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(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1125/96,
annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtai
sista säännöistä perunantuottajille maksettavan vähimmäishinnan ja tasaus
maksun osalta sekä perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868 /94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annetun asetuksen (EY) Nro 97/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923/96 (2), ja
erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan,
ottaa huomioon perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestel
mästä 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1 868/94 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 206/96 (4), ja
erityisesti sen 8 artiklan,

poiketaan kuitenkin asetuksen (EY) N:o 97/95 6 artiklan
2 kohdan toisen alakohdan perusteella tästä säännöstä
vahvistamalla tärkkelyspitoisuuden vähimmäismääräksi
Itävallan, Ranskan, Alankomaiden, Saksan ja Tanskan
osalta 12,8 prosenttia,
saadun kokemuksen perusteella on ilmeisesti sisällytettävä
tämä poikkeus pysyvästi asetukseen (EY) N:o 97/95 anta
malla tärkkelystä tuottaville yrityksille mahdollisuus ottaa
vastaan perunaeriä, joiden tärkkelyspitoisuus on alhai
sempi kuin 13 prosenttia, sillä edellytyksellä, että näistä
perunoista valmistettavan tärkkelyksen määrä ei ylitä yhtä
prosenttia kyseisten yritysten alakiintiöistä; on ilmeisesti
aiheellista täsmentää seuraamukset siinä tapauksessa, että
yritys ottaa vastaan eriä, joiden tärkkelyspitoisuus on
säädettyä vähimmäispitoisuutta alhaisempi, täydentämällä
13 artiklaa,

asetuksen 1 artiklan f alakohdassa olevaa 'perunoiden'

sekä katsoo, että

määritelmää olisi tarkistettava,

komission asetuksessa (EY) N:o 97/95 (% sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 206/96,
vahvistetaan vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
annetun asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista

tasausmaksun ja palkkion myöntämisedellytyksiä olisi
täsmennettävä täydentämällä vastaavasti 7 artiklaa ja 11

koskevat yksityiskohtaiset

viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheen
johtajansa asettamassa määräajassa,

säännöt

perunantuottajille

maksettavan vähimmäishinnan ja tasausmaksun osalta

sekä

perunatärkkelystuotannon

annetun asetuksen (EY) N:o

kiintiöjärjestelmästä

artiklaa, ja

1868/94 soveltamista

koskevat yksityiskohtaiset säännöt,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

mainitussa asetuksessa (EY) N:o 97/95 vahvistetaan muun
muassa tärkkelystä tuottaville yrityksille toimitettavien

tärkkelysperunoiden vähimmäistärkkelyspitoisuudeksi 13
prosenttia; tärkkelysperunoiden tärkkelyspitoisuuden
vähimmäismäärän vahvistamisesta tietyissä jäsenvaltioissa
markkinointivuonna 1995/96 20 päivänä joulukuuta 1995
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2953/95 (6)
')
2)
3)
«)
s)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L
L

181 , 1.7.1992, s. 21
126, 24.5.1996, s. 37
197, 30.7.1994, s . 1
27, 3.2.1996, s. 7
16, 24.1.1995, s. 3

6 EYVL N:o L 308 , 21.12.1995, s. 44

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 97/95 seuraavasti:
1 . Korvataan 1 artiklan f alakohta seuraavasti :

"f) ' perunoilla' asetuksen (ETY) N:o 1766/92 8 artik
lassa tarkoitettuja perunatärkkelyksen valmistuk
seen tarkoitettuja perunoita, joiden tärkkelyspitoi
suus on vähintään 13 prosenttia, lukuun ottamatta
tapauksia, joissa sovelletaan 6 artiklan 2 kohdan
toista alakohtaa,".
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2. Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti :
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— tärkkelystä tuottava yritys todistaa maksaneensa
perunoiden tuottajille vähintään asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 8 artiklan 1 kohdassa

"2. Vastaanotettujen erien tärkkelyspitoisuus on oltava
vähintään 13 prosenttia.
Tärkkelystä valmistavat yritykset voivat kuitenkin ottaa
vastaan perunaeriä, joiden tärkkelyspitoisuus on alle 13
prosenttia, jos näistä perunoista valmistettava tärkkelys
määrä ei ylitä yhtä prosenttia yritysten alakiintiöistä.
Tässä tapauksessa maksettava vähimmäishinta on 13
prosentin tärkkelyspitoisuudesta maksettava vähim

tarkoitetun suuruisen hinnan tehtaalle toimitet

tuna yhteisössä tuotettujen perunoiden koko
naismäärästä, joka käytetään tärkkelyksen
valmistukseen ,

— tärkkelystä tuottava yritys todistaa, että kyseinen
tärkkelys on tuotettu 4 artiklassa tarkoitettuihin
viljelysopimuksiin kuuluvista perunoista."

mäishinta."

3 . Lisätään 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan

6 . Korvataan 13 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä luetel

loppuun seuraava virke:
"Palkkiota ei myönnetä sellaisista perunoista tuotetulle
tärkkelykselle, jotka eivät ole laadultaan virheettömiä,
kunnollisia ja myyntikelpoisia, eikä tärkkelykselle, joka
on valmistettu tärkkelyspitoisuudeltaan alle 13
prosenttia olevista perunoista, lukuun ottamatta
tapauksia, joissa sovelletaan 6 artiklan 2 kohdan toista

makohdassa sanat "kyseinen osuus" sanoilla "todettu

alakohtaa."

osuus".

7. Lisätään 13 artiklan 4 kohdan jälkeen kohta seuraa
vasti :

Jos vastaanotetuista eristä, joiden tärkkelyspitoi
suus on alle 13 prosenttia, mahdollisesti valmistetun tärk
kelyksen määrä, toisin kuin 6 artiklan 2 kohdassa sääde
"4a)

tään :

4. Lisätään 7 artiklan jälkeen seuraava 7 a artikla:
"7 a artikla

Tasausmaksu
myönnetään tuottajille laadultaan
virheettömistä, kunnollisista ja myyntikelpoisista peru
noista toimitettujen perunoiden määrän ja tärkkelyspi

toisuuden perusteella liitteessä II vahvistettujen lukujen
mukaisesti. Tasausmaksua ei myönnetä perunoille,
jotka eivät ole laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja
myyntikelpoisia, eikä tärkkelyspitoisuudeltaan alle 13
prosenttia oleville perunoille, lukuun ottamatta tapauk
sia, joissa sovelletaan 6 artiklan 2 kohdan toista alakoh

— on enemmän kuin yksi prosentti tärkkelystä tuot
tavan yrityksen alakiintiöstä, palkkiota ei myönnetä
ylittävälle määrälle . Lisäksi alakiintiölle myönne
tystä palkkiosta vähennetään ylityksen todettu
prosenttiosuus kerrottuna kymmenellä,
— on enemmän kuin 11 prosenttia tärkkelystä tuot
tavan yrityksen alakiintiöstä, kyseisenä markkinoin
tivuonna ei myönnetä palkkiota. Lisäksi tärkkelystä
tuottavan yrityksen palkkio-osuus evätään seuraa
vaksi markkinointivuodeksi ."

taa."

2 artikla

5. Korvataan 1 1 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti :

"b) asetuksen (EY) N:o 1868/94 5 artiklassa säädetty
palkkio maksetaan sillä edellytyksellä, että:
— tärkkelystä tuottava yritys todistaa tuottaneensa
mainitun tärkkelyksen kyseisenä markkinointi
vuonna ,

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

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

25. 6. 96
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N:o L 150/3

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1126/96,
annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996,

asetuksen (ETY) N:o 1785/81 liitteessä I, asetuksen (ETY) N:o 1010/86 liitteessä
sekä asetuksen (ETY) Nro 1729/78 liitteessä lueteltujen tavaran kuvausten ja tava
rakoodien mukauttamisesta sokerialalla voimassa olevan yhdistetyn nimik
keistön mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

sen ,

ottaa huomioon maataloustuotteisiin käytettävän yhteisen
tullitariffin nimikkeistön mukautusmenettelystä 5 päivänä
helmikuuta 1979 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
234/79 ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 3290/94 (2), ja erityisesti sen 2

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

artiklan ensimmäisen alakohdan,

1.

sekä katsoo, että

tämän asetuksen liitteellä I.

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23
päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2658/87 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (ETY) N:o 586/95 (4),
liite I sisältää 1 päivästä tammikuuta 1996 voimassa
olevan yhdistetyn nimikkeistön,

2.

tietyt neuvoston asetuksen asetuksen (ETY) Nro 1785/
81 (5) liitteessä I, neuvoston asetuksen (ETY) Nro 1010/
86 (6) liitteessä sekä komission asetuksen (ETY) Nro
1729/78 f) liitteessä esitetyt koodit ja kuvaukset eivät enää
vastaa yhdistettyä nimikkeistöä; tämän vuoksi nämä liit
teet olisi mukautettava, ja

Korvataan asetuksen (ETY) Nro 1785/81 liite I
Korvataan asetuksen (ETY) Nro 1010/86 liite tämän

asetuksen liitteellä II .

3.

Korvataan asetuksen (ETY) Nro 1729/78 liite tämän

asetuksen liitteellä III .

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(>) EYVL N:o L 34, 9.2.1979, s. 2
0 EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 105
P) EYVL N:o L 256, 75.1987, s. 1

M EYVL N:o L 84, 3.4.1996, s. 18
M EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4
(«) EYVL N:o L 94, 9.4.1986, s. 9

f) EYVL N:o L 201 , 25.7.1978, s. 26
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LIITE I

"LIITE I

Tavaran kuvaus

CN-koodi

Kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, maustettu tai lisättyjä hedelmiä tai kaakaota
sisältävä, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

ex 0403

0403
0403
0403
0403

10
10
90
90

51 —
99
71 —
99

0710

Jäädytetyt kasvikset (höyryssä tai vedessä keitetyt):

0710 40 00

— sokerimaissi

0711

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai
muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen sovel
tumattomina:

071 1 90

— muut kasvikset; kasvissekoitukset:
— — kasvikset:

071 1 90 30
ex 1302

— — — sokerimaissi

Kasvismehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut kas
visaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

— kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:
1302 31 00

— — agar-agar

1302 32

— — johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä tai guar-siemenistä saadut
kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

1302 32 10

— — — johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä saadut

1302 32 90

- - - guar-siemenistä saadut

1302 39 00

— — muut

1702 50 00

— kemiallisesti puhdas fruktoosi:

1702 90 10

— — kemiallisesti puhdas maltoosi

ex 1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa), lukuun ottamatta
alanimikkeen 1704 90 10 lakritsiuutetta

1806
ex 1901

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet
Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, tärkkelyksestä tai
mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä
on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna;
muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401 —0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmis
teet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia
täysin rasvattomasta aineesta laskettuna:

1901 10 00

— pikkulasten ruoaksi tarkoitetut valmisteet vähittäismyyntipakkauksissa

1901 20 00

— seokset ja taikinat, nimikkeen 1905 leipomatuotteiden valmistukseen tarkoitetut

1901 90

— muut:
— — muut:

1901 90 91

jotka eivät sisällä maitorasvoja, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkke
lystä tai jotka sisältävät vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa,
vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri)
tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä,
eivät kuitenkaan nimikkeiden 0401 —0404 tuotteista jauheeksi valmistettuja
elintarvikkeita

1901 90 99

— — — muut

25. 6. 96
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Nro L 150/ 5

Tavaran kuvaus

CN-koodi

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja
canneloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla
valmistetut; couscous, myös valmistettu:

1902 20

— täytetyt makaronivalmisteet (myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut):
—

— muut :

1902 20 91

— — — kypsennetyt

1902 20 99

— — — muut

1902 30

— muut makaronivalmisteet

1902 40

— Couscous :

1902 40 90

—

— muu

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet
(esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai
muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja), esikypsen
netty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuot
teet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset sovel
tuvat farmaseuttiseen käyttöön , sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet:

1905 10 00

— näkkileipä

1905 20

— maustekakut

1905 30

— makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits); vohvelit ja vohvelikeksit

1905 40

— korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet

1905 90

— muut:
—

— muut:

1905 90 40

— — — vohvelit ja vohvelikeksit, joissa on vettä enemmän kuin 10 painoprosenttia

1905 90 45

— — — keksit ja pikkuleivät (biscuits)

1905 90 55

— — — puristetut tai paisutetut tuotteet, maustetut ja suolatut
—

— — muut :

1905 90 60

— — — — lisättyä makeutusainetta sisältävät

1905 90 90

—

2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja

— — — muut

muut syötävät kasvinosat:
2001 90

— muut:

2001 90 30

— — sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

— — jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5
painoprosenttia tärkkelystä

2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset,
jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

2004 10

— perunat:
— — muut:

2004 10 91

— — — hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2004 90

— muut kasvikset sekä kasvissekoitukset:

2004 90 10

— — sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset,
jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

2005 20

— perunat:

2005 20 10

— — hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2005 80 00

— sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)
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Tavaran kuvaus

CN-koodi

2008

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat,
myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulu
mattomat:

— pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, myös näiden sekoitukset:
2008 1 1

— — maapähkinät:

2008 11 10

— — — maapähkinävoi

2101

Kahvi -, tee- ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin ,
teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut
kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

2102

Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yksisoluiset
mikro-organismit (ei kuitenkaan nimikkeen 3002 rokotteet); valmistetut leivinjauheet:

2102 10

— elävä eli aktiivinen hiiva:

— — leivontahiiva:
2102 10 31

— — — kuivattu

2102 10 39

—

2102 20

— kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit:

—

— muu

— — kuollut eli inaktiivinen hiiva:
2102 20 11

— — — tabletteina, kuutioina tai niiden kaltaisessa muodossa taikka nettopainoltaan
enintään 1 kg:n tuotetta lähinnä olevissa pakkauksissa

2102 20 19

— — — muut

ex 2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappi
jauho ja valmistettu sinappi:

2103 10 00

— soijakastike

2103 20 00

— tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet

2103 90

— muut

2105 00

ex 2106

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät
Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet, lukuun ottamatta alanimikkeeseen

2106 90 20 kuuluvia alkoholipitoisia valmisteita (seoksia) ja alanimikkeisiin
2106 90 30—2106 90 59 kuuluvia lisättyä maku- ja väriainetta sisältäviä sokerisiirappeja
2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusai
netta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen
2009 hedelmä- ja kasvismehut

2205

Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla
tai aromaattisilla aineilla

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienenempi kuin 80 tila
vuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat:

2208 20

— väkevät alkoholijuomat, rypäleviineistä tai viininvalmistuksen puristejäännöksestä
tislaamalla valmistetut

2208 50 91

ja

— — genever

2208 50 99
2208 70

— liköörit

2208 90 41 —
2208 90 78

— — muut väkevät alkoholijuomat ja muut alkoholipitoiset juomat

25. 6. 96
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CN-koodi

ex 2520

N:o L 150/7

Tavaran kuvaus

Kipsikivi; anhydriitti; kipsi (kipsikiveä tai kalsiumsulfaattia), värjäämätön tai värjätty,
myös vähäisiä kiihdytin- tai hidastinmääriä sisältävä:

2520 20
ex 2839

— kipsi

Silikaatit; kaupalliset alkalimetallisilikaatit:

2839 90 00

— muut

ryhmä 29

Orgaaniset kemialliset yhdisteet

ryhmä 30

Farmaseuttiset tuotteet

3203 00 90

— Kasvi- tai eläinperäiset väriaineet ja kasvi- tai eläinperäisiin väriaineisiin perustuvat
valmisteet

ex 3204

Synteettiset orgaaniset väriaineet ja tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut
synteettisiin orgaanisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet

3302

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perus
tuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa;
muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmis
tukseen :

3302 10

— jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa:

3302 10 21

— — — — — joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia
tai tärkkelystä, taikka joissa ne vähemmän kuin 1,5 prosenttia maitoras
vaa, vähemmän kuin 5 prosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia,
vähemmän kuin 5 prosenttia glukoosia tai tärkkelystä

3302 10 29

— — — — — muut

3307

Parranajovalmisteet, myös ns. pre-shave- ja after-shave-valmisteet, henkilökohtaiseen
käyttöön tarkoitetut deodorantit, kylpyvalmisteet, karvanpoistoaineet ja muut muualle
kuulumattomat hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet; huoneilman raikasteet, myös
hajustetut ja desinfioivat:
— huoneilman hajustamiseen tai raikastamiseen tarkoitetut valmisteet, myös uskonnol
listen rituaalien yhteydessä käytettävät hyvänhajuiset valmisteet:

3307 49 00

— — muut

3307 90 00

— muut

ex 3401

Saippua ja suopa; saippuana käytettävät orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet ja valmisteet
tankoina, paloina tai valettuina kappaleina, myös jos niissä on saippuaa, saippualla tai
puhdistusaineella kyllästetty, päällystetty tai peitetty paperi, vanu, huopa tai kuitukan
gas :

3401 19 00

—

3402

Orgaaniset, pinta-aktiiviset aineet (muut kuin saippua ja suopa); pinta-aktiiviset valmis
teet, pesuvalmisteet (myös pesuapuvalmisteet) ja puhdistusvalmisteet, myös jos niissä on
saippuaa tai suopaa, muut kuin nimikkeen 3401 valmisteet

3403

Voiteluvalmisteet (myös leikkuuöljyvalmisteet, pulttien ja muttereiden irrottamista

— muut

helpottavat valmisteet, ruosteen- ja korroosionestoaineet sekä muotinirrotusvalmisteet,
voiteluaineisiin perustuvat) ja valmisteet, jollaisia käytetään tekstiiliaineiden, nahan,
turkisnahan tai muiden aineiden öljy- tai rasvakäsittelyyn, ei kuitenkaan valmisteet,

joissa on perusainesosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään
70 painoprosenttia:

— joissa on maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä:
3403 19

—

3403 19 10

—

— muut

joissa on vähintään 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä
saatuja öljyjä, mutta ei kuitenkaan perusaineosana

Nro L 150/8
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Tavaran kuvaus

CN-koodi

3405

Kiillotusaineet ja voiteet jalkineita, huonekaluja, lattioita, vaununkoreja, lasia tai
metallia varten, hankauspastat ja -jauheet sekä niiden kaltaiset valmisteet (myös paperi,
vanu, huopa, kuitikangas, huokoinen muovi ja huokoinen kumi, jotka on kyllästetty,
päällystetty tai peitetty tällaisella valmisteella), ei kuitenkaan nimikkeen 3404 vahat

3407 00 00

Muovailumassat, myös lasten ajanvietteeksi tarkoitetut; valmisteet, jollaiset tunnetaan

'hammasvahana' tai 'hammasmallimassana', sarjoina, vähittäismyyntipakkauksissa,
levyinä, hevosenkengän muotoisina kappaleina, tankoina tai niiden kaltaisessa
muodossa; muut hammaslääkintäkäyttöön tarkoitetut valmisteet, jotka perustuvat
kipsiin (kalsinoituun kipsikiveen tai kalsiumsulfaattiin)
ex

ryhmä 35

Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit, lukuun ottamatta
nimikkeisiin 3501 ja 3505 kuuluvia

ex

ryhmä 38

Erinäiset kemialliset tuotteet, lukuun ottamatta nimikkeeseen 3809 kuuluvia

ex

ryhmä 39

Muovit ja muovitavarat:

3901 —

ex

3914

— alkumuodot

6809

Kipsistä tai kipsiin perustuvista aineista valmistetut tavarat {laatat, levyt ja niiden
kaltaiset tavarat)"
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LIITE II
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CN-koodi

Tavaran kuvaus

1302 31 00

— — agar-agar

1302 32

— — johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä tai guar-siemenistä saadut
kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

ex

1302 32 10

— — — johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä saadut

1302 32 90

— — — guar-siemenistä saadut

1302 39 00

— — muut

1702 90 10

— — kemiallisesti puhdas maltoosi

2520

Kipsikivi; anhydriitti; kipsi (kipsikiveä tai kalsiumsulfaattia), värjäämätön tai värjätty,
myös vähäisiä kiihdytin- tai hidastinmääriä sisältävä:

ex

2520 20

— kipsi

2839

Silikaatit; kaupalliset alkalimetallisilikaatit:

2839 90 00

— muut

ryhmä 29

Orgaaniset kemialliset yhdisteet, lukuun ottamatta alanimikkeitä 2905 43 00 ja 2905 44

ryhmä 30

Farmaseuttiset tuotteet

3203 00 90

— Kasvi- tai eläinperäiset väriaineet ja kasvi- tai eläinperäisiin väriaineisiin perustuvat
valmisteet

ex

3204

Synteettiset orgaaniset väriaineet ja tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut
synteettisiin orgaanisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet

3307

Parranajovalmisteet, myös ns. pre-shave- ja after-shave-valmisteet, henkilökohtaiseen
käyttöön tarkoitetut deodorantit, kylpyvalmisteet, karvanpoistoaineet ja muut muualle
kuulumattomat hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet; huoneilman raikasteet, myös
hajustetut ja desinfioivat:
— huoneilman hajustamiseen tai raikastamiseen tarkoitetut valmisteet, myös uskonnol
listen rituaalien yhteydessä käytettävät hyvänhajuiset valmisteet:

ex

3307 49 00

— — muut

3307 90 00

— muut

3401

Saippua ja suopa sekä orgaaniset pinta-aktiiviset tuotteet ja valmisteet tankoina, paloina
tai valettuina kappaleina, sekä saippualla tai puhdistusaineella kyllästetty, päällystetty
tai peitetty paperi, vanu, huopa tai kuitukangas:

3401 19 00

— muut

3402

Orgaaniset, pinta-aktiiviset aineet (muut kuin saippua ja suopa); pinta-aktiiviset valmis
teet, pesuvalmisteet (myös pesuapuvalmisteet) ja puhdistusvalmisteet, myös jos niissä on
saippuaa tai suopaa, muut kuin nimikkeen 3401 valmisteet

3403

Voiteluvalmisteet (myös leikkuuöljyvalmisteet, pulttien ja muttereiden irrottamista
helpottavat valmisteet, ruosteen- ja korroosionestoaineet sekä muotinirrotusvalmisteet,
voiteluaineisiin perustuvat) ja valmisteet, jollaisia käytetään tekstiiliaineiden, nahan,
turkisnahan tai muiden aineiden öljy- tai rasvakäsittelyyn, ei kuitenkaan valmisteet,

joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään
70 painoprosenttia:

— joissa on maaöljyä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä:
3403 19

— — muut:

3403 19 10

— — — joissa on vähintään 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä
saatuja öljyjä, mutta ei kuitenkaan perusaineosana

Nro L 150/ 10

I FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Tavaran kuvaus

CN-koodi

3405

Kiillotusaineet ja voiteet jalkineita, huonekaluja, lattioita, vaununkoreja, lasia tai
metallia varten, hankauspastat ja -jauheet sekä niiden kaltaiset valmisteet (myös paperi,
vanu, huopa, kuitukangas, huokoinen muovi ja huokoinen kumi, jotka on kyllästetty,
päällystetty tai peitetty tällaisella valmisteella), ei kuitenkaan nimikkeen 3404 vahat

3407 00 00

Muovailumassat, myös lasten ajanvietteeksi tarkoitetut; valmisteet, jollaiset tunnetaan

'hammasvahana' tai 'hammasmallimassana', sarjoina, vähittäismyyntipakkauksissa,
levyinä, hevosenkengän muotoisina kappaleina, tankoina tai niiden kaltaisissa
muodoissa; muut hammaslääkintäkäyttöön tarkoitetut valmisteet, jotka perustuvat
kipsiin (kalsinoituun kipsikiveen tai kalsiumsuofaattiin )
ex

ryhmä 35

ex

ryhmä 38

Valkuaisaineet; modifoidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit, lukuun ottamatta
nimikkeen 3501 ja alanimikkeen 3505 10 10, 3505 10 90 ja 3505 20 tuotteita
Erinäiset kemialliset tuotteet, lukuun ottamatta alanimikkeitä 3809 10, 3809 91 00,

3809 92 00 , 3809 93 00 ja ex 3824 60
ex

ex

ryhmä 39

Muovit ja muovitavarat:

3901—3914

— alkumuodot

6809

Kipsistä tai kipsiin perustuvista aineista valmistetut tavarat (laatat, levyt ja niiden
kaltaiset tavarat)"

25. 6. 96

25. 6. 96

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

N:o L 150/11

LIITE III

"LIITE

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Kertoimet

1

2

3

ex 1702 90 71

Sokeriväri, jossa on sakkaroosia vähintään 50 prosenttia kuivapainosta

1,00 (')

ex 1702 90 99

Inverttisokeri

1,00 (')

2905

Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosjohdan
n aiset:
— muut moniarvoiset alkoholit:

2905 43 00
2905 44

— — mannitoli

1,06

— — D-glusitoli (sorbitoli):
— — — vesiliuoksena:

2905 44 11

— — — — jossa on enintään 2 painoprosenttia D-mannitolia D-glu
sitolipitoisuudesta laskettuna

0,74 (2)

2905 44 19

—

—

—

0,74 (*)

—

—

— muu :

— muu

2905 44 91

— — — — joissa on enintään 2 painoprosenttia D-mannitolia
D-glusitolipitoisuudesta laskettuna

1,06

2905 44 99

—

1,06

3824 60

— sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 2905 44 kuuluva:

—

—

— muu

— — vesiliuoksena:

3824 60 1 1

— — — jossa on enintään 2 painoprosenttia D-mannitolia D-glusi
toli-pitoisuudesta laskettuna

3824 60 19

—

—

—

— muu:

0,74 (2)

— muu

3824 60 91

— — — jossa on enintään 2 painoprosenttia D-mannitolia D-glusi
toli-pitoisuudesta laskettuna

3824 60 99

—

—

0,74 (2)

1,06
1,06

— muu

(') Tämän kertoimen perusteella määritellyt tuotantotuet lasketaan inverttisokerille tai, tapauksesta riippuen, sokerivänlle,
jonka kuiva-ainepitoisuus on 100 painoprosenttia.
Sellaiselle inverttisokerille tai sokerivänlle, jonka kuiva-ainepitoisuus on muu, nämä tuet lasketaan 100 kilogrammaa väli
tuotetta kohti soveltaen seuraavaa kaavaa:

(a) x 1,00 x (b)

(2) Tämän kertoimen perusteella määritellyt tuotantotuet lasketaan D-glusitolin (sorbitolin) vesiliuokselle, jonka pitoisuus
kuiva-aineesta on 70 painoprosenttia. Sellaiselle D-glusitolin (sorbitolin) vesiliuokselle, jonka kuiva-ainepitoisuus on muu,
nämä tuet lasketaan 100 kilogrammaa välituotetta kohti soveltaen seuraavaa kaavaa:
(a) x 0,74 (b)/0,70
jossa

(a) = kyseisen valkoisen sokerin tuotantotuki
(b) = tuotteen kuiva-ainepitoisuus, painoprosenttina."

Nro L 150/ 12

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

25. 6. 96

KOMISSION ASETUS EY) N:o 1127/96,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996,

muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityis
kohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1423/95 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
1 artikla

sen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä

30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 101 /95 (2), ja erityisesti
sen 14 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo, että

jos raakasokeri on tarkoitettu puhdistettavaksi, sen tuon
nissa sovellettavat tullitariffin tullit ja lisätullit vahvistetaan
suhteessa sokeriin, jonka 92 prosentin tuotto vastaa

yhteisön määrittämää vakiolaatua; näin ollen on jo
säädetty, että kyseisen sokerin tuoton poiketessa vakiolaa
dulle vahvistetusta tuotosta on syytä säätää mukautuksesta;

selvyyden vuoksi olisi kuitenkin täsmennettävä, että
komission asetuksen (EY) Nro 1423/95 (3), sellaisena kuin
se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 2528/95 (4), sään

Korvataan asetuksen (EY) Nro 1423/95 5 artiklan 1 kohta
seuraavasti :

" 1 . Jos asetuksen (ETY) Nro 431 /68 1 artiklan
mukaisesti määritetyn tuodun raakasokerin tuotto
eroaa vakiolaadulle määritetystä tuotosta, 100 kilo
grammaa kyseistä sokeria kohden kannettavaa tullita
riffin tulli CN-koodiin 17 011110 ja 17 0112 10
kuuluvien tuotteiden osalta ja lisätulli CN-koodiin
1701 11 10 ja 1701 11 90, 1701 12 ja 1701 12 10
kuuluvien tuotteiden osalta lasketaan kertomalla
vastaava vakiolaatuiselle raakasokerille vahvistettu tulli

korjauskertoimella. Korjauskerroin saadaan jakamalla
tuodun raakasokerin tuottoprosentti kertoimella 92."
2 artikla

nöksiä sovelletaan ainoastaan edellä mainittuun raakaso

keriin, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallin

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

tokomitean lausunnon mukaiset,

sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(») EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4

2 EYVL N:o L 110, 17.5.1995, s. 1

(3) EYVL N:o L 141 , 24.6.1995, s. 16
(«) EYVL N:o L 258, 28.10.1995, s. 50
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N:o L 150/ 13

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1128/96,
annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996,

espanjalaisten pöytäviinien leikkaamisen soveltamista koskevista yksityiskohtai
sista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinien hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

ottaa huomioon viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 16
päivänä maaliskuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 822/87 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 544/95 (2), ja erityisesti
sen 16 artiklan 5 kohdan ja 83 artiklan,
sekä katsoo, että

neuvoston asetuksen (ETY) Nro 822/87 16 artiklan 5
kohdassa periaatteessa kielletään pöytävalkoviinin leikkaa
minen pöytäpunaviinillä, mutta Espanjan hyväksi sääde
tään asiaa koskevasta poikkeuksesta,

1 artikla

1 . Asetuksen (ETY) Nro 822/87 16 artiklan 5 kohdan
mukaisesti sallitaan Espanjan alueella pöytävalkoviinin
valmistukseen soveltuvan viinin tai pöytävalkoviinin leik
kaaminen pöytäpunaviinin valmistukseen soveltuvalla
viinillä tai pöytäpunaviinillä, jos saadulla tuotteella on
pöytäpunaviinin ominaispiirteet ja jos käytetyn punaviinin
määrä prosentteina on vähintään (75).

2. Ainoastaan sellaiset espanjalaiset pöytäpuna- ja
pöytäroseviinit, joita ei ole saatu 1 kohdassa tarkoitetun
leikkaamisen tuloksena, soveltuvat muiden jäsenvaltioiden
kanssa käytävään kauppaan tai kolmansiin maihin suun

tämän poikkeuksen perusteella on säädettävä Espanjan
osalta erityisistä soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä sitomalla ne viininviljelyn rakenteeseen ja
hitaasti muuttuviin kulutustottumuksiin odottaen myös
tämän ongelman sääntelyä viininviljelyalan uudistuksen
yhteydessä,

mahdollisuuden pöytävalkoviinien leikkaamiseen pöytä
punaviineillä rajoittuessa maahan, jossa se on tarpeen, on

tautuvaan vientiin .

3 . Edellä 2 kohdan soveltamiseksi Espanjan nimeämä
toimivaltainen elin takaa espanjalaisten pöytäpuna- ja
pöytäroseviinien

alkuperän

merkitsemällä

asetuksessa

(ETY) Nro 2238/93 säädetyssä asiakirjassa virallisille
huomautuksille varattuun kohtaan leiman, jota edeltää
merkintä "muusta kuin valko- ja punaviinin leikkaami
sesta saatu viini".

varmistettava, että tämän käytännön tuloksena tuotettuja

viinejä kulutetaan ainoastaan Espanjassa,
komission asetuksessa (ETY) Nro 2238/93 (3) säädetään
viinituotteiden kuljetusten mukana seuraavista asiakir
joista, ja

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1129/96,
annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996,

viininvalmistuksesta peräisin olevien alkoholien myynnistä vientiin yksittäisillä
tarjouskilpailuilla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

viinialalla käytettäviä maatalouden muuntokursseja koske
vista tietyistä määräytymisperusteista ja erityisesti
asetuksen (ETY) N:o 377/93 muuttamisesta annetussa
komission asetuksessa (ETY) Nro 2192/93 (6) säädetään
maatalouden muuntokursseista, joita sovelletaan yksittäi
siin tarjouskilpailuihin liittyvien maksujen ja vakuuksien
muuntamiseen kansalliseksi valuutaksi, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallin

ottaa huomioon viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 16
päivänä maaliskuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 822/87 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1 544/95 (2),

ottaa huomioon asetuksen (ETY) N:o 822/87 35, 36 ja 39
artiklassa tarkoitetuilla tislauksilla saatujen ja interventio
elinten hallussaan pitämien alkoholien myyntiä koskevista
yleisistä säännöistä 12 päivänä joulukuuta 1988 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3877/88 (3),

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) Nro 377/93 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
3152/94 (s), vahvistetaan asetuksen (ETY) Nro 822/87 35,
36 ja 39 artiklassa tarkoitetuilla tislauksilla saatujen ja
interventioelinten hallussaan pitämien alkoholien myyntiä
koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

tokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

Myydään viidellä yksittäisillä numeroiduilla tarjouskilpai
luilla Nro 201 /96 EY, 202/96 EY, 203/96 EY, 204/96 EY
ja 205/96 EY yhteensä 250 000 hehtolitraa asetuksen
(ETY) Nro 822/87 35, 36 ja 39 artiklassa tarkoitetusta
tislauksesta saatua ja Italian, Ranskan ja Espanjan inter
ventioelinten hallussaan pitämää alkoholia.

Yksittäiset tarjouskilpailut Nro 201 /96 EY, 202/96 EY,
203/96 EY, 204/96 EY ja 205/96 EY koskevat kukin
50 OOO:ta hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia.

olisi toteutettava yksittäisiä tarjouskilpailuja viininvalmis

tuksesta peräisin olevan alkoholin viemiseksi tiettyihin
Karibian ja Väli-Amerikan maihin hankintojen jatku
vuuden varmistamiseksi näissä maissa ja viininvalmistuk
sesta peräisin olevan alkoholin yhteisön varastojen
pienentämiseksi,

2 artikla

Myyntiin saatettu alkoholi

— on tarkoitettu vietäväksi Euroopan yhteisön ulkopuo

olisi säädettävä erityisestä vakuudesta alkoholien fyysisen
viennin varmistamiseksi yhteisön tullialueelta ja rangais
tava asteittaista vientiä varten vahvistetun päivämäärän
noudattamatta jättämisestä; tämän vakuuden on oltava

riippumaton suoritusvakuudesta, jonka tarkoituksena on
varmistaa erityisesti alkoholien vienti varastoista sekä
tarjouskilpailussa mukana olleen alkoholin käyttö säädet
tyihin tarkoituksiin,

lelle,

— on vietävä johonkin kolmanteen maahan, jossa siitä on
poistettava vesi:

— yksittäisten tarjouskilpailujen Nro 201 /96 EY ja
202/96 EY osalta johonkin seuraavista kolmansista
maistar

— Costa Rica,

(') EYVL N:o L 84, 27.3.1987, s. 1
(2) EYVL N:o L 148, 30.6.1995, s. 31
(3) EYVL N:o L 346, 15.12.1988, s. 7

(«) EYVL N:o L 43, 20.2.1993, s. 6

H EYVL N:o L 332, 22.12.1994, s. 34

— Guatemala,

(Ä) EYVL N:o L 196, 5.8.1993, s. 19
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— Honduras, Swansaaret mukan lukien,
— El Salvador,

— yksittäisten tarjouskilpailujen N:o 203/96 EY,
204/96 EY ja 205/96 EY osalta johonkin seuraa
vista kolmansista maista:

— Saint Kitts ja Nevis,

N:o L 150/ 15

asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (') 20 artiklassa tarkoitetut
osallistumisvakuudelle asetetut ensisijaiset vaatimukset.

Annettu osallistumisvakuus vapautetaan jokaisen tämän
asetuksen 1 artiklassa tarkoitetun tarjouskilpailun osalta
välittömästi sen jälkeen, kun tarjousta ei ole hyväksytty tai
kun tarjouskilpailun voittaja on antanut viennin varmis
tavan vakuuden tai suoritusvakuuden kokonaisuudessaan

— Bahama,

— Dominikaaninen tasavalta,

kyseisen tarjouskilpailun osalta.

— Antigua ja Barbuda,

2.

— Dominica,

litralta 100 tilavuusprosentin alkoholia, ja se on annettava
kunkin sellaisen alkoholimäärän osalta, jota kuhunkin
tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuun tarjouskilpai

— Brittiläiset Neitsytsaaret ja Montserrat,
— Jamaika,

Viennin varmistava vakuus vastaa viittä ecua hehto

luun liittyvä siirtolomake koskee.

— Saint Lucia,

— Saint Vincent, Pohjois-Grenadiinit mukaan
lukien ,
— Barbados,

— Trinidad ja Tobago,

Tämän alkoholin viennin varmistavan vakuuden vapauttaa
ainoastaan alkoholin hallussaan pitävä interventioelin
kunkin sellaisen alkoholimäärän osalta, josta voidaan
esittää todisteet siitä, että kyseinen määrä on viety tämän
asetuksen 6 artiklassa säädetyssä määräajassa.

— Belize,
— Grenada, Etelä-Grenadiinit mukaan lukien,

— Aruba,

— Alankomaiden Antillit (Cura?ao, Bonaire, Saint
Eustatius, Saba ja Saint Martinin eteläiset osat),
— Guyana,
— Yhdysvaltain Neitsytsaaret,
— Haiti ,

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) Nro 2220/85 23
artiklassa säädetään ja ylivoimaista estettä lukuun otta
matta, kun 6 artiklassa mainittua määräaikaa ei ole nouda

tettu, viiden ecun hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alko
holia suuruinen viennin varmistava vakuus menetetään

a) 15 %:iin asti kaikissa tapauksissa,

b) 0,33 %:iin asti 15 %:n vähentämisen jälkeen jäljelle
jäävästä määrästä kutakin kyseisen määräajan ylittävää
päivää kohden .

— on käytettävä ainoastaan polttoainealalla.
3 artikla

Kyseessä olevien sammioiden sijainti ja viitetiedot, kunkin
sammion sisältämä alkoholimäärä, alkoholin alkoholipi
toisuus ja ominaisuudet sekä tietyt erityisedellytykset
esitetään tämän asetuksen liitteessä I.

3.

Suoritusvakuus vastaa 30:tä ecua hehtolitralta 100

tilavuusprosentin alkoholia.

Tämä suoritusvakuus vapautetaan asetuksen (ETY) N:o
377/93 34 artiklan 3 kohdan b alakohdan säännösten
mukaisesti.

Myynti tapahtuu asetuksen (ETY) Nro 377/93 13—18 sekä

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) Nro 377/93 17
artiklassa säädetään, viennin varmistava vakuus ja suoritus
vakuus annetaan samanaikaisesti kullekin kyseiselle inter

30—38 artiklan säännösten mukaisesti.

ventioelimelle kunkin tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoi

4 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 377/93 15 artiklasta poiketen tässä
asetuksessa tarkoitettujen tarjouskilpailujen tarjousten esit
tämisen määräaika sijoittuu kuitenkin yksittäisen tarjous
kilpailun ilmoituksen julkaisemista seuraavien kahdek
sannen ja kahdennenkymmenennenviidennen päivän
välille .

tetun tarjouskilpailun osalta viimeistään kyseisen alkoholi
määrän siirtolomakkeen antopäivänä.
5.

Kansalliseksi valuutaksi muuntamiseen sovellettava

maatalouden muuntokurssi on kyseistä tarjouskilpailua
koskevien tarjousten esittämisen määräpäivänä voimassa
oleva muuntokurssi ecuina hehtolitralta 100 tilavuuspro
sentin alkoholia ilmaistun viennin varmistavan vakuuden

5 artikla

1.

osalta.

Asetuksen (ETY) Nro 377/93 15 artiklassa tarkoitettu

osallistumisvakuus on 3,622 ecua hehtolitralta 100 tila

6 artikla

vuusprosentin alkoholia, ja se on annettava kustakin
tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetulla tarjouskilpailulla

myyntiin saatetusta kokonaismäärästä.

Tarjouksen pitäminen voimassa tarjousten jättämisen
määräajan päättymisen jälkeen sekä viennin varmistavan
vakuuden ja suoritusvakuuden antaminen ovat komission

1 . Tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetulla tarjouskil
pailulla kilpailutettu alkoholi on vietävä viimeistään 31
päivänä maaliskuuta 1997.
(') EYVL N:o L 205, 3.8.1985, s. 5
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2. Tarjouskilpailutettu alkoholi on käytettävä kahden
vuoden määräajassa sen ensimmäisestä siirtopäivästä.

7 artikla

Ollakseen hyväksyttävä tarjouksessa on oltava maininta
tarjouskilpailutetun alkoholin lopullisesta käyttöpaikasta
sekä tarjouksen tekijän sitoumus sen toimittamisesta
kyseiseen määräpaikkaan . Lisäksi tarjoukseen on liitettävä
todisteet siitä, että tarjouksen tekijä on tehnyt velvoittavan
sopimuksen jonkin tämän asetuksen 2 artiklassa esitetyn
kolmannen maan polttoainealan toimijan kanssa, joka
sitoutuu poistamaan veden tarjouskilpailutetuista alkoho
leista jossakin kyseisistä maista ja viemään ne maasta
käytettäväksi ainoastaan polttoainealalla.

25 . 6. 96

hänelle säädettyä laatua oleva alkoholierä kahdeksan
päivän kuluessa ilman lisäkustannuksia.

3. Jos alkoholi siirretään yli viisi työpäivää sen jälkeen,
kun tarjouskilpailun voittaja on hyväksynyt siirrettävän
alkoholierän interventioelimen aiheuttamista syistä, jäsen
valtion on vastattava vahingonkorvauksesta.

9 artikla

1 . Tarjouskilpailujen N:o 201 /96 EY ja 202/96 EY ja
toisaalta tarjouskilpailujen N:o 203/96 EY, 204/96 EY ja
205/96 EY voittajat voivat yhteisellä sopimuksella vaihtaa
keskenään saman määrän saman jäsenvaltion kuvatuissa
sammioissa varastoitua alkoholia näiden tarjouskilpailujen
mukaisesti säädettyjen määräpaikkojen osalta.

8 artikla

1 . Ennen tarjouskilpailutetun alkoholin siirtämistä
interventioelin ja tarjouskilpailun voittaja ottavat kysei
sestä alkoholista ristikkäisnäytteen ja suorittavat näytteen
määrityksen varmistaakseen sen tilavuusprosentteina
ilmaistun alkoholipitoisuuden .

2. Tällainen vaihto ei vaikuta millään tavalla kyseisten
tarjouskilpailujen voittajien velvollisuuksiin erityisesti
maksettavan hinnan, toimitusaikojen sekä heille kyseisellä
tarjouskilpailuilmoituksella ratkaistujen ja osoitettujen
alkoholien käytön osalta.

3 . Niiden tarjouskilpailun voittajien, jotka haluavat
ryhtyä tällaiseen vaihtoon, on ilmoitettava tästä ennakolta
kyseisille interventioelimille.

Jos näytteen määrityksen lopulliset tulokset osoittavat,
että siirrettävän alkoholin alkoholipitoisuuden ja tarjous
kilpailuilmoituksessa mainitun alkoholin vähimmäisalko
holipitoisuuden välilä on ero, seuraavia säännöksiä sovel
letaan :

4.

Jos tämä vaihto vaikuttaa alkoholin siirtämisen

sovittuun aikatauluun, tätä aikataulua on mukautettava

viipymättä ja muutoksesta on ilmoitettava komissiolle
viipymättä.

i) interventioelimen on ilmoitettava tästä samana päivänä
liitteen II mukaisesti komission yksiköille sekä varas

toijalle ja tarjouskilpailun voittajalle;

10 artikla

ii) tarjouskilpailun voittaja voi
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 377/93 36

— joko suostua komission suostumuksella vastaamaan
kyseisestä erästä, jonka ominaisuudet on määritetty,
— tai kieltäytyä vastaamasta kyseisestä erästä.
Tällöin tarjouskilpailun voittajan on ilmoitettava tästä
samana päivänä interventioelimelle sekä komissiolle liit
teen III mukaisesti .

artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään,

alkoholia hallussaan pitävät interventioelimet voivat
komission suostumuksella korvata toisella asetuksen (ETY)
N:o 377/93 36 artiklassa tarkoitetussa jäsenvaltioiden
tiedoksiannossa ilmoitetuissa sammioissa ja tämän
asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tarjouskilpailujen
kohteena olevan alkoholin tai sekoittaa sitä toisiin inter

ventioelimelle ennen sitä koskevan siirtomääräyksen anta
mista toimitettuihin alkoholieriin erityisesti logistisista
syistä.

Jos tarjouskilpailun voittaja kieltäytyy vastaamasta kysei
sestä erästä ja on suorittanut kyseiset muodollisuudet,
hänet vapautetaan välittömästi kyseiseen erään liittyvistä
velvoitteista.

2. Jos tarjouskilpailun voittaja hylkää tavaran 1 kohdan
mukaisesti, kyseisen interventioelimen on toimitettava

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan

Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osutaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE I

YKSITTÄINEN TARJOUSKILPAILU N:o 201/96 EY
I. Myyntiin saatetun alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

RANSKA

Määrä
hehtolitroina

Viittaus
asetukseen

100 tilav.-% m
alkoholia

N:o 822/87

72

15 494

35 + 36

Longuefuye

2

21 840

35 + 36

Raaka

53200 Château
Gontier

5

12 666

35 + 36

Raaka

Sammioiden

Sijainti

numero

Deulep
Boulevard Chanzy

Alkoholityyppi

(ETY)

Raaka

30800 Saint-Gilles
du-Gard

Yhteensä

\

50 000

I

Asianomaisten henkilöiden on mahdollista saada kyseiselle interventioelimelle osoitetulla hakemuksella sen
edustajan ottamia näytteitä myyntiin saatetusta alkoholista maksua vastaan, jonka suuruus on 2,415 ecua
litralta tai tätä vastaava summa Ranskan frangeina.

II. Alkoholin määräpaikka ja käyttö
Myyntiin saatettu alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin tämän
asetuksen 2 artiklassa luetelluista kolmansista maista, jossa siitä poistetaan vesi, yksinomaan polttoainealalla
käytettäväksi .
Kansainvälinen valvontaliike antaa alkoholin määräpaikkaa ja käyttöä koskevat todisteet, jotka on toimitettava
asianomaiselle interventioelimelle .

Tarjouskilpailun voittaja vastaa tähän liittyvistä kuluista.
III. Tarjousten tekeminen

1 . Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran suuruiselta määrältä alkoholia, jonka tilavuusprosentti on 100.
Pienempää määrää koskevaa tarjousta ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on:
— joko lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle, Commission des Communautes
europeennes, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— tai jätettävä Euroopan yhteisöjen komission rakennuksen "Loi 130" vastaanottoon, batiment "Loi 130"
de la Commission des Communautes europeennes, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/
Brussel, 4 kohdassa tarkoitettuna päivänä kello 11 ja 12 välisenä aikana.

3. Tarjoukset laitetaan suljettuun kirjekuoreen, jonka päälle on laitettava merkintä "Soumission-adjudication

simple n° 201 /96 CE — Alcool DG VI/E/2 — Ä n'ouvrir qu'en séance du groupe" ("Osallistuminen yksit
täiseen tarjouskilpailuun N:o 201 /96 EY — Alkoholi PO VI/E/2) — Saa avata vasta ryhmäkokouksessa"),
ja joka vuorostaan laitetaan komissiolle osoitettuun toiseen kirjekuoreen.

4. Tarjousten on oltava perillä komissiossa viimeistään 8 heinäkuuta 1996 kello 12.00 Brysselin aikaa.

5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksentekijän nimi ja osoite ja niissä on ilmoitettava
a) yksittäistä tarjouskilpailua Nro 201 /96 EY koskeva viite;
b) tarjottu hinta ecuina hehtolitralta alkoholia, jonka tilavuusprosentti on 100;
c) asetuksen (ETY) N:o 377/93 31 artiklassa säädetyt sitoumukset ja ilmoitukset tarjouskilpailutetun alko
holin lopullinen määräpaikka sekä todiste toimijan kanssa tehdystä veden poistamista ja yksinomaan
polttoainealalla tapahtuvaa käyttöä koskevasta sitoumuksesta.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä seuraavien interventioelinten antama todistus osallistumisvakuuden
tallettamisesta:

— SAV par délégation de fOnivins, zone industrielle, avenue de la Ballastiere, boite postale 231 , F-33505
Libourne Cedex (puh.: 575 103 03; teleksi: 572 025; telekopio: 572 507 05).
Tämän vakuuden on oltava 3,622 ecua hehtolitralta alkoholia, jonka tilavuusprosentti on 100.
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N:o L 150/ 19

YKSITTÄINEN TARJOUSKILPAILU N:o 202/96 EY
I. Myyntiin saatetun alkoholin varastointipaikka, määrä ia ominaisuudet
Määrä
hehtolitroina
100 ti lav.- % :n
alkoholia

N:o 822/87

ITALIA

12 500

35

raaka

Del Sud — Rutigliano (BA)

10 000

36

raaka

Neri Srl — Faenza (RA)

10 000

39

raaka

G. De Luca Sas — Novoli (LE)

5 000

35

raaka

G. Di Lorenzo Snc — Pontevallecepi

2 500

36

raaka

10 000

39

raaka

Sammioiden

Sijainti

Jäsenvaltio

numero

Mazzari SpA — S. Agata Santerno (RA)

1

Caviro Seri — Faenza (RA)
Yhteensä

Viittaus
asetukseen

Alkoholityyppi

(ETY)

50 000

Asianomaisten henkilöiden on mahdollista saada kyseiselle interventioelimelle osoitetulla hakemuksella sen
edustajan ottamia näytteitä myyntiin saatetusta alkoholista maksua vastaan, jonka suuruus on 2,415 ecua
litralta tai tätä vastaava summa Italian liiroina.

II. Alkoholin määräpaikka ja käyttö

Myyntiin saatettu alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin tämän
asetuksen 2 artiklassa luetelluista kolmansista maista, jossa siitä poistetaan vesi, yksinomaan polttoaineteolli
suudessa käytettäväksi .

Kansainvälinen valvontaliike antaa alkoholin määräpaikkaa ja käyttöä koskevat todisteet, jotka on toimitettava
asianomaiselle interventioelimelle.

Tarjouskilpailun voittaja vastaa tähän liittyvistä kuluista.
III. Tarjousten tekeminen

1 . Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran suuruiselta määrältä alkoholia, jonka tilavuusprosentti on 100.

Pienempää määrää koskevaa tarjousta ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on

— joko lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle, Commission des Communautes
europeennes, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— tai jätettävä Euroopan yhteisöjen komission rakennuksen "Loi 130" vastaanottoon, bätiment "Loi 130"
de la Commission des Communautes europeennes, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/
Brussel, 4 kohdassa tarkoitettuna päivänä kello 11 ja 12 välisenä aikana.

3. Tarjoukset laitetaan suljettuun kirjekuoreen, jonka päälle on laitettava merkintä "Soumission-adjudication
simple n° 202/96 CE — Alcool, DG VI/E/2 — A n'ouvrir qu'en seance du groupe" ("Osallistuminen
yksittäiseen tarjouskilpailuun N:o 202/96 EY — Alkoholi PO VI/E/2 — Saa avata vasta ryhmäkokoukses
sa"), ja joka vuorostaan laitetaan komissiolle osoitettuun toiseen kirjekuoreen.
4. Tarjousten on oltava komissiossa viimeistään 8 heinäkuuta 1996 kello 12.00 Brysselin aikaa.

5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite ja niissä on ilmoitettava
a) yksittäistä tarjouskilpailua N:o 202/96 EY koskeva viite;
b) tarjottu hinta ecuina hehtolitralta alkoholia, jonka tilavuusprosentti on 100;
c) kaikki asetuksen (ETY) N:o 377/93 31 artiklassa säädetyt sitoumukset ja ilmoitukset, tarjouskilpailu
tetun alkoholin lopullinen määräpaikka sekä todiste toimijan kanssa tehdystä veden poistamista ja
käyttöä ainoastaan polttoainealalla koskevasta sitoumuksesta.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä seuraavien interventioelinten antama todistus osallistumisvakuuden
tallentamisesta:

— AIMA via Palestro 81 , 1-00185 Roma (puh.: 47 49 91 ; teleksi: 620 331 , 620 252, 613 003; telekopio:
445 3940, 495 3940).
Tämän vakuuden on oltava 3,622 ecua hehtolitralta alkoholia, jonka tilavuusprosentti on 100.

Nro L 150/20

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

25. 6. 96

YKSITTÄINEN TARJOUSKILPAILU N:o 203/96 EY

I. Myyntiin saatetun alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

Jäsenvaltio

ESPANJA

Sammioiden

Sijainti

numero

Määrä
hehtolitroina
100 tilav.-%:n

Viittaus
asetukseen

Alkoholi

(ETY)

tyyppi

alkoholia

N » 822/87

Villarrobledo

15

34 541

35 + 36

raaka

Villarrobledo

17

15 459

39

raaka

Yhteensä

50 000

I

Asianomaisten henkilöiden on mahdollista saada kyseiselle interventioelimelle osoitetulla hakemuksella sen
edustajan ottamia näytteitä myyntiin saatetusta alkoholista maksua vastaan, jonka suuruus on 2,415 ecua
litralta tai tätä vastaava summa Espanjan pesetoina.

II. Alkoholin määräpaikka ja käyttö

Myyntiin saatettu alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin tämän
asetuksen 2 artiklassa luetelluista kolmansista maista, jossa siitä poistetaan vesi, yksinomaan polttoainealalla
käytettäväksi.

Kansainvälinen valvontaliike antaa alkoholin määräpaikkaa ja käyttöä koskevat todisteet, jotka on toimitettava
interventioelimelle.

Tarjouskilpailun voittaja vastaa tähän liittyvistä kuluista.
III. Tarjousten tekeminen

1 . Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran suuruiselta määrältä alkoholia, jonka tilavuusprosentti on 100.
Pienempää määrää koskevaa tarjousta ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on

— joko lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle, Commission des Communautes
europeennes, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— tai jätettävä Euroopan yhteisöjen komission rakennuksen "Loi 1 30" vastaanottoon, bätiment "Loi 1 30"
de la Commission des Communautes europeennes, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/
Brussel, 4 kohdassa tarkoitettuna päivänä kello 11 ja 12 välisenä aikana.

3. Tarjoukset laitetaan suljettuun ja sinetöityyn kirjekuoreen, jossa on merkintä "Soumission-adjudication

simple n° 203/96 CE — Alcool, DG VI/E/2 — A n'ouvrir qu'en seance du groupe" ("Osallistuminen

yksittäiseen tarjouskilpailuun Nro 203/96 EY — Alkoholi PO VI/E/2 — Saa avata vasta ryhmäkokoukses
sa"), ja joka puolestaan laitetaan komissiolle osoitettuun toiseen kirjekuoreen.
4. Tarjousten on oltava perillä komissiossa viimeistään 8 heinäkuuta 1996 kello 12.00 Brysselin aikaa.

5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite, ja niissä on ilmoitettava
a) yksittäistä tarjouskilpailua Nro 203/96 EY koskeva viite;
b) tarjottu hinta ecuina hehtolitralta alkoholia, jonka tilavuusprosentti on 100;
c) kaikki asetuksen (ETY) Nro 377/93 31 artiklassa säädetyt sitoumukset ja ilmoitukset, tarjouskilpailu
tetun alkoholin lopullinen määräpaikka sekä todiste toimijan kanssa tehdystä veden poistamista ja yk
sinomaan polttoainealalla tapahtuvaa käyttöä koskevasta sitoumuksesta.

6. Jokaiseen tarjoukseen on liityttävä seuraavien interventioelinten antama todistus osallistumisvakuuden
tallettamisesta:

— FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (puh.: 347 65 00; teleksir 23427 FEGA; telekopio: 521 9832).
Tämän vakuuden on oltava 3,622 ecua hehtolitralta alkoholia, jonka tilavuusprosentti on 100.
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Nro L 150/21

YKSITTÄINEN TARJOUSKILPAILU Nro 204/96 EY
I. Myyntiin saatetun alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet
Määrä
hehtolitroina
100 tilav.-%m
alkoholia

N:o 822/87

ITALIA

Bertolino SpA — Partinico (PA)

10 000

35

raaka

Bonollo SpA — Formigine (MO)

15 000

36

raaka

I.C.V. SpA — Borgoricco (PD)

5 000

39

raaka

F.lli Cipriani SpA — Chizzola d'Ala (TN)

7 500

35

raaka

Villapana SpA — Faenza (RA)

7 500

35

raaka

Ge. Dis. SpA — Marsala

5 000

39

raaka

Sammioiden

Sijainti

Jäsenvaltio

numero

Yhteensä

Viittaus
asetukseen

Alkoholityyppi

(ETY)

50 000

Asianomaisten henkilöiden on mahdollista saada kyseiselle interventioelimelle osoitetulla hakemuksella sen
edustajan ottamia näytteitä myyntiin saatetusta alkoholista maksua vastaan, jonka suuruus on 2,415 ecua
litralta tai tätä vastaava summa Italian liiroina.

II. Alkoholin määräpaikka ja käyttö
Myyntiin saatettu alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin tämän
asetuksen 2 artiklassa luetelluista kolmansista maista, jossa siitä poistetaan vesi, yksinomaan polttoaineteolli
suudessa käytettäväksi .

Kansainvälinen valvontaliike antaa alkoholin määräpaikkaa ja käyttöä koskevat todisteet, jotka on toimitettava
asianomaiselle interventioelimelle .

Tarjouskilpailun voittaja vastaa tähän liittyvistä kuluista.
III. Tarjousten tekeminen

1 . Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran suuruiselta määrältä alkoholia, jonka tilavuusprosentti on 100.
Pienempää määrää koskevaa tarjousta ei hyväksytä.
2. Tarjoukset on

— joko lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle, Commission des Communautes
europeennes, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— tai jätettävä Euroopan yhteisöjen komission rakennuksen "Loi 130" vastaanottoon, bätiment "Loi 130"
de la Commission des Communautes europeennes, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/
Brussel, 4 kohdassa tarkoitettuna päivänä kello 11 ja 12 välisenä aikana.

3. Tarjoukset laitetaan suljettuun kirjekuoreen, jonka päälle on laitettava merkintä "Soumission-adjudication

simple n° 204/96 CE — Alcool. DG VI/E/2 — A n'ouvrir qu'en seance du groupe" ("Osallistuminen
yksittäiseen tarjouskilpailuun Nro 204/96 EY — Alkoholi PO VI/E/2 — Saa avata vasta ryhmäkokoukses
sa"), ja joka vuorostaan laitetaan komissiolle osoitettuun toiseen kirjekuoreen .
4. Tarjousten on oltava komissiossa viimeistään 8 heinäkuuta 1996 kello 12.00 Brysselin aikaa.

5. Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite ja niissä on ilmoitettava
a) yksittäistä tarjouskilpailua Nro 204/96 EY koskeva viite;
b) tarjottu hinta ecuina hehtolitralta alkoholia, jonka tilavuusprosentti on 100;
c) kaikki asetuksen (ETY) Nro 377/93 31 artiklassa säädetyt sitoumukset ja ilmoitukset, tarjouskilpailu
tetun alkoholin lopullinen määräpaikka sekä todiste toimijan kanssa tehdystä veden poistamista ja
käyttöä ainoastaan polttoainealalla koskevasta sitoumuksesta.
6. Jokaiseen tarjoukseen on liitettävä seuraavien interventioelinten antama todistus osallistumisvakuuden
tallentamisesta:

— AIMA via Palestro 81 , 1-00185 Roma (puh.: 47 49 91 ; teleksi: 620 331 , 620 252, 613 003; telekopio:
445 3940, 495 3940).
Tämän vakuuden on oltava 3,622 ecua hehtolitralta alkoholia, jonka tilavuusprosentti on 100.
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YKSITTÄINEN TARJOUSKILPAILU N:o 205/96 EY

I. Myyntiin saatetun alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet
Määrä
hehtolitroina
100 tilav.-%:n
alkoholia

N:o 822/87

ITALIA

Enodistil SpA — Alcamo (TP)

5 000

35

raaka

Dist. Centro Adriatico Ascoli Piceno (AP)

7 500

35

raaka

Caviro Seri — Faenza (RA)

7 500

35

raaka

Balice Sno — Valenzano (BA)

5 000

36

raaka

Caviro Seri — Faenza (RA)

5 000

36

raaka

10 000

39

raaka

Kronion Seri — Agrigento (AG)

5 000

39

raaka

Distercoop Seri — Faenza (RA)

5 000

39

raaka

Sammioiden

Sijainti

Jäsenvaltio

numero

Di Trani SpA — Trani (BA)

Yhteensä

Viittaus
asetukseen

Alkoholityyppi

(ETY)

50 000

Asianomaisten henkilöiden on mahdollista saada kyseiselle interventioelimelle osoitetulla hakemuksella sen
edustajan ottamia näytteitä myyntiin saatetusta alkoholista maksua vastaan, jonka suuruus on 2,415 ecua
litralta tai tätä vastaava summa Italian liiroina .

II. Alkoholin määräpaikka ja käyttö

Myyntiin saatettu alkoholi on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolelle. Se on tuotava johonkin tämän
asetuksen 2 artiklassa luetelluista kolmansista maista, jossa siitä poistetaan vesi, yksinomaan polttoaineteolli
suudessa käytettäväksi .

Kansainvälinen valvontaliike antaa alkoholin määräpaikkaa ja käyttöä koskevat todisteet, jotka on toimitettava
asianomaiselle interventioelimelle.

Tarjouskilpailun voittaja vastaa tähän liittyvistä kuluista.
III . Tarjousten tekeminen

1 . Tarjoukset on tehtävä 50 000 hehtolitran suuruiselta määrältä alkoholia, jonka tilavuusprosentti on 100.
Pienempää määrää koskevaa tarjousta ei hyväksytä.
2 . Tarjoukset on

—- joko lähetettävä kirjattuna kirjeenä Euroopan yhteisöjen komissiolle, Commission des Communautes
europeennes, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,
— tai jätettävä Euroopan yhteisöjen komission rakennuksen "Loi 130" vastaanottoon, bätiment "Loi 130"
de la Commission des Communautes europeennes, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/
Brussel, 4 kohdassa tarkoitettuna päivänä kello 11 ja 12 välisenä aikana.

3 . Tarjoukset laitetaan suljettuun kirjekuoreen, jonka päälle on laitettava merkintä "Soumission-adjudication
simple n° 205/96 CE — Alcool, DG VI/ E/2 — A n'ouvrir quen seance du groupe" ("Osallistuminen
yksittäiseen tarjouskilpailuun N:o 205/96 EY — Alkoholi PO VI/E/2 — Saa avata vasta ryhmäkokoukses
sa"), ja joka vuorostaan laitetaan komissiolle osoitettuun toiseen kirjekuoreen.
4. Tarjousten on oltava komissiossa viimeistään 8 heinäkuuta 1996 kello 12.00 Brysselin aikaa.
5 . Jokaisessa tarjouksessa on oltava tarjouksen tekijän nimi ja osoite ja niissä on ilmoitettava
a) yksittäistä tarjouskilpailua Nro 205/96 EY koskeva viite;
b) tarjottu hinta ecuina hehtolitralta alkoholia, jonka tilavuusprosentti on 100;
c) kaikki asetuksen (ETY) N:o 377/93 31 artiklassa säädetyt sitoumukset ja ilmoitukset, tarjouskilpailu
tetun alkoholin lopullinen määräpaikka sekä todiste toimijan kanssa tehdystä veden poistamista ja
käyttöä ainoastaan polttoainealalla koskevasta sitoumuksesta.

6. jokaiseen tarjoukseen on liitettävä seuraavien interventioelinten antama todistus osallistumisvakuuden
tallentamisesta :

— AIMA via Palestro 81 , 1-00185 Roma (puh .: 47 49 91 ; teleksi: 620 331 , 620 252, 613 003; telekopio:
445 3940 , 495 3940).

Tämän vakuuden on oltava 3,622 ecua hehtolitralta alkoholia, jonka tilavuusprosentti on 100.
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N:o L 150/23

LIITE II

Ainoat käytettävissä olevat yhteysnumerot Brysseliin ovat

DG VI/E/2 (a lattention de/vastaanottajat MM. Chiappone/Van der Stappen):
— teleksi :

22037 AGREC B,

— telekopio:

(32 2) 295 92 52.

22070 AGREC B (kreikkalaiset kirjainmerkit),

LIITE III

Ilmoitus erän hylkäämisestä tai hyväksymisestä viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin
myymiseksi asetuksella (EY) N:o 1129/96 avatun yksittäisen tarjouskilpailun yhteydessä
— Tarjouskilpailun voittajaksi julistetun tarjouksentekijän nimi :

— Tarjouskilpailun päivämäärä:
— Päivä, jona tarjouskilpailun voittaja on hyväksynyt tai hylännyt erän:
Erän
numero

Määrä
hehtolitroina

Alkoholin

sijaintipaikka

Hylkäämisen
tai hyväksymisen perustelut

N:o L 150/24
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 1130/96,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996,

valkoisen sokerin toimittamisesta elintarvikeapuna
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

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

N:o 2200/87 (4), sellaisena kuin se on muutettuna asetuk
sella (ETY) N:o 790/91 (*), annettujen sääntöjen mukaan;
on tarpeen tarkentaa erityisesti toimittamista koskevat
määräajat ja ehdot sekä menettely, jota noudatetaan siitä
aiheutuneiden kustannusten määrittämisessä,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

dan,

1 artikla

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 3972/86 soveltamista koskevista yksi
tyiskohtaisista säännöistä 21 päivänä toukokuuta 1987
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) Nro 1 420/87 (3)
vahvistetaan luettelo maista ja elimistä, joille voidaan
toimittaa elintarvikeapua, ja määritetään yleiset perusteet
elintarvikeavun
kuljettamisesta
fob-toimitusvaiheen
jälkeen,
useiden elintarvikeavun antamista koskevien päätösten

johdosta komissio on myöntänyt tietyille vastaanottajille

Yhteisössä

saatetaan

liikkeelle

valkoista

sokeria

sen

toimittamiseksi yhteisön elintarvikeapuna liitteessä osoite
tuille vastaanottajille asetuksen (ETY) Nro 2200/87 sään
nösten mukaisesti liitteessä luetelluin edellytyksin. Toimi
tukset jaetaan tarjouskilpailulla.

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

72 tonnia sokeria, ja

2 artikla

nämä yhteisön elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden
toimitukset olisi tehtävä yhteisössä liikkeelle saattamista
koskevista yleisistä yksityiskohtaisista säännöistä 8 päivänä
heinäkuuta 1987 annetussa komission asetuksessa (ETY)

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

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

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(>) EYVL N:o L 370, 30.12.1986, s. 1
(2) EYVL N:o L 174, 7.7.1990, s. 6
(n EYVL N;0 L 136) 26.5.1987, s. 1

(«) EYVL N:o L 204, 25.7.1987, s. 1

n EYVL N:o L 81 , 28.3.1991 , s. 108
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N:o L 150/25

LIITE

ERÄ A

1 . Toimi N:o ('): 908/95
2. Ohjelma: 1995

3. Vastaanottaja (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag Nederland [puh.: (31-70) 33 05 757;
telekopio: 36 41 701 ; teleksi: 30960 EURON NL]
4. Vastaanottajan edustaja 0: vastaanottaja nimittää
5. Määräpaikka tai -maa: Sudan
6. Liikkeelle saatettava tuote : valkoinen sokeri

7. Tavaran ominaisuudet ja laatu (3) f) (8): katso EYVL N:o C 114, 29.4.1991 , s. 1 (V.A.1 kohta)
8 . Kokonaismäärä (tonnia): 72
9. Erien määrä: 1

10. Pakkaaminen ja merkinnät (6) f) (l0): katso EYVL N:o C 1 14, 29.4.1991 , s. 1 (VA2 ja VA3 kohdat)
merkinnässä käytettävä kieli: englanti
Lisämerkintöjä: "Expiry date ..."

11 . Tuotteen liikkeelle saattamisen tapa: neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1785/81 24 artiklan 1 a kohdan
kuudennen alakohdan mukaisesti yhteisössä tuotettu sokeri

sokeri "A tai B" (a ja b kohdat)
12. Toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan
13 . Laivaussatama: —

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

16. Varaston osoite ja tarvittaessa purkusatama: —

17. Jakso, jolloin tuotteet ovat saatavilla laivaussatamassa: 29.7—18.8.1996
18. Toimituksen määräpäivä: —

19. Menettely toimituskustannusten määrittämiseksi: tarjouskilpailu

20. Tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymispäivä: 8.7.1996 [kello 12 (Brysselin aikaa)]
21 . Toisessa tarjouskilpailussa:

a) tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymispäivä: 22.7.1996 [kello 12 (Brysselin aikaa)]
b) jakso, jolloin tuotteet ovat saatavilla laivaussatamassa: 12.8—1.9.1996
c) toimituksen määräpäivä: —

22. Tarjouskilpailuvakuuden määrä: 15 ecua tonnia kohti
23. Toimitusvakuuden määrä: 10 prosenttia tarjouksen määrästä ecuina
24. Osoite, johon tarjoukset ja tarjouskilpailuvakuudet lähetetään ('):
Bureau de laide alimentaire

Attn. M. T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetsraat 200
B- 1 049 Bruxelles/Brussel

Huom! Uudet numerot! teleksi : 25670 AGREC B; telekopio: (32-2) 296 70 03/296 70 04

25. Tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä maksettava tuki (4): valkoiseen sokeriin 11.6.1996 sovellettava
jaksottainen tuki, joka on vahvistettu komission asetuksella (EY) N:o 1007/96 (EYVL N:o L 135,
6.6.1996, s. 1 )

N:o L 150/26
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(') Toimen numero on mainittava kaikessa kirjeenvaihdossa.

(2) Tarjouskilpailun voittajan on otettava yhteyttä vastaanottajaan mahdollisimman pian selvittääkseen, mitä
kuljetusasiakirjoja tarvitaan.

(3) Tarjouskilpailun voittajan on annettava vastaanottajalle viralliselta laitokselta peräisin oleva todistus siitä,
että kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevat ydinsäteilyä koskevat normit eivät ylity toimitettavan tuot
teen osalta. Radioaktiivisuustodistuksessa on oltava cesium-134- ja - 137- sekä jodi-131-taso.
Radioaktiivisuustodistuksen on oltava toimivaltaisen viranomaisen antama ja seuraavia maita varten
oikeaksi todistettu: Sudan .

(4) Komission asetusta (ETY) N:o 2330/87 (EYVL N:o L 210, 1.8.1987, s. 56), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (ETY) Nro 2226/89 (EYVL N:o L 214, 25.7.1989, s. 10), sovelletaan vientitukeen .
Edellä mainitun asetuksen 2 artiklassa tarkoitettu päivämäärä on tämän liitteen kohtaan 25 merkitty
päivämäärä.

Tuen määrä muutetaan kansalliseksi valuutaksi maatalouden muuntokurssilla, jota sovelletaan vientiä
koskevien tullimuodollisuuksien täyttymispäivänä. Komission asetuksen (ETY) N:o 1068/93 (EYVL Nro L
108, 1.5.1993, s. 106), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 2853/95 (EYVL Nro
L 299, 12.12.1995, s. 1 ), 13—17 artiklan säännöksiä ei sovelleta tähän määrään.

(s) Toimittajan on lähetettävä kaksoiskappale alkuperäisestä laskusta seuraavaan osoitteeseen: Willis Corroon
Scheuer, Postbus 1315, NL-1000 BH Amsterdam.

(6) Sen varalta, että tavarat mahdollisesti säkitetään uudelleen, tarjouskilpailun voittajan on toimitettava 2
prosenttia ylimääräisiä tyhjiä säkkejä, jotka ovat samaa laatua kuin tavaraa sisältävät säkit ja joissa on
merkinnän jälkeen suuraakkonen "R".

(J) Sokeriluokka todetaan sitovasti asetuksen (ETY) N:o 2103/77 (EYVL Nro L 246, 27.9.1977, s. 12) 18
artiklan 2 kohdan a alakohdan toisessa luetelmakohdassa säädettyä sääntöä soveltamalla.

(8) Tarjouskilpailun voittajan on toimitettava vastaanottajalle tai hänen edustajalleen toimituksen yhteydessä
seuraavat asiakirjat:

— terveystodistus ja viimeinen käyttöpäivä.

f) Poiketen siitä, mitä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o C 114 määrätään, VA.3 .C kohdan
teksti korvataan seuraavalla tekstillä: "merkintä 'Euroopan yhteisö'".
(I0) Laivaus on tehtävä 20 jalan konteissa, ehdoin FCL/FCL.
Toimittaja vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat konttien pinoamisesta laivaussatamassa. Vastaanottaja
vastaa kaikista sitä seuraavista lastauskustannuksista, joihin kuuluvat konttien konttiterminaalista pois
vientikustannukset Asetuksen (ETY) N:o 2200/87 13 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan säännöksiä ei
sovelleta.

Tarjouskilpailun voittajan on esitettävä vastaanottajalle kunkin kontin täydellinen pakkausluettelo ja
ilmoitettava kuhunkin tarjouskilpailuilmoituksessa tarkoitettuun laivausnumeroon liittyvien säkkien luku
määrä.

Tarjouskilpailun voittajan on suljettava jokainen kontti numeroidun lukituslaitteen (SYSKO locktainer
180 seal) avulla ja toimitettava numero tiedoksi vastaanottajan huolitsijalle.
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Nro L 150/27

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1131/96,
annettu 24 päivänä kesäkuuta 1 996,

makaronivalmisteiden toimittamisesta elintarvikeapuna
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

heinäkuuta 1987 annetussa komission asetuksessa (ETY)

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

Nro 2200/87 (4), sellaisena kuin se on muutettuna asetuk
sella (ETY) Nro 790/91 0, annettujen sääntöjen mukaan;

sen ,

on tarpeen tarkentaa erityisesti toimittamista koskevat

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

määräajat ja ehdot sekä menettely, jota noudatetaan siitä
aiheutuneiden kustannusten määrittämisessä,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

dan,
1 artikla

sekä katsoo, että

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

useiden elintarvikeavun antamista koskevien päätösten
johdosta komissio on myöntänyt tietyille vastaanottajille

Yhteisössä saatetaan liikkeelle makaronivalmisteita niiden

toimittamiseksi yhteisön elintarvikeapuna liitteessä osoite
tuille vastaanottajille asetuksen (ETY) Nro 2200/87 sään
nösten mukaisesti ja liitteissä luetelluin edellytyksin.
Toimitukset jaetaan tarjouskilpailulla.
Tarjouskilpailun voittajan katsotaan saaneen tietoonsa
kaikki sovellettavat yleiset ja erityiset ehdot ja hyväksy
neen ne. Mitään muita hänen tarjoukseensa sisältyviä
ehtoja tai varauksia ei oteta huomioon.
2 artikla

1 250 tonnia makaronivalmisteita, ja
nämä toimitukset olisi tehtävä yhteisön elintarvikeapuna
toimitettavien tuotteiden yhteisössä liikkeelle saattamista
koskevista yleisistä yksityiskohtaisista säännöistä 8 päivänä

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

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

jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

C) EYVL Nro L 370, 30.12.1986, s. 1

H EYVL Nro L 174, 7.7.1990, s. 6

(3) EYVL Nro L 136, 26.5.1987, s. 1

(4) EYVL Nro L 204, 25.7.1987, s. 1
O EYVL Nro L 81 , 28.3.1991 , s. 108

N:o L 150/28
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LIITE

ERÄT A ja B
1 . Toimi Nro ('): 924/95 (A); 925/95 (B)
2. Ohjelma: 1995

3. Vastaanottaja ^): Solidaridad Internacional, Glorieta de Quevedo 7, 6-D E-28015 Madrid [puh.: (34
1)593 11 13, telekopio: 448 44 69] / Oxfam Belgique, rué du conseil 39 B-1050 Bruxelles, [puh.: (32-2)
512 99 90, telekopio: 511 89 19 (contact: J.M. Biquet)]

4. Vastaanottajan edustaja Croissant Rouge Sahraoui, 17 rue Ben M Hidi Lardi, Oran [puh.: (213-6)
39 64 24, telekopio: 33 10 65. Contact: Mr Nanni Yamma]
5. Määräpaikka tai -maa: Algeria
6. Liikkeelle saatettava tuote: makaronivalmisteet

7. Tavaran ominaisuudet ja laatu (3) (6) f): katso EYVL N:o C 114, 29.4.1993, s. 1 (II.C.La kohta)
8 . Kokonaismäärä (tonnia): 1 250

9. Erien määrä: 2 (erä A: 625 tonnia; erä B: 625 tonnia)

10. Pakkaaminen ja merkinnät (5): katso EYVL N:o C 34, 6.2.1993, s. 3 (II.C.2.a ja II.C.3 kohdat)
merkinnässä käytettävä kieli : ranska

11 . Tuotteen liikkeelle saattamisen tapa: yhteisön markkinat

12. Toimitusvaihe: toimitettu purkusatamaan — purettu
13 . Laivaussatama: —

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

16. Varaston osoite ja tarvittaessa purkusatama: —

17. Jakso, jolloin tuotteet ovat saatavilla laivaussatamassa: A: 5.— 18.8.1 996; B: 12.—25.8.1996
18. Toimituksen määräpäivä: A: 1.9.1996; B : 8.9.1996

19. Menettely toimituskustannusten määrittämiseksi: tarjouskilpailu

20. Tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymispäivä: 8.7.1996 [kello 12 (Brysselin aikaa)]
21 . Toisessa tarjouskilpailussa:

a) tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymispäivä: 22.7.1996 [kello 12 (Brysselin aikaa)]
b) jakso, jolloin tuotteet ovat saatavilla laivaussatamassa: A: 19.8 .—1.9.1996; B: 26.8 .—8.9.1996
c) toimituksen määräpäivä: A: 15.9.1996; B: 22.9.1996

22. Tarjouskilpailuvakuuden määrä: 5 ecua tonnia kohti
23. Toimitusvakuuden määrä: 10 prosenttia tarjouksen määrästä ecuina

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

Attn. Mr M. T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B- 1 049 Bruxelles/Brussel

Huom! Uudet numerot! teleksi: 25670 AGREC B; telekopio: (32-2) 296 70 03/296 70 04

25. Tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä maksettava tuki (4): 30.6.1 996 sovellettava tuki, joka on
vahvistettu komission asetuksella (EY) N:o 978/96 (EYVL N:o L 131 , 21.6.1996, s. 30)
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N:o L 150/29

Vtitteet

(') Toimen numero on mainittava kaikessa kirjeenvaihdossa.

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

(4) Komission asetusta (ETY) Nro 2330/87 (EYVL N:o L 210, 1.8.1987, s. 56), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2226/89 (EYVL N:o L 214, 25.7.1989, s. 10), sovelletaan vientitukeen.
Edellä mainitun asetuksen 2 artiklassa tarkoitettu päivämäärä on tämän liitteen kohtaan 25 merkitty
päivämäärä.

Tuen määrä muutetaan kansalliseksi valuutaksi maatalouden muuntokurssilla, jota sovelletaan vientiä
koskevien tullimuodollisuuksien täyttämispäivänä. Komission asetuksen (ETY) N:o 1068/93 (EYVL N:o L
108, 1.5.1993, s. 106), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2853/95 (EYVL N:o
L 299, 12.12.1995, s. 1 ), 13—17 artiklan säännöksiä ei sovelleta tähän määrään.
(s) Sijoitettuina kertakäyttöisiin 20 jalan kontteihin .

(6) Katso EYVL N:o C 114:n tiedonannon kolmas muutos, joka on julkaistu EYVL:ssä N:o C 254, 1.10.1992,
s . 14 .

f) Tarjouskilpailun voittaja toimittaa vastaanottajalle tai tämän edustajalle toimituksen yhteydessä seuraavan
asiakirjan:

— kasvien terveystodistus.

N:o L 150/30

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

25. 6. 96

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1132/96,
annettu 24 päivänä kesäkuuta 1 996,
kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

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

sen,

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

dan,
sekä katsoo, että

Yhteisössä saatetaan liikkeelle kasviöljyä sen toimittami
seksi yhteisön elintarvikeapuna liitteessä osoitetuille

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

vastaanottajille asetuksen (ETT) Nro 2200/87 säännösten
mukaisesti ja liitteessä luetelluin edellytyksin. Toimitukset
jaetaan tarjouskilpailulla.

useiden elintarvikeavun antamista koskevien päätösten
1011 tonnia kasviöljyä,

Poiketen asetuksen (ETY) Nro 2200/87 7 artiklan 3
kohdan d alakohdan säännöksistä, tarjoaja voi erän E
osalta merkitä kaksi lastaussatamaa, joiden ei tarvitse

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

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

johdosta komissio on myöntänyt tietyille vastaanottajille

Toimittaminen kattaa yhteisössä tuotetun kasviöljyn liik
keelle saattamisen . Liikkeelle saattaminen ei saa koskea

sisäisessä jalostusmenettelyssä valmistettua ja/tai pakattua
tuotetta.

kuulua samaan satama-alueeseen .

sella (ETY) Nro 790/91 0, annettujen sääntöjen mukaan;
on tarpeen tarkentaa erityisesti toimittamista koskevat
määräajat ja ehdot sekä menettely, jota noudatetaan siitä
aiheutuneiden kustannusten määrittämisessä, ja

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

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen

jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 370, 30.12.1986, s. 1
0) EYVL N:o L 174, 7.7.1990, s. 6

h) EYVL N:o L 136, 26.5.1987, s. 1

«) EYVL N:o L 204, 257.1987, s. 1
O EYVL N:o L 81 , 28.3.1991 , s. 108
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N:o L 150/31

LIITE

ERÄT A, B, C, D
1 . Toimet N:o (>): 952/95 (A); 953/95 (B); 954/95 (C); 955/95 (D)
2. Ohjelma: 1995

3. Vastaanottaja ^): WFP (World Food Programme), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma; [puh.:
(39-6) 57 971 ; teleksi: 626675 WFP I]
4. Vastaanottajan edustaja: vastaanottaja nimittää

5. Määräpaikka tai -maa ^: A: Jordania; B: Kenia; C: Tunisia; D: Sambia

6. Liikkeelle saatettava tuote: puhdistettu rapsiöljy
7. Tavaran ominaisuudet ja laatu (3) f): katso EYVL N:o C 114, 29.4.1991 , s. 1 (IIIA.l.a kohta)
8. Kokonaismäärä (tonnia) 276

9. Erien määrä: 4 (erä A: 60 t; erä B: 79 t; erä C: 51 t; erä D: 86 t)

10. Pakkaaminen ja merkinnät (6) (9): katso EYVL N:o C 114, 29.4.1991 , s. 1 (IIIA2.1 , IILA.2.3 ja IIIA3
kohdat)

5 litran metallitölkkeihin ilman ristikkäisiä pahvikappaleita
merkinnässä käytettävä kieli: englanti (A, B, D); ranska (C)

Lisämerkintöjä (A): "NOT FOR SALE" + "Expiry date:..."
11 . Tuotteen liikkeelle saattamisen tapa: yhteisössä tuotetun puhdistetun rapsiöljyn liikkeelle saattami
nen. Liikkeelle saattaminen ei saa koskea sisäisessä jalostusmenettelyssä valmistettua ja/tai pakattua
tuotetta.

12. Toimitusvaihe: A, B, C: toimitettu purkusatamaan — purettu
D: toimitettu määräpaikkaan
13 . Laivaussatama: —

14. Vastaanottajan tarkentama purkusatama: —

15. Purkusatama: A: Aqaba; B: Mombasa; C: Tunis
16. Varaston osoite ja tarvittaessa purkusatama: D; WFP warehouse, Lusaka

17. Jakso, jolloin tuotteet ovat saatavilla laivaussatamassa, kun toimitus jaetaan laivaussatamavai
heessa: 5 .— 18.8.1996

18 . Toimituksen määräpäivä: A, C: 1.9.1996; B: 15.9.1996; D: 29.9.1996

19. Menettely toimituskustannusten määrittämiseksi: tarjouskilpailu

20. Tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymispäivä: 9.7.1996 [kello 12 (Brysselin aikaa)]
21 . Toisessa tarjouskilpailussa:

a) tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymispäivä: 23.7.1996 [kello 12 (Brysselin aikaa)]
b) jakso, jolloin tuotteet ovat saatavilla laivaussatamassa, kun toimitus jaetaan laivaussatamavaiheessa:
19.8 .—1.9.1996

c) toimituksen määräpäivä: A, C: 15.9.1996; B: 29.9.1996; D: 13.10.1996
22. Tarjouskilpailuvakuuden määrä: 15 ecua tonnia kohti
23. Toimitusvakuuden määrä: 10 prosenttia tarjouksen määrästä ecuina

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

Attn . Mr T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B- 1 049 Bruxelles/Brussel

teleksi: 25670 AGREC B; telekopio: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04
25. Tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä maksettava tuki (4): —

N:o L 150/32
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ERA E

1 . Toimi Nro ('): 922/95 (E1 ); 923/95 (E2)
2. Ohjelma: 1995

3. Vastaanottaja (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [puh.: (31-70)33 05 757;
telekopio: 36 41 701 ; teleksi: 30960 EURON NL]
4. Vastaanottajan edustaja: vastaanottaja nimittää
5. Määräpaikka tai -maa: E1 : Sudan; E2: Nicaragua
6. Liikkeelle saatettava tuote: puhdistettu rapsiöljy

7. Tavaran ominaisuudet ja laatu (3) f): katso EYVL N:o C 114, 29.4.1991 , s. 1 (IILA.l.a kohta)
8 . Kokonaismäärä (tonnia) 735

9. Erien määrä: 1 ; 2 osassa (E1 : 405 t; E2: 330 t)

10 . Pakkaaminen ja merkinnät (6) (l0): katso EYVL N:o C 114, 29.4.1991 , s. 1 (IILA.2.1 , IIIA2.3 ja IIIA3
kohdat)

5 litran metallitölkkeihin ilman ristikkäisiä pahvikappaleita
merkinnässä käytettävä kieli: englanti (E1 ); espanja (E2)
Lisämerkintöjä (El ): Expiry date...

1 1 . Tuotteen liikkeelle saattamisen tapa: yhteisössä tuotetun puhdistetun rapsiöljyn liikkeelle saattami
nen . Liikkeelle saattaminen ei saa koskea sisäisessä jalostusmenettelyssä valmistettua ja/tai pakattua
tuotetta.

1 2. Toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan (8)
13. Laivaussatama: —

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

16. Varaston osoite ja tarvittaessa purkusatama: —

17. Jakso, jolloin tuotteet ovat saatavilla laivaussatamassa: 5.—25.8.1996
18 . Toimituksen määräpäivä: —

19. Menettely toimituskustannusten määrittämiseksi: tarjouskilpailu

20. Tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymispäivä: 9.7.1996 [kello 12 (Brysselin aikaa)]
21 . Toisessa tarjouskilpailussa:

a) tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymispäivä: 23.7.1996 [kello 12 (Brysselin aikaa)]
b) jakso, jolloin tuotteet ovat saatavilla laivaussatamassa: 19.8.—8.9.1996
c) toimituksen määräpäivä: —
22. Tarjouskilpailuvakuuden määrä: 15 ecua tonnia kohti
23. Toimitusvakuuden määrä: 10 prosenttia tarjouksen määrästä ecuina

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

Attn. Mr T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B - 1 049 Bruxelles/Brussel

teleksi: 25670 AGREC B; telekopio: (32-2) 296 70 03/296 70 04)

25. Tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä maksettava tuki (4): —
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N:o L 150/33

Viitteet

(') Toimen numero on mainittava kaikessa kirjeenvaihdossa.

(2) Tarjouskilpailun voittajan on otettava yhteyttä vastaanottajaan mahdollisimman pian selvittääkseen, mitä
kuljetusasiakirjoja tarvitaan .

(3) Tarjouskilpailun voittajan on annettava vastaanottajalle viralliselta laitokselta peräisin oleva todistus siitä,
että kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevat ydinsäteilyä koskevat normit eivät ylity toimitettavan tuot
teen osalta. Radioaktiivisuustodistuksessa on oltava cesium- 134- ja - 137- sekä jodi-131-taso.
Erä E: Radioaktiivisuustodistuksen (E2 ja alkuperätodistuksen) on oltava toimivaltaisen viranomaisen
antama.

(4) Asetuksen (ETY) N:o 2200/87 7 artiklan 3 kohdan g alakohdan säännöksiä ei sovelleta.
(5) Komission edustusto, johon tarjouskilpailun voittajan on otettava yhteyttä: katso EYVL N:o C 114,
29.4.1991 , s. 33 .

(6) Poiketen siitä, mitä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä Nro C 114 määrätään, III.A.3 .C kohdan

teksti korvataan seuraavalla tekstillä: "merkintä 'Euroopan yhteisö'".
f) Tarjouskilpailun voittajan on toimitettava vastaanottajalle tai hänen edustajalleen toimituksen yhteydessä
seuraavat asiakirjat:
— terveystodistus .

(8) Poiketen asetuksen (ETY) N:o 2200/87 7 artiklan 3 kohdan d alakohdan säännöksistä, tarjoaja voi merkitä
kaksi laivaussatamaa, joiden ei tarvitse kuulua samaan satama-alueeseen .
(9) Sijoitettuina 20 jalan kontteihin. Konttien maksuttoman säilytysajan on oltava vähintään ( 15) päivää.

(10) Laivaus on tehtävä 20 jalan konteissa, ehdoin FCL/FCL (kunkin kontin nettosisältö on 15 tonnia).
Toimittaja vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat konttien pinoamisesta konttiterminaaliin laivaussata
massa. Vastaanottaja vastaa kaikista sitä seuraavista lastauskustannuksista, joihin kuuluvat konttien kontti
terminaalista poisvientikustannukset.

Asetuksen (ETY) N:o 2200/87 13 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan säännöksiä ei sovelleta.
Tarjouskilpailun voittajan on esitettävä vastaanottajalle kunkin kontin täydellinen pakkausluettelo ja
ilmoitettava kuhunkin tarjouskilpailuilmoituksessa tarkoitettuun laivausnumeroon laivausnumeroon liitty
vien metallitölkkien lukumäärä. Tarjouskilpailun voittajan on lastattava pahvilaatikot kontteihin siten, että
ne täyttävät kaiken tyhjän tilan; viimeinen pahvilaatikkorivi on lujitettava remmeillä.
Tarjouskilpailun voittajan on suljettava jokainen kontti numeroidun lukituslaitteen (SYSKO locktainer
180 seal) avulla ja toimitettava numero tiedoksi vastaanottajan huolitsijalle.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1133/96,
annettu 24 päivänä kesäkuuta 1 996,
tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien
lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä

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

huomioon

muiden

sokerialan

tuotteiden

kuin

melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista sään

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

N:o 1568/95 Q, sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) N:o 1 104/96 (^ ja

asetuksessa (EY) N:o 1423/95 mainittujen sääntöjen
soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin
seuraa, että mainitut, tällä hetkellä voimassa olevat määrät
olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

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

sekä katsoo, että

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

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä kesäkuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4
(2) EYVL N:o L 110, 17.5.1995, s. 1
f EYVL N:o L 141 , 24.6.1995, s. 16

M EYVL N:o L 258, 28.10.1995, s. 50

O EYVL N:o L 150, 1.7.1995, s. 36

M EYVL N:o L 146, 20.6.1996, s. 34
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N:o L 150/35

LIITE

valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien
hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1996 annet
tuun komission asetukseen

(ecuina)

l

Edustava hinta

Lisätulli

CN-koodi

100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

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

23,94

4,33

\

23,94

9,56

23,94

4,14

23,94

9,13

31,77

9,35

31,77

4,83

31,77

4,83

0,32

0,34

(') Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 431 /68 (EYVL N:o L 89, 10.4.1968, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna, 1
artiklassa määritellylle vakiolaadulle.
(2) Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/72 (EYVL N:o L 94, 21.4.1972, s. 1 ) 1 artiklassa määritellylle vakiolaa
dulle .

(3) Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1134/96,
annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan
määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
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,
ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä
joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) N:o 1 50/95 (4), ja erityisesti sen 3
artiklan 3 kohdan ,

mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden

tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltä

vien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta, ja
edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiin
teät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esite

tylle tasolle,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

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

kiinteät arvot vahvistetaan

liitteessä olevassa

taulukossa merkityllä tavalla.

sekä katsoo, että
2 artikla

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

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä kesäkuuta 1996 .

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

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 337, 24.12.1994, s. 66
(2) EYVL N:o L 307, 20.12.1995, s. 21
(3) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1
(4) EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1
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N:o L 150/37

LIITE

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

0702 00 35

Kolmannen

Tuonnin kiinteä

maan koodi (')

arvo

arvo

284

72,1

388

78,7

400
404

73,4
63,6

204

80,2
88,4
60,2
62,3
86,8

208

44,0

512

212

97,5

524

624

528

060

95,8
76,8
55,3
156,2
61,0

066

53,8

068

69,1

204

144,3

061

51,3

624

87,1

064

105,3
338,0

999
052
053

0805 30 30

Tuonnin kiinteä

75,8

068

0709 90 77

Kolmannen

maan koodi (')

060

066

0709 10 20

CN-koodi

052

064

ex 0707 00 25

(ecua/100 kg)

416
508

800

63,9
72,2
86,5
1073
78,0

804

98,7

624
728

0809 10 30

72,7
74,3
68,0

999

79,0

052

144,4

999

89,5

400

220

317,0

999

159,7

999

317,0

052

155,9

052

41,6

061

182,0

204

77,5

064

124,1

412

54,2

624

151,9

999

81,3

052

134,0

204

I

88,8

220

74,0

388

69,9
68,2

400
512
520

524

528
600
624
999

0809 20 49

54,8
66,5
100,8
66,3
84,0
48,9
77,8

l

0809 30 31 , 0809 30 39

I

068

88,2

400

272,2

600

94,9

624

212,2

676

166,2

999

999

162,0
63,1
121,8
106,8
97,2

052

73,2

064

64,4

066

84,9

052
220
624

0809 40 20

068

61,2

400

166,4
245,9

0808 10 61 , 0808 10 63,

Il

0808 10 69

039

112,1

624

052

64,0
78,6

676

68,6

999

109,2

064

(') Komission asetuksessa (BY) Nro 68/96 (EYVL N:o L 14, 19.1.1 996, s. 6) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi "999' tarkoittaa muuta alkuperää
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1135/96,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 1996,
banaanien laatuvaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2257/94 saksankielisen
toisinnon ja banaanialan laatuvaatimusten noudattamisen valvontaan liittyvistä
säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2898/95 englanninkielisen toisinnon
oikaisemisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

1 artikla

sen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjeste
lystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 404/93 ('), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) Nro 3290/94 (2), ja erityisesti

Oikaistaan asetuksen (EY) Nro 2257/94 2 artikla sekä
saman asetuksen liite I.

Tämä oikaisu koskee ainoastaan saksankielistä toisintoa.
2 artikla

sen 4 artiklan ,

sekä katsoo, että

komission asetuksen (EY) Nro 2257/94 (3) saksankielinen
toisinto ja komission asetuksen (EY) Nro 2898/95 (4),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro
465/96 (% englanninkielinen toisinto eroavat muilla
yhteisön virallisilla kielillä olevista toisinnoista; tämän
vuoksi on syytä tehdä tarvittavat oikaisut näihin kahteen
kielitoisintoon, ja

Oikaistaan asetuksen (EY) Nro 2898/95 2, 7 ja 8 artikla.
Tämä oikaisu koskee ainoastaan englanninkielistä toisin
toa.

3 artikla

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

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanin

Asetuksen 2 artikla tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä

hallintokomitean lausunnon mukaiset,

heinäkuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
P)
(*)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

47, 25.2.1993, s. 1
349, 31.12.1994, s. 105
245, 20.9.1994, s. 6
304, 16.12.1995, s. 17

M EYVL N:o L 65, 15.3.1996, s. 5

