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(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2184/96,
annettu 28 päivänä lokakuuta 1996,

Egyptistä peräisin olevan ja sieltä yhteisön alueelle tulevan riisin tuonnista
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön
muksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

perustamissopi

sovellettava tulli on sama kuin asetuksen (ETY) N:o
1418/76 12 artiklan mukaisesti laskettu tulli, josta on
vähennetty 25 prosenttia.

ottaa huomioon komission ehdotuksen,
2 artikla

sekä katsoo, että

yhteisö ja Egyptin arabitasavalta ovat sopineet kirjeenvaih
tona tehdyllä sopimuksella siitä, että Egyptistä peräisin
olevan ja sieltä tulevan riisin (CN-koodi 1006) tuonnissa
sovellettava tulli olisi sama kuin riisin yhteisestä markki
najärjestelystä 21 päivänä kesäkuuta 1976 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 1418/76 (') 12 artiklan
mukaisesti laskettu tulli, josta on vähennetty 25 prosent
tia, ja että myönnetty alennus ei enää riippuisi siitä,
kantaako Egypti tuotteesta vientimaksun, ja

Yksityiskohtaiset säännöt tämän asetuksen soveltamisesta,
mahdolliset valvontatoimenpiteet mukaan lukien, anne

sen vuoksi olisi kumottava riisin tuonnista Egyptin arabi
tasavallasta 17 päivänä toukokuuta 1977 annettu
neuvoston asetus (ETY) Nro 1250/77 (2),

Kumotaan asetus (ETY) Nro 1250/77.

taan asetuksen (ETY) N:o 1418/76 27 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen .

3 artikla

4 artikla

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla

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

Egyptistä peräisin olevan ja sieltä tulevan riisin (CN-koodi
1006) tuontiin 32 000 tonnin vuotuisen määrän rajoissa

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1996.

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

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä lokakuuta 1996.

Neuvoston puolesta
D. SPRING

Puheenjohtaja

(') EYVL N:o L 166, 25.6.1976, s. 1 , asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3072/95 (EYVL N:o
329, 30.12.1995, s. 18).
O EYVL N:o L 146, 14.6.1977, s . 9
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NEUVOSTON ASETUS (EURATOM, EY) N:o 2185 /96,
annettu 11 päivänä marraskuuta 1996,

komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan
yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten
estämiseksi

asetuksen 8 artiklan mukaisesti suorittamia tarkastuk

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

sia,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön
muksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

perustamissopi

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perusta

missopimuksen ja erityisesti sen 203 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen ('),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
sekä katsoo, että

( 1 ) yhteisön talousarviota vahingoittavien petosten ja
muiden väärinkäytösten torjunnan parantaminen on
olennaista yhteisön uskottavuuden kannalta,

(2) Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 209 a
artiklan mukaan yhteisöjen taloudellisten etujen
suojaaminen kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioille,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopi
muksen muiden määräysten soveltamista,

(3) Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaami
sesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetulla
neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 2988/95 (3)
luotiin yhteinen oikeudellinen kehys yhteisöjen
kaikille toimialoille ,

(4) tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa määritellään
käsite 'väärinkäytös' ja sen johdanto-osan kuuden
nessa kappaleessa täsmennetään , että väärinkäytösten
tunnusmerkistön täyttäviä menettelyjä ovat petolliset
menettelyt, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista
koskevassa yleissopimuksessa (4),

(5) saman asetuksen 10 artiklassa säädetään myöhemmin
annettavista paikan päällä suoritettavia tarkastuksia ja

(7) tämän asetuksen säännösten täytäntöönpano on riip
puvainen niiden tavoitteiden täsmentämisestä, joilla
säännösten soveltamista perustellaan erityisesti, jos
petos on niin laaja, että se ei rajoitu ainoastaan
yhteen maahan, ja jos se on usein järjestäytyneiden
verkostojen organisoima tai jos jossain jäsenvaltiossa
vallitsevan tilanteen erityispiirteiden johdosta jäsen
valtiot eivät, ottaen huomioon yhteisöjen taloudelli
siin etuihin tai yhteisön uskottavuuteen kohdistuvat
huomattavat vahingot, voi yksinään toteuttaa näitä
tavoitteita täysimääräisesti, ja ne voidaan siten
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla,
(8) paikan päällä suoritettavissa tarkastuksissa ja todenta
misissa ei voida mennä pitemmälle kuin on tarpeen
yhteisön oikeuden oikean soveltamisen varmistami
seksi,

(9) tarkastukset ja todentamiset on toisaalta suoritettava
loukkaamatta kussakin jäsenvaltiossa sovellettavia,
valtion olennaisten turvallisuusetujen suojaamiseen
liittyviä määräyksiä,
(10) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artik
lassa asetetun yhteisön sisäisen lojaliteettiperiaatteen
vuoksi ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen
oikeuskäytäntö huomioon ottaen on tärkeää, että
jäsenvaltioiden hallinnot ja komission yksiköt
toimivat vilpittömässä yhteistyössä ja avustavat
toisiaan tarpeellisella tavalla paikan päällä suoritetta
vien tarkastusten ja todentamisten valmistelussa ja
toteuttamisessa.

( 11 ) olisi määriteltävä edellytykset, joiden mukaisesti
komission tarkastajat käyttävät toimivaltuuksiaan,

todentamisia koskevista yleisistä lisäsäännöksistä,

(6) tehokkuuden parantamiseksi on aiheellista antaa
komission paikan päällä suorittamia tarkastuksia ja
todentamisia koskevia yleisiä lisäsäännöksiä, jotka
eivät vaikuta asetuksen (EY, Euratom) Nro 2988/95 9
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisön alakoh

taisten sääntöjen soveltamiseen, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta jäsenvaltioiden edellä mainitun
(■) EYVL Nro C 84, 21.3.1996, s. 10

(2) EYVL N:o C 166, 10.6.1996, s. 102 ja 23 päivänä lokakuuta
1996 annettu lausunto (sitä ei ole vielä julkaistu virallisessa

( 12) nämä paikan päällä suoritettavat tarkastukset ja
todentamiset on toteutettava kyseessä olevien henki
löiden perusoikeuksia sekä ammatilliseen salaisuu
teen ja henkilötietosuojaan liittyviä sääntöjä kunni
oittaen ; tässä suhteessa on tärkeää, että komissio

huolehtii siitä, että sen tarkastajat noudattavat henki
lötietosuojaa koskevia yhteisöllisiä ja kansallisia sään
nöksiä sekä erityisesti yksilöiden suojelusta henkilö
tietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikku
vuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä
95/46/EY olevia säännöksiä C*),

lehdessä ).

(3) EYVL N:o L 312, 23.12.1995, s. 1

h) EYVL N:o C 316, 27.11.1995, s. 48

n EYVL N:o L 281 , 23.11.1995, s . 31
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( 13) petosten ja muiden väärinkäytösten tehokkaan torju
misen mahdollistamiseksi komission tarkastukset on

suoritettava niiden taloudellisten toimijoiden luona,
jotka voisivat liittyä suoraan tai epäsuorasti kyseiseen
väärinkäytökseen, tai muiden taloudellisten toimi
joiden luona, joita se voisi koskea; tämän asetuksen

Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan rikos
oikeudellisten rikkomusten esitutkinnassa ja rikosoikeu
denkäynneissä eikä jäsenvaltioiden keskinäisen oi
keusavun sääntöihin rikosasioissa.

säännöksiä sovellettaessa komission olisi valvottava,

ettei

näihin

taloudellisiin

toimijoihin

Nro L 292/ 3

2 artikla

sovelleta

samanaikaisesti saman asian vuoksi komission tai

Komissio voi suorittaa tämän asetuksen mukaisesti tarkas

jäsenvaltioiden suorittamia yhteisön alakohtaisiin
säännöstöihin tai kansalliseen lainsäädäntöön perus
tuvia samankaltaisia tarkastuksia ja todentamisia,

tuksia ja todentamisia paikan päällä:

( 14) komission tarkastajien saatavilla on oltava kaikki
kyseisiä toimenpiteitä koskevat tiedot samoin edelly
tyksin kuin jäsenvaltioiden hallinnollisilla tarkasta
jilla; komission tarkastajien kertomukset, jotka
kansalliset tarkastajat ovat tarvittaessa allekirjoitta
neet, on laadittava noudattaen kyseisen jäsenvaltion
lainsäädännön menettelyjä; niiden on oltava hyväk
syttävää todistusaineistoa sen jäsenvaltion hallinnolli
sissa ja oikeudellisissa menettelyissä, jossa niiden
käyttö osoittautuu tarpeelliseksi, ja niillä on oltava

— joko tutkiakseen vakavia tai rajojen yli ulottuvia tai
sellaisia väärinkäytöksiä, joissa voi olla osallisena
useissa jäsenvaltioissa toimintaa harjoittavia taloudel
lisia toimijoita,
— tai tutkiakseen väärinkäytöksiä, jos erityistapauksessa
tilanne jossain jäsenvaltiossa vaatii paikan päällä suori
tettavien tarkastusten ja todentamisten tehostamista
taloudellisten etujen suojaamisen parantamiseksi ja
yhtäläisen suojelun tason varmistamiseksi tällä tavoin
yhteisössä,

— tai sen jäsenvaltion pyynnöstä, jota asia koskee .

sama arvo kuin kansallisten hallinnollisten tarkasta

jien laatimilla kertomuksilla,
( 15) jos on olemassa todistusaineiston häviämisen vaara
tai jos taloudelliset toimijat vastustavat komission
paikan päällä suoritettavaa tarkastusta tai todenta
mista, jäsenvaltioiden on lainsäädäntöjensä mukai
sesti toteutettava tarpeelliset turvaamis- tai täytän
töönpanotoimet,
( 16) tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden rikosoikeudelli
seen toimivaltaan eikä jäsenvaltioiden keskinäiseen
oikeusapuun rikosasioissa liittyviin sääntöihin, ja
( 17) perussopimuksissa ei ole tämän asetuksen antami
seksi muita valtuuksia kuin Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 235 artikla ja Euroopan
atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 203
artikla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

Tässä asetuksessa annetaan asetuksen (EY, Euratom) N:o
2988/95 10 artiklassa tarkoitetut yleiset lisäsäännökset,
joita sovelletaan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaami
seksi komission paikan päällä suorittamiin tarkastuksiin ja
todentamisiin mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa

määriteltyjen väärinkäytösten estämiseksi .
Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan kaikkiin yhteisön
toimialoihin sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön
alakohtaisten asetusten säännösten soveltamista.

3 artikla

Jos komissio päättää suorittaa tarkastuksia ja todentamisia
paikan päällä tämän asetuksen mukaisesti, se huolehtii
siitä, ettei samanlaisia tarkastuksia ja todentamisia tehdä
kyseisten taloudellisten toimijoiden luona samaan aikaan
samojen asioiden johdosta yhteisön alakohtaisten säännös
töjen perustella.

Lisäksi komissio ottaa huomioon jäsenvaltion lainsää
dännön perusteella kyseisten taloudellisten toimijoiden
luona parhaillaan suoritettavat tai jo suoritetut, samaa asiaa
koskevat tarkastukset.

4 artikla

Komissio valmistelee ja suorittaa paikan päällä tehtävät
tarkastukset ja todentamiset kiinteässä yhteistyössä asian
omaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa,
joille ilmoitetaan hyvissä ajoin tarkastusten ja todenta
misten kohteesta, tarkoituksesta ja oikeudellisesta perus
teesta siten, että ne voivat antaa kaiken tarpeellisen avun .
Tämän vuoksi kyseisen jäsenvaltion toimihenkilöt voivat
osallistua tarkastuksiin ja todentamisiin paikan päällä.
Lisäksi jos asianomainen jäsenvaltio sitä toivoo, komissio
ja jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset suorittavat
yhdessä paikan päällä suoritettavat tarkastukset ja todenta
miset.

5 artikla

Komissio suorittaa paikan päällä tarkastukset ja todenta
miset taloudellisten toimijoiden luona, joihin voidaan
soveltaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 7 artiklan
mukaan yhteisön hallinnollisia toimenpiteitä tai seuraa
muksia, kun on aihetta olettaa, että väärinkäytöksiä on
tapahtunut.

Nro L 292/4
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Komission tarkastusten ja todentamisten suorittamisen
helpottamiseksi taloudellisten toimijoiden on sallittava

pääsy toimitiloihin, maa-alueille, kuljetusvälineisiin ja
muihin ammatillisessa käytössä oleviin paikkoihin .
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pitoa ja pankkitiliotteita, jotka ovat taloudellisten
toimijoiden hallussa

— tietojenkäsittelyjärjestelmissä olevia tietoja,
— tuotanto-, pakkaus- ja toimitusjärjestelmiä ja -menetel

Silloin kun on ehdottoman tarpeellista väärinkäytöksen
osoittamiseksi, komissio voi suorittaa tarkastuksia ja
todentamisia paikan päällä muiden asianomaisten talou
dellisten toimijoiden luona saadakseen käyttöönsä näiden
hallussa olevia asiaankuuluvia tietoja seikoista, joihin
paikan päällä tehtävät tarkastukset ja todentamiset kohdis

miä,

— tavaroiden tai harjoitetun toiminnan laadun ja määrän
fyysistä valvontaa,
— näytteiden ottoa ja niiden tarkastamista,
— rahoitettujen töiden ja investointien
päätökseen saatettujen investointien

tuvat .

edistymistä,
käyttöä ja

kohdentamista,
6 artikla

1.

Komissio asianmukaisesti valtuutetut virkamiehet tai

muuhun henkilöstöön kuuluvat, jäljempänä 'komission
tarkastajat', suorittavat tarkastukset ja todentamiset
paikalla komission vastuulla ja toimivaltuuksin. Jäsenval
tioiden komission käyttöön asettamat, komennukselle
lähetetyt kansalliset asiantuntijat voivat avustaa näissä
tarkastuksissa ja todentamisissa.

Komissio tarkastajien on toimivaltuuksiaan käyttäessään
esitettävä kirjallinen valtuutus, josta käy ilmi heidän
henkilöllisyytensä ja asemansa, ja sen mukana asiakirja,
josta käy ilmi paikalla suoritettavan tarkastuksen tai
todentamisen kohde ja tarkoitus.

Jollei tässä asiassa sovellettavasta yhteisöoikeudesta muuta
johdu, tarkastajien on noudatettava asianomaisen jäsenval
tion lainsäädännön mukaisia menettelysääntöjä.

2. Sen jäsenvaltion suostumuksella, jota asia koskee,
komissio voi pyytää muiden jäsenvaltioiden toimihenki
löitä avustamaan itseään tarkkailijoina ja se voi teknistä
apua saadakseen turvautua vastuullaan toimiviin ulkopuo
lisiin elimiin .

Komissio valvoo, että edellä mainitut toimihenkilöt ja
elimet antavat kaikki teknistä asiantuntemusta, riippumat
tomuutta ja ammatillisen salaisuuden kunnioittamista
koskevat vakuudet.

7 artikla

1 . Komission tarkastajilla on samoin edellytyksin kuin
kansallisilla hallinnollisilla tarkastajilla ja kansallisen lain
säädännön mukaisesti oikeus saada käyttöönsä kaikki
kyseisiin toimiin liittyvät tiedot ja asiakirjat, jotka osoit
tautuvat tarpeellisiksi paikan päällä suoritettavien tarkas

tusten ja todennusten kannalta. He voivat käyttää samoja
aineellisia tarkastuskeinoja kuin kansalliset hallinnolliset
tarkastajat ja etenkin ottaa asiaankuuluvista asiakirjoista
jäljennöksiä.

— talousarvio- ja kirjanpitoasiakirjoja,
— tukea saaneiden hankkeiden taloudellista ja teknistä
toteutusta .

2. Tarvittaessa jäsenvaltioiden on suoritettava komis
sion pyynnöstä kansallisessa lainsäädännössä määrätyt
aiheelliset turvaamistoimet erityisesti todistusaineiston
säilyttämiseksi .
8 artikla

1 . Kaikki tämän asetuksen nojalla missä muodossa
tahansa toimitetut ja saadut tiedot kuuluvat ammatillisen
salaisuuden piiriin ja niitä koskee se tietosuoja, joka on
säädetty vastaaville tiedoille vastaanottaneen jäsenvaltion
kansallisessa lainsäädännössä sekä yhteisön toimielimiin
sovellettavissa vastaavissa säännöksissä .

Tällaisia tietoja ei saa ilmaista muille kuin yhteisön
toimielinten tai jäsenvaltioiden henkilöille, joiden on
tehtäviensä vuoksi ne tunnettava, eivätkä yhteisön toimi
elimet saa käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin yhtei
söjen taloudellisten etujen tehokkaan suojaamisen varmis
tamiseen kaikissa jäsenvaltioissa. Jos jäsenvaltio haluaa
käyttää alaisuuteensa kuuluvien ja 6 artiklan 2 kohdan
mukaisesti paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin ja toden
tamisiin tarkkailijoina osallistuvien toimihenkilöiden
keräämiä tietoja muihin tarkoituksiin, jäsenvaltio pyytää
suostumuksen siltä jäsenvaltioilta, jossa nämä tiedot on
kerätty.
2. Komissio ilmoittaa mahdollisimman nopeasti
kaikista paikan päällä tehtyjen tarkastusten tai todenta
misten aikana tietoonsa tulleista väärinkäytökseen liitty
vistä seikoista tai epäilyistä sen valtion toimivaltaiselle
viranomaiselle, jonka alueella paikan päällä suoritettu
tarkastus tai todentaminen on tehty. Komission tulee joka
tapauksessa ilmoittaa edellä tarkoitetulle viranomaiselle
näiden tarkastusten ja todentamisten tulokset.

voivat koskea etenkin :

3 . Komission tarkastajat huolehtivat siitä, että heidän
tarkastuksia ja todentamisia koskevat kertomuksensa
laaditaan noudattaen kyseisen jäsenvaltion lainsäädän
nössä olevia menettelyvaatimuksia. Edellä 7 artiklassa
tarkoitettu kerätty aineisto ja todisteet kootaan kyseisten

— ammatillisia kirjoja ja asiakirjoja kuten laskuja, urak
ka-asiakirjoja, palkkakuitteja, varasto- ja tuotantokirjan

ovat, samalla tavoin ja samoin ehdoin kuin kansallisten
hallinnollisten tarkastajien laatimat hallinnolliset kerto

Paikan päällä suoritettavat tarkastukset ja todennukset

kertomusten liitteeksi . Tällä tavoin laaditut kertomukset
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mukset, hyväksyttävää todistusaineistoa hallinnollisissa tai
oikeudellisissa menettelyissä siinä jäsenvaltiossa, jossa
niiden käyttö osoittautuu tarpeelliseksi. Niitä koskevat

lisissa tai oikeudellisissa menettelyissä, joissa niiden käyttö
osoittautuu tarpeelliseksi.

samat arviointisäännöt kuin kansallisten hallinnollisten

tarkastajien laatimia hallinnollisia kertomuksia ja niillä on
sama arvo kuin jälkimmäisillä. Jos tarkastus suoritetaan
yhdessä 4 artiklan toisen kohdan mukaisesti, kyseiseen
työhön osallistuneita kansallisia tarkastajia pyydetään
myös allekirjoittamaan komission tarkastajien laatima
kertomus.

4.

Komissio huolehtii siitä, että sen tarkastajat noudat

tavat tämän asetuksen soveltamisen osalta henkilötieto

suojaa koskevien yhteisöllisten ja kansallisten sekä erityi
sesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä

9 artikla

Jos 5 artiklassa tarkoitetut taloudelliset toimijat vastustavat
paikan päällä suoritettavaa tarkastusta tai todentamista,
kyseisen jäsenvaltion on tarjottava kansallisten säännös

tensä mukaisesti komission tarkastajille tarpeellinen apu,
jotta he voivat suorittaa paikan päällä tehtävät tarkastukset
ja todentamiset.
Jäsenvaltioiden on kansallista oikeutta noudattaen tarvit
taessa toteutettava tarpeelliset toimenpiteet.
10 artikla

95/46/ EY olevien säännösten noudattamista.

5. Jos paikan päällä suoritettava tarkastus tai todenta
minen tehdään yhteisön alueen ulkopuolella, komission
tarkastajat laativat kertomuksensa siten, että ne voivat olla
hyväksyttävää todistusaineistoa sen jäsenvaltion hallinnol

N:o L 292/ 5

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

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 1996.

Neuvoston puolesta
R. QUINN

Puheenjohtaja
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2186/96,
annettu 14 päivänä marraskuuta 1996,

maito - ja maitotuotealan lisämaksun soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) Nro 536/93 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

1 artikla

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan lisämaksusta 28

päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 3950/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1 109 /96 (2), ja erityisesti

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 536/93 4 artiklan 2
kohdan toinen alakohta seuraavasti :

sen 1 1 artiklan ,

"Jos määräaikaa ei noudateta, tuottaja on velvollinen
maksamaan lisämaksun kaikista maidon tai maito

sekä katsoo, että

määrää vastaavan tuotteen määrästä, jotka on myyty
suoraan ja joiden määrä ylittää hänen käytettävissään
olevan viitemäärän tai, jos viitemäärä ei ole ylittynyt,
hänen on maksettava sakko, jonka suuruus on sama
kuin hänen käytettävissään olevan viitemäärän 0,1
prosentin ylityksestä maksettava lisämaksu . Tämä lisä
maksu ei saa kuitenkaan olla alle 20 ecua eikä yli

komission asetuksen (ETY) N:o 536/93 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 82/96 (4),
4 artiklassa säädetään sellaisten suoramyyntiä harjoittavien
toimijoiden sakoista, jotka eivät noudata kunakin vuonna
velvoitetta toimittaa jäsenvaltion toimivaltaiselle viran
omaiselle yhteenveto kuluneen jakson myynnistä; saatu
kokemus on osoittanut, että tuottajien, joiden käytettävissä
oleva viitemäärä on hyvin pieni, osalta säädetyllä sakolla ei
ole kovin ennaltaehkäisevää vaikutusta ja se johtaa
kyseistä määrää suurempiin hallintokuluihin; tämän
vuoksi kyseiselle sakolle olisi vahvistettava vähimmäis
määrä, ja

1 000 ecua".

2 artikla

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja

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

maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 405, 31.12.1992, s. 1
(2) EYVL N:o L 148 , 21.6.1996, s. 13
H EYVL N:o L 57, 10.3.1993, s. 12
4 EYVL N:o L 17, 23.1.1996, s. 1
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N:o L 292/7

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2187/96,
annettu 14 päivänä marraskuuta 1996,

Israelista peräisin olevien suurikukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin
etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön
ottamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

jos tämän jakson aikana kolmena päivänä tuodun tuot
teen hinta on tämän tason alapuolella,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

komission asetuksessa (EY) N:o 1985/96 (^ vahvistetaan
yhteisön tuottajahinnat neilikoille ja ruusuille järjestelmän

ottaa huomioon etuustullien soveltamisedellytyksistä tiet
tyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta ja Marokosta
peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontiin 21
päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 4088 /87 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (ETY) Nro 539/96 (2), ja erityisesti

soveltamiseksi,

komission asetuksessa (ETY) Nro 700/88 (6), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) Nro
2917/93 Q, määritellään kyseisen järjestelmän sovelta
mista koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

sen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan ,

neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3813/92 (8), sellaisena
sekä katsoo, että

asetuksessa (ETY) Nro 4088 /87 määritetään suurikuk
kaisten ruusujen, pienikukkaisten ruusujen, suurikuk
kaisten neilikoiden (vakiotyyppi) ja terttuneilikoiden
(spraytyyppi) etuustullien soveltamisedellytykset vuosittain
vahvistettavien tariffikiintiöiden rajoissa tuoreiden leikko
kukkien yhteisöön tuontia varten,
neuvoston asetuksessa (EY) Nro 1981 /94 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1 877/96 (4), säädetään yhteisön tariffikiintiön käyttöön
ottamisesta Kyproksesta, Jordaniasta, Marokosta ja Israe
lista peräisin oleville tuoreille leikkokukille ja kukannu
puille sekä sen hallinnosta,

asetuksen (ETY) Nro 4088/87 2 artiklassa säädetään
toisaalta tiettyä alkuperää olevan tietyn tuotteen osalta
etuustullin soveltamisesta ainoastaan, jos tuodun tuotteen
hinta on vähintään 85 prosenttia yhteisön tuottajahin
nasta; toisaalta säädetään etuustullin suspendoimisesta
poikkeustapauksia lukuun ottamatta ja yhteisen tullita
riffin mukaisen tullin käyttöön ottamisesta tiettyä alku
perää olevalle tietylle tuotteelle:

a) jos kahtena peräkkäisenä markkinapäivänä tuodun
tuotteen hinta on vähintään 30 prosentin osalta
määristä, joiden hintanoteeraukset ovat käytettävissä
edustavilla tuontimarkkinoilla, 85 prosenttia alhai
sempi kuin yhteisön tuottajahinta

kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1 50/95 (9), 1 artiklassa määriteltyjä edustavia markkina
kursseja käytetään kolmannen maan valuutassa ilmoitetun
määrän muuntamiseen ja niiden perusteella määritetään
jäsenvaltioiden valuuttojen maatalouden muuntokurssit;
muuntokurssien soveltamista ja vahvistamista koskevat
yksityiskohtaiset säännöt annetaan komission asetuksessa
(ETY) Nro 1068/93 (10), sellaisena kuin se on viimeksi

muutettuna asetuksella (EY) Nro 1482/96 ("), ja
asetusten (ETY) Nro 4088/87 ja (ETY) Nro 700/88 sään
nösten mukaisesti toteutettujen hintanoteerausten perus
teella olisi todettava, että asetuksen (ETY) Nro 4088/87 2
artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyt
tyvät etuustullin suspendoimiseksi Israelista peräisin
olevilta suurikukkaisilta neilikoilta (vakiotyyppi); tämän
vuoksi yhteisen tullitariffin tulli olisi otettava uudelleen
käyttöön,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Israelista peräisin olevien suurikukkaisten neilikoiden

(vakiotyyppi) (CN-koodit ex 0603 10 13 ja ex 0603 10 53)
tuonnille asetuksessa (EY) N:o 1981 /94 vahvistettu etuus
tulli suspendoidaan ja yhteisen tullitariffin mukainen tulli
otetaan uudelleen käyttöön .

tai

b) jos 5—7 peräkkäisenä markkinapäivänä tuodun tuot
teen hinta on vähintään 30 prosentin osalta määristä,
joiden hintanoteeraukset ovat käytettävissä edustavilla
tuontimarkkinoilla, 85 prosenttia joko alhaisemmalla
tai korkeammalla tasolla kuin yhteisön tuottajahinta ja
(')
O
O
(4

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

382, 31.12.1987, s. 22
79, 29.3.1996, s. 6
199, 2.8.1994, s. 1
249, 1.10.1996, s. 1

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1996.
O EYVL N:o
(6) EYVL N:o
O EYVL N:o
(8) EYVL N:o
O EYVL N:o
H EYVL N:o
") EYVL N:o

L 264, 17.10.1996, s . 14
L 72, 18.3.1988 , s. 16
L 264, 23.10.1993, s . 33
L 387, 31.12.1992, s . 1
L 22, 31.1.1995, s. 1
L 108 , 1.5.1993, s . 106
L 188 , 27.7.1996, s. 22
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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N:o L 292/9

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2188 /96,
annettu 14 päivänä marraskuuta 1996,

Israelista peräisin olevien pienikukkaisten ruusujen tuonnin etuustullin suspen
doimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

komission asetuksessa (EY) Nro 1985/96 (^ vahvistetaan
yhteisön tuottajahinnat neilikoille ja ruusuille järjestelmän

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

soveltamiseksi ,

sen,

ottaa huomioon etuustullien soveltamisedellytyksistä tiet
tyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta ja Marokosta
peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontiin 21
päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 4088 /87 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 539/96 (2), ja erityisesti
sen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo, että

asetuksessa (ETY) Nro 4088/87 määritetään suurikuk
kaisten ruusujen, pienikukkaisten ruusujen, suurikuk
kaisten neilikoiden (vakiotyyppi) ja terttuneilikoiden
(spraytyyppi) etuustullien soveltamisedellytykset vuosittain
vahvistettavien tariffikiintiöiden rajoissa tuoreiden leikko
kukkien yhteisöön tuontia varten,
neuvoston asetuksessa (EY) Nro 1981 /94 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1877/96 (4), säädetään yhteisön tariffikiintiön käyttöön
ottamisesta Kyproksesta, Jordaniasta, Marokosta ja Israe
lista peräisin oleville tuoreille leikkokukille ja kukannu
puille sekä sen hallinnosta,
asetuksen (ETY) Nro 4088/87 2 artiklassa säädetään
toisaalta tiettyä alkuperää olevan tietyn tuotteen osalta
etuustullin soveltamisesta ainoastaan, jos tuodun tuotteen
hinta on vähintään 85 prosenttia yhteisön tuottajahin
nasta; toisaalta säädetään etuustullin suspendoimisesta
poikkeustapauksia lukuun ottamatta ja yhteisen tullita
riffin mukaisen tullin käyttöön ottamisesta tiettyä alku
perää olevalle tietylle tuotteelle :

a) jos kahtena peräkkäisenä markkinapäivänä tuodun
tuotteen hinta on vähintään 30 prosentin osalta
määristä, joiden hintanoteeraukset ovat käytettävissä
edustavilla tuontimarkkinoilla, 85 prosenttia alhai
sempi kuin yhteisön tuottajahinta
tai

b) jos 5—7 peräkkäisenä markkinapäivänä tuodun tuot
teen hinta on vähintään 30 prosentin osalta määristä,
joiden hintanoteeraukset ovat käytettävissä edustavilla
tuontimarkkinoilla, 85 prosenttia joko alhaisemmalla
tai korkeammalla tasolla kuin yhteisön tuottajahinta ja
jos tämän jakson aikana kolmena päivänä tuodun tuot
teen hinta on tämän tason alapuolella,
(')
i1)
(3)
(«)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

382, 31.12.1987, s. 22
79, 29.3.1996, s. 6
199, 2.8.1994, s. 1
249, 1.10.1996, s. 1

komission asetuksessa (ETY) N:o 700/88 (6), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) Nro
2917/93 f), määritellään kyseisen järjestelmän sovelta
mista koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3813/92 (8), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1 50/95 (9), 1 artiklassa määriteltyjä edustavia markkina
kursseja käytetään kolmannen maan valuutassa ilmoitetun

määrän muuntamiseen ja niiden perusteella määritetään
jäsenvaltioiden valuuttojen maatalouden muuntokurssit;
muuntokurssien soveltamista ja vahvistamista koskevat
yksityiskohtaiset säännöt annetaan komission asetuksessa
(ETY) Nro 1 068/93 (10), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1482/96 ("),

asetusten (ETY) Nro 4088/87 ja (ETY) Nro 700/88 sään
nösten mukaisesti toteutettujen hintanoteerausten perus
teella olisi todettava, että asetuksen (ETY) Nro 4088/87 2
artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyt
tyvät etuustullin suspendoimiseksi Israelista peräisin
olevilta pienikukkaisilta ruusuilta; tämän vuoksi yhteisen
tullitariffin tulli olisi otettava uudelleen käyttöön, ja
kyseisten tuotteiden kiintiö on vahvistettu jaksolle 1
päivästä marraskuuta 1996 31 päivään lokakuuta 1997;
tämän vuoksi etuustullin suspendoimista ja yhteisen tulli
tariffin tulli uudelleen käyttöön ottamista sovelletaan
enintään tämän jakson päättymiseen asti,
ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Israelista peräisin olevien pienikukkaisten ruusujen (CN
koodit ex 0603 10 11 ja ex 0603 10 51 ) tuonnille asetuk
sessa (EY) Nro 1981 /94 vahvistettu etuustulli suspendoi
daan ja yhteisen tullitariffin mukainen tulli otetaan uudel
leen käyttöön .
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1996.
Sitä sovelletaan 31 päivään lokakuuta 1997.
(5) EYVL N:o L 264, 17.10.1996, s . 14
(6) EYVL N:o L 72, 18.3.1988 , s. 16
O EYVL N:o L 264, 23.10.1993, s. 33
(8) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1
O EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s . 1
H EYVL N:o L 108 , 1.5.1993, s. 106
(") EYVL N:o L 188 , 27.7.1996, s . 22
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

15 . 11 . 96

15. 11 . 96

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Nro L 292/ 11

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2189/96,

annettu 14 päivänä marraskuuta 1996,
tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistusten antamisen väliaikaisesta
keskeyttämisestä ja käsiteltävänä olevien vientitodistushakemusten hyväksyttä
vyydestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

keskeyttää väliaikaisesti kyseisiä tuotteita koskevien todis
tusten antaminen, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja

sen ,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä mark
kinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 ('), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1587/

maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

96 0,
1 artikla

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan vientitukien
soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista sään
nöistä 27 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1466/95 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1875/96 (4), ja
erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

vientitodistusten antaminen keskeytetään 15 ja 20 päivän
marraskuuta 1996 väliseksi ajaksi .

sekä katsoo, että

todistushakemuksia, jotka ovat käsiteltävinä ja joihin liit
tyvät todistukset on määrä antaa 15 päivästä marraskuuta

tiettyjen maitotuotteiden markkinoille on ominaista
epävarmuus; on vältettävä keinottelumielessä tehtyjä hake
muksia, jotka voivat johtaa toimijoiden välisen kilpailun
vääristymiseen ja uhata näiden tuotteiden viennin jatku
vuutta kyseisen jakson jäljellä olevana aikana; on tarpeen

1.

2.

CN-koodiin 0406 kuuluvia maitotuotteita koskevien

CN-koodiin 0406 kuuluvia maitotuotteita koskevia

1996 alkaen, ei käsitellä .
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
O
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

148,
206,
144,
247,

28.6.1968 ,
16.8.1996,
28.6.1995,
28.9.1996,

s.
s.
s.
s.

13
21
22
36
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2190/96,

annettu 14 päivänä marraskuuta 1996,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72 soveltamista koskevista yksityiskohtai
sista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

komission asetuksella (ETY) Nro 3846/87 (9), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
2123/96 (10), vahvistetaan maataloustuotteiden nimikkeistö

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

vientitukien osalta,

sen ,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä

markkinajärjestelystä 18 päivänä toukokuuta 1972
annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro 1035/72 ('),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

asetuksella (EY) Nro 1363/95 (2), ja erityisesti sen 26
artiklan 11 kohdan ,

komission asetuksella (ETY) Nro 3665/87 (u), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1384/95 (l2), annetaan yleiset yksityiskohtaiset säännöt
maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamisesta;
näitä yksityiskohtaisia sääntöjä olisi täydennettävä erityi
sesti hedelmä- ja vihannesalan yksityiskohtaisilla erityis
säännöillä,

asetuksen (ETY) Nro 1035/72 26 artiklan 1 kohdan
ottaa huomioon Uruguayn kierroksen monenvälisten
kauppaneuvottelujen osana tehtyjen sopimusten täytän
töönpanemiseksi maatalousalalla tarvittavista mukautuk
sista ja siirtymätoimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 3290/94 (3), sellai
sena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 1193/
96 (4), ja erityisesti sen 4 artiklan,

mukaisesti vientituet on vahvistettava ottaen huomioon

perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisesti tehdyistä
sopimuksista johtuvat rajoitukset,
komission on vahvistettava vientitukien määrät ja tukeen
oikeutetut enimmäismäärät; nämä vahvistukset on tehtävä

todistushakemusten jättöaikaa kohden ja niitä voidaan
tarkistaa taloudellisten olosuhteiden mukaan,

sekä katsoo, että

vietävien määrien hyvin täsmällisen hallinnoinnin varmis
tamiseksi vientitodistusten antamisen edellytyksenä olisi

hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koske
vista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä kesäkuuta
1995 annettua komission asetusta (EY) Nro 1488/95 (*),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
Nro 2702/95 (6), olisi muutettava useassa suhteessa
hedelmä- ja vihannesalan vientitukijärjestelmän paranta
miseksi ja varmistettava sen avoimuus; selkeyden ja järki
peräisyyden vuoksi olisi laadittava uudelleen asetus (EY)
Nro 1488 /95,

oltava harkinta-aika,

jäsenvaltioiden olisi nimettävä toimivaltaiset toimielimet
näiden todistusten antamista varten,

järjestelmän toimivuuden vuoksi olisi säädettävä tukien
erilaisista myöntämismenettelyistä,
vientituen

asetuksen (ETY) Nro 1035/72 26 artiklan 6 kohdan
mukaisesti vientituen myöntämisen edellytyksenä on aina

ennakkovahvistuksen

sisältävien

todistusten

antamisen edellytyksenä olisi lisäksi oltava vakuuden anta
minen,

vientitodistuksen esittäminen,

komission asetuksella (ETY) Nro 3719/88 Q, sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) Nro
2137/95 (8), annetaan yksityiskohtaiset säännöt maatalous
tuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten
järjestelmän soveltamisesta,

järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja
keinottelijoiden poissulkemiseksi olisi poistettava todis
tusten siirrettävyys,
asetuksen (ETY) Nro 1035/72 26 artiklan 4 kohdassa
säädetään muun muassa, että tukea vahvistettaessa otetaan
huomioon suunnitellun viennin taloudelliset näkökohdat;

') EYVL N:o L 118, 20.5.1972, s. 1
2) EYVL N:o L 132, 16.6.1995, s . 8
3) EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 105

tätä varten olisi säädettävä uudesta järjestelystä tuen

0
<)
^
8)

O EYVL N:o L 366, 24.12.1987, s. 1
(10) EYVL N:o L 284, 6.11.1996, s. 2
(") EYVL N:o L 351 , 14.12.1987, s. 1
(n) EYVL N:o L 134, 20.6.1995, s. 14

j EYVL N:o L 161 , 29.6.1996, s. 1
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

145,
280,
331 ,
214,

29.6.1995, s. 68
23.11.1995, s. 30
2.12.1988, s. 1
8.9.1995, s. 21

ennakkovahvistuksen sisältävien todistusten antamiseksi;
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ennen näiden todistusten antamista komissio perehtyy
asiaan pyytämällä viejiä ilmoittamaan sille viennin edel

lyttämän vähimmäismäärän; näiden tietojen mukaan
komissio voi asiasta perillä olevana päättää taloudellisesti
asianmukaisista tuen määristä,

asetuksen (ETY) Nro 1 035/72 26 artiklan 7 kohdan
mukaan tuen määrä on tuen ennakkovahvistuksen sisäl

tävän todistushakemuksen jättöpäivänä voimassa oleva
määrä, sen vuoksi olisi säädettävä menettelystä, jossa todis
tushakemusten jättäminen tapahtuu tätä varten etukäteen
vahvistetun ajanjakson aikana ohjeellisen tuen määrän

Nro L 292/ 13

laivojen ja lentokoneiden muonitukseen tarkoitettujen
yhteisön ulkopuolelle vietyjen, tukeen oikeutettujen
toimitusten osalta jokaisen erän järjestelmällinen laatuvaa
timuksia koskeva tarkastaminen vaatii kuitenkin suhteet

toman suuren hallinnollisen työn suhteessa niihin pieniin
hedelmä- ja vihannesmääriin, joista kyseisissä erityisissä
toimituksissa tavanomaisesti on kyse; tietyin edellytyksin
tällainen tarkastaminen ei ole suotavaa, ja sen vuoksi siitä
olisi poikettava,

perusteella, ja komissio vahvistaa kyseisen ajanjakson
jälkeen jäsenvaltioiden sille toimittamien tietojen perus
teella todistushakemuksen tosiasiallisen päivän ja kysei
senä päivänä voimassa olevan tuen määrän,

tuoreiden hedelmien ja vihannesten laatutarkastuksista 29
päivänä heinäkuuta 1992 annetun komission asetuksen
(ETY) Nro 2251 /92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 3148 /94 (2), 4 artiklan 3
kohdan säännösten noudattamiseksi mainittu poikkeus
hyväksytään ainoastaan enintään 500 kilogramman
painoisten määrien osalta tuotetta kohden,

olisi säädettävä mahdollisuudesta komissiolle hylätä tarvit
taessa kaikki tuen ennakkovahvistuksen sisältäviä erityisiä

vientitukeen oikeuttava viety määrä ei sallittujen poikkea
mien rajoissa saa ylittää määrää, jolle todistus on haettu, ja

todistuksia koskevat hakemukset,

hedelmien ja vihannesten hallintokomitea ei ole antanut

olisi määriteltävä todistusten antamispäivän käsite viit
tauksella asetukseen (ETY) Nro 3719/88 ,

viennin luonteenomaisen joustavuuden säilyttämiseksi

hedelmä- ja vihannesalalla, jolla tuotteet ovat pilaantuvia,
olisi säädettävä, että tietyt toimet voivat olla oikeutettuja

lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

muuhun kuin ennakolta vahvistettuun vientitukeen, jos
todistushakemus laaditaan jälkeenpäin,
1 artikla

yhteisön toimijoiden syrjimisen välttämiseksi sellaisten
todistusten antamisessa, joihin ei liity vientituen ennakko

Tukien myöntämisjärjestely

vahvistusta, olisi otettava huomioon ennemminkin vien

ti-ilmoituksen hyväksymispäivä kuin todistushakemuksen
jättöpäivä,

1 . Asetuksen (ETY) Nro 1035/72 26 artiklassa tarkoi
tetut vientituet myönnetään vientitodistuksen perusteella,
joka voidaan antaa kolmen menettelyn mukaisesti:

muiden kuin vientituen ennakkovahvistuksen sisältävien

a) tavanomainen

todistusten ohjeellisten määrien huomattavan ylittymisen
välttämiseksi

olisi

säädettävä, että

komissio tiettynä

menettely,

jossa

vientitodistukseen

sisältyy vientituen ennakkovahvistus, jäljempänä 'Al
menettely'

päivänä voi hylätä määrättyä vientipäivää myöhäisemmät
todistushakemukset,

b) erityinen menettely, jossa vientitodistukseen sisältyy
vientituen ennakkovahvistus, jäljempänä 'A2-menet

tely'

määräpaikat tai määräpaikkaryhmät olisi tehtävä pakolli
siksi,

c) menettely, jossa todistukseen ei sisälly vientituen

jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle säännöllisesti

2. Komissio vahvistaa AI - ja A2-menettelyn osalta
asetuksen (ETY) Nro 1035/72 33 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen tuen määrät sekä määrät, joille
todistuksia voidaan antaa, ja mainittujen todistusten

tiettyjä tietoja todistushakemuksista,

on tarpeen varmistaa, että viedyt, vientitukiin oikeutetut
tuotteet ovat tapauksen mukaan yhteisten laatuvaati
musten ja tarvittaessa kolmansiin maihin vietäviä
hedelmiä ja vihanneksia koskevien kansallisten laatumää
räysten mukaisia,

ennakkovahvistusta, jäljempänä 'B-menettely'.

voimassaoloajan. Kuitenkin A2-menettelyn osalta nämä
määrät ovat ainoastaan ohjeellisia.
(') EYVL N:o L 219, 4.8.1992, s. 9

M EYVL N:o L 332, 22.12.1994, s. 28
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Nämä vahvistukset tehdään todistushakemusten jättöajan
jaksoa kohti .

Jos määrät ylittyvät, komissio vahvistaa haetuista määristä
myönnettävän prosenttiosuuden tai hylkää hakemukset.

3.

4. Vientitodistukset annetaan hakemuksen jättöpäivää
seuraavana viidentenä työpäivänä, jollei 3 kohdan toisessa
alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ole toteutettu
tämän määräajan kuluessa.

Komissio vahvistaa B-menettelyn osalta ohjeelliset

määrät ja ohjeelliset vientituet asetuksen (ETY) N:o
1035/72 33 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen .
Nämä vahvistukset tehdään vientiajanjaksoa kohti.
4.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa komissio voi tarkistaa

2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja määriä sekä 2 kohdassa
tarkoitettuja todistusten voimassaoloaikoja yhteisön
tuotannon ja vientinäkymien kehityksen perusteella.

5. Jos 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti vahviste
taan myönnettävä prosenttiosuus, hakemukset voidaan
peruuttaa kymmenen työpäivän kuluessa mainitun
prosenttiosuuden julkaisemisesta. Jos hakemus peruute
taan, myös vakuus vapautetaan. Vakuus vapautetaan myös
hylättyjen hakemusten osalta.

2 artikla
3 artikla

Ai -menettelyn erityiset säännökset
A2-menettelyn erityiset säännökset

1 . Toimijat hakevat jäsenvaltioiden toimivaltaisilta vi
ranomaisilta AI -todistukset hakemuksen jättöpäivänä
voimassa olevan vientituen myöntämistä varten .
Todistushakemukseen on liitettävä sellainen vakuus, joka
on suuruudeltaan puolet hakemuspäivänä kyseisen
viennin osalta voimassa olevasta vientituesta.

2. Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle liitteessä I
olevan mallin mukaisesti jokaisen viikon maanantaina ja
torstaina viimeistään kello 12.00 (Brysselin aikaa) tie
donanto, jossa ilmoitetaan jokaisen hakupäivän ja tuote
luokan osalta määrät, joille todistuksia on edellisinä

päivinä haettu, lukuun ottamatta 4 artiklan 3 kohdan
mukaisesti hylättyihin hakemuksiin liittyviä määriä, tai
tarvittaessa, ettei ole hakemuksia.

3.

Komissio tutkii jokaisen tuoteluokan ja järjestyksessä

1 . Toimijat jättävät A2-todistuksia koskevat hake
mukset jäsenvaltioiden toimivaltaisille toimielimille 1
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen hakuajanjaksojen
kuluessa vahvistettuna hakemusten tosiasiallisena päivä
määränä voimassa olevan vientituen lopullisen määrän ja
tuotteiden tietyn määrän myöntämistä varten .

Tässä asetuksessa 'hakemuksen tosiasiallisella päivämää
rällä' tarkoitetaan päivää, jona ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitettuja hakemuksia pidetään jätettyinä.
Näihin hakemuksiin on liitettävä sellainen vakuus, joka
on suuruudeltaan puolet hakuajanjakson aikana voimassa
olevasta ohjeellisesta vientituesta.
2.

Todistushakemusten kohdassa 20 on oltava ainakin

kokonaismäärät 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määrän ,

yksi seuraavista maininnoista, jossa ilmaistaan kokonaislu
kuna se hakijan pyytämä tuen vähimmäismäärä ecuina
nettopainotonnilta, jonka hän tarvitsee voidakseen viedä :

— josta on vähennetty määrät, joille on kuluvana myön
tämisajanjaksona annettu Ai -todistuksia, lukuun otta
matta niitä todistuksia, jotka on annettu Uruguayn

— Solicitud condicionada a la fijación, por parte de la
Comisión, de un tipo de restitución superior o igual

jokaisen hakemusten jättöpäivän osalta, ylittävätkö haetut

kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana

tehdyn sopimuksen maataloudesta 10 artiklan 4
kohdassa määrättyä elintarvikeapua varten,

— johon on lisätty 5 kohdan mukaisesti peruutettuja
hakemuksia vastaavat määrät,

— johon on lisätty määrät, joille todistukset on annettu,

a . . . ( tipo mínimo solicitado por el solicitante del
certificado) ecus/tonelada neta, en la fecha efectiva de
la solicitud

— Ansøgning under den forudsætning, at Kommissionen
fastsætter en restitutionssats på mindst . . . (den mini
mumssats, licensansøgeren ansøger om) ECU/t netto
på den faktiske ansøgningsdato

mutta joita ei ole käytetty,

— johon on lisätty määrät, joita ei ole käytetty asetuksen
(ETY) N:o 3719/88 8 artiklan 5 kohdassa säädetyn
sallitun poikkeaman puitteissa.

— Antrag vorbehaltlich eines von der Kommission am
tatsächlichen Tag der Antragstellung festgesetzten

Erstattungssatzes von mindestens . . . ECU/Tonne
Eigengewicht (vom Antragsteller beantragter Satz)
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— Αίτηση με την επιφύλαξη του καθορισμού από
την Επιτροπή ύψους επιστροφής ανώτερου ή ίσου
προς . . . (ελάχιστο ύψος που ζητά o υποβάλλων
αίτηση πιστοποιητικού) ECU/τόνο καθαρού
βάρους κατά την πραγματική ημερομηνία της
αίτησης

— 1

— Demande sous reserve de la fixation par la Commis

sion d'un taux de restitution supérieur ou égal à . . .
(taux minimal demandé par le demandeur de certifi
cat) écus/tonne net à la date effective de la demande
— Domanda condizionata alla fissazione, da parte della
Commissione, di un tasso di restituzione superiore o
pari a . . . (tasso minimo chiesto dal richiedente del
titolo) ECU/t netta alla data effettiva della domanda
— Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de
daadwerkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt
die niet lager is dan . . . (door de certificaataanvrager
gevraagde minimumrestitutievoet)
— Pedido
taxa de
pedida
líquida

sob reserva da fixação pela Comissão de uma
restituição superior ou igual a . . . (taxa mínima
pelo requerente de certificado) ecus/tonelada
na data efectiva de pedido

— Hakemus, jonka edellytyksenä on, että komissio
vahvistaa tuen määrän, joka on vähintään . . . (todis
tuksen hakijan pyytämä vähimmäismäärä) ecua
tonnilta nettopainoa hakemuksen tosiasiallisena päivä
määränä

— Ansökan med förbehåll för att kommissionen fast

ställer ett bidragsbelopp på minst . . . (minimibidrags
sats som den licenssökande begärt) ecu/ton nettovikt
vid det faktiska datumet för ansökan .

Todistuksen hakijan hakema vähimmäismäärä saa olla
enintään kaksi kertaa ohjeellisen määrän suuruinen .

3.

Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle liitteessä

II olevan mallin mukaisesti viimeistään todistusten haku

ajanjaksoa seuraavana kolmantena työpäivänä kello 12.00
(Brysselin aikaa) tiedonanto, jossa ilmoitetaan jokaisen
tuoteluokan osalta määrät, joille todistuksia on haettu,
lukuun ottamatta 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti hylät
tyihin hakemuksiin liittyviä määriä, tai tarvittaessa, ettei

hakemuksen

tosiasiallisen

— kyseisenä päivänä voimassa olevan lopullisen vienti
tuen määrän;

— myönnettävät

prosenttiosuudet

niiden

todistusten

osalta, joita pidetään tosiasiallisena hakupäivänä haet
tuina,

of a refund rate of not less than ECU . . ./tonne net

date of application

tarkoitetun

päivämäärän;

— Application subject to the fixing by the Commission

( minimum rate sought by the applicant) on the actual

kohdassa
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tai hylkää tarvittaessa hakemukset.

5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut hakemukset, jotka
koskevat komission vahvistamia vastaavia lopullisia tuen
määriä suurempia määriä, katsotaan mitättömiksi.
6.

Jäsenvaltiot antavat vientitodistukset kolmantena

hakemuksen tosiasiallista jättöpäivää seuraavana työpäi
vänä .

7. Vakuus vapautetaan 5 kohdan mukaisesti mitättö
mien ja 4 kohdan nojalla hylättyjen todistushakemusten
osalta .

4 artikla

Ai - ja A2-menettelyn yhteiset säännökset
1 . Edellä 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoi
tetuissa Ai - ja A2-todistuksissa, joihin sisältyy tuen
ennakkovahvistus, on asetuksen (ETY) N:o 3665/87 20
artiklan 3 kohdan mukaisesti oltava määräpaikat tai
määräpaikkaryhmät. Ne mainitaan todistushakemusten ja
todistusten kohdassa 7.

2. Todistushakemusten ja todistusten kohdassa 22 on
oltava ainakin yksi seuraavista maininnoista:

— Restitución válida para . . . (cantidad para la que se
haya expedido el certificado) como máximo
— Restitutionen omfatter højst . . . (den

mængde,

licensen er udstedt for)

— Erstattung gültig für höchstens . . . (Menge, für die die
Lizenz erteilt wurde)

— Επιστροφή που ισχύει για (ποσότητα για την
οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο
όριο

— Refund valid for not more than . . . (quantity for which
licence issued)
— Restitution valable pour . . . (quantité pour laquelle le
certificat est délivré) au maximum

ole hakemuksia.

— Restituzione valida al massimo per . . . (quantitativo
per il quale è rilasciato il titolo)

Nämä määrät on ryhmiteltävä:

— Restitutie voor ten hoogste . . . (hoeveelheid waarvoor
het certificaat is afgegeven)

— määräpaikan tai määräpaikkaryhmän mukaan,
— nousevassa

järjestyksessä

hakijan

pyytämän

tuen

vähimmäismäärän mukaan .

— Restituição valida para . . . (quantidade em relação à
qual tenha sido emitido o certificado), no máximo
— Tuki on voimassa enintään (määrä, jolle todistus on
myönnetty)

4.

Jokaisen

todistusten

komissio vahvistaa:

hakuajanjakson

päätyttyä

— Bidrag som gäller för högst . . . (kvantitet för vilken
licensen skall utfärdas).
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3 . Jokaisen hakemusten jättöajanjakson ja jokaisen
todistustyypin osalta yhden toimijan jättämien yhtä
tuotetta ja yhtä määräpaikkaa tai määräpaikkaryhmää
koskevien todistushakemusten kohteena oleva kokonais

määrä ei saa olla suurempi kuin puolet kyseiselle tuot
teelle ja kyseiselle määräpaikalle tai määräpaikkaryhmälle
kyseisen hakemusten jättöajanjakson aikana säädetystä
määrästä .
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Nämä päivämäärät on mainittava todistuksen kohdassa 22
seuraavasti :

— Certificado valido del (fecha de comienzo del período
de validez) al (fecha final del período de validez)
— Licensen er gyldig fra (gyldighedsperiodens begyn
delse) til (gyldighedsperiodens ophør)
— Lizenz gültig vom (Beginn der Gültigkeitsdauer) bis

Jos tätä määrää korotetaan yhden hakemusten jättöajan
jakson aikana, myöhempien hakemusten kohteena oleva
määrä ei saa olla suurempi kuin puolet mainitusta koro
tuksesta.

zum (Ende der Gültigkeitsdauer)

— Πιστοποιητικό που ισχύει από (ημερομηνία
έναρξης ισχύος) έως (ημερομηνία λήξης ισχύος)
— Licence valid from (date of commencement of vali

Jäsenvaltioiden on hylättävä viran puolesta kaikki hake
mukset, jotka eivät täytä ensimmäisen ja toisen alakohdan

dity) to (date of end of validity)

säännösten vaatimuksia.

— Certificat valable du (date de début de validité) au

4. Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle liitteessä
III olevan mallin mukaisesti jokaisen viikon torstaina

— Titolo valido dal [data di decorrenza della validità] al
[data di scadenza della validità]

(date de fin de validité)

viimeistään kello 12.00 (Brysselin aikaa) tiedonanto, jossa
ilmoitetaan jokaisen tuoteluokan osalta seuraavat tiedot:

— määrät, joiden osalta todistushakemukset on peruu
tettu ;

— määrät, joille todistukset on annettu, mutta joita ei ole
käytetty ja määrät, joita ei ole käytetty, asetuksen
(ETY) N:o 3719/88 8 artiklan 5 kohdassa säädetyn
sallitun poikkeaman puitteissa;

— Certificaat geldig van (datum van de eerste dag van de
geldigheidsduur) tot en met (datum van de laatste dag
van de geldigheidsduur)

— Certificado valido de (data de início da validade) a
(data de termo da validade)

— Todistus voimassa (voimassaolon alkamispäivä) (voi
massaolon päättymispäivä)

— Licens giltig från (datum för giltighetstidens början)
till (datum då giltighetstiden slutar).

— tarvittaessa, ettei tällaisia määriä ole;

— ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitet
tuja määriä vastaavat sovelletut vientituen määrät.
Tässä tiedonannossa ilmoitetaan toisen kuluvaa viikkoa
edeltävän viikon tiedot.
5.

Todistusten

voimassaoloaika

lasketaan

niiden

asetuksen (ETY) N:o 3719/88 21 artiklan 2 kohdan
mukaisesta antopäivästä.
Kuitenkin sellaisten omenoiden vientitodistusten osalta,

joiden määräpaikkana on Hongkong, Singapore, Malesia,
Indonesia, Thaimaa, Taiwan, Papua-Uusi-Guinea, Laos,
Kambodza, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentiina,

Toisessa alakohdassa tarkoitettuja todistuksia ei anneta 1
päivästä maaliskuuta päivään, joka vastaa 15 päivän heinä
kuuta ja voimassaoloajan erotusta. Muihin määräpaik
koihin vietäviä omenoita koskevien vientitodistusten,
joiden voimassaoloaika kattaa osittain ajanjakson 1
päivästä maaliskuuta 14 päivään heinäkuuta, määräpaik
koja ei saa muuttaa toisessa alakohdassa luetelluiksi
määräpaikoiksi.

6. Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 8 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetun sallitun poikkeaman mukaisesti viety määrä ei
oikeuta vientitukeen .

5 artikla

Meksiko tai Costa Rica, voimassaoloaika alkaa:

— kuluvan vuoden 15 päivänä heinäkuuta niiden todis
tusten osalta, jotka on annettu toisaalta 15 päivänä
heinäkuuta ja voimassaoloajan erotuksen ja toisaalta 14
päivän heinäkuuta välisenä aikana;

B-menettelyn erityiset säännökset

1 . Poiketen asetuksen (ETY) N:o 3665/87 2 a artiklan
ensimmäisestä alakohdasta kyseisen vientikauden osalta
voimassa olevan vientituen määrän myöntämiseksi toimi

joiden on haettava 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja
B-menettelyn todistuksia jäsenvaltioiden toimivaltaisilta
toimielimiltä viimeistään viidentenä työpäivänä tuotteiden

— todistuksen antopäivänä niiden todistusten osalta,
jotka on annettu 15 päivästä heinäkuuta seuraavan
vuoden helmikuun loppuun.

vienti-ilmoituksen hyväksymispäivästä.

Voimassaoloaika päättyy helmikuun lopussa niiden todis
tusten osalta, jotka on annettu toisaalta 1 päivän maalis
kuuta ja voimassaoloajan erotuksen ja toisaalta helmikuun
viimeisen päivän välisenä aikana.

Todistushakemuksia pidetään jätettyinä tuotteiden vienti
ilmoituksen hyväksymispäivänä. Jos kyseinen päivä
kuitenkin on yleinen vapaapäivä, hakemuksia pidetään
jätettyinä seuraavana ensimmäisenä työpäivänä.
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Kuitenkin sellaisten omenoiden vientitodistusten osalta,

joiden määräpaikkana on Hongkong, Singapore, Malesia,
Indonesia, Thaimaa, Taiwan, Papua-Uusi-Guinea, Laos,
Kambodza, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentiina,
Meksiko tai Costa Rica, hakemuksia saa jättää ainoastaan
15 päivästä heinäkuuta seuraavan vuoden helmikuun
loppuun .

2.

Todistushakemuksiin on liitettävä jäljennös tuot

teiden vienti-ilmoituksesta . Tässä ilmoituksessa on oltava

ainakin yksi seuraavista maininnoista:

N:o L 292/ 17

— Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne
Vorausfestsetzung der Erstattung gemäß Artikel 5 der
Verordnung (EG) Nr. 2190/96

— Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής
χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής σύμφωνα με
το άρθρο 5 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 2190/96

— Application for export licence without advance fixing
of the refund in accordance with Article 5 of Regula
tion (EC) No 2190/96

— Demande de certificat d exportation sans fixation à

— Exportación para la que se presentara una solicitud a
posteriori de certificado de exportación sin fijación
anticipada de la restitución (sistema B)
— Udførsel, for hvilken der efterfølgende ansøges om
eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen
(system B)
— Ausfuhr, für die nachträglich eine Ausfuhrlizenz ohne
Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird
(System B)

— Εξαγωγή για την οποία Sa υποβληθεί αίτηση εκ
των υστέρων για την έκδοση πιστοποιητικού
εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής
(σύστημα B)

— Export to be the subject of an a posteriori application
for an export licence without advance fixing of the
refund (system B)

— Exportation qui fera l'objet d une demande a poste
riori de certificat d'exportation sans fixation à l'avance
de la restitution (système B)
— esportazione che sara oggetto di una domanda a poste
riori di titolo di esportazione senza fissazione antici
pata della restituzione (sistema B)
— Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder

vaststelling vooraf van de restitutie (B-stelsel) zal
worden aangevraagd

— Exportação que sera objecto de um pedido a posteriori
de certificado de exportação sem prefixação da resti
tuição (sistema B)

— Vienti, josta jätetään jälkikäteen todistushakemus,
johon ei sisälly tuen ennakkovahvistutsta (B-menet
tely)

— Export som kräver en ansökan i efterhand om export
licens utan förutfastställelse av bidraget (system B).
3 . Todistushakemuksen ja todistuksen kohdassa 22 on
oltava ainakin yksi seuraavista maininnoista:
— Solicitud de certificado de exportación sin fijación

anticipada de la restitución con arreglo al artículo 5
del Reglamento (CE) n° 2190/96
— Ansøgning om eksportlicens uden forudfastsættelse af
restitutionen, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2190/96

l'avance de la restitution conformément à l'article 5 du

règlement (CE) n0 2190/96
— Domanda di titolo di esportazione senza fissazione
anticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n . 2190/96

— Aanvraag om een uitvoercertificaat zonder vaststelling
vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 2190/96

— Pedido de certificado de exportação sem prefixação da
restituição, nos termos do artigo 5? do Regulamento
(CE) n? 2190/96
— Asetuksen (EY) N:o 2190/96 5 artiklan mukainen
vientitodistushakemus ilman tuen ennakkovahvistusta

— Ansökan om exportlicens utan förutfastställelse av
bidraget enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2190/96.
4. Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle liitteessä
IV olevan mallin mukaisesti jokaisen viikon torstaina

viimeistään kello 12.00 (Brysselin aikaa) tiedonanto, jossa
ilmoitetaan jokaisen 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen
jättöpäivän ja jokaisen tuoteluokan osalta seuraavat tiedot:
— määrät, joille todistuksia on haettu, tai tarvittaessa,
ettei hakemuksia ole;

— määrät, joiden osalta todistushakemukset on peruu
tettu ;

— määrät, joita ei ole käytetty.

Tämä tiedonanto käsittää määrät, joita koskevia hake
muksia pidetään jätettyinä toisen kuluvaa viikkoa edel
tävän viikon aikana .

5. Jos yhden tuotteen osalta haetut määrät ylittävät tai
uhkaavat ylittää kyseiselle vientikaudelle säädetyn ohjeel
lisen määrän, komissio voi vahvistaa päivämäärän siten,
että hylätään todistushakemukset, joiden osalta tuotteiden
vienti-ilmoitus on hyväksytty kuluvan vientiajanjakson
aikana kyseisen päivän jälkeen .
6. Jokaisen vientiajanjakson päätyttyä komissio tutkii
käytettävissään olevien tietojen perusteella jokaisen tuot
teen osalta, ylittävätkö muut kuin Uruguayn kierroksen
monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehdyn sopimuksen
maataloudesta 10 artiklan 4 kohdassa määrätyn elintarvi
keavun mukaisesti määrätyt säädetyt ohjeelliset määrät, ja
vahvistaa lopulliset vientituet.

N:o L 292/ 18
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Jos määrät ylittyvät, komissio voi vähentää vientituen
määrää näiden toimien osalta.

Lisäksi komissio voi perustamissopimuksen 228 artiklan
mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvien vuosittaisten
rajoitusten noudattamiseksi vahvistaa haetuista määristä
myönnettävän prosenttiosuuden .
7. Vientitodistukset annetaan kuluvan ajanjakson osalta
annettujen todistusten vientiajanjakson päättymistä seuraa
vana neljäntenätoista työpäivänä. Todistuksen kohdassa 22
on oltava ainakin yksi seuraavista maininnoista, täyden
nettynä vientituen määrällä, jota on muutettu 6 kohdan
ensimmäisen

alakohdan

mukaisesti,

sekä

tuotteen

määrällä, johon on mahdollisesti vahvistettu 6 kohdan
kolmannessa alakohdassa tarkoitetun myönnettävän
prosenttiosuuden mukainen vähennys:

— Certificado de exportación sin fijación anticipada de la
restitución por una cantidad de . . . kilogramos de los
productos que se indican en la casilla 16, a un tipo de
. . . ecus/tonelada

— Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen
for en mængde på ... kg produkter, anført i rubrik 1 6,
til en sats på . . . ECU/ton
— Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung
für eine Menge von ... kg der in Feld 1 6 genannten
Erzeugnisse zum Satz von . . . ECU/Tonne

— Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της
επιστροφής για ποσότητα . . . χιλιογράμμων των
προϊόντων που αναγράφονται στη θέση 16 ύψους

Asianomaisen on esitettävä nämä todistukset suoraan
vientituen maksamisesta vastaavalle toimielimelle . Tämä

toimielin kirjaa ja leimaa todistuksen.

6 artikla

Yleiset säännökset

1.

rate of ECU . . ./tonne

— Certificat d exportation sans fixation à l'avance de la
restitution pour une quantité de . . . kilogrammes de
produits figurant à la case 1 6, au taux de . . . écus/
tonne

— Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della
restituzione per un quantitativo di ... kg dei prodotti
indicati nella casella 16, al tasso di . . . ECU/t

— Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de
restitutie voor ... kg van de in vak 1 6 genoemde
produkten; de restitutie bedraagt . . . ecu/ton
— Certificado de exportação sem prefixação da restituição
para uma quantidade de . . . quilogramas de produtos

ilmoitettava niistä komissiolle .

2. Todistushakemusten ja todistusten kohdassa 16 on
oltava asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 olevan vientitukia
varten

vahvistetun

maataloustuotteiden

Todistushakemuksessa ja todistuksessa voi kuitenkin olla
samanaikaisesti useampia koodeja sillä edellytyksellä, että
nämä koodit kuuluvat samaan tuoteluokkaan ja että
niiden tuen määrät ovat samat.

Luokalla tarkoitetaan asetuksen (ETY) N:o 3719/88 13 a
artiklan toisen kohdan mukaisesti seuraavia tuoteluokkia:

— CN-koodiin 0702 00 kuuluvat tomaatit,

— CN-koodiin 0802 12 kuuluvat kuorettomat mantelit,

— CN-koodiin 0802 21 ja 0802 22 kuuluvat hasselpähki
nät,

— CN-koodiin 0802 31 kuuluvat kuorelliset saksanpäh
kinät,

— CN-koodiin 0805 10 kuuluvat appelsiinit,
— CN-koodeihin 0805 20 11 , 0805 20 21 ja 0805 20 31
kuuluvat klementiinit,

— CN-koodeihin 0805 20 13, 0805 20 23 ja 0805 20 33
kuuluvat monrealit (monreales) ja satsumat,
— CN-koodeihin 0805 20 15, 0805 20 25 ja 0805 20 35
kuuluvat mandariinit ja wilkingit,
— CN-koodeihin 0805 20 17, 0805 20 27 ja 0805 20 37
kuuluvat tangeriinit,
— CN-koodeihin 0805 20 19, 0805 20 29 ja 0805 20 39
kuuluvat muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit,
— CN-koodeihin 0805 30 20, 0805 30 30 ja 0805 30 40
kuuluvat sitruunat,

— CN-koodiin 0805 30 90 kuuluvat limetit,

— CN-koodiin 0806 10 kuuluvat syötäviksi tarkoitetut
viinirypäleet,

— Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en
kvantitet av . . . kilo av de produkter som anges i fält
16, till ett belopp av . . . ecu/ton.

— CN-koodiin 0808 10 kuuluvat omenat,

Kuitenkin hakemukset hylätään, jos 6 kohdassa tarkoi
tetun vientituen tai myönnettävän prosenttiosuuden

3.

suuruus on nolla.

8.

Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 22 artiklaa ei sovelleta

1 —7 kohdassa tarkoitettuihin todistuksiin .

nimikkeistön

tuotekoodi .

indicados na casa 16, à taxa de . . . ecus/tonelada.

— Vientitodistus, johon ei liity vientituen ennakkovahvis
tusta, ... kilogramman määrälle kohdassa 16 mainit
tuja tuotteita, tuen määrä . . . ecua/tonni

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen elin tai

toimivaltaiset elimet vientitodistusten antamista varten ja

. . . Ecu /τόνο

— Export licence without advance fixing of the refund
for ... kilograms of products as listed in ox 16, at a

15. 11 . 96

— CN-koodiin 0809 30 kuuluvat persikat ja nektariinit.
Tiedonannoissa, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava

komissiolle tämän asetuksen liitteissä olevilla lomakkeilla,
määrien on oltava luokiteltuna sen mukaan, ovatko ne osa

Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotte
luissa tehdyn sopimuksen maataloudesta 10 artiklan 4
kohdassa määrättyä elintarvikeapua.
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Jos tiedonannolle vahvistettu päivä on yleinen kansallinen

esittämistä ei kuitenkaan vaadita vientituen maksamiseksi

vapaapäivä, kyseisen jäsenvaltion on lähetettävä mainittu
tiedonanto yleistä kansallista vapaapäivää edeltävänä
työpäivänä.

sellaisten toimien osalta, joihin ei sovelleta asetuksen
(ETY) N:o 3665/87 38 artiklassa tai neuvoston asetuksessa

Tiedonanto on lähetettävä telekopiolla
sähköisen tiedonsiirron välityksellä.
4.

tai

(ETY) N:o 565/80 (') tarkoitettua menettelyä.

muun

Todistukset eivät ole siirrettävissä.

5. Asetuksessa (ETY) Nro 3665/87 säädettyjen edelly
tysten lisäksi vientitukien maksamisen edellytyksenä on
seuraavien asiakirjojen esittäminen:
— niiden tuotteiden osalta, joille on vahvistettu yhteinen
laatuvaatimus, asetuksen (EY) N:o 2251 /92 4 artiklan 4
kohdassa säädetty tarkastustodistus,
— niiden tuotteiden osalta, joille ei ole vahvistettu
yhteistä laatuvaatimusta, ja jos sovelletaan kolmansiin
maihin vietävien hedelmien ja vihannesten laatua
koskevia kansallisia vaatimuksia, jäsenvaltioiden
valvontaviranomaisten antama asiakirja, jossa todiste
taan, että tuotteet vastasivat tarkastushetkellä kyseisiä

7 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1488/95. Kuitenkin asetuksen
(EY) N:o 1488/95 4 artiklan säännöksiä sovelletaan edel

leen mainitun asetuksen 3 artiklassa tarkoitettujen ennen
18 päivää marraskuuta 1996 haettujen tuen ennakkovah
vistuksen sisältävien todistusten myöntämisessä ja
kyseisen asetuksen 5 ja 6 artiklan säännöksiä sovelletaan

edelleen mainitun asetuksen 5 artiklassa tarkoitettujen
todistusten, jotka on haettu sellaisten tuotteiden viennille,

joiden vienti-ilmoitus on hyväksytty ennen 25 päivää
marraskuuta 1996, myöntämisessä.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina
tähän asetukseen ja ne luetaan liitteessä V olevan vastaa
vuustaulukon mukaisesti .

8 artikla

vaatimuksia.

Voimaantulo

Kuitenkin asetuksen (ETY) N:o 3665/87 34 artiklan 1
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen hedelmien ja vihan
nesten toimitusten koskiessa enintään 500 kilogramman

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

määriä tuoteluokkaa kohden ,

sessa lehdessä.

— asetuksen (ETY) N:o 2251 /92 4 artiklan 4 kohdassa
säädetyn tarkastustodistuksen

Tukien myöntämisjärjestely noudattaa Ai - ja A2-menette
lyä, ja sitä sovelletaan 18 päivästä marraskuuta 1996 Ai - ja
A2-todistusten hakemuksiin ja 25 päivästä marraskuuta

tai

1996 sellaista vientiä varten haettaviin B-todistuksiin,

— ensimmäisen

alakohdan

toisen

mukaisesti annetun asiakirjan

luetelmakohdan

joiden osalta vienti-ilmoitus on hyväksytty 24 päivän
marraskuuta 1996 jälkeen .

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE I

Lomake asetuksen (EY) Nro 2190/96 2 artiklan 2 kohdassa säädettyjä tiedonantoja varten
AI -TODISTUKSET

Jäsenvaltio:

Hakemusten jättöpäivä:
Haetut määrät
Tuote '

Elintarvikeapu
(GATT)
(kilogrammaa)

(tuotteen nimi)

Muut

(kilogrammaa)

\
I

\
\

\
LIITE II

Lomake asetuksen (EY) N:o 2190/96 3 artiklan 3 kohdassa säädettyjä tiedonantoja varten
A2-TODISTUKSET

Jäsenvaltio:

Hakuajanjakso: (mistä)

(mihin)
Elintarvikeapu (GATT)

Tuote

(tuotteen nimi)

Muut

Määräpaikka
tai

määräpaikkaryhmä

Tarvittava
vähimmäismäärä

määrät

Haetut

Tarvittava
vähimmäismäärä

määrät

(ecua/nettopainotonni)

(kilogrammaa)

(ecua/nettopainotonni)

(kilogrammaa)

|

|
|
|

|
|

|

|
I
|
|

Haetut
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LIITE III

Lomake asetuksen (EY) N:o 2190/96 4 artiklan 4 kohdassa säädettyjä tiedonantoja varten
AI - JA A2-TODISTUKSET
Jäsenvaltio:
Päivämäärä:

Peruutetut hakemukset
Tuote

Elintarvikeapu
(GATT)
(kilogrammaa)

(tuotteen nimi)

Käyttämättömät todistukset ja määrät

Muut

(kilogrammaa)

Vientituen määrä

Elintarvikeapu
(GATT)
(kilogrammaa)

(ecua/nettopainotonni)

Muut

(kilogrammaa)

LIITE IV

Lomake asetuksen (EY) Nro 2190/96 5 artiklan 4 kohdassa säädettyjä tiedonantoja varten
B-TODISTUKSET

Jäsenvaltio:
Todistusten hakupäivä (*):
Todistushakemukset

Tuote

(tuotteen nimi)

Elintarvikeapu
(GATT)
(kilogrammaa)

Muut

(kilogrammaa)

I
(") 5 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Peruutetut hakemukset

Elintarvikeapu
(GATT)
(kilogrammaa)

Muut

(kilogrammaa)

Käyttämättömät määrät

Elintarvikeapu
(GATT)
(kilogrammaa)

Muut

(kilogrammaa)

N:o L 292/22
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LIITE V

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 1488/95

Tämä

asetus

Artikla

Kohta

Artikla

Kohta

1

1

1

2 ja 3

1

2

1

3

1

4

6

1

2

3

1

2

1

3

2

6

2

3

3

4

2

3

4

4

3

4

1

2

3

4

2

2

4

4

3

4

5

4

4

2

5

4

5

4

6

5

1

5

1

5

2

5

1 ja 2

5

4

5

3

5

5

5

7

5

6

5

8

5

6

2

2

5

4

4

4

6

3

6

5

6

7

8

9

10
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2191 /96,
annettu 14 päivänä marraskuuta 1996,

viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen
vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

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 2 kohdan,
sekä katsoo, että

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

on

vahvistettava

ottaen

huomioon

neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista
tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myön
tämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden
osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun
komission asetuksen (EY) Nro 1501 /95 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 95/96 (4),
1 artiklassa tarkoitetut tekijät,

näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta vilja
alan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti näiden
tuotteiden noteerauksiin ja hintoihin yhteisössä ja maail
manmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liit
teessä mainitun suuruiseksi,

neuvoston asetuksessa (ETY) Nro 990/93 (*), sellaisena

kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 1380/95 (6),
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 Q; tämä olisi otettava
huomioon tukia vahvistettaessa,

asetuksella (EY) Nro 1222/96 (8) käyttöön otettu muutos
huomioon ottaen luku 9 on katsottava 1 päivästä tammi
kuuta 1997 yhdistetyksi vientitukinimikkeistön koodiin

niiden ensimmäisten kahdeksan luvun jälkeen, jotka viit
taavat yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeistöön, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla

vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja
karkeisiin jauhoihin sovellettava tuki on laskettava ottaen
huomioon kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava
viljamäärä; nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY)

Asetuksen (ETY) Nro 1766/92 1 artiklan a, b ja c

Nro 1501 /95,

mainitun suuruisiksi .

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

kohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden,
maltaita lukuun ottamatta, vientituet vahvistetaan liitteessä

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 181 , 1.7.1992, s. 21
(2) EYVL N:o L 126, 24.5.1996, s. 37
(3) EYVL N:o L 147, 30.6.1995, s. 7

h) EYVL N:o L 18, 24.1.1996, s. 10

o EYVL N:o L 102, 28.4.1993 , s . 14
(«) EYVL N:o L 138 , 21.6.1995, s. 1
O EYVL N:o L 65, 15.3.1996, s. 1
8 EYVL N:o L 161 , 29.6.1996, s . 62
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viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovel
lettavien tukien vahvistamisesta 14 päivänä marraskuuta 1996 annettuun komission asetukseen
(ecua/t)
Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

\

0709 90 60 000
0712 90 19 000
1001 10 00 200
1001 10 00 400
1001 90 91 000
1001 90 99 000

1002 00 00 000

—

—

—

—

—

—

—

03

6,00

02

0

03

1003 00 90 000

1004 00 00 200
1004 00 00 400
1005 10 90 000
1005 90 00 000

1007 00 90 000

21,50
0

—

—

03

21,50

02

Tuotekoodi

1008 20 00 000

—

02

1003 00 10 000

Tuen määrä (2)

(ecua/t)

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 11 000

Määräpaikka (')

Tuen määrä (2)

—

—

—

1101 00 15 100

01

22,00

1101 00 15 130

01

20,50

1101 00 15 150

01

19,00

1101 00 15 170

01

17,50

01

16,00

1101 00 15 180
1101 00 15 190

1101 00 90 000
1102 10 00 500
1102 10 00 700

1102 10 00 900
1103 11 10 200
1103 11 10 400
1103 11 10 900
1103 11 90 200
1103 11 90 800

—

—

01

—

—

41,00

—

—

—

—

01
—

—

01
—

22,00 (3)
-o
—

22,00 (3)
—

(') Määräpaikat ovat:
01 kaikki kolmannet maat,

02 muut kolmannet maat,

03 Sveitsi, Liechtenstein, Ceuta ja Melilla.

(2) Jugoslavian liittotasavaltaan (Serbia ja Montenegro) suuntautuvaan vientiin myönnetään tukea ainoastaan asetuksissa (ETY) Nro 990/93, sellaisena kuin se
on muutettuna, ja (EY) N:o 462/96 säädetyin edellytyksin .

(') Tukea ei myönnetä, jos tuote sisältää puristettua jauhoa.

Huom. Alueet määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 2145/92, sellaisena kuin se on muutettuna, (EYVL N:o L 214, 30.7.1992,
s . 20).
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N:o L 292/25

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2192/96,

annettu 14 päivänä marraskuuta 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) Nro 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

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

1 artikla

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

kiinteät

arvot vahvistetaan

liitteessä

olevassa

taulukossa merkityllä tavalla.

sekä katsoo, että
2 artikla

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

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 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
(♦) EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1
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tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
14 päivänä marraskuuta 1996 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
C N - koodi

Kolmannen maan koodi (')

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 45

204

46,1

999

46,1

052

68,5

0707 00 40

0709 90 79

0805 20 31

624

124,4

999

96,5

052

75,5

999

75,5

052

85,5

204

97,3

999

91,4

0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37,
0805 20 39

0805 30 40

0806 10 50

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 67

052

60,1

999

60,1

052

67,1

388

45,2

400

83,7

528

49,4

600

54,0

999

59,9

052

126,2

400

257,9

999

192,0

060

45,9

064

44,7

400

79,0

404

70,5

999

60,0

052

72,0

064

79,4

400

58,9

624

62,2

999

68,1

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

NEUVOSTO

NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 28 päivänä lokakuuta 1996,

Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välisen, Egyptistä peräisin olevan ja
sieltä yhteisöön tulevan riisin tuontijärjestelyjen mukauttamista koskevan sopi
muksen tekemisestä kirjeenvaihtona
(9 6/640/ EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan
yhdessä sen 228 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,
ottaa huomioon komission ehdotuksen ,
sekä katsoo, että

Euroopan talousyhteisön ja Egyptin arabitasavallan yhteistyösopimuksen (') 19 artiklassa
määrätään tästä maasta peräisin olevan ja sieltä tulevan riisin yhteisöön tunnissa sovellet
tavan maksun alentamisesta 32 000 tonnin vuotuisen määrän rajoissa ja sillä edellytyksellä,
että kannatetaan vientimaksu; samassa sopimuksessa määrätään, että yhteisö voi Egyptin
edut huomioon ottaen mukauttaa tätä menettelyä, jos sen lainsäädäntöä muutetaan,
Uruguayn kierroksen yhteydessä tehdyn maataloussopimuksen mukaisesti yhteisö on
sitoutunut korvaamaan muuttuvat maksut tulleilla; tämä muutos edellyttää Egyptin kanssa
tehdyn sopimuksen mukauttamista,
tätä varten yhteisö on neuvotellut Egyptin arabitasavallan kanssa kirjeenvaihtona tehdyn
sopimuksen mainitun menettelyn mukauttamisesta, ja
olisi hyväksyttävä tämä sopimus,
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välinen
kirjeenvaihtona tehty sopimus Egyptistä peräisin olevan ja sieltä yhteisöön tulevan riisin
tuontijärjestelyjen mukauttamisesta.
Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.
(') EYVL N:o L 266, 27.9.1978, s . 1

N:o L 292/27

Nro L 292/28

HFTI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa
sopimus yhteisöä sitovasti f).
3 artikla

Sopimuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mahdolliset valvontatoimen
piteet mukaan lukien, annetaan asetuksen (ETY) N:o 1418/76 (2) 27 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen .

Jos sopimuksen soveltaminen edellyttää läheistä yhteistyötä Egyptin arabitasavallan kanssa,
komissio voi toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet tällaisen yhteistyön turvaamiseksi .
Tehty Luxemburgissa 28 päivänä lokakuuta 1996.

Neuvoston puolesta
D. SPRING

Puheenjohtaja

(') Sopimuksen voimaantulopäivä julkaistaan neuvoston pääsihteerin toimesta Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä.

(2) Riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 21 päivänä kesäkuuta 1976 annettu neuvoston asetus (ETY)
N:o 1418/76 (EYVL N:o L 166, 25.6.1976, s. 1 ), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 3072/95 (EYVL Nro L 329, 30.12.1995, s. 18).
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Nro L 292/29

KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välinen Egyptistä peräisin olevan ja sieltä
yhteisöön tulevan riisin tuontijärjestelyjen mukauttamisesta kirjeenvaihtona tehty
sopimus
Kirje N:o 1

Brysselissä 4. marraskuuta 1996
Arvoisa Herra,

minulla on kunnia viitata Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan väliseen kirjeenvaihtona
tehtyyn sopimukseen Egyptistä peräisin olevan ja sieltä yhteisöön tulevan riisin tuontia koske
vasta menettelystä.

Tämän sopimuksen mukaisesti Egyptistä peräisin olevan ja sieltä tulevan riisin (CN-koodi 1006)
tuontiin sovellettava tulli on sama kuin asetuksen (ETY) N:o 1418/76 12 artiklan mukaisesti
laskettu tulli, josta on vähennetty 25 prosenttia.
Sovitun alennuksen soveltaminen tulleihin ei enää riipu siitä, kantaako Egypti tuotteesta vienti
maksun .

Tätä tullinalennusta sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1996.

Tämä sopimus tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua sen.
Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa olevanne yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä.
Kunnioittavasti,

Euroopan unionin neuvoston puolesta

r

Nro L 292/30

FI
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Kirje N:o 2
Brysselissä 4. marraskuuta 1996

Arvoisa Herra,

minulla on kunnia ilmoittaa saaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne :

"Minulla on kunnia viitata Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan väliseen kirjeenvaih
tona tehtyyn sopimukseen Egyptistä peräisin olevan ja sieltä yhteisöön tulevan riisin tuontia
koskevasta menettelystä.
Tämän sopimuksen mukaisesti Egyptistä peräisin olevan ja sieltä tulevan riisin (CN-koodi
1006) tuontiin sovellettava tulli on sama kuin asetuksen (ETY) N:o 1418/76 12 artiklan
mukaisesti laskettu tulli, josta on vähennetty 25 prosenttia.
Sovitun alennuksen soveltaminen tulleihin ei enää riipu siitä, kantaako Egypti tuotteesta
vientimaksun .

Tätä tullinalennusta sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1996.

Tämä sopimus tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua sen .
Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa olevanne yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä ."

Minulla on kunnia vahvistaa Egyptin arabitasavallan hallituksen olevan yhtä mieltä kirjeen sisäl
löstä .

Kunnioittavasti,

Egyptin arabitasavallan hallituksen
puolesta
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N:o L 292/31

NEUVOSTON PAATOS,

tehty 28 päivänä lokakuuta 1996,

Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välisen Egyptistä peräisin olevien ja
sieltä yhteisöön tulevien appelsiinien tuontijärjestelyjen mukauttamista koskevan
sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona
(96/641 /EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 113 artiklan yhdessä 228 artiklan
2 kohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

sopimus Egyptistä peräisin olevien ja sieltä yhteisöön tule
vien appelsiinien tuontijärjestelyjen mukauttamisesta.
Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo, että
2 artikla

Uruguayn kierroksen monenkeskisten kauppaneuvotte
lujen yhteydessä appelsiinien tuontijärjestelyjä on
muutettu ,

näillä uusilla järjestelyillä voi olla kielteinen vaikutus
Egyptistä yhteisön alueelle kohdistuvaan perinteiseen

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään
henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus yhteisöä
sitovasti (2).

tuontiin ,

Euroopan talousyhteisön ja Egyptin arabitasavallan välisen
yhteistyösopimuksen (') 22 artiklassa määrätään, että

3 artikla

milloin olemassa oleviin sääntöihin tehdään muutoksia,

yhteisö voi muuttaa kyseisiä tuotteita koskevassa sopimuk
sessa määrättyjä järjestelyjä,

yhteisö on Egyptin arabitasavallan kanssa samaa mieltä

Tarvittaessa komissio antaa sopimuksen soveltamista
koskevat yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (ETY) Nro
1035/72 (3) 33 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti .

siitä, että ennen uuden Euro—Välimeri-sopimuksen teke
mistä mainitut järjestelyt hyväksytään kirjeenvaihtona
tehdyn sopimuksen perusteella, ja

tämä sopimus olisi nyt hyväksyttävä,

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä lokakuuta 1996.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:
1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja
Egyptin arabitasavallan välinen kirjeenvaihtona tehty

(') EYVL Nro L 266, 27.9.1978, s. 1

Neuvoston puolesta
D. SPRING

Puheenjohtaja

(2) Sopimuksen voimaantulopäivä julkaistaan neuvoston pääsih
teeristön toimesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
(3) Hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 18
päivänä toukokuuta 1972 annettu neuvoston asetus (ETY) Nro
1035/72 (EYVL Nro L 118, 20.5.1972, s. 1 ), asetus sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY)

Nro 1363/95 (EYVL Nro L 132, 16.6.1995, s. 8).

N:o L 292/32
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KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välinen Egyptistä peräisin olevien ja
sieltä yhteisöön tulevien appelsiinien tuontijärjestelyjen mukauttamisesta kirjeenvaih
tona tehty sopimus
Kirje n:o 1

Brysselissä 4. marraskuuta 1996
Arvoisa Herra,

minulla on kunnia viitata Egyptin viranomaisten ja Euroopan komission yksiköitten välisiin
neuvotteluihin Uruguayn kierroksen jälkeisten WTO:n uusien sitoumuksien täytäntöönpanosta.

Näiden neuvottelujen tavoitteena oli myöntää Egyptille, ennen uuden Euro—Välimeri-sopi
muksen tekemistä ja yhteistyösopimuksen 22 artiklan mukaisesti, Euroopan talousyhteisön ja
Egyptin arabitasavallan välisessä yhteistyösopimuksessa määrättyjä etuuksia vastaavat etuudet.
Koodiin ex 0805 10 kuuluvien tuoreiden appelsiinien osalta on sovittu seuraavaa:

1 . 1 päivästä joulukuuta 31 päivään toukokuuta ja 8 000 tonnin enimmäismäärän osalta tulo
hinta, josta lähtien ei kanneta paljoustulleja, on 273 ecua tonnilta.
2. Tätä sovittua tulohintaa alennetaan samassa suhteessa ja samaan tahtiin kuin WTO:n kiinteitä
tulohintoja.

3 . Jos tietyn tavaraerän tulohinta on 2, 4, 6 tai 8 prosenttia sovittua tulohintaa alempi, paljous
tulli on tapauksesta riippuen 2, 4, 6 tai 8 prosenttia tästä tulohinnasta.
4. Jos tietyn tavaraerän tulohinta on alle 92 prosenttia sovitusta tulohinnasta, sovelletaan WTO:n
kiinteää paljoustullia.
Tämä sopimus tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua sen. Sitä sovelletaan 1
päivästä joulukuuta 1996.
Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä edellä esitetystä.
Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan unionin neuvoston puolesta
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Nro L 292/33

Ktrje n:o 2
Brysselissä 4. marraskuuta 1996
Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa saaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

"Minulla on kunnia viitata Egyptin viranomaisten ja Euroopan komission yksiköitten välisiin
neuvotteluihin Uruguayn kierroksen jälkeisten WTO:n uusien sitoumuksien täytäntöönpa
nosta .

Näiden neuvottelujen tavoitteena oli myöntää Egyptille, ennen uuden Euro—Välimeri-sopi
muksen tekemistä ja yhteistyösopimuksen 22 artiklan mukaisesti, Euroopan talousyhteisön ja
Egyptin arabitasavallan välisessä yhteistyösopimuksessa määrättyjä etuuksia vastaavat etuudet.
Koodiin ex 0805 10 kuuluvien tuoreiden appelsiinien osalta on sovittu seuraavaa:
1 . 1 päivästä joulukuuta 31 päivään toukokuuta ja 8 000 tonnin enimmäismäärän osalta tulo
hinta, josta lähtien ei kanneta paljoustulleja, on 273 ecua tonnilta.
2. Tätä sovittua tulohintaa alennetaan samassa suhteessa ja samaan tahtiin kuin WTO:n kiin
teitä tulohintoja.

3 . Jos tietyn tavaraerän tulohinta on 2, 4, 6 tai 8 prosenttia sovittua tulohintaa alempi,
paljoustulli on tapauksesta riippuen 2, 4, 6 tai 8 prosenttia tästä tulohinnasta.

4. Jos tietyn tavaraerän tulohinta on alle 92 prosenttia sovitusta tulohinnasta, sovelletaan
WTO:n kiinteää paljoustullia.
Tämä sopimus tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua sen. Sitä sovelletaan 1
päivästä joulukuuta 1996.
Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä edellä esitetystä ."
Minulla on kunnia vahvistaa hallitukseni olevan yhtä mieltä kirjeenne sisällöstä.
Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus .

Egyptin arabitasavallan
hallituksen puolesta
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KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 8 päivänä marraskuuta 1 996,

neuvoa-antavan energiakomitean perustamisesta
(9 6/642/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

1 artikla

sen ,

sekä katsoo, että

13 päivänä joulukuuta 1995 hyväksytyssä komission
valkoisessa kirjassa Euroopan unionin energiapolitiikka
(KOM(95)682) ehdotetaan neuvoa-antavan energiakomi
tean perustamista,

1 . Perustetaan komission yhteyteen
energiakomitea, jäljempänä 'komitea'.

neuvoa-antava

2. Komitea muodostuu energia-alan tuotanto-, jakelu-,
kulutus- ja ammattijärjestöpiirejä edustavista huomatta
vista henkilöistä sekä ympäristösuojelujärjestöjen edustuk
sesta .

2 artikla

7 päivänä toukokuuta 1996 annetussa neuvoston päätös
lauselamssa pannaan tyytyväisenä merkille yhteisön ener
gian tuottajia ja kuluttajia edustavien järjestöjen kanssa
vihreän kirjan perusteella toteutettujen neuvottelujen
laajuus ja avoimuus ja pyydetään komissiota jatkamaan
kuulemista yhteisön energiapolitiikan merkeissä,
kansalliset viranomaiset ja alan taloudelliset toimijat
tunnustavat vuoropuhelun tarpeen energia-alan edustajien
ja komission yksiköiden välillä,

vuoropuhelun on autettava komissiota keräämään mielipi
teitä erityisesti Euroopan energiapolitiikan tavoitteista ja

Tehtävä

1.
Komitea voi neuvoa komissiota yhteisön kaikissa
energiapoliittisissa kysymyksissä.

2. Edellä 2 artiklassa määrätyn tavoitteen saavuttami
seksi komitea antaa lausuntoja tai laatii komissiolle kerto
muksia tämän pyynnöstä tai omasta aloitteestaan; komitea
ei äänestä neuvotteluissaan .

3.
Pyytäessään komitealta lausuntoa tai kertomusta 2
kohdan nojalla komissio voi asettaa määräajan, jonka
kuluessa lausunto tai kertomus on annettava .

täytäntöönpanosta,
3 artikla

Euroopan yhteisön perustamissopimukseen ja Euratomin
perustamissopimukseen perustuva TTK-puiteohjelma
takaa teknologian kehityksen sekä muun energian kuin
ydinenergian että ydinenergian alalla,

olisi perustettava neuvoa-antava energiakomitea, jonka
rakenne ja toiminta ovat omiaan vastaamaan komission
tavoitteita,

Koostumus

1.

Komiteassa on 31 (kolmekymmentäyksi) jäsentä.

2.

Paikat täytetään seuraavasti :

— viisitoista ( 15) koko energia-alan ammattilaista edus
tavaa jäsentä,
— kahdeksan (8) energian kuluttajia edustavaa jäsentä,

komissiolle on tärkeätä kuulla energia-alan kaikkia toimi
joita edustavaa ryhmää, ja

kyseiselle komitealla olisi annetava saatuun kokemukseen
perustuva asema,

— kuusi (6) alan työntekijöiden ammattijärjestöjä edus
tavaa jäsentä,

— yksi ( 1 ) ympäristösuojelua edustava jäsen,
— yksi ( 1 ) komission yksiköiden edustaja.
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4 artikla
Nimeäminen

2.

N:o L 292/35

Komitea valitsee kahden kolmasosan enemmistöllä

läsnäolevista jäsenistä kolmen vuoden välein keskuudes
taan kolme (3) varapuheenjohtajaa, joista yksi edustaa teol

lisuutta, yksi kuluttajia ja yksi ammattijärjestöjä.
1.

Komissio nimeää komitean jäsenet ja varajäsenet.

2.

Jokaiselle jäsenelle nimetään varajäsen .

3 . Euroopan energia-alan järjestöt (teollisuus, kuluttajat
ja ammattijärjestöt) sekä ympäristönsuojelujärjestöt esit
tävät komission pyynnöstä henkilöluettelon, jossa on
kolme henkilöä jokaista paikkaa (sekä jäsenet että varajä
senet) kohti .
4.

Järjestöjen yhtä paikkaa kohti esittämien kolmen

3.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, joiden toimi
kausi on päättynyt, pysyvät tehtävässään, kunnes heille on
löydetty seuraajat tai kunnes heidän toimikautensa on

uusittu .

4. Jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan toimi
kausi keskeytetään, hänelle nimetään seuraaja toimi
kauden jäljellä olevaksi ajaksi ensimmäisessä ja toisessa
alakohdassa määrättyä menettelyä noudattaen .

ehdokkaan on kaikkien oltava eri kansallisuutta.

5. Varajäsen osallistuu komitean tai 1 1 artiklassa tarkoi
tettujen työryhmien kokouksiin ainoastaan silloin, kun
jäsen on poissa tai estynyt osallistumasta, sanotun kuiten
kaan rajoittamatta, mitä 10 artiklassa määrätään .
5 artikla
Toimikausi

1.
Komitean jäsenten ja varajäsenten toimikausi on
kolme (3) vuotta. Toimikausi voidaan uusia yhden kerran .

Komissio pidättää kuitenkin itsellään oikeuden lopettaa
toimikauden ennen sen päättymistä.

8 artikla

Työvaliokunta

1 . Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat muodostavat
työvaliokunnan .

2.

Työvaliokunta valmistelee ja järjestää komitean työt.

3 . Työvaliokunta voi kutsua kaikista 10 artiklassa
tarkoitetuista
työryhmistä
edustajan
osallistumaan
kokouksiinsa.

2. Toimikauden päätyttyä jäsenet ja heidän varajäse
nensä pysyvät tehtävässään, kunnes heidän seuraajansa

9 artikla

nimetään tai heidän toimikautensa uusitaan .

Sihteeristön tehtävät

3 . Jäsenen toimikausi loppuu ennen toimikauden päät
tymistä, jos hän eroaa komiteasta tai jos hän kuolee.
Jäsenen toimikausi voi loppua myös, jos häntä ehdottanut
järjestö pyytää uuden jäsenen nimeämistä hänen tilalleen .

Komissio huolehtii komitean, työvaliokunnan ja työryh
mien sihteeristön tehtävistä .

Jäsenen tilalle nimetään uusi jäsen toimikauden jäljellä
olevaksi ajaksi 4 artiklassa määrättyä menettelyä noudat

10 artikla

taen .

4.

Työryhmät

Suoritetut tehtävät eivät oikeuta palkkioon .
1.
6 artikla

Julkaiseminen

Komissio julkaisee tiedoksi luettelon jäsenistä Euroopan

yhteisöjen virallisessa lehdessä.
7 artikla

Puheenjohtajuus

1 . Komitea valitsee puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi .
Valinnan on tapahduttava kahden kolmasosan enemmis
töllä läsnäolevista jäsenistä.

Edellä 2 artiklassa määritellyn tavoitteen toteuttami

seksi komitea voi :

a) perustaa väliaikaisia työryhmiä . Se voi antaa jäsenelle
oikeuden antaa paikkansa työryhmässä erityisesti
nimetylle asiantuntijalle . Tällä tavalla nimetyllä edusta
jalla on samat oikeudet kuin jäsenellä, jonka sijaisena
hän toimii työryhmässä;
b) ehdottaa komissiolle asiantuntijoiden kutsumista autta
maan sitä määrätyissä tehtävissä.
2.

Työryhmässä on enintään 1 1 jäsentä .

3 . Työryhmän perustaminen edellyttää, että komissio
hyväksyy ennalta työryhmän rahoituksen .

Nro L 292/36

IFII

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

15 . 11 . 96

11 artikla

14 artikla

Tarkkailijat

Luottamuksellisuus

Niiden komission yksiköiden edustajat, joita asia koskee,
osallistuvat komitean ja työryhmien kokouksia tarkkaili
joina.

Komitean jäsenten on kunnioitettava työn luottamukselli
suutta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta, mitä perustamis
sopimuksen 214 artiklassa määrätään.

12 artikla

15 artikla

Lausunto ja kertomus

Tarkistus

Komitea antaa lausuntonsa tai kertomuksensa komissiolle .

Komissio voi komiteaa kuultuaan tarkistaa tätä päätöstä
saatujen kokemusten perusteella.

Mikäli komitea on yksimielinen lausunnossaan tai kerto
muksessaan, tämä muodostaa yhteisen kannan, mikä
myös ilmaistaan selonteossa. Jos lausunnosta tai kerto
muksesta ei päästä yksimielisyyteen, komitea ilmoittaa
komissiolle keskuudessaan ilmaistut eri näkemykset.
13 artikla

16 artikla
Voimaantulo

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

Kokoukset

1 . Komitea ja työvaliokunta kokoontuvat komission
toimipaikassa.

2. Puheenjohtaja kutsuu komitean ja työvaliokunnan
koolle omasta aloitteestaan tai jäsenten enemmistön pyyn
nöstä .

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 1996.

Komission puolesta
Christos PAPOUTSIS

Komission jäsen
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KOMISSION PAATOS,

tehty 13 päivänä marraskuuta 1996,

suu- ja sorkkatautitapausten vuoksi toteutettavista Bulgariasta peräisin olevien
tiettyjen eläinten ja niistä saatujen tuotteiden tuontia koskevista suojatoimenpi
teistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(96/643/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

lihan ja tiettyjen lihavalmisteiden tuonti tietyistä maista ja
niiden kautta Bulgaria mukaan lukien,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien
tuotteiden eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koske
vista periaatteista 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun
neuvoston direktiivin 90/675/ ETY ('), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/43/EY (2), ja erityi
sesti sen 19 artiklan 6 kohdan ,

komission päätöksessä 95/340/ EY (6), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna päätöksellä 96/584/EY Q, laaditaan
luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat
raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten
tuotteiden tuonnin; Bulgaria sisältyy tähän luetteloon; on
tarpeen varmistaa, että kaikki tuodut maitotuotteet on

käsitelty tavalla, joka tuhoaa viruksen,

eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuk

sista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja
yhteisöön

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien
eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista

periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja
90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991
annetun neuvoston direktiivin 91 /496/ETY (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/43/EY, ja

tuonnissa,

joita

eivät

koske

direktiivin

89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin

90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen
erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset 17
päivänä joulukuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä
92/ 118/ETY (8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission päätöksellä 96/405/EY (9), vahvistetaan edelly

erityisesti sen 18 artiklan 1 kohdan,

tykset eläinten suolten, vuotien ja nahkojen, luiden ja
luutuotteiden, sarvien ja sarvituotteiden, kavioiden ja sork
kien ja niistä valmistettujen tuotteiden , metsästysmuis

sekä katsoo, että

tojen ja käsittelemättömän villan ja karvan tuonnille; näitä

tuotteita voidaan tuoda vain, jos ne käsitellään tavalla, joka
tuhoaa viruksen; tiettyjä muita tuotteita voidaan kuitenkin
Bulgariassa on esiintynyt suu- ja sorkkatautia,

edelleen tuoda; tämä aines muodostaa uhan,

tämän vuoksi on tarpeen kieltää tiettyjen elävien sorkka
eläinten tuonti ja kauttakuljetus sekä tiettyjen eläintuot
teiden tuonti Bulgariasta; tiettyjä tuotteita voidaan
kuitenkin tuoda, jos ne on käsitelty erityisellä tavalla, ja

voimassa olevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti jäsen
valtiot sallivat elävien sorkkaeläimien ja niistä saatujen
tuotteiden tuonnin Bulgariasta; tämän vuoksi Bulgariassa
vallitseva tilanne merkitsee vakavaa uhkaa jäsenvaltioiden
karjoille elävillä eläimillä ja niistä saaduilla tuotteilla
käytävän kaupan vuoksi,

eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

on aiheellista toteuttaa tarvittavat toimenpiteet yhteisön
suojelemiseksi tämän taudin yhteisöön kulkeutumiselta,

ON TEHNYT TAMAN PÄÄTÖKSEN :

tietyistä Euroopan maista peräisin olevien tiettyjen elävien
eläinten ja niistä saatujen tuotteiden tuonnista yhteisöön
suu- ja sorkkatautitapauksissa 30 päivänä huhtikuuta 1993
tehdyssä komission päätöksessä 93/242/ETY (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 96/414/EY f*),
sallitaan tietyillä edellytyksillä elävien eläimien, tuoreen
(')
O
O
H

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

373,
162,
268 ,
110 ,

31.12.1990 , s. 1
1.7.1996, s. 1
24.9.1991 , s. 56
4.5.1993, s. 36

h EYVL N:o L 167, 6.7.1996, s. 58

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän

1 artikla

Muutetaan päätös 93/242/ETY seuraavasti :

1 . Poistetaan liitteestä B sana "Bulgaria".
2. Lisätään liitteeseen A sana "Bulgaria".
(<•)
O
(8)
O

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

200 , 24.8.1995, s . 38
255, 9.10.1996, s . 20
62, 15.3.1993, s. 49
165, 4.7.1996, s. 40
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1 . Jäsenvaltiot eivät saa sallia Bulgariasta peräisin
olevan maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuontia,
jollei näitä tuotteita ole käsitelty komission päätöksen
9 5/340/ EY 3 artiklan vaatimukset täyttävällä tavalla.

2. Komission päätöksen 93/242/ ETY määräysten
lisäksi jäsenvaltiot eivät saa sallia seuraavien nautaeläi
mistä, lampaista, vuohista ja muista sorkkaeläimistä
peräisin olevien Bulgarian alueelta lähtöisin olevien tuot
teiden tuontia :

— neuvoston direktiivin 92/ 118 /ETY liitteessä I olevassa

7 luvussa kuvailtu veri ja verituotteet,

15. 11 . 96

mukaisesti käsiteltyjen eläintuotteiden mukana olevissa
todistuksissa on seuraava maininta:

"Bulgariasta peräisin olevien eläinten ja niistä saatujen
tuotteiden tuontia koskevista suojatoimenpiteistä
tehdyn komission päätöksen 96/643/EY mukaisia
eläintuotteita."

3 artikla

Jäsenvaltioiden on tehtävä kauppaan soveltamiinsa
toimenpiteisiin tämän päätöksen noudattamisen edellyt
tämät muutokset. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle

viipymättä.

— neuvoston direktiivin 92/ 118 /ETY liitteessä I olevassa

10 luvussa kuvailtu eläinten rehun ja teknisten tai
farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen käytettävä
raaka-aine,
— neuvoston direktiivin 92/ 118 /ETY liitteessä I olevassa
14 luvussa kuvailtu eläinten lanta.

3.

Edellä 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille .

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 1996.

tarkoitettua kieltoa ei sovelleta verituotteisiin, joille on

tehty neuvoston direktiivin 92/ 118/ ETY liitteessä I olevan
7 luvun 3 kohdan b alakohdassa määrätty käsittely.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Bulgariasta
lähetettäviksi hyväksyttyjen 1 ja 3 kohdan määräysten

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

