ja 30 päivän

5. Todiste tuonnista esitettävä yksinomaan sellaisen
vapaaseen vaihdantaan luovuttamista koskevan tulliasia
kirjan avulla, jonka tulliviranomaiset ovat asianmukaisesti
vahvistaneet.

N:o L 148/28

I FI I

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

3 artikla

1.

Tuontioikeutta

koskeva

hakemus

voidaan

tehdä

ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jonka kansalliseen alv-re
kisteriin hakija on merkitty.
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pikaisesti tuontioikeudet saaneiden toimijoiden pyynnöstä
ja näiden nimiin. Todistusten antamisen edellytyksenä on,
että hakija antaa 25 ecun suuruisen vakuuden eläintä
kohden .

Tämä vakuus vapautetaan heti, kun todistukset, joihin
2. Sama henkilö voi jättää ainoastaan yhden hakemuk
sen, joka voi koskea ainoastaan jompaa kumpaa saman

eläinten tuonnin todenneet tulliviranomaiset ovat tehneet

merkintänsä, palautetaan antavalle toimielimelle.

tariffikiintiön osaa .

Jos hakija tekee useampia hakemuksia, kaikki tämän

4. Annetut todistukset ovat voimassa yhdeksänkym
mentä päivää niiden asetuksen (ETY) N:o 3719/88 21

hakemukset on hylättävä .

artiklan 1 kohdan mukaisesta antamisesta. Voimassaolo

3 . Edellä 2 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamiseksi kaik
kien hakemusten on oltava perillä toimivaltaisilla viran
omaisilla viimeistään 16 päivänä heinäkuuta 1996 ja

5. Asetusten (ETY) Nro 3719/88 ja (EY) Nro 1445/95
säännöksiä sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta

niiden mukana on oltava 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu

päättyy kuitenkin 30 päivänä kesäkuuta 1997.

tämän asetuksen säännösten soveltamista.

todiste .

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) Nro 3719/88 9
Tarkastettuaan esitetyt asiakirjat jäsenvaltioiden on
viimeistään 2 päivänä elokuuta 1996 toimitettava komis
siolle tiedot:

— edellä 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen
tuojien nimet ja osoitteet ja 2 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun jakson aikana tuotujen eläinten määrä;
— edellä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen

tuojien nimet ja osoitteet ja haetut määrät.
4.

artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti
annettuja tuontitodistuksia ei kuitenkaan ole mahdollis

taaa siirtää toiselle henkilölle, ja ne voivat oikeuttaa tariffi
kiintiön käyttöön ainoastaan, jos ne on laadittu samalle
nimelle, joka on merkitty niiden liitteenä oleviin vapaa
seen vaihdantaan luovuttamista koskeviin ilmoituksiin .

Asetuksen (ETY) Nro 3719/88 8 artiklan 4 kohtaa ja 14
artiklan 3 kohdan toista alakohtaa ei sovelleta.

Kaikki nämä tiedot, myös ne, ettei ilmoitettavaa ole,

6 artikla

toimitetaan liitteessä II tarkoitettuun osoitteeseen .

4 artikla

1 . Sitä, ettei eläimiä teurasteta neljän kuukauden
kuluessa niiden vapaaseen vaihdantaan luovuttamispäi
västä, valvotaan asetuksen (ETY) Nro 2913/92 82 artiklan
säännösten mukaisesti .

1.

Komissio päättää, missä määrin todistuksia voidaan

antaa .

2.

2.

Komissio vahvistaa yhtenäisen vähennysprosentin

haetuille määrille edellä 3 artiklan 3 kohdan toisen

alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen hake
musten osalta, jos määrät, joita hakemukset koskevat, ylit
tävät saatavissa olevat määrät.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu vähennys
johtaa alle 15 eläimen määrään hakemusta kohden,
myöntäminen toteutetaan arpomalla määrät 15 eläimen
erissä. Jos yksi määrä jää alle 15 eläimen, tätä määrää
koskee yksi ainoa todistus.
5 artikla

1.

Myönnettyjen määrien tuonnin edellytyksenä on

Sen takaamiseksi, että velvoitetta olla teurastamatta

eläimiä noudatetaan, tuojan on
tulliviranomaisille takuu, jonka
tonnilta, sanotun kuitenkaan
(ETY) Nro 2913/92 säännösten

annettava toimivaltaisille
suuruus on 1 280 ecua
rajoittamatta asetuksen
soveltamista.

Takuu vapautetaan välittömästi, jos asianomaisille tullivi
ranomaisille toimitetaan todiste siitä, että:

a) eläimiä ei ole teurastettu ennen neljän kuukauden ajan
jakson päättymistä niiden vapaaseen vaihdantaan
luovuttamispäivästä
tai

b) eläimet on teurastettu ennen kyseisen ajanjakson päät
tymistä ylivoimaisena esteenä pidettävien syiden vuoksi
tai terveyssyistä tai ne ovat kuolleet tautiin tai tapatur
maisesti .

tuontitodistuksen esittäminen .

2. Tuontitodistushakemus voidaan jättää ainoastaan
toimivaltaiselle viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jonka
kansalliseen alv-rekisteriin tuoja on merkitty.

3.

Komission tehtyä myöntämistä koskevat tiedon

annot tuontitodistukset on annettava mahdollisimman

7 artikla

Todistushakemukseen ja todistukseen on merkittävä:

a) 8 kohtaan maininta alkuperämaasta;
b) 16 kohtaan liitteessä I esitetyt CN-koodit;
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c) 20 kohtaan yksi seuraavista maininnoista:
— Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n°

Nro L 148/29

Kyseiset tiedonannot lähetetään telekopiona liitteessä III
vahvistettuun osoitteeseen .

1113/961
9 artikla

— Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr.
1113/96)

— Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1113/96)
— Αλπικές και ορεσίβιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1113/96]

— Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No
1113/96)

— Races alpines et de montagne [règlement (CE) n0
1113/96]

— Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n .
1113/96]
— Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1113/96)
— Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n?
1113/96]

— Alppi- ja vuoristorotuja [asetus (EY) N:o 1 1 13/96]
— Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 1113/96).

1 . Määrät, joiden osalta ei ole jätetty tuontitodistusha
kemusta 31 päivään maaliskuuta 1997 mennessä, myön
netään lopulta niille asianomaisille tuojille, jotka ovat
hakeneet tuontitodistuksia kaikille määrille, joihin heillä
on ollut oikeus, ottamatta huomioon 2 artiklan 1 kohdan
säännöksiä.

2. Tätä varten jäsenvaltioiden on toimitettava liitteessä
II olevaan osoitteeseen viimeistään 10 päivänä huhtikuuta
1997 tiedot määristä, joista ei ole tehty tuontitodistushake
muksia, sekä 3 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa

säädetyt tiedot. Komissio suorittaa myöntämisen arpo
malla määrät 15 eläimen erissä. Jos yksi määrä jää alle 15
eläimen, tätä määrää koskee yksi ainoa todistus. Komissio
ilmoittaa arvonnan tuloksista jäsenvaltiolle viimeistään 17
päivänä huhtikuuta 1997.

3.

Tämän artiklan soveltamiseksi sovelletaan 5, 6 ja 7

artiklan säännöksiä.

8 artikla

Edellä 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen todistusten

palauttamisen jälkeen toimivaltaisen viranomaisen on
toimitettava kunkin kuukauden alussa tiedot edellisen

kuukauden aikana tuotujen eläinten määristä ja alkupe

10 artikla

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

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1996.

rästä .

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

Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

N:o L 148 /30
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LIITE I

TARIC-koodit

Järjestysnumero
09.0001

CN-koodit

TARIC-koodit

ex 0102 90 05

0102 90 05*20

ex 0102 90 29

0102 90 29-20

ex 0102 90 49

0102 90 49*20

ex 0102 90 59

0102 90 59*11

I

* 40

* 40

I

* 40

* 19
* 31

* 39

ex 0102 90 69

0102 90 69*10
* 30

09.0003

ex 0102 90 05

0102 90 05*30
* 40

* 50
ex 0102 90 29

0102 90 29*30
* 40
* 50

ex 0102 90 49

0102 90 49*30
* 40
* 50

ex 0102 90 59

0102 90 59*21
* 29

* 31
* 39

ex 0102 90 69

0102 90 69*20

ex 0102 90 79

0102 90 79*21

* 30

* 29
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LIITE II

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO
Pääosasto XXI/ B/6 — Tullitalous

Telekopio: (32-2) 296 33 06

LIITE III

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO
Pääosasto VI/D/2 — Naudan- ja lampaanliha-ala
Telekopio: (32-2) 295 36 13

N:o L 148/31

N:o L 148 /32
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1114/96,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996,

tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tarif
fikiintiöiden avaamisesta maito- ja maitotuotealalla annetun asetuksen (EY) N:o
1600/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä mark
kinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 804/68 ('), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) Nro
2931 /95 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 16
artiklan 1 ja 4 kohdan,

ottaa huomioon GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6
kohdan mukaisten neuvottelujen tuloksena laaditussa

1996 mukautettava käytettävissä oleviin määriin vuoden
1996 toiselle neljännekselle annettavien todistusten osalta
ja ottaen huomioon edellisiltä vuosineljänneksiltä käyttä
mättä jääneet määrät; sen vuoksi tämän toisen vuosinel
jänneksen osalta käytettävissä olevat määrät olisi ilmoitet
tava asetuksen (EY) Nro 1600/95 liitteessä II,

alkuperämaan mukaan erittelemättömien kiintiöiden
mukaiselle tuonnille annettujen todistusten voimassa
oloaika on rajoitettu niiden antamista seuraavan kesäkuun
30 päivään; vuoden 1996 toisen neljänneksen osalta
käytettävissä olevien määrien määrittelyn viivästyminen ja
tuontitodistushakemusten jättöajan alun siirtyminen
huomioon ottaen mainituksi päivämääräksi olisi vahvistet
tava 21 päivä syyskuuta 1996, ja

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

CXL luettelossa mainittujen myönnytysten täytäntöönpa

nosta 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) Nro 1095/96 (3) ja erityisesti sen 1 artiklan
1 kohdan ,
ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

sekä katsoo, että
1 artikla

tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtai
sista säännöistä ja tariffikiintiöiden avaamisesta maito- ja
maitotuotealalla 30 päivänä kesäkuuta 1995 annettu
komission asetus (EY) Nro 1600/95 (4), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 937/96 (®),
olisi mukautettava GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6
kohdan mukaisten neuvottelujen huomioon ottamiseksi;
neuvottelujen tulokset ovat alkuperämaan mukaan eritel
tyjen tariffikiintiöiden osalta voimassa 1 päivästä tammi
kuuta 1996; sen vuoksi olisi muutettava asetuksen (EY)
Nro 1600/95 liitteessä II ilmoitetut määrät,

Muutetaan asetus (EY) Nro 1600/95 seuraavasti:

1 . Lisätään 15 artiklan ensimmäisen kohdan jälkeen
kohta seuraavasti*.

"Vuoden 1996 toisella neljänneksellä käytettävissä
olevien määrien tuonnille annettujen todistusten
voimassaoloaika päättyy kuitenkin viimeistään 21
päivänä syyskuuta 1996."
2. Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä.

alkuperämaan mukaan erittelemättömien tariffikiintiöiden
mukaista tuontia koskevien tuontitodistusten antamisen

neljännesvuosittain menettelyn soveltamiseksi kyseiset
kiintiöt olisi 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta

2 artikla

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

O EYVL N:o L 146, 20.6.1996, s. 1
(4 EYVL N:o L 151 , 1.7.1995, s. 12

h EYVL N:o L 127, 25.5.1996, s. 26

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

N:o L 148/33

N:o L 148/34
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LIITE
"LIITE II

GATT/WTO-SOPIMUSTEN

MUKAISET ALKUPERAMAAN
TÖMÄT TARIFFIKIINTIÖT

MUKAAN

ERITTELEMÄT

(GATT/WTO-vuosi)

Vuo
tuinen

Järjestys
numero

Tavaran kuvaus

CN-koodi

CN:n
liitteessä 7

Alkuperämaa

kiintiö

Vuoden 1 996
toiselle

neljännekselle
käytettävissä
olevat määrät

l

\

Tuontitulli

ecuina 100 kg:n
nettopainoa
kohti

(Paljous tonneina)

27

0402 10 19

Rasvaton maitojauhe

kaikki
kolmannet maat

40 401

9 950,50

47,50

29

0406 10 20
0406 10 80

Juusto pizzan valmistukseen, jäädytetty,
leikattu enintään 1 g:n painoisiksi paloiksi ,
astioissa, joiden sisällön nettopaino on vähin
tään 5 kg, vesipitoisuus 52 painoprosenttia ja
rasvapitoisuus vähintään 38 prosenttia kuiva-ai
neen painoasta

kaikki
kolmannet maat

1 111

366,75

13,00

30

ex 0406 30 10

Emmental-sulatejuusto

kaikki
kolmannet maat

2 934

467,00

71,90

0406 90 07
0406 90 12
31

ex 0406 30 10

Emmental

Gruyère-sulatejuusto

85,80

kaikki
kolmannet maat

734

117,00

71,90

0406 90 08
0406 90 14

Gruyère, Sbrinz

32

0406 90 01

Juusto, jalostettavaksi tarkoitettu (')

kaikki
kolmannet maat

4 000

1 000,00

83,50

34

0406 90 21

Cheddar

kaikki
kolmannet maat

3 000

750,00

21,00

37

ex 0406 1 0 20
ex 0406 10 80

Tuorejuusto (kypsyttämätön), myös herasta ja
juustoaineesta valmistetu, muu kuin järjestys
numeron 29 pizzan valmistukseen tarkoitettu
juusto

kaikki
kolmannet maat

3 494

449,75

92,60
106,40

85,80

0406 20 90

Muu juustoraaste ja juustojauhe

94,10

0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90

Muu sulatejuusto

69,00

0406 40 10
0406 40 50
0406 40 90

Sinihomejuusto

70,40

0406 90 09
0406 90 16

Bergkäse ja Appenzell

85,80

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or ja

75,50

0406 90 18

0406
0406
0406
0406
0406

90 23
90 25
90 27
90 29
90 31

71,90
102,90

Tête de Moine
Edam
Tilsit
Butterkäse
Kashkaval

Feta, valmistettu lampaan- tai puhvelinmai
dosta

0406
0406
0406
0406
0406

90
90
90
90
90

33
35
37
39
50

Feta, muu

Kefalo-Tyri
Finlandia

Jarlsberg
Juusto, joka on valmistettu lampaan- tai
puhvelinmaidosta
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Nro L 148 /35

Vuoden 1 996

Järjestys
numero

CN:n
liitteessä 7

Tavaran kuvaus

CN-koodi

Alkuperämaa

Vuo
tuinen
kiintiö

toiselle

neljännekselle
käytettävissä
olevat määrät

Tuontitulli

ecuina 100 kg:n
nettopainoa
kohti

(Paljous tonneina)
0406 90 61

Grana padano, Parmigiano reggiano

0406 90 63
0406 90 69

Fiore sardo, Pecorino
Muu

0406 90 73
0406 90 75
0406 90 76

Asiago, Caciovallo, Montasio, Ragusano
Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti,

Provolone

94,10

75,50

Maribo, Samsø
0406 90 78
0406 90 79

0406 90 81
0406
0406
0406
0406

90
90
90
90

82
84
85
86

0406 90 87
0406 90 88

Gouda

Esrom, Italico, Kernhem, St-Nectaire , St-Pau

lin, Taleggio
Cantal , Cheshire , Wensleydale, Lancashire,
Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
Camembert
Brie

Kefalograviera, Kasseri
Suurempi kuin 47 painoprosenttia mutta enin
tään 52 painoprosenttia
Suurempi kuin 52 painoprosenttia mutta enin
tään 62 painoprosenttia
Suurempi kuin 62 painoprosenttia mutta enin
tään 72 painoprosenttia

0406 90 93

Suurempi kuin 72 painoprosenttia

0406 90 99

Muu

(') Tätä tiettyä käyttötarkoitusta koskeva käyttötarkoitustarkastus suoritetaan asiaa koskevien yhteisön säännösten mukaisesti .

92,60
106,40
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1115/96,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996,
tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
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) Nro 923/96 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista markkinointivuonna 1 995/96 koskevista yksi
tyiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 29

päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 1 502/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 346/96 (4), ja erityisesti
sen 2 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo, että

vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa
(EY) N:o 1105/96 (J), ja

asetuksen (EY) N:o 1105/96 2 artiklan 1 kohdassa sääde
tään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamis
kauden aikana poikkeaa 5 ecua tonnilta vahvistetusta
tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti; mainittu
poikkeaminen on tapahtunut; tämän vuoksi on tarpeen
tarkistaa asetuksessa (EY) Nro 1105/96 vahvistettuja tuon
titulleja,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) Nro 1105/96 liitteet I ja II
tämän asetuksen liitteillä I ja II.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

181 , 1.7.1992, s. 21
126, 24.5.1996, s. 37
147, 30.6.1995, s. 13
49, 28.2.1996, s. 5

h EYVL N:o L 146, 20.6.1996, s. 36
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LIITE I

Asetuksen ( ETY) Nro 1766/92 10 artiklan 2 kohdassa mainittujen tuotteiden tuontitullit
Tuontitulli tuotaessa

Tavaran kuvaus

CN-koodi

maa-, joki- tai
merikuljetuksena
Välimeren,
Mustanmeren tai

Tuontitulli tuotaessa

merikuljetuksena
muista satamista (2)
(ecua/t)

Itämeren satamista (ecua/1)
1001 10 00

Durumvehnä (')

0,00

0,00

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

0,00

1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemen
0,00

0,00

keskilaatuinen

10,14

0,14

heikkolaatuinen

37,67

27,67

1002 00 00

Ruis

50,17

40,17

1003 00 10

Ohra, siemenvilja

50,17

40,17

1003 00 90

Ohra, muu kuin siemenvilja (3)

50,17

40,17

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

39,38

29,38

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (3)

39,38

29,38

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

50,17

40,17

vilja (3)

(') Sellaisen durumvehnän osalta, joka ei vastaa asetuksen (EY) Nro 1502/95 liitteessä I tarkoitettua vähimmäislaatua, sovelletaan heikkolaatuiselle tavalliselle
vehnälle vahvistettua tullia .

(2) Atlantin valtameren kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta [asetuksen (EY) N:o 1502/ 95 2 artiklan 4 kohta] tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuk
sesta, joka on :
— 3 ecua/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai
— 2 ecua/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa tai Iberian niemimaan Atlantin valta
meren puoleisella rannikolla .
(3) Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 14 tai 8 ecua tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1502/95 2 artiklan 5 kohdassa
säädetyt edellytykset täyttyvät.

N:o L 148 /38
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LIITE II

Tullien laskentatekijät ( 14.6.1996:n ja 19.6.l996:n välisenä aikana):
1 . Vahvistamispäivää edeltävien kahden viikon keskiarvot:
Pörssinoteeraukset

Tuote (valkuais-% , kun kosteus on 12 % )
Noteeraus (ecua/1)

Lisä/Meksikonlahti (ecua/t)
Lisä/Suuret järvet (ecua/t)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Mid-America

Mid-America

HRS2 . 14%

HRW2. 1 1 %

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

167,85

170,40

144,75

145,71

191,56 (')

1 38,43 (')

17,40

15,90

12,86

—

24,07

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Maksut: Meksikonlahti—Rotterdam: 10,52 ecua/t; Suuret järvet—Rotterdam: 19,66 ecua/t.

3 . Tukipalkkiot [asetuksen (EY) N:o 1502/95 4 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta: 0,00 ecua/t].

—

—

—

—
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N:o L 148/39

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1116/96,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 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 TAMAN ASETUKSEN :

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)

1 artikla

N:o 3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) Nro 1 50/95 (4), ja erityisesti sen 3

Asetuksen (EY) N:o 3223/9 4 4 artiklassa tarkoitetut

artiklan 3 kohdan ,

taulukossa merkityllä tavalla.

tuonnin

kiinteät arvot vahvistetaan

liitteessä

olevassa

sekä katsoo, että
2 artikla

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

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

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

s . 66
s. 21
s. 1
1
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LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20 päivänä kesäkuuta 1996 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
CN-koodi

0702 00 35

Kolmannen

Tuonnin kiinteä

maan koodi (')

arvo

72,1
80,9

064

100,2

400

77,1

066

41,7

404

63,6

068

416

72,7

208

62,3
86,8
44,0

212

624
999

508

87,4

512

72,3

97,5

524

63,9

95,8

528

72,7

624

86,5

728

107,3

800

78,0

068

76,0
55,3
156,2
61,0
53,8
69,1

204

144,3

061

51,3

624

87,1

064

105,3

999

89,5

400

338,0

220

317,0

999

159,7

999

317,0

052

162,8

052

44,8
77,5

052

204
412

54,2

624

151,9

999

052

82,1
134,0

204

88,8

220

74,0

388
400

54,8

66,5

600

0809 20 49

0809 30 31 , 0809 30 39

68,2

520

528

0809 10 30

72,3

512

524

100,8
0809 40 20

63,1
84,0

624

48,9

999

77,8

l

804

86,1

999

79,7

052

144,4

061

182,0

064

144,0

068

262,6

400

272,2

600

94,9

624

288,1

676

166,2

999

196,6

052

63,1

220

121,8

624

106,8

999

97,2

052

73,2

064

068

64,4
84,9
61,2

400

175,7

157,9

066

0808 10 61 , 0808 10 63,
0808 10 69

arvo

388

066

0805 30 30

Tuonnin kiinteä

284

053

0709 90 77

Kolmannen

maan koodi (')

75,8
80,2

060

0709 10 20

CN-koodi

060

052

204

ex 0707 00 25

(ecua/100 kg)

039

112,1

624

052

64,0

676

68,6

064

78,6

999

98,0

l

(') Komission asetuksessa (EY) N:o 68/96 (EYVL N:o L 14, 19.1.1996, s. 6) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi 999 tarkoittaa "muuta alkuperää".
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II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS,
tehty 17 päivänä huhtikuuta 1996,

vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion
toteuttamisesta varainhoitovuoden 1994 osalta; pääluokka I — Parlamentti, II —
Neuvosto, III — Komissio, IV — Tuomioistuin, V — Tilintarkastustuomioistuin ja VI
— Talous - ja sosiaalikomitea/Alueiden komitea

(96/377/EHTY, EY, Euratom)

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

— ottaa huomioon EHTY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 78 g artiklan,
— ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 206 artiklan,

— ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen ja erityisesti sen 180 b artiklan,
— ottaa huomioon varainhoitovuoden 1994 talousarvion,

— ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen varainhoitovuotta 1994 koskevan tulostilin ja rahoitus
selvitykset [SEC (95) 252—255]

— ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen varainhoitovuodesta 1994 ja
toimielinten vastaukset ('),
— ottaa huomioon yleisestä talousarviosta varainhoitovuonna 1994 rahoitettuja toimenpiteitä
koskevan tarkastuslausuman 1994 sekä siihen liittyvän erityiskertomuksen ^),
— ottaa huomioon neuvoston 11 . maaliskuuta 1996 antaman suosituksen (C4-0200/96),

— ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä tutkimusta, teknologista
kehittämistä ja energia-asioita käsittelevän valiokunnan, taloudellisten ulkosuhteiden valio
kunnan, sosiaali- ja työllisyysasiain valiokunnan, aluepoliittisen valiokunnan, kulttuuri-,
nuoriso- ja koulutusasioita sekä tiedotusvälineitä käsittelevän valiokunnan, kehitys- ja yhteis
työvaliokunnan, naisten oikeuksien valiokunnan, ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavalio
kunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan sekä kalatalousvaliokunnan lausunnot (A4-0098/
96),
(') EYVL N:o C 303, 14.11.1995
l1) EYVL Nro C 352, 30.12.1995, s . 5 ja 11
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1 . toteaa, että varainhoitovuodeksi 1994 vahvistetut tulot ja menot olivat seuraavat:
ecua

ecua

— tulot: yleiseen talousarvioon otetut ennakkoarviot

68 610 339 266,53

— ml. EFTA—ETA

196 145 639,00

— maksusitoumusmäärärahat:

— yleisessä talousarviossa vahvistetut määrärahat
— vuodelta 1993 siirretyt määrärahat
— määrärahat, jotka ovat tulleet käytettäviksi ennen
vuotta 1994 tehtyjen, vuonna 1994 peruuntuneiden
sitoumusten johdosta
— määrärahat, jotka ovat tulleet käytettäväksi talle
tusten palautuksen johdosta
— määrärahat, jotka vastaavat tuloja kolmansille
tehdyistä palveluista

71 985 522 043,78

637 016 557,26

167 514 123,00
27 201 813,00

57 534 010,62

72 874 788 547,66
70 714 035 029,78

\

— maksumäärärahat

Myöntää komissiolle vastuuvapauden seuraavien määrien perusteella:
ecua

ecua

a) tulot: yleinen talousarvio

66 002 143 762,76
90 665 277,00

— ml. EFTA— ETA

I

b) menot

58 553
88
1 354
1

— varainhoitovuoden osalta suoritetut maksut
ml. EFTA—ETA

— vuodelle 1995 siirretyt määrärahat
— TSK-siirrot

476
555
148
500

133,92
615,08
390,57
000,00

59 909 124 624,49

c) varainhoitovuoden 1994 tase

6 540 476 460,89

Laskettuna seuraavasti :
— varainhoitovuoden tulot
— varainhoitovuoden

66 002 143 762,76
määrärahoista

suoritetut

58 553 476 133,92

maksut

88 555 615,08

ml. EFTA— ETA

— vuodelle 1995 siirretyt määrärahat

1 354 148 390,57
1 500 000,00

— TSK-siirrot

- 59 909 124 524,49

l

Ero

6 093 019 238,27

— vuodelta 1993 siirretyt lakanneet määrärahat

+ 443 046 131,52
+
4 435 276,08

— varainhoitovuoden 1994 vaihtoero

— ylitykset/jaksotetut määrärahat:
- 16 026,48

— komissio
— muut toimielimet

-

8 1 58,50

6 540 476 460,89

Varainhoitovuoden 1994 tase

Tämä tase osoittaa ainoastaan tilitilanteen eikä sisällä

kyseisenä varainhoitovuonna tosiasiallisesti toteutuneita
menoja
d) maksusitoumusmäärärahojen käyttö
e) tase 31 . joulukuuta 1994

67 586 575 144,30

\
VASTAAVAA (ecua)
13 615 379
99 037
1 887 768
11 406 167
716 309

Käyttöomaisuus
Vaihto-omaisuus
Rahoitusomaisuus
Kassatilit

Ennakolta maksetut menot

YHTEENSÄ

Kiinteä pääoma

VASTATTAVAA (ecua)

169,72
185,03
218,55
753,34

360,59

27 724 661 687,23

20 479 644 586,24
5 434 968 014,07

Velat

Kassatilit

Menojäämät
YHTEENSÄ

1 296 251 709,24
513 797 377,68
27 724 661 687,23
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3 . hyväksyy, että on vielä suoritettava jäsenvaltioiden ilmoittamia EMOTR-menoja koskevat
lopulliset tarkistukset ja että lukuja on mahdollisesti vielä korjattava;
4. varaa itselleen tämän vuoksi oikeuden tutkia edellä mainitut summat uudelleen siltä osin kuin

ne liittyvät EMOTR:n takuuosaston menoihin ja varainhoitovuoden 1994 osalta tiliselvitystä
koskevan päätöksen yhteydessä, joka toimitetaan Euroopan parlamentille vastuuvapauspäätök
seen annettavaa täydentävää päätöstä varten;
5. merkitsee huomautuksensa päätöslauselmaan, joka on tämän päätöksen erottamaton osa;

6. pyytää puhemiestään välittämään tämän päätöksen sekä parlamentin huomautukset sisältävän
päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle ja
Euroopan investointipankille sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä. (L-sarja).
Pääsihteeri

Puhemies

Enrico VINCI

Klaus HÄNSCH
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PÄÄTÖSLAUSELMA

vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion
toteuttamisesta varainhoitovuoden 1994 osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

— ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi

sessa ei oteta huomioon tätä seikkaa ja että suosituk
sessa ei esitetä rakentavia toimenpiteitä varainhoidon
parantamiseksi;

muksen 206 artiklan,

— ottaa huomioon 18 päivänä syyskuuta 1995 annetun
varainhoitoasetuksen (') 89 artiklan, jonka mukaan

yhteisön toimielinten on toteutettava kaikki aiheelliset
toimenpiteet antaakseen vastauksen vastuuvapautta
koskevissa päätöksissä esitettyihin huomautuksiin,
— katsoo, että mainitun artiklan mukaan toimielinten on

myös laadittava parlamentin pyynnöstä kertomus
toimenpiteistä, jotka on toteutettu näiden huomau
tusten perusteella, ja erityisesti ohjeista, jotka ne ovat

4. panee tyytyväisenä merkille neuvoston satunnaiset
huomiot, jotka koskevat jäsenvaltioiden yhteisön
säännöksien noudattamatta jättämistä tai puutteellista
noudattamista, kuten rakennerahastoihin liittyvien
ympäristöä ja julkisten töiden sopimuksia koskevien
säännösten osalta, sillä juuri jäsenvaltioilla on täysi
vastuu voimassa olevien sääntöjen rikkomisesta, mutta
on pettynyt siihen, ettei neuvostolla ole tehokkaita
keinoja ongelman hoitamiseksi;

5. pyytää komissiota täyttämään sille perustamissopi

osoittaneet talousarvion toteuttamiseen osallistuville

muksella asetetut velvollisuudet varmistamalla, että

yksiköilleen,

unionin menoja hallinnoidaan tavalla, joka varmistaa
yhteisön lainsäädännön täyden noudattamisen;
pahoittelee tässä suhteessa komission välinpitämä

— ottaa huomioon neuvoston 11 päivänä maaliskuuta
1996 antaman suosituksen (C4-0200/96),
— ottaa

huomioon

talousarvion

valvontavaliokunnan

lausunnon
ja
muut vastuuvapautuspäätöksessä
mainitut asiakirjat (A4-0098/96),

Yleiset kysymykset

Tarkastuslausuma (DAS)

1 . pitää tervetulleena vuoden 1994 vuosittaisesta kerto
muksesta (2) heijastuvaa rakentavan yhteistyön henkeä,
joka komission ja tilintarkastustuomioistuimen välillä
vallitsee niiden perustamissopimuksessa määriteltyjen
tehtävien ja vastuualueiden puitteissa ja joka voi vain
olla

eduksi

töntä asennetta oikeudelliset velvollisuutensa laimin

lyöviä jäsenvaltioita kohtaan; vaatii, että komissio
hyödyntää täysin käytännössään olevat keinot taatak
seen, että käytetyille määrärahoille saadaan hyvä
vastine ja että unionin taloudelliset edut turvataan
täysin;

unionin

talousarvion

6. katsoo, että Maastrichtin sopimuksen perusteella
annettava tarkastuslausuma (DAS) kohentaa rahoitus
johtamista ja parantaa komission toimesta tapahtuvaa
talousarvion toteuttamista;

toteuttamisen

kannalta;

2. panee merkille, että komissio on pyrkinyt ottamaan
käyttöön terveen ja tehokkaan talousjohtamisen järjes
telmän (SEM 2000), jonka tarkoituksena on tehostaa
eurooppalaisten veronmaksajien rahojen käyttämisen
tapoja; toteaa, että tämän aloitteen menestystä voidaan
arvioida vain sen avulla tulevina varainhoitovuosina

saavutettavien käytännön tulosten perusteella;

3. panee kuitenkin edelleen merkille, että jäsenvaltiot
hallinnoivat käytännössä 80:tä prosenttia unionin
talousarviosta, ja siten myös sen, että talousarvion
toteuttamisen merkityksellinen ja kestävä parane
minen ei ole mahdollista, ellei kansallisella, alueelli

7. panee merkille, että vaikka maksusitoumusmäärära
hojen hoito ei vuonna 1994 aiheuttanut suuria ongel
mia, maksumäärärahojen käsittely johti moniin
muoto- ja sisältövirheisiin, joita vastuuvapauden
myöntäjä ei voi jättää huomiotta;
8 . kehottaa komissiota siksi sisällyttämään Euroopan
unionin tileihin tilin, jonka nimikkeenä on "perintä
menettelyjen piiriin kuuluvat määritetyt summat" ja
jossa eritellään yksittäiset tapaukset ja välisummat
tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen sisälty
vien olennaisten virheiden pohjalta; kehottaa komis
siota lisäksi ilmoittamaan budjettivallan käyttäjälle
toimenpiteistä, joita kussakin tapauksessa on toteu
tettu;

sella ja paikallisella tasolla ryhdytä tarmokkaisiin
rinnakkaisponnisteluihin; pahoittelee sitä, että vuoden
1994 vastuuvapautusta koskevassa neuvoston suosituk

9. kehottaa

tilintarkastustuomioistuinta

käytettävissä

olevat resurssit huomioon ottaen vakavasti harkitse

maan, onko mahdollista laatia tarkastuslausumia,
(') EYVL N:o L 240, 7.10.1995, s. 1
2 EYVL N:o C 303, 14.11.1995

jotka perustuvat erityisiin politiikan alueisiin tai
jäsenvaltiokohtaiseen varainkäyttöön;
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mistä EMOTRrn menojen valvonnan alalla, jotta se

Omat varat

voisi tulla voimaan vielä vuoden 1996 aikana;

10. katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden on tehostet
tava valvontaansa tavaroiden vastaanoton ja tullioikeu
dellisen aseman osalta unionin ulkorajoilla, ja
kehottaa komissiota laatimaan aihetta koskevan kerto

muksen;

Hedelmä- ja vihannesalan yhteinen markkinajärjestely
18. valittaa tiettyjen hedelmien ja vihannesten markki

11 . kehottaa komissiota esittämään vuosittaisen kerto

muksen siitä, miten jäsenvaltiot perivät erilaisia
yhteisön talousarviosta puuttuvia varoja;

12. pidättyy esittämästä passitusjärjestelmää koskevaa
kantaansa ennen yhteisön passitusjärjestelmän väliai
kaisen tutkintavaliokunnan johtopäätösten kuule
mista;

noilta vetämisen erityisen suurta osuutta (yhteensä
jopa 60 % ja kustannuksiltaan lähes 400 milj. ecua
vuonna 1994); toteaa, että näiden lukujen suuruus ei
ole osoitus pelkästään taloudellisten varojen tuhlaami
sesta, vaan myös ekologisista ongelmista, mikä osal
taan tahraa Euroopan unionin kuvaa, vaikka hedelmä

ja vihannesalan yhteisen markkinajärjestelyn (YMJ)
osuus

EMOTR-tuen

kokonaismenoista

on

tuskin

4,5:tä prosenttia;
19 . valittaa

tilitarkastustuomioistuimen

havaitsemia

lukuisia säännönvastaisuuksia, joita tapahtuu järjestel
mällisesti useissa jäsenvaltioissa hedelmä- ja vihan

Maatalousmenot

nesalan YMJ:n sääntöjä sovellettaessa, mistä on
seurauksena liiallisten tukien maksaminen;

13. panee merkille, että yhteisen maatalouspolitiikan
uudistuksen yhteydessä esitellyistä toimenpiteistä
huolimatta maatalouden osuus vuoden 1994 talousar

viosta kasvoi 1,3 prosentilla edellisvuoteen verrattuna;

14. pahoittelee
vioiden ja
katsoo, että
mattomilla

jälleen kerran maatalousalan budjettiar
todellisten menojen välistä suurta eroa:
nämä erot eivät selity yksinomaan odotta
tekijöillä (sääolot, taudit jne.); kehottaa

komissiota siksi kiristämään hallintoa erityisesti tois

tuvasti ylitettyjen lukujen osalta ja toimimaan lähei
sessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta ta
lousarvion perustana käytettäviä ennusteita voidaan
parantaa;
15. kehottaa

20. kehottaa komissiota tarkastamaan tilintarkastustuo

mioistuimen tilien tarkastamisen ja hyväksymisen
yhteydessä esiin tuomat tapaukset ja ryhtymään
niiden johdosta aiheellisiin varainhoidollisiin toimen
piteisiin tarvittaessa kyseisiä jäsenvaltioita vastaan;

21 . kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan täysin tulevan
YMJrn sääntöjä ja pyytää komissiota vähentämään
EMOTR-tukeen liittyen maksettavia kuukausittaisia
ennakkoja niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät
noudata YMJ:n sääntöjä;
22. pyytää komissiota lisäämään YMJrn soveltamisen
valvontaan osoitettuja aineellisia keinoja, laatimaan

komissiota

ennen

Irlannin

naudanlihan

jalostusteollisuudessa esiintyneiden väärinkäytösten
johdosta määrättävien
rangaistusten
lopullista
suuruutta koskevan päätöksen tekemistä varmista
maan, että Irlannin viranomaiset panevat täysin

täytäntöön asetuksen (ETY) Nro 2456/93, joka tähtää
naudanlihan markkinoiden asianmukaisen toiminnan
takaamiseen;

suunnitelman järjestelmällistä valvontaa varten ja
pohtimaan yhteisön ja jäsenvaltioiden tarkastajien
välistä laajempaa yhteistyötä;
23. pyytää

tilintarkastustuomioistuinta

seuraamaan

tulevan YMJrn täytäntöönpanoa, antamaan erityisker
tomuksen sen täytäntöönpanon edellytyksistä sekä
toteutetun uudistuksen vaikutuksista kolmen vuoden

kuluessa niiden voimaantulosta;

16. pyytää komissiota varmistamaan, että Ranskan viran
omaiset soveltavat Pohjois-Korsikalla täysin asetusta,
joka koskee erityistä tukea vuoristoisille alueille sekä
emolehmäpalkkiota, ja pyytää komissiota etsimään
tyydyttävän ratkaisun perusteettomasti maksettujen
palkkioiden perimiseksi takaisin; toteaa, että parla
mentti tulee kiinnittämään tähän suurta huomiota

tilien tarkastus- ja hyväksymismenettelyn yhteydessä;
17. valittaa EMOTR-tuen menojen valvonnan yhteisrahoi
tukseen suunnattujen määrärahojen käyttöasteen
alenemista ja kehottaa neuvostoa antamaan mahdolli

simman pian komission ehdottaman asetuksen, joka
koskee jäsenvaltioiden toimintaohjelmien toteutta

Kalastuspolitiikka
24. pyytää komissiota tutkimaan voimassa olevat oikeu
delliset järjestelmät yhteisön lainsäädännön mukautta
miseksi yhteisön tonnikala-alan todelliseen markkina
tilanteeseen ja erityispiirteisiin;
25. kehottaa komissiota yhteistyössä jäsenvaltioiden vi
ranomaisten kanssa suorittamaan varainhoitovuonna
1996
tilintarkastustuomioistuimen
mainitsemia

tarkastuksia ja ilmoittamaan tuloksista parlamentille;

N:o L 148 /46

26. kehottaa
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komissiota

tekemään

tonnikalan

osalta

nykyistä tullipolitiikkaa koskevan tutkimuksen, jotta
se saataisiin vastaamaan paremmin alan todellisia
tarpeita, ottaen yhtäläisesti huomioon sekä tuottajien
että jalostajien edut;
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sesti rakennerahastojen toimintaa koskevia rahasto-,
tavoite- ja tukikehyskohtaisia kertomuksia, joista käy
ilmi joka tapauksessa kunkin jäsenvaltion suhteel
linen menestys;

34. pyytää komissiota ja erityisesti jäsenvaltioita nopeutta
maan hankkeiden ja ohjelmien esittämistä, jotta
vältettäisiin tehtävien kasaantuminen kunkin varain

Rakennerahastot

hoitovuoden viimeisille kuukausille, minkä seurauk

sena voi olla hätiköityjä päätöksiä ja niistä aiheutuvia
27. toteaa, että varainhoitovuosi 1994 osoittaa tunnettujen

ongelmien lisäksi myös huolestuttavaa kehitystä, joka
tulevina vuosina voi johtaa suuriin hallinnollisiin,
talousarviollisiin ja poliittisiin ongelmiin rakennepoli
tiikassa;

28. katsoo,

että

komission

on

tehtävä

tarvittavat

muutokset asetukseen ja käytettävä seuraavat näkö
kohdat sisältävää integroitua lähestymistapaa:
— valvontakomiteoiden aseman lujittaminen, jotta
ne harjoittaisivat tosiasiallista valvontaa yhteisön
määräysten noudattamisen sekä hankkeiden edis
tymisen ja hallinnon suhteen; muistuttaa tässä
yhteydessä jo vuoden 1989 vastuuvapautuspäätös
lauselmassa esittämistään näkemyksistä,

— valintaperusteiden ja muiden menettelyjen luomi
nen, jolloin voidaan harjoittaa parempaa valvontaa
yhteisön määräysten noudattamisen suhteen —
erityisesti ympäristön ja julkisten hankintojen
alalla — sekä hankkeiden edistymisen ja
hallinnon suhteen,

— asetuksen (ETY) N:o 2082/93 24 artiklan (jota on
mahdollisesti muutettu) sellainen käyttö, että
sääntöjen noudattamatta jättäminen johtaa tosi
asiallisesti ja suorannaisesti tuen vähentämiseen,
keskeyttämiseen tai lopettamiseen;

29. uskoo, että komission sisäisiä työtapoja, jotka voivat
merkitä yhteisön määräysten tai hallinnon muodol
lista tai käytännön heikentymistä, on muutettava;
30. katsoo, että säännöissä tällä hetkellä olevat aukot,

kuten ne, jotka liittyvät korkotuloihin sekä välittävien
laitosten toimivaltaan ja velvollisuuksiin, on korjat
tava;

virheitä;

35. vaatii

komissiolta

INTERREG

-yhteisöaloitteen

huomattavasti tehokkaampaa toimeenpanemista ja
muistuttaa, että aloitteen tavoite on rajat ylittävän
yhteistyön eikä yksinomaan kyseisten alueiden talou
dellinen kehittäminen, joka voitaisiin saavuttaa muilla
toimilla yhteisön tukikehysten mukaisesti;

Euroopan sosiaalirahasto
36. kehottaa voimakkaampiin pyrkimyksiin kommuni
kaatio- ja päätöksentekoprosessien avoimuuden lisää
miseksi, jotta yksittäisiltä jäsenvaltioilta viedään
mahdollisuus piiloutua "Euroopan" taakse niiden
pyrkiessä ohjaamaan huomion muualle niiden omista
epäonnistumisista
eurooppalaisten
tukikehysten
täytäntöönpanossa;
37. vahvistaa, että se valvoo edelleen ERR:n toteuttamista,

jotta vältetään kaikki haittavaikutukset, joita nykyisillä
ongelmilla on vuoden 1999 jälkeisen ajan rakennera
hastouudistuksen riittäviin valmisteluihin;

38 . pyytää komissiota toteuttamaan toimia huomattavien
viivytysten välttämiseksi, ennen kuin ERR:n varat
jaetaan lopullisille vastaanottajille, ja katsoo, että nämä
viivytykset johtuvat ennen kaikkea siitä, että välikädet

haluavat kerätä suhteettoman suuria korkotuloja;
39. kehottaa komissiota jälleen kerran jatkamaan täyden
tävyysperiaatteen noudattamisen valvontaa ja tätä
varten käyttämään sillä jäsenvaltioiden suhteen olevaa
vaikutusvaltaa, jotta varmistetaan, että kaikki avoi
muuden varmistamiseksi tarvittavat tiedot ovat saata

villa;

31 . katsoo, että yleisiä avustuksia ei saa käyttää lainoihin;
32. katsoo, että eri rahastoille on annettava tarkasti

kuvatut ja selkeästi erotellut ensisijaiset tehtävät ja että
hankkeiden hyväksymisvaiheeseen on kiinnitettävä
enemmän huomiota, esimerkiksi tutkimalla tai tutki
tuttamalla olemassa olevat tai mahdolliset vaihtoehdot
sekä ottamalla suuremmassa määrin huomioon asiaan

suorasti liittyvien pääosastojen suositukset;
33 . kehottaa komissiota kunnioittamaan sitoumustaan,

jonka mukaan se toimittaa parlamentille säännölli

Sisäpolitiikat
40 . toteaa, että rahoitusnäkymien 3 kategorian sisältämien
talousarviopolitiikkaan liittyvien maksusitoumusmää
rärahojen täytäntöönpanosta ei ole aiheutunut
erityisiä ongelmia lukuunottamatta budjettikohtaa
(B6-4 8 0), joka liittyy vilpillisten menettelyjen vastai
siin toimiin tutkimuksen alalla, ja kehottaa muodolli
sesti UCLAFia käyttämään tätä kohtaa tulevina
varainhoitovuosina;
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41 . pyytää uudelleen tilintarkastustuomioistuinta täyden
tämään vuosikertomustaan kappaleella, jossa unionin
sisäpolitiikkaa käsiteltäisiin yhtenäisesti ja jossa käsi
teltäisiin myös yhteisiä aiheita rahoitusnäkymien 3
kategorian rahoittamiin toimiin, vaikka toimet
ovatkin erilaisia;

dessa

tehtävien

43. toteaa erityisesti, että komission vastuuta rahoitetta
vien hankkeiden sekä tuensaajien valinnasta ei ohjata
säännöillä, joilla varmistettaisiin seuraavat seikat:
— raoitusaloitteiden julkisuus,
— valintaperusteiden ja -tekijöiden määrittäminen
(jos mahdollista määrällisesti ilmaistuna),
— ehdokkaiden

asettaminen

paremmuusjärjestyk

lainsäädännöllisten

menettelyjen

osalta, jotta varmistettaisiin säännöstön aukottomuus;
49. kehottaa komissiota noudattamaan tilintarkastustuo

mioistuimen huomautuksia ympäristön ja tutki
muksen alalla ja erityisesti vuosikertomuksen 6
artiklan

42. toteaa, että tarkasteltaessa ensimmäisen kerran tapah
tumia, joilla on ollut oikeudellisia vaikutuksia
matkailun alaan, ja tilintarkastustuomioistuimen
käsittelemiä valinta- ja hallintojärjestelmiä LIFE- ja
tutkimuksen III-puiteohjelman kohdalla, esille tulee
vakavia epäilyksiä menettelyjen avoimuudesta suorien
rahoitusten ja tukien osalta;

Nro L 148/47

12— 17 kohtien

sekä 9 artiklan

10— 15

kohtien sisältämiä huomautuksia;
50 . kehottaa

komissiota

ehdottamaan

oikeudellista

perustaa kuluttajansuojajärjestöille tarkoitetuille avus
tuksille ja suorittamaan omat tutkimuksensa siitä,
tarjoavatko avustukset vastinetta rahoille;
51 . parlamentti pyytää komission pääosaston V kansanter
veyden osastoa sekä kuluttajansuojan pääosastoa laati
maan

samanlaisia

vuosittaisia

kertomuksia

kuin

ympäristön, ydinturvallisuuden ja väestönsuojelun
pääosasto;

52. pyytää komissiota varmistamaan liikenneturvalli
suuden (momentti B2-7 0 2) ja yhdistettyjen kulje
tusten (momentti B2-7 0 6) kaltaisten, parlamentin
aina tärkeinä pitämien politiikan alueiden maksumää
rärahojen korkeamman hyödyntämisasteen;

seen ,

— sopimusten yhdenmukaistaminen;
Otto- ja antolainaus

44. pelkää, että nämä lainsäädännön aukot aiheuttavat
sekaannusta ja väärinkäytöksiä valintatoiminnassa,
rajoittavat sisäisen valvonnan päämääriä ja estävät
rahoitusta pyytävien mahdollisuuksia saada lailliset
etunsa vahvistetuksi Euroopan yhteisöjen tuomioistui
messa;

53. kehottaa talousarvion valvontavaliokuntaa ja Euroopan
investointipankkia yhdessä muodostamaan vapaamuo
toisen yhteyskomitean, joka koostuu pienestä
määrästä kummankin edustajia ja joka voi toimia
näkemysten ja tietojen vaihtoon käytettävänä fooru
mina talousarvion valvontaan liittyvän parlamentin
toimivallan suhteen ;

45. päättää ryhtyä toteuttamaan aloitetta, jolla pyritään
uudistamaan ratkaisevasti suoria rahoituksia ja tukia
kaikilla tasoilla (alakohtaista ja rahoitukseen liittyvää
lainsäädäntöä sekä hallinnon järjestämistä), tavoittee
naan varmistaa menettelyjen avoimuus ja tuen hank
kijoiden laillisten etujen suojaaminen, kunnioittaen
kuitenkin rahoitettujen politiikkojen yhteisöllistä
luonnetta,

46. pyytää sen vuoksi tilintarkastustuomioistuinta tiedot
tamaan sille valinta- ja hallintomenettelyjen asianmu
kaisuudesta suoran rahoituksen ja tukien alalla; vaatii
tältä osin, että UCLAFin ja komission PO XX:n

(varainhoidon valvonta) näkemykset otetaan täysin
huomioon komission tilintarkastustuomioistuimelle
antamassa vastauksessa;

54. toistaa vaatimuksensa, jonka mukaan tilintarkastustuo
mioistuimella on oltava Euroopan investointirahaston
operaatioiden suhteen täysi tilintarkastusoikeus, jotta
se voi raportoida budjettivallan käyttäjälle yhteisön
talousarvioon liittyvistä asioista; kehottaa kuitenkin
komissiota, ElP.tä ja tilintarkastustuomioistuinta
pääsemään Euroopan parlamentin kanssa sopimuk
seen täten saatujen tietojen kohtelusta, jotta varmiste
taan, että EIR:n sijoittajien ja ottolainaajien etuja
suojellaan;
55. panee merkille, että takuurahaston resurssit ovat riittä
mättömät täyttämään siihen kohdistuvan mahdollisen
kysynnän ja että sen rahoitusmekanismi asettaa
käytännössä liian alhaisen rajan ulkoisille lainoille,
joita yhteisö pystyy myöntämään; tukee siksi seuraavia
toimia:

47. pidättää itselleen oikeuden mainittujen kertomusten
ja minkä tahansa muun tärkeän tiedon valossa käsi
tellä mahdollisuutta muodostaa alan tutkintavalio
kunta,

— takuurahaston rahoitukseen käytettävien budjetti
resurssien lisääminen ja rahoitusnäkymien tarkis
taminen, jota tämän saavuttaminen edellyttää,
— takuurahaston tavoitetason määrittäminen kullois

48 . vahvistaa käsittelevänsä

huolellisesti

kaikkia asian

osalta annettuja ohjeita tällä hetkellä ja tulevaisuu

tenkin lainojen jatkuvan riskianalyysin pohjalta
sekä sopivan joustava rahoitusjärjestelmä,
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— Keski- ja Itä-Euroopan sekä Välimeren altaan
maille myönnettävien
annettavan

takuun

lainojen osalta EIP:lle

määrän

alentaminen

21 . 6. 96

näiden maiden talousarviostrategiat ovat yhteenso
pivia talousuudistuksia koskevien maiden kanssa,

100

prosentista 75 prosenttiin,

56. pahoittelee sitä, että tilintarkastustuomioistuin edel
leen kommentoi kielteisesti tapaa, jolla Italian maan

järistyksen jälkeisen jälleenrakennustyön rahoitusta
on hoidettu vuoden 1980 jälkeen; kehottaa komissiota
tarkistamaan päätöstään, jonka mukaan maanjäris

tyksen jälkeiseen jälleenrakennukseen tarkoitetut
käyttämättömät varat kohdistettiin kymmenen vuotta
aikaisemmin

valmistuneeseen

hankkeeseen,

ja

huolehtimaan Italian viranomaisten kanssa siitä, että

summa

kohdistetaan

uudelleen

tukikelpoiseen

Yhteinen uiko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP)
61 . toteaa, että kun neuvosto on tehnyt rahoituspäätöksiä,
jotka koskevat yhteisen uiko- ja turvallisuuspolitiikan
puitteissa toteutettavia toimenpiteitä, se on rajoittanut
komission oikeutta toteuttaa talousarviota ja siten
myös parlamentin oikeutta pitää komissiota täysin
vastuussa talousarvion toteuttamisesta; katsoo, että

vastuuvapautusmenettelyyn on täten syntynyt aukko,
josta vastaa yksin neuvosto;

meneillään olevaan hankkeeseen :

Vilpillisten menettelyjen vastaiset toimet
57. pahoittelee petostenvastaisen taistelun avainnimikkei
den, kuten Bl-3 6 0 ja B2-5 1 9 0 (maatalousala) ja
B6-4 8 0 (tutkimus) määrärahojen alhaista käyttöas
tetta; pyytää komissiota varmistamaan kaikkien vilpil
listen menettelyjen vastaisten nimikkeiden täyden
hyödyntämisen ja harkitsemaan tarvittaessa yhdessä
jäsenvaltioiden kanssa tarvittavia toimenpiteitä
viimeksi mainittujen hyödyntämiskapasiteetin lisää
miseksi;

62. katsoo, että erityisesti neuvoston tekemä päätös, joka
koski Mostarissa toteutettujen yhteisten toimenpi
teiden puitteissa käytettyä vähittäistä varojen siirtä
mismenettelyä, johti tarpeettomiin viivytyksiin ja
monimutkaisiin, tavanomaiselle menettelylle vierai
siin hallintomuotoihin , joiden tuloksena oli puutteel
linen avoimuus ja valvonnan vaikeutuminen;

63. vaatii neuvostoa tulevaisuudessa YUTPrhen liittyvien
päätösten yhteydessä täysin noudattamaan perusta
missopimuksen ja yhteisön talousarvion rahoitusta
koskevia määräyksiä, valittaa, että vastuuvapauden
myöntämistä vuoden 1994 osalta koskevassa
neuvoston

suosituksessa

ei

edes

mainita YUTP:n

rahoittamista kyseisenä vuonna;

58. kehottaa parlamentin edustustoja tiedottamaan ta
lousarvion

valvontavaliokunnalle

säännöllisesti

kunkin jäsenvaltion tiedotusvälineissä käsitellyistä
vilppitapauksista, joihin liittyy yhteisön määrärahoja,
sekä toimittamaan kyseisen aineiston (lehtileikkeet,
videonauhat jne.) valiokunnalle tarpeen mukaan ;

64. kehottaa komissiota 1 . syyskuuta 1996 mennessä esit
tämään kaikkia YUTP:n rahoituksellisia ja niihin liit
tyviä institutionaalisia näkökohtia koskevan kerto
muksen, jossa otetaan täydellisen avoimuuden nimissä

huomioon myös se, mikä merkitys ja tehtävä on niillä
summilla, jotka jäsenvaltiot ovat maksaneet niiden
rahoittamiseksi ;

Yhteistyö Välimeren maiden, kehitysmaiden ja muiden
kolmansien maiden kanssa

59. kehottaa komissiota välttämään tarpeettomien pakot
teiden ja ehtojen soveltamista Välimeren etelä- ja itä
osien maiden rakenteellisen sopeuttamisen tukemi
seksi myönnettävien määrärahojen käyttöön muun
muassa harkitsemalla tuontiohjelmista luopumisen
mahdollisuutta sillä edellytyksellä, että saajavaltioiden

kauppa vapautetaan riittävässä määrin tai niiden

65. toistaa 15. marraskuuta 1994 antamassaan päätöslau
selmassa (') tilintarkastustuomioistuimelle esittämänsä
pyynnön antaa lausunto YUTP:n puitteissa ilmene
vien menojen toteuttamista koskevista ehdoista; edel
lyttää, että tilintarkastustuomioistuin käsittelee tätä
YUTPrhen liittyvää seikkaa kattavasti kertomuksessa,
jota se YUTP:n osalta on valmistelemassa; korostaa,
että kyseinen kertomus olisi esitettävä niin ajoissa,
että se voidaan ottaa huomioon hallitusten välisen

konferenssin päätöksissä;

valuutoista tehdään vapaasti vaihdettavia ja siirrettäviä,
sekä korvaamalla nämä ohjelmat suoralla maksutase
tuella;

60. pyytää komissiota lujittamaan seuranta- ja valvonta
menettelykään ja suuntaamaan ne paremmin sekä
lisäämään sisäisillä siirroilla rakenteelliseen sopeutta

miseen liittyvien ohjelmien parissa työskentelevän
henkilöstön määrää, jotta se saisi käyttöönsä henkilös
töä, jolla on tarvittavat taidot ja kokemus suorittaa
vaadittavat talousarviota ja rahoitusta koskevat
analyysit kunkin valtion osalta, ja varmistamaan, että

PHARE-ohjelma
66. pyytää komissiota huolehtimaan seuraavista seikoista:
— kaikkien hallintorakenteen elementtien (erityisesti
edustustot) tehtävien ja vastuualueiden täsmällinen
määritelmä,

(') EYVL N:o C 341 , 5.12.1994, s . 37
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— edustustoihin täysi ja teknisesti pätevä henkilöstö,
joka voidaan hankkia luomalla komission "diplo
maattijärjestelmä", joka varmistaa henkilöstön
todellisen liikkuvuuden,

— selkeät määräykset edustustojen paikallista henki
löstöä koskevista ehdoista ja vaadittavista päte
vyyksistä,
— varainkäytön itsenäisyys (paikalliset käyttörajat) ja
edustajien oikeus hyväksyä hankkeita ottaen
huomioon edustuston sijainti, edustajan virkavuo
sien määrä ja kokemus jne .,
— vakituisen henkilöstön, tilapäisen henkilöstön ja
ulkopuolisten konsulttien hallinnollisten vastuu
alueiden selkeä ja täsmällinen määritelmä,
— PMU:iden järkeistäminen todellisen hallintotar
peen analyysin pohjalta;
67. kehottaa komissiota esittämään 30 . syyskuuta 1996
mennessä strategian, jossa määritellään, mikä tehtävä
PHARE-ohjelmalla on Keski- ja Itä-Euroopan
maiden EU-liittymisvalmistelujen kannalta;
68. kehottaa komissiota aktiivisempaan lähestymistapaan
hankkeiden määrittelyssä ja hyväksymisessä, mukaan
luettuna

konkreettisten

tulosten

varmistamiseksi

tarvittavien ehtojen asettaminen, teknisen tiedon jaka
minen ja kaikkien alojen PHARE-hankkeiden keski
pitkän aikavälin kestävyys;

69. kehottaa komissiota määrittelemään yksiselitteisesti:

— minkä TACIS-hallintoon liittyvien tehtävien olisi
oltava yksinomaan julkisten viranomaisten
vastuulla ja mitkä tehtävät olisi annettava vain
virkamiesten tehtäväksi,

— mitä tehtäviä voidaan antaa komission palkkaa
mien ja virkamiesten valvonnassa olevien ei-virka
miesten hoidettavaksi,

tehtävät

varten, että komission kyseisen pääosaston olisi
värvättävä siirtymisvelvollista henkilöstöä; kehottaa
komissiota

ilmoittamaan

31 .

heinäkuuta

1996

mennessä parlamentille toimenpiteistä, joita se aikoo
toteuttaa näiden vaatimusten täyttämiseksi;
71 . kehottaa

komissiota

kiinnittämään

hankkeiden

hyväksymisen yhteydessä enemmän huomiota niiden
keskipitkän aikavälin kestävyyteen erityisesti asetta
malla tuen saajille suurempia vaatimuksia suoritusten,
seurannan ja tulosten levittämisen osalta ja kytke

mällä hankeet muihin tuki - ja apumuotoihin, kuten
EIP/EBRD-lainoihin, paikallisista luottolaitoksista
saataviin luottoihin, osakkuuksiin jne .;

72. kehottaa komissiota esittämään yleisen strategisen
arvion TACIS-ohjelman tähänastisista saavutuksista
poliittiselta, sosiaaliselta ja taloudelliselta (alakohtai
sesti ja makrotaloudellisesti) kannalta sekä ehdotta
maan strategisia tavoitteita seuraavia viittä TACIS
vuotta

varten;

kehottaa

settamaan

tämän

arvion

Euroopan parlamentin saataville ennen kuin tämä
antaa lausuntonsa uudesta TACIS-asetuksesta;

73 . tuo julki huolestuneisuutensa erityisesti järjestäyty
neen rikollisuuden tekemien petosten TACIS-ohjel
malle aiheuttaman uhan johdosta; korostaa, että on
tärkeää tarkistaa TACIS-sopimusten hakijoiden tausta
ja valvoa, miten rahoja sopimuksen aikana käytetään;
kehottaa komissiota lisäksi omaksumaan tiukan linjan
siinä, miten se hoitaa vilppiepäilyjä, joissa on osalli
sina sen omia virkamiehiä;

TA CIS-ohjelma

— mitkä

N:o L 148/49

voidaan

antaa

alihankkijoille

valvonnan alaisuudessa;

kehottaa komissiota lisäksi ilmoittamaan, mitä henkilöstö

resursseja kuhunkin työn luokkaan vaaditaan;

Hallintomenot

74. kehottaa komissiota esittämään parlamentille ennen
vuoden 1997 talousarvion ensimmäistä käsittelyä
kertomuksen kaikista toimenpiteistä, jotka on toteu
tettu, jotta varmistetaan komission a) edustustojen ja
b) varojen (pois luettuna tutkimus) asianmukainen
rahoituksellinen ja hallinnollinen hoito;
75. pyytää tilintarkastustuomioistuinta laatimaan kerto
muksen kielikursseista, joita järjestetään Luxembur
gissa Euroopan unionin virkamiehille, ja viittaa erityi
sesti vuoden 1994 tarjouspyyntöön ja tarpeeseen saada
arvio nykyisen järjestelmän vaikutuksista;

76. pyytää toimielinten välistä tietojenkäsittelykomiteaa

joilla on selkeä toimivalta, kaikkiin TACIS-tukea

suorittamaan vertailevan tutkimuksen EU:n tietokan
noissa saatavilla olevista unionin toimielimiä koske

saaviin maihin ja varmistamaan, että niissä on täysi
määrä asianmukaisen päteviä virkamiehiä; uskoo tätä

vista tiedoista, jotta voidaan tunnistaa alat, joilla on
päällekkäisyyksiä tai kaksinkertaista toimintaa.

70. kehottaa komissiota avaamaan pysyvät edustustot,
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EUROOPAN PARLAMENTIN PAATOS,

tehty 17 päivänä huhtikuuta 1996,
vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle EHTYn hallinnosta varainhoitovuoden
1994 osalta

(96/378/EHTY)
EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

— ottaa huomioon seuraavassa esitettävät summat, jotka ovat EHTYn rahoitusta koskevassa

yhteenvedossa 31 . joulukuuta 1994 ('), ja tilintarkastustuomioistuimen 29 . kesäkuuta 1995
antaman selvityksen, jossa vahvistetaan, että EHTYn tilit antavat todellisen kuvan Euroopan
hiili- ja teräsyhteisön rahoitustilasta 31 . joulukuuta 1994, sekä EHTYn toiminnan tulokset
samana päivänä päättyvän varainhoitovuoden aikana,
1 . myöntää komissiolle vastuuvapauden EHTYn hallinnosta varainhoitovuoden 1994 osalta
seuraavassa esitettyjen lukujen perusteella, jotka liittyvät varainhoitovuoden toiminnallisen
talousarvion toteuttamiseen;

2. kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöksen ja kommenttinsa sisältävän päätöslau
selman komissiolle, neuvostolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä EHTYn neuvoa-antavalle

komitealle ja varmistamaan sen julkaisemisen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
(L-sarja).

(') EYVL Nro C 244, 21.9.1995, s. 10 ja 36
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EHTYn tase 31 . joulukuuta 1994

(summat ilmaistu ecuina)
VASTAAVAA

31 . joulukuuta 1994

1 568 013

Saatavat keskuspankeissa
Lainat/ ennakot luottolaitoksille

3 824 637 480

Lainat/ennakot asiakkaille

3 719 792 996

Joukkovelkakirjat ja muut arvopaperit
Kiinteä omaisuus ja käyttöomaisuus

1 623 567 580
11 491 861
13 518 424

Muut varat

Ennakkomaksut

290 270 762

VASTAAVAA YHTEENSÄ

Sitoumukset taseen ulkopuolella

9 484 847 117

4 082 907 357

VASTATTAVAA

31 . joulukuuta 1994

Lainat rahoituslaitoksilta

2 580 249 457

Velkakirjalainat

3 990 856 078

Muu vastattava

469 666 079

Jaksottaminen ja tuloennakko

236 035 314

Varaus vastattavaa ja maksuja varten

42 266 409

Sitoumukset EHTYn toiminnallisesta talousarviosta

1 360 466 550

Vastattavaa kolmansien osalta yhteensä

8 679 53 9 887

Varaus EHTYn toiminnallisen talousarvion rahoittamiseen

143 425 758

Varaukset

655 302 519

Arvon ale n n usvaraus

4 911 688

Siirtynyt ylijäämä

100 023

Varainhoitovuoden ylijäämä

1 567 242

Nettona yhteensä

805 307 230

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Sitoumukset taseen ulkopuolella

9 484 847 117

6 323 533 61 1
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31 . joulukuuta 1994 päättyvän varainhoitovuoden voitot ja tappiot
(summat ilmaistu ecuina)
MENOT

31 . joulukuuta 1994

841 807 108

Korot ja muut vastaavat menot

1 744 846

Provisiomenot

77 326 076

Rahoitustoiminnasta aiheutuvat nettotappiot
Hallinnolliset kustannukset

5 000 000

Kiinteän omaisuuden arvonalennus

1 394 234
409 499

Muut toimintamenot

37 030 378

Lainojen/ennakoiden/varausten arvostuserät

Toimintamaksut yhteensä

964 712 141

1 284 910

Lainatappiot

41 420 097

Poikkeukselliset menot

5 772 717

Konvertointierotus

386 435 194

Varainhoitovuoden oikeudelliset sitoumukset

Varojen osoittaminen EHTYn toiminnallisen talousarvion varauksiin

42 913 745
1 442 538 804

Menot yhteensä

1 567 242

Varainhoitovuoden ylijäämä
YHTEENSÄ

1 444 106 046

TULOT

31 . joulukuuta 1994

991 726 279

Korkotulot ja muut vastaavat tulot
Rahoitustoiminnasta saatu nettovoitto

23 271 322

Lainojen/ennakoiden/varausten arvonmuutokset

30 581 596

Muut toiminnalliset tulot

3 702 522

Toiminnalliset tulot yhteensä

1 049 281 719

Siirto varauksesta valuuttavaihteluja varten

5 772 717

Toiminnalliseen talousarvioon liittyvät tulot

208 901 704

Siirto varauksesta toiminnalliseen talousarvioon

178 149 906
2 000 000

Siirto takuurahastosta/erityisvarauksesta
TULOT YHTEENSÄ

1 444 106 046
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N:o L 148 /53

EHTYn toiminnallinen talousarvion toteuttaminen

(summat ilmaistu ecuina)
TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN
31 . joulukuuta 1994

Kustannukset
Hallinnolliset kustannukset

5 000 000

Oikeudelliset sitoumukset

386 435 194

32 598 462

Sekalaista
Yhteensä

424 033 656

Tulot
107 666 996

Vastikkeet

1 350

Sakot

4 676 172

Korkotuet

200 500

Sekalaista

Oikeudellisten sitoumusten peruuttaminen

63 252 475

Edellisen talousarvion ylijäämä

60 195 571

Poikkeukselliset tulot toiminnallisen talousarvion rahoittamiseen

22 000 000

Vuoden 1993 käyttövarauksen käyttöönotto

91 954 337

Varainhoitovuoden nettosaldo

115 000 000

Yhteensä

464 947 401

TALOUSARVION TOTEUTTAMISEN TULOS

40 913 745

VARAINHOITOVUODEN TULOS

31 . joulukuuta 1994

Talousarvioon liittymättömän toiminnan tulos toiminnalliseen talousarvioon
osoitetun nettosaldon vähentämisen jälkeen

- 1 360 948

Talousarvion toteuttamisen tulos

40 913 745

Erityisvarauksen käyttöönotto

2 000 000
Yhteensä

41 552 797

Varaus vastattavaa ja menoja varten
Varaus toiminnallista talousarviota varten

- 1 071 810
- 40 913 745

Toiminnallisen talousarvion varauksen käyttöönotto

4 000 000

Poikkeukselliset tulot varainhoitovuoden 1994/ 1995 talousarviossa

- 2 000 000

TULOS ENNEN VAROJEN KOHDISTAMISTA

1 567 242

Pääsihteeri

Puhemies

Enrico VINCI

Klaus HÄNSCH

Nro L 148/54
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EUROOPAN PARLAMENTIN PAATOS,

tehty 17 päivänä huhtikuuta 1996,

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin - ja työolojen kehittämissäätiön (Dublin)
hallitukselle varainhoitovuoden 1994 talousarvion toteuttamisesta

(96/379/EY)

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

— ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 206 artiklan,

— ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöstiedot (C4-0 565/
95 ' ,

— ottaa huomioon neuvoston 11 . maaliskuuta 1996 antaman suosituksen (C4-0197/96)

— ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A4-0082/96),

1 . toteaa, että Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tileissä esiintyy seuraavat luvut:

Varainhoitovuosi 1994

(ecua)
1994

1993

Tulot

11 459 602,98

11 564 999,71

1 . Avustus komissiolta

1 1 240 000,00

1 1 240 000,00

2. Korkotulot

134 337,39

238 986,94

3 . Muut tulot

85 265,59

86012,77

1 . Lopulliset talousarvion määrärahat

11 610 000,00

1 1 500 000,00

2. Maksusitoumukset

10 362 419,42

11 200 943,17

Menot

3 . Käyttämättömät määrärahat

1 247 580,58

299 056,83

4. Maksut

8 301 557,70

8 345 502,16

5. Siirrot vuodelta 1993

2 855 441,01

1 900 858,40

6. Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut
7. Siirretyt ja peruutetut määrärahat (5 — 6)

2 550 137,42

1 697 642,18

305 303,59

203 216,22

8 . Siirrot vuodelle 1995

2 060 861,72

2 855 441,01

9. Peruutukset ( 1—4 — 8 )

1 247 580,58

299 056,83

2. suosittelee jälleen, että keskukselle nimitetään komission varainhoidon valvojan alaisuudessa
työskentelevä osa-aikainen varainhoidon valvoja, jonka tehtävänä olisi vähentää liiallista
turvautumista ennakkomaksujärjestelmään; ehdottaa, että tällaista uudistusta esitettäisiin
säätiön hallitukselle arvioitaessa uudelleen Euroopan unionin kaikkiin ulkoisiin laitoksiin
sovellettavia varainhoitoasetuksia;

3 . pyytää säätiön johtokuntaa noudattamaan määrärahojen siirroissa varainhoitoasetustaan;
4. pyytää säätiötä arvioimaan uudelleen käytäntöään pitää suuria kassavaroja ja turvautumaan
tulevaisuudessa komissiolta saatavaan avustukseen siten, että säätiön todelliset menotarpeet
otetaan paremmin huomioon;
(') EYVL N:o C 354, 30.12.1995, s. 8
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5. pitää edelleen tärkeänä välttää säätiön sekä yhteisön ja muiden, säätiön toimintaan läheisesti
liittyvien yhteisön laitosten päällekkäistä toimintaa; panee merkille komission halukkuuden
antaa Euroopan parlamentille kertomuksen unionin toiminnan yhdentämisestä ja organisoin
nista kyseisillä aloilla ja tehdä asianmukaisesti ehdotuksia, joilla pyritään lisäämään täydentä
vyyttä ja vähentämään kustannuksia; pyytää sitä näin ollen toimimaan tällä tavoin;
6 . odottaa lopullista ratkaisua pitkäaikaisiin, säätiön hallussaan pitämän maa-alueen omistukseen
liittyviin vaikeuksiin; pyytää säätiötä ilmoittamaan Euroopan parlamentille heti kun maa
alueen vuokraoikeuden saamiseen liittyvät oikeudelliset muodollisuudet on saatettu päätök
seen ;

7. myöntää Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön hallitukselle vastuuvapauden varain
hoitovuoden

1994 talousarvion toteuttamisesta tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen

perusteella;

8 . kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämis
säätiön hallitukselle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle ja julkaisemaan
sen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (L-sarja).
Pääsihteeri

Puhemies

Enrico VINCI

Klaus HÄNSCH

Nro L 148/56
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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMA,
tehty 17 päivänä huhtikuuta 1996,

Euroopan kehitysrahastoja koskevan vastuuvapauden epäämiseksi komissiolta varain
hoitovuoden 1994 osalta

(96/380/EY)
EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

— ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ,

— ottaa huomioon
muksen ('),

AKT—ETY-yleissopi

neljännen

— ottaa huomioon kuudennen ja seitsemännen
Euroopan kehitysrahaston varainhoitovuoden 1994

taseen ja tulostilit [KOM (95) 0180 ],
— ottaa

huomioon

tilintarkastustuomioistuimen

vuotuisen kertomuksen varainhoitovuodelta 1994 ja
toimielinten vastaukset (2),

— ottaa huomioon kuudennen ja seitsemännen
Euroopan kehitysrahaston varainhoitovuotta 1994
koskevan tarkastuslausuman sekä siihen liittyvän
erityiskertomuksen ja komission vastaukset (3),

2. toistaa näkemyksensä, että tilanne, jossa Euroopan
parlamenttia pyydetään vuosittain tekemään päätös
EKRrja koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, eikä
sillä kuitenkaan ole vastaavaa budjettivaltaa tai lain
säädäntävaltaa, on kummallinen; uskoo, että erityisesti
tämänhetkisen vastuuvapauden myöntämismenettelyn
yhteydessä ilmenneet tosiseikat huomioon ottaen
tilaanteen ei voi sallia jatkuvan tällaisena;

3. katsoo, että Euroopan kehitysrahastojen hoitoon liit
tyvä oikeudellinen kehys vaarantaa vakavasti niiden
yhteydessä aiheutuneiden menojen demokraattisen
valvonnan; kieltäytyy näin ollen osaltaan luomaan
harhakuvaa valvonnasta myöntämällä vastuuvapauden
tai siten ottamaan omalle osalleen vastuuta järjestel
mästä, jonka lainsäädäntöön se ei voi osallistua;

4. kehottaa jälleen sisällyttämään EKR:n varat Euroopan
yhteisöjen yleisen talousarvion kehitysyhteistyön alle;
5. muistuttaa jäsenvaltioita sutä, että ne ovat ensisijaisesti
vastuussa tässä päätöslauselmassa esitetyn epätyydyt
tävän tilanteen luomisesta;

— ottaa

huomioon

neuvoston

11 .

maaliskuuta

1996

antamat suositukset (C4-0198/96 ja C4-0199/96) (4),
— ottaa

huomioon

talousarvion

mietinnön ja kehityslausunnon (A4-0096/96),

ja

valvontavaliokunnan

yhteistyövaliokunnan

A. katsoo, että tilintarkastustuomioistuin ei kyennyt

antamaan myönteistä tarkastuslausumaa kuudennen ja
seitsemännen EKRrn toiminnasta varainhoitovuonna
1994,

1 . on tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä

siitä, että ne vaikeudet, joita jatkuvasti ilmenee komis
sion hoitaessa Euroopan kehitysrahastojen varoja,
johtuvat pääasiassa EKR:jen hoitoon liittyvästä oikeu
dellisesta kehyksestä ja etenkin siitä, että ne eivät
oikeudellisesti kuulu yhteisön menoihin eikä niitä
hoideta
tavanomaisten
talousarvioon
liittyvien
määräysten mukaisesti;

6. tunnustaa komission pyrkimykset parantaa EKR:n
varainhoitoa nykyisen oikeudellisen kehyksen salli
missa rajoissa ja rohkaisee sitä jatkamaan parannuksia;
uskoo kuitenkin, että parannukset voivat olla vain
ylimalkaisia, kunnes oideudellista kehystä muutetaan;
7. valittaa tapaa, jolla komissio tuki AKT:n kulttuuriyh
teistyön säätiön toimintaa useiden vuosien ajan tarkis
tamatta asianmukaisesti rahoituksen käyttöä, vaati
matta useinkaan perustelemaan anottuja määriä ja
antamatta EKR:oa koskevan vastuuvapauden myöntä
välle elimelle tietoja vakavien taloudellisten vaikeuk
sien ilmaantumisesta; uskoo, että eurooppalainen
veronmaksaja on joutunut tämän vuoksi kärsimään
huomattavasti;

8 . valittaa sitä, että komissio käytti 738 606 ecun arvosta
julkisia varoja säätiön lakkauttamiseen, velkojen
maksuun ja henkilöstömenoihin; huomauttaa lisäksi,
että komissiolla ei ollut mitään oikeudellista velvoi

(') EYVL N:o L 229 , 17.8.1991
(>) EYVL N:o C 303, 14.11.1995

O EYVL N:o C 352, 30.12.1995, s. 93 ja 97
(4 EYVL Nro L 68, 19.3.1996, s. 30 ja 31

tetta tehdä tällaista päätöstä, joka oli näin ollen täysin
poliittinen päätös; ilmoittaa olevansa täysin tuota
päätöstä vastaan;
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9. uskoo, että yksi tärkeimmistä syistä siihen, että
komissio pystyi toimimaan kyseisellä tavalla AKT:n
kulttuuriyhteistyön säätiön tapauksessa, oli se, että
Euroopan kehitysrahastoa koskevat menettelyt eivät
nykyisin takaa avoimuutta tai valvontaa vastuuva
pauden myöntäjäviranomaisen osalta;

1 0. epää komissiolta vastuuvapauden kuudennen ja seitse
männen Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta
varainhoitovuonna 1994:

Nro L 148/57

11 . kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslau
selman komissiolle, neuvostolle ja tilintarkastustuo
mioistuimelle ja julkaisemaan sen Euroopan yhtei
söjen virallisessa lehdessä (L-sarja).

Pääsihteeri

Puhemies

Enrico VINCI

Klaus HÄNSCH

N:o L 148 /58
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OIKAISUJA

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1102/96, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996,
asetuksen (EY) N:o 1474/95 muuttamisesta ja jätettyjen hakemusten osalta käytettävissä
olevien määrien vahvistamisesta 15 päivänä toukokuuta 1996

(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 146, 20. kesäkuuta 1996)
Sivulla 30, otsikossa
— korvataan ilmaus

— ilmauksella

' 15 päivästä toukokuuta 1996
'21 päivästä kesäkuuta 1996",

yhdeksännessä kappaleessa

— korvataan ilmaus
— ilmauksella

" 15 päivä toukokuuta 1996"
"21 päivä kesäkuuta 1996",

2 artiklassa

— korvataan ilmaus
— ilmauksella

" 15 ja 24 päivän toukokuuta 1996 välisenä aikana"
"21 ja 30 päivän kesäkuuta 1996 välisenä aikana",

3 artiklassa

— korvataan ilmaus
— ilmauksella

"31 päivään elokuuta 1996"
"30 päivään syyskuuta 1996",

l artiklassa

— korvataan ilmaus
— ilmauksella

"Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1996."
"Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 1996."
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