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I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS EY) N:o 2055/96,
annettu 28 päivänä lokakuuta 1996,

yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja
riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923/96 (2), ja
erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan kolmannen alakoh

asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklassa ja asetuksen
(EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädettyjä vientitukea
koskevia yleisiä sääntöjä ja sen soveltamista koskevia yksi
tyiskohtaisia sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin edellä
mainittuihin toimiin ,

riisin vientituen laskemisessa huomioon otettavat erityis
perusteet määritellään asetuksen (EY) Nro 3072/95 13
artiklassa,

dan,

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

komitean lausunnon mukaiset,

(EY) N:o 3072/95 (3), ja erityisesti sen 13 artiklan 3
kohdan ,

1 artikla

sekä katsoo, että

elintarvikeapuna toimitettavista maataloustuotteista aiheu
tuvien menojen yhteisörahoituksesta 21 päivänä lokakuuta
1974 annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro 2681 /74 (4)
2 artiklassa säädetään, että asiaa koskevien yhteisön sään
töjen mukaisesti vahvistettuja vientitukia vastaava osa
menoista kuuluu Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukira
haston tukiosastoon,

yhteisön elintarvikeaputoimia koskevan talousarvion laati
misen ja hallinnon helpottamiseksi ja jotta jäsenvaltiot
saisivat
tietoonsa
kansallisia
elintarvikeaputoimia
koskevan yhteisön rahoitusosuuden , olisi määriteltävä
näille toimille myönnettävien tukien taso,

Kansainvälisissä yleissopimuksissa tai muissa täydentävissä
ohjelmissa sekä muissa yhteisön veloituksetonta toimitta
mista koskevissa toimenpiteissä määrättyjen yhteisön elin

tarvikeaputoimien ja kansallisten elintarvikeaputoimien
osalta vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavat tuet vahvis
tetaan liitteen mukaisesti .

2 artikla

Tässä asetuksessa vahvistettuja tukia ei pidetä määräpaikan
mukaan eriytettyinä tukina.
3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 181 , 1.7.1992, s. 21
O EYVL N:o L 126, 24.5.1996, s. 37
O EYVL N:o L 329, 30.12.1995, s. 18

h) EYVL N:o L 288, 25.10.1974, s. 1
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yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimittuihin vilja- ja riisialan tuottei
siin sovellettavien tukien vahvistamisesta 28 päivänä lokakuuta 1996 annettuun komission asetuk
seen

(ecua/t)
Tuotekoodi

1001 10 00 400

Tuen määrä

13,00

1001 90 99 000

13,00

1002 00 00 000

31,00

1003 00 90 000

31,00

1004 00 00 400

31,00

1005 90 00 000

38,00

1006 20 92 000

210,00

1006 20 94 000

210,00

1006 30 42 000

263,00

1006 30 44 000

263,00

1006 30 92 100

263,00

1006 30 92 900

263,00

1006 30 94 100

263,00

1006 30 94 900

263,00

1006 30 96 100

263,00

1006 30 96 900

263,00

1006 30 98 100

263,00

1006 30 98 900

263,00

1006 40 00 000

—

1007 00 90 000

38,00

1101 00 15 100

17,00

1101 00 15 130

17,00

1102 20 10 200

52,85

1102 20 10 400

45,30

1102 30 00 000

—

110290 10 100

45,59

1103 11 10 200

17,00

1103 11 90 200

17,00

1103 13 10 100

67,95

1103 14 00 000

—

1104 12 90 100

55,92

1104 21 50 100

60,78

Huom.: Tuotekoodit ja alaviitteet määritellään komission asetuk
sessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL Nro L 366, 24.12.1987,
s . 1 ), sellaisena kuin se muutettuna.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2056/96,

annettu 28 päivänä lokakuuta 1996,
viljapohiaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

manmarkkinoilla, tarve välttää häiriöitä yhteisön markki
noilla ja viennin taloudelliset seikat,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tuen laskemisen perusteena olisi tällä hetkellä kuitenkin
suotavaa käyttää rehuseoksissa yleisesti käytettyjen raaka
aineiden hinnoissa yhteisön markkinoilla ja maailman
markkinoilla todettua eroa, mikä mahdollistaa mainittujen
tuotteiden viennin taloudellisten edellytysten selkeämmän

sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923/96 (2), ja
erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan mukaan
kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden
maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja yhteisön
hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella,

asetuksen (ETY) Nro 1766/92 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä eläinten ruokintaan käytettä
viin viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan tuonti- ja
vientijärjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja
vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityi
sistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY)
Nro 1162/95 muuttamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) Nro 1 517/95 (3) 2

huomioon ottamisen,

tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan
muuttaa muuna aikana,

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 990/93 (4), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 380/95
kielletään Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasa
vallan (Serbia ja Montenegro) välinen kauppa; tätä kieltoa
ei sovelleta tiettyihin tapauksiin, jotka luetellaan tyhjentä
västi asetuksen 2, 4, 5 ja 7 artiklassa sekä neuvoston
asetuksessa (EY) Nro 462/96 C5); tämä olisi otettava
huomioon tukia vahvistettaessa, ja
viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheen
johtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemi

sessa huomioon otettavat erityisperusteet,

laskemisessa on otettava huomioon myös viljatuotepitoi
suus; yksinkertaisuuden vuoksi tukea olisi maksettava
kahdelle "viljatuotteiden" luokalle, eli maissille, jota käyte
tään yleisimmin vientiin tarkoitettujen rehuseosten
valmistuksessa, ja maissipohjaisille tuotteille, sekä "muille
viljoille", jotka muodostuvat tukeen oikeutetuista viljatuot
teista, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuot
teita; tukea on myönnettävä rehuseosten sisältämän vilja

1 artikla

Asetusten (ETY) Nro 1766/92 ja (EY) Nro 1517/95 sovel
tamisalaan kuuluvien rehuseosten vientituet vahvistetaan
tämän asetuksen liitteen mukaisesti .

tuotteiden määrän mukaan ,
2 artikla

tuen määrässä on lisäksi otettava huomioon kyseisten
tuotteiden myyntimahdollisuudet ja -edellytykset maail
(') EYVL Nro L 181 , 1.7.1992, s. 21
(2) EYVL Nro L 126, 24.5.1996, s. 37
P) EYVL N:o L 147, 30.6.1995, s . 51

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.
(4) EYVL Nro L 102, 28.4.1993 , s . 14
H EYVL Nro L 138 , 21.6.1995, s . 1
6 EYVL Nro L 65, 15.3.1996, s. 1
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE

viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 28 päivänä lokakuuta
1996 annettuun komission asetukseen

Vientitukea saavan tuotteen koodi ('):
2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

11
33
31
43

000,
000,
000,
000 ,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

13
51
33
51

000,
000,
000,
000 ,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

31
53
41
53

000 ,
000 ,
000,
000 .
(ecua/tonni)

Tuen määrä (')

Viljatuotteet (2)

Maissi ja maissipohjaiset tuotteet
CN-koodit 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,

1103 13,

1103 29 40,

1104 19 50,

1104 23 ,

1904 10 10

37,75

Viljatuotteet (2), lukuun ottamatta maissia ja maissi
pohjaisia tuotteita

18,39

(') Tuotekoodit määritellään komission asetuksen (ETY) N:o 3846/87 (EYVL N:o L 366, 24.12.1987, s. 1 ), sellaisena kuin se
on muutettuna, 5 jaksossa .
(2) Tukea varten otetaan huomioon ainoastaan viljatuotteista lähtöisin oleva tärkkelys.
Viljatuotteina pidetään yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeiden 0709 90 60 ja 0712 90 19, 10 ryhmän, nimikkeiden 1101 ,
1 102, 1 103 ja 1 104 tuotteita, lukuun ottamatta alanimikkeen 1 104 30 tuotteita ja alanimikkeisiin 1904 10 10 ja 1904 10 90
kuuluvien viljatuotteiden sisältöä. Yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeiden 1904 10 10 ja 1904 10 90 viljatuotesisältöä
pidetään yhtä suurena kuin valmiiden tuotteiden painoa.
Tukea ei myönnetä viljoille, joiden tärkkelyksen alkuperää ei voida selvästi määrittää analyyseissä.

(3) Jugoslavian liittotasavaltaan (Serbia ja Montenegro) suuntautuvaan vientiin voidaan myöntää vientitukea ainoastaan, jos
asetuksessa (ETY) N:o 990/93, sellaisena kuin se on muutettuna, sekä asetuksessa (EY) N:o 462/96 vahvistettuja edelly
tyksiä noudatetaan.
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Nro L 276/ 5

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2057/96,
annettu 28 päivänä lokakuuta 1996,

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

koska tämä pitoisuus osoittaa erityisen hyvin jalostettuun
tuotteeseen tosiasiallisesti sisältyvän perustuotteen määrän,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) Nro 923/96 (2), ja
erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) Nro 3072/95 (3), ja erityisesti sen 13 artiklan 3

maniokkijuurten ja muiden trooppisten juurten ja muku
loiden sekä niistä valmistettujen jauhojen suunniteltavissa
olevan viennin taloudelliset seikat eivät, erityisesti
kyseisten tuotteiden luonteen ja alkuperän huomioon
ottaen, tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista; tiet
tyjen viljajalosteiden osalta yhteisön maailmankauppaan
osallistumisen vähäinen merkitys ei tällä hetkellä edellytä
vientituen vahvistamista,

maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden
erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden
tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan ,

kohdan ,

tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan
muuttaa muuna aikana,
sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 1766/92 13 artiklan ja asetuksen
(EY) Nro 3072/95 13 artiklan mukaan kyseisten asetusten
1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkina
hintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön
hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella,

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 990/93 (6), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1380/95 (J),
kielletään Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasa
vallan (Serbia ja Montenegro) välinen kauppa; tätä kieltoa
ei sovelleta tiettyihin tapauksiin, jotka luetellaan tyhjentä
västi asetuksen 2, 4, 5 ja 7 artiklassa sekä neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 462/96 (8); tämä olisi otettava
huomioon tukia vahvistettaessa,

asetuksen (EY) Nro 3072/95 13 artiklan nojalla tuet on
vahvistettava ottaen huomioon toisaalta viljojen, riisin ja
rikkoutuneiden riisinjyvien saatavuutta sekä niiden
yhteisön markkinoiden hintoja ja toisaalta viljojen, riisin,
rikkoutuneiden riisinjyvien ja vilja-alan tuotteiden maail
manmarkkinahintoja koskeva tilanne ja niiden kehitysnä
kymät; näiden samojen artiklojen nojalla on myös varmis
tettava vilja- ja riisimarkkinoiden tasapainoinen tilanne
sekä hintojen ja kaupan luonnollinen kehitys ja lisäksi
otettava

huomioon

suunnitellun

viennin

taloudelliset

tietyt maissijalosteet voivat olla lämpökäsiteltyjä ja tämä
saattaa johtaa sellaisen tuen myöntämiseen, joka ei vastaa
tuotteen laatua; olisi tarkennettava, että tällaiset esihyyte
löityä tärkkelystä sisältävät tuotteet eivät voi saada vienti
tukea, ja

viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheen
johtajansa asettamassa määräajassa,

seikat ja tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla,
vilja- ja riisijalosteiden tuonti- ja vientijärjestelmästä
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 1 51 8/95 (4),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY)
Nro 2993/95 (*), 4 artiklassa määritellään näiden tuot
teiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperus

1 artikla

teet,

tietyille jalostetuille tuotteille myönnettävä tuki olisi
porrastettava tuotteiden tuhka-, raakakuitu-, kuoriaine-,
valkuaisaine-, rasva- tai tärkkelyspitoisuuden mukaan,
(')
(2)
O
(4)
O

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

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

L
L
L
L
L

181 ,
126,
329,
147,
312,

1.7.1992, s. 21
24.5.1996, s . 37
30.12.1995, s. 18
30.6.1995, s. 55
23.12.1995, s. 25

Asetuksen (ETY) Nro 1766/92 1 artiklan 1 kohdan d
alakohdassa ja asetuksen (EY) Nro 3072/95 1 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitettujen ja asetuksen (EY)
Nro 1518 /95 soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tuet
vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti .

(<•) EYVL N:o L 102, 28.4.1993 , s. 14
f) EYVL N:o L 138 , 21.6.1995, s . 1
8 EYVL N:o L 65, 15.3.1996, s . 1
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2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 28 päivänä lokakuuta
1996 annettuun komission asetukseen

(ecua/t)

(ecua/t)

Tuotekoodi

Tuen määrä (')

1102 20 10 200 (2)
1102 20 10 400 (2)
1102 20 90 200 (2)

52,85

1104 23 10 100

45,30
45,30

1104 23 10 300

1102 90 10 100

1102 90 10 900
1102 90 30 100
1103 12 00 100

1103
1103
1103
1103

13
13
13
13

10
10
10
90

100 0
300 (2)
500 (2)
100 (2)

1103 19 10 000
1103 19 30 100
1103 21 00 000
1103 29 20 000

1104 11 90 100
1104 12 90 100

1104 12 90 300
1104 19 10 000
1104 19 50 110
1104 19 50 130
1104 21 10 100

1104 21 30 100
1104 21 50 100
1104 21 50 300

1104 22 20 100
1104 22 30 100

45,59
31,00
50,33
50,33
67,95
52,85
45,30
45,30
31,12
47,10
6,51
31,00
45,59
55,92
44,74
6,51
60,40
49,08
45,59
45,59

Tuotekoodi

1104 29 11 000
1104 29 51 000

1104 29 55 000
1104 30 10 000
1104 30 90 000
1107 10 11 000
1107 10 91 000

1108 11 00 200
1108 11 00 300
1108 12 00 200
1108 12 00 300

1108 13 00 200
1108 13 00 300
1108 19 10 200
1108 19 10 300

1109 00 00 100

1702 30 51 000 (3)
1702 30 59 000 (3)
1702 30 91 000

1702 30 99 000
1702 40 90 000
1702 90 50 100

60,78
48,62

1702 90 75 000

44,74
47,53

2106 90 55 000

1702 90 50 900
1702 90 79 000

Tuen määrä (')
56,63
43,41
6,51
6,38
6,38
1,60
9,44
11,36
54,09
12,76
12,76

60,40
60,40
60,40
60,40
70,22
70,22
0,00
62,51
47,86
62,51
47,86
47,86
62,51
47,86
65,50
45,46
47,86

(') Tukea voidaan myöntää Jugoslavian liittotasavaltaan (Serbia ja Montenegro) suuntautuvaan vientiin ainoastaan asetuksissa (ETY) N:o 990/93, sellaisena kuin
se on muutettuna, ja (EY) N:o 462/96 säädettyjä ehtoja noudattaen.
(2) Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka on lämpökäsitelty siten, että tärkkelys on esihyytelöitynyt.
(<) Tuet myönnetään asetuksen (ETY) N:o 2730/75 (EYVL N:o L 281 , 1.11.1975, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti .

Huom. Tuotekoodit ja alaviitteet määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL N:o L 366, 24.12.1987, s. 1 ), sellaisena
kuin se on muutettuna .
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Nro L 276/7

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2058 /96,
annettu 28 päivänä lokakuuta 1996,

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien tariffikiintiön avaa
misesta ja hallinnoinnista CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden
valmistamiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

keeseen luovuttavassa jäsenvaltiossa, vastaava kansallinen
asiakirja voi olla jalostusta koskeva todistus,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

vaikka vakuus asetetaan syntyneen tuontitullivelan
maksun varmistamiseksi, olisi otettava käyttöön tietty
suhteellisuus tämän vakuuden vapauttamisessa,

sen ,

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten
täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6
kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen
seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1 095/96 (') ja erityisesti sen
1 artiklan,

on syytä tähdentää, että vilja- ja riisialan tuonti- ja vienti
todistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä
yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä toukokuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 11 62/95 (6), sellai
sena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 1527/
96 (7), säännöksiä sovelletaan tämän asetuksen osalta,

kyseisen järjestelmän tehokkaan hallinnon varmistami
seksi on syytä säätää, että tässä järjestelmässä tuontitodis
tuksiin liittyvä vakuus on 25 ecua tonnilta, ja

sekä katsoo, että

edellä mainittujen myönnytysten joukossa on CN-koodiin

1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisinjyvien, joita

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto

voidaan tuoda vuosittain , 1 000 tonnin tariffikiintiötä

komitean lausunnon mukaiset,

koskeva vapautus

tuontitullista

CN-koodiin

1901 10

kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi,
ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

edellä mainitun järjestelmän moitteettoman hallinnon
varmistamiseksi olisi säädettävä hakemusten jättämistä ja
todistusten antamista koskevista erityisistä yksityiskohtai
sista säännöistä; kyseiset yksityiskohtaiset säännöt joko
täydentävät komission asetuksen (ETY) N:o 371 9/88 (2),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 2137/95 (3), säännöksiä tai poikkeavat niistä,

1 artikla

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvien rikkoutuneiden riisin

jyvien, jotka on tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuulu
vien elintarvikevalmisteiden valmistamiseen , 1 000 tonnin

vuotuista tariffikiintiötä koskeva vapautus tuontitullista

on tarpeen antaa erityisiä säännöksiä sen varmistamiseksi,
että tuodut rikkoutuneet riisinjyvät käytetään ainoastaan
säädettyihin käyttötarkoituksiin; tätä varten on syytä
asettaa tuontitullia koskevan vapautuksen saamisen edelly
tykseksi erityisesti tuojan suunniteltua käyttötarkoitusta
koskevan sitoumuksen ja perimättä jätetyn tuontitullin
suuruisen vakuuden antaminen; kohtuullisen määräajan
vahvistaminen jalostamiselle on tarpeen järjestelmän
valvomiseksi; vapaaseen liikkeeseen tavaroita toimittavan
jäsenvaltion on laadittava T5-valvontakappale, joka on
yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2913 tietyistä soveltamistoimenpiteistä anne
tussa komission asetuksessa (ETY) Nro 2454/93 (4), sellai
sena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1 676/96 (^ määriteltyjen yksityiskohtaisten sääntöjen
mukainen tarkoituksenmukainen keino jalostuksen todis
tamiseksi; kun jalostus tapahtuu tuotteen vapaaseen liik
(')
(2)
O
(4)
s)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L
L

146,
331 ,
214,
253,
218 ,

20.6.1996, s . 1
2.12.1988 , s. 1
83.1995, s. 21
11.10.1993, s. 1
28.8.1996, s. 1

avataan tämän asetuksen säännösten mukaisesti .

2 artikla

1.

Tuontitodistushakemus

koskee

vähintään

viittä

tonnia ja enintään 500 tonnia rikkoutuneita riisinjyviä .
2.

Tuontitodistushakemuksen mukana on oltava :

— todistus siitä, että hakija on luonnollinen henkilö tai
oikeushenkilö, joka on harjoittanut kaupallista

toimintaa riisialalla vähintään 12 kuukauden ajan , ja
että hän on kirjoilla siinä jäsenvaltiossa, jossa hakemus
esitetään ,

— hakijan kirjallinen ilmoitus siitä, että hän esittää
ainoastaan yhden hakemuksen . Jos hakija esittää
useamman tuontitodistushakemuksen, kyseisiä hake
muksia ei voida hyväksyä.
(') EYVL N:o L 117, 24.5.1995, s . 2
o EYVL N:o L 190, 31.7.1996, s . 23
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— Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058/96)
— Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).

3 . Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen 7
kohtaan merkitään lähtömaa ja maininta "kyllä" merki
tään ristillä .

4.

Todistushakemuksessa

ja

tuontitodistuksessa

on

oltava:

29 . 10 . 96

5. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1162/95 10
artiklassa säädetään, tässä asetuksessa säädettyihin tuonti
todistuksiin liittyvä vakuuden määrä on 25 ecua tonnilta.

a) 20 kohdassa, yksi seuraavista maininnoista:
— Partidos de arroz, del codigo NC 1006 40 00, desti
nados a la producción de preparaciones alimenti
cias del código NC 1901 10

1.

— Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00,

hakemusten jättöpäivänä teleksillä tai telekopiolla lähtö

bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler,
henhørende under KN-kode 1901 10

3 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komission osastoille

maittain jaotellut määrät, joille tuontitodistusta on haettu,
sekä hakijan nimi ja osoite .

— Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur

Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des
KN-Codes 1901 10

— Θραύσματα ρυζιου υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ
1 006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή
παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ
1901 10

— Broken rice of CN code 1006 40 00 for production
of food preparations of CN code 1901 10
— Brisures de riz, relevant du code NC 1 006 40 00,

destinées à la production de préparations alimen
taires du code NC 1901 10

2. Tuontitodistus myönnetään ll:ntenä hakemuksen
jättöpäivää seuraavana työpäivänä, vaikka 1 artiklassa
säädetty määrä ei täyttyisikään.
3.

Silloin kun haetut määrät ovat suuremmat kuin 1

artiklassa säädetty määrä, komission osastot vahvistavat
haettujen määrien yhtenäisen alennusprosentin . Ne

ilmoittavat tästä päätöksestä jäsenvaltioille kymmenen
työpäivän kuluttua todistushakemusten jättöpäivästä .
4.

Jos 3 kohdassa tarkoitettu alennus johtaa yhteen tai

useampaan alle 20 tonnin määrään hakemusta kohden,

— Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00,

jäsenvaltio myöntää nämä kokonaismäärät arpomalla

destinate alla produzione di preparazioni alimentari

niiden toimijoiden kesken, joita asia koskee, 20 tonnin
erän sekä tarvittaessa jäännösosuuden .

del codice NC 1901 10

— Breuknjst van GN-code 1006 40 00, voor de
produktie van voor voeding bestemde bereidingen
van GN-code 1901 10

— Trincas de arroz do codigo NC 1006 40 00, desti

nadas à produção de preparações alimentares do
código NC 1901 10
— CN-koodiin

1006 40 00

kuuluvat

rikkoutuneet

5. Kun määrä, jolle tuontitodistus on annettu, on
pienempi kuin haettu määrä, 2 artiklan 5 kohdassa tarkoi
tetun takuun määrä alenee suhteessa.

6. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3719/88 9
artiklassa säädetään, tuontitodistuksista johtuvat oikeudet
eivät ole siirrettävissä .

riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvi
kevalmisteiden valmistamiseksi

— Brutet

ris

som

omfattas

av

KN-nummer

1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsbe
redningar som omfattas av KN-nummer 1901 10
b) 24 kohdassa yksi seuraavista maininnoista:

— Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE)
n° 2058/961

— Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)
— Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)
— Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
2058/96]

— Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)
— Exemption du droit de douane [Règlement (CE) n0
2058/96]

— Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n .
2058/96]

— Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr.
2058/96)
— Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n ?
2058/96]

4 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komission
seuraavat tiedot teleksillä tai telekopiolla:

osastoille

a) viimeistään kahden työpäivän kuluessa tuontitodis
tusten antamisesta, määrät, joille tuontitodistukset on
annettu, sekä päivämäärä, lähtömaa ja todistuksen
haltijan nimi ja osoite,
b) todistuksen mitätöimisen yhteydessä viimeistään
kahden työpäivän kuluessa mitätöinnistä, määrät,
joiden osalta todistus on mitätöity, sekä mitätöityjen
todistusten haltijoiden nimi ja osoite,

c) kunkin vapaaseen liikkeeseen luovuttamista seuraavan
kuukauden viimeisenä työpäivänä lähtömaittain
jaotellut määrät, jotka on todella luovutettu vapaaseen
liikkeeseen .

Edellä

mainitut

tiedot

on

toimitettava

erillään

niistä

tiedoista, jotka koskevat muita riisialan tuontitodistusha
kemuksia, ja saman menettelyn mukaisesti.
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5 artikla

1.

N:o L 276/9

b) 107 kohdassa yksi seuraavista maininnoista:
—
—
—
—
—
—
—
—

Tullivapauden saaminen edellyttää:

a) tuojan vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteydessä
antamaa kirjallista sitoumusta siitä, että ilmoitettu
tavara jalostetaan kokonaisuudessaan todistuksen 20
kohdassa olevien tietojen mukaisesti kuuden
kuukauden määräajassa vapaaseen liikkeeseen luovutta
mista koskevan ilmoituksen hyväksymispäivästä
alkaen ,

Reglamento (CE) n° 2058 /96 — articulo 4
Forordning (EF) nr. 2058/96 — artikel 4
Verordnung (EG) Nr. 2058 /96 — Artikel 4 ,
Κανονισμος ( ΕΚ) αρι3. 2058/96 — άρSρο 4
Article 4 of Regulation (EC) No 2058 /96
Reglement (CE) n° 2058/96 — article 4
Regolamento (CE) n . 2058/96 — articolo 4
Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

— Regulamento (CE) n ? 2058/96 — artigo 4?

b) tuojan vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteydessä
antamaa vakuutta, joka on yhtä suuri kuin yhdistetyssä

— Asetuksen (EY) Nro 2058/96 — 4 artikla
— Förordning (EG) nr 2058/96 — artikel 4.

nimikkeistössä rikkoutuneille riisinjyville vahvistettu
tulli .

4.

2. Vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteydessä
tuojan on ilmoitettava jalostuspaikaksi joko jalostuksesta
vastaavan yrityksen ja jäsenvaltion nimi tai enintään viisi

jalostuksesta vastaavaa eri yritystä. Tavaroiden toimituksen
edellytyksenä on, että lähtöpaikkana olevassa jäsenval
tiossa laaditaan T5-valvontakappale, joka on asetuksessa
(ETY) N:o 2454/93 määriteltyjen säännösten mukaisesti
myös jalostusta koskeva todistus.
Jos jalostus suoritetaan kuitenkin jäsenvaltiossa, jossa
vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen tapahtuu, vastaava
kansallinen asiakirja voi olla jalostusta koskeva todistus.
3.

T5-valvontakappaleessa on oltava:

a) 104 kohdassa yksi seuraavista maininnoista:
— Destinadas a la producción de preparaciones
alimenticias del código NC 1901 10
— Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler,
henhørende under KN-kode 1901 10

— Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzube
reitungen des KN-Codes 1901 10

— Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευα
σμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

Jollei ole kyse ylivoimaisesta esteestä, 1 kohdan b

alakohdassa tarkoitettu vakuus on vapautettava, kun tuoja
on todistanut sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomai
sille, jossa vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen tapahtuu,
että kaikki vapaaseen liikkeeseen luovutetut määrät on
jalostettu tuontitodistuksessa mainituksi tuotteeksi.
Jalostus katsotaan suoritetuksi, kun tuote on valmistettu

joko 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa määräajassa
joko yhdessä tai useammassa tehtaassa, jotka kuuluvat 5
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun yritykseen ja sijaitsevat
siinä mainitussa jäsenvaltiossa, tai samassa säännöksessä
tarkoitetussa tehtaassa tai yhdessä niistä.

Edellä mainitussa määräajassa jalostamattomien vapaaseen
liikkeeseen luovutettujen tavaroiden osalta vapautettavasta
vakuudesta on vähennetteävä kaksi prosenttia jokaiselta
ylimenevältä päivältä.
5.

Jalostusta koskeva todistus on esitettävä toimivaltai

sille viranomaisille kuuden kuukauden kuluessa jalostuk
selle esitetyn määräajan päättymisestä.
Jos todistusta ei esitetä tässä kohdassa vahvistetussa
määräajassa, 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta vakuu
desta, josta vähennetään 4 kohdan toisessa luetelmakoh
dassa säädetty prosenttimäärä, on vähennettävä kaksi
prosenttia jokaiselta ylimenevältä päivältä.

Vapauttamaton vakuuden määrä pidetään tullina.

— For production of food preparations of CN code

6 artikla

1901 10

— Destinées à la production de préparations alimen
taires du code NC 1901 10

— Destinate alla produzione di preparazioni alimen
tari del codice NC 1901 10

— Bestemd voor de produktie van voor voeding
bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

1 . Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3719/88 8
artiklan 4 kohdassa säädetään, vapaaseen liikkeeseen
luovutettu määrä ei saa olla suurempi kuin tuontitodis
tuksen 17 ja 18 kohdassa ilmoitettu määrä. Tätä varten
mainitun todistuksen 19 kohtaan on merkittävä luku "0".

2.

Sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 3719/88 33 artiklan

5 kohtaa.

— Destinadas a produção de preparações alimentares
do código NC 1901 10
— Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintar
vikevalmisteiden valmistukseen

— Avsett för produktion av livsmedelsberedningar
som omfattas av KN-nummer 1901 10 .

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen
jälkeen , kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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N:o L 276/ 11

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2059/96,

annettu 28 päivänä lokakuuta 1996,

tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1907/90 soveltamisen lykkäämisestä Ruotsissa
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymis
asiakirjan ja erityisesti sen 149 artiklan 1 kohdan,

pitämisen vaatimuksiin; Ruotsille olisi annettava lupa
lykätä asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltaminen 1
päivään tammikuuta 1998 liittymisasiakirjan 149 artiklan
1 kohdan mukaisesti, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjan
lihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo, että

Ruotsi on toteuttanut liittymisasiakirjan 167 artiklan
mukaisesti toimenpiteet lykätäkseen 1 päivään tammi
kuuta 1997 neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 ('),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 818/96 (2), soveltamisen,
Ruotsin munateollisuuden liittymisen jälkeinen taloudel
linen tilanne samoin kuin muut tekijät, kuten Ruotsin
elintarvikevalvontajärjestelmän suunniteltu uudelleenjär
jestely ja epävarmuus tulevista hyvinvointia ja hygieniaa
koskevista säännöistä, ovat viivästyttäneet siirtymistä
Ruotsin nykyisestä järjestelmästä yhteisiin munien kaupan

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :
1 artikla

Lykätään 1 päivään tammikuuta 1998 asetuksen (ETY)
Nro 1907/90 soveltaminen Ruotsissa tuotettujen ja kaupan
pidettyjen munien osalta.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 173 , 6.7.1990, s . 5
2 EYVL N:o L 111 , 4.5.1996, s. 1
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2060/96,
annettu 28 päivänä lokakuuta 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 1 890/96 (2), ja
erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

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

tylle tasolle,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä

1 artikla

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
Nro 3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutet

Asetuksen (EY) Nro 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut

tuna asetuksella (EY) N:o 1 50/95 (4), ja erityisesti sen 3
artiklan 3 kohdan ,
sekä katsoo, että

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

tuonnin

kiinteät

arvot

vahvistetaan

liitteessä

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 1996 .

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 337, 24.12.1994, s. 66
(2) EYVL N:o L 249 , 1.10.1996, s. 29
(3) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1

H EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1

olevassa

taulukossa merkityllä tavalla.
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N:o L 276/ 13

LIITE

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

0702 00 40

0709 90 79

0805 30 30

0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 57

Kolmannen maan koodi (')

Tuonnin kiinteä arvo

204

48,3

999

48,3

052

88,2

999

88,2

052

67,7

388

69,0

512

53,8

524

70,0

528

59,9

600

59,8

999

63,4

052

87,1

400

227,2

999

157,1

052

68,3

060

62,2

064

45,9

400

71,6

404

83,1

999

66,2

052

74,6

064

84,3

400

68,3

999

75,7

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

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 16 päivänä lokakuuta 1996,
luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia neuvoston direktiivin
77/93/ETY tietyistä säännöksistä Senegalin tasavallasta peräisin olevien muiden
kuin istutettavaksi tarkoitettujen siemenperunoiden osalta
(96/61 8/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

toteuttanut riittävät terveys- ja laatuvaatimukset perunan
tuotannossa,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon kasvien tai kasvituotteiden haitallisten

organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen
liittyvistä suojatoimenpiteistä 21 päivänä joulukuuta 1976
annetun neuvoston direktiivin 77/93/ ETY ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/ 1 4/EY (2),
ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

Ranska on ilmoittanut, että Senegalin tasavallasta peräisin
olevien muiden kuin istutettavaksi tarkoitettujen peru
noiden tuontia rajoitettaisiin määrällisesti ja ajallisesti,
komissio valvoo, että Senegalin tasavalta antaa käyttöön
kaikki tekniset tiedot, joita tarvitaan Senegalin perunan
tuotannon kasvinsuojelullisen tilanteen arvioimiseksi, ja
tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän
kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Ranskan esittämän pyynnön,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN :

sekä katsoo, että
1 artikla

direktiivin 77/93/ ETY säännösten perusteella Senegalin
tasavallasta peräisin olevia muita kuin istutettavaksi
tarkoittettuja perunoita ei periaatteessa saa tuoda yhtei
söön tuntemattomien perunatautien yhteisöön kulkeutu
misen vaaran vuoksi ,

Senegalin tasavallan toimittamien sekä komission virka
miesten

maassa

vuonna

1996

suorittaman

virallisen

1 . Jäsenvaltioille annetaan lupa säätää 2 kohdassa
määrätyin edellytyksin direktiivin 77/93/ETY 4 artiklan 1
kohdasta poikkeuksia, jotka koskevat Senegalin tasaval
lasta peräisin olevia muita kuin istutettavaksi tarkoitettuja
perunoita, mainitun direktiivin liitteessä III olevan A osan
12 kohdassa tarkoitettujen kieltojen osalta.

vierailun aikana keräämien tietojen perusteella on hyvä

2.

syy olettaa, että Senegalin tasavallassa perunoiden kasva

a) perunoiden on oltava muita kuin istutettavaksi tarkoi
tettuja perunoita;

tuksen terveysedellytykset ovat riittävät ja että tällä
hetkellä ei ole vaaraa eksoottisten perunatautien yhteisöön
kulkeutumisesta; Senegalin tasavalta on tämän lisäksi
(') EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 20

h) EYVL N:o L 68, 19.3.1996, s. 24

Seuraavien erityisedellytysten on täytyttävä:

b) perunat on kasvatettava Senegalin tasavallassa suoraan
jossakin jäsenvaltiossa varmennetuista ja yksinomaan
jäsenvaltioista Senegalin tasavaltaan tuoduista siemen
perunoista;
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c) perunat on käsiteltävä itävyyden estämiseksi varhaispe
runoita lukuun ottamatta;

d) perunat on kasvatettava alueilla, jotka tiedetään
vapaiksi Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival -taudinaiheuttajasta (kaikki muut rodut paitsi
rotu 1 , joka on tavallinen eurooppalainen rotu), eikä
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival -tau
dinaiheuttajan oireita ole havaittu tuotantopaikalla tai
sen välittömässä läheisyydessä riittävän pituisen ajan

N:o L 276/ 15

vapaat e alakohdassa mainituista haitallisista organis
meista;

Todistuksessa on oltava kohdassa "Lisätietoja"
maininta: "Tämä tavaralähetys täyttää päätöksessä
96/618/EY vahvistetut edellytykset";
k) perunat on tuotava tätä poikkeusta soveltavan jäsenval
tion tätä poikkeusta varten nimeämien saapumispaik
kojen kautta, jotka sijaitsevat kyseisen jäsenvaltion
alueella;

jakson aikana;

e) — perunat on kasvatettava alueilla, joilla Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan
rotua 3 ei tiedetä esiintyvän, ja
— tarpeen mukaan suoritetuissa maaperän tai sato
näytteiden kasvukautisissa tarkastuksissa ja testeissä
perunat on todettu vapaiksi seuraavista haitallisista

organismeista: Globodera pallida (Stone) Behrens,
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens,
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et ai ssp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et ai .,
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith,
perunan sukkulamukulatauti, potato stolbur myco
plasm ja Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival. Komission on pyynnöstään saatava näiden
tarkastusten ja testien tulokset käyttöönsä.

f) Senegalin tasavaltaan tuotujen perunoiden ja Senegalin
tasavallassa kaupan pidettyjen siemenperunoiden ja
varastoperunoiden
säännöllisiä
suunnitelmallisia
tarkastuksia jatketaan tutkimalla ja testaamalla edus
tavia näytteitä tieteellisesti todistetuilla menetelmillä
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et ai ssp .
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et ai .
-taudinaiheuttajan,
Pseudomonas
solanacearum
(Smith) Smith -taudinaiheuttajan sekä perunan sukku
lamukulataudin havaitsemiseksi;

g) perunoiden käsittelyssä on käytettävä koneita, jotka on
varattu perunoita varten tai jotka on desinfioitu tarkoi
tuksenmukaisella tavalla jokaisen muun käyttökerran
jälkeen;

h) perunat on pakattava uusiin pusseihin tai säiliöihin,
jotka on desinfioitu tarkoituksenmukaisella tavalla, ja
jokaiseen pussiin tai säiliöön on kiinnitettävä virallinen
etiketti, josta ilmenevät liitteessä täsmennetyt tiedot;
i) ennen vientiä perunat on puhdistettava maa-aineksesta,
lehdistä ja muista kasvinjätteistä;

j) yhteisöön tarkoitettujen perunoiden mukana on oltava
Senegalin tasavallassa direktiivin 77/93/ETY 7 artiklan
mukaisesti myönnetty kasvin terveystodistus, joka
myönnetään Senegalissa tehdyn tarkastuksen perus
teella ja jossa todetaan erityisesti perunoiden olevan

1) ennen tavaraerän tuontia yhteisöön tuojalle on viralli
sesti ilmoitettava a—1 alakohdassa vahvistetuista edelly
tyksistä; kyseisen tuojan on ilmoitettava jokaisesta
tuonnista riittävän ajoissa maahan tuovan jäsenvaltion
vastaaville viranomaisille, ja kyseisen jäsenvaltion on
välitettävä ilmoituksen yksityiskohdat komissiolle ja
osoitettava:

— tavaralaji,
— määrä,

— ilmoitettu tuontipäivä ja vahvistettu saapumis
paikka;

m) direktiivissä 77/93/ETY tarkoitetut vastuulliset viran
omaiset tekevät kyseisen direktiivin 12 artiklan perus
teella edellytetyt tarkastukset. Komissio päättää, missä
määrin mainitun direktiivin 19 a artiklan 3 kohdan
toisen luetelmakohdan toisessa vaihtoehdossa tarkoi

tetut tarkastukset yhdennetään tarkastusohjelmaan
kyseisen direktiivin 19 a artiklan 5 kohdan c
alakohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoitta
matta 19 a artiklan 3 kohdan toisen luetelmakohdan

ensimmäisessä vaihtoehdossa tarkoitettua valvontaa;

n) tätä poikkeusta soveltavien jäsenvaltioiden on tarpeen
mukaan yhteistyössä maahantuovan jäsenvaltion kanssa
varmistettava, että tämän päätöksen mukaisesti
maahantuoduista perunoista otetaan vähintään kaksi
200 mukulan suuruista näytettä jokaisesta 50 tonnin
tavaralähetyksestä tai sen osasta Pseudomonas solana
cearum -taudinaiheuttaja virallista tutkimista varten

Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön
(EPPO) (1 ) vahvistamalla Pseudomonas solanacearum
-taudinaiheuttajan karantiinimenettelyllä n:o 26 tai
jollakin muulla direktiivin 77/93/ETY 16 a artiklassa
säädetyn menettelyn mukaisesti hyväksytyllä menette

lyllä, ja Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
-taudinaiheuttajan osalta Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus -taudinaiheuttajan havaitsemiseksi ja
määrittämiseksi

vahvistetun

yhteisön

menetelmän

mukaisesti; epäilyttävissä tapauksissa erät on pidettävä
erillään virallisessa valvonnassa, eikä niitä saa pitää
kaupan tai käyttää, ennen kuin vahvistetaan, että Clavi
bacter michiganensis ssp. sepedonicus -taudinaiheut

tajaa tai Pseudomonas solanacearum -taudinaiheuttajaa
ei ole epäilty tai havaittu näissä tutkimuksissa.
(') Tiedote OEPP/EPPO, 20, 255-262 ( 1990).
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2 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja
komissiolle luvan soveltamisesta . Niiden on toimitettava

komissiolle ja muille jäsenvaltioille ennen 1 päivää syys
kuuta 1997 tiedot tämän päätöksen mukaisesti vuosien
1996— 1997 tuontikampanjan aikana tuoduista määristä ja
ennen 1 päivää syyskuuta 1998 tämän päätöksen mukai
sesti vuosien 1997— 1998 tuontikampanjan aikana
tuoduista määristä sekä ennen näitä päivämääriä yksityis
kohtainen tekninen selvitys 1 artiklan 2 kohdan m

29 . 10 . 96

2. Lupa kumotaan, jos havaitaan, että 1 artiklan 2
kohdassa vahvistetut edellytykset ovat olleet riittämät
tömät estämään kyseisten haitallisten organismien
kulkeutumisen tai että niitä ei ole noudatettu .

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

alakohdassa tarkoitetusta virallisesta tarkastuksesta vuosien

1996—1997 ja 1997—1998 tuontikampanjoiden osalta;
jäljennökset jokaisesta kasvin terveystodistuksesta on
toimitettava komissiolle .

Tehty Brysselissä 16 päivänä lokakuuta 1996.

3 artikla

Komission puolesta
1.
Edellä 1 artiklassa myönnettyä lupaa sovelletaan 1
päivästä joulukuuta 1996 30 päivään huhtikuuta 1997 ja 1
päivästä joulukuuta 1997 30 päivään huhtikuuta 1998 .

Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE

ETIKETISSÄ VAADITTAVAT TIEDOT

(1 artiklan 2 kohdan h alakohdassa tarkoitetut tiedot)
1 . Etiketin antavan viranomaisen nimi .

2. Viejien järjestön nimi , jos tiedossa.

3. Merkintä "Ruokaperunaksi tarkoitettuja senegalilaisia perunoita".
4. Lajike.
5. Tuotantopaikka (olisi mainittava sen alueellisen kasvinsuojeluviraston nimi, jonka alueella tuotan
topaikka sijaitsee).
6 . Koko .

7. Ilmoitettu nettopaino.
8 . Merkintä " EY:n vuoden 1996 vaatimusten mukainen ".

9. Senegalin kasvinsuojelulaitosten puolesta painettu tai leimattu merkki .

10. Erän muista selkeästi erottava tunnus, kuten koodi, merkki tai jokin muu ulkoinen helposti
tunnistettava ominaisuus .
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KOMISSION PAATOS,

tehty 16 päivänä lokakuuta 1996,

niiden kolmansien maiden, joista jäsenvaltiot sallivat elävän siipikarjan ja siitos
munien tuonnin, luettelosta tehdyn päätöksen 95 /233/ EY muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(96/619/ EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON TEHNYT TÄMÄN PAATOKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
1 artikla

sen ,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuk
sista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien
kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 1 5 päivänä loka
kuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/539/ETY ('),

Lisätään päätöksen 95/233/EY liitteeseen II seuraava rivi
ISO-tunnuksen mukaiseen aakkosjärjestykseen:
"KE : Kenia"

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan ,

Suomen ja Ruotsin liittymissopimuksella, ja erityisesti sen
21 ja 26 artiklan,
sekä katsoo, että

neuvoston päätöksellä 95/233/EY (2) luodaan luettelot
niistä kolmansista maista, joista elävän siipikarjan ja siitos
munien tuonti periaatteessa sallitaan,
Keniasta on saatu kirjallisena lisätakeet; näiden takeiden
tutkiminen on osoittanut, että tämä maa täyttää yhteisön
vaatimukset, ja
tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

C ) EYVL N:o L 303, 31.10.1990, s. 6
2) EYVL N:o L 156, 7.7.1995, s. 76

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä lokakuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

