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(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY N:o 1370/96,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 1996,

Indonesiasta ja Thaimaasta peräisin olevien teksturoitujen polyesterifilamentti
lankojen tuontia koskevan väliaikaisen polkumyyntitullin voimassaolon jatkami
sesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

sestaan ehdottaa väliaikaisen polkumyyntitullin voimas
saolon jatkamista vielä kahdella kuukaudella, ja

sen,

viejät eivät ole esittäneet vastaväitteitä,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan
yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumi
sesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 384/96 (') ja erityisesti sen 23 artiklan,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

ottaa huomioon polkumyynnillä tai vientituella muista
kuin Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta
tuonnilta suojautumisesta 11 päivänä heinäkuuta 1988
annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro 2423/88 (2) ja
erityisesti sen 11 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo, että

23 päivänä toukokuuta 1996 annetulla komission asetuk
sella (EY) N:o 940/96 (3) otettiin käyttöön väliaikainen
polkumyyntitulli Indonesiasta ja Thaimaasta peräisin

1 artikla

Asetuksella (EY) Nro 940/96 käyttöön otetun Indonesiasta
ja Thaimaasta peräisin olevien teksturoitujen polyesterifi
lamenttilankojen tuontia koskevan väliaikaisen polku
myyntitullin voimassaoloaikaa jatketaan kahdella kuukau
della siten, että se päättyy 1 päivänä joulukuuta 1996.
Tullin soveltaminen lakkaa, jos neuvosto ennen tätä päivä
määrää toteuttaa lopulliset toimenpiteet tai menettely
päätetään asetuksen (ETY) Nro 2423/88 9 artiklan mukai
sesti .

2 artikla

olevien teksturoitujen polyesterifilamenttilankojen tuon
nissa,

tosiasioiden tarkastelua ei ole vielä saatettu päätökseen, ja
komissio on ilmoittanut asianomaisille viejille aikomuk

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

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

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 1996.
Neuvoston puolesta
D. SPRING

Puheenjohtaja

(<) EYVL Nro L 56, 6.3.1996, s. 1
(2) EYVL Nro L 209, 2.8.1988, s. 1 , asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 522/94 (EYVL Nro
L 66, 10.3.1994, s . 10).

(3) EYVL Nro L 128, 29.5.1996, s. 3

Nro L 178/2

[ FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

17. 7. 96

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1371 /96,
annettu 16 päivänä heinäkuuta 1996,
banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiön mukaisesti vuoden 1996

kolmanneksi vuosineljännekseksi (toinen jakso)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

maalle tai maaryhmälle, ylittävät ohjeelliset määrät, sovel
letaan vähennysprosenttia; tätä säännöstä ei kuitenkaan
sovelleta C-luokan eikä A- ja B-luokan todistushakemuk

siin, jotka koskevat enintään 150 tonnin määrää, jos A- ja
B-luokan hakemuksiin liittyvä kokonaismäärä ei ylitä
tietyn alkuperän osalta 15:tä prosenttia kaikista haetuista
määristä,

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

koska Kolumbiasta B-luokasta ja Venezuelasta peräisin
oleville banaaneille haetut määrät ylittävät käytettävissä
olevat määrät, olisi sovellettava vähennyskerrointa; tuonti
todistuksia voidaan antaa kaikissa muissa uusissa hake

ottaa huomioon banaanien tuontia yhteisöön koskevan

muksissa esitetyille määrille, ja

järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä 10 päivänä kesäkuuta 1993 annetun komission
asetuksen (ETY) N:o 1442/93 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 875/96 (4), ja
erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi, jotta
todistuksia voidaan antaa niin pian kuin mahdollista,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) Nro 404/93
täydentävistä yksityiskohtaisista säännöistä yhteisön
alueelle tuotavien banaanien tariffikiintiöjärjestelmästä ja
asetuksen (ETY) Nro 1442/93 muuttamisesta 1 päivänä
maaliskuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) Nro
478/95 Q, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella
(EY) Nro 702/95 (6), ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

Tuontitodistukset annetaan banaanien tariffikiintiöiden

sekä katsoo, että

mukaisesti asetuksen (EY) Nro 478/95 4 artiklan 1
kohdassa säädettyjen uusien hakemusten osalta vuoden
1996 kolmanneksi vuosineljännekseksi:

1 artikla

1 . hakemuksessa mainitulle määrälle :

banaanien

tuontitodistusten antamisesta vuoden

1996

kolmanneksi vuosineljännekseksi sekä uusien hakemusten

jättämisestä 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komis
sion asetuksen (EY) Nro 11 11 /96 O 2 artiklassa vahviste
taan käytettävissä olevat määrät, joista voidaan esittää uusi
tuontitodistushakemus tariffikiintiön mukaisesti vuoden

1996 kolmannen vuosineljänneksen osalta; asetuksen (EY)
Nro 478/95 4 artiklan 3 kohdassa säädetään niiden

määrien välittömästä määrittelystä, joille voidaan myöntää
tuontitodistuksia kyseiseltä alkuperäalueelta tai kyseisiltä
alkuperäalueilta,

a) alkuperää "Kolumbia" koskevien B-luokan todistus
hakemusten osalta muutettuna vähennyskertoimella
0,6673 lukuun ottamatta kuitenkaan hakemuksia,

jotka koskevat enintään 150 tonnin määrää;
b) alkuperää "Venezuela" koskevien A- ja B-luokan
todistushakemusten osalta muutettuna vähennysker
toimella 0,7423 lukuun ottamatta kuitenkaan hake

muksia, jotka koskevat enintään 150 tonnin määrää;
2. hakemuksessa mainitulle määrälle muun kuin edellä 1

komission asetuksen (ETY) Nro 1442/93 9 artiklan 3
kohdassa säädetään, että jos määrät, joille tuontitodistuksia
haetaan tietyn vuosineljänneksen tai tietyn alkuperäalueen
osalta asetuksen (EY) Nro 478/95 liitteessä I mainitulle
')
2)
')
4)
*)
6)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L
L
L

47, 25.2.1993, s. 1
349, 31.12.1994, s. 105
142, 12.6.1993, s. 6

118, 15.5.1996, s. 14
49, 4.3.1995, s. 13
71 , 31.3.1995, s. 84

A EYVL N:o L 148 , 20.6.1996, s. 22

alakohdassa mainittujen alkuperien osalta;
3 . hakemuksessa
tusten osalta.

mainitulle

määrälle

C-luokan

todis

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan

Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 1372/96,
annettu 16 päivänä heinäkuuta 1996,

kiinteän korvauksen vahvistamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon
liittyvää tilakorttia kohden tilivuodelle 1996

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon verkoston luomisesta Euroopan talousyh
teisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotie
tojen keruuta varten 15 päivänä kesäkuuta 1965 annetun
neuvoston asetuksen N:o 79/65/ETY ('), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 2801 /95 (2),
ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden
kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevän yhteisön komitean
lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

sekä katsoo, että

tietyistä kirjanpitotiloja koskevista soveltamissäännöistä
maatilojen tulojen selvittämiseksi 13 päivänä heinäkuuta
1983 annetun komission asetuksen (ETY) Nro 1915/83 (3)
5 artiklassa vahvistetaan komission jäsenvaltiolle

Komission jäsenvaltiolle kunkin asianmukaisesti täytetyn
tilakortin osalta maksama kiinteä korvaus vahvistetaan
120 ecuksi tilivuodelle 1996.

maksaman kiinteän korvauksen määrä kunkin asianmu

kaisesti täytetyn tilakortin osalta,

2 artikla

komission asetuksessa (EY) Nro 3141 /94 (4) vahvistetaan
kiinteä korvaus tilivuodelle 1995 120 ecuksi tilakorttia

kohden ,

kustannusten kehityksen ja sen tilakortin laatimiskuluja
koskevien vaikutusten perusteella tämän korvauksen
tarkistaminen ei ole aiheellista, ja

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

Sitä sovelletaan tilivuoteen 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(•) EYVL N:o 109, 23.6.1965, s. 1859/65
(2) EYVL N:o L 291 , 6.12.1995, s. 3
(3) EYVL N:o L 190, 14.7.1983, s. 25

M EYVL N:o L 332, 22.12.1994, s. 14
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Nro L 178/5

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1373/96,
annettu 16 päivänä heinäkuuta 1996,

asetuksissa (ETY) Nro 2942/73, (ETY) N:o 999/90 ja (ETY) N:o 862/91 säädettyjen
riisin erityisten tuontijärjestelmien mukauttamisesta väliaikaisesti Uruguayn
kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloutta
koskevan sopimuksen täytäntöön panemiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen
osana tehdyssä maataloutta koskevassa sopimuksessa
yhteisö sitoutuu tarifioimaan muuttuvat maksut ja korvaa
maan ne tulleilla 1 päivästä heinäkuuta 1995; kyseinen
korvaaminen on vaarassa muuttaa erityiset järjestelmät
toimintakelvottomiksi, ja edellä mainittuja komission
asetuksia on näin ollen tarpeen mukauttaa väliaikaisesti,

ottaa huomioon Uruguayn kierroksen monenvälisten
kauppaneuvottelujen osana tehtyjen sopimusten täytän
töön panemiseksi maatalousalalla tarvittavista mukautuk
sista ja siirtymätoimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3290/94 ('), sellai
sena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 1193/
96 (2), ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo, että

riisin tuonnista Egyptin arabitasavallasta 17 päivänä
toukokuuta 1977 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY)
Nro 1250/77 (3), Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT)
valtioista ja merentakaisista maista ja merentakaisilta
alueilta (MMA) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja
tiettyihin maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettuihin
tavaroihin sovellettavista järjestelyistä 5 päivänä maalis
kuuta 1990 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) Nro
715/90 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) Nro 619/96 (*), sekä Banglades
hista peräisin olevan riisin tuonnista 26 päivänä marras
kuuta 1990 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) Nro
3491 /90 (6) säädetään yhteisöön suuntautuvaan tuontiin
sovellettavaan maksuun tietyistä maista peräisin olevan
riisin osalta ja tiettyjen määrien rajoissa tehtävistä vähen
nyksistä, joiden edellytyksenä on erityisesti, että kyseiset
maat kantavat kyseiseltä riisiltä vientimaksun,

kunnes kyseisten maiden kanssa tehdään uusia järjestelyjä,
säilyttäen järjestelmät kuitenkin olennaisilta osin entisel
lään,

tätä tarkoitusta varten on tarpeen korvata käsite "maksu"

käsitteellä "tulli" ja soveltaa kolmansille maille 1 päivästä
heinäkuuta alkaen sovellettavista tulleista myönnettyjä
alennuksia; jottei viejämaiden etuja loukattaisi, on lisäksi
tarpeen korvata teollisuuden suojaosan alennusta koskeva
myönnytys kiinteällä tuontitullin alennuksella,

CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin ja
CN-koodiin 1006 30 kuuluvan kokonaan hiotun riisin

osalta yhteisen tullitariffin tullit ovat yhteisön tullikoodek
sista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) Nro 2913/92 (") 67 artiklassa mainittuna
ajanjaksona sovellettavat tullit,
vientimaksun kantoa edellyttäen järjestelmien moitteet
toman

toiminnan

mahdollistamiseksi

olisi

tuontitulli

vahvistettava ennakolta; tämän vuoksi olisi säilytettävä
mahdollisuus
tuontitodistushakemuksen
jättöpäivänä
voimassa olevan tullin ennakolta vahvistamiseeen,

olisi säädettävä komission asetuksen (EY) Nro 1 162/95 (l2),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
Nro 1029/96 (13), 10 artiklassa säädetyn vakuuden määrän
korottamisesta kattamaan ennakkovahvistuksella toteutet

komission asetuksissa (ETY) Nro 2942/73 Q ja (ETY) Nro
999/90 (8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 2123/95 (') ja (ETY) Nro 862/91 (10),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro
2123/95, annetaan mainittujen erityisten järjestelmien
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt,
•) EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 105
2) EYVL N:o L 161 , 26.6.1996, s. 1
3) EYVL N:o L 146, 14.6.1977, s. 9
<) EYVL N:o L 84, 30.3.1990, s. 85
5) EYVL N:o L 89, 10.4.1996, s. 1
*) EYVL N:o L 337, 4.12.1990, s. 1
7) EYVL N:o L 302, 31.10.1973, s. 1
8) EYVL N:o L 101 , 21.4.1990, s. 20
') EYVL N:o L 212, 7.9.1995, s. 8
10) EYVL N:o L 88, 9.4.1991 , s. 7

tavat toimet,

asetuksessa (EY) Nro 2123/95 vahvistetaan siirtymätoi
menpiteet 30 päivään kesäkuuta 1996 asti helpottamaan
siirtymistä mainittuihin erityisiin tuontijärjestelmiin,

ajanjakso siirtymätoimenpiteiden toteuttamiseksi on
pidennetty 30 päivään kesäkuuta 1997 asetuksella (EY)
Nro 1193/96; olisi jatkettava asetuksessa (EY) Nro 2123/95
säädettyjä toimenpiteitä 30 päivään kesäkuuta 1997 asti,
(") EYVL N:o L 302, 19.10.1992, s. 16
H EYVL N:o L 117, 24.5.1995, s. 2
H EYVL N:o L 137, 8.6.1996, s. 1

N:o L 178/6
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pitkäjyväisen aromaattisen Basmati-lajikkeen riisin tuon
nista annettua neuvoston asetusta (ETY) Nro 3877/86 ('),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o
3130/91 (2), sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 1996 asti;
sen vuoksi ei ole enää tarpeen säätää siirtymätoimenpi
teistä tämän järjestelmän osalta, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat riisin hallinto
komitean lausunnon mukaiset,
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— CN-koodiin 1 006 30 kuuluvaan kokonaan hiottuun
riisiin
sovellettava
tuontitulli
on
vastaavan

suuruinen kuin asetuksen (ETY) Nro 1418/76 12
artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettu tulli,

johon on tehty 16,78 ecun suuruinen vähennys, sen
jälkeen 50 prosentin alennus ja vielä 6,52 ecun
suuruinen vähennys,
— CN-koodiin 1006 40 00 kuuluviin rikkoutuneisiin

riisinjyviin sovellettava tuontitulli on vastaavan
suuruinen kuin yhteisessä tullitariffissa vahvistettu

tulli, johon on tehty 50 prosentin alennus ja 3,62
ecun suuruinen vähennys."

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

2. Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti :

1 artikla

"2. Todistus velvoittaa tuomaan ilmoitetusta alkupe
rämaasta. Tuontitulli on todistushakemuksen jättöpäi

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2942/73 seuraavasti:
1 . Korvataan 1 artikla seuraavasti :

"1 artikla

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1418/76 Q 12 artiklan
2 kohdan mukaisesti vahvistetuista tulleista neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 1250/77 f) 1 artiklan säännösten
mukaisesti vähennettävä määrä vahvistetaan viimeis

tään sitä vuosineljännestä, jonka aikana määrää sovelle
taan, edeltävän kuukauden kymmenentenä päivänä.
Samassa artiklassa tarkoitettu viitekausi on kyseistä
vahvistamiskuukautta edeltävä vuosineljännes.

—
—
—
—

80 prosenttia esikuoritun indica-riisin osalta,
163 prosenttia kokonaan hiotun indica-riisin osalta,
88 prosenttia esikuoritun japonica-riisin osalta,
167 prosenttia kokonaan hiotun japonica-riisin
osalta .

Indica-riisinä ja japonica-riisinä pidetään komission
asetuksen (EY) N:o 1573/95 (*) 3 artiklassa tarkoitettuja
riisityyppejä.

O EYVL N:o L 166, 25.6.1976, s. 1
f) EYVL N:o L 146, 14.6.1977, s. 9"
2 . Korvataan 3 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaisu
suun" ilmaisulla "sovellettavaan tulliin".

vänä sovellettava tulli . Kyseinen määrä tarkistetaan
todistushakemuksen jättökuukauden aikana voimassa
olevan interventio-ostohinnan ja vapaaseen liikkeeseen
luovuttamisajankohtana voimassa olevan interventio
ostohinnan välisen erotuksen perusteella tekemällä
kyseiseen erotukseen tarvittaessa korotus, joka on:

mak

2 artikla

O EYVL N:o L 150, 1.7.1995, s. 53"
3 . Korvataan 2 artiklan 1 , 2 ja 3 kohdassa sekä 3 artiklan
1 , 3 ja 4 kohdassa oleva ilmaisu "maksu" ilmaisulla
"tulli" aina, kun se niissä esiintyy.

Muutetaan asetus (ETY) N:o 999/90 seuraavasti:
3 artikla

1 . Korvataan 1 artikla seuraavasti :

"1 artikla

Komissio vahvistaa asetuksen (ETY) N:o 715/90 12
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tullit kahden viikon

väliajoin seuraavin perustein:
— CN-koodeihin 1006 10 21 — 1006 10 98 kuuluvaan

kuorimattomaan riisiin (paddy- eli raakariisiin)
sovellettava tuontitulli on vastaavan suuruinen kuin

yhteisessä tullitariffissa vahvistettu tulli, johon on
tehty 50 prosentin alennus ja 4,34 ecun suuruinen
vähennys,

Muutetaan asetus (ETY) N:o 862/91 seuraavasti:
1 . Korvataan 1 artikla seuraavasti:

"1 artikla

Komissio vahvistaa asetuksen (ETY) N:o 3491 /90 1
artiklan

1

kohdassa

tarkoitetut

tullit

viikoittain

seuraavin perustein:
— CN-koodeihin
1006 10,
lukuun
ottamatta
CN-koodia 1006 10 10, kuuluvaan kuorimattomaan

— CN-koodiin 1006 20 kuuluvaan esikuorittuun
riisiin
sovellettava
tuontitulli
on
vastaavan

riisiin (paddy- eli raakariisiin) sovellettava tuonti
tulli on vastaavan suuruinen kuin yhteisessä tullita
riffissa vahvistettu tulli, johon on tehty 50

suuruinen kuin asetuksen (ETY) N:o 1418/76 12

prosentin alennus ja 4,34 ecun suuruinen vähennys,

artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettu tulli,

— CN-koodiin
1006 20 kuuluvaan esikuorittuun
riisiin
sovellettava
tuontitulli
on
vastaavan

johon on tehty 50 prosentin alennus ja 4,34 ecun
suuruinen vähennys,

suuruinen kuin asetuksen (ETY) N:o 1418/76 12
artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettu tulli,

C ) EYVL N:o L 361 , 20.12.1986, s. 1
2 EYVL N:o L 297, 29.10.1991 , s. 1

johon on tehty 50 prosentin alennus ja 4,34 ecun
suuruinen vähennys,
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— CN-koodiin 1006 30 kuuluvaan kokonaan hiottuun
riisiin
sovellettava
tuontitulli
on
vastaavan

suuruinen kuin asetuksen (ETY) Nro 1418/76 12

Nro L 178/7

Indica-nisinä ja japonica-riisinä pidetään komission
asetuksen (EY) Nro 1573/95 0 3 artiklassa tarkoitettuja
riisityyppejä.

artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettu tulli,

johon on tehty 1 6,78 ecun suuruinen vähennys, sen
jälkeen 50 prosentin alennus ja vielä 6,52 ecun
suuruinen vähennys."

O EYVL Nro L 150, 1.7.1995, s. 53"

3. Korvataan 4 artiklan 1 , 3 ja 4 kohdassa oleva ilmaisu
"maksu" ilamisulla "tulli" aina, kun se niissä esiintyy.

2. Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti :

"2. Tuontitodistus, joka annetaan enintään 2 artik
lassa tarkoitetussa alkuperätodistuksessa mainitun
suuruiselle määrälle, velvoittaa tuomaan Bangladeshista.
Tuontitulli on todistushakemuksen jättöpäivänä sovel
lettava tulli. Kyseinen määrä tarkistetaan todistushake
muksen jättökuukauden aikana voimassa olevan inter
ventio-ostohinnan ja vapaaseen liikkeeseen luovutta
misajankohtana voimassa olevan interventio-osto
hinnan välisen erotuksen perusteella tekemällä kysei
seen erotukseen tarvittaessa korotus, joka on :

—
—
—
—

4 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1162/95 10 artik
lassa säädetään, asetusten (ETY) Nro 2942/73, (ETY) N:o
999/90 ja (ETY) N:o 862/91 mukaisesti annettuja todis
tuksia koskevan vakuuden määrä on 28 ecua tonnia
kohden .

5 artikla

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

80 prosenttia esikuoritun indica-riisin osalta,
163 prosenttia kokonaan hiotun indica-riisin osalta,
88 prosenttia esikuoritun japonica-riisin osalta,
167 prosenttia kokonaan hiotun japonica-riisin

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1996 30 päivään

osalta.

kesäkuuta 1997.

sessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

Nro L 178/8
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1374/96,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 1996,
kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden
heinäkuussa 1996 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

vissä olevat määrät; hakemukset voidaan näin ollen

hyväksyä täysimääräiseksi,

sen,

ottaa huomioon naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistus

järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80 kumoami
sesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1445/95 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2856/95 (2), ja
erityisesti sen 12 artiklan 8 kohdan,
sekä katsoo, että

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (ETY) Nro 2973/79 tarkoitettua naudanlihaa
koskevat vuoden 1996 kolmanneksi vuosineljännekseksi
esitetyt vientitodistushakemukset hyväksytään kokonai
suudessaan .

asetuksen (EY) N:o 1445/95 12 artiklassa vahvistetaan
komission asetuksen (ETY) Nro 2973/79 (3), sellaisena

2 artikla

kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) Nro
3434/87 (4), 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientito
distushakemuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

Todistushakemuksia voidaan esittää 1 artiklassa tarkoite

komission asetuksessa (ETY) Nro 2973/79 vahvistetaan
mainitun järjestelyn mukaisesti vuoden 1996 kolmannen

tulle lihalle asetuksen (EY) Nro 1445/95 12 artiklan
mukaisesti vuoden 1996 neljännen vuosineljänneksen
kymmenen ensimmäisen päivän aikana, ja määrä, jota ne
voivat koskea, on 4 939 tonnia.

vuosineljänneksen aikana vietävät naudanlihamäärät, ja

määrät, joille todistuksia on haettu vuoden 1996 kolman
neksi vuosineljännekseksi, ovat pienemmät kuin käytettä

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä heinäkuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(>) EYVL N:o L 143, 27.6.1995, s. 35
(2) EYVL N:o L 299, 12.12.1995, s. 10

H EYVL N:o L 336, 29.12.1979, s. 44
h) EYVL N:o L 327, 18.11.1987, s. 7
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N:o L 178/9

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1375/96,
annettu 16 päivänä heinäkuuta 1996,
muna-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 462/96 (*); tämä olisi otet
tava huomioon tukia vahvistettaessa,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjeste
lystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2771 /75 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna Komission asetuksella (EY)
N:o 2916/95 (2), ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2771 /75 8 artiklan mukaan
mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen
tuotteiden maailmanmarkkinoiden ja yhteisön hintojen
välinen erotus voidaan korvata vientituella,

näiden sääntöjen ja perusteiden soveltamisesta muna-alan
markkinoiden nykyiseen tilanteeseen seuraa, että tueksi
olisi vahvistettava määrä, joka mahdollistaa yhteisön osal
listumisen kansainväliseen kauppaan ja jonka osalta on
otettu huomioon näiden tuotteiden viennin luonne sekä

tämänhetkinen merkitys, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjan
lihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

tiettyjen kolmansien maiden nykyinen markkinatilanne ja
kilpailu tietyistä määräpaikoista merkitsee, että tietyille
muna-alan tuotteille olisi vahvistettava eriytetty tuki,

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 990/93 (3), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1380/95 (4),
kielletään Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasa
vallan (Serbia ja Montenegro) välinen kauppa; tätä kieltoa
ei sovelleta tiettyihin tapauksiin, jotka luetellaan tyhjentä
västi kyseisen asetuksen 2, 4, 5 ja 7 artiklassa sekä

1 artikla

Niiden tuotteiden koodiluettelo, joiden vientiin myönne
tään asetuksen (ETY) N:o 2771 /75 8 artiklassa tarkoitettu
tuki, sekä kyseisen tuen määrät vahvistetaan liitteessä.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä heinäkuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(>) EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 49

2 EYVL N:o L 305, 19.12.1995, s. 49

O EYVL N:o L 102, 28.4.1993, s. 14
(«) EYVL N:o L 138, 21.6.1995, s. 1

O EYVL Nro L 65, 15.3.1996, s. 1

N:o L 178/ 10
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muna-alan vientitukien vahvistamisesta 16 päivänä heinäkuuta 1996 annettuun komission
asetukseen

Tuote koodi

Määräpaikka (')

Tuen määrä (2)
ecua/ 1 00 kpl

0407 00 1 1 000

02

3,50

0407 00 19 000

02

1,60

ecua/ 1 00 kg
0407 00 30 000

03

8,00

04

6,00

05

15,00

01

45,00

0408 19 81 100

01

20,00

0408 19 89 100

01

20,00

0408 91 80 100

01

35,00

0408 99 80 100

01

9,00

0408 11 80 100

(') Määräpaikat ovat:
01
02
03
04
05

kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi,
kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Amerikan yhdysvallat,
Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arabiemiirikunnat, Jemen, Hongkong ja Venäjä,
kaikki määräpaikat, ei kuitenkaan Sveitsi ja 03 ja 06 kohdassa tarkoitetut,
Etelä-Korea, Japani, Malesia, Thaimaa ja Taiwan.

(2) Tukea voidaan myöntää Jugoslavian liittotasavaltaan (Serbia ja Montenegro) suuntautuvaan vientiin ainoastaan
asetuksessa (ETY) N:o 990/93, sellaisena kuin se on muutettuna, ja (EY) N:o 462/96 säädettyjä ehtoja noudattaen.

HUOM. Tuotekoodit ja alaviitteet määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87, sellaisena
kuin se on muutettuna.
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Nro L 178/ 11

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1376/96,
annettu 16 päivänä heinäkuuta 1996,

tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien
lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

Nro 1 195/96 (*), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) Nro 13 69/96 (% ja

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

asetuksessa (EY) Nro 1423/95 mainittujen sääntöjen
soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen

seuraa, että mainitut, tällä hetkellä voimassa olevat määrät

olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

(ETY) Nro 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) Nro 1 126/96 (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
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 11 27/96 (4), ja
erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja 3
artiklan 1 kohdan,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

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

sekä katsoo, että

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

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä heinäkuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4
(2) EYVL N:o L 150, 25.6.1996, s. 3

0 EYVL Nro L 141 , 24.6.1995, s. 16

(♦) EYVL N:o L 150, 25.6.1996, s. 12

O EYVL Nro L 161 , 29.6.1996, s. 3

h) EYVL N:o L 177, 16.7.1996, s. 22

Nro L 178 / 12
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valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien
hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 16 päivänä heinäkuuta 1996 annet
tuun komission asetukseen

(ecuina)
Edustava hinta

Lisätulli

CN-koodi

100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

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

25,35

3,68
8,86
3,55
8,43
11,06
6,54
6,54
0,37

25,35
25,35
25,35
28,34

28,34

28,34
0,28

(') 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 Nro L 94, 21.4.1972, s. 1 ) 1 artiklassa määritellylle vakiolaa
dulle.

P) Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.
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N:o L 178/ 13

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1377/96,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 1996,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan
määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

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

sen ,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjes
telmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista sään

nöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 3223/94 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 2933/95 (2), ja
erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

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

tylle tasolle,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä

1 artikla

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

Asetuksen (EY) Nro 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut

artiklan 3 kohdan,

taulukossa merkityllä tavalla.

tuonnin

sekä katsoo, että

kiinteät arvot vahvistetaan

liitteessä

2 artikla

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

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä heinäkuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(»)
(2)
(s)
H

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

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

olevassa

s. 66
s. 21
s. 1
1

RfT
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tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
16 päivänä heinäkuuta 1996 annettuun komission asetukseen

(ecua/100 kg)
CN-koodi

0702 00 35

ex 0707 00 25

0709 90 77

Kolmannen

Tuonnin kiinteä

maan koodi (')

arvo

CN-koodi

arvo

73,4

508

060

80,2

512

064

70,8

524

066

40,4

068

62,3

204

86,8

208

44,0

212

97,5

624

95,8

528

624
728
800
804
999

0808 20 51

039

999

72,4

052

052

75,7

064

053

156,2

388
400

116,4
76,6
86,8
84,3
86,5
107,3
78,0
104,8
86,8
104,1
138,2
72,5
96,7
70,4
80,5
96,4

060

61,0

066

53,8

068

69,1

624

204

144,3

728

624

87,1

800

999

92,5

804

052

65,9

999

79,0
115,4
95,1
73,0
92,8

204

77,5

052

144,4

512
528

0809 10 40

54,2

061

51,3

064

92,9

400

624

151,9

999

87,4

052

130,3

204

88,8

061

220

74,0

064

388

79,2

064

78,6

284

72,1

388

99,5

400

338,0
156,6
192,6
182,0
137,1
73,7
91,0
205,1
94,9
85,2
63,7
166,2
129,2
63,1
121,8
106,8
97,2
73,2
80,4
84,9
61,2
143,5

999

0809 20 59

052

066
068

400

68,2

512

54,8

520

66,5

524

54,0

528

61,9

676

600

96,5

999

624

48,9

999

74,8

220

039

120,2

999

052

64,0

400

600

616

624

0809 30 31 , 0809 30 39

052

624

0808 10 71 , 0808 10 73 ,
0808 10 79

Tuonnin kiinteä

maan koodi (')

052

412

0805 30 30

(ecua/100 kg)
Kolmannen

0809 40 30

052

064

066

068

400

78,0

624

1823

404

63,6

676

416

72,7

999

68,6
99,2

(') Komission asetuksessa (EY) N:o 68/96 (EYVL N:o L 14, 19.1.1996, s. 16) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi "999" tarkoittaa "muuta alkuperää".
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Nro L 178/ 15

KOMISSION DIREKTIIVI 96/36/EY,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 1996,

moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön

lähentämisestä

annetun

neuvoston

direktiivin

77/541 /ETY

mukauttamisesta tekniikan kehitykseen
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

on mahdollista parantaa matkustajien turvaa sinkoutu

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

lyttämällä vähintään kelauslaitteilla varustettujen lantio
vöiden asentamista kaikkiin eteenpäin ja taaksepäin suun
nattuihin istuimiin M2- ja M3-luokkien ajoneuvoissa sekä
lantio- ja olkavöiden asentamista tiettyihin M2-ajoneu

mista vastaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa edel
sen ,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävau
nujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsää
dännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970
annetun neuvoston direktiivin 70/ 156/ETY ('), sellaisena

voihin

kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä

tämän kyseiset lantiovyöt M2- ja M3-ajoneuvoihin edellyt
tävän direktiivin muutoksen voimaantulo riippuu turva
vöiden kiinnityspisteitä koskevan neuvoston direktiivin
76/ 115/ETY (*), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 90/629/ETY (6), sekä istuimien
lujuutta koskevan neuvoston direktiivin 74/408/ETY Q
mukauttamisesta tekniikan kehitykseen,

95/54/EY (2), ja erityisesti sen 1 3 artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turva

järjestelmiä

koskevan

jäsenvaltioiden

lainsäädännön

lähentämisestä 28 päivänä kesäkuuta 1977 annetun
neuvoston direktiivin 77/541 /ETY (3), sellaisena kuin se
on

viimeksi

muutettuna

komission

kuten

direktiivissä

90/628 /ETY

ennakoidaan

(lukuun ottamatta ajoneuvoja, jotka on suunniteltu sekä
kaupunkikäyttöön että seisoville matkustajille),

direktiivillä

90/628/ETY (4), ja erityisesti sen 1 0 artiklan,
sekä katsoo, että

matkustajien, erityisesti autojen keskitakaistuimella
olevien turvaa sekä paiskautumista että sinkoutumista
vastaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa on paran
nettava ja direktiiviin olisi sen vuoksi tehtävä lisämuutok
sia,

direktiivi 77/541 /ETY on yksi direktiivillä 70/ 156/ETY
säädetystä ETY-tyyppihyväksyntämenettelystä annetuista
erillisistä direktiiveistä; sen vuoksi direktiivin 70/ 156/ETY

säännökset, jotka koskevat ajoneuvojen järjestelmiä, osia ja
erillisiä teknisiä yksiköitä, pätevät tähän direktiiviin,

tällä direktiivillä linja-autojen matkustajien turvan edistä
miseksi säädettyjen toimien
tehokkuus riippuu
määräysten mukaisten turvavöiden käytöstä; tätä direk
tiiviä on täydennettävä muuttamalla turvavöiden pakollista
käyttöä koskevaa neuvoston direktiiviä 9 1 /671 /ETY (8),

erityisesti direktiivin 70/ 156/ETY 3 artiklan 4 kohdassa ja
4 artiklan 3 kohdassa säädetään, että kunkin erillisen

direktiivin liitteenä on oltava ilmoituslomake, joka sisältää
mainitun direktiivin liitteen I asianomaiset kohdat ja
myös sen liitteen VI mukaisen tyyppihyväksyntätodistuk

sen, jotta tyyppihyväksyntä voidaan tallentaa tietokoneelle,

viitataan moottoriajoneuvojen sisustusta koskevaan
neuvoston direktiiviin 74/60/ETY (9), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna direktiivillä 78/632/ETY (10), ja
tämän

direktiivin

säännökset

ovat

direktiivillä

70/ 156/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukautta

tekniikan kehityksen valossa on mahdollista parantaa
matkustajien turvaa edellyttämällä kelauslaitteella varustet
tujen kolmipistevöiden asentamista Mrluokan moottori
ajoneuvojen uloimpiin takaistuimiin,

mista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN DIREKTIIVIN:

kaikki matkustajan istuimet, joiden yhteyteen on asen
nettu ilmatyyny, tulisi varustaa varoituksella, jotta

ajoneuvon käyttäjät olisivat tietoisia ilmatyynystä eikä

1 artikla

tämän vuoksi taaksepäin suunnattua lasten turvaistuinta
asennettaisi kyseiselle istuimelle; tätä direktiiviä olisi
uudelleen muutettava, kun paras mahdollinen kuvatunnus

Muutetaan direktiivin 77/541 /ETY artikloita seuraavasti :

on kansainvälisesti hyväksytty,
(')
(2)
O
(«)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

42, 23.2.1970, s. 1
266, 8.11.1995, s. 1
220, 29.8.1977, s. 95
341 , 6.12.1990, s. 1

o EYVL N:o L 24, 30.1.1976, s. 6
(6) EYVL N:o L 341 , 6.12.1990, s. 14
O EYVL N:o L 221 , 12.8.1974, s. 1
(8) EYVL N:o L 373, 31.12.1991 , s. 26
O EYVL N:o L 38, 11.2.1974, s. 2
H EYVL N:o L 206, 29.7.1978, s. 26
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1 . — Poistetaan 2 artiklan ensimmäisen kappaleen sanat
" . . .tai tämän edustajalle. . . ".
— 4 artikla kuuluu seuraavasti :

17. 7. 96

direktiivin 7 artiklan 1

kohdassa mainittuihin

tarkoituksiin ja

— voivat evätä rekisteröinnin, myynnin tai käyt
töönoton uusilta ajoneuvoilta, joiden mukana ei

"4 artikla

seuraa direktiivissä 70 / 156/ETY tarkoitettua vaati

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on
ilmoitettava toisilleen direktiivin 70/ 156/ ETY 4

artiklan 6 kohdassa esitettyä menettelyä noudattaen
jokaisesta turvavyö- tai turvajärjestelmätyypin osalta
laaditusta, joko annetusta, evätystä tai peruutetusta
ETY-tyyppihyväksyntätodistuksesta."
— Korvataan 9 artiklassa ilmaisu "liitteessä I" ilmai
sulla "liitteessä II A".

mustenmukaisuustodistusta ja
— voivat evätä myynnin ja käyttöönoton uusilta
turvavöiltä ja turvajärjestelmiltä

turvavöihin tai turvajärjestelmiin liittyvistä syistä, jos
direktiivin 77/541 /ETY, sellaisena kuin se on muutet

tuna tällä direktiivillä, vaatimukset eivät täyty.
3.2 Alkaen 1 päivästä lokakuuta 1999 direktiivin 77/541 /
ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktii

2. Lisätään

liiteluettelo

ja

muutetaan

direktiivin

villä, turvavöihin ja turvajärjestelmiin osina liittyviä

77/541 / ETY liitteitä tämän direktiivin liitteen mukai

vaatimuksia sovelletaan direktiivin 70/ 156/ETY 7

sesti.

artiklan 2 kohdan tarkoituksiin .

3 . Korvataan muissa kielissä englannin "type-approvaF
-sanasta aiemmin käytetty termi uudella termillä.

2 artikla

1 . Yksikään jäsenvaltio ei saa 1 päivästä tammikuuta
1997 alkaen turvavöihin tai turvajärjestelmiin liittyvistä
syistä

— evätä ajoneuvo-, turvavyö- tai turvajärjestelmätyypiltä
ETY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväk
syntää taikka
— kieltää ajoneuvojen rekisteröintiä, myyntiä tai käyt
töönottoa taikka turvavöiden tai turvajärjestelmien
myyntiä tai käyttöönottoa,

4. Sen estämättä, mitä edellä 2 ja 3.2 kappaleessa sääde
tään, jäsenvaltioiden tulee osien vaihtamisen mahdollista
miseksi jatkaa ETY-tyyppihyväksynnän antamista ja sallia
turvavöiden ja turvajärjestelmien myynti ja käyttöönotto
direktiivin 77/541 /ETY aikaisempien toisintojen mukai
sesti, jos kyseiset turvavyöt tai turvajärjestelmät
— on tarkoitettu asennettaviksi jo käytössä oleviin
ajoneuvoihin ja
— vastaavat ajoneuvoja ensimmäistä kertaa rekisteröi
täessä sovelletun direktiivin vaatimuksia.

5. Sen estämättä, mitä edellä 2 ja 3.1 kappaleessa sääde
tään, liitteessä I olevan 3.1.11 kohdan mukaisen ilmatyy
nystä varoittavan merkin osalta kyseisten kappaleiden
määräykset tulevat voimaan 1 päivästä lokakuuta 1997
alkaen .

jos turvavyöt tai turvajärjestelmät vastaavat direktiivin
77/541 /ETY vaatimuksia, sellaisena kuin se on muutet
tuna tällä direktiivillä.

3 artikla

2. Jollei 5 kohdan säännöksistä muuta johdu, alkaen 1
päivästä lokakuuta 1999 M2-luokan enintään 3,5 tonnin
ajoneuvojen osalta sekä 1 päivästä lokakuuta 1997 kaik
kien muiden ajoneuvojen osalta jäsenvaltiot
— eivät enää saa myöntää ETY-tyyppihyväksyntää ja
— voivat evätä kansallisen tyyppihyväksynnän

ajoneuvotyypiltä turvavöihin ja turvajärjestelmiin liittyvistä
syistä sekä turvavyö- tai turvajärjestelmätyypiltä, jos direk
tiivin 77/541 /ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä
direktiivillä, vaatimukset eivät täyty.

3.1 Jollei 5 kohdan säännöksistä muuta johdu, M2-luokan

1 . Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direk
tiivin noudattamiseksi tarvittavat lait, asetukset ja hallin
nolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta
1996, ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipy
mättä .

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

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

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava kirjallisena komis
siolle ne keskeiset kansalliset säännökset, jotka ne antavat
tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

enimmäismassaltaan 3 500 kg painoisten ajoneuvojen

osalta 1 päivästä lokakuuta 2001 alkaen sekä kaikkien
muiden M-luokan ajoneuvojen osalta 1 päivästä loka
kuuta 1999 alkaen jäsenvaltiot

— katsovat uusien ajoneuvojen mukana seuraavat,

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä

direktiivissä 70/ 156/ ETY tarkoitetut vaatimusten

päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhtei

mukaisuustodistukset

söjen virallisessa lehdessä.

pätemättömiksi

sanotun
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5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen
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LIITE

Lisätään seuraava liiteluettelo :

LIITELUETTELO

LIITE I :

Soveltamisala, määritelmät, osan EY-tyyppihyväksyntä, asennusvaatimukset

LIITE II :

Tyyppihyväksyntäasiakirjat
Lisäys 1 Ilmoituslomake (osa)

Lisäys 2 Ilmoituslomake (ajoneuvo)

Lisäys 3 Tyyppihyväksyntätodistus (osa)
Lisäys 4 Tyyppihyväksyntätodistus (ajoneuvo)
LIITE III :

Osan EY-tyyppihyväksyntämerkit

LIITE IV:

Esimerkki kelausmekanismin kestävyystestissä käytettävästä laitteesta

LIITE V:

Esimerkki törmäyksessä lukkiutuvien kelauslaitteiden lukituksen testissä käytettävästä lait
teesta

LIITE VI :

Esimerkki kelauslaitteiden pölynkestävyystestissä käytettävästä laitteesta

LIITE VII :

Kuvaus vaunusta, istuimesta, kiinnityspisteistä ja pysäytyslaitteesta

LIITE VIII :

Kuvaus nukesta

LIITE IX:

Kuvaus vaunun hidastuvuutta kuvaavasta käyrästä ajan funktiona

LIITE X :

Käyttöohjeet

LIITE XI:

Kahden vyölukon testi

LIITE XII :

Kulumis - ja mikrosiirtymätestit

LIITE XIII :

Syöpymistesti

LIITE XIV :

Testien suoritusjärjestys

LIITE XV:

Turvavöiden asennus turvavyö- ja kelauslaitetyypeittäin

LIITE XVI :

Tuotannon vaatimustenmukaisuus
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Muutetaan liite I seuraavasti :

— Muutetaan 0 kohta seuraavasti :

"0.

Soveltamisala

Tätä direktiiviä sovelletaan turvavöihin ja kiinnitysjärjestelmiin, jotka on suunniteltu asennettaviksi 9
artiklan määritelmän mukaisiin ajoneuvoihin ja jotka on tarkoitettu eteenpäin tai taaksepäin suunna
tuilla istuimilla istuvien täysikasvuisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön, esimerkiksi yhdelle
hengelle tarkoitettuina erillisinä varusteina."
— Lisätään seuraavat viisi uutta kohtaa 1.22 kohdan jälkeen:

"1.23

'vertailualueella' tilaa kahden pystysuoran poikittaistason välissä, 400 mm:n päässä toisistaan ja
symmetrisessä suhteessa H-pisteeseen sekä määriteltyinä direktiivin 74/60/ETY liitteessä II kuvaillun
laitteen liikkeellä pystysuorasta vaakasuoraan. Laite sijoitetaan kyseisen liitteen määritelmän mukai
sesti, ja sen enimmäispituudeksi asetetaan 840 mm

1.24

'ilmatyynyasennuksella' moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa turvavöitä ja turvajärjestelmiä täydennetään
asennettua laitetta eli järjestelmää, joka ajoneuvoon vaikuttavassa kovassa törmäyksessä automaatti
sesti levittää taipuisan rakenteen, jonka tarkoituksena on laitteen sisällä olevaa kaasua yhteen purista
malla rajoittaa ajoneuvon käyttäjän kehon osan tai osien vakavaa kosketusta matkustajatilan sisäisen
osan kanssa

1.25

'matkustajan ilmatyynyllä' ilmatyynyasennusta, jonka tarkoituksena on suojata muilla kuin kuljet
tajan istuimella istuvaa matkustajaa tai matkustajia etutörmäystilanteessa

1.26

'lasten turvajärjestelmällä' osista koostuvaa kokoonpanoa, johon voi kuulua yhdistelmä nauhoja tai
taipuisia osia sekä lukitseva solki, säätölaitteita, kiinnittimiä ja joissakin tapauksissa täydentävä tuoli
ja/tai törmäyssuoja, jonka voi kiinnittää moottorikäyttöiseen ajoneuvoon. Järjestelmä on myös suun
niteltu pienentämään käyttäjän loukkaantumisriskiä törmäystilanteessa tai ajoneuvon äkillisessä jarru
tustilanteessa rajoittamalla käyttäjän kehon liikkuvuutta

1.27

'taaksepäin suunnatulla' ajoneuvon tavanomaisesta kulkusuunnasta vastakkaiseen suuntaan suunnat
tua".

— Muutetaan 1.8.4.1 ja 1.8.4.2 kohdat seuraavasti:

"1.8.4.1
1.8.4.2

ajoneuvon jarrutuksessa (yksinkertainen lukittumistapa)
ajoneuvon jarrutuksen, nauhan liikkumisen tai muiden automaattisten toimintojen yhteisvaikutuk
sesta (monitoiminen lukittumistapa)".

— Muutetaan 2.1.1 kohta seuraavasti :

"2.1.1

Valmistajan on haettava turvavyötyypille direktiivin 70/ 156/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaista
ETY-tyyppihyväksyntää.

Valmistaja tai sellaisen ajoneuvon valmistajan, johon turvajärjestelmä on tarkoitettu, on haettava
turvajärjestelmälle direktiivin 70/ 156/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaista ETY-tyyppihyväksyntää."
— Muutetaan 2.1.2 kohta seuraavasti :

"2.1.2

Ilmoituslomakkeen malli on liitteen II lisäyksessä 1 . Seuraavat näytteet on toimitettava tyyppihyväk
syntätestin suorittavalle tekniselle tutkimuslaitokselle:".

— Poistetaan 2.1.2.1 kohta.

— Numeroidaan 2.1.2.2, 2.1.2.3 ja 2.1.2.4 kohdat vastaavasti 2.1.2.1 , 2.1.2.2 ja 2.1.2.3 kohdiksi.
— Muutetaan 2.1.3 kohta seuraavasti:

"2.1.3

Tyyppihyväksyntää turvajärjestelmälle hakevan on toimitettava turvajärjestelmän hyväksyntätestejä
suorittavalle tutkimuslaitokselle kaksi näytekappaletta. Näihin saa kuulua kaksi 2.1.2.1 kohdassa

tarkoitettua vyön näytekappaletta ja valmistajan valinnan mukaan joko sitä tyyppiä oleva ajoneuvo,
jolle hyväksyntää haetaan, tai tällaisen ajoneuvon se osa tai ne osat, jotka tutkimuslaitos katsoo
tarpeellisiksi."
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— Lisätään seuraava uusi kohta 2.4.1.4 kohdan jälkeen:

"2.4.1.5

Polyamidi 6:n vettä hylkivillä ominaisuuksilla varustettujen aineiden käyttö on kielletty kaikissa
mekaanisissa osissa, joiden toimintaan kyseisellä ilmiöllä todennäköisesti on kielteinen vaikutus."

— Muutetaan 2.4.5.2.1 kohta lisäämällä loppuun seuraava virke:
"Kun kyseessä on yksinkertainen lukittumistapa 1.8.4.1 kohdan mukaisesti, ainoastaan ajoneuvon
jarrutusta koskevat eritelmät ovat voimassa."

— Muutetaan 2.4.5.2.1.5 kohta lisäämällä loppuun seuraava virke:
"Tämän vaatimuksen ei kuitenkaan tarvitse täyttyä, jos kyseessä on monitoimisen lukittumistavan
kelauslaite edellyttäen, että yksi lukittumistapa riippuu ulkoisesta signaalista tai voimanlähteestä ja
että kuljettaja saa tiedon häiriöstä signaalin tai voimanlähteen toiminnassa optisesti ja/tai akustisesti."
— Muutetaan 2.4.5.2.2 kohta seuraavasti :

"2.4.5.2.2

testattaessa 2.7.7.2 kohdan mukaisesti törmäyksessä lukittuvan kelauslaitteen lukittumista, joka
perustuu monitoimiseen lukittumistapaan, muun muassa vyönauhan liikkumiseen, kelauslaitteen on
täytettävä eritellyt vaatimukset ja lisäksi lukituttava, kun vyönauhan kiihtyvyys on vähintään 2,0 G
vyönauhan uloskelaussuuntaan mitattuna."

— Lisätään kohdan 2.6.1.4.2 jälkeen uusi kohta seuraavasti :

"2.6.1.5

Turvajärjestelmien ollessa kysymyksessä siirtymät voivat poikkeuksellisesti olla suurempia kuin
2.6.1.3.2 kohdassa eritellään, jos istuimeen kiinnitettyyn ylempään kiinnityspisteeseen sovelletaan
direktiivin 76/ 115/ETY liitteessä I olevassa 5.5.4 kohdassa määrättyä poikkeusta. Yksityiskohtaiset
tiedot kyseisestä turvajärjestelmästä on liitettävä liitteen II lisäyksissä 3 ja 4 tarkoitetun tyyppi hyväk
syntätodistuksen lisäyksen liitteeseen."

— Korvataan 2.7.3 kohdassa "2.1.2.4" numerolla "2.1.2.2".

— Numeroidaan uudelleen 2.7.10 kohta (testausseloste), jota ei numeroitu uudelleen direktiivillä 90/628/ETY,
kohdaksi 2.7.11 .

— Muutetaan 2.7.11 kohdan viimeinen lause seuraavasti:

"Jos nuken siirtymä eteenpäin on ylittänyt 2.6.1.3.2 kohdassa määrätyt arvot, selostuksessa on
mainittava, ovatko 2.6.1.4.1 kohdan vaatimukset täyttyneet."
— Muutetaan 2.8.3 kohta seuraavasti:

"2.8.3

Yleissääntönä on, että toimenpiteet tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi on toteutet
tava direktiivin 70/ 156/ETY 10 artiklan säännösten mukaisesti ."

— Muutetaan 2.8.3.1 kohta seuraavasti:

"2.8.3.1

Suoritettavien testien ja testaustiheyden erityisehdoista määrätään tämän direktiivin liitteessä XVI."

— Poistetaan 2.8.3.2—2.8.4.5 kohdat.
— Muutetaan 3.1.1 kohta seuraavasti:

"3.1.1

Lukuun ottamatta kokoontaitettavia istuimia (sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 76/ 115/

ETY) ja vain paikallaan olevassa ajoneuvossa käytettäväksi tarkoitettuja istuimia kaikissa 9 artiklassa
tarkoitettujen M- ja N-luokkien ajoneuvojen istuimissa (lukuun ottamatta niitä M2- ja M3-luokan
ajoneuvoja, jotka on suunniteltu sekä kaupunkikäyttöön että seisoville matkustajille) on oltava tämän
direktiivin vaatimusten mukaiset turvavyöt tai turvajärjestelmät."
— Muutetaan 3.1.3 kohtaa seuraavasti:

"3.1.3

'. . . sallitaan tyyppiä Br4m olevat lantiovyöt . . .' (Poistetaan 'B, Br3 tai'.)"
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— Lisätään seuraavat neljä uutta kohtaa 3.1.9 kohdan jälkeen:

"3.1.10

Jokaiselle liitteessä XV tarkoitetulle $€ -merkillä merkitylle istuimelle on asennettava liitteessä XV

eriteltyä tyyppiä olevat kolmipistevyöt, ellei jokin seuraavista edellytyksistä täyty:
— suoraan edessä on direktiivin 74/408/ETY liitteen III lisäyksessä 1 olevan 3.5 kohdan mukainen
istuin tai muita ajoneuvon osia, tai

— yksikään ajoneuvon osa ei sijaitse vertailualueella tai ajoneuvon liikkuessa voi joutua vertailu
alueelle, tai

— kyseisellä vertailualueella sijaitsevat ajoneuvon osat vastaavat direktiivin 74/408/ETY liitteen III
lisäyksessä 6 asetettuja energian absorboimista koskevia vaatimuksia,

jolloin voidaan asentaa liitteessä XV eriteltyä tyyppiä olevat kaksipistevyöt.
3.1.11

Ellei 3.1.12 kohdassa toisin määrätä, jokaisessa ilmatyynyllä varustetussa matkustajan istuimessa on
oltava varoitus taaksepäin suunnatun lasten turvaistuimen käytöstä kyseisellä istuimella. Selittävää
tekstiä mahdollisesti sisältävän kuvatunnuksen muodossa oleva varoitusmerkki on kiinnitettävä

kestävästi ja sijoitettava niin, että se on helposti näkyvissä kyseiselle istuimelle taaksepäin suunnattua
lasten turvaistuinta asentamassa olevan henkilön edessä. Esimerkki mahdollisesta kuvatunnuksesta

on esitetty kuvassa 1 . Pysyvän viittauksen tulisi aina olla näkyvissä siltä varalta, että varoitus ei näy
oven ollessa suljettuna.

Kuva 1

Esimerkki kuvatunnuksesta

3.1.12

Edellä 3.1.11 kohdassa esitetyt vaatimukset eivät ole voimassa, jos ajoneuvoon on asennettu meka

nismi, joka automaattisesti tunnistaa taaksepäin suunnatun lasten turvaistuimen olemassaolon ja
varmistaa, että ilmatyyny ei levittäydy lasten turvajärjestelmän ollessa asennettuna.
3.1.13

Niiden istuimien osalta, jotka ovat käännettävissä tai sijoitettavissa muihin asentoihin ja joita käyte
tään kyseisissä asennoissa ajoneuvon ollessa paikallaan, edellä 3.1.1 . kohdan vaatimukset koskevat
ainoastaan niitä asentoja, jotka on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön tämän direktiivin mukaisesti
ajoneuvon liikkuessa tiellä. Ilmoituslomakkeeseen on sisällytettävä asiaa koskeva huomautus."

— Lisätään seuraava uusi kohta 3.2.2.4 kohdan jälkeen:
"3.2.2.5

Teknisen tutkimuslaitoksen on varmistettava, että kun lukon kieleke on lukossa ja kun istuimella ei
ole matkustajaa

— vyönauhan mahdollinen löysyys ei estä valmistajan suosittelemien lasten turvajärjestelmien asian
mukaista asennusta, ja

— kolmipistevöiden ollessa kyseessä vähintään 50 N:n jännite voidaan saavuttaa vyön lantioalueella
vyön olka-alueen ulkoista jännitettä käyttämällä."
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— Lisätään seuraavat kolme uutta kohtaa :

"4.

Ajoneuvotyypin ETY-tyyppihyväksynnän hakeminen turvavöiden ja turvajärjestelmien
asentamisen osalta

4.1

Ajoneuvotyypin ETY-tyyppihyväksyntää turvavöiden ja turvajärjestelmien asentamisen osalta hakee
ajoneuvon valmistaja direktiivin 70/ 156/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

4.2

Ilmoituslomakkeen malli on liitteen II lisäyksessä 2.

4.3

Tyyppihyväksynnän kohteena olevaa ajoneuvotyyppiä vastaava ajoneuvo on toimitettava tyyppihy
väksyntätestejä suorittavalle tekniselle tutkimuslaitokselle.

5.

ETY-tyyppihyväksynnän myöntäminen

5.1

Jos asianmukaiset vaatimukset täyttyvät, myönnetään ETY-tyyppihyväksyntä direktiivin 70/ 156/ETY
4 artiklan 3 kohdan ja soveltuvin osin 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti .

5.2

EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli on:

5.2.1

liitteessä II oleva lisäys 3 edellä 2.1 kohdassa mainitulle hakemuksille

5.2.2

liitteessä II oleva lisäys 4 edellä 4 kohdassa mainituille hakemuksille.

5.3

Hyväksyntänumero on annettava kullekin hyväksytylle turvavyö- tai turvajärjestelmätyypille ja
ajoneuvotyypille direktiivin 70/156/ETY liitteen VII mukaisesti. Sama jäsenvaltio ei saa antaa samaa
numeroa toiselle turvavyö- tai turvajärjestelmätyypille tai ajoneuvotyypille.

6.

Tyyppiin tehtävät muutokset ja muutokset tyyppihyväksyntään

6.1

Jos tämän direktiivin perusteella hyväksyttyyn ajoneuvo-, turvavyö- tai turvajärjestelmätyyppiin

tehdään muutoksia, sovelletaan direktiivin 70/ 156/ETY 5 artiklan määräyksiä."

Korvataan liite II oheisella liitteellä II:

"LIITE II

TYYPPIHYVAKSYNTAASIAKIRJA

Lisäys 1

Ilmoituslomake n:o . . .

osan ETY-tyyppihyväksyntä

turvavöiden ja turvajärjestelmien osalta (77/541 /ETY),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/36/ EY

Seuraavat tiedot on soveltuvin osin toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on liitettävä sisällysluettelo.

Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-kokoisina tai
siihen kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.
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Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusar
voista on toimitettava.

0.

Yleistä

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2

Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (yleiset kaupalliset kuvaukset):

0.5

Valmistajan nimi ja osoite:

0.7

Osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ETY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa:

0.8.Kokoonpanotehtaan (-tehtaiden) osoite (osoitteet):
1.

Luettelo ajoneuvosta/ajoneuvoista, johon/joihin laite on tarkoitettu asennettavaksi (sovel
tuvin osin)

2.

Kuvaus laitteesta

2.1

Turvavyö

2.1.1

Turvavyömalli (kaksipistevyö, kolmipistevyö, staattinen, automaattinen):

2.1.2

Vyönauhatiedot (materiaali, kudos, mitat ja väri):

2.1.3

Kelauslaitetyyppi (kelauslaitteen määritelmä direktiivin 77/541 /ETY liitteessä III olevan 1.1.3.2.2
kohdan mukaisesti):

2.1.3.1

Tiedot mahdollisista lisätoiminnoista:

2.1.4

Piirustukset jäykistä osista (direktiivin 77/541 /ETY liitteessä I olevan 1.2.1 . kohdan mukaisesti):

2.1.5

Jäykkien osien tunnistaminen ja sijoituksen mahdollistava turvavyöasennelman kaavio:

2.1.6

Asennusohjeet, joista käy selville muun muassa kelauslaitteen ja sen anturilaitteen asentaminen:

2.1.7

Jos vyön korkeuden säätölaite on olemassa, maininta siitä, pidetäänkö sitä vyön osana:

2.1.8

Jos kyseessä on esikuormituslaite tai -järjestelmä, sen rakennetta ja toimintaa sekä mahdollista antu
rilaitetta koskeva täydellinen tekninen eritelmä, jossa kuvataan toimintamenetelmä ja tahattomasti
tapahtuvan toiminnan välttämiseksi mahdollisesti tarvittava menetelmä:

2.2

Turvajärjestelmä

Edellä 2.1 kohdassa vaadittujen tietojen lisäksi

2.2.1

Piirustukset ajoneuvon rakenteen olennaisista osista ja istuimien kiinnityspisteiden vahvikkeista:

2.2.2

Sellaiset piirustukset istuimesta, joista käy selville istuimen rakenne, säätöjärjestelmä sekä kiinnitet
tävät osat, ja ilmoitus käytetyistä materiaaleista:

2.2.3

Piirustus tai valokuva turvajärjestelmästä asennettuna:

Päiväys, tiedosto
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Lisäys 2
Ilmoituslomake n:o ...

neuvoston direktiivin 70/ 156/ETY (*) liitteen I mukainen

ajoneuvotyypin ETY-tyyppihyväksyntä
turvavöiden ja turvajärjestelmien osalta (77/541 /ETY)
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä .../.. ./EY

Seuraavat tiedot on soveltuvin osin toimitettava kolmena kappaleena ja niihin on liitettävä sisällysluettelo.
Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-kokoisina tai
siihen kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.
Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusar
voista on toimitettava.

0.

Yleistä

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2

Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (yleiset kaupalliset kuvaukset):

0.3

Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon (b):

0.3.1

Näiden merkintöjen sijainti :

0.4

Ajoneuvoluokka (c):

0.5

Valmistajan nimi ja osoite:

0.8

Kokoonpanotehtaan (-tehtaiden) osoite (osoitteet):

1.

Ajoneuvon yleiset rakenteelliset ominaisuudet

1.1

Valokuvat ja/tai piirustukset esimerkkiajoneuvosta:

9.

Kori

9.10.3

Istuimet

9.10.3.1

Lukumäärä:

9.10.3.2

Sijainti ja järjestely:

9.10.3.2.1

Istuinpaikka (-paikat), jo(t)ka on tarkoitettu käytettäväksi (käytettäviksi) ainoastaan silloin, kun
ajoneuvo on paikallaan:

9.10.3.4

Ominaisuudet: kuvaus ja piirustukset (')

9.10.3.4.1

istuimista ja niiden kiinnityspisteistä:

9.10.3.4.2

säätöjärjestelmästä:

9.10.3.4.3

säätö- ja lukitusjärjestelmistä:

9.10.3.4.4

turvavöiden kiinnityspisteistä, jos ne kuuluvat istuinrakenteeseen:

9.12.

Turvavyöt ja/tai muut turvajärjestelmät

9.12.1

Turvavöiden ja -järjestelmien lukumäärä ja sijainti sekä istuimet, joissa niitä voidaan käyttää:

(•) Tässä ilmoituslomakkeessa käytetyt otsikkojen numerot sekä alaviitteet vastaavat direktiivin 70/156/ETY liitteessä I olevia
numeroita ja alaviitteitä. Kohdat, joilla ei ole merkitystä tämän direktiivin kannalta, on jätetty pois.

(') 9.10.3.4 kohdassa annetut tiedot voidaan korvata tyyppihyväksyntänumerolla, jos se on saatavilla. Jos tyyppihyväksyntänu
meroa ei ole saatavilla, liitetään mukaan direktiivissä 74/408/ETY eritelty vastaava testausseloste.
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Täydellinen
ETY-tyyppihyväksyntä
merkki

Etuistuin
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Vyön
Vaihtoehto

korkeuden
säätölaite

(tarvittaessa)

(kyllä/ei/valinnainen)

R

C

L

Takaistuin (2)

R
C

L

(R = oikeanpuoleinen istuin, C = keskellä oleva istuin, L = vasemmanpuoleinen istuin)

9.12.2

Täydentävien turvajärjestelmien luonne ja sijainti (merkitään kyllä/ei/vapaaehtoinen):
Vyön
Ilmatyyny edessä

Etuistuin

Ilmatyyny sivussa

esikuormituslaite

R

C

L

Takaistuin (2)

R
C

L

(R = oikeanpuoleinen istuin, C = keskellä oleva istuin, L = vasemmanpuoleinen istuin)

9.12.3

Turvavöiden kiinnityspisteiden lukumäärä ja sijainti sekä niiden osoittaminen direktiivin
76/115/ETY mukaisiksi (eli ETY-tyyppihyväksyntänumero tai -testausseloste):
Päiväys, tiedosto

(2) Taulukkoa voidaan tarvittaessa laajentaa, jos ajoneuvoissa on enemmän kuin kaksi istuinriviä tai jos vierekkäisiä istuimia
ajoneuvon leveyssuunnassa on enemmän kuin kolme.
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Lisäys 3
MALLI

Enimmäiskoko: A4 (210 x 297 mm)
ETY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTO DISTUS

Viranomaisen leima

Ilmoitus ajoneuvon / osan / erillisen teknisen yksikön (')

—
—
—
—

tyyppihyväksynnästä ('),
tyyppihyväksynnän laajennuksesta ('),
tyyppihyväksynnän epäämisestä ('),
tyyppihyväksynnän peruuttamisesta ('),

direktiivin

./ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä .../.. ./EY.

Tyyppihyväksyntänumero:
Laajennuksen syy:
I OSA

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2

Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (yleiset kaupalliset kuvaukset):

0.3

Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon / osaan / erilliseen tekniseen yksikköön (') (2):

0.3.1

Tämän merkinnän sijainti :

0.4

Ajoneuvoluokka (') (3):

0.5

Ajoneuvon valmistajan nimi ja osoite:

0.7

Osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa:

0.8

Kokoonpanotehtaan (-tehtaiden) osoite (osoitteet):

II OSA

1.

Mahdolliset lisätiedot: (ks. lisäyksen liite)

2.

Testeistä vastaava tekninen tutkimuslaitos:

3.

Testausselosteen päiväys:

4.

Testausselosteen numero:

5.

Mahdolliset huomautukset: (ks. lisäyksen liite)

6.

Paikka:

7.

Päiväys:

8.

Allekirjoitus:

9.

Tämän asiakirjan liitteenä on toimivaltaisilla hallintoviranomaisilla oleva tyyppihyväksyntäasiakir
jojen hakemisto, jota saa pyynnöstä.

(') Tarpeeton viivataan yli.

(2) Jos tyypin tunnistustavat sisältävät merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoituslomakkeessa tarkoitetun ajoneuvon, osan tai
erillisen teknisen yksikön kuvaamisessa, ne esitetään asiakirjoissa tunnuksella '?' (esimerkiksi ABC??123 ??).
(3) Kuten direktiivin 70/156/ETY liitteen II osassa A on määritelty.
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Lisäyksen liite ETY-tyyppihyväksyntätodistukseen n:o . . .
direktiivin 77/541 /ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä .../.. ./ EY, mukaisen turvavöiden

ja turvajärjestelmien osatyypin tyyppihyväksynnän osalta
1.

Lisätiedot

1 .1

Malli :

(käytetään liitteessä III olevassa 1.3 ja 1.4 kohdassa määrättyjä tunnuksia ja merkkejä, jos sovelletta
vissa; ilmoitetaan lisäominaisuudet kuten korkeuden säätölaite, esikuormituslaite jne.)

1.2

Ajoneuvot, joihin laite on suunniteltu:

1.3

Sijainti ajoneuvoissa, joihin laite aiotaan asentaa:

5.

Huomautuksia:
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Lisäys 4
MALLI

Enimmäiskoko: A4 (210 x 297 mm)
ETY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Viranomaisen leima

Ilmoitus ajoneuvon / osan / erillisen teknisen yksikön (')
—
—
—
—

tyyppihyväksynnästä ('),
tyyppihyväksynnän laajennuksesta ('),
tyyppihyväksynnän epäämisestä ('),
tyyppihyväksynnän peruuttamisesta ('),

direktiivin

./ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä .../.. ./EY.

Tyyppihyväksyntänumero :
Laajennuksen syy:
I OSA

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2

Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (yleiset kaupalliset kuvaukset):

0.3

Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon / osaan / erilliseen tekniseen yksikköön (')(2):

0.3.1

Tämän merkinnän sijainti :

0.4

Ajoneuvoluokka (') (3):

0.5

Ajoneuvon valmistajan nimi ja osoite:

0.7

Osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ETY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa:

0.8

Kokoonpanotehtaan (-tehtaiden) osoite (osoitteet):

II OSA

1.

Mahdolliset lisätiedot: (ks. lisäys)

2.

Testeistä vastaava tekninen tutkimuslaitos:

3.

Testausselosteen päiväys:

4.

Testausselosteen numero:

5.

Mahdolliset huomautukset: (ks. lisäys)

6.

Paikka:

7.

Päiväys:

8.

Allekirjoitus:

9.

Tämän asiakirjan liitteenä on hakemisto toimivaltaisilla hallintoviranomaisilla olevista tyyppihyväk
syntäasiakirjoista, joita saa pyynnöstä.

(') Tarpeeton viivataan yh.

(2) Jos tyypin tunnistustavat sisältävät merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoituslomakkeessa tarkoitetun ajoneuvon, osan tai
erillisen teknisen yksikön kuvaamisessa, ne esitetään asiakirjoissa tunnuksella '?' (esimerkiksi ABC??123??).
(3) Kuten direktiivin 70/ 156/ETY liitteen II osassa A on määritelty.
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Lisäyksen liite ETY-tyyppihyväksyntätodistukseen n:o . . .
direktiivin 77/541 /ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä .../.. ./EY, mukaisen ajoneuvo
tyypin tyyppihyväksynnän osalta
1.

Lisätiedot

1.1

Ilmoitus turvavöistä tai turvajärjestelmistä, jotka ajoneuvoon voidaan asentaa

1.1.1

Merkki :

1.1.2

Osan tyyppihyväksynnän merkintä:

1.1.3

Sijainti ajoneuvossa:

1 .2

Turvavyön kiinnityspisteet

1.2.1

Tyyppihyväksynnän numero:

1 .3

Istuimet

1.3.1

Tyyppihyväksynnän numero, jos tiedossa:

5.

Huomautuksia:

Muutetaan liite III seuraavasti:

— Muutetaan 1.1.2 kohta seuraavasti :

" 1.1.2 Suorakulmion läheisyyteen sijoitetusta 'perustyyppihyväksyntänumerosta', joka sisältyy direktiivin
70/ 156/ETY liitteessä VII tarkoitetun tyyppihyväksyntänumeron 4 osaan ja jota edeltää direktiiviin
77/541 /ETY osan ETY-tyyppihyväksynnän myöntämispäivään mennessä tehdyn viimeisimmän merkit
tävän teknisen muutoksen sarjanumeron ilmoittavat kaksi numeroa. Tässä direktiivissä sarjanumero on
04 ."

— Korvataan 2 kohdassa neljässä kaaviossa "2439" ilmaisulla "04 2439".
— Korvataan 2.1 , 2.2, 2.3 ja 2.4 kohdassa "numerolla 2439" ilmaisulla "tämän direktiivin (04) mukaisesti perustyyp
pihyväksyntänumerolla 2439".
— Muutetaan liitteen III lopussa oleva huomautus seuraavasti:

"Perustyyppihyväksyntänumero ja kuvatunnus (kuvatunnukset) on sijoitettava suorakulmion läheisyyteen."
Muutetaan liitettä XV (katso direktiivi 90/628/ETY) seuraavasti:
Muutetaan taulukko sekä selittävät huomautukset seuraavasti:

istuimella sekä jos tuulilasi on suojattomilla istuimilla
vertailualueen ulkopuolella

Ar4Nm *

#

lasi ei ole vertailualueella

suojattomilla istuimilla

Huomaa: Kaikissa tapauksissa S-tyypin vyöt voidaan asentaa A- tai B-tyypin vyön paikalle sillä edellytyksellä, että käytetään direktiivin 76/ 1 1 5/ETY mukaisia kiinnityspisteitä."

N : suurempi vastekynnys (katso liitteessä I oleva 1.8.3— 1.8.5 kohta)

4: törmäyksessä lukittuva kelauslaite

3 : automaattisesti lukittuva kelauslaite

m : törmäyksessä lukittuva kelauslaite (monitoiminen lukittumistapa)

kelauslaite

#

§ 3.1.7 Lantiovyö sallittu kuljettajan § 3.1.8 & 9. Lantiovyö vaaditaan § 3.1.7 Lantiovyö sallittu, jos tuuli § 3.1.8 & 9. Lantiovyö vaaditaan

A: kolmipistevyö (lantio- ja olkavyö)
B: kaksipistevyö (lantiovyö)

N,

B, Br3, Br4m, Br4Nm tai A, Ar4m, B, Br3, Br4m, Br4Nm tai ei mitään B, Br3, Br4m, Br4Nm tai A, Ar4m, B, Br3, Br4m, Br4Nm tai ei mitään

Ar4Nm *

#

N2

Ar4Nm *

Ei mitään

Ei mitään

Br3 , Ar4m, Ar4Nm

Br3, Ar4m, Ar4Nm

B, Br3, Br4m

Euroopan yhteisöjen

§ 3.1.8 & 9. Lantiovyö vaaditaan § 3.1.7 Lantiovyö sallittu, jos tuuli § 3.1.8 & 9. Lantiovyö vaaditaan
lasi ei ole vertailualueella
suojattomilla istuimilla
suojattomilla istuimilla

#

B, Br3, Br4m, Br4Nm tai ei mitään B, Br3, Br4m, Br4Nm tai A, Ar4m, B, Br3, Br4m, Br4Nm tai ei mitään

Ar4m , Ar4Nm

N,

sallimiselle

sallimiselle

sallimiselle

sallimiselle

Ks. § 3.1.10 Edellytykset lantiovyöri Ks. § 3.1.10 Edellytykset lantiovyön Ks. § 3.1.10 Edellytykset lantiovyön Ks. § 3.1.10 Edellytykset lantiovyön

Br3, Br4m, Br4Nm tai Ar4m ,
Ar4Nm §€

Br3, Br4m, Br4Nm tai Ar4m,
Ar4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm tai Ar4m,
Ar4Nm

Br3 , Br4m , Br4Nm tai Ar4m ,

Ar4Nm

M2 > 3,5 t

M,

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m , Ar4Nm

lasi ei ole vertailualueella

sijaitsee matkustajakäytävän vieressä

B, Br3, Br4m

Muu kuin etuistuin

Taaksepäin
suunnatut istuimet

FI

r:

B, Br3, Br4m tai A, Ar4m *

Etuistuin

§ 3.1.3 Lantiovyö sallittu, jos istuin § 3.1.7 Lantiovyö sallittu, jos tuuli

Ar4m, Br4mQ

Muu kuin etuistuin

Keskimmäiset istuimet

Ar4m , Ar4Nm

Ar4m

Etuistuin

Uloimmat istuimet

M2 < 3,5 t

M,

Ajoneuvoluokka

Eteenpäin suunnatut istuimet

Turvavöiden ia kelauslaitteiden vähimmäisvaatimukset osoittava taulukko
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II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN
KONFERENSSI

JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,
tehty 8 päivänä heinäkuuta 1 996,
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomarin nimittämisestä

(96/429/Euratom, EHTY, EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN JÄSENVALTIOIDEN

on kuollut, olisi nimitettävä toinen tuomari Fernand

HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

Schockweilerin jäljellä olevaksi toimikaudeksi,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 167 artiklan,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:
1 artikla

ottavat huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perusta
missopimuksen ja erityisesti sen 32 b artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perus
tamissopimuksen ja erityisesti sen 139 artiklan,

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomariksi nimite
tään 11 päivänä heinäkuuta 1996 alkavaksi ja 6 päivänä
lokakuuta 1997 päättyväksi toimikaudeksi Romain Schint
gen .

2 artikla

sekä katsovat, että

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

Euroopan yhteisön tuomioistuimen perussäännöstä
tehdyn pöytäkirjan 7 artiklan sekä Euroopan hiili- ja te
räsyhteisön tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytä
kirjan ja Euroopan atomienergiayhteisön tuomioistuimen
perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan vastaavien säännösten
nojalla ja sen vuoksi, että tuomari Fernand Schockweiler

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 1996.

Puheenjohtaja
R. QUINN

N:o L 178 /32
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17. 7. 96

JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN
PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä heinäkuuta 1996,

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäsenen nimit
tämisestä

(96/430/Euratom, EHTY, EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN JÄSENVALTIOIDEN HALLI
TUSTEN EDUSTAJAT, jotka

giayhteisön tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytä
kirjan nojalla olisi nimitettävä jäsen ensimmäisen oike

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 168 a artiklan,

usasteen tuomioistuimeen Romain Schintgenin jäljellä
olevaksi toimikaudeksi, 31 päivään elokuuta 1998 saakka,

ottavat huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perusta
missopimuksen ja erityisesti sen 32 d artiklan ,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perus
tamissopimuksen ja erityisesti sen 140 a artiklan,

1 artikla

ottavat huomioon Euroopan yhteisöjen ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen perustamisesta 24 päivänä
lokakuuta 1988 tehdyn neuvoston päätöksen 88/591 /

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomiois
tuimen jäseneksi nimitetään 11 päivänä heinäkuuta 1996
alkavaksi ja 31 päivään elokuuta 1998 päättyväksi toimi
kaudeksi Marc Jaeger.

EHTY, ETY, Euratom,
sekä katsovat, että

2 artikla

tänä päivänä tehdyllä päätöksellä on Euroopan yhteisöjen
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäsen Romain
Schintgen nimitetty Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

tuomariksi, ja

Euroopan

yhteisön

tuomioistuimen

perussäännöstä

tehdyn pöytäkirjan 7 ja 44 artiklan sekä Euroopan hiili- ja
teräsyhteisön tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn
pöytäkirjan vastaavien säännösten ja Euroopan atomiener

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 1996.

Puheenjohtaja
R. QUINN

