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N:o L 188/ 1

I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1474/96,
annettu 26 päivänä heinäkuuta 1996,

asetuksissa (ETY) N:o 1627 /89 ja (EY) N:o 1124/96 säädettyjen interventiota koskevien
erityistoimenpiteiden mukaisesti toteutetulla sadannellakuudennellakymmenennellä
neljännellä osittaisella tarjouskilpailulla interventioon ostettavan naudanlihan enim
mäisostohinnasta ja määristä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

sadannenkuudennenkymmenennenneljännen

osittaisen

tarjouskilpailun tarjousten tutkimisen jälkeen ja ottaen
huomioon asetuksen (ETY) N:o 805/68 6 artiklan 1
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

kohdan mukaisesti markkinoiden kohtuullisen tukemisen

sen,

asettamat vaatimukset sekä teurastusten kausittainen kehi

tys, olisi säädettävä enimmäisostohinta sekä interventioon
hyväksyttävistä määristä,
ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajär
jestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) Nro 805/68 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 13 57/96 (2), ja

koska interventioon ostetaan etuneljänneksiä, näiden tuot
teiden hinta on vahvistettava ruhojen hintojen perusteella,

erityisesti sen 6 artiklan 7 kohdan,

määrät,

sekä katsoo, että

vähennyskerrointa

tarjotut määrät ylittävät tällä hetkellä ostettavissa olevat

tämän vuoksi ostettavissa oleviin määriin olisi sovellettava

tai

tarvittaessa,

ottaen

huomioon

hintojen erotukset ja tarjotut määrät, useampaa vähennys
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 805/68 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan
yleisten ja erityisten interventiotoimenpiteiden osalta 1
päivänä syyskuuta 1993 annetun komission asetuksen
(ETY) Nro 2456/93 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 307/96 (4), mukaisesti
avattiin tarjouskilpailu naudanlihan ostamisesta tarjouskil

pailulla 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetun komission
asetuksen (ETY) Nro 1627/89 0, sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1401 /96 (%

kerrointa asetuksen (ETY) N:o 2456/93 13 artiklan 3
kohdan mukaisesti, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

asetuksen (ETY) Nro 2456/93 13 artiklan 1 kohdan
mukaisesti R3-laadulle vahvistetaan enimmäisostoshinta

tarvittaessa kunkin osittaisen tarjouskilpailun osalta ottaen
huomioon saadut tarjoukset; saman asetuksen 14 artiklan
mukaan ainoastaan sellaiset tarjoukset, jotka ovat alhai

sempia tai yhtä suuria kuin mainittu enimmäishinta,
mutta jotka eivät kuitenkaan ylitä 1 kohdassa tarkoitetulla
summalla korotettua kansallisten tai alueellisten markki

Asetuksella (ETY) Nro 1627/89 avatun sadannen
kuudennenkymmenennenneljännen osittaisen tarjouskil
pailun osalta:
a) A-luokassa
— enimmäisostohinta vahvistetaan 253

ecuksi

100

kilogrammalta R3-laadun ruhoja tai puoliruhoja,

noiden keskihintaa, otetaan huomioon,

— etuneljännesten hinta johdetaan ruhojen hinnasta
(')
P)
(3)
(♦)
O
(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

148, 28.6.1968, s. 24
175, 13.7.1996, s. 9
225, 4.9.1993, s. 4
43, 21.2.1996, s. 3
159, 10.6.1989, s. 36
180, 19.7.1996, s. 14

kertoimella, joka on 0,80 suoralla viillolla erotet

tujen neljännesten osalta,

ruhojen, puoliruhojen ja etuneljännesten hyväksytty
enimmäismäärä vahvistetaan 24 326 tonniksi,
i
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— tarjottuihin määriin, joiden hinta on vähintään 222
ecua ja korkeintaan 245 ecua, sovelletaan 45
prosentin kerrointa asetuksen (ETY) N:o 2456/93
13 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tarjottuihin
määriin, joiden hinta on 245 ecua tai enemmän,
sovelletaan 30 prosentin kerrointa;
b) C-luokassa
— enimmäisostohinta vahvistetaan 253 ecuksi

27. 7. 96

— tarjottuihin määriin, joiden hinta on vähintään 222
ecua ja korkeintaan 245 ecua, sovelletaan 45
prosentin kerrointa asetuksen (ETY) N:o 2456/93
13 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tarjottuihin
määriin, joiden hinta on 245 ecua tai enemmän,
sovelletaan 30 prosentin kerrointa.

100

kilogrammalta R3-laadun ruhoja tai puoliruhoja,
— etuneljännesten hinta johdetaan ruhojen hinnasta

kertoimella, joka on 0,80 suoralla viillolla erotet-

2 artikla

tujen neljännesten osalta,

— ruhojen, puoliruhojen ja etuneljännesten hyväksytty
enimmäismäärä vahvistetaan 4 370 tonniksi,

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä heinäkuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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N:o L 188/3

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1475/96,
annettu 26 päivänä heinäkuuta 1996,

tuontitodistusten antamisesta 30 päivänä heinäkuuta 1996 GATTin/WTO:n

mukaisten muiden kuin maakohtaisten tariffikiintiöiden mukaisille lampaan- ja
vuohenliha-alan tuotteille kolmannelle vuosikolmannekselle 1996

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

mukaisesti tuotavissa olevat määrät, kyseisiä määriä olisi
vähennettävä yhtenäisellä prosentilla asetuksen (EY) N:o

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

1439/95 16 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti,

sen ,

ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä
markkinajärjestelystä 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3013/89 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1265/95 (2),

ottaa huomioon asetuksen (EY) Nro 1439/95 (3), annettu
26 päivänä kesäkuuta 1995, neuvoston asetuksen (ETY)
Nro 3013/89 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden
tuonnin ja viennin osalta, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 2526/95 (4), ja erityisesti
sen 16 artiklan 4 kohdan,

jos määrät, joille todistuksia on haettu, ovat pienemmät tai
yhtä suuret kuin asetuksessa (EY) N:o 1439/95 säädetyt
määrät, kaikki todistushakemukset voidaan hyväksyä, ja
hakemuksia on jätetty Alankomaissa ja Saksassa Amerikan
yhdysvalloista ja Sveitsistä peräisin olevista tuotteista,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

— Alankomaat antaa 30 päivänä heinäkuuta 1996
asetuksen (EY) Nro 1439/95 osastossa II B säädetyt
tuontitodistukset, joita koskevat hakemukset on jätetty
1 — 10 päivänä heinäkuuta 1996. CN-koodiin 0204

sekä katsoo, että

kuuluvien tuotteiden osalta Amerikan yhdysvalloista
peräisin olevat haetut määrät myönnetään kokonaisuu

komission asetuksessa (EY) Nro 1439/95 annetaan II B
osaston osalta yksityiskohtaiset säännöt soveltamismuo
doista, jotka koskevat CN-koodeihin 0104 10 30,
0104 1080, 01042090 ja 0204 kuuluvien tuotteiden

dessaan .

GATTin/WTO:n mukaisten muiden kuin maakohtaisten

tariffikiintiöiden mukaista tuontia; asetuksen (EY) Nro
1439/95 1 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti olisi vahvistet

tava, missä määrin vuoden 1996 kolmannelle vuosineljän
nekselle jätetyt tuontitodistushakemukset voidaan hyväk

— Saksa antaa 30 päivänä heinäkuuta 1996 asetuksen
(EY) Nro 1439/95 osastossa II B säädetyt tuontitodis
tukset, joita koskevat hakemukset on jätetty 1 —10
päivänä heinäkuuta 1996. CN-koodeihin 0104 10 30,
0104 10 80 ja 0401 20 90 kuuluvien tuotteiden osalta
Sveitsistä peräisin olevat haetut määrät myönnetään
kokon aisuudessaan .

syä,
2 artikla

jos määrät, joista tuontitodistushakemuksia on jätetty, ovat
suuremmat kuin asetuksen (EY) Nro 1439/95 15 artiklan

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä heinäkuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(>) EYVL N:o L 289, 7.10.1989, s. 1
(2) EYVL N:o L 123, 3.6.1995, s. 1
(3) EYVL N :o L 143, 27.6.1995, s. 7
EYVL N:O L 258 , 28.10.1995, s. 48
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1476/96,
annettu 26 päivänä heinäkuuta 1996,

kiintiöiden avaamisesta luokkiin 87 ja 109 kuuluvien Pohjois-Koreasta peräisin
olevien tekstiilituotteiden tuonnin osalta ja tietyistä kolmansista maista peräisin
olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 517/94 liitteiden IV ja V muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ja 109 kuuluvien Pohjois-Koreasta peräisin olevien tuot
teiden tuontiin yhteisöön tämän asetuksen voimaantulo
päivästä, 5 ja 10 tonnia; tämän vuoksi asetuksen (EY) Nro
517/94 liitteet IV ja V olisi mukautettava ja oikeusvar
muuden takaamiseksi olisi muistettava, että kyseisiä kiin

ottaa huomioon muiden kuin kahdenvälisten sopimusten,

tiöitä hallinnoidaan mainitun asetuksen 17 artiklan sään

pöytäkirjojen tai muiden järjestelyiden taikka muiden
yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan

nösten mukaisesti, ja

kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden
tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 7 päivänä
maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro
517/94 ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 538/96 (2), ja erityisesti sen 3 artiklan
3 kohdan ja 5 artiklan yhdessä 25 artiklan 4 kohdan

kyseiset toimenpiteet ovat asetuksessa (EY) Nro 517/94
perustetun komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

kanssa;
1 artikla

sekä katsoo, että

asetuksen (EY) Nro 517/94 3 artiklan 3 kohdassa sääde
tään, että liitteessä V lueteltuja, siinä mainittujen maiden

alkuperää olevia tekstiilituotteita voidaan tuoda yhteisöön,
jos vuosittainen määrällinen rajoitus on otettu käyttöön
asianmukaista 25 artiklassa säädettyä menettelyä noudat
taen ,

Luokkiin 87 ja 109 kuuluvien Pohjois-Koreasta peräisin
olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovelletaan vastaavasti

5 ja 10 tonnin vuotuista määrällistä rajoitusta.
Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja määrällisiä rajoi
tuksia hallinnoidaan asetuksen (EY) Nro 517/94 17
artiklan säännösten mukaisesti .

kolme jäsenvaltiota on pyytänyt komissiota ottamaan
käyttöön määrällisiä rajoituksia sellaisten luokkiin 87 (kin
taat ja muut käsineet, muuta kuin neulosta) ja 109 (tavara
peitteet, purjeet ja ulkokaihtimet ja aurinkokatokset)
kuuluvien Pohjois-Koreasta peräisin olevien tuotteiden
tuonnin osalta, jotka on lueteltu asetuksen (EY) Nro
517/94 liitteessä V, markkinoiden tiettyjen tarpeiden

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) Nro 517/94 liitteet IV ja V
tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

tyydyttämiseksi; asetuksessa (EY) Nro 517/94 olevassa 25

3 artikla

artiklassa tarkoitetun komitean käsittelyn seurauksena
katsottiin tarkoituksenmukaiseksi erityisesti yhteisön teol

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen

lisuuden tilanteen vuoksi vahvistaa vuotuisiksi määrälli

jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli

siksi rajoituksiksi, joita sovelletaan vastaavasti luokkiin 87

sessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1996.
Komission puolesta
Leon BRITTAN

Varapuheenjohtaja

(■) EYVL N:o L 67, 10.3.1994, s. 1

¥) EYVL N:o L 79, 29.3.1996, s. 1
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N:o L 188/5

LIITE
"LIITE IV

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhteisön vuotuiset määrälliset rajoitukset

(Tässä liitteessä lueteltujen luokkien kuvaukset ovat tämän asetuksen liitteessä I A)
POHJOIS-KOREA
Luokka

Yksikkö

Määrä

1

tonnia

128

2

tonnia

145

3

tonnia

4
5

6
7

8

1
1
1
1
1

000
000
000
000
000

1
1
1
1
1
1

000
000
000
000
000
000

tonnia

9
12

13
14

15
16
17

kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta

kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta

18

tonnia

19

1 000 kappaletta
tonnia

20
21

24

26
27
28
29
31

36
37
39
59

61

68
69
70
73
74

75

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta

49

285
119
144

93
133
71
1 290

1 509
94

107
55

38

61
411

141
2 857

263
173

167
285
75

293
91

356
51

466
40

75

184
270
93
133

39

76

tonnia

77

tonnia

9

78

tonnia

115
31

74

83

tonnia

87

tonnia

5

109

tonnia

10

117

tonnia

51

118

tonnia

23

142

tonnia

10

151A

tonnia

10

1 51 B

tonnia

10

161

tonnia

152
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LIITE V
asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu

(Tässä liitteessä lueteltujen luokkien tuotteiden kuvaukset ovat tämän asetuksen liitteessä I A)
POHJOIS-KOREA
Luokat: 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41 , 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58 , 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85,
86, 88, 90,91,93, 97, 99, 100, 101 , 111 , 112, 113, 114, 120, 121 , 122, 123, 124, 130, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 140, 141 , 145, 146A, 146B , 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160."
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Nro L 188/7

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1477/96,
annettu 26 päivänä heinäkuuta 1996,

yhteisön sekä Bulgarian ja Romanian välisissä Eurooppa-sopimuksissa määrätyn
järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja
maitotuotealalla annetun asetuksen (EY) Nro 1588/94 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

muutettu asetuksessa (EY) N:o 3066/95 säädettyjen maito
tuotteita koskevien toimenpiteiden jatkamisen huomioon
ottamiseksi,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

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

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Romanian välisen assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3382/94 (2), ja
erityisesti sen 1 artiklan,

asetuksen (EY) N:o 1588/94 liitteessä I tarkoitettujen tuot
teiden määrät viittaavat 1 päivästä heinäkuuta 1996
kuuden kuukauden jaksoon vuoden jakson asemesta; on
syytä selvittää näiden määrien porrastus kyseiselle jaksolle
ja muuttaa tämän vuoksi asetuksen 2 artikla, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Lisätään asetuksen (ETY) Nro 1588/94 2 artiklaan seuraava
alakohta :

ottaa huomioon tietyille maataloustuotteille yhteisön tarif
fikiintiöinä tehdyistä tietyistä myönnytyksistä ja tiettyjen
Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen maataloutta koske
vien myönnytysten riippumattomasta mukauttamisesta
siirtymäkauden aikana Uruguayn kierroksen monenvä
listen kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloussopi
muksen huomioon ottamiseksi 22 päivänä joulukuuta
1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3066/95 f),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o

1 194/96 (4), ja erityisesti sen 8 artiklan,

N:o
N:0
N:o
N:o
N:o

L
I
L
L
L

368 ,
368,
328,
161 ,
167,

— 50 prosenttia ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä
heinäkuuta ja päättyy 30 päivänä syyskuuta 1996,
— 50 prosenttia ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä
lokakuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 1996,

1997,

komission asetuksessa (EY) Nro 1588/94 (% sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1231 /96 (*), vahvistetaan mainituissa sopimuksissa
määrätyn järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskoh
taiset säännöt maito- ja maitotuotealalla; asetusta on
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

kesäkuuta 1997 seuraavasti:

— 50 prosenttia ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä
tammikuuta ja päättyy 31 päivänä maaliskuuta

sekä katsoo, että

(')
(2)
(*)
(<)
O

"Liitteessä I tarkoitetut määrät jaetaan kuitenkin
jaksolle 1 päivästä heinäkuuta 31 päivään joulukuuta
1996 ja jaksolle 1 päivästä tammikuuta 30 päivään

31.12.1994, s. 5
31.12.1994, s. 1
30.12.1995, s. 31
29.6.1996, s. 2
1.7.1994, s. 8

6 EYVL N:o L 161 , 29.6.1996, s. 90

— 50 prosenttia ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä
huhtikuuta ja päättyy 30 päivänä kesäkuuta 1997."

2 artikla

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

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1996.

N:o L 188 /8
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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Nro L 188/9

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1478/96,
annettu 26 päivänä heinäkuuta 1996,

yhteisön sekä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tšekin tasavallan ja Slova
kian tasavallan välisissä Eurooppa-sopimuksissa määrätyn järjestelmän sovelta
mista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealalla
annetun asetuksen (ETY) N:o 584/92 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

1228/96 (8),

vahvistetaan

mainituissa

sopimuksissa

määrätyn järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskoh
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

taiset säännöt maito- ja maitotuotealalla; tätä asetusta on
muutettu asetuksessa (EY) Nro 3066/95 säädettyjen maito

tuotteita koskevien toimenpiteiden jatkamisen huomioon
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Unkarin tasavallan assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3491 /93 ('), ja
erityisesti sen 1 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Puolan tasavallan assosioinnista tehdyn

Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3492/93 (2), ja

ottamiseksi,

asetuksen (ETY) Nro 584/92 liitteessä I tarkoitettujen tuot
teiden määrät viittaavat 1 päivästä heinäkuuta 1996
kuuden kuukauden jaksoon vuoden jakson asemesta; on
syytä selvittää näiden määrien porrastus kyseiselle jaksolle
ja muuttaa tämän vuoksi asetuksen 2 artikla, ja

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

erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Tšekin tasavallan välisen assosiaatiosopi
muksen soveltamisen eräistä yksityiskohtaisista säännöistä
19 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen
(EY) Nro 3296/94 (3), ja erityisesti sen 1 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenval
tioiden sekä Slovakian tasavallan välisen assosiaatiosopi
muksen soveltamisen eräistä yksityiskohtaisista säännöistä
19 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen
(EY) Nro 3297/94 (4), ja erityisesti sen 1 artiklan,
ottaa huomioon tietyille maataloustuotteille yhteisön tarif
fikiintiöinä tehdyistä tietyistä myönnytyksistä ja tiettyjen
Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen maataloutta koske
vien myönnytysten riippumattomasta mukauttamisesta
siirtymäkauden aikana Uruguayn kierroksen monenvä
listen kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloussopi
muksen huomioon ottamiseksi 22 päivänä joulukuuta
1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3066/95 0,
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro
1 194/96 (6), ja erityisesti sen 8 artiklan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (ETY) Nro 584/92 2 artiklaan seuraava
alakohta :

"Liitteessä I tarkoitetut määrät jaetaan kuitenkin
jaksolle 1 päivästä heinäkuuta 1996 31 päivään joulu
kuuta 1996 seuraavasti:

— 50 prosenttia ajanjaksona, joka alkaa 1 päivästä
heinäkuuta ja päättyy 30 päivänä syyskuuta 1996,
— 50 prosenttia ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä
lokakuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 1996."

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) Nro 584/92 f7), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
(')
(2)
P)
(4)
O
(Ä)
O

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o
Nro
N:o
N:o

L
L
L
L
L
L
L

319, 21.12.1993, s. 1
319, 21.12.1993, s. 4
341 , 30.12.1994, s. 14
341 , 30.12.1994, s. 17
328, 30.12.1995, s. 31
161 , 29.6.1996, s. 2
62, 7.3.1992, s. 34

2 artikla

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

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1996.
(8) EYVL N:o L 161 , 29.6.1996, s. 82
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

27. 7. 96
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Nro L 188/ 11

KOMISSION ASETUS (EY) Nro 1479/96,
annettu 26 päivänä heinäkuuta 1996,

ennakoitujen alueellisten viitemäärien sekä soijapapujen ja rapsin-, rypsin- ja
auringonkukansiementen tuottajille maksettavien ennakoiden arvon vahvistami
sesta markkinointivuodeksi 1996/97

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

1 artikla

ottaa huomioon tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien

viljelijöille 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston

1 . Lyhyt selvitys asetuksen (ETY) Nro 1765/92 5
artiklan 3 kohdassa vaadittavasta ennakoitujen alueellisten

asetuksen (ETY) Nro 1 765/92 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 2989/95 (2), ja
erityisesti sen 12 artiklan,

viitemäärien laskennasta on liitteessä I.

sekä katsoo, että

2.
Ennakoidut alueelliset viitemäärät markkinointivuo
deksi 1996/97 määritellään liitteessä II.

asetuksen (ETY) Nro 1765/92 5 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa säädetään, että komissio vahvistaa jäsenvaltion
aluesuunnitelmassa määritetyn jokaisen alueen osalta

2 artikla

arvioidun alueellisen viitemäärän vertailemalla keskenään

tällä alueella tuotettujen viljojen tai öljysiementen satoja ja
yhteisössä tuotettujen viljojen ja öljysiementen keskimää
räisiä satoja,

asetuksen (ETY) Nro 1765/92 11 artiklan 2 kohdassa
tarkennetaan, että viljelijät, jotka hakevat öljysiemenistä
maksettavaa korvausta, ovat oikeutettuja ennakkomaksuun,

Asetuksen (ETY) Nro 1765/92 11 artiklan 2 kohdan sään
nösten nojalla öljysiemenkasvien tuottajille markkinointi
vuonna 1996/97 maksettavien ennakkojen arvo on 50
prosenttia liitteessä II määritellystä asianmukaisen suurui
sesta ennakoidusta alueellisesta viitemäärästä .

joka ei saa olla suurempi kuin 50 prosenttia ennakoidusta

3 artikla

alueellisesta viitemäärästä, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan, rasvojen
ja kuivarehun yhteisen hallintokomitean lausunnon

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

mukaiset,

sessa lehdessä.

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

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL Nro L 181 , 1.7.1992, s. 12
2 EYVL Nro L 312, 23.12.1995, s. 5
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LIITE I

Lyhyt selvitys ennakoitujen alueellisten viitemäärien laskennasta öljysiementen tuottajille
markkinointivuonna 1 996/97

Ennakoidut alueelliset viitemäärät on laskettu asetuksen (ETY) N:o 1765/92 5 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa olevien säädösten mukaisesti .

Näiden määrien laskemisessa komissio on ottanut huomioon jäsenvaltioiden mainitun asetuksen 3
artiklan 2 kohdan mukaisesti antamat tiedot ja niiden 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla
tekemän valinnan viljojen tai öljysiementen satojen pitämisestä vertailukohtana.
Arvioidut alueelliset viitehinnat markkinointivuodeksi 1996/97 määritellään liitteessä II.
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Nro L 188/ 13

LIITE II

Ennakoidut alueelliset viitemäärät 1996/97

Jäsenvaltio

Alue

Polders/Polders
Leemstreek/Limoneuse
Zandleemstreek/Sablo-limoneuse
Condroz/Condroz

België/Belgique:

Weidestreek/Herbagè re
Zandstreek/Sablonneuse

Kempen/Campine
Famenne/Famenne

Fagnes/Fagnes
Ardennen/Ardenne

Jurastreek/Jurassique
Hen. Kempen/Campine-Hennuyère
Hoge Ardennen/Haute Ardenne
Danmark:

Deutschland:

I
Schleswig-Holstein
Hamburg
Bremen

Viite

öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen

Sato

Hinta

(tonnia/ha)

(ecua/ha)

2,40
3,31
3,12
3,07
3,03
2,85

440,85
608,00

Vilja
Vilja

2,72
2,97
3,15
2,99
3,38
6,44
3,77

499,63
545,55
578,61
549,22
620,86
606,90
355,28

öljysiemen

2,700

495,95

öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen

3,380
3,070
3,130

620,86
563,92
574,94

öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
Öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen

3,060
3,440
3,110
3,100
2,850
2,970
3,180
2,700

562,08
631,88
571,26

öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen

3,440
2,680
3,440
2,960
2,670
2,870

631,88
492,28
631,88
543,71

öljysiemen
öljysiemen

1,900
2,200

349,00
404,1 1

Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja

0,900
1,200
1,500
1,800
2,000
2,200

84,82
113,09
141,36
169,63
188,48
207,33
235,60

573,10
563,92
556,57
523,51

Niedersachsen :
— Alueet 1 —9
— Alue 10
Nordrhein-Westfalen
Hessen

Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg
Bayern
Saarland
Berlin

2,680

569,43
523,51
545,55
584,12
495,95
492,28

Brandenburg:
— Alue 1

— Alue 2

Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt

Thüringen
Ελλάδα:

— Alue 1

— Alue 2

España:

Ei kasteltu

1
2
3
4

5

6
7

8
9

10
11

2,500
2,700

3,200
3,700
4,100

490,44
527,18

254,45

301,57
348,68
386,38

N:o L 188/ 14
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!

Kasteltu

1
2
3
4
5

6
7

8

Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja

Sato

Hinta

(tonnia/ha)

(ecua/ha)

2,900
3,000
3,100
3,200
3,500
3,600
3,700
3,800

273,29
282,72
292,14
301,57
329,84

339,26
348,68
358,11

3,900
4,000
4,100

367,53
376,96
386,38
395,80
405,23
414,65
424,08
433,50
442,92
452,35
461,77
471,20
480,62
490,04
499,47
508,89
518,32
527,74
537,16
546,59
556,01
565,43
574,86
584,28
593,71
603,13
612,55
640,83
650,25
6 59,67
669,10
678,52
687,95
697,37
706,79
716,22
725,64
772,76
791,61

Vilja
Vilja

4,200
4,300
4,400
4,500
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
5,100
5,200
5,300
5,400
5,500
5,600
5,700
5,800
5,900
6,000
6,100
6,200
6,300
6,400
6,500
6,800
6,900
7,000
7,100
7,200
7,300
7,400
7,500
7,600
7,700
8,200
8,400
10,500
10,600

Vilja
Vilja
Vilja

5,930
8,120
6,023

558,84
765,22
567,60

Ei kasteltu

Vilja

4,680

Kasteltu

Vilja
Vilja

8,770

5,554

441,04
826,48
523,40

öljysiemen

3,300

606,17

9
10
11
12

13
14
15

16
17
18
19
20
21

22

23
24

25
26
27

28
29

30
31

32
33
34

35

36
37
38
39
40
41
42

43
44

45
46
47

48
49

France:

Viite

Alue

Jäsenvaltio

Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja

989,51
998,93

Alue I

— Soijapavut
Ei kasteltu
Kasteltu

— Rapsin-, rypsin- ja auringonkukansiemenet
Alue II

— Soijapavut

— Rapsin-, rypsin- ja auringonkukansiemenet
Ireland:
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Alue

Jäsenvaltio
Italia:

Nro L 188 / 15

Viite

Torino montagna interna

Vilja

Torino collina interna

öljysiemen
öljysiemen

Torino pianura
Vercelli — Biella montagna interna
Vercelli — Biella pianura
Novara

—

Verbano

—

Cusio

—

Hinta

(ecua/ha)

öljysiemen
öljysiemen

2,224
3,612
4,399
4,853
4,233
4,826

Vilja

3,731

351,61

öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
Öljysiemen
öljysiemen
Öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen

687,72
824,38
691,03
712,15
769,10

Vilja

3,744
4,488
3,762
3,877
4,187
3,254
3,409
3,550
3,384
3,359
2,328
3,950
3,437
3,244
6,652

Öljysiemen
Öljysiemen

4,167

Vilja

Vercelli — Biella collina interna

Sato

(tonnia/ha)

209,59

663,48
808,04
457,34
777,54

886,47

Ossola

montagna interna
Novara — Verbano — Cusio — Ossola collina
interna

Novara pianura
Cuneo montagna interna
Cuneo collina interna

Cuneo pianura
Asti collina interna

Asti pianura
Alessandria montagna interna
Alessandria collina interna

Alessandria pianura
Aosta montagna interna
Varese montagna interna
Varese collina interna

Varese pianura
Como — Lecco subz. 1 montagna interna
Como — Lecco subz . 1 collina interna

Como pianura
Sondrio montagna interna
Milano collina interna

Milano — Lodi pianura
Bergamo — Lecco subz. 2 montagna interna
Bergamo — Lecco subz. 2 collina interna
Bergamo pianura
Brescia montagna interna
Brescia collina interna

Brescia pianura
Pavia montagna interna
Pavia collina interna

Pavia pianura
Cremona pianura
Mantova collina interna

Mantova pianura
Bolzano montagna interna
Trento montagna interna
Verona montagna interna
Verona collina interna

Verona pianura
Vicenza montagna interna
Vicenza collina interna

Vicenza pianura
Belluno montagna interna
Treviso collina interna

Treviso pianura
Venezia pianura
Padova collina interna

Padova pianura
Rovigo pianura
Udine montagna interna
Udine collina interna

Udine pianura
Gorizia collina interna

Gorizia pianura
Trieste pianura
Pordenone montagna interna

Vilja

öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen

Vilja

öljysiemen
öljysiemen
Vilja

öljysiemen
öljysiemen
Vilja

öljysiemen
öljysiemen
Öljysiemen
öljysiemen
Öljysiemen
öljysiemen
Öljysiemen
öljysiemen
Vilja
Vilja

öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
Vilja

öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen

Pordenone collina interna

Vilja
öljysiemen
öljysiemen

Pordenone pianura
Imperia montagna interna
Imperia collina interna
Imperia collina litoranea

Vilja
Vilja
Vilja

öljysiemen

3,541

4,793
4,349
4,662
3,817
4,375
5,000

5,469
5,000
5,000
3,377
3,578
4,194
4,737
4,620
5,000
1,848
4,374
5,000
4,715
4,972
4,439
5,000
4,817
3,499
4,422
4,640
4,688
4,044

4,300
4,502
4,320
4,159
4,552
4,049
4,517
4,879

597,72

626,19
652,09
621,59
617,00
219,39
725,56

631,33
595,88

626,88
650,43
765,42
451,69
798,85
856,35
359,71
803,63
918,43
515,39
918,43
918,43
620,31
657,23
770,38
870,12
848,63
918,43
174,15
412,20
918,43
866,08
913,29
815,38
918,43
884,82
642,72
812,26

852,31
861,12
742,83
789,85

826,96
407,1 1

763,95
836,14

3,012
3,570

743,75
829,71
459,79
553,26
655,76

4,150
3,372
3,372
3,372

317,77
317,77
317,77

762,30
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Savona montagna interna
Savona montagna litoranea
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Viite

Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja

Sato

Hinta

(tonnia/ha)

(ecua/ha)

Reggio Emilia montagna interna
Reggio Emilia collina interna
Reggio Emilia pianura

Vilja

Modena montagna interna

Vilja

3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,676
3,607
3,895
3,631
3,693
3,808
3,188
2,989
4,124
3,834

Modena collina interna

öljysiemen
öljysiemen

3,599
4,209

Vilja

4,360

Savona collina interna
Savona collina litoranea

Genova montagna interna

Genova montagna litoranea
Genova collina interna
Genova collina litoranea

La Spezia montagna interna
La Spezia collina interna
La Spezia collina litoranea
Piacenza montagna interna
Piacenza collina interna

Piacenza pianura
Parma montagna interna
Parma collina interna

Parma pianura

Modena pianura
Bologna montagna interna
Bologna collina interna
Bologna pianura
Ferrara pianura
Ravenna collina interna

Ravenna pianura
Forlì montagna interna
Forlì — Rimini collina interna
Forlì — Rimini collina litoranea

Forlì — Rimini pianura
Massa Carrara montagna interna
Massa Carrara montagna litoranea
Massa Carrara collina interna

Lucca montagna litoranea
Lucca montagna interna
Lucca pianura
Pistoia montagna interna
Pistoia collina interna

Firenze — Prato montagna interna
Firenze — Prato collina interna

Firenze pianura
Livorno collina litoranea
Pisa collina interna

Pisa collina litoranea

öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen

öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
Vilja

öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja

öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen

Pesaro Urbino montagna interna

öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen

Pesaro Urbino collina interna
Pesaro Urbino collina litoranea

öljysiemen
öljysiemen

Ancona montagna interna

öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen

Pisa pianura
Arezzo montagna interna
Arezzo collina interna

Siena montagna interna
Siena collina interna

Grosseto montagna interna
Grosseto collina interna
Grosseto collina litoranea

Grosseto pianura
Perugia montagna interna
Perugia collina interna
Terni montagna interna
Terni collina interna

Ancona collina interna
Ancona collina litoranea

Macerata montagna interna

3,277

3,890
4,590
3,366
3,644
2,828
3,190
3,125
3,426
5,659
7,970
5,952
5,320
3,437
3,135

3,536
3,495
2,971

2,695
2,873
3,089
2,850

2,848
2,947
2,967
2,816
2,560
3,027
2,478
3,013

2,961
3,040
2,964
3,003

317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
346,42
662,56

715,46
666,97
678,35
699,48
300,43
549,04
757,52
361,31
661,09
773,14
410,88
601,94
714,54
843,12
618,29
669,35

266,51
585,96
574,02
629,31
533,30
751,09

560,91
501,35
323,90
575,86
649,52

641,98
545,73
495,03
527,73

567,41
523,51
523,14
541,32
545,00
517,26
470,24
556,02
455,18
553,45
543,90
558,41
544,45

551,61

3,837
3,103
2,979

547,20

3,005

551,98

3,066
3,099
3,122

563,18
569,24
573,47
580,45
564,84

3,160
3,075

704,80

569,98

'
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Macerata collina litoranea

Öljysiemen
Öljysiemen

Ascoli Piceno montagna interna

Vilja

Ascoli Piceno collina interna
Ascoli Piceno collina litoranea
Viterbo collina interna

Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen

Macerata collina interna

Viterbo pianura
Rieti montagna interna
Rieti collina interna

Roma montagna interna
Roma collina interna
Roma collina litoranea

Roma pianura
Latina montagna interna
Latina collina interna
Latina collina litoranea

Vilja

Teramo collina interna
Teramo collina litoranea

Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen

Pescara montagna interna

Vilja

Pescara collina interna
Pescara collina litoranea

Öljysiemen
Öljysiemen

Chieti montagna interna

Vilja

Latina pianura
Frosinone montagna interna
Frosinone collina interna

L'Aquila montagna interna
Teramo montagna interna

Chieti collina interna
Chieti collina litoranea

Campobasso montagna interna
Campobasso collina interna
Campobasso collina litoranea
Isernia montagna interna
Isernia collina interna

Caserta montagna interna
Caserta collina interna
Caserta collina litoranea

Caserta pianura
Benevento collina interna

Benevento montagna interna
Napoli collina interna
Napoli collina litoranea
Napoli pianura
Avellino montagna interna
Avellino collina interna

Salerno montagna interna
Salerno collina interna
Salerno collina litoranea

Salerno pianura
Foggia montagna interna
Foggia collina interna
Foggia collina litoranea

Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Vilja
Vilja

Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Vilja
Vilja

Öljysiemen
Vilja
Vilja

Öljysiemen
Vilja

Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Vilja

Bari collina interna

Öljysiemen
Öljysiemen

Bari pianura

Vilja

Foggia pianura

Taranto pianura

Öljysiemen
Öljysiemen

Brindisi collina litoranea

Vilja

Brindisi pianura
Lecce pianura
Potenza montagna interna
Potenza montagna litoranea

Öljysiemen
Öljysiemen

Taranto collina litoranea

Potenza collina interna

Matera montagna interna
Matera collina interna

Matera pianura
Cosenza montagna interna

Vilja
Vilja

Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen

Sato

Hinta

(tonnia/ha)

(ecua/ha)

3,218
3,207
3,446
3,054
3,067
3,027
3,239
3,352
3,186
3,016
3,114
3,138
3,133

2,662
3,637
4,697
3,398

591,10
589,08
324,75

560,98
563,37
556,02

594,96
615,72
585,23
554,00
572,00
576,41
575,49
488,97
668,07

442,64
624,17

2,401
3,305

441,03
607,08

3,038

558,04

2,849
3,003
3,104
3,323

523,32

2,976
3,108
2,443
2,850
3,098
2,875
2,981
2,983
3,005
3,788
4,000
2,712
3,237

3,176
2,763
2,941
3,560
5,316
8,209
2,901
3,809
1,842
3,760
2,087
3,656
2,898
2,897
2,485
2,901
2,916
1,535
3,121
2,783
1,154

3,970
3,637
1,611
1,601
2,458
2,444
2,508

2,788
4,000

551,61
570,16

313,16
546,65
570,90
230,23
523,51
569,06
528,10
547,57
547,94
283,19
356,98
734,75
498,16
594,59
583,39
507,53
540,22
653,92
500,98

773,61
532,87
358,96
173,59

690,66
196,68
671,56
532,32
532,14
234,18
532,87
535,63
144,66
573,29
511,20
108,75
729,24
668,07
151,82
150,88
451,50
448,93

460,69
512,12
734,75

Nro L 188/ 18

IfTI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Jäsenvaltio

Alue

27. 7. 96

Viite

Cosenza montagna litoranea

Vilja

Cosenza collina interna
Cosenza collina litoranea

Öljysiemen

Sato

Hinta

(tonnia/ha)

(ecua/ha)

Öljysiemen

1,632
2,758
1,451
3,185

153,80
506,61
136,74
585,04

montagna interna

Öljysiemen

3,375

619,94

Catanzaro — Crotone — Vibo Valentia collina
interna

Vilja

2,074

195,45

Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja

1,861
1,664
1,702
1,612
1,697
2,678
1,706
1,606
1,606
1,918
1,610
1,584
1,556

175,38
156,81
160,40
151,91
159,92
252,37

Vilja

Cosenza pianura
Catanzaro

—

Crotone

—

Vibo

Valentia

Catanzaro — Crotone — Vibo Valentia collina
litoranea

Catanzaro — Crotone pianura
Reggio Calabria montagna interna

Reggio Calabria montagna litoranea
Reggio Calabria collina litoranea
Reggio Calabria pianura
Trapani collina interna
Trapani collina litoranea
Trapani pianura
Palermo montagna interna
Palermo montagna litoranea
Palermo collina interna
Palermo collina litoranea

Palermo pianura
Messina montagna interna
Messina montagna litoranea
Messina collina litoranea

Agrigento
Agrigento
Agrigento
Agrigento

montagna interna
collina interna
collina litoranea
pianura

Caltanissetta collina interna
Caltanissetta collina litoranea

Caltanissetta pianura
Enna montagna interna
Enna collina interna

Catania montagna interna
Catania montagna litoranea
Catania collina interna
Catania collina litoranea

Catania pianura
Ragusa collina interna
Ragusa collina litoranea
Ragusa pianura
Siracusa collina interna
Siracusa collina litoranea

Siracusa pianura
Sassari montagna interna
Sassari collina interna
Sassari collina litoranea

Sassari pianura
Nuoro montagna interna
Nuoro collina interna
Nuoro collina litoranea

Cagliari collina interna
Cagliari collina litoranea
Cagliari pianura
Oristano collina interna

Oristano pianura
Luxembourg;
Nederland:

1

2

Österreich:

Öljysiemen
Öljysiemen
Vilja

Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja

Öljysiemen
Öljysiemen
Vilja
Vilja
Vilja

Öljysiemen
Vilja
Vilja
Vilja

1,507
1,278
1,222
1,289

1,669
1,512
1,333

1,667
1,333
1,080
1,027
1,100

2,397
2,922
5,000

2,326
2,575
2,509
2,200
2,584
3,590
1,362
2,700
2,625
1,750

1,667
1,752
3,999

160,77
151,35
151,35
180,75

151,73
149,27
146,64
142,02
120,44

115,16
121,47

157,29
142,49
125,62
157,10
125,62
101,78
96,78
103,66
440,30
536,73
471,20
427,25
472,99
460,87
207,33
243,51
338,32
128,35
495,95
482,18
164,92
157,10
165,11

734,56

Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen
Öljysiemen

1,350
1,536
1,772
4,000
4,000
3,904
2,991
4,000

166,99
734,75
734,75
717,11
549,41
734,75

Öljysiemen

2,700

495,95

Vilja
Vilja

7,110

5,060

670,04
476,85

Öljysiemen

2,74

503,30

127,22
144,75
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Portugal:

Sequeiro

S-C.1

Sato

Hinta

(tonnia/ha)

(ecua/ha)

1,800
1,400
2,500
4,000
3,500
3,000
1,000
2,000
3,800
9,900
8,400
4,900
2,910
9,000
7,000
4,400

188,48
358,11
932.97
791.61
461,77
274,24
848,15
659,67
414,65

öljysiemen

1,59

292,06

Alue 1
Alue 2

öljysiemen
öljysiemen

2,674
2,259

491,18
414,95

Alue 3
Alue 4
Alue 5

Vilja
Vilja
Vilja

4,147

390,81
341,71
270,94

England

öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen
öljysiemen

3,080

Regadio

R-C.1
R-C.2
R-C.3

R-C.4
R-C.5
R-C.6
R-M.1
Suomi :

United Kingdom:

Viite

Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja
Vilja

S-C.2
S-C.3
S-C.4
S-C.5
S-C.6
S-C.7
S-M.1
S-A.1

Sverige:

N:o L 188/ 19

Wales

Northern Ireland

Scotland (LFA)
Scotland (remainder)

3,626
2,875

3,140
2,920

2,840
3,450

169,63
131,93
235.60
376.96
329,84
282,72
94,24

565,75
576,78
536,36
521,67
633,72
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1480/96,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 1996,

Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tuontia koskevista erityisistä toimenpiteistä
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 447/96 yksityiskohtaisista soveltamissään
nöistä ja Uruguayn kierroksen maataloussopimuksen täytäntöönpanoon liitty
vistä tietyistä siirtymätoimenpiteistä oliiviöljyalalla annetun asetuksen (EY) N:o
1477/95 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 666/96 oikaisemisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

— Derecho de aduana fijado por el Reglamento (CE)
n° 447/96

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn
tuontia koskevista erityisistä toimenpiteistä 11 päivänä
maaliskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro
447/96 (') ja erityisesti sen 3 artiklan,

— Told fastsat ved forordning (EF) nr. 447/96
— Zoll gemäß Verordnung (EG) Nr. 447/96
— Δασμός που καθορίστηκε από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 447/96
— Customs duty fixed by Regulation (EC)
No 447/96

— Droit de douane fixé par le règlement (CE)

sekä katsoo, että

n0 447/96

komission asetuksen (ETY) Nro 666/96 (2) tuontitodistuk
siin tehtäviä merkintöjä koskevassa 4 artiklassa oleva viit
taus yhteisön sääntelyyn on virheellinen; tämän vuoksi
kyseinen asetus on oikaistava, ja

— Dazio doganale fissato dal regolamento (CE)
n . 447/96

— Bij Verordening (EG) nr. 447/96 vastgesteld doua
nerecht

— Direito aduaneiro fixado pelo Regulamento (CE)
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat rasvojen
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

n ? 447/96

— Asetuksessa (EY) Nro 447/96 vahvistettu tulli
— Tull fastställd genom förordning (EG) nr 447/96.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) Nro 3719/88 8
artiklan 4 kohdassa säädetään, vapaaseen liikkeeseen
laskettu määrä ei voi olla suurempi kuin tuontitodis
tuksen 17 ja 18 ruudussa ilmoitettu määrä. Tämän

vuoksi luku '0' on merkitty mainitun todistuksen 19
1 artikla

ruutuun "

Korvataan asetuksen (EY) Nro 666/96 4 artikla seuraavasti-.
2 artikla

"4 artikla

Asetuksen 2 artiklassa säädettyjen tuontitodistusten 20
ruudussa on oltava yksi seuraavista merkinnöistä:

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena 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 26 päivänä heinäkuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 62, 13.3.1996, s. 1
(2) EYVL N:o L 92, 13.4.1996, s. 9
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1481 /96,
annettu 26 päivänä heinäkuuta 1996,

tiettyjen maatalouden muuntokurssien alenemiseen liittyviä hyvityksiä koske
vista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2921/95 muutta
misesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ilmaistut määrät muunnetaan kansalliseksi valuutaksi

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

sillä maatalouden muuntokurssilla, joka on voimassa

sen,

välittömästi

ennen

tämän

määrän

vahvistamiseen

vaikuttavaa kyseistä huomattavaa alenemista."

ottaa huomioon maatalouden muuntokurssien huomatta

vaan alenemiseen liittyvistä hyvityksistä ennen 1 päivää
heinäkuuta 1996 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2990/95 ('), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1451 /
96 (2), ja erityisesti sen 2 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo, että

2. Korvataan 3 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta
seuraavilla luetelmakohdilla:

"— 1 päivänä tammikuuta 1996 asetuksen (EY) N:o
2990/95 mukaisesti myönnettävien tukien osalta
maatalouden muuntokurssien huomattavan alene

misen korvaamiseksi ennen 30 päivää heinäkuuta

komission asetuksessa (EY) N:o 2921 /95 (3), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 459/96 (4),
vahvistetuissa

määräajoissa

on

otettava

1996,

huomioon

asetuksen (EY) N:o 2990/95 jatkaminen 30 päivään kesä
kuuta 1996 asti; asetuksen (EY) N:o 2921 /95 2 artiklan 2

— 1 päivänä heinäkuuta 1996 muiden asetuksen (EY)
Nro 2990/95 mukaisesti myönnettävien tukien
osalta."

kohdassa tarkoitetun tuen määrään sovellettava muunto

kurssi, joka on vahvistettu kyseisen toiminnan taloudel
lisen päämäärän perusteella, on tämän vuoksi mukautet
tava niissä tapauksissa, joissa saman valuuttayksikön
maatalouden

muuntokurssit

ovat

useaan

3 . Lisätään seuraava alakohta 5 artiklan 1 kohtaan :

otteeseen

huomattavasti alentuneet, ja

"Kuitenkin 30 päivän kesäkuuta 1996 jälkeen tapahtu
neen

tässä asetuksessa tarkoitetut toimenpiteet ovat kyseisten
hallintokomiteoiden lausunnon mukaiset,

maatalouden

muuntokurssien

huomattavan

alenemisen osalta tuen myöntämislupaa koskeva
pyyntö on esitettävä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta
1997."

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2921 /95 seuraavasti:
1 . Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti :

"2.

Asetuksen (EY) N:o 1527/95 tai asetuksen (EY)

N:o 2990/95 2 artiklan 2 kohdassa vahvistetut ecuina

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä 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 26 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
V)
f)
O

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

312, 23.12.1995, s. 7
187, 26.7.1996, s. 1
305, 19.12.1995, s. 60
64, 14.3.1996, s. 12
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1482/96,
annettu 26 päivänä heinäkuuta 1 996,

maatalousalalla käytettävien muuntokurssien vahvistamista ja soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1068/93
muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

kuitenkin luokiteltava mainitun asetuksen 9 artiklan

mukaisesti tuntuviksi arvonkorotuksiksi,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

tämän vuoksi olisi syytä muuttaa asetuksen (ETY) N:o

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista muuntokursseista ja laskentayksiköstä 28 päivänä
joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro
38 1 3/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 150/95 0, ja erityisesti sen 12 artik

tavalla, ja

1068 /93 8 artiklassa olevaa määritelmää asianmukaisella

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kyseisten
hallintokomiteoiden lausuntojen mukaiset,

lan ,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 3813/92 9 artiklassa säädetään
mahdollisuuksista poiketa mainitusta asetuksesta; mainittu
9 artikla on perusteltu erityisesti silloin, kun GATT-sopi
muksesta ja talousarvion kurinalaisuudesta johtuvien
velvoitteiden noudattamisen vaarantuminen edellyttää
kiireellisiä päätöksiä,
komission asetuksen (ETY) Nro 1068/93 0, sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
2853/95 (4), 8 artiklan 3 kohdassa määritellään tuntuviksi
arvonkorotuksiksi sellaiset tapaukset, jolloin on olemassa
maatalouden muuntokurssin tuntuvan alenemisen vaara;
maatalouden

muuntokurssin

tuntuva

aleneminen

on

määritelty asetuksen (ETY) Nro 3813/92 1 artiklan e

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) Nro 1068/93 8 artiklan 3
kohta seuraavasti :

"3 .

Sellaisia maatalouden muuntokurssien alenemi

sia, jotka johtavat asetuksen (ETY) Nro 3813/92 7 ja 8
artiklan soveltamiseen, pidetään mainitun asetuksen 9
artiklan mukaisina tuntuvina arvonkorotuksina.

Tapauksia, joihin sovelletaan asetuksen (ETY) N:o
3813/92 4 artiklan 5 kohtaa pidetään kuitenkin myös
mainitun asetuksen 9 artiklan mukaisina tuntuvina
arvonkorotuksina."

kohdassa,
2 artikla

voi myös olla tapauksia, jolloin asetuksen (ETY) Nro
3813/92 1 artiklan e alakohdan edellytykset eivät täyty,
mutta joiden osalta 7 ja 8 artiklan mukaisen lyhytaikaisen
budjettivaikutuksen sekä GATT-sopimuksesta johtuvien

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

velvoitteiden

sessa lehdessä.

noudattamisen

tarpeen

vuoksi

ne

on

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

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1
0 EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1
(3) EYVL N:o L 108, 1.5.1993, s. 106

H EYVL N:o L 299, 12.2.1995, s. 1
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N:o L 188/23

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1483/96,
annettu 26 päivänä heinäkuuta 1996,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87 38 artiklassa tarkoitetun esitislauksen

käyttöönottamisesta markkinointivuodeksi 1995/96 annetun asetuksen (EY) Nro
2402/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

neille myös sellaisten tuotteiden laadun parantamiseksi,
jotka on syytä pitää markkinoilla,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

jos alueen osalta haettu kokonaismäärä ylittää säädetyt
määrät, jäsenvaltioiden on sovellettava yhtenäistä vähen

nysprosenttia kaikkien uusien esitettyjen sopimusten
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), ja erityisesti

osalta,

kyseisten kiintiöiden moitteettomaksi hallinnoimiseksi on

tarpeen poiketa tietyistä asetuksen (ETY) Nro 2721 /88

sen 38 artiklan 5 kohdan,

erityissäännöksistä ja säätää, että esitetyistä sopimuksista

sekä katsoo, että

toimenpiteen tehostamiseksi olisi toisaalta keskitettävä
tämä tislaus lyhyelle ajanjaksolle ja toisaalta sallittava

tai ilmoituksista voitaisiin vähentää haetut määrät,

komission asetuksessa (ETY) N:o 2721 /88 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o
2181 /91 (4), vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 822/87 38 ,
41 ja 42 artiklassa säädetyt vapaaehtoisia tislauksia
koskevat yksityiskohtaiset säännöt; komission asetuksessa
(ETY) N:o 1848/95 (^ vahvistetaan hinnat ja tuet sekä
tietyt muut esitislaukseen markkinointivuoden 1995/96
osalta sovellettavat osatekijät,

jäsenvaltioille mahdollisuus määrätä rajoittavampia
toimenpiteitä, erityisesti vaatia vakuuden asettamista sopi
muksen tai ilmoituksen esittämisen yhteydessä, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

komission asetuksessa (EY) N:o 2402/95 (6), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 2791 /95 f),
otetaan käyttöön esitislaus markkinointivuoden 1995/96
osalta; tislaussopimukset oli allekirjoitettava 27 päivään
joulukuuta 1995 mennessä; kyseiset viinimäärät oli toimi
tettava tislaamoon 15 päivään toukokuuta 1996 mennessä,

asetuksella (EY) Nro 2402/95 vahvistettiin pöytäviinin
määrä, joka voidaan tislata tämän toimenpiteen yhtey
dessä, 6 300 000 hehtolitraksi, mutta ainoastaan noin
1 900 000 hehtolitraa viinistä on tosiasiallisesti kuulunut

sopimuksiin,

ovat

suuret

varastot

tilanne, josta

markkinointivuoden

lopussa ja tietyillä markkinoilla havaittu hintojen tason
lasku, aiheuttaa haittaa tuottajien tuloihin; tietyt näistä
tuotteista on syytä vetää markkinoilta ottamalla esitislaus
uudelleen käyttöön käyttämättömän 2 700 000 hehtolitran
suuruisen osuuden osalta; tämä osuus on varattu pöytävii
(>) EYVL N:o L 84, 27.3.1987, s. 1

h) EYVL N:o L 148, 30.6.1995, s. 31
(3)
{<)
O
(6)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

Lisätään asetukseen (EY) Nro 2402/95 1 a artikla seuraa
vasti .-

"1 a artikla

1 . Asetuksen (ETY) Nro 822/87 38 artiklassa tarkoi
tettu pöytäviinien ja pöytäviinin valmistukseen sovel
tuvien viinien esitislaus otetaan uudelleen käyttöön
viinivuodeksi 1995/ 1996.

pöytäviinimarkkinoiden tämänhetkinen
osoituksena

1 artikla

L
L
L
L

241 ,
202,
177,
246,

1.9.1988, s. 88
25.7.1991 , s. 16
28.7.1995, s. 35
13.10.1 995, s. 8

h EYVL N:o L 289, 2.12.1995, s. 35

Pöytäviinien ja pöytäviinin valmistukseen soveltuvien
viinien määrä, jonka tuottajat voivat toimittaa tislatta
vaksi asetuksen (ETY) Nro 2721 /88 mukaan, rajoite
taan seuraaviin määriin:

— alue 1 (Saksa):

—
—
—
—
—

alue
alue
alue
alue
alue

3
4
5
6
7

— Itävalta

(Ranska):
(Italia):
(Kreikka):
(Espanja):
(Portugali):

50 000 hehtolitraa

500 000 hehtolitraa
1 200 000 hehtolitraa
100 000 hehtolitraa
750 000 hehtolitraa

50 000 hehtolitraa
50 000 hehtolitraa.
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Kukin tuottaja, joka on tuottanut pöytäviiniä tai

pöytäviinin valmistukseen soveltuvia viinejä, voi alle
kirjoittaa viimeistään 20 päivänä elokuuta 1996 sopi
muksen tai ilmoituksen esitislauksesta jäsenvaltion
toimivaltaisen viranomaisen kanssa, ja sopimuksessa
tai ilmoituksessa on esitettävä täsmällisesti seuraavat
tiedot:

27. 7. 96

musten ja ilmoitusten hyväksymistä varten ennen 17
päivää syyskuuta 1996 ja ilmoitettava sovellettu vähen
nysprosentti ja hyväksytyn viinin määrä sopimusta ja
ilmoitusta kohti . Jäsenvaltioiden on annettava komis
siolle nämä sopimuksissa olevat viinin määrät tiedoksi
ennen 20 päivää syyskuuta 1996.

4.

Toimitukset tislaamoihin on tehtävä 1 päivän

a) hakijan suku- ja etunimi sekä osoite;

syyskuuta ja 10 päivän lokakuuta 1996 välillä.

b) hänen

5. Jäsenvaltiot voivat määrätä, että sopimukseen tai
ilmoitukseen on liitettävä 1 artiklan 1 ja 3 kohdan

tuottamansa viinimäärä, joka halutaan

toimittaa

tislattavaksi

tislaukseen

toimitettavien

tuotteiden laatua koskevan yhteisön sääntelyn

mukainen todiste vakuuden asettamisesta.

mukaisesti;

c) tislaamon nimi tai toiminimi ja osoite.

Sopimukseen tai ilmoitukseen on liitettävä jäljennös
toimivaltaisille viranomaisille esitetystä tuotantoilmoi
tuksesta markkinointivuoden 1995/96 osalta.

Hakijan on lisäksi toimitettava todiste siitä, että
hänellä on kyseinen viini hallussaan ja ilmoitettava
markkinointivuoden 1995/96 osalta tislaamoon jo
toimitetut määrät.

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa niiden sopimusten määrää,
jotka tuottaja voi allekirjoittaa tässä artiklassa tarkoi
tetun tislauksen osalta.

6. Asetuksen (ETY) Nro 2721 /88 säännöksiä sovel
letaan, ellei seuraavista säännöksistä muuta johdu :
a) asetuksen 6 artiklan 1 ja 4 kohtaa ei sovelleta;
b) asetuksen 6 artiklan 5 kohdasta poiketen tislattavan
viinin vähimmäismäärä rajoitetaan 5 hehtolitraksi
saksalaisten ja itävaltalaisten tuottajien osalta;
c) asetuksen 7 artiklan 1 kohdasta poiketen tislaus on
tehtävä ennen 15 päivää joulukuuta 1996;
d) asetuksen 9 artiklan 1 kohdasta poiketen tuen
ennakkomaksun määrä on suoritettava viimeistään

15 päivänä lokakuuta 1996. Jos tislaaja tai tarvit
taessa tuottaja haluaa käyttää mahdollisuutta saada
ennakkomaksu, hänen on tehtävä asiasta hakemus

3. Tuottajajäsenvaltiot määrittelevät edellä mainit
tuihin sopimuksiin ja ilmoituksiin sovellettavan
vähennysprosentin, jos esitettyjen sopimusten tai
ilmoitusten kokonaismäärä ylittää etukäteen alueittain
vahvistetut määrät. Jäsenvaltioiden on annettava tarvit
tavat hallinnolliset määräykset edellä mainittujen sopi

viimeistään 25 päivänä syyskuuta 1996."
2 artikla

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

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

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

27. 7. 96
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Nro L 188/25

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1484/96,
annettu 26 päivänä heinäkuuta 1996,

naudanliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Yhdistyneessä
kuningaskunnassa komission päätöksen 96/385/EY soveltamiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajär
jestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) Nro 805/68 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 357196 (z), ja
erityisesti sen 23 artiklan,

on säädettävä, että komission asiantuntijat voivat varmistaa
määriteltyjen edellytysten noudattamisen, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanliha
alan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

sekä katsoo, että

1.

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on oikeus maksaa

korvausta Yhdistyneen kuningaskunnan alueella sijaitse
Yhdistyneen kuningaskunnan ehdottamat toimenpiteet
BSE:n torjumiseksi ja hävittämiseksi tässä jäsenvaltiossa

hyväksytään komission päätöksessä 96/385/EY (3); näihin
toimenpiteisiin kuuluu sellaisten valikoitujen nauta
eläinten pakollinen teurastus, joiden on tunnistettu toden
näköisimmin saaneen saastunutta lihaluujauhoa; edellä
tarkoitetussa päätöksessä määrätään, että Yhdistyneelle
kuningaskunnalle myönnetään taloudellista tukea
kyseisten eläinten teurastukseen naudanliha-alan poik
keuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Yhdistyneessä
kuningaskunnassa 19 päivänä huhtikuuta 1996 annetun
komission asetuksen (EY) Nro 716/96 (4), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 835/96 (*),
mukaisesti; tämän vuoksi on aiheellista säätää yhteisön
rahoitusosuudesta, joka on 70 prosenttia teurastettujen
eläinten markkina-arvosta; markkina-arvon määrittelemi

seksi Yhdistyneen kuningaskunnan on laadittava järjes
telmä, jonka avulla voidaan taata jokaisen kyseisen
eläimen tasapuolinen ja objektiivinen arviointi,

villa tiloilla 1 päivänä elokuuta 1996 olevista nautaeläi
mistä, jotka teurastetaan päätöksellä 96/385/EY hyväksy
tyssä Yhdistyneen kuningaskunnan esittämässä hävittä
missuunnitelmassa olevan valikoivan teurastuksen mukai
sesti .

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut eläimet teurastetaan

tähän tarkoitukseen nimetyissä teurastamoissa. Pää, sisä

elimet ja ruhot värjätään lähtemättömällä värillä. Värjätty
aines kuljetetaan sinetöidyissä säiliöissä tähän tarkoituk

seen hyväksyttyihin poltto- tai hävittämislaitoksiin, joissa
ne käsitellään ja hävitetään. Mitään edellä mainittujen
eläinten osaa ei saa päästää ihmisten tai eläinten ravinto
ketjuun eikä niitä saa käyttää kosmeettisiin tai farmaseut
tisiin tuotteisiin . Yhdistyneen kuningaskunnan toimival
taisen viranomaisen edustajan on oltava jatkuvasti paikalla
edellä tarkoitetuissa teurastamoissa valvomassa kyseisiä
toimenpiteitä.

Poiketen siitä, mitä 1 alakohdassa säädetään, ja tarvittavan
valvonnan alaisuudessa

kyseiset eläimet on teurastettava ja hävitettävä siten, ettei

— Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltainen viran

siitä ole mitään vaaraa muiden eläinten tai ihmisten

omainen voi antaa luvan eläimen teurastukseen tilalla.

terveydelle; tämän vuoksi on tarpeen määritellä edelly
tykset kyseisten eläinten hävittämiselle ja Yhdistyneen
kuningaskunnan viranomaisten suorittamille tarkastuk
sille; jotta teurastamossa teurastetut eläimet eivät sekoit
tuisi tähän järjestelmään kuulumattomiin eläimiin ja jotta
ei tulisi tunnistusvirheitä, eläimet on pidettävä erillään
teurastamoiden eläinsuojissa ja itse teurastamossa,

Teurastuksen jälkeen eläimet on kuljetettava välittö
mästi poltto- tai hävittämislaitoksiin, joissa ne käsitel
lään ja hävitetään .
— edellä 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten vuodat
voidaan jättää värjäämättä tai hävittämättä, jos ne käsi
tellään siten, että niitä voidaan käyttää vain nahan
tuotantoon .

(') EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 24
(2) EYVL N:o L 175, 13.7.1996, s. 9

O EYVL N:o L 151 , 26.6.1996, s. 39
(4) EYVL N:o L 99, 20.4.1 996, s. 14
(*) EYVL N:o L 112, 7.5.1996, s. 17

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut teurastamot on järjes
tettävä ja niitä on johdatettava tavalla, jolla varmistetaan,
että

Nro L 188/26
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3 artikla

— yhtäkään nautaeläintä, jonka teurastuote on tarkoitettu
ihmisten tai eläinten ravinnoksi, ei ole teurastamossa

silloin kun eläimiä teurastetaan tämän ohjelman
mukaisesti,

— silloin kun tämän ohjelman mukaisesti teurastettavia
eläimiä on tarpeen pitää eläinsuojissa, ne on pidettävä

Yhdistyneen kuningaskunnan on toteutettava kaikki
tarvittavat toimenpiteet tämän järjestelmän moitteettoman
soveltamisen varmistamiseksi . Sen on annettava komis

siolle viipymättä tiedoksi toteuttamansa toimenpiteet ja
kaikki muutokset.

erillään ihmisten tai eläinten ravinnoksi tarkoitetuista

teurastettavista eläimistä ja
— silloin kun tämän ohjelman mukaisesti teurastetuista
eläimistä johdettuja tuotteita on tarpeen varastoida,
varastointi on tehtävä erillään kaikista muista ihmisten
tai eläinten ravinnoksi tarkoitetun lihan tai muiden
tuotteiden varastointitiloista.

4.

Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltainen viran

4 artikla

Yhdistyneen

kuningaskunnan

toimivaltaisen

viran

omaisen on :

a) annettava joka keskiviikko komissiolle tiedoksi edelli
sellä viikolla tämän järjestelmän mukaisesti

omainen

— teurastukseen valittujen eläinten lukumäärä,

— poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, voi saada
luvan teurastettujen eläinten aivoista otetun näytteen
laboratoriotutkimukseen ennen niiden käsittelyä ja
hävittämistä,

— teurastettujen eläinten määrä,
— teurastettujen eläinten keskimääräinen markkina
arvo ja
— edellä olevan 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut lisä

— toteuttaa 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden
tarvittavat hallinnolliset toimenpiteet ja paikan päällä
tehtävät tarkastukset ja
— valvoo näitä toimenpiteitä tarkastuksilla, jotka tehdään
usein ja ilmoittamatta ja joiden tarkoituksena on
erityisesti tarkastaa, että kaikki värjätty aines on hävi
tetty tehokkaasti.

maksut;

b) laadittava yksityiskohtainen kertomus 3 artiklassa
tarkoitettujen toimenpiteiden puitteissa toteuttamistaan
valvontatoimista ja toimitettava se neljännesvuosittain
komissiolle .

5 artikla

Näiden

tarkastusten, valvontatoimien ja tutkimusten

tulokset toimitetaan pyynnöstä komissiolle.

2 artikla

Sen estämättä, mitä neuvoston asetuksen (ETY) N:o
729/70 (') 9 artiklassa säädetään, komisison asiantuntijat,
joiden mukana on tarvittaessa muiden jäsenvaltioiden
asiantuntijoita, toteuttavat yhteistyössä Yhdistyneen
kuningaskunnan toimivaltaisen viranomaisen kanssa
tarkastuksia paikan päällä kaikkien tämän asetuksen sään
nösten noudattamisen valvomiseksi .

1 . Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen viran
omaisen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuottajille tai
heidän edustajilleen maksaman korvauksen määrä on yhtä
suuri kuin kyseisen eläimen sillä hetkellä Yhdistyneessä
kuningaskunnassa oleva objektiivinen markkina-arvo, joka
perustuu Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen
viranomaisen hyväksymään yksilökohtaisen arvioinnin
järjestelmään.
2.

Yhteisö maksaa 1

6 artikla

Tässä asetuksessa hyväksyttyjä toimenpiteitä pidetään
asetuksen (ETY) Nro 729/70 3 artiklan mukaisina inter
ventiotoimenpiteinä.

kohdan säännösten mukaisesti

teurastetuista eläimistä rahoitusosuutena 70 prosenttia 1
kohdassa tarkoitetun korvauksen määrään liittyvistä

7 artikla

kuluista.

3.

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, Yhdisty

neen kuningaskunnan toimivaltaisella viranomaisella on
lupa maksaa lisämaksu tämän järjestelmän mukaisesti

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

teurastetuista eläimistä. Yhteisö ei osallistu näiden kulujen
rahoitukseen .

(') EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s. 13
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1485/96,
annettu 26 päivänä heinäkuuta 1996,

neuvoston direktiivin 92/ 109/ETY soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen huumaus
ja psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa käytettävien aineiden
erityistä käyttötarkoitusta koskeviin asiakkaan selvityksiin sovellettavista yksi
tyiskohtaisista säännöistä
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten
aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden

valmistamisesta ja saattamisesta markkinoille 14 päivänä
joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin
92/ 109/ETY ('), sellaisena kuin se on muutettuna komis
sion direktiivillä 93/46/ETY (2), ja erityisesti sen 2 artiklan
1 kohdan b alakohdan,

92/ 109/ ETY liitteessä I olevaan 1 tai 2 luokkaan kuuluvaa

ainetta ja jonka on annettava selvitys yksittäisestä liiketoi
mesta kyseisen direktiivin 1 artiklan mukaisesti, on
saatava, lukuun ottamatta jäljempänä 2 artiklassa säädettyjä
tapauksia, kyseiseltä asiakkaalta selvitys, josta käy ilmi
hänelle toimitetun aineen erityinen käyttötarkoitus tai

erityiset käyttötarkoitukset. Jokaisesta
aineesta on annettava erillinen selvitys.

luokitellusta

2. Selvityksen on sisällettävä tämän asetuksen liitteen 1
kohdassa olevassa selvityslomakkeessa mainitut tiedot.
Oikeushenkilön on annettava ilmoitus kirjelomakkeel
laan .

sekä katsoo , että
kaikista direktiivin 92/ 109/ETY 1 artiklan 2 kohdan a

alakohdassa luokiteltujen aineiden markkinoille saattami

seen johtavista liiketoimista on annettava asianmukaiset
tiedot; näiden tietojen on sisällettävä myös asiakkaan
selvitys aineen erityisistä käyttötarkoituksista,
säännöt asiakkaan selvityksistä auttavat varmentamaan,
että jokaisen liiketoiminnan yhteydessä asiakkaan luoki
teltujen aineiden käyttö tulee selvästi yksilöidyksi; tällai
sella yksilöimisellä vältetään luokiteltujen aineiden joutu
minen laittomaan huumeiden valmistukseen,

saman asiakkaan ja toimittajan säännöllisten liiketoimien
huomioon ottamiseksi tulisi luoda asiakkaalle mahdolli

suus eräin edellytyksin antaa yksi selvitys, joka kattaisi
kaikki 2 luokkaan kuuluvan aineen liiketoimet enintään

vuoden ajanjaksolta,

2 artikla

Selvitys useista 2 luokkaan kuuluvaa ainetta koske
vista liiketoimista

1.

Yhteisöön asettautunut henkilö tai oikeushenkilö,

joka

säännöllisesti

toimittaa

asiakkaalle

direktiivin

92/ 109/ ETY liitteessä I tarkoitettuun 2 luokkaan kuuluvaa

ainetta ja jonka on annettava selvitys liiketoimista
kyseisen direktiivin 2 artiklan mukaisesti, voi hyväksyä
yksittäistä liiketointa koskevan selvityksen sijasta yhden
selvityksen useista korkeintaan yhden vuoden aikana
toteutetuista liiketoimista, jos toimittajalla on todisteet
seuraavien edellytysten täyttymisestä:
— toimittaja on toimittanut asiakkaalle kyseistä ainetta

tämän asetuksen säännökset ovat yhdenmukaiset
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3677/90 (% sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella

(ETY) Nro 3769/92 (4), 10 artiklassa tarkoitetun komitean
lausunnon kanssa,

vähintään kolme kertaa viimeisten

12 kuukauden

aikana,

— toimittajalla ei ole mitään syytä olettaa, että ainetta
käytetään laittomiin tarkoituksiin,
— tilatut määrät eivät poikkea kyseisen asiakkaan tavan
omaisista tilausmääristä.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

2. Selvityksen on sisällettävä tämän asetuksen liitteen 2
kohdassa olevassa selvityslomakkeessa mainitut tiedot.
Oikeushenkilön on annettava selvitys kirjelomakkeellaan.

Selvitys yksittäisistä liiketoimista
3 artikla

1 . Jokaisen yhteisöön asettautuneen henkilön tai
oikeushenkilön, joka toimittaa asiakkaalle direktiivin
(■) EYVL N:o L 370, 19.12.1992, s. 76
(2) EYVL N:o L 159, 1 7.1993, s. 134
(3) EYVL N:o L 357, 20.12.1990, s. 1

M EYVL N:o L 383, 29.12.1992, s. 17

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhtei

söjen virallisessa lehdessä.

27. 7. 96

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen
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1 . Yksittäisiä liiketoimia koskeva selvitys 1 tai 2 luokkaan kuuluvien aineiden osalta

ASIAKKAAN SELVITYS, JOSTA KAY(VAT) ILMI 1 TAI 2 LUOKKAAN KUULUVAN AINEEN

ERITYINEN

KÄYTTÖTARKOITUS

(ERITYISET

KÄYTTÖTARKOITUKSET)

(YKSITTÄISTEN

LIIKETOIMIEN OSALTA)

Me,

(nimi)

,

(osoite)

viite:

(viranomaisen nimi ja osoite)

(päivämäärä) antama lupa/ilmoitus (')

olemme tilanneet seuraavalta toimittajalta:
(nimi)

,

(osoite)

,

seuraavaa ainetta: (nimi ja CN-koodi)(2)
(määrä)

Ainetta käytetään ainoastaan

(aineen käyttötarkoitus).

Vakuutamme, että yllä mainittua ainetta käytetään ainoastaan laillisiin tarkoituksiin ja myydään edelleen tai
toimitetaan muutoin asiakkaalle ainoastaan sillä edellytyksellä, että asiakas antaa vastaavanlaisen selvityksen
aineen käytöstä tai, jos kysymyksessä on 2 luokkaan kuuluva aine, selvityksen useista 2 luokkaan kuuluvaa ainetta
koskevista liiketoimista.

Allekirjoitus:

Nimenselvennys:
(isoin kirjaimin)

Asema:

(') Viivatkaa tarpeeton yli.
(2) Yhdistetyn tullinimikkeistön koodi

Päivämäärä:

HFTI
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2. Useita liiketoimia koskeva selvitys 2 luokkaan kuuluvan aineen osalta

ASIAKKAAN SELVITYS, JOSTA KAY(VAT) ILMI 2 LUOKKAAN KUULUVAN AINEEN ERITYINEN

KÄYTTÖTARKOITUS (ERITYISET KÄYTTÖTARKOITUKSET) (USEIDEN LIIKETOIMIEN OSALTA)
Me,

(nimi)

,

(osoite)

, jotka

viite:

(viranomaisen nimi ja osoite)

(päivämäärä) antama ilmoitus,

aiomme tilata seuraavalta toimittajalta:

(nimi)

,

(osoite)
seuraavaa ainetta: (nimi ja CN-koodi)(')
(määrä)

Ainetta käytetään ainoastaan
(aineen käyttötarkoitus), ja se edustaa toimitusmäärää, joka mahdollisimman tarkan arvion mukaan
riittää
kuukaudeksi (korkeintaan 12 kuukaudeksi).

Vakuutamme, että yllä mainittua ainetta käytetään ainoastaan heidän käyttötarkoituksiinsa ja sitä myydään
edelleen tai toimitetaan muutoin asiakkaalle ainoastaan sillä edellytyksellä, että asiakas antaa vastaavanlaisen
selvityksen aineen käytöstä tai selvityksen useista 2 luokkaan kuuluvaa ainetta koskevista liiketoimista.

Allekirjoitus:

Nimenselvennys:
(isoin kirjaimin)

Asema:

(') Yhdistetyn tullinimikkeistön koodi

Päivämäärä:

Nro L 188 /32
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 1486/96,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 1996,
tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

kauden aikana poikkeaa 5 ecua tonnilta vahvistetusta
tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti; mainittu

sen,

poikkeaminen on tapahtunut; tämän vuoksi on tarpeen
tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 1366/96 vahvistettuja tuon

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä

titulleja,

30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923/96 (2),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista

koskevista

yksityiskohtaisista

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

säännöistä

vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996
annetun komission asetuksen (EY) Nro 1249/96 (3) ja
erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo, että

vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa
(EY) Nro 1 366/96 (4), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1449/96 (*), ja

asetuksen (EY) Nro 1249/96 2 artiklan 1 kohdassa sääde
tään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamis

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) Nro 1366/96, sellaisena kuin se
on muutettuna, liitteet I ja II tämän asetuksen liitteillä I ja
II .

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2
(3)
(<)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

181 ,
126,
161 ,
177,

1.7.1992, s. 21
24.5.1996, s. 37
29.6.1996, s. 125
16.7.1996, s. 9

h EYVL N:o L 186, 25.7.1996, s. 23
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LIITE I

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

Tavaran kuvaus

CN-koodi

maa-, joki- tai
merikuljetuksena
Välimeren,
Mustanmeren tai

Tuontitulli tuotaessa

merikuljetuksena
muista satamista (2)
(ecua/t)

Itämeren satamista (ecua/t)
1001 10 00

Durumvehnä (')

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemen

0,00

0,00

15,96

5,96

vilja (3)

15,96

5,96

keskilaatuinen

24,87

14,87

heikkolaatuinen

44,54

34,54

1002 00 00

Ruis

51,65

41,65

1003 00 10

Ohra, siemenvilja

51,65

41,65

1003 00 90

Ohra, muu kuin siemenvilja (3)

51,65

41,65

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

46,81

36,81

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (3)

46,81

36,81

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

65,76

55,76

(') Sellaisen durumvehnän osalta, joka ei vastaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 liitteessä 1 tarkoitettua vähimmäislaatua, sovelletaan heikkolaatuiselle tavalliselle
vehnälle vahvistettua tullia .

(2) Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta [asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta] tuoja voi päästä osalli
seksi tullinalennuksesta, joka on:
— 3 ecua/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai

— 2 ecua/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa tai Iberian niemimaan Atlantin valta
meren puoleisella rannikolla.

(3) Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 14 tai 8 ecua tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa
säädetyt edellytykset täyttyvät.

N:o L 188/34
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LIITE II

Tullien laskentatekijät (157.1996:n ja 257.1 996:n välisenä aikana):
1 . Vahvistamispäivää edeltävien kahden viikon keskiarvot:
Pörssinoteeraukset

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)
Noteeraus (ecua/1)
Lisä/Meksikonlahti (ecua/1)
Lisä/Suuret järvet (ecua/1)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14%

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

140,61

146,13

133,86

118,66

179,15 (')

125,29 (')

14,53

7,16

34,16

—

20,38

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Maksut: Meksikonlahti—Rotterdam: 9,19 ecua/t; Suuret järvet—Rotterdam: 17,80 ecua/t.

3. Tukipalkkiot [asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta: 0,00 ecua/t].

—

—

—

—
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1487/96,
annettu 26 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) N:o 2933/95 (2), ja
erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

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

tylle tasolle,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)

1 artikla

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

Asetuksen (EY) Nro 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut

artiklan 3 kohdan ,

taulukossa merkityllä tavalla.

tuonnin

kiinteät arvot vahvistetaan

liitteessä olevassa

sekä katsoo, että
2 artikla

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

monenvälisten

kauppaneuvottelujen

tulosten

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 1996.

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

h) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1
f) EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1

N:o L 188/36

FI I

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

27. 7. 96

LIITE

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

0702 00 35

Kolmannen

Tuonnin kiinteä

maan koodi (')

arvo

212

76,2
80,2
70,8
60,3
80,3
86,8
44,0
97,5

624

95,8

999

76,9
62,4
156,2
61,0

052

060
064
066

068
204

208

ex 0707 00 25

052
053

060

066
068
204

624
999

0709 90 77

052
204

412

624
999

0805 30 30

052
204
220
388

624

68,2
54,8
66,5
61,7
62,7
96,5
48,9
74,8
136,5
75,6
49,4
110,8
157,5
96,7
307,2
186,0
179,9
141,6

999

144,1

039

070

102,5
64,0
78,6
90,2

284

72,1

400
512
520
524

528

600

624
999

0806 10 40

53,8
69,1
144,3
87,1
90,6
54,3
77,5
54,2
151,9
84,5
131,2
88,8
74,0
69,6

052

064
066
220
400

412

508
512

600

(ecua/100 kg)
CN-koodi

Tuonnin kiinteä
arvo

388
400
404

416
508
512
524

528

624
728
800
804
999
0808 20 51

039
052

064
388
400

512
528
624
728

l

800
804
999

0809 10 40

052

061
064
091
400
999

0809 20 59

052

061
064
066

068
400

600
616
624

676
999

0809 30 31 , 0809 30 39

052
220

624
999

0809 40 30

052

064
066

0808 10 71 , 0808 10 73,
0808 10 79

Kolmannen

maan koodi (s)

052
064

068
400

624

\

93,4
66,4

63,6
72,7
113,5
87,5
100,3
101,6
86,5
107,3
212,5
86,8
94,1
104,1
138,2
72,5
147,3
70,4
81,8
132,9
79,0
115,4
84,0
73,0
99,9
144,4
51,3
103,6
57,0
338,0
138,9
196,9
182,0
137,1
73,7
91,0
378,8

94,9
171,8
63,7
166,2
155,6
63,1
121,8
106,8
97,2
78,8
70,0
84,9
61,2
143,5
235,1

676

68,6

999

106,0

(') 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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II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 24 päivänä kesäkuuta 1996,
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 85 artiklan ja Euroopan talousalueesta
tehdyn sopimuksen 53 artiklan soveltamismenettelystä (IV/34.607 — Banque
Nationale de Paris — Dresdner Bank)
(Ainoastaan saksankielinen ja ranskankielinen teksti ovat todistusvoimaisia)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(96/454/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

A. ASIASELOSTUS

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

1 . ILMOITETTU YHTEISTYÖSOPIMUS

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuk
sen ,

ottaa huomioon perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan
ensimmäisen täytäntöönpanoasetuksen, 6 päivänä helmi
kuuta 1962 annetun neuvoston asetuksen N:o 17 ('), sellai
sena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja
Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 2, 6 ja 8

(1 )

Ilmoitus

Yhteistyösopimuksesta
ilmoitettiin
virallisesti
Euroopan yhteisöjen komissiolle asetuksen Nro 17
2 ja 4 artiklan mukaisesti 27 päivänä tammikuuta
1993 . Ilmoituksessa kerrotaan Banque Nationale de
Paris SA:n (BNP) ja Dresdner Bank AG:n (DB) väli
sestä maailmanlaajuisesti toteutettavasta kokonais
valtaisesta ja periaatteessa ulkopuolisilta suljetusta
yhteistyöstä pankkialalla. Se on tehty rajoittamatto
maksi ajaksi ja hyväksytty molempien pankkien
yhtiökokouksissa.

artiklan ,

ottaa huomioon asetuksen N:o 17 2 ja 4 artiklan nojalla

27 päivänä tammikuuta 1993 tehdyn hakemuksen puuttu
mattomuustodistuksen saamiseksi ja ilmoituksen poik
keuksen saamiseksi,

ottaa huomioon asetuksen N:o 17 19 artiklan 3 kohdan ja

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan
N:o 21 3 artiklan mukaisesti julkaistun tiivistelmän hake
muksesta ja ilmoituksesta (2),

on kuullut kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina
asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,
sekä katsoo seuraavaa:

(<) EYVL N:o 13, 21.2.1962, s. 204/62
(2) EYVL N:o C 312, 23.11.1995, s. 13

(2)

Yhteistyön tavoitteet

— Molemmat pankit pyrkivät vastaamaan pank
kialan kasvavaan kilpailuun, jonka uudet, yhä
laajemman rahoituspalveluvalikoiman tarjoavat
kilpailijat kuten ulkomaiset pankit, vakuutusyh
tiöt, oman
pankkitoiminnan
aloittaneet
yritykset sekä luottokortteja liikkeelle laskevat
yritykset ovat aiheuttaneet. Tämän tavoitteen
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saavuttamiseksi molemmat pankit pyrkivät
saavuttamaan synergiaetuja kustannusten alenta
miseksi erityisesti toimimalla hyvin läheisessä
yhteistyössä logistiikan alalla ja tietyillä kansain
välisen toiminnan alueilla.

— Molemmat pankit pyrkivät vastaamaan haastei
siin, joita yhteismarkkinat sekä markkinoiden
muuttuminen maailmanlaajuisiksi tuovat muka
naan tilanteessa, jossa asiakkaat yhä enenevässä
määrin vaativat kansainvälisiä rahoituspalveluja.
Tämän vuoksi pankit pyrkivät vahvistamaan
asemaansa Saksan ja Ranskan ulkopuolella

("kolmannet maat") voidakseen kilpailla
paremmin ulkomaisten pankkien kanssa ja
voidakseen lisäksi tarjota Saksassa ja Ranskassa
olevalle asiakaskunnalleen laajemman
koiman kansainvälisiä rahoituspalveluja.

(3)

vali

b) Yhteistyön erityisalueet

Kansainvälisen rahoituksen alalla sopimuksen
osapuolet, niiden yksiköt kolmansissa maissa ja
osapuolten tarvittaessa muodostama holdingyhtiö,
jonka kautta osapuolet voivat yhdistää toimintansa

kolmansissa maissa (ks. jäljempänä c alakohta),
vaikuttavat markkinoilla yhdeltä ja samalta osapuo
lelta. Osapuolet pyytävät toisiaan ottamaan osaa
kaikkiin rahoitusmuotoihin (suorat lainat, leasing,
rahoitusvälineet tai muut rahoitusjärjestelyt), joihin
muut kuin kotimaiset pankit osallistuvat. Näin
mukaan pyydetty osapuoli voi kieltäytyä osallistu
misesta ehdotettuun rahoitukseen ainoastaan perus
tellusta syystä, joka sen on selvitettävä toiselle

osapuolelle. Jos muut rahoituslaitokset pyytävät
toista osapuolista muodostamaan yhtymän, on
kyseisen osapuolen tehtävä parhaansa saadakseen
siihen mukaan molemmat osapuolet.

Yhteistyön perusta

BNP ja DB toivovat pysyvänsä:

Sijoituspankkitoiminnassa, pääomamarkkinoilla ja
kolmansiin maihin suuntautuvassa arvopaperisijoit
tamisessa osapuolet tekevät yhteistyötä synergia

— johtavina yleispankkeina kotimarkkinoillaan,

etujen ja säästöjen saavuttamiseksi uusien tuot
teiden kehittämisessä maksimoidakseen sijoituk

— Euroopan markkinoilla johtavina yleispank
keina, joilla on sivukonttoreita ja tytäryhtiöitä
ainakin tärkeimmissä Euroopan maissa,
— edustettuina kaikissa tärkeimmissä rahoituskes

kuksissa tarjoten asianmukaisia palveluja.

(4)
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Yhteistyön neljä osa-aluetta

sensa .

Arvopapereiden ja niiden sijoittamisen, johdannais
ten, varojen hallinnan ja investointipankkitoi
minnan osalta pankit tekevät maantieteelliset rajat
ylittävää yhteistyötä. Yhteistyömuoto riippuu tuot
teesta; yhteistyö voi liittyä uusien tuotteiden tai
strategioiden kehittämiseen, keskitettyyn markki
nointiin tai tietojen vaihtoon .

a) Yhteistyö organisaation ja tietojenvaihdon
alalla

Synergiaetujen saavuttamiseksi, kustannusten ja
riskien vähentämiseksi sekä asiakaskunnalle tarjot
tavien palveluiden parantamiseksi yhteistyösopi
muksessa sovitaan pankkien organisaatioiden
johdonmukaistamisesta. Erityisesti on sovittu tieto
ja toimistotekniikkaa sekä talouteen liittyvää tietoa
koskevasta tietojenvaihdosta ja näiden alojen yhtei
sestä kehittämisestä. Rajojen yli tapahtuvien
maksujen osalta syntyvien kustannusten vähentämi
seksi ja toimitusmääräaikojen lyhentämiseksi on
myös sovittu tarvittavien sopimusten ja teknisten
välineiden järjestämisestä. Osapuolet aikovat myös
harjoittaa henkilövaihtoa ja kuulla toisiaan ennen
julkisia lausuntoja, myös osapuolten yhteistyötä
koskevan tiedottamisen osalta.

c) Yhteistyö toiminnoissa Saksan ja Ranskan
ulkopuolella ("kolmannet maat ")
Tämän yhteistyömuodon tarkoituksena on lujittaa
pankkien mahdollisuuksia tarjota kansainvälisiä
rahoituspalveluja omalle asiakaskunnalleen paranta
malla ja yhdistämällä näissä maissa sijaitsevien yksi
köiden toimintoja.

Tätä varten osapuolet sitoutuvat synergiaa koske
vaan tutkimukseen ja yhdistämään mahdolli
simman pian kolmansissa maissa olevan pankkitoi
mintansa, lukuun ottamatta Yhdysvaltoja. Kolman
sissa maissa tapahtuvan toiminnan yhdistäminen
voidaan toteuttaa erityisesti kehittämällä toiminta
yhteen tai useampaan yhteiseen tytäryhtiöön siten,
että hankitaan 50 prosentin omistusosuuksia toisen

Osapuolet vaihtavat myös keskenään tietoja talou
dellisista ja yleisistä asioista, uusista liiketoimintaa
koskevista mahdollisuuksista, uusista tuotteista sekä

erityisistä rahoitukseen liittyvistä menetelmistä.

osapuolen tytäryhtiöistä tai muodostamalla lopulta
holdingyhtiö, joka toimii aluksi rahoitusholdingyh
tiönä, mutta josta myöhemmin voidaan kehittää
täydellisesti toimiva pankki.
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Osapuolten on tiedotettava uusista toimintamuo
doista toisilleen ja keskusteltava keskenään toteutet
tavuustutkimusten pohjalta yhdenmukaisten johto
päätösten aikaansaamiseksi. Toinen osapuoli on
kutsuttava

osalliseksi

tällaiseen

toimintaan .

Osapuoli voi kieltäytyä tällaisesta osallistumistar
jouksesta ainoastaan, jos sillä on hyvin perusteltu

N:o L 188/39

tärkeä ilmoittajan etujen kannalta, ilmoittaja voi
vapaasti toimia etunsa mukaisesti.

d) Yhteistyö Ranskan ja Saksan markkinoilla

syy kieltäytymiseensä.

Jos osapuoli haluaa päästä eroon osuudestaan
jossakin yhteisessä toiminnassa, tarvitaan siihen
toisen osapuolen suostumus. Sen on tarjottava
myytävänä olevaa osuuttaan toiselle osapuolelle. Jos
toinen osapuoli haluaa myydä kokonaan omista
mansa yksikön, sen on ilmoitettava siitä toiselle
osapuolelle ja annettava tälle mahdollisuus esittää
kantansa.

Tämän yhteistyömuodon tarkoituksena on lisätä
kummankin pankkiverkon kautta ulottuvilla olevaa
palveluvalikoimaa ja vahvistaa näin kahden pankin
kilpailukykyä.

Tämän vuoksi osapuolet sitoutuvat asettamaan
kaikki palvelunsa toistensa käyttöön mahdolli
simman edullisesti ja tarjoamaan itse mahdolli
simman laajan valikoiman toisen osapuolen palve
luvalikoimasta omalle asiakaskunnalleen . Kolman

sissa maissa tapahtuvan yhteistoiminnan seurauk
sena pankit pystyvät tarjoamaan kotimaansa asia
kaskunnalle uusia näistä maista tulevia palveluja.

Osapuolten välisen yhteistyön, holdingyhtiön ja
kolmansiin maihin sijoitettujen laitosten osalta
sopimuksessa määrätään kansainvälisen toiminnan
kohdalla velvoitteesta kääntyä tai osoittaa asiakas
toisen osapuolen tai jonkin tämän hallussa olevan
yksikön puoleen, jos toisella osapuolista ei ole
tarvittavia keinoja halutun palvelun tarjoamiseksi
asiakkaalle; osapuolten on myös myönnettävä
lainoja toistensa asiakkaille sellaisissa maissa, joissa
toisella osapuolella ei ole tämänkaltaista toimintaa,
jollei kyseisten osapuolten yhteisen sopimuksen
määräyksistä ja mahdollisista takuista muuta johdu .
Yhteistyöhön osallistuvien yksiköiden pankkien
välisen toiminnan osalta (valuuttakauppa, osakkeet,
optiot, futuurit, swapit jne.) osapuolten on myös
annettava etusija toiselle osapuolelle sillä edellytyk
sellä, että palvelu tarjotaan kilpailukykyisin ehdoin.

Osapuolten edustustot kolmansissa maissa yhdiste
tään fyysisesti siten, että niiden itsemääräämisoi
keus ja oma identiteetti säilyvät paitsi silloin, kun
on parempi käyttää yhtä ja ainoaa yhteistä edustus
toa .

Jos toinen osapuolista (jäljempänä ilmoittaja) haluaa
tehdä maantieteellisesti tai alan osalta rajoitetun tai
rajoittamattoman yhteistyösopimuksen kolmannen
kanssa, sen on ilmoitettava aikomuksestaan toiselle

osapuolelle (jäljempänä ilmoituksen vastaanottaja).
Jos ilmoituksen vastaanottaja ei anna suostumus
taan, sen on selvitettävä perusteet ilmoittajalle. Jos
ilmoittaja arvioituaan ilmoituksen vastaanottajan
esittämiä kieltäytymissyitä edelleenkin pysyy aiko
muksissaan, ja jos kyseinen sopimus ei lisäksi
millään tavoin vaikuta ilmoituksen vastaanottajan
keskeisiin etuihin, mutta voisi sitä vastoin olla elin

Näiden pankkien kotimarkkinoilla tapahtuvan
toiminnan osalta sopimuksessa täsmennetään, että
sopimuspuolet ovat vapaita toimimaan omien
etujensa mukaisesti, paitsi jos toinen osapuolista
haluaa tehdä yhteistyösopimuksen jonkin koti
maisen kilpailijansa kanssa; osapuolen on ennen
tällaisen sopimuksen tekemistä ilmoitettava tästä
toiselle osapuolelle.

Jos toinen osapuolista ei kykene toimittamaan
omalle asiakaskunnalleen kansainvälisiä palveluja,
on sen käännyttävä toisen osapuolen, jonkin
kolmansissa maissa sijaitsevan yksikön taikka
holdingyhtiön puoleen, heti kun viimeksi maini
tusta on tullut täysimääräisesti toimintakykyinen
pankki.

Osapuolten toisen osapuolen kotimarkkinoilla
tapahtuvan toiminnan osalta yhteistyösopimukseen
ei sisälly minkäänlaisia rajoituksia markkinoille
pääsyn osalta olemassa olevien tytäryhtiöiden,
uusien tytäryhtiöiden tai sivukonttoreiden perusta
misen tai toisen osapuolen kansallisen kilpailijan
ostamisen kautta. Sitä vastoin sopimuksessa rajoite
taan osapuolten mahdollisuuksia toimia toisen
osapuolen kotimarkkinoilla yhteistyössä toisen
osapuolen kilpailijan kanssa; pankit eivät voi tehdä
sopimusta toisen osapuolen kansallisen kilpailijan
kanssa ilman kyseisen osapuolen nimenomaista
suostumusta. Konkreettisemmin, jos toinen
osapuoli harkitsee yhteistyösopimuksen tekemistä
"kolmannen" kanssa, sen on ilmoitettava aikomuk

sestaan toiselle osapuolelle, vaikka sopimus olisi
maantieteellisesti tai alan osalta rajoitettu. Jos
ilmoituksen vastaanottaja ei anna suostumustaan,
sen on selitettävä perusteet ilmoittajalle .

[¥1
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Kun komissiolle alun perin ilmoitetussa sopimuk
sessa ilmoituksen vastaanottajalla oli ehdoton
oikeus kieltäytyä sopimuksen hyväksymisestä (liit
teessä A 1 olevan 3 kohdan viimeinen virke), pankit
suostuvat nyt komission pyynnöstä rajoittamaan
täydellistä ja ehdotonta kieltäytymisoikeuttaan
tapauksiin, joissa kolmannen kanssa tehty yhteis
työsopimus edellyttää sellaisen taitotiedon tai
sellaisten liikesalaisuuksien käyttöä, jotka ilmoittaja
on saanut ilmoituksen vastaanottajalta tai jotka ovat
syntyneet yhteistyön tuloksena. Taitotiedolla tarkoi
tetaan tässä yhteydessä perustamissopimuksen 85

2. BNP:N JA DB:N VÄLISET SUHTEET:

(7)

BNP:n hallitukseen (Conseil d'Administration).
Lisäksi ne ovat perustaneet yhteisyrityksen entisen
Tšekkoslovakian markkinoille pääsemiseksi. Lisäksi
BNPrllä ja DB:llä on kummallakin hallussaan 37
prosenttia Unkarissa olevasta BNP-KH-Dresdner

Bank RT -pankista, josta Orszagos Kereskedelmi es
Hitelbank RT -pankin hallussa on 26 prosenttia.
Komissio on hyväksynyt nämä toimet (2).

pimusten ryhmiin 31 päivänä tammikuuta 1996
annetun komission asetuksen (EY) N:o 240/96 (')
10 artiklassa määriteltyä taitotietoa. Niitä rajoituk
sia, jotka koskevat pankin oikeutta kieltäytyä hyväk
symästä osapuolen toisen osapuolen kansallisen
kilpailijan kanssa suunnittelemaa yhteistyösopi
musta, selvennetään yhteistyösopimuksen liitteessä,
joka on ilmoitettu komissiolle 23 päivänä tammi

BNPrllä ja DB:llä on myös yhteinen omistusosuus
seuraavissa:

— United

Geneve,

Lugano,

deo: sekä BNPrllä että DB:llä kummallakin

suosituimmuusasema

tässä

— BNP-AK-Dresdner Bank AS, Istanbul, Izmir:

BNP 30 prosenttia, DB 30 prosenttia ja
AK-Bank-ryhmä 40 prosenttia,

suhteessa.

Toisen osapuolen suostumusta ei myöskään vaadita,
kun kyseinen osapuoli ei ole osallistunut sopimuk
seen, jonka osalta se on käyttänyt kieltämisoikeut

— Société Financière pour les Pays d Outre-mer,
joka toimii Afrikassa: BNP 48,4 prosenttia; DB
25,8 prosenttia: BBL 25,8 prosenttia,

taan .

Sopimuksella perustettavat elimet

— BNP-Dresdner Bank (Polska) SA, Varsova: BNP
50 prosenttia, DB 50 prosenttia,

BNP:n ja Comite de Direction ja DB:n Vorstand

— BNP-Dresdner Bank (Rossija), Pietari (ja sivu
konttori Moskovassa): BNP 33 prosenttia,
Dresdner Bank 33 prosenttia, Europabank
(100-prosenttisesti DB:n tytäryhtiö) 17 prosent

kokoontuvat kahdesti vuodessa tehdäkseen tarvit

tavat päätökset yhteisestä strategiasta ja päättääkseen
yksimielisesti komitean niille esittämistä ilmoi
tettua yhteistyösopimusta koskevista ehdotuksista.
kokoontuu

Bank,

hallussaan 50 prosenttia,

On täsmennettävä, että toisen osapuolen suostu
musta ei tarvita päivittäiseen kaupankäyntiin liitty
vien asioiden osalta, vaikka osapuolten on annettava

Komitea

Overseas

Luxemburg, Monaco, Bahamasaaret, Montevi

kuuta 1995.

(5)

BNP ja DB ovat sopineet aikaisemmin BNP:n
johtajan nimittämisestä DB:n hallintoneuvostoon

(Aufsichtsrat) ja DB:n johtajan nimittämisestä

artiklan 3 kohdan soveltamisesta tekniikansiirtoso

toisilleen
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kolme

kertaa

tia, SFA (Societe Financière Auxilière, Pariisi,
100-prosenttisesti BNP:n tytäryhtiö) 17 prosent

vuodessa

tia,

jommankumman pankin johdolla. Puheenjohtajuus
vaihtuu kunkin kokouksen jälkeen. Komitean
tehtävänä on määritellä ensisijaiset tavoitteet ja
osapuolten toimenpiteet. Sen on erityisesti tarkas
teltava sihteeristön suosituksia ja esitettävä ehdotuk

— BNP-Dresdner Bank (Bulgaria) AD, Sofiar sekä
BNP että DB kumpikin 40 prosenttia, EBR 20
prosenttia.

sensa sopimukseen tehtävistä muutoksista BNP:n
Comite de Directionin ja DB:n Vorstandin kaksi
kertaa vuodessa pidettävissä kokouksissa.

3. ILMOITETTUUN SOPIMUKSEEN OSALLISTUVAT

Tämä yhteistyösihteeristö muodostuu osapuolten
edustajista. Se avustaa osapuolia yhteistyön
käytännön toteuttamisessa ja tekee myös suosituksia
sopimukseen tarvittavista parannuksista, jotka sen

YRITYKSET JA NIIDEN ASEMA RAHOITUS
MARKKINOILLA

(8)

a) Banque Nationale de Paris

on esitettävä komissiolle .

(6)

BNP on yleispankki, joka harjoittaa suoraan tai
epäsuorasti rahoitustoimintaa tytäryhtiöidensä väli
tyksellä varsinkin Ranskassa, mutta myös Euroopan

Ristiinomistus
Osapuolilla on aikomus lujittaa yhteistyötään sopi
valla hetkellä nostamalla ristiinomistuksensa

prosenttiin osakkeista.
(') EYVL N:o L 31 , 9.2.1996, s. 2

10

(2) Asiassa IV/M.021 — BNP/Dresdner Bank (OKHB) 4 päivänä
helmikuuta 1991 tehty komission päätös, EYVL N:o C 34,
9.2.1991 , s. 20, ja asiassa IV/M.124 — BNP/Dresdner Bank
(CS) 26 päivänä elokuuta 1991 tehty komission päätös, EVVL
N:o C 226, 31.8.1991 , s . 28 .
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maissa, ranskankielisissä maissa ja ympäri maail

— työntekijät ja eläkeläiset:
— yleisö ja yrityssijoittajat:

maa. Saksassa sillä on Frankfurtissa sivukonttori,

johon kuuluu kaksi konttoria. Lisäksi sillä on
Saksassa fuusioihin ja osakehankintoihin erikois
tunut tytäryhtiö.

1,90 %
54,95 %

Vuoden 1993 taseen perusteella DB sijoittuu
Saksassa toiselle sijalle, Euroopassa kahdennelle
toista sijalle ja maailmassa kahdennellekymmenen

Yhteensä sen konsolidoitu tase oli vuonna 1994

( 1993) 222 (224) miljardia ecua.
kokonaismäärästä, 54 469 (56 141 ),
työskentelee ulkomailla. BNP:llä
2 511 (2 575) toimipaikkaa, joista

Nro L 188 /41

nellekuudennelle sijalle.

Työntekijöiden
13 169 (13 851 )
on kaikkiaan
497 (567) on

4 . MOLEMMAN PANKIN ASEMA ETAAN KUULU
VISSA MAISSA VUONNA 1994

Ranskan ulkopuolella.
(10)

BNP-ryhmällä on 100 prosenttia henkivakuu
tusyhtiön NATIO-VIE osakepääomasta. BNPryhmä UAP:n kanssa se on perustanut yhteisyri
tyksen — NATIO-ASSURANCE — UAP:n vahin
kovakuutussopimusten markkinoimiseksi.

Ilmoitetulla yhteistyöllä on vaikutuksensa kaikkeen
näiden pankkien toimintaan . Se vaikuttaa käytän
nössä kaikkiin pankki- ja rahoituspalvelumarkki
noihin, joilla kyseiset pankit toimivat, lukuun otta
matta vakuutuspalvelualaa.

Molempien pankkien asema ETAan kuuluvissa
maissa, mukaan lukien kaikki toiminnot, ilmenee

Pääoma jakaantuu seuraavasti:

seuraavasta taulukosta. Prosenttiosuudet osoittavat

— UAP:

14,32 %

— perusosakkaat:

15,48 %

— Ranskan valtio:

2,31 %

— yleisö:

67,89 %

Vuotta 1993 koskevan konsolidoidun taseen pe
ruseella BNP sijoittuu Ranskassa neljännelle sijalle,

(9)

BNP:n ja DB:n aseman näissä valtioissa, jos verra
taan maittain kummankin pankin markkina
osuuksia kaikkien pankkien markkinaosuuteen :
Maa

Ranska

BNP

DB

± 7%

< 1 %

Euroopassa seitsemännelle sijalle ja maailmassa
yhdeksännelletoista sijalle .

Saksa

< 1 %

± 5%

Luxemburg

< 3%

± 5%

b) Dresdner Bank

(Tarkat luvut ovat liikesalaisuuksia.)

DB on yleispankki, joka harjoittaa suoraan tai
epäsuorasti rahoitustoimintaa tytäryhtiöidensä väli
tyksellä varsinkin Saksassa, mutta myös muissa
Euroopan maissa ja Euroopan ulkopuolisissa

Kaikissa

maissa. Sillä on muun muassa kaksi tytäryhtiötä
Ranskassa. Toinen on Banque Veuve Morin-Pons

SA, jolla on sivukonttoreita Pariisissa, Lyonissa ja
Strasbourgissa. Toinen on Banque Internationale de
Placement Pariisissa.

Yhteensä sen konsolidoitu tase oli vuonna 1994

(1993) 210 (197) miljardia ecua. Työntekijöiden

muissa

ETAan

kuuluvissa

maissa

kummankin pankin osuus on vähäinen, BNP:n
asemaa

Irlannissa lukuun

ottamatta,

markkina

osuuden ollessa kahdessa maassa (DB:llä Irlannissa

ja BNP:llä Kreikassa) alle 1,4 prosenttia ja muissa
maissa alle 1 prosentti.
Kyseisten pankkien osuudet pankkitoiminnan
viidellä tärkeimmällä alueella (luotot pankeille,
luotot asiakkaille, arvopaperit, pankkitalletukset ja
asiakastalletukset) eivät eroa 2:ta prosenttia
enempää edellä esitetyistä luvuista.

kokonaismäärästä, 44 884 ( 1994), noin 3 000 työs
kentelee ulkomailla. Kaikkiaan 1 583 sivukontto

Vuoden 1994 markkinaosuuksien osalta todetaan

rista 58 sijaitsee Saksan ulkopuolella.

seuraavaa :

Tietyissä Saksan osavaltioissa (Länder) DB toimii
Allianzin ja toisissa osavaltioissa Hamburg-Mann
heimerin vakuutussopimusten jakelukanavana.
Pääoma jakaantuu seuraavasti:
— Allianz AG Holding:

21,97 %

— FGF Frankfurter Gesellschaft für

Finanzwerte mbH:

10,60 %

— Vermo Vermögensverwaltungsgesell
schaft mbH:

10,58 %

Saksan markkinat

Toimitetut yksityiskohtaiset luvut 46 erilaisen
pankkipalvelun osalta osoittavat, että DB:llä on
yksityisille ja pienyrityksille tarjottavilla palvelu
markkinoilla edellä esitettyä lukua noin kaksi
prosenttia suurempi osuus joillakin aloilla. Ainoas
taan yhdessä tapauksessa osuus on 5 prosenttia
suurempi, kun taas useimmissa tapauksissa
kyseinen luku on edellä esitettyä prosenttiosuutta
pienempi. Sitä vastoin markkinaosuudet yritysasiak
kaista ovat suurimmaksi osaksi edellä esitettyjä
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lukuja noin 5 prosenttia suurempia. Kahdella yri
tysasiakkaille tarjotun pankkipalvelun alueella DB:n
markkinaosuus on jopa 20 prosenttia. BNP:n mark
kinaosuus sen Saksan markkinoilla tarjoamissa
erilaisissa palveluissa on vähäinen.
Ranskan markkinat

Toimitetut yksityiskohtaiset luvut 26:lta eri markki
na-alueelta osoittavat, että BNP:llä on yksityisille
henkilöille ja pienyrityksille tarjottavien palvelujen
markkinoilla edellä esitettyjä lukuja vastaava osuus
pieniä eroavaisuuksia lukuun ottamatta. Vain
yhdellä markkina-alueella sen osuus on noin 10
prosenttia. Yritysasiakkaille tarjottavien palvelujen
markkinoilla osuudet ovat hieman edellä esitettyä
korkeammat, paitsi eräässä poikkeustapauksessa,
jossa sen markkinaosuus on noin 20 prosenttia.
DB:n asema Ranskassa
alueilla vähäinen.

on

markkina

kaikilla
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b) Kilpailun rajoittaminen

(13)

aa) Käsiteltävän asian kannalta merkityksel
listen markkinoiden määritteleminen rahoi

tuspalvelujen alalla

Pankkitoiminta ja rahoituspalvelut voidaan perin
teisesti jakaa kolmeen suureen ryhmään : vähittäis
pankkipalvelut "retail banking", yrityksille suun
natut pankkipalvelut "wholesale banking" ja rahoi
tusmarkkinoihin liittyvät toiminnot (2). Jokainen
näistä kolmesta ryhmästä kattaa useita eri toimin
toja ja palveluita, jotka muodostavat jokainen, jollei
tuotetta tai palvelua voi riittävällä tavalla korvata
jollakin toisella, erillisen tuotteen tai palvelun
kannalta merkitykselliset markkinat (3).
Vähittäispankkitoimintaan (retail banking) sisältyy
useita toimintamuotoja, kuten käyttötilit, säästötilit,
taseen ulkopuolisia eriä koskeva liiketoiminta
(SICAV, avoimet sijoitusyhtiöt, sijoitusrahastot ja

Luxemburgin markkinat

eläkerahastot), määräaikaistilit, luotot asiakkaille,
kiinnitysluotot ja muut luotot, kulutusluotto asiak

DB:n markkinaosuus viiden palvelutyypin alalta
toimitettujen lukujen perusteella on yhdessä
tapauksessa noin 11 prosenttia, kahdessa tapauk
sessa alle 5 prosenttia kyseessä olevilla markkina
alueilla sekä kahdessa tapauksessa vähäinen . BNP:tä
koskeva saman viiden palvelutyypin osalta toimi

väliset eurosekit (4), pankkikortit, luottokortit ^ ja
matkasekit. Se kattaa myös muita pankkipalveluja,
kuten oheispalvelut (tallelokerot), arvopaperien väli

kaille, muut kulutusluoton muodot, sekit, kansain

tetut luvut osoittavat, että BNP:llä on yhdessä

tapauksessa alle 3 prosentin markkinaosuus,
kolmessa tapauksessa osuus on alle 1,5 prosenttia ja
yhdessä tapauksessa osuus on alle 8 prosenttia, kun
taas vastaava DB:n luku tällä markkina-alueella on

noin 11 prosenttia.
(11 )

Kolmannet

eivät

ole

esittäneet

komissiolle

asetuksen N:o 17 19 kohdan 3 alakohdan mukaisen

tiedonannon (') julkaisemisen johdosta huomautuk
sia.

tyksen ja arvopaperitalletusten hoitamisen.

Yrityksille ja julkisyhteisöille suunnatut pankkipal
velut (wholesale banking) koostuvat seuraavista
toiminnosita: teollisuusyritysten talletukset, inves
tointiluotot yrityksille mukaan luettuna kansainvä
linen rahoitustoiminta, luotot julkisyhteisöille,
yritystodistukset, factoring ja leasing C5).
Rahoitusmarkkinoihin liittyvät palvelut kattavat

esimerkiksi seuraavia rahoituspalveluja: fuusioita ja
yrityskauppoja koskeva neuvonta,
pääoman
hankinta ja merkintäsitoumukset, toimenpiteet ja
välitys rahoitusmarkkinoilla, omaisuudenhoito P).
(2) Asiassa IV/M.573 — ING-Barings 11 päivänä huhtikuuta
1995 tehty komission päätös, 13 kohta, EYVL N:o C 144,
6.5.1995, s. 6, asiassa IV/M.643 — CGER-Banque/SNCI 23
päivänä marraskuuta 1995 tehty komission päätös, 11 kohta,
EYVL N:o C 293, 8.11.1995, s. 8 .

B. OIKEUDELLINEN ARVIO

1 . EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 85 ARTIKLAN 1

KOHTA JA ETA-SOPIMUKSEN 53 ARTIKLAN 1
KOHTA

(3) Komission 3 päivänä syyskuuta 1986 antama tiedonanto mer
kitykseltään vähäisistä sopimuksista, joita ei ole tarkoitettu Eu
roopan talousyhteisön perustamissopimuksen 85 artiklan 1
kohdassa, 11 kohta, EYVL N:o C 231 , 12.9.1986, s. 2.

(4) Komission päätös 92/21 2/ETY, 8 kohta ja sitä seuraavat,
EYVL Nro L 95, s. 50

(s) Asiassa IV/M.391 — BAI/Banca Popolare di Lecco 20 päivänä
joulukuuta 1 993 tehty komission päätös, 7 kohta, EYVL N:o C
4, 6.1.1994, s. 3 .

(12)

a) Yritysten välinen sopimus

(6) Asiassa IV/M.643 — CGER-Banque/SNCI 23 päivänä loka
kuuta 1995 tehty komission päätös, 11 kohta, EYVL Nro C
298 , 8.11.1995, s. 8 .

Ilmoitettu yhteistyösopimus on yritysten välinen
sopimus.
(') EYVL Nro C 312, 23.11.1995, s. 13

O Asiassa IV/M.319 — BHF/CCF/Charterhouse 30 päivänä elo
kuuta 1993 tehty komission päätös, 6 kohta, EYVL Nro 247,
10.9.1993 , s . 4; yksityiskohtainen selvitys näistä markkinoista

on asiassa IV/M.597 — Swiss Bank Corporation/S.G. Warburg
28 päivänä kesäkuuta 1995 tehdyssä komission päätöksessä,
8—19 kohta, EYVL Nro C 180, 147.1995, s. 4.
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Merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden
osalta on tehtävä selväksi seuraava ero: yksityishen
kilöt ja pienet yritykset käyttävät sijoitettavien
varojen määrän, valuutan, ulkomaisten pankkialan
markkinoiden vähäisen avoimuuden ja kielivai
keuksien vuoksi vain niitä luottolaitoksia, jotka
toimivat heidän asuinmaassaan . Merkitykselliset
maantieteelliset
markkinat vähittäispankkitoi

(15)

Nro L 188 /43

bb) Ilmoitetun sopimuksen kansallisiin pankki
palvelujen markkinoihin kohdistuvat rajoit
tavat vaikutukset

i)

Saksa ja Ranska

minnan osalta ovat kansalliset markkinat (').

Kuten taseet sekä molempien pankkien markki

Yrityksille ja oikeushenkilöille suunnatut pankki
palvelut (wholesale banking) ovat pääasiallisesti
kansallisia, koska näiden palvelujen tarjoaminen
edellyttää tiivistä yhteydenpitoa pankin ja sen
asiakkaan välillä, jotta pankki voi tarjota asiakkaalle
asianmukaisia palveluja (2). Tämä ei kuitenkaan
koske sellaisia toimintoja, joihin usean maan pankit

pankkien toiminta toisen sopimuspuolen (BNP
Saksan markkinoilla, DB Ranskan markkinoilla)
kansallisilla pankkipalvelujen markkinoilla on
vähäistä. Yhteistyö organisaation (mukaan luettuna
uusien tietojenkäsittelylaitteiden kehittäminen ja
tietojenvaihto) sekä pääoma- ja omaisuudenhoito
markkinoiden alalla ei siis tällä hetkellä johda
huomattavaan kilpailun rajoitukseen . Tämä koskee
myös yleissopimusta, jonka mukaan kumpikin
osapuoli toimittaa toiselle osapuolelle pankkialan
tuotteita tarjottavaksi niiden kotimarkkinoilla.

naosuudet näissä maissa osoittavat, tällä hetkellä

osallistuvat, kuten kansainvälinen rahoitustoiminta.
Tämän toiminnan osalta maantieteelliset markkinat
ovat kansainväliset.

Rahoitusmarkkinoilla toimimisen osalta komissio

on todennut, että osakeannit ja velkakirjojen liik
keeseenlasku (equity and debt issues) ovat maail
manlaajuisia toimintoja, joissa kilpailu on kansain

välistä (3). Rahamarkkinoiden sekä valuutta- ja
johdannaismarkkinoiden (money market trading,
foreign exchange trading and derivative trading)
toiminnan komissio on todennut olevan kansainvä

listä (4). Sitä vastoin fuusioita ja yrityskauppoja
koskevan neuvonnan osalta (merger and acquisition
advice) maantieteelliset markkinat ovat nykyisin
laajuudeltaan kansalliset (*). Tämän pankkitoi
minnan osa-alueen muiden palvelujen maantieteel
liset markkinat ovat myös kansainväliset, vaikka
näitä palveluja tarjotaan myös kotimaankonttoreissa
paikallisille asiakkaille .

( 14)

Jäljempänä (bb) tarkastellaan yhteistyösopimuksen
rajoittavia vaikutuksia kansallisten pankkipalvelujen
markkinoihin. Sen jälkeen (cc) käsitellään sopi
muksen vaikutuksia kansainvälisen tason pankki- ja

Sitä vastoin sopimus johtaa näiden kahden pankin
välisen mahdollisen kilpailun melko huomattavaan
rajoitukseen seuraavista syistä:

Ensiksikin olisi huomattava, että neuvosto poisti
joitakin vuosia sitten ulkomaanmarkkinoille pääsyn
merkittävimmän oikeudellisen esteen velvoittamalla

jäsenvaltiot säätämään tammikuun 1 päivään 1993
mennessä yhdestä yhdenmukaisesta toimiluvasta
pankkitoiminnan alalla (6). Neuvosto on näin ollen
helpottanut huomattavasti pankkien pääsyä markki
noille yhteisössä. Lähitulevaisuudessa mahdolli
suudet laajenemiseen kansallisten rajojen ulkopuo
lelle lisääntyvät vielä siirryttäessä Euroopan
yhteisön perustamissopimuksen 109 j artiklan 4
kohdan mukaisesti rahaliiton kolmanteen vaihee

seen sekä yhtenäisvaluuttaan. Lisäksi uudet pankki
palvelujen välityskanavat [palveluja palveluauto
maattien, puhelimen ja tietokoneen välityksellä
(home banking)] helpottavat myös pankkipalvelujen
tarjoamista kotimarkkinoiden ulkopuolella ilman
perinteisen ja kalliin konttoriverkoston perusta
mista.

rahoituspalvelujen markkinoihin .
(') Asiassa IV/M.611 — Dresdner Bank/Kleinwort Benson 28
päivänä heinäkuuta 1995 tehty komission päätös, 11 kohta,
EYVL N:o C 207, 12.8.1995, s. 11 .

(2) Asiassa TV/M.S96 — Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo 1 7 päi
vänä heinäkuuta 1995 tehty komission päätös, 8 kohta, EYVL
N:o C 198, 2.8.1995, s. 5.

(3) Asiassa IV/M.597 — Swiss Bank Corporation/S.G. Warburg 28
päivänä kesäkuuta 1995 tehty komission päätös, 12 kohta,
EYVL Nro C 180 , 14.7.1995, s. 4.

(4) Asiassa IV/M.611 — Dresdner Bank/Kleinwort Benson 28

päivänä heinäkuuta 1995 tehty komission päätös, 12 kohta,

Näiden säännösten ja teknisten muutosten ansiosta
suurten yleispankkien (ns. universaalipankkien) on
mahdollista kehittää toimintaansa itsenäisesti myös
muilla kuin kotimarkkinoilla. Tässä tapauksessa
BNP ja DB kuuluvat suurten yleispankkien
ryhmään niiden päätoimipaikan sijaintivaltioissa
(vuoden 1993 konsolidoidun taseen perusteella
BNP on Ranskan neljänneksi suurin ja DB Saksan
toiseksi suurin pankki) sekä Euroopan tasolla

EYVL Nro C 207, 12.8.1995, s. 11 ; asiassa IV/M.319 — BHF/

CCF/Charterhouse 30 päivänä elokuuta 1993 tehty komission
päätös, 8 kohta, EYVL Nro C 247, 10.9.1993, s. 4.

(*) Asiassa IV/M.597 — Swiss Bank Corporation/S.G. Warburg 28
päivänä kesäkuuta 1995 tehty komission päätös, 9 kohta,
EYVL Nro C 180, 14.7.1995, s. 4.

(6) Luottolaitosten liiketoiminnan aloittamiseen ja harjoittami
seen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
yhteensovittamisesta ja direktiivin 77/780/ETY muuttamisesta
15 päivänä joulukuuta 1989 annettu toinen neuvoston direktii
vi 89/646/ETY EYVL Nro L 386, 30.12.1989, s . 1 .
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(vuoden 1993 konsolidoidun taseen perusteella
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sellaista palvelua tai tuotetta, jota toinen osapuoli
sille ehdottaa, jälkimmäinen osapuoli ei voi vapaasti
toimia yhteistyössä kolmannen pankin kanssa,
esimerkiksi tämän tuotteen tarjoamiseksi. Seurauk

BNP on seitsemänneksi suurin ja DB kahdeksan
neksitoista suurin pankki). Tästä syystä edellä

mainitut prosenttiosuudet (10 kohta), jotka liittyvät
eri pankkitoimintoihin ja osoittavat pankkien

sena sopimuksen liitteessä A 1 olevaan 3 kohtaan

aseman niidjen kotimarkkinoilla, eivät yksinään riitä
osoittamaan näiden pankkien markkinavoimaa. On
lisättävä, että kyseiset maat muodostavat merkittävät
toisiaan lähellä olevat markkina-alueet, joilla nämä
kaksi pankkia jo tällä hetkellä toimivat. Koska

liittyvästä yksinoikeutta koskevasta ehdosta (katso 4
kohdan d alakohdan viides ja kuudes alakohta) se
osapuoli, joka kieltäytyy markkinoimasta tuotetta
kotimaassaan, voi myös estää toista osapuolta tarjoa
masta kyseistä tuotetta tämän maan kolmannen
pankin välityksellä, jos kyseiseen tuotteeseen liittyy
yhteistä taitotietoa tai toiselta peräisin olevaa taito
tietoa tai liikesalaisuuksia. Erityisesti uusien tuot
teiden osalta, jotka voivat todennäköisesti vaikeuttaa
jonkin olemassa olevan tuotteen markkinointia,
tämä ehto voi rajoittaa näiden kahden pankin
välistä mahdollista kilpailua. Se seikka, että osapuoli
voi estää toisen osapuolen tällaisen sopimuksen
ulkopuolisen yhteistyön vain, jos tällä osapuolella
on laillisesti pätevä syy kieltää se (jos kyseinen
palvelu tai tuote liittyy yhteiseen taitotietoon tai
toisen omaan taitotietoon tai liikesalaisuuksiin), ei

pankki- ja rahoituspalvelujen välillä on edelleen
merkittäviä eroja eri jäsenvaltioiden suurten pank
kien välillä, on erittäin todennäköistä, että erityi
sesti suuret pankit pyrkivät tarjoamaan eräitä näistä
palveluista itsenäisesti niiden kotimaan ulkopuo
lella rahaliittoon siirtymisen jälkeen.

Yhteistyö organisaation ja tietojenvaihdon alalla ei
ainoastaan paranna näiden kahden pankin sisäistä
toimintaa liikkeenjohdon näkökulmasta, vaan se
johtaa myös taitotiedon vaihtoon sähköisten pank
kijärjestelmien yleisön käyttöön tarkoitettujen väli
neiden osalta. Tästä seuraa, että molempien pank
kien sähköiset pankkijärjestelmät kehittyvät, yhden
mukaistuvat ja kytketään toisiinsa. Kumpikin
pankki voi näin ollen tarjota asiakkailleen molem
missa maissa laajemman valikoiman samanlaisia ja
kehittyneempiä pankkipalveluja. Seurauksena tästä
yhdenmukaistamisesta BNP ja DB ovat useimpien
tarjottujen palvelujen ja tuotteiden kohdalla kiin
nostuneempia toimimaan itsenäisesti toisen
osapuolen kotimarkkinoilla ja tarjoamaan siellä
näitä sähköisiä pankkipalveluja.

kokonaan poista kyseisen ehdon rajoittavia vaiku
tuksia, vaan ainoastaan rajoittaa niitä .

ii)

Kolmannet maat "

Yhteistyö vaikuttaa myös pankkialan markkinoihin
"kolmansissa maissa". Organisaatioon ja tietojen
vaihtoon liittyvät toimenpiteet, toimipisteiden
ryhmittyminen näissä maissa sekä erityisen tiivis
yhteistyö esimerkiksi arvopapereiden markkinoin
nissa vahvistaa BNP:n ja DB:n heikkoa asemaa
kolmansissa maissa ja tekee niille mahdolliseksi
kilpailla paremmin näissä maissa toimivien pank
kien kanssa. Ottaen huomioon BNP:n ja DB:n
pieni osuus ja niiden toiminnan ennustettavissa
oleva kehitys kolmansissa maissa ei kuitenkaan ole
kyse huomattavasta kilpailun rajoittamisesta näillä

Kumpikin pankki aikoo antaa toisen osapuolen
käyttöön olennaisen osan olemassa olevista ja tule

markkinoilla .

vaisuudessa kehitteillä olevista pankkialan tuot
teista, jotta toinen osapuoli voisi välittää niitä koti
markkinoillaan. Näin ollen BNP ja DB varmistavat

yhtenäisen aseman toisen osapuolen pankkialan
kotimarkkinoilla. Näin tarjottavien palvelujen ja

Luxemburgin markkinoilla sopimus ei rajoita
kilpailua huomattavalla tavalla: Luxemburgin
pankki- ja rahoituspalvelujen markkinat ovat erit
täin avoimet ja kaikki Euroopan ja koko maailman
suuret pankkiyhtymät toimivat siellä. Näissä

tuotteiden osalta BNP:llä ja DB:llä ei siis enää ole
taloudellista mielenkiintoa kehittää toimintaansa

itsenäisesti toisen osapuolen kotimaassa ja vahvistaa
näin suurten pankkien välistä kilpailua Saksassa ja
Ranskassa. Näiden tuotteiden osalta sopimus siis
rajoittaa BNP:n ja DB:n itsenäistä kilpailua Rans
kassa ja Saksassa.

olosuhteissa

( 16)

Yhteistyö edellisessä alakohdassa kuvattujen tuot
teiden yhteisen tarjoamisen alalla kuuluu myös

BNP:n ja DB:n väliseen sopimukseen kyseisten
palvelujen ja tuotteiden osalta. Jos toinen osapuo
lista ei halua välittää toimipisteidensä kautta

tässä

maassa

ei

ole

oletettavissa

kilpailun rajoittamista.

cc) Kansainvälisille pankki- ja rahoitusmarkki
noille aiheutuvat kilpailun rajoitukset

Kuten edellä mainittiin (katso 13 kohdan
viimeinen alakohta) eräät yrityksille suunnatuista
pankkipalveuista ja suurin osa rahoituspalveluista
ovat laajuudeltaan kansainvälisiä. Sovittu yhteistyö
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kansainvälisen rahoituksen alalla pääomamarkki
noiden, arvopaperimarkkinoiden, johdannaismark
kinoiden, omaisuudenhoidon ja sijoituspankkitoi
minnan alueilla (katso 4 kohdan b alakohta) on
laajuudeltaan kansainvälistä. Ottaen huomioon
BNPm ja DB:n suhteellinen koko sekä kansainväli
sesti

tarkasteltuna

että

järkeistävät yhteistyössä organisaatioitaan, erityisesti
ottamalla käyttöön uutta tietokonetekniikkaa ja
laajentamalla talodellisten tietojensa lähteitä.
Olemassa olevan taitotiedon vaihtamisella, mikä

komissiolle esitetyn selvityksen mukaan koskee yli
puolta pankkien toimintamuodoista, BNP ja DB
voivat tarjota asiakkailleen parannettuja tai uusia
palveluja. Yhteistyön käynnistymisen jälkeen ne
voivat tarjota asiakaskunnalleen esimerkiksi uusia
sähköisiä pankkipalveluja ja pankkialan tuotteita,
uusia mahdollisuuksia tilien ja luottojen hallintaan
kansallisella ja rajat ylittävällä tasolla, uusia rahoi
tusta koskevia tieto- ja neuvontamuotoja ja uusia
mahdollisuuksia pääomamarkkinoiden tapahtu
mien hallintaan sekä uusia arvopaperi- ja johdan
naistyyppejä. Ne voivat myös kehittää uusia inves
tointilainojen sekä tuonti- ja vientirahoituksen

rahoitusmarkkinoilla

yhteistyö näillä alueilla ei tee mahdolliseksi
BNPrlle ja DBrlle rajoittaa kilpailua huomattavalla
tavalla näiden toimintojen osalta. Sitä vastoin

yhteistyö edistää kilpailua, sillä se vahvistaa näiden
pankkien asemaa kansainvälisellä tasolla siten, että
niillä

on

vastedes

paremmat

Nro L 188/45

mahdollisuudet

kilpailla erityisesti Yhdysvaltain ja Aasian suurten
kansainvälisten pankkien kanssa.

rakenteita.

(17)

c) Vaikutus rajat ylittävään kauppaan

Yhteistyöllä ei ole vaikutusta Saksan ja Ranskan
väliseen kauppaan, koska BNPrllä ja DB:llä ei ole
enää sopimuksen voimaantulon jälkeen taloudel
lista kiinnostusta kilpailuun kyseisillä markkina
alueilla useimpien palvelujen ja tuotteiden
kohdalla. Tämä koskee yhtä lailla niitä aloja, joilla
ne vaihtavat taitotietoa kehittääkseen uusia palve
luita ja tuotteita, kuin niitä aloja, joilla ne aikovat
antaa tuotteitaan toisen osapuolen käyttöön, jotta
tämä välittäisi ne toimenpiteillään kotimarkkinoil

Yhteistyö parantaa myös toiselta osapuolelta
peräisin olevien palvelujen ja tuotteiden tarjoamista.
Käytännöllisesti katsoen puolet tarkastelluista
palveluista on kehittynyt tällä tavoin näiden pank
kien ryhdyttyä antamaan toisen käyttöön omia
tuotteitaan, jotta toinen osapuoli välittäisi niitä
omissa toimipisteissään kotimarkkinoillaan. Siten
on mahdollista veloittaa toisen osapuolen toimipis
teestä toisen osapuolen konttorissa olevaa käyttöti

leen .

liä. Tietokonejärjestelmien kytkeminen toisiinsa
tekee myös rajat ylittävien pankkipalvelujen paran
tamisen mahdolliseksi, mukaan luettuna erityisesti
rajat ylittävät maksut. Yhteistyö vastaa siis komis
sion tavoitetta siitä, että rajat ylittävien maksujärejs
telmien tarjoamia palveluita parannettaisiin (').

Jos nämä kaksi pankkia eivät sovi tällaisesta yhtei
sestä tuotteiden ja palvelujen tarjoamisesta, ehto,
jonka mukaan toinen voi kieltää omilla kotimarkki
noillaan toista tarjoamasta palveluja yhdessä
kolmannen pankin kanssa, antaa kummallekin
oikeuden kieltää rajat ylittävä kauppa ja vaikuttaa
näin ollen pankkipalvelujen vaihtoon näiden
kahden jäsenvaltion välillä.

(19)
2. SOPIMUKSELLE
KEUS

MYÖNNETTÄVÄ

EUROOPAN

b) Hyöty palvelujen käyttäjille

POIK

PERUSTAMISSOPI

MUKSEN 85 ARTIKLAN 3 KOHDAN JA
EUROOPAN TALOUSALUEESTA TEHDYN
SOPIMUKSEN 53 ARTIKLAN 3 KOHDAN

NOJALLA KILPAILUN RAJOITTAMISKIEL
LOSTA

KANSALLISTEN

PANKKIPALVE

LUJEN MARKKINOILLA SAKSASSA JA
RANSKASSA

(18)

a)

Tuotannon ja jakelun parantaminen

Palvelujen käyttäjät, erityisesti yksityishenkilöt ja
yritykset, Saksassa ja Ranskassa hyötyvät pankkipal
velujen laadullisista ja määrällisistä parannuksista ja
niiden vastavuoroisesta tarjoamisesta kummankin
pankin toimipisteessä sekä ottamalla käyttöön uusia

sähköisiä pankkitoiminnan muotoja ja välineitä.
(') Tiedonanto EY:n kilpailusääntöjen soveltamisesta rajojen yli
suoritettavissa tilisiirroissa, EYVL N:o C 251 , 27.9.1995, s. 3.

Yksityishenkilöille ja yrityksille tarjottujen rahoitus
palvelujen tuottaminen parantuu, koska pankit

Katso myös marraskuun 18 päivänä 1994 annettu tiedonanto
[KOM(94) 436, "Rahastosiirrot Euroopan unionissa: avoimuus,
suorittaminen ja tasapaino"].
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Rajoitusten välttämättömyys tavoitteiden
saavuttamiseksi

BNP:n ja DB:n välistä yhteistyötä koskevat ehdot,
erityisesti ne, jotka liittyvät taitotiedon vaihtamiseen
pankkien välillä, sekä myös tuotteiden antaminen
toisen osapuolen käyttöön, jotta tämä välittäisi niitä
kotimarkkinoilleen,

ovat

välttämättömiä

edellä

mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Molempien pankkien oikeus kieltää toisen
osapuolen yhteistyö kansallisen kilpailijansa kanssa,
jos tämä yhteistyö liittyy yhteiseen taitotietoon tai
taitotietoon ja liikesalaisuuksiin, on välttämätön
näiden parannusten saavuttamiseksi . Ilman tällaista
veto-oikeutta kumpikaan pankeista ei ole valmis
antamaan toisen käyttöön palvelujen kehittämiseen
tarvittavaa taitotietoa. Lisäksi kummallekin pankille
on annettava mahdollisuus suojata liikesalaisuuk
siaan, sillä tietokonejärjestelmien yhteisyys avaa
väistämättä toiselle osapuolelle pääsyn joihinkin
sopimuspuolen liikesalaisuuksina pidettäviin tietoi

nimenomaan rahaliiton perustamisen vuoksi. Tämä
muutos todennäköisesti johtaa keskipitkällä ajan
jaksolla kilpailun lisääntymiseen rahoitusmarkki
noilla Euroopassa. Toisaalta ilmoitettu yhteistyö on
moninainen ja vaikuttaa käytännössä kaikkiin
BNP:n ja DB:n toimintoihin . Tämän tehokas
toteuttaminen kestänee useita vuosia. Täten on

asianmukaista soveltaa poikkeusta kymmenen
vuoden ajan ennen kuin tarkastellaan uudelleen,
osapuolten mahdollisesta pyynnöstä, yhteistyön
vaikutuksia kilpailuun . Tämän poikkeuksen sovelta
minen alkaa siitä ajankohdasta, jolloin kumpikin
pankki on vahvistanut olevansa valmis muuttamaan
lauseketta, joka antaa niille täydellisen oikeuden
kieltää sopimuksen tekeminen silloin, kun toinen
osapuoli haluaisi tehdä yhteistyösopimuksen toisen
osapuolen kansallisen kilpailijan kanssa, nimittäin
23 päivänä tammikuuta 1995,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

hin .

(21 )
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1 artikla

d) Kilpailun poistuminen
Sopimus ei poista kilpailua Saksan ja Ranskan
markkinoilta. Ottaen huomioon BNP:n ja DB:n
asema suhteessa muihin näissä maissa toimiviin

pankkeihin ja niiden asema kummankin pankin eri
toiminnan alueilla (yksityiskohtaisemmin katso 10
kohta) ei ole todennäköistä, että yhteistyö uusien
palvelujen ja tuotteiden tarjoamisessa ja kehittämi
sessä johtaisi kilpailun poistamiseen pankkitoi
minnan eri alueilla.

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 85 artiklan 3
kohdan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53
artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan yhteisön perusta
missopimuksen 85 artiklan 1 kohdan määräyksiä ja
Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 kohdan 1
alakohdan määräyksiä ei sovelleta ajanjaksona 23 päivästä
tammikuuta 1995 22 päivään tammikuuta 2005 Banque
Nationale de Paris SA:n ja Dresdner Bank AG:n välillä
tehtyyn yhteistyösopimukseen, sellaisena kuin siitä on
ilmoitettu komissiolle mukaan luettuna muutos liitteessä
A 1 olevan 3 kohdan viimeiseen lauseeseen .

Lisäksi niitä uusia pankkituotteita, joita pankit
tarjoavat tulevaisuudessa, ei ole suojattu immateriaa
lioikeuksilla. On siis erittäin todennäköistä, että

muilla luottolaitoksilla ja erityisesti näillä markki
noilla toimivilla suurilla yleispankeilla, joista eräillä
on merkittäviä toimintoja ulkomailla tai jotka ovat
myös tehneet yhteistyösopimuksia ulkomaisten
luottolaitosten kanssa, on myös mahdollisuus
tarjota uusia tuotteita.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu seuraaville:
1 ) Banque Nationale de Paris SA
16, boulevard des Italiens
F-75009 Paris

2) Dresdner Bank AG
Jtirgen-Ponto-Platz 1
D-60301 Frankfurt am Main

3. POIKKEUKSEN VOIMASSAOLO

(22)

Asetuksen N:o 17 8 artiklan nojalla tehtävä päätös
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan sovel

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1996.

tamisesta annetaan määräajaksi . Poikkeuksen
voimassaoloajasta päättäessään komissio on ottanut

Komission puolesta

huomioon toisaalta sen, että rahoitusmarkkinat ovat

tulevaisuudessa syvällisten muutosten kohteena,

Karel VAN MIERT

Komission jäsen
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 25 päivänä kesäkuuta 1996,
jäsenvaltioiden ja komission toteuttamista neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94
mukaisiin koheesiorahaston toimiin liittyvistä tiedotus - ja mainontatoimenpi
teistä

(96/455/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon koheesiorahastosta 16 päivänä toukokuuta
1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 1164/94 (') ja
erityisesti sen 14 artiklan, jossa säädetään koheesiora
haston toimintoihin liittyvästä tiedotuksesta ja mainon

komissio hyväksyy asetuksen (EY) Nro 1164/94 14
artiklan 3 kohdan mukaisesti tiedotusta ja mainontaa
koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

nasta,

sekä katsoo, että

asetuksen (EY) Nro 1164/94 14 artiklan 1 kohdan viimei
sessä alakohdassa säädetään komission varmistavan, että

1 artikla

Koheesiorahaston toimintoja koskevaan tiedotukseen ja
mainontaan

sovellettavat yksityiskohtaiset

säännökset

määritellään seuraavissa liitteissä.

jäsenvaltioille annetaan tieto rahaston toiminnoista,
asetuksen (EY) Nro 1164/94 14 artiklan 2 kohdan ensim

2 artikla

mäisessä alakohdassa säädetään, että koheesiorahastolta

taloudellista tukea saavien toimenpiteiden toteutuksesta
vastaavien jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimen
pide saa riittävästi julkisuutta, jotta suuri yleisö saa tiedon
yhteisön roolista kyseisen toimenpiteen suhteen sekä
mahdolliset edunsaajat ja ammattijärjestöt toimenpiteen

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 1996.

tuomista mahdollisuuksista,

asetuksen (EY) Nro 1164/94 14 artiklan 2 kohdan
kolmannen alakohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on
ilmoitettava komissiolle kyseisen kohdan nojalla tehdyistä
aloitteista, ja

(') EYVL N:o L 130, 25.5.1994, s. 1

Komission puolesta
Monika WULF-MATHIES

Komission jäsen
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LIITE I

KOHEESIORAHASTON TOIMINTOJA KOSKEVAAN TIEDOTUKSEEN JA MAINONTAAN

LIITTYVÄT YKSITYISKOHTAISET JÄRJESTELYT

1.

Tavoite ja soveltamisala

Kaikkiin koheesiorahaston yhteisrahoittamia hankkeita koskeviin toimenpiteisiin liittyvillä tiedotus- ja
mainontatoimenpiteillä pyritään lisäämään yhteisön toiminnan tunnettavuutta ja avoimuutta sekä anta
maan yhdenmukainen kuva toimenpiteistä neljässä asianomaisessa jäsenvaltiossa. Tiedotus ja mainonta
koskevat kaikkia hankkeita, jotka saavat rahallista tukea koheesiorahastosta.
Nämä toimenpiteet täydentävät niitä tiedotusta ja mainontaa koskevia järjestelyjä, joita komissio ja jäsen
valtiot ovat toteuttaneet muilla alue- ja koheesiopolitiikan aloilla, erityisesti jäsenvaltioiden toteuttamista
rakennerahastojen ja kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen tukitoimenpiteisiin liittyvästä tiedotus- ja
mainontatoiminnasta 31 päivänä toukokuuta 1994 tehdyn komission päätöksen 94/342/EY (') nojalla.

2.

Yleiset periaatteet

Paikan päällä suoritettavista mainontatoimenpiteistä kaikkialla jäsenvaltiossa hanketta toteutettaessa
vastaavat kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia panemaan täytäntöön
koheesiorahaston hankkeet. Mainonta toteutetaan yhteistyössä komission kanssa, ja näille tiedotetaan
tässä tarkoituksessa toteutetuista toimenpiteistä.

Toimivaltaisten kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten on toteutettava kaikki aiheelliset
hallinnolliset toimenpiteet näiden määräysten tosiasiallisen soveltamisen varmistamiseksi ja komission
yksiköiden kanssa yhteistyössä toimimiseksi.
Tiedotus - ja mainontatoimenpiteet on toteutettava ajallaan, kun koheesiorahaston tuesta on päätetty.
Komissio pidättää itsellään oikeuden menettelyn aloittamiseen asetuksen (EY) Nro 1164/94 liitteessä II
olevan H artiklan mukaisesti (tuen vähentäminen, keskeyttäminen ja lykkääminen), jollei jäsenvaltio
täytä tämän päätöksen mukaisia velvollisuuksiaan.

3.

Mainontatyön yleiset säännöt

Edellä 4 alakohdassa annettujen yksityiskohtaisten sääntöjen rajoittamatta sovelletaan seuraavia yleisiä
periaatteita kaikkien tiedotus- ja mainontatoimenpiteiden mukaisesti:
Tiedotusvälineet

Toimivaltaisten viranomaisten on tiedotettava asianmukaisimmalla tavalla tiedotusvälineille koheesiora

haston yhteisrahoittamista toimista. Näissä tiedoissa on tuotava oikeudenmukaisesti esiin yhteisön osal
listuminen .

Tätä varten hankkeiden käynnistämisestä (komission on ensin hyväksyttävä ne) ja niiden toteutuksen
tärkeistä vaiheista tiedotetaan erityisesti paikallisille tiedotusvälineille (lehdistö, radio, televisio). On
varmistettava asianmukainen yhteistyö komission toimiston kanssa asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Jäsenvaltioiden antamiin tiedonantoihin, esimerkiksi lehdistö- ja muihin tiedotteisiin, sovelletaan edellä
olevassa kahdessa alakohdassa esitettyjä periaatteita.

Tiedotustapahtumat
Järjestäessään tiedotustapahtumia, kuten konferensseja, seminaareja, messuja ja näytteilyitä, jotka liittyvät
koheesiorahaston osarahoittamien hankkeiden täytäntöönpanoon , järjestäjät sitoutuvat tuomaan esiin
yhteisön osallistumisen rahoitukseen . Euroopan lipun laittaminen esille kokoussaliin ja tunnuksen

painaminen asiakirjoihin on aiheellista tapauksesta riippuen. Komission toimistot jäsenvaltioissa avus
tavat tarvittaessa näiden tapahtumien valmistelussa ja täytäntöönpanossa.
(') EYVL N:o L 152, 18.6.1994, s. 39
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Nro L 188/49

Tiedotusaineisto

Hankkeita tai vastaavia toimenpiteitä koskevien julkaisujen (mainoslehtiset, esitteet) nimilehdellä on
oltava näkyvä merkintä yhteisön osallistumisesta sekä Euroopan tunnusmerkki aina, kun kansallista,
alueellista tai paikallista tunnusmerkkiä käytetään.
Jos julkaisuun on tarkoitus liittää esipuhe, on sen allekirjoittajana oltava, yhteisön rahoitukseen osallistu
misen esiin tuomiseksi, kansallisen vastuuhenkilön lisäksi komission puolesta asianomainen komission

jäsen tai nimetty edustaja. Julkaisuissa on oltava yhteystiedot kansallisella, alueellisella tai paikallisella
tasolla vastuussa olevasta elimestä, joka antaa tietoa asiasta kiinnostuneille.

Edellä esitettyjä periaatteita sovelletaan vastaavasti myös audiovisuaaliseen aineistoon.

4.

Jäsenvaltioiden tiedotusta ja mainontaa koskevat velvoitteet
Tiedotukseen ja mainontaan kuuluu yhtenäinen joukko toimenpiteitä, jotka määrittelevät toimivaltaiset
kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset yhteistyössä komission yksiköiden kanssa hankkeen
keston ajaksi. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisön toimielinten edustajat ovat
asianmukaisesti mukana tärkeimmissä rahastoon liittyvissä julkisissa toiminnoissa.
Seurantakomiteat tarkastelevat näiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja antavat siitä tiedon komis
siolle .

Hankkeiden täytäntöönpanon yhteydessä jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat seuraavat
toimenpiteet ilmoittaakseen koheesiorahaston osallistumisesta kyseiseen hankkeeseen:
a) Paikan päällä tapahtuvat toimenpiteet toteutetaan, jotta saadaan suuri yleisö tietoiseksi koheesiora
haston kautta annettavasta yhteisön tuesta. Kaikkien koheesiorahaston yhteisrahoittamien hank
keiden sisältö tulee julkaista soveliaimmassa muodossa. Viranomaisten on taattava tällaisten asiakir
jojen jakelu ainakin paikallisille ja alueellisille tiedotusvälineille ja pidettävä ne asianosaisten saata
villa. Niiden on varmistettava tuotetun tiedotus- ja mainonta-aineiston yhdenmukainen esitysasu
kaikkialla jäsenvaltiossa.

b) Kun kyse on sijoituksista, joiden kustannukset ylittävät miljoona ecua:

— jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset järjestävät säännöllisesti paikallisia tiedotustilaisuuksia
antaakseen tietoa kaikista hanketta koskevista seikoista, joilla on yleistä merkitystä;
— paikan päällä toteutettaviin toimenpiteisiin tulisi kuulua seuraavat:
— toteutuspaikoille pystytetyt tiedotuskyltit,

— pysyvät muistolaatat yleisölle tarkoitetuissa perusrakenteissa, jotka toteutetaan liitteen II
mukaisesti .

c) Kun kyse on sijoituksista, joiden kustannukset ylittävät 10 miljoonaa ecua:

Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tuottavat lisäksi hankkeesta yleiseen käyttöön tarkoitetun
esitteen ja ammattimaista audiovisuaalista aineistoa (esimerkiksi videotietoiskun), jotka tulisi toimittaa
paikallisille TV- ja radioasemille sekä pyynnöstä kiinnostuneille yrityksille ja yleisölle. Esitettä ja
kaikkea muuta tiedotusmateriaalia ajantasaistetaan säännöllisesti .
d) Kun kyse on sijoituksista, joiden kustannukset ylittävät 20 miljoonaa ecua:
Toimivaltaiset viranomaiset järjestävät säännöllisesti kansallisia tiedotustilaisuuksia hankkeesta ja sen
toteutuksesta, mukaan lukien c alakohdassa mainitun audiovisuaalisen aineiston esittely.

5.

Komission tiedotusta ja mainontaa koskevat aloitteet
Komissio toimittaa säännöllisesti kaiken asianmukaisen tiedotusaineiston koheesiorahaston tukemista

hankkeista kaikille jäsenvaltioille ja tarjoaa sitä niiden jäsenvaltioiden suurelle yleisölle, jotka eivät ole
mukana hankkeen toteutuksessa.

Lisäksi komissio järjestää vuosittain tiedotustilaisuuksia kyseisessä jäsenvaltiossa antaen tietoa koheesio
rahaston työstä yleensä ja erityisesti hankkeista, joihin liittyy yli 20 miljoonan ecun sijoitus.

Nro L 188 / 50
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Joka toinen vuosi tiedotustilaisuus tulee olemaan osa asianomaisen komission edustuston järjestämää
koheesiorahaston työtä koskevaa julkista näyttelyä, joka toteutetaan esittämällä edellä mainittuja videoita,
diagrammeja ja muuta tiedotusaineistoa.

6.

Seurantakomiteoiden työ

6.1 Seurantakomiteat varmistavat, että niiden työstä tiedotetaan riittävästi . Tätä varten komiteat antavat
tiedotusvälineille tiedon aina, kun se niiden mielestä on aiheellista, niiden vastuulla olevien ohjelman tai
ohjelmien edistymisestä. Puheenjohtaja vastaa yhteyksistä lehdistöön, ja hänen apunaan toimii komis
sion edustaja.

Aiheellisista järjestelyistä on myös sovittava yhteistyössä komission jäsenvaltioissa olevien toimistojen
kanssa, kun seurantakomiteoiden kokouksien yhteydessä järjestetään tärkeitä tapahtumia, kuten korkean
tason tapaamisia tai käyttöön vihkimisiä.
6.2 Komission edustajat seurantakomiteoissa huolehtivat vastuullisten kansallisen, alueellisten ja paikallisten
viranomaisten kanssa mainontaa ja erityisesti tiedotuskylttejä ja muistolaattoja koskevien määräysten
noudattamisesta (katso liite II).

Hankkeiden toteutuksesta vastaavat viranomaiset antavat seurantakomiteoille tiedon mainontatoimenpi
teistä sekä sopivat todisteet, kuten valokuvat. Kopiot tällaisesta aineistosta toimitetaan komissiolle.
6.3 Komiteat toimittavat komissiolle kaikki tiedot, jotka sen on otettava huomioon asetuksen (EY) N:o
1164/94 14 artiklan 1 kohdassa säädetyssä vuosikertomuksessa. Näiden tietojen avulla on voitava
arvioida tämän päätöksen määräysten noudattamista.

7.

Loppumääräykset

Asianomaiset kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat joka tapauksessa toteuttaa lisätoi
menpiteitä, jos pitävät sitä tarpeellisena.
Niiden on tiedotettava komissiolle toteutetuista toimenpiteistä, jotta se voi osallistua sopivalla tavalla
niiden toteutukseen .

Komissio antaa näiden määräysten täytäntöönpanemisen helpottamiseksi tarvittaessa teknistä apua.
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LIITE II

TIEDOTUSKYLTTEJA,

MUISTOLAATTOJA

JA

JULISTEITA

MÄÄRÄYKSET

KOSKEVAT

ERITYISET

Koheesiorahaston osarahoittamien toimenpiteiden näkyvyyden varmistamiseksi jäsenvaltioiden on huolehdit
tava seuraavassa esitettyjen tiedotus- ja mainontatoimenpiteiden noudattamisesta:
1 . Tiedotuskyltit
Liitteessä I olevan 4 kohdan mukaisesti tiedotuskyltit pystytetään koheesiorahaston tukemien hankkeiden
toteutuspaikoille, kun näiden kustannukset ylittävät liitteessä I olevan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut
määrät. Niissä on oltava yhteisön rahoitukseen osallistumista koskevalle merkinnälle varattu tila.

Tiedotuskylttien on oltava sopivan kokoisia toteutetun toimenpiteen tärkeyteen nähden.
Tiedotuskylttien yhteisölle varatun osan on täytettävä seuraavat vaatimukseL

— sen pinta-alan on oltava vähintään 50 prosenttia kyltin kokonaispinta-alasta,

— sen on koostuttava standardoidusta Euroopan tunnusmerkistä ja alla olevasta tekstistä, jotka on asetel
tava seuraavasti :

(Euroopan tunnusmerkki)

Euroopan yhteisön koheesiorahasto osallistuu
tämän hankkeen rahoitukseen . . . %:lla

Lisäksi olisi ilmoitettava hankkeen kokonaiskustannukset ja/tai rahoitusosuuden määrä kansallisena
valuuttana.

Jos toimivaltaiset kansalliset, alueelliset tai paikalliset viranomaiset eivät pystytä kylttiä tiedottaakseen
omasta osallistumisestaan hankkeen rahoitukseen, on yhteisön taloudellisesta tuesta tehtävä erillinen
tiedotuskyltti. Tällöin sovelletaan vastaavasti edellä esitettyjä yhteisölle varattua osaa koskevia määräyksiä.
Tiedotuskyltit poistetaan viimeistään kahden vuoden kuluttua töiden päättymisestä. Ne korvataan aina
kun mahdollista muistolaatoilla seuraavana olevassa 2 kohdassa esitettyjä ohjeita noudattaen.
2. Muistolaatat

Pysyvät muistolaatat kiinnitetään yleisölle avoimiin paikkoihin (lentokentät, asemat, paikoitusalueet,
ympäristöinvestointeihin liittyvien rakennusten julkiset tilat jne.). Niissä on Euroopan tunnusmerkin
lisäksi oltava teksti, jossa on maininta yhteisön osallistumisesta rahoitukseen sekä koheesiorahastosta
(katso 1 kohdan esimerkki). Muistolaatta on pakollinen hankkeissa, joiden kustannukset ovat yli 10
miljoonaa ecua.
3. Julisteet

Jos kansallinen, alueellinen tai paikallinen viranomainen tai muu lopullinen edunsaaja päättää laittaa
esille tiedotuskylttejä tai muistolaattoja tai toteuttaa julkaisuja tai muuta tiedotustoimintaa sellaisista hank
keista, joiden kustannukset ovat alle miljoona ecua, yhteisön osallistumisesta rahoitukseen on myös
mainittava.
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KOMISSION PAATOS,

tehty 22 päivänä heinäkuuta 1996,

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen
siipikarjanlihan tuonnissa kolmansista maista tehdyn päätöksen 94/984/EY
muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(96/456/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON TEHNYT TAMAN PAATOKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

1 artikla

sen,

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

kuin

se

on

viimeksi

muutettuna

direktiivillä

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

Päätöksen 94/984/EY liitteessä I:

a) Korvataan alaviite 3 seuraavasti:

"(3) Tuonti keskeytetään 1 päivästä elokuuta 1996".
b) Poistetaan 1 päivästä lokakuuta 1996 Israelia koskevalta
riviltä alaviitteeseen 4 viittaava luku 4.

c) Korvataan 1 päivästä lokakuuta 1996 alaviite 4 seuraa
vasti :

komission päätöksessä 94/984/EY (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna päätöksellä 96/298/EY (4), vahviste
taan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja eläinlääkä
rintodistukset tuoreen siipikarjanlihan tuonnissa tietyistä
kolmansista maista,

Israelista saadut tiedot osoittavat, että tämä maa kykenee 1
päivästä lokakuuta 1996 noudattamaan mallin A vaati

muksia kaikkien siipikarjanlihaluokkien osalta; tämän
vuoksi on mahdollista muuttaa päätös 94/984/EY vastaa
vasti,

on myös tarpeen tarkastella uudelleen Kiinaa koskevia
määräyksiä komission yksiköiden paikalla tekemän tarkas
tuksen perusteella; tässä tarkastuksessa paljastui, että
annetut todistukset olivat epätarkkoja ja epätäydellisiä;

"(*) Ainoastaan hanhen- ja ankanmaksa".
2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 1996.
Tämän päätöksen soveltamisesta alkavan kuudenkym
menen päivän ajan jäsenvaltioiden on kuitenkin sallittava
ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovellettujen
määräysten mukaisesti tuotetun ja varmennetun Kiinasta
peräisin olevan tuoreen siipikarjan tuonti.
3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

olisi määrättävä tuonnin keskeyttämisen voimaantulon

lykkäämisestä, jotta jäsenvaltioiden toimivaltaiset viran
omaiset voivat panna täytätäntöön tämän päätöksen ja
sallia ennen tämän päätöksen voimaantuloa laivattujen
tavaralähetysten tuonnin, ja
tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

(') EYVL N:o L 268, 24.9.1991 , s. 35
(2) EYVL N:o L 340, 31.12.1993, s. 39
(3) EYVL N:o L 378, 31.12.1994, s. 11
(4) EYVL N:o L 114, 8.5.1996, s. 33

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

