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N:o L 327/ 1

I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2397196,
annettu 6 päivänä joulukuuta 1996,

Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen Israelista peräisin olevien Euroopan
yhteisön alueelle tuotavien appelsiinien tuontijärjestelyjen mukauttamista
koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1981 /94 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 113 artiklan yhdessä 228 artiklan

tuontijärjestelyjen täytäntöönpanemiseksi, kuten kirjeen
vaihtona tehdyssä 1 päivänä heinäkuuta 1996 voimaan
tulleessa sopimuksessa määrätään ,

2 kohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

sekä katsoo, että

Uruguayn kierroksen monenkeskisten kauppaneuvotte
lujen yhteydessä appelsiinien tuontijärjestelyjä on
muutettu,

kirjeenvaihdossa, joka koskee Uruguayn kierroksen sopi
musten täytäntöönpanoa ja joka on osa Euroopan yhteisön
ja Israelin valtion välistä 20 päivänä marraskuuta 1995
allekirjoitettua assosiointisopimusta sekä 1 8 päivänä joulu
kuuta 1995 allekirjoitettua ja 1 päivänä tammikuuta 1996
voimaan tullutta Euroopan yhteisön ja Euroopan hiili- ja
teräsyhteisön sekä Israelin valtion välistä kauppaa ja
kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevaa väliaikaista sopi
musta ('), määrätään, että Israel ja Euroopan yhteisö
sopivat Israelista peräisin olevien appelsiinien tuontijärjes
telyistä myöhemmin,

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja
Israelin valtion välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus
Israelista peräisin olevien yhteisön alueelle tuotavien
appelsiinien tuontijärjestelyjen mukauttamisesta.
Sopimuksen teksti on tämän asetuksen liitteenä.
2 artikla

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

Israelista peräisin olevien appelsiinien tuontijärjestelyjen
tietyistä mukautuksista on päästy sopimukseen,
tämä kirjeenvaihtona tehty sopimus olisi nyt hyväksyttävä,

3 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1981 /94 seuraavasti :

)a

1 . Liitteessä II olevassa taulukossa, jossa viitataan järjestys
Algeriasta, Kyproksesta, Egyptistä, Israelista, Jordaniasta,
Maltasta, Marokosta, miehitetyiltä alueilta, Tunisiasta ja
Turkista peräisin olevien tiettyjen tuotteiden yhteisön
tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä
mainittujen kiintiöiden pidentämistä tai mukauttamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 25 päivänä heinä
kuuta 1994 annettua neuvoston asetusta (EY) Nro 1981 /
94 (2) olisi muutettava Israelista peräisin olevien ja
Euroopan yhteisön alueelle tuotavien appelsiinien uusien
(') EYVL N:o L 71 , 20.3.1996, s . 2
(2) EYVL Nro L 199, 2.8.1994, s . 1 , asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) Nro 1099/96
(EYVL Nro L 146, 20.6.1996, s. 8).

numeroon 09.1323 (Israelista peräisin olevat tuoreet
appelsiinit), korvataan 290 000 tonnin kiintiömäärä
200 000 tonnilla, ja 4 sarakkeessa oleva kuvaus korva
taan seuraavasti: "Tuoreet appelsiinit: 1 päivästä heinä
kuuta 30 päivään kesäkuuta".

2. Korvataan liitteen II lopussa oleva (2) alaviite seuraa
vasti :

"(2) Tämän kiintiön sisällä sovittu tulohinta, jonka yli
menevästä osuudesta ei kanneta ylimääräistä
paljoustullia, josta määrätään yhteisön Maailman
kauppajärjestölle tekemässä myönnytysluettelossa,
on

seuraava :

N:o L 327/2
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— 273 ecua tonnilta 1 päivästä joulukuuta 1996 31
päivään toukokuuta 1997
— 271 ecua tonnilta 1 päivästä joulukuuta 1997 31
päivään toukokuuta 1998
— 268 ecua tonnilta 1 päivästä joulukuuta 1998 31
päivään toukokuuta 1999
— 266 ecua tonnilta 1 päivästä joulukuuta 1999 31
päivään toukokuuta 2000
— 264 ecua tonnilta 1 päivästä joulukuuta 2000 31
päivään toukokuuta 2001
ja 1 päivästä joulukuuta 31 päivään toukokuuta
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tulohinnasta. Jos taas lähetyksen tulohinta on
vähemmän kuin 92 prosenttia sovitusta tulohin
nasta, Maailman kauppajärjestössä sidottua paljous
tullia sovelletaan ."

4 artikla

Komissio antaa tämän asetuksen soveltamista koskevat

yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (ETY) N:o 1035/72 (')
33 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti .
5 artikla

seuraavina vuosina .

Jos lähetyksen tulohinta on 2, 4, 6 tai 8 prosenttia
sovittua tulohintaa alempi, on kiinteä paljoustulli
vastaavasti 2, 4, 6 tai 8 prosenttia tästä sovitusta

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

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

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 1996.

Neuvoston puolesta
D. SPRING

Puheenjohtaja

(') EYVL N:o L 118 , 20.5.1972, s . 1 , asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1363/95 (EYVL N:o
L 132, 16.6.1995, s . 8 ).
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SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välinen Israelista peräisin olevien Euroopan
yhteisön alueelle tuotavien appelsiinien tuontijärjestelyjen mukauttamista koskeva
kirjeenvaihtona tehty sopimus

A. Yhteisön kirje
Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia viitata Israelin viranomaisten ja Euroopan yhteisön välisiin neuvotteluihin
yhteisön alueelle tuotavien Israelista peräisin olevien appelsiinien tuontiin sovellettavista järjeste
lyistä.

Nämä neuvottelut käytiin Uruguayn kierrosta seuranneiden Maailman kauppajärjestön uusien
sääntöjen soveltamista koskevan kirjeenvaihdon perusteella, joka on osa Euroopan yhteisön ja
Israelin valtion välistä 20 päivänä marraskuuta 1995 allekirjoitettua assosiointisopimusta sekä 18
päivänä joulukuuta 1995 allekirjoitettua väliaikaista sopimusta.
Poikkeuksena mainittujen sopimusten pöytäkirjaan 1 on sovittu koodiin ex 0805 10 kuuluvien
tuoreiden appelsiinien osalta, että:

1 . Jokaisena kautena 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän kesäkuuta välisenä aikana vapautetaan
200 000 tonnia Israelista peräisin olevia ja yhteisön alueelle tuotavia appelsiineja arvotulleista.
Arvotulleja lasketaan 60 prosenttia tämän kiintiön ylittävistä tuontimääristä.
2. Tämän tariffikiintiön sisällä ei kanneta paljoustullia 1 päivän joulukuuta ja 31 päivän touko
kuuta välisenä aikana, jos seuraavia tulohintoja noudatetaan :
1996/ 1997: 273 ecua tonnilta
1997/ 1998 : 271 ecua tonnilta

1998 / 1999 : 268 ecua tonnilta
1999/2000 : 266 ecua tonnilta

2000/2001 : ja sen jälkeen 264 ecua tonnilta.
3 . Jos tietyn tavaraerän tulohinta on 2, 4, 6 tai 8 prosenttia 2 kohdassa sovittua tulohintaa
alempi, paljoustulli on vastaavasti 2, 4, 6 ai 8 prosenttia sovitusta tulohinnasta.
4. Jos tietyn tavaraerän tulohinta on alle 92 prosenttia sovitusta tulohinnasta, Maailman kauppa
järjestössä sidottua paljoustullia sovelletaan .

Tämä sopimus tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua sen. Sitä sovelletaan 1
päivästä heinäkuuta 1996.
Pyydän Teitä ystävällisesti vahvistamaan, hyväksyykö hallituksenne tämän kirjeen sisällön .
Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus .

N:o L 327/3

N:o L 327/4
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B. Israelin kirje
Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa saaneeni seuraava tänään päivätty kirjeenne :
"Minulla on kunnia viitata Israelin viranomaisten ja Euroopan yhteisön välisiin neuvotte
luihin yhteisön alueelle tuotavien Israelista peräisin olevien appelsiinien tuontiin sovelletta
vista järjestelystä.
Nämä neuvottelut käytiin Uruguayn kierrosta seuranneiden Maailman kauppajärjestön uusien
sääntöjen soveltamista koskevan kirjeenvaihdon perusteella, joka on osa Euroopan yhteisön ja
Israelin valtion välistä 20 päivänä marraskuuta 1995 allekirjoitettua assosiointisopimusta sekä
18 päivänä joulukuuta 1995 allekirjoitettua väliaikaista sopimusta.
Poikkeuksena mainittujen sopimusten pöytäkirjaan 1 on sovittu koodiin ex 0805 10 kuulu
vien tuoreiden appelsiinien osalta, että:
1 . Jokaisena kautena 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän kesäkuuta välisenä aikana vapautetaan
200 000 tonnia Israelista peräisin olevia ja yhteisön alueelle tuotavia appelsiineja arvotul
leista. Arvotulleja lasketaan 60 prosenttia tämän kiintiön ylittävistä tuontimääristä .
2. Tämän tariffikiintiön sisällä ei kanneta paljoustullia 1 päivän joulukuuta ja 31 päivän
toukokuuta välisenä aikana, jos seuraavia tulohintoja noudatetaan :
1996/ 1997 : 273 ecua tonnilta
1997/ 1998 : 271 ecua tonnilta
1998 / 1999 : 268 ecua tonnilta

1999/2000 : 266 ecua tonnilta

2000/2001 : ja sen jälkeen 264 ecua tonnilta.
3 . Jos tietyn tavaraerän tulohinta on 2, 4, 6 tai 8 prosenttia 2 kohdassa sovittua tulohintaa
alempi, paljoustulli on vastaavasti 2, 4, 6 ai 8 prosenttia sovitusta tulohinnasta.

4. Jos tietyn tavaraerän tulohinta on alle 92 prosenttia sovitusta tulohinnasta, Maailman
kauppajärjestössä sidottua paljoustullia sovelletaan .
Tämä sopimus tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua sen . Sitä sovelletaan 1
päivästä heinäkuuta 1996.
Pyydän Teitä ystävällisesti vahvistamaan, hyväksyykö hallituksenne tämän kirjeen sisällön ."
Minulla on kunnia vahvistaa, että hallituksemme hyväksyy kirjeessänne esitetyn .
Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus .
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Hecho en Bruselas, el diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den tiende december nitten hundrede og seksoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am zehnten Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εξι.
Done at Brussels on the tenth day of December in the year one thousand nine hundred and
ninety-six.

Fait à Bruxelles, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize .
Fatto a Bruxelles, addi dieci dicembre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de tiende december negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Bruxelas, em dez de Dezembro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi .
Som skedde i Bryssel den tionde december nittonhundranittiosex.

N:o L 327/ 5

Nro L 327/6
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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

For the Government of the State of Israel
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2398/96,

annettu 12 päivänä joulukuuta 1996,

Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisessä assosiointisopimuksessa ja väliai
kaisessa sopimuksessa määrätyn Israelista peräisin olevan ja sieltä tulevan kalk
kunanlihan tariffikiintiön avaamisesta

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön
muksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

1 artikla

perustamissopi

Avataan Israelista peräisin olevan ja sieltä tulevan kalkku
nalihan

ottaa huomioon komission ehdotuksen ,
sekä katsoo, että

tuontitariffikiintiö

1 400

tonnin

suuruisen

vuotuisen määrän rajoissa.
Tässä kiintiössä tuotuun ja jäljempänä ilmoitettuun
CN-koodiin

kuuluvaan

kalkkunanlihaan

sovellettavat

paljoustullit ovat seuraavat:

Euro—Välimeri-sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsen
valtioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista alle

— 0207 25 10 : 170 ecua tonnilta

kirjoitettiin Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 1995,

— 0207 25 90 : 186 ecua tonnilta

tämän sopimuksen voimaantuloa odotettaessa sen
kauppaa koskevat määräykset pantiin täytäntöön
Euroopan yhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön sekä
Israelin valtion välisellä kauppaa ja kaupan liitännäistoi
menpiteitä koskevalla väliaikaisella sopimuksella, joka
hyväksyttiin neuvoston ja komission päätöksellä 96/206/
EHTY, EY ('); sopimus allekirjoitettiin 18 päivänä joulu
kuuta 1995 ja tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996,

— 0207 27 40 : 93 ecua tonnilta

— 0207 27 30 : 134 ecua tonnilta

kyseisten sopimusten pöytäkirjassa Nro 1 määrätään tästä
maasta peräisin olevan ja sieltä tulevan kalkkunalihan
tuontiin sovellettavan paljoustullin alennuksesta 1 400
tonnin rajoissa, ja

on tarpeen avata tämä kiintiö vuotuisena 1 päivästä
tammikuuta 1996 ja säätää sen hallinnointiin tarvittavien
toimenpiteiden hyväksymisestä,

— 0207 27 50 : 339 ecua tonnilta
— 0207 27 60 : 127 ecua tonnilta
— 0207 27 70 : 230 ecua tonnilta .

2 artikla

Tämän asetuksen yksityiskohtaiset soveltamista koskevat
säännöt hyväksytään asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (2) 17
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti .
3 artikla

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

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 1996.

Neuvoston puolesta
A. DUKES

Puheenjohtaja

(') EYVL N:o L 71 , 20.3.1996, s. 1

(2) EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s . 77, asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 2916/95 ( EYVL N:o
L 305, 19.12.1995, s . 49).

N:o L 327/8
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2399/96,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1996,

jalostusteollisuudelle ajanjaksolla 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta
1996 toimitettuja tonnikaloja koskevan tasaushyvityksen myöntämisestä tuotta
jaorganisaatioille
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

myydyt ja toimitetut määrät; niiden vuosineljänneksen
määrien osalta, jotka eivät ylitä asetuksen (ETY) N:o
3 759/92 18 artiklan 3 kohdassa vahvistettuja rajoja, tasaus
hyvitykseen oikeutetut kokonaismäärät ovat yhtä suuret
kuin vuosineljänneksen aikana myydyt ja toimitetut
määrät,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä
markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3759/92 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
3318/94 (2), ja erityisesti sen 18 artiklan 6 kohdan,
sekä katsoo, että

tuottajaorganisaation ilmoittamiin määriin sovelletaan
porrastusta kullekin tuottajaorganisaatiolle asetuksen
(ETY) N:o 3759/92 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti
myönnetyn korvaussumman osalta; on syytä vahvistaa
hyvitykseen oikeutettujen määrien jakaminen porrastetusti
asianomaisten tuottajaorganisaatioiden kesken suhteelli
sesti niiden kunkin kalastusvuoden 1992— 1994 vastaavan

vuosineljänneksen tuotannon perusteella,

asetuksen (ETY) Nro 3759/92 18 artiklassa tarkoitettu
tasaushyvitys myönnetään tietyin edellytyksin yhteisön
tonnikalan tuottajaorganisaatioille jalostusteollisuudelle
sen kalenterivuosineljänneksen aikana toimitetuista tonni
kalamääristä, jonka osalta hinnat on noteerattu, jos sekä
vuosineljänneksen keskimääräinen myyntihinta yhteisön
markkinoilla että vapaasti rajalla -hinta, johon on tarvit
taessa lisätty siihen sovellettava tasoitusmaksu, ovat tasolla,
joka on vähemmän kuin 91 prosenttia yhteisön kyseisen
tuotteen tuottajahinnasta,

teiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

yhteisön markkinoiden tilanteen arviointi osoittaa, että yli
ja alle 10 kilogrammaa painavan keltaevätonnikalan ja

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

boniitin osalta asetuksen (ETY) Nro 3759/92 18 artiklassa
tarkoitettu vuosineljänneksen keskimääräinen myynti
hinta markkinoilla ja vapaasti rajalla -hinta olivat 1

tämän vuoksi olisi päätettävä, että kyseisille tuotteille
myönnetään tasaushyvitys 1 päivän tammikuuta ja 31
päivän maaliskuuta 1996 väliseksi ajanjaksoksi,
on aiheellista tarkentaa hyvityksen määräytymisperusteet
ja niiden tarkka päivämäärä maksujen laskemiseksi, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuot

päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 1996 tasolla,
joka oli vähemmän kuin 91 prosenttia CN-koodiin 1604

1 artikla

kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitet

Asetuksen (ETY) Nro 3759/92 18 artiklassa tarkoitettu
tasaushyvitys myönnetään 1 päivän tammikuuta ja 31
päivän maaliskuuta 1996 väliseksi ajanjaksoksi seuraaville

tujen tonnikalojen yhteisön tuotantohinnan vahvistami
sesta kalastusvuodeksi 1996 30 päivänä marraskuuta 1995
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) Nro 2818 /95 (3)
määritellystä voimassa olevasta yhteisön tuottajahinnasta,

tuotteille :

(ecua tonnilta)
Hyvityksen enimmäismäärä
asetuksen (ETY) N:o 3759/92

asetuksen (ETY) Nro 3759/92 18 artiklan 1 kohdan
mukaisesti tasaushyvitykseen oikeutetut määrät eivät
missään tapauksessa saa ylittää kyseisen vuosineljänneksen

18 artiklan 2 kohdan

Tuotteet

ensimmäisen ja toisen
luetelmakohdan
mukaisesti

osalta saman artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja rajoja,

kyseisen vuosineljänneksen aikana yhteisön tullialueelle
sijoittautuneelle jalostusteollisuudelle myydyt ja toimitetut
määrät ovat kyseisten kolmen kalalajin osalta kokonais
määrältään alhaisempia kuin kolmen edellisen kalastus

Keltaevätonnikala + 10 kg
Keltaevätonnikala — 10 kg
Boniitti

vuoden saman vuosineljänneksen aikana keskimäärin
(') EYVL N:o L 388, 31.12.1992, s. 1
(2) EYVL N:o L 350, 31.12.1994, s. 15
3) EYVL N:o L 292, 7.12.1995, s. 6

129
100
77

2 artikla

1.

Hyvitykseen oikeutettu kokonaismäärä on lajikohtai

sesti seuraava:
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— Keltaevätonnikala + 10 kg: 23 593,062 tonnia
— Keltaevätonnikala — 10 kg: 3 788,171 tonnia
— Boniitti : 9 467,021 tonnia.

N:o L 327/9

huomioon laskettaessa komission asetuksen (ETY) Nro
2210/93 (') 7 artiklan b kohdassa mainittu kuukausittainen
keskimääräinen myyntihinta.

2. Kokonaismäärän jakaminen asianomaisten tuotta
jaorganisaatioiden kesken määritellään liitteessä.
4 artikla

3 artikla

Hyvitysoikeuden määrittelyssä huomioon otettavat
toimenpiteet ovat myynnit, joiden kuitti on päivätty käsi

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

teltävänä olevana vuosineljänneksenä ja jotka on otettu

sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Emma BONINO

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 197, 6.8.1993, s. 8

N:o L 327/ 10
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LIITE

Tasaushyvitykseen 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 1996 välisenä ajanjaksona oikeutettujen tonnikalamäärien
jakaminen tuottajaorganisaatioiden kesken asetuksen (ETY) N:o 3759/92 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyvitysprosentti
erien mukaisina määrinä ilmaistuina

(tonnia)

Keltaevätonnikala + 10 kg

100 %:n

50 %:n

hyvitykseen oikeuttavat määrät
( 18 artiklan 4 kohdan
ensimmäinen luetelmakohta)

hyvitykseen oikeuttavat määrät
( 18 artiklan 4 kohdan
toinen luetelmakohta)

Hyvitykseen oikeuttavat määrät
yhteensä
( 18 artiklan 4 kohdan ensimmäinen
ja toinen luetelmakohta)

OPAGAC

8 880,270

0,000

8 880,270

OPTUC

8 588,720

732,287

9 321,007

OP 42 (CAN.)

0,000

0,000

0,000

ORTHONGEL

5 391,78 5

0,000

5 391,785

APASA

0,000

0,000

0,000

MADEIRA

0,000

0,000

0,000

22 860,775

732,287

23 593,062

100 %:n

50 % m

hyvitykseen oikeuttavat määrät
( 18 artiklan 4 kohdan
ensimmäinen luetelmakohta)

hyvitykseen oikeuttavat määrät
( 18 artiklan 4 kohdan

Hyvitykseen oikeuttavat määrät
yhteensä
( 18 artiklan 4 kohdan ensimmäinen
ja toinen luetelmakohta)

EU yhteensä

(tonnia)

Keltaevätonnikala — 10 kg

toinen luetelmakohta)

OPAGAC

2 131,569

0,000

2 131,569

OPTUC

1 579,424

0,000

1 579,424

OP 42 (CAN.)

0,000

0,000

0,000

ORTHONGEL

53,312

23,866

77,178

APASA

0,000

0,000

0,000

MADEIRA

0,000

0,000

0,000

3 764,305

23,866

3 788,171

EU yhteensä

(tonnia)

Boniitti

100 %:n

50 %:n

hyvitykseen oikeuttavat määrät
( 18 artiklan 4 kohdan
ensimmäinen luetelmakohta)

hyvitykseen oikeuttavat määrät
( 18 artiklan 4 kohdan
toinen luetelmakohta)

Hyvitykseen oikeuttavat määrät
yhteensä
( 18 artiklan 4 kohdan ensimmäinen
ja toinen luetelmakohta)

OPAGAC

5 250,835

0,000

5 250,835

OPTUC

4 214,825

0,000

4 214,825

OP 42 (CAN .)

0,000

1,361

1,361

ORTHONGEL

0,000

0,000

0,000

APASA

0,000

0,000

0,000

MADEIRA

0,000

0,000

0,000

9 465,660

1,361

9 467,021

EU yhteensä
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Nro L 327/ 11

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2400/96,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1996,
tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maan
tieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston
asetuksessa (ETY) N:o 2081 /92 säädettyyn "Suojattujen alkuperänimitysten ja
suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin"
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten
suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) Nro 2081 /92 (') ja erityisesti sen 6
artiklan 3 ja 4 kohdan,

tämän vuoksi kyseiset nimitykset on aiheellista kirjata
"Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantie
teellisten merkintöjen rekisteriin", jolloin ne saavat yhtei
sössä suojan maantieteellisinä nimityksinä tai alkuperäni
mityksinä,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

sekä katsoo, että

jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle asetuksen (ETY)
N:o 2081 /92 5 artiklan mukaisesti tiettyjen nimitysten
maantieteellistä merkintää tai alkuperänimitystä koskevat
rekisteröintihakemukset,

kyseisen asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti on
todettu, että hakemukset ovat kyseisen asetuksen mukaisia
ja erityisesti, että niissä on kaikki kyseisen asetuksen 4
artiklassa säädetyt tiedot,
komissiolle ei ole esitetty yhtään väitettä rekisteröintiä

1 artikla

Kirjataan liitteessä olevat nimitykset "Suojattujen alkupe
ränimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen
rekisteriin" asetuksen (ETY) Nro 2081 /92 6 artiklan 3
kohdassa säädettynä suojattuna maantieteellisenä merkin
tänä (SMM) tai suojattuna alkuperänimityksenä (SAN).
2 artikla

vastaan edellä mainitun asetuksen 7 artiklan mukaisesti

sen jälkeen, kun kyseiset nimitykset julkaistiin Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä (2), ja

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

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 208 , 24.7.1992, s . 1
(2) EYVL N:o C 130, 3.5.1996, s . 7, 9 ja 10

Nro L 327/ 12
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PERUSTAMISSOPIMUKSEN LIITTEESSÄ II MAINITUT IHMISRAVINNOKSI TARKOI
TETUT TUOTTEET

Liha ja muut tuoreet eläimenosat:

ESPANJA:

— Ternera Gallega (SMM)
Lihajalosteet:
PORTUGALI :

— Presunto de Barrancos (SAN)
Hedelmät, vihannekset ja viljat:

ESPANJA:

— Berenjena de Almagro (SMM)
TANSKA:

— Lammefjordsgulerod (SMM)
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N:o L 327/ 13

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2401 /96,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1996,

kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna annetun asetuksen (EY) N:o 2248/96
muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

muutettava tiettyjä kyseisen asetuksen liitteessä olevia
edellytyksiä,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

ottaa huomioon elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvi
keavun hallinnasta sekä elintarviketurvaan liittyvistä
erityisistä tukitoimista 27 päivänä kesäkuuta 1996 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 (') ja erityisesti sen
24 artiklan 1 kohdan b alakohdan ,

sekä katsoo, että

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2248/96 liitteessä A erää
koskeva 6. ja 7. kohta seuraavasti :

"6. Liikkeelle saatettava tuote: puhdistettu aurin
gonkukkaöljy
7. Tavaran ominaisuudet ja laatu (3) (7): katso
EYVL N:o C 114, 29.4.1991 , s. 1 (III.A.1.b kohta)"
2 artikla

komission asetuksella (EY) N:o 2248/96 (2) avataan tarjous
kilpailu kasviöljyn toimittamiseksi elintarvikeapuna; olisi

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

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

jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 166, 5.7.1996, s. 1
2 EYVL N:o L 302, 26.11.1996, s. 7

Nro L 327/ 14
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KOMISSION ASETUS (EY N:o 2402/96,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1996,

bataattien ja maniokkitärkkelyksen vuotuisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja
hallinnosta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

Nro 3719/88 Q, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 2350/96 (% tai poikettava siitä,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
bataattien osalta on erotettava ihmisravinnoksi tarkoitetut

sen ,

tuotteet muista tuotteista; olisi määriteltävä edellä mainit

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten
täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6
kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen
seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun
neuvoston asetuksen (EY) Nro 1095/96 f ) ja erityisesti sen

tuun käyttötarkoitukseen tarkoitettujen bataattien, jotka
kuuluvat CN-koodiin 0714 20 10, tarjontamuoto ja
pakkaaminen sekä pidettävä sellaisia tuotteita, jotka eivät
täytä tällä tavoin määriteltyjä tarjontamuotoa ja pakkaa
mista koskevia edellytyksiä, CN-koodiin 0714 20 90

1 artiklan 1 kohdan ,

kuuluvina,

ottaa huomioon Thaimaan kanssa käytyjen GATT-sopi
muksen XXIII artiklan mukaisten neuvottelujen tulosten
hyväksymisestä 13 päivänä toukokuuta 1996 tehdyn
neuvoston päätöksen 96/317/EY (2),

olisi säilytettävä edellä tarkoitetun asetuksen (EY) Nro
3015/95 mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 31 päivään
joulukuuta 1996 toteutetut yksityiskohtaiset säännöt
tuonnin hallinnosta ja valvonnasta ja vaadittava erityisesti

sekä katsoo, että

annetun vientiasiakirjan esittämistä kyseisestä maasta
peräisin olevien tuotteiden osalta,

Kiinan viranomaisten antaman tai niiden vastuun alaisena

neuvoston päätöksessä 96/317/EY muutettiin tiettyihin
käyttötarkoituksiin tarkoitettujen makeiden bataattien ja
maniokkitärkkelyksen tiettyjen kiintiöiden avaamisesta ja
hallinnoinnista vuoden 1996 osalta 19 päivänä joulukuuta
1995 annetussa komission asetuksessa (EY) Nro 3015/
95 (3) säädettyä CN-koodiin 1108 14 00 kuuluvan maniok
kitärkkelyksen tuontimenettelyä; sen vuoksi kyseinen
asetus on muutettu komission asetuksella (EY) Nro
1031 /96 (4),
yhteisö sitoutui Maailman kauppajärjestön (WTO) monen
välisissä kauppaneuvotteluissa avaamaan CN-koodiin
0714 20 90 kuuluville tuotteille vuosittain kaksi tullitonta

tariffikiintiötä, joita sovelletaan vastaavasti Kiinan kansan
tasavaltaan ja muihin kolmansiin maihin, sekä kaksi tarif
fikiintiötä tiettyihin käyttötarkoituksiin tarkoitetulle
CN-koodiin 1108 1400 kuuluvalle maniokkitärkkelyk

maniokkitärkkelyksen osalta olisi otettava huomioon
yhteisön edellä mainitun päätöksen 96/317/EY mukaisesti

tekemät uudet sitoumukset, joihin sisältyy yksipuolisen
vuotuisen ylimääräisen tariffikiintiön avaaminen 10 500
tonnille, josta 10 000 tonnia varataan Thaimaan kuningas
kunnalle; tähän sopimukseen sisältyy myös maniokkitärk
kelyskiintiöihin aikaisemmin sovellettujen lopullista käyt
tötarkoitusta koskevien vaatimusten peruuttaminen; olisi
säädettävä erityisesti, että Thaimaasta sille varatun määrän
mukaisesti tuotujen tuotteiden mukana on oltava Thai
maan toimivaltaisten viranomaisten antama vientitodistus,
ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,

selle,

olisi säädettävä bataatteja ja maniokkitärkkelystä koske
vien

vuotuisten

tariffikiintiöiden

avaamisesta

useana

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

vuonna ja niiden hallinnosta 1 päivästä tammikuuta 1997
alkaen, ottaen huomioon sekä asetuksen (EY) Nro 3015/95
säännökset että niihin päätöksen 96/317/EY soveltami
seksi tehdyt muutokset,

1 artikla

Avataan 1 päivästä tammikuuta 1997 seuraavat tariffikiin
edellä mainittujen menettelyjen asianmukaisen hallinnon
turvaamiseksi ja erityisesti sen takaamiseksi, että kullekin
vuodelle vahvistettuja määriä ei ylitetä, olisi annettava
erityiset yksityiskohtaiset säännöt hakemusten jättämisestä
ja todistusten antamisesta; näillä yksityiskohtaisilla sään

nöillä olisi joko täydennettävä komission asetusta (ETY)
(')
(2)
(3)
(4

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

146,
122,
314,
137,

20.6.1996, s. 1
22.5.1996, s. 15
28.12.1995, s . 29
8.6.1996, s . 4

tiöt:

1 . Tulliton vuotuinen tariffikiintiö, jonka mukaisesti
yhteisöön voi tuoda 5 000 tonnia muuhun käyttöön
kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja CN-koodiin
0714 20 90 kuuluvia bataatteja, jotka ovat peräisin
muusta kolmannesta maasta kuin Kiinan kansantasa
vallasta.

(5) EYVL N:o L 331 , 2.12.1988 , s . 1

h) EYVL N:o L 320, 11.12.1996, s. 4
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2. Tulliton vuotuinen tariffikiintiö, jonka mukaisesti
yhteisöön voi tuoda 600 000 tonnia muuhun käyttöön
kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja CN-koodiin
0714 20 90 kuuluvia bataatteja, jotka ovat peräisin
Kiinan kansantasavallasta.

N:o L 327/ 15

teessä I olevan mallin mukaan laadittu vientiasiakirja.
Mainitun vientiasiakirjan on oltava väriltään sininen .

2.

Todistusten 24 kohdassa on oltava jokin seuraavista

maininnoista:

3 . Vuotuinen tariffikiintiö, jonka mukaisesti yhteisöön voi
tuoda 10 000 tonnia CN-koodiin 1108 14 00 kuuluvaa

maniokkitärkkelystä, johon sovelletaan voimassa olevaa
suosituimmuustullia, josta on vähennetty 100 ecua

— Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Regla
mento (CE) n° 2402/96]
— Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr.
2402/96)

tonnilta .

4. Yksipuolinen vuotuinen ylimääräinen tariffikiintiö,
jonka mukaisesti yhteisöön voi tuoda 10 500 tonnia
CN-koodiin 1108 14 00 kuuluvaa maniokkitärkkelystä,

johon sovelletaan voimassa olevaa suosituimmuustullia,
josta on vähennetty 100 ecua tonnilta; tästä ylimääräi
sestä yksipuolisesta kiintiöstä varataan 10 000 tonnia
Thaimaan kuningaskunnalle .

I OSASTO

— Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)
— Απαλλαγή ano τον τελωνειακό δασμό [άρθρο 4
του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 2402/96]
— Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation
(EC) No 2402/96)

— Exemption du droit de douane [article 4 du règlement
(CE) n0 2402/96]
— Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regola
mento (CE) n . 2402/96]
— Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening
(EG) nr. 2402/96)

Tiettyihin käyttötarkoituksiin tarkoitetut bataatit
2 artikla

— Isenção de direito aduaneiro [artigo 4? do Regula
mento (CE) n ? 2402/96]
— Tullivapaa (asetuksen (EY) Nro 2402/96 4 artikla)
— Tullfri (artikel 4 förordning (EG) nr 2402/96).

1.
Edellä 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuille tuot
teille avattujen kiintiöiden mukaiset tuontitodistukset on
annettava tämän osaston säännösten mukaisesti .
2.

CN-koodin 071420 10 mukaisesti ihmisravinnoksi

tarkoitettuina pidetään tuoreita, kokonaisia bataatteja,
jotka on pakattu tuottetta lähinnä oleviin pakkauksiin
vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevien tullimuo
dollisuuksien suorittamisen yhteydessä.
Tämän osaston säännöksiä ei sovelleta edellisessä alakoh

dassa määriteltyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen bataat
tien vapaaseen liikkeeseen luovutuksen yhteydessä.

5 artikla

1 . Asetuksen (ETY) Nro 3719/88 5 artiklan 1 kohdan
neljännen luetelmakohdan säännöksiä ei sovelleta.
2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) Nro 3719/88 8
artiklan 4 kohdassa säädetään, vapaaseen liikkeeseen
luovutettu määrä ei saa olla suurempi kuin tuontitodis
tuksen 10 ja 11 kohdassa ilmoitettu määrä. Tätä varten
mainitun todistuksen 22 kohtaan on merkittävä luku 0 .

3.

Asetuksen (ETY) Nro 3719/88 33 artiklan 5 kohtaa

sovelletaan .

3 artikla

6 artikla

Todistushakemukset on jätettävä kunkin jäsenvaltion
toimivaltaisille

viranomaisille

tiistaisin

kello

13.00

mennessä (Brysselin aikaa) tai, jos kyseinen päivä ei ole
työpäivä, ne on jätettävä sitä seuraavana ensimmäisenä
työpäivänä.
4 artikla

1 . Todistushakemuksen ja todistuksen 8 kohdassa on
ilmoitettava alkuperämaa. Todistus velvoittaa tuomaan
ilmoitetusta maasta.

Tuontitodistuksiin liittyvän vakuuden määräksi vahviste
taan 20 ecua tonnilta.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 3 artiklassa

säädettyä hakemuksen jättöpäivää seuraavana työpäivänä
viimeistään kello 17.00 (Brysselin aikaa) seuraavat todis
tushakemusten tiedot:

— hakijan nimi
— haetut määrät

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tuotteiden
tuonnin osalta todistushakemus voidaan hyväksyä ainoas
taan, jos siihen on liitetty Kiinan kansantasavallan halli
tuksen antama tai sen vastuulla annettu alkuperäinen, liit

— tuotteiden alkuperä
— Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tuotteiden
osalta vientiasiakirjan numero ja aluksen nimi .
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FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
8 artikla

18 . 12. 96

tonnin määrää, hakemuksen mukana on oltava liitteessä II

1 . Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille teleksillä tai tele
kopiolla, miltä osin hakemukset on hyväksytty. Jos
määrät, joille todistuksia on haettu, ovat käytettävissä
olevia määriä suuremmat, komissio vahvistaa haettujen
määrien yhtenäisen vähentämisprosentin ja ilmoittaa siitä
teleksillä tai telekopiolla.
Todistukset annetaan 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistet
tujen kiintiöiden rajoissa.

olevan mallin mukainen vientitodistus .

Tämä vientitodistus laaditaan englannin kielellä, ja sen
antaa kyseisen maan toimivaltainen viranomainen, joka
on "Ministry of Commerce, Department of Foreign
Trade".

Tässä tapauksessa tuontitodistushakemuksen ja todis
tuksen 8 kohdassa on oltava maininta "peräisin Thaimaas
ta".

2. Jäsenvaltiot voivat antaa tuontitodustukset heti
komission ilmoituksen saamisen jälkeen.
Annetut todistukset ovat voimassa koko yhteisössä niiden
tosiasiallisesta antopäivästä sitä seuraavan neljännen
kuukauden loppuun .

11 artikla

Edellä 5 ja 6 artiklan säännöksiä sovelletaan tämän
osaston mukaiseen tuontiin .

12 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 9 artiklassa

II OSASTO

säädettyä hakemuksen jättöpäivää seuraavana päivänä
viimeistään kello 13.00 (Brysselin aikaa) seuraavat todis

Maniokkitärkkelys

tushakemusten tiedot:

— hakijan nimi
9 artikla

— haetut määrät

Edellä 1 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuille tuotteille
avattujen kiintiöiden mukaiset tuontitodistushakemukset
on jätettävä kunkin jäsenvaltion toimivaltaisille viranomai
sille tiistaisin kello 13.00 mennessä (Brysselin aikaa) tai
jos kyseinen päivä ei ole työpäivä, ne on jätettävä sitä
seuraavana ensimmäisenä työpäivänä.
Todistushakemukset

eivät

saa

koskea

1 000

tonnia

suurempaa määrää omaan lukuunsa toimivaa asianomaista
kohden .

10 artikla

1.

Todistushakemuksen ja todistuksen 24 kohdassa on

oltava seuraava maininta :

"Tuontitullista vähennetty 100 ecua tonnilta [asetus

(EY) N:o 2402/96]."
2. Jos tuontitodistushakemus koskee Thaimaasta
peräisin olevaa tuotetta, joka viedään kyseisestä maasta
osana sille 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti varattua 10 000

— Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden alkuperämaa,
jos tuotteet tuodaan Thaimaan vientitodistuksella.
13 artikla

1.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille teleksillä tai tele

kopiolla, miltä osin hakemukset on hyväksytty. Jos
määrät, joille todistuksia on haettu, ovat käytettävissä
olevia määriä suuremmat, komissio vahvistaa haettujen
määrien yhtenäisen vähentämisprosentin ja ilmoittaa siitä
teleksillä tai telekopiolla.
2. Jäsenvaltiot voivat antaa tuontitodistukset
komission ilmoituksen saamisen jälkeen.

heti

Annetut todistukset ovat voimassa koko yhteisössä niiden
tosiasiallista antopäivää seuraavan kolmannen kuukauden
loppuun .
14 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — flAPAPTHMA I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGA TOI — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

People's Republic of China
1 . Exporter (name , full address , country)

2 . No

I

3 . Quota, year

China

4. First consignee ( name , full address , country)

EXPORT CERTIFICATE

(Sweet potatoes falling wthin CN code 0714 20 90)

Il

5 . Country of origin

6 . Country of destination

CHINA

EC

7. Place and date of shipment — Means of transport — Shipped by ( name of vessel )

8. Descriptions of goods:

9 . QUANTITY

\

— Type of products:

Metric tonne ( Net shipped weight)
Δ

Pellets

Δ

Chips

Δ

Others

— Packaging :
Δ

In bulk

Δ

Bags

Δ

Others

10. Competent authority ( name, address, country)
Imp/Exp Department
Ministry of Foreign Economic Relations
and Trade, People's Republic of China
2 , Dong Chang An Street,
Beijing , China

Date :

Signature:

For use by EC authorities

This certificate is valid for 120 days from the date of issue

Stamp :

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

ORIGINAL

SERIAL No

DEPARTMENT OF FOREIGN TRÅDE
MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND

EXPORT CERTIFICATE SUBJECT TO REGULATION ( EC ) No 2402/96
SPECIAL FORM FOR MANIOC STARCH FALLING WITHIN CN CODE 1108 14 00

EXPORT CERTIFICATE No

I

EXPORT PERMIT No

1 . EXPORTER ( NAME , ADDRESS AND COUNTRY)

I
I
I

NAME

ADDRESS

COUNTRY

NAME

ADDRESS

\

COUNTRY

4 . COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EC

3 . SHIPPED PER

5 . TYPE OF

2 . FIRST CONSIGNEE ( NAME , ADDRESS AND COUNTRY)

6 . WEIGHT (TONNE!5 )

PRODUCT

MANIOC STA RCH FALLING WITHIN

7 . PACKING

SHIPPED WEIGHT

CN CODE 1 1 f08 1 /1 nn

vis

vous.

I

i a

su

i

x

IN BULK

00

BAGS
UMUO

ESTIMATED MET WEIGHT

|~| OTHERS
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PRODUCT HAS BEEN PRODUCED IN AND EXPORTED FROM THAILAND .

DEPARTMENT OF FOREIGN TRÅDE
DATE

NAME AND SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL AND STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

FOR USE BY EC AUTHORITIES :

18 . 12. 96
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N:o L 327/21

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2403196,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1996,
Thaimaasta peräisin olevien CN-koodeihin 0714 10 10, 0714 10 91 ja 0714 10 99

kuuluvien tuotteiden yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista
vuonna 1997

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

neljän vuoden jaksolle vuosittaisen enimmäismäärän

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

ollessa 5 500 000 tonnia, olisi jatkettava sellaisia toimenpi
teitä, joiden avulla on mahdollista joko helpottaa tietyin
edellytyksin tuotteiden tuontitodistuksiin merkityt määrät

sen ,

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten
täytäntööpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6
kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen
seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (') ja erityisesti sen
1 artiklan 1 kohdan ,

ylittävien määrien vapaaseen liikkeeseen laskemista tai
hyväksyä niiden määrien siirto, jotka vastaavat tuontitodis
tuksissa olevan luvun ja tosiasiallisesti tuodun alhai
semman luvun erotusta,

sopimuksen moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi

on tarpeen luoda tarkka ja järjestelmällinen valvontajärjes
telmä, joka ottaa huomioon thaimaalaisissa vientitodistuk
sissa olevat osat sekä Thaimaan viranomaisten vientitodis

yhteisö on sitoutunut osana Maailman kauppajärjestön
(WTO) monevälisiä kauppaneuvotteluja avaamaan Thai
maasta peräisin oleville CN-koodeihin 0714 10 10,
0714 10 91 ja 0714 10 99 kuuluville tuotteille neljän
vuoden pituiseksi jaksoksi 21 miljoonan tonnin suuruisen
vuotuisen tariffikiintiön, jossa tulli on alennettu kuuteen
prosenttiin; komission on avattava tämä kiintiö ja hallin

tusten myöntämisessä noudattamat käytännöt, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

noitava sitä,

on tarpeen pitää yllä hallinnointijärjestelmää, jolla taataan
se, että ainoastaan Thaimaasta peräisin olevia tuotteita
voidaan tuoda kyseisessä kiintiössä; tämän vuoksi tuonti
todistus olisi edelleen annettava ainoastaan esitettäessä

Thaimaan viranomaisten antama vientitodistus, jonka
malli on annettu komissiolle tiedoksi,

ottaen huomioon, että kyseisten tuotteiden yhteisön
markkinoille tuonnin hallinnointi on perinteisesti perus
tunut kalenterivuoteen, tämä järjestelmä olisi säilytettävä
myös tulevaisuudessa; tämän vuoksi on tarpeen avata
kiintiö vuodeksi 1997,

CN-koodeihin 0714 10 10, 0714 10 91 ja 0714 10 99
kuuluvien tuotteiden tuonnin osalta edellytetään tuontito
distuksen esittämistä, jonka soveltamista koskevat yhteiset
yksityiskohtaiset säännöt annetaan komission asetuksessa
(ETY) Nro 3719/88 (2), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2350/96 f); komission
asetuksessa (ETY) N:o 11 62/95 (4), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 527/96 (*),
määritetään vilja- ja riisialan todistusjärjestelmään sovellet
tavat erityiset yksityiskohtaiset säännöt,

1 artikla

1 . Avataan Thaimaasta peräisin oleville CN-koodeihin
0714 10 10, 0714 10 91 ja 0714 10 99 kuuluville tuotteille
tuontitullikiintiö 5 500 OOOrlle tonnille 1 päivästä tammi
kuuta 31 päivään joulukuuta 1997. Tässä kiintiössä sovel

lettavan arvotullin suuruudeksi vahvistetaan 6 prosenttia.
2.

Edellä tarkoitetut tuotteet kuuluvat tässä asetuksessa

säädettyyn menettelyyn, jos ne tuodaan käyttäen tuontito
distuksia:

a) joiden myöntäminen edellyttää Thaimaan hallituksen

kauppaministeriön alaisen ulkomaankauppaosaston
(Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce,
Government of Thailand) yhteisöön suuntautuvalle
viennille antaman I osastossa säädettyjä edellytyksiä
vastaavan vientitodistuksen, jäljempänä 'vientitodistus',
esittämistä,

b) jotka vastaavat II osastossa säädettyjä edellytyksiä.

1 OSASTO

Vientitodistukset

saadun kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon, että
yhteisön myönnytyksessä vahvistetaan kokonaismäärä

2 artikla

(')
(2)
3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

146,
331 ,
320 ,
117,

20.6.1996, s . 1
2.12.1988 , s . 1
11.12.1996, s. 4
24.5.1995, s . 2

5 EYVL N:o L 190 , 31.7.1996, s . 23

1.

Vientitodistus laaditaan alkuperäisenä lomakkeelle,

jonka malli on liitteessä, ja siitä otetaan vähintään yksi
jäljennös.

N:o L 327/22
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Lomakkeen koko on suunnilleen 210 x 297 millimetriä.

Alkuperäinen kappale laaditaan valkoiselle paperille, jossa
näkyy keltaisella värillä tehty mekaanisen tai kemiallisen
väärentämisen paljastava painokuvio.
2.

Lomakkeet painetaan ja täytetään englannin kielellä.

3 . Alkuperäinen lomake ja jäljennökset täytetään joko
koneella tai käsin . Viimeksi mainitussa tapauksessa ne on
täytettävä musteella ja painokirjaimin .

4. Jokaisella vientitodistuksella on esipainettu sarjanu
mero, lisäksi ylimmässä ruudussa on todistuksen numero.
Jäljennöksissä on oltava samat numerot kuin alkuperäi
sessä lomakkeessa.

18 . 12. 96

myönnetyssä tuontitodistuksessa tai myönnetyissä tuonti
todistuksissa olevat määrät, kyseisen tuontitodistuksen tai
kyseiset tuontitodistukset myöntäneiden toimivaltaisten
viranomaisten on ilmoitettava komissiolle tuojan pyyn
nöstä teleksillä mahdollisimman nopeasti tapaus tapauk
selta thaimaalaiselle viennille myönnetyn todistuksen tai
myönnettyjen todistusten numero tai numerot, tuontito
distusten numero tai numerot, ylimääräinen määrä sekä
laivan nimi .

Komissio ottaa yhteyttä Thaimaan viranomaisiin uusien
vientitodistusten laatimiseksi . Viimeksi mainittujen laati
mista odotettaessa ei ylimääräisiä määriä voida luovuttaa
vapaaseen liikkeeseen tässä asetuksessa säädettyjen edelly
tysten mukaisesti ennen kuin uudet kyseisiä määriä
koskevat tuontitodistukset voidaan esittää . Uudet tuontito

distukset myönnetään 7 artiklassa määritettyjen edelly

3 artikla

1.

tysten mukaisesti.

Vientitodistus, joka myönnetään 1 päivästä tammi

kuuta 31 päivään joulukuuta 1997 on voimassa satakaksi
kymmentä päivää myöntämispäivästä alkaen . Todistuksen
antamispäivän lasketaan kuuluvan todistuksen voimassa
oloaikaan .

Todistus on voimassa ainoastaan silloin , kun se on asian

mukaisesti täytetty ja leimattu siinä olevien mainintojen
mukaisesti. Tavaralähetyksen paino (shipped weight) on
ilmoitettava numeroin ja kirjaimin .
2.

Vientitodistus on asianmukaisesti leimattu, kun siinä

3 . Edellä 2 kohdasta poiketen havaittaessa, että tietyn
toimituksen osalta tosiasiallisesti puretut määrät ylittävät
esitetyssä tuontitodistuksessa tai esitetyissä tuontitodistuk
sissa olevat määrät enintään kahdella prosentilla, vapaa
seen liikkeeseen luovuttavan jäsenvaltion toimivaltaisten
viranomaisten on tuojan pyynnöstä annettava lupa ylimää
räisten määrien luovuttamisesta vapaaseen liikkeeseen
korkeintaan 6 prosentin arvotullia sekä tuojan antamaa
vakuutta vastaan, joka on yhtä suuri kuin yhteisessä tulli
tariffissa säädetyn tullin ja maksetun tullin erotus.

on ilmoitettu myöntämispäivä ja kun siinä on myöntäjä
elimen leima sekä sen henkilön tai niiden henkilöiden

allekirjoitus, joilla on allekirjoitusoikeus.

Vastaanotettuaan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa

tarkoitetun tiedon komissio ottaa yhteyttä Thaimaan vi
ranomaisiin uusien vientitodistusten laatimiseksi .

Vakuus vapautetaan, kun lisätuontitodistus kyseisille
määrille esitetään vapaaseen liikkeeseen luovuttavan jäsen

II OSASTO

valtion toimivaltaisille viranomaisille . Tämän todistuksen

Tuontitodistukset

4 artikla

1 . Thaimaasta peräisin olevien ja CN-koodeihin
0714 10 10, 0714 10 91 ja 0714 10 99 kuuluvien tuot
teiden tuontitodistuksia koskeva hakemus, jonka liitteenä
on alkuperäinen vientitodistus, esitetään jäsenvaltioiden
toimivaltaisille viranomaisille . Viimeksi mainitun todis

tuksen alkuperäistä kappaletta säilyttää tuontitodistuksen
myöntäjäelin. Silloin kun tuontitodistushakemus koskee

hakemukseen ei liity velvoitetta antaa asetuksen (ETY)
Nro 3719/88 14 artiklan 2 kohdassa ja tämän asetuksen 5
artiklassa tarkoitettua todistukseen liittyvää vakuutta.
Tämä todistus myönnetään 7 artiklassa määriteltyjen edel
lytysten mukaisesti esitettäessä yksi tai useampi Thaimaan
viranomaisten myöntämä uusi vientitodistus. Lisätuontito
distuksen 20 kohdassa on oltava yksi seuraavista merkin
nöistä :

— Certificado complementario, apartado 3 del articulo 4
del Reglamento (CE) n° 2403/96

määrästä,

— Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2403/96,

myöntäjäelin ilmoittaa alkuperäisessä lomakkeessa
määrän, jonka osalta alkuperäinen on käytetty, ja merkit
tyään sen leimallaan palauttaa alkuperäisen asianomaiselle
osapuolelle.

— Zusätzliche Lizenz — Artikel 4 Absatz 3 der Verord

ainoastaan

osaa

vientitodistuksessa

olevasta

Ainoastaan vientitodistuksen tavaralähetyksen painoa
koskevaan (shipped weight) kohtaan merkitty määrä

artikel 4, stk. 3

nung (EG) Nr. 2403/96

— Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 4
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2403/96

otetaan huomioon tuontitodistusta myönnettäessä.

— Licence for additional quantity, Article 4 (3) of Regu
lation (EC) No 2403/96

2. Kun todetaan, että tiettyä toimitusta varten tosiasial
lisesti puretut määrät ylittävät tätä toimitusta varten

— Certificat complémentaire, règlement (CE) n0 2403/96
article 4 paragraphe 3
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— Titolo complementare, regolamento (CE) n . 2403/96
articolo 4, paragrafo 3

— Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regola

— Aanvullend certificaat — artikel 4, lid 3, van Verorde

— Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Veror
dening (EG) nr. 2403/96)

ning (EG) nr. 2403/96
— Certificado complementar, n ? 3 do artigo 4? do Regu
lamento (CE) n ? 2403/96
— Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2403/96, 4 artiklan 3

— Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem

(Regulamento (CE) n ? 2403/96)

— Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o
2403/96)

kohta

— Kompletterande licens, artikel 4.3 i förordning (EG) nr

— Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning
(EG) nr 2403/96);

2403 /96 .

3 . Muuten kuin ylivoimaisen esteen sattuessa vakuutta
ei vapauteta määriltä, joita koskevaa lisätuontitodistusta ei
ole esitetty neljän kuukauden kuluessa ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitetun vapaaseen liikkeeseen luovutta
mista koskevan ilmoituksen hyväksymispäivästä. Vakuus
menetetään erityisesti määriltä, joiden osalta lisätuontito
distusta ei ole voitu myöntää 7 artiklan 1 kohdan mukai
sesti .

Kun

mento (CE) n . 2403/96]

b) 20 kohdassa
— Nombre del barco (indicar el nombre del barco
que figura en el certificado de exportación tailan
dés)
— Skibets navn (skibsnavn, der er anført i det thai
landske eksportcertifikat)
— Name des Schiffes (Angabe des in der thailändi

schen
toimivaltainen

leimannut

viranomainen

lisätuontitodistuksen

on

kirjannut

ensimmäisessä

ja

alakoh

dassa säädettyä vakuutta vapautettaessa, todistus palaute
taan mahdollisimman nopeasti myöntäjäelimelle.
4. Todistushakemus voidaan jättää missä tahansa jäsen
valtiossa, ja myönnetyt todistukset ovat voimassa koko
yhteisössä .

Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 5 artiklan 1 kohdan
neljännen luetelmakohdan säännöksiä ei sovelleta tämän
asetuksen mukaisesti toteutettavaan tuontiin .

5 artikla

Ausfuhrbescheinigung

eingetragenen

Schiffsnamens)
— Ονομασία του πλοίου (σημειώστε την ονομα
σία του πλοίου που αναγράφεται στο ταϊλαν
δικό πιστοποιητικό εξαγωγής)
— Name of the cargo vessel (state the name of the
vessel given on the Thai export certificate)
— Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figu

rant sur le certificat d'exportation thaïlandais)
— Nome della nave (indicare il nome della nave che

figura sul titolo di esportazione tailandese)
— Naam van het schip (zoals aangegeven in het
Thaise uitvoercertificaat)
— Nome do navio (indicar o nome do navio que
consta do certificado de exportação tailandês)

Asetuksen (EY) Nro 1162/95 10 artiklasta poiketen tässä
osastossa säädettyihin tuontitodistuksiin liittyvä vakuus on

— Laivan nimi (nimi, joka on thaimaalaisessa vientito
distuksessa)

5 ecua tonnilta .

— Fartygets namn (namnet pa det fartyg som anges i
den thailändska exportlicensen)
6 artikla

— Numero y fecha del certificado de exportación
tailandés

1.

Tuontitodistushakemuksen ja todistuksen 8 kohdassa

on oltava maininta Thaimaa".

2.

Todistuksessa on oltava seuraavat maininnat yhdellä

alla olevista kielistä :

a) 24 kohdassa
— Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem

[Reglamento (CE) n° 2403/96]
— Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forord
ning (EF) nr. 2403/96)
— Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts
(Verordnung (EG) Nr. 2403/96)
— Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο οριο 6%
κατ' αξία [ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2403/96]
— Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regu
lation (EC) No 2403/96)
— Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règle
ment (CE) n0 2403/96]

— Det thailandske eksportcertifikats nummer og dato
— Nummer und Datum der thailändischen Ausfuhr

bescheinigung
— Αριθμός και ημερομηνία του ταϊλανδικού
πιστοποιητικού εξαγωγής
— Serial number and date of the Thai export certifi
cate

— Numéro et date du certificat d exportation thaïlan
dais

— Numero e data del titolo di esportazione tailandese
— Nummer en datum van het Thaise uitvoercertifi
caat

— Numero e data do certificado de exportação
tailandês

— Thaimaalaisen vientitodistuksen numero ja päivä
määrä

— Den thailändska exportlicensens nummer och
datum .

N:o L 327/24
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3 . Todistus voidaan hyväksyä vapaaseen liikkeeseen
luovuttamista koskevan todistuksen tueksi ainoastaan, jos
asianomaisen esittämän rahtikirjan jäljennöksen perus
teella ilmenee, että tuotteet, joiden osalta vapaaseen liik
keeseen laskemista haetaan , on kuljetettu yhteisöön tuon

18 . 12. 96

9 artikla

1 . Jäsenvaltioiden on ilmoitettava päivittäin komissiolle
teleksillä tai telekopiona seuraavat tiedot jokaisen todistus
hakemuksen osalta :

titodistuksessa mainitulla laivalla.

4. Jollei asetuksen (ETY) Nro 3719/88 4 artiklan 3
kohdasta muuta johdu ja poiketen siitä, mitä asetuksen 8
artiklan 4 kohdassa säädetään, vapaaseen liikkeeseen
luovutettu määrä ei saa olla suurempi kuin tuontitodis
tuksen 17 ja 18 kohdissa oleva määrä . Luku "0" merkitään
mainitun todistuksen 19 kohtaan tätä tarkoitusta varten .
7 artikla

1.

Tuontitodistus myönnetään viidentenä hakemuksen

jättämistä seuraavana

työpäivänä sen jälkeen, kun

komissio on ilmoittanut teleksillä tai telekopiolla jäsenval
tion toimivaltaisille viranomaisille, että tässä asetuksessa

säädettyjä edellytyksiä on noudatettu .

Siinä tapauksessa, että todistuksen myöntämisen edelly
tyksenä olevia ehtoja ei ole noudatettu, komissio voi

— määrä, jolle kutakin tuontitodistusta haetaan, sekä
tarvittaessa maininta "lisätuonti todistus",

— todistuksen hakijan nimi,
— esitetyn vientitodistuksen ylimmässä kohdassa oleva
todistuksen numero,

— vientitodistuksen myöntämispäivä,
— kokonaismäärä, jolle vientitodistus on myönnetty,
— vientitodistuksessa oleva viejän nimi.

2. Viimeistään vuoden 1998 ensimmäisen puolivuotis
kauden lopussa tuontitodistusten myöntämisestä vastaa
vien viranomaisten on toimitettava komissiolle teleksillä

tai telekopiona täydellinen luettelo kirjaamattomista tuon
titodistusten kääntöpuolelle merkityistä määristä ja laivan
nimi sekä kyseisten vientitodistusten numerot.

tarvittaessa Thaimaan viranomaisia kuultuaan toteuttaa

tarvittavia toimenpiteitä.
2. Asianomaisen osapuolen pyynnöstä ja komission
teleksillä tai telekopiona toimittaman hyväksynnän
jälkeen tuontitodistus voidaan myöntää nopeammin .
8 artikla

III OSASTO

Loppusäännökset

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 1162/95 6 artik
lassa säädetään , tuontitodistuksen viimeinen voimassaolo

päivä on sama kuin vientitodistuksen viimeinen voimas
saolopäivä ja 30 päivää siitä eteenpäin .

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE - ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE —
BILAGA

ORIGINAL

SERIAL No

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE
MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND

EXPORT CERTIFICATE SUBJECT TO REGULATION ( EC ) No 2403/96
SPECIAL FORM FOR PRODUCTS FALLING WITHIN CN CODES 0714 10 10 , 0714 10 91 , 0714 10 99
EXPORT CERTIFICATE No

EXPORT PERMIT No

1 . EXPORTER ( NAME , ADDRESS AND COUNTRY)

2 . FIRST CONSIGNEE ( NAME , ADDRESS AND COUNTRY)

NAME

NAME

ADDRESS

ADDRESS

COUNTRY

COUNTRY

3 . SHIPPED PER

4 . COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EC

5 . TYPE OF MANIOC PRODUCTS

6 . WEIGHT (TONNES )

7. PACKING

SHIPPED WEIGHT
UN CODE U / 14 1U 1U

CN CODE Π714 m 91

IN BULK

».

—..

—

-

BAGS

ES I IMA I EU NET WEIGHT

CN CODE 0714 10 99

OTHERS

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PRODUCTS ARE PRODUCED IN AND ARE EXPORTED FROM THAILAND

DEPARTMENT OF FOREIGN TRÅDE
DATE

NAME AND SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL AND STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE
FOR USE BY EC AUTHORITIES :

I
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N:o L 327/27

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2404/96,
annettu 17 päivänä joulukuuta 1996,

yksityiskohtaisista säännöistä omenien kulutuksen ja käytön sekä sitrushedel
mien kulutuksen lisäämiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamisesta
annetun asetuksen (ETY) Nro 2282/90 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon toimenpiteistä omenien kulutuksen ja
käytön lisäämiseksi 7 päivänä toukokuuta 1990 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 1195/90 ('), ja erityisesti
sen 5 artiklan,

sesta asetuksen (ETY) N:o 2282/90 8 artiklan 4 kohdan 3
luetelmakohtaan jo sisältyneen sisäisen arvioinnin lisäksi
sekä täsmennettävä ulkopuolisen arvioinnin täytäntöön
panoa ja rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt,
asetuksen (ETY) N:o 2282/90 liitteessä II olevassa 6
kohdassa määrätään, että ohjelman kustannukset merki
tään kansallisena valuuttana; yhdenmukaisuuden vuoksi
muiden menekin edistämistä koskevien erityisasetusten
kanssa on myös tarpeen täsmentää, että ohjelman kustan
nukset ja vastaava talousarvio merkitään ecuina,

ottaa huomioon toimenpiteistä sitrushedelmien kulu
tuksen lisäämiseksi 7 päivänä toukokuuta 1990 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 1201 /90 (2), ja erityisesti
sen 4 artiklan ,

tämän vuoksi olisi muutettava asetusta (ETY) Nro
2282/90, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja
sekä katsoo, että

vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

komission asetuksessa (ETY) Nro 2282/90 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1907/94 (4),
määritellään
yksityiskohtaiset
säännöt
omenien kulutuksen ja käytön sekä sitrushedelmien kulu
tuksen lisäämiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden sovelta

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

misesta,
1 artikla

saadun kokemuksen perusteella ja sen varmistamiseksi,
että toimenpiteet perustuvat viimeisimpään tietokantaan,
on suotavaa lyhentää tukihakemusten esittämisen jättö
päivän ja myynninedistämiskampanjoiden aloittamisen
välistä jaksoa; tämän vuoksi olisi mukautettava asetuksen
(ETY) Nro 2282/90 5 artiklaa,

olisi mukautettava asetuksen 7 ja 8 artiklassa osoitettuja
sopimusten allekirjoitusta ja maksua koskevia edellytyksiä,
jotta ne voitaisiin yhdenmukaistaa maidon kulutuksen
edistämisestä yhteisössä annetussa komission asetuksessa
(EY) Nro 3582/93 (*), sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) Nro 2134/96 (*), sekä korkealaatuisen

Muutetaan asetus (ETY) Nro 2282/90 seuraavasti :

1 . Korvataan 5 artiklassa päivämäärät "31 päivänä elokuu
ta", "30 päivänä syyskuuta" ja "31 päivänä lokakuuta"
vastaavasti päivämäärillä "31 päivänä lokakuuta", "30
päivänä marraskuuta" ja "31 päivänä joulukuuta".

2. Korvataan "mahdollisimman nopeasti" 6 artiklan
ensimmäisessä kappaleessa "ennen 15 päivänä heinä
kuuta hakemusten jättämistä seuraavana vuonna".
3 . Korvataan 7 artiklan seuraavasti :

naudanlihan menekin edistämiseksi annetussa asetuksessa

(EY) Nro 1318/93 Q, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 715/96 (8), säädettyjen
edellytysten kanssa,

moitteettoman varainhoidon vuoksi on tarpeen säätää
ohjelmoitujen toimien itsenäisen arvioinnin toteuttami

"7 artikla

1.

Sopimuspuolena olevan toimivaltaisen elimen on

ilmoitettava tukihakemusta koskevasta päätöksestä niin
pian kuin mahdollista asianomaisille .

2.

Sopimuspuolena

olevat

toimivaltaiset

elimet

tekevät asianomaisten kanssa hyväksyttyjä toimia
(') EYVL Nro L 119, 11.5.1990, s. 53
(2) EYVL N:o L 119, 11.5.1990, s . 65
(3) EYVL N:o L 205, 3.8.1990, s. 8
l<\ EYVL N:o L 194. 29.7.1994. s . 29

O
(6)
O
(8)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

326, 28.12.1993, s. 23
285, 7.11.1996, s . 15
132, 29.5.1993, s. 83
99, 20.4.1996, s. 13

koskevat sopimukset kahden kuukauden kuluessa luet
telon tiedoksi antamisesta.

Elinten on käytettävä tähän tarkoitukseen komission

niiden käyttöön antamia vakiosopimuksia. Näissä sopi
muksissa on sovellettavat yleiset ehdot, jotka sopimus
puolen on tunnustettava ja hyväksyttävä.

Nro L 327/28

3.
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Sopimus ei astu voimaan ennen kuin toimivaltai

ylittymisen seurauksena saldoa voidaan alentaa 3
prosentilla myöhästymiskuukautta kohden .

selle viranomaiselle on annettu vakuus, joka on 15

prosenttia yhteisön rahoitusosuudesta ja jonka tarkoi
tuksena on taata sopimuksen asianmukainen täytän
töönpano .

4) Saldon maksun edellytyksenä on 3 kohdassa tarkoi
tettujen asiakirjojen tarkastaminen .

Jos 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ensisijaista

Jos toimivaltainen viranomainen ei ole saanut vakuutta

vaatimusta ei noudateta, saldoa alennetaan suhteessa

kahden viikon kuluessa sopimuksen tekopäivästä,

siihen .

sopimus ei ole voimassa eikä sillä ole oikeusvaikutusta.
Vakuus

annetaan

noudattaen

komission

asetuksen

(ETY) N:o 2220/85 III osaston edellytyksiä Q.

18 . 12. 96

5) Edellä 1 kohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan,
jos lopullinen oikeus ennakkomaksuun on vahvis
tettu suoritetun saldon maksamisen ajankohtana.

Mainitun asetuksen 20 artiklan mukaisena ensisijaisena
vaatimuksena on sopimukseen hyväksyttyjen toimenpi
teiden toteuttaminen säädetyissä määräajoissa.

6) Sopimuspuolena olevan toimivaltaisen elimen on
suoritettava tässä artiklassa säädetyt maksut kolmen

Vakuus vapautetaan tämän asetuksen 8 artiklan 4 ja 6

muksen. Se voi kuitenkin lykätä 2 ja 4 kohdassa
tarkoitettuja maksuja, jos lisätarkastukset ovat

kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut hake

kohdassa tarkoitetussa määräajassa ja niissä tarkoitetuin
edellytyksin .

(") EYVL N:o L 205, 3.8.1985, s. 5"

tarpeen .

7) Sopimuspuolena olevan toimivaltaisen elimen on
toimitettava mahdollisimman nopeasti komissiolle 3
kohdassa tarkoitetut arviointikertomukset.

4. Korvataan 8 artikla seuraavasti :

8) Sovellettava maatalouden muuntokurssi on komis
sion asetuksen (ETY) N:o 1068/83 säännösten
mukainen f).

"8 artikla

Asianomaisten on jätettävä sopimuspuolena olevalle
toimivaltaiselle elimelle maksupyynnöt seuraavin edel

0 EYVL N:o L 108, 1.5.1993, s. 106"

lytyksin :
5. Lisätään 9 a artikla seuraavasti :

1 ) Asianomainen

voi

esittää

ennakkomaksuhake

muksen sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen .

"9 a artikla

Ennakkomaksu voi olla enintään 30 prosenttia
yhteisön rahoituksesta.

Asianomainen

Ennakkomaksun
edellytyksenä
on
sellaisen
vakuuden antaminen toimivaltaiselle elimelle, joka

nimi, joka on valittu kilpailukutsun perusteella (vähin
tään kolme tarjousta) sekä valinnan perusteet.

antaa

itsenäisen

elimen

tehtäväksi

hyväksyttyjen toimien ulkopuolisen arvioinnin toteut
tamisen . Hänen on osoitettava hakemuksessaan elimen

on 110 prosenttia tästä ennakkomaksusta ja joka
annetaan asetuksessa (ETY) N:o 2220/85 säädetyin
edellytyksin .

2) Maksut suoritetaan neljännesvuosittain laadittavien
laskujen perusteella, joihin on liitetty todisteasia
kirjat sekä sopimuksen täytäntöönpanoa koskeva
välikertomus .

Kyseiset maksut sekä 1 kohdassa tarkoitettu ennak
komaksu saavat kuitenkin olla yhteensä enintään 75

prosenttia yhteisön rahoitusosuuden kokonaismää

Ulkopuoliseen arvioon on sisällyttävä seuraavat tehtä
vät :

— hyväksyttyjen toimien sopivuus ja ennakkoanalyysi
ohjelmassa vahvistettujen yleisten ja erityisten
tavoitteiden kannalta,

— ohjelmoitujen toimien
otoksen perusteella,

seuranta

merkittävän

— saatujen tulosten jälkiarviointi suhteessa asetet
tuihin tavoitteisiin,

rästä .

— kustannus/tehokkuus -suhteen mittaaminen kun

3) Saldon maksupyyntö on jätettävä viimeistään neljän
kuukauden kuluttua päivästä, jona toimien on sopi
muksen mukaan oltava toteutettu . Maksupyyntöön
on liitettävä :

kin toimen ja koko ohjelman osalta suoritusindi
kaattorien perusteella (tuotto ja vaikutus).
Arvioinnin rahoitus varmistetaan samoin edellytyksin
kuin kaikki ohjelmoidut toimet."

— tarvittavat todisteasiakirjat,

— yhteenveto toteutetuista toimista,
— kertomus, jossa arvioidaan saatuja tuloksia, jotka
ovat todettavissa kertomuksen tekopäivänä, sekä
miten tuloksia voidaan käyttää edelleen hyväksi.
Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta saldon maksu

pyynnön ja siihen liitettyjen asiakirjojen jättöpäivän

6. Korvataan 10 artikla seuraavasti :

"10 artikla

1 . Jos maksu on suoritettu aiheettomasti, edunsaajan
on palautettava kyseiset määrät lisättynä korolla, joka
lasketaan maksun ja edunsaajan palautuksen välisen
ajan mukaan .

18 . 12. 96
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Tämä korkoprosentti on Euroopan raha-asiain yhteis
työrahaston toimissaan soveltama, aiheettoman maksun
suorituspäivänä voimassa oleva korko ecuina, joka

N:o L 327/29

8 . Lisätään liite tähän asetukseen liitteenä III .

julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden
C-sarjassa, korotettuna kolmella prosentilla.
2.
Palautetut määrät ja korot maksetaan maksaville
elimille tai toimipaikoille, jotka vähentävät ne
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston rahoit
tamista kustannuksista suhteessa yhteisön rahoitus

2 artikla

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

osuuteen ."

7. Korvataan liitteessä II olevassa kohdassa 1.6 ja III.1
sanat "kansallisena valuuttana" sanalla "ecuina".

Sitä sovelletaan sen voimaantulopäivästä jätettyihin hake
muksiin .

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

N:o L 327/30
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LIITE

"LIITE III

LISTA TOIMIVALTAISISTA VIRANOMAISISTA

Toimivaltainen viranomainen

Jäsenmaa

A

Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
Postfach 62
A-1201 Wien

B

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Rue de Trêves 82
B - 1 040 Bruxelles

Puhelin — telekopio

Tel. (43/ 1 ) 331 51 405
Fax (43/ 1 ) 331 51 499

tel. (32-2) 287 24 1 1
telefax (32-2) 230 25 33

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)
Trierstraat 82
B - 1 040 Brussel

DA

Danish Intervention Agency
EU-Direktoratet

Tlf. (45) 33 92 70 00
Fax (45) 33 92 69 48

2. Markedskontor

Nyropsgade 26
DK-1780 København V

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main

Tel. (49/69) 15 64 335
Fax (49/69) 15 64 444

GR

Υπουργείο Γεωργίας
Διεύθυνση Διαχείρισης Γεωργικών Προϊόντων (ΔΙΔΑΓΕΠ)
Αχαρνών 241
GR - 1 04 46 Αθήνα

Τηλ.: ( 30-1 ) 529 12 76
Τέλεφαξ: (30-1 ) 524 35 21

ES

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

tel.: (34-1 ) 347 53 91
fax: (34-1 ) 347 57 70/347 51 68

Dirección General de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias
Paseo de Infanta Isabel, 1
E-28014 Madrid

FR

Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture
(Oniflhor)
164, rue de javel

Tél. (33) 144 25 36 36
Télécopieur (33) 1455431 69

F-75015 Paris

IRL

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House (7W)

Tel . (353 1 ) 607 27 03
Fax (353 1 ) 661 45 1 5

Kildare Street
IRL-Dublin 2

IT

Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
1-00185 Roma

LUX

Ministère de l'agriculture — services agricoles
L-1019 Luxembourg

Tel . (39-6) 46 65 40 14
Telefax (39-6) 44 53 940

Tél . (352) 457 17 22 30
Fax (352) 457 17 23 40
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NL
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Puhelin — telekopio

Produktschap voor Groenten en Fruit
Bezuidenhoutseweg 153
NL-2594 AG 's-Gravenhage

tel . (31-70) 304 12 34
telefax (31-70) 347 71 76

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Tel .: (351-1 ) 355 88 12
Telefax: (351-1 ) 352 23 59

Rua Camilo Castelo Branco 45-2?
P-1000 Lisboa

UK

N:o L 327/31

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF)
Horticulture and Potatoes Division

Tel . (44 171 ) 238 60 00
Fax (44 171 ) 238 65 91

Ergon House c/o Nober House
17 Smith Square
UK-London SW1P 3JR
Intervention Board
PO Box 09

Tel . (44 191 ) 226 52 65
Fax (44 191 ) 226 52 12

UK-Reading RG1 7QW

FIN

Maa- ja metsätalousministeriö
Mariankatu 23
PL 232
FIN-001 71 Helsinki

SV

Jordbruksverket
Interventionsavdelningen
S-551 82 Jönköping

tel . + 358 9 160 42 40
fax . + 358 9 160 42 80

Tel .: + 4636 15 5000
Fax : + 46 36 71 95 11 "

Nro L 327/32
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2405/96,

annettu 17 päivänä joulukuuta 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) Nro 2375/96 (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 TÄMÄN ASETUKSEN :

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä

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

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

1 artikla

Asetuksen (EY) Nro 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut
tuonnin

kiinteät

arvot

vahvistetaan

liitteessä

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 337, 24.12.1994, s. 66
(2) EYVL N:o L 325, 14.12.1996, s. 5
O EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1

b) EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1

olevassa

taulukossa merkityllä tavalla.
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Nro L 327/33

LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohmnan määrittämiseksi
17 päivänä joulukuuta 1996 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
C N- koodi

Kolmannen maan koodi (')

0702 00 45

204

91,3

624

153,4

999

122,3

0707 00 40

0709 10 40

0709 90 79

0805 10 61 , 0805 10 65, 0805 10 69

0805 20 31

Tuonnin kiinteä arvo

624

113,5

999

113,5

220

162,0

999

162,0

052

81,9

999

81,9

052

32,9

204

53,9

388

25,2

448

35,7

624

47,1

999

39,0

052

83,3

204

74,4

999

78,9

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

0805 30 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 67

052

65,0

464

139,2

624

77,8

999

94,0

052

73,4

400

60,6

528

44,9

600

83,9

999

65,7

060

47,7

064

46,2

400

80,0

404

62,7

728

121,0

999

71,5

052

75,0

064

77,3

091

49,8

400

104,2

624

67,7

999

74,8

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

Nro L 327/34
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II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO

NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 9 päivänä joulukuuta 1996,
jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoja käsittelevien viranomaisten väli
sistä telemaattisista verkoista (Edicom)
(96/715/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 129 d artiklan kolmannen

aiheuttamatta asianomaisille, erityisesti pienille ja keski
suurille yrityksille, kohtuuttomia velvoitteita niihin tulok
siin nähden, joita kyseisten tilastojen käyttäjät voivat niiltä
odottaa,

kohdan ,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ('),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista 7 päivänä
marraskuuta 1991 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY)
N:o 3330/91 (*) säädetään edellytysten luomisesta lisäänty
välle tiedon automaattiselle käsittelylle ja elektroniselle
siirrolle, jotka helpottavat tilastotiedosta vastuussa olevien

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon (3),

työtä,

noudattaa

olisi kevennettävä yritysten ilmoitusvelvollisuutta paranta
malla samalla tilastojen leviämistä Euroopan tietomarkki
noiden perustamiseksi,

perustamissopimuksen

189

c

artiklassa

määrättyä menettelyä (4)
sekä katsoo, että

sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää fyysisten

rajojen poistamista jäsenvaltioiden väliltä; jäsenvaltioiden
välistä tavarakauppaa koskevien tietojen tyydyttävä taso
olisi näin ollen määriteltävä käyttäen menetelmiä, joihin

kaupan avoimuuden ja yritysten kilpailukyvyn arvioinnin
edistämiseksi olisi varmistettava yhdenmukaistettujen
tilastojen kehittäminen erityisesti saattamalla yhteen ulko
maankaupan tilastot ja muut taloudelliset tilastot,

ei liity edes epäsuoria tarkastuksia sisärajoilla,
vastedes olisi jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa
koskevia tilastoja varten tarvittavat tiedot kerättävä suoraan
lähettäjiltä ja vastaanottajilta menetelmillä, joilla varmiste
taan niiden perusteellisuus, luotettavuus ja ajanmukaisuus
(') EYVL N:o C 343, 15.11.1996, s. 9
n EYVL N:o C 295. 7.10.1996 . s . 46

(3) Lausunto annettu 18 päivänä syyskuuta 1996 (sitä ei ole vielä

julkaistu virallisessa lehdessä).
(") Euroopan parlamentin lausunto annettu 20 päivänä syyskuuta
1996 (EYVL N:o C 320, 28.10.1996), neuvoston yhteinen kan
ta vahvistettu 1 1 päivänä marraskuuta 1996 (EYVL Nro C 372,
9.12.1996, s. 6) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 28 päi
vänä marraskuuta 1996 (sitä ei ole vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).

edistämällä yhdenmukaistettujen normien ja käsitteiden
käyttöä Euroopan laajuisesti voidaan estää samankaltaisten
töiden päällekkäisyys ja saavuttaa mittavat taloudelliset
säästöt ja edistää näin uusien palvelujen syntymistä tilas
tollisen telematiikan alalla,

kansainvälisellä tasolla toteutettu standardointi organisaa
tioiden välisen tiedonsiirron (OVT/EDI) alalla edistää
kansainvälisen kaupan helpottumista ja yritysten ja julkis
hallinnon välisen kanssakäymisen yksinkertaistamista,
(^ EYVL Nro L 316, 16.11.1991 , s. 1 , asetus sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (ETY) Nro 3046/92 (EYVL Nro L 307,
23.10.1992, s . 27 .
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tehokas yhdenmukaistettua tietoa antavien yhteisten tilas
tostandardien luominen on mahdollista vain yhteisötasolla
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa; kussakin jäsenvaltiossa
standardien käyttöönotosta vastaavat ennalta virallisten
tilastojen laatimiseen ja levittämiseen osoitetut viranomai

Nro L 327/35

ymmärryksessä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten
kanssa.

Järjestelmät kehitetään ottaen huomioon sisäisen kaupan
tilastoinnin kehitystarpeet.

set,

viranomaisten välisten telemaattisten verkkojen yhteentoi
mivuuteen tähtäävät toimenpiteet sisältyvät niihin paino
pistealueisiin, jotka hyväksyttiin Euroopan laajuisten tele
viestintäverkkojen suuntaviivojen yhteydessä,

tähän päätökseen sisältyy Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission 6 päivänä maaliskuuta 1995
antaman julistuksen 2 kohdassa tarkoitettu rahoitusohjeen
määrä koko ohjelman keston ajaksi tämän kuitenkaan
rajoittamatta perustamissopimuksessa määrättyä budjetti
vallan käyttäjän toimivaltaa, ja
Euroopan yhteisön tuomioistuin kumosi 26 päivänä
maaliskuuta 1996 tekemällään päätöksellä epäasianmu
kaisen oikeudellisen perustan vuoksi jäsenvaltioiden
välisen tavarakaupan tilastoja käsittelevien viranomaisten
välisistä telemaattisista verkoista (Edicom) 1 1 päivänä
heinäkuuta 1994 tehdyn neuvoston päätöksen 94/445/
EY ('); sen takia on tehtävä uusi päätös, jolla on asianmu
kainen oikeudellinen perusta, jotta Edicomiin kuuluvia
toimia voidaan jatkaa,

2 artikla

Edicom toteutetaan kolmen vuoden aikana 9 päivästä
joulukuuta 1996 alkaen .

3 artikla

Toimia aletaan toteuttaa vasta, kun on nähtävissä selkeä

tarve yhteisön toiminnalle toissijausuusperiaatteen ja 8
artiklan 3 kohdassa esitetyn periaatteen mukaisesti . Edico
miin voi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten
suostumuksella ja olemassa olevat teknologiat sekä tuot
teet huomioon ottaen kuulua erityisesti:

— tilastotietojen keräämis-, tarkistamis- ja toimittamisoh
jelmistojen suunnittelu, kehittäminen ja edistäminen
sekä yhteisön tuki jäsenvaltioille ohjelmistojen saatta
miseksi yritysten saataville;

— vastaanotto-, tarkistus-, tietojenkäsittely- ja tietojen
jako-ohjelmistojen suunnittelu, kehittäminen ja edistä
minen, aluellisille, kansallisille ja yhteisön tiedonke
ruujärjestöille kohdistettu tuki, ohjelmistojen saatta
minen näiden järjestöjen käyttöön sekä tarvittaessa
laitteistojen ajanmukaistaminen;

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

— tiedonsiirron formaattien suunnittelu, kehittäminen ja
edistäminen eurooppalaisia ja kansainvälisiä standar
deja noudattaen;

1 artikla

— tiedonsiirrossa käytettävien menetelmien, toimintata
pojen ja sopimusten suunnittelu, dokumentointi ja

Otetaan käyttöön toimenpidekokonaisuus, jäljempänä

— ohjelmistotoimittajien ja palveluiden toimittajien
huomion kiinnittäminen kansallisen ja yhteisöllisen

'Edicom' (Electronic Data Interchange on Commerce),
jolla edistetään ensimmäisessä vaiheessa alueellisten,
kansallisten ja yhteisön järjestelmien muuttamista euroop
palaisella tasolla yhteiskäyttöisiksi järjestelmiksi jäsenval
tioiden välistä tavarakauppaa koskevien tilastoilmoitusten
keräämiseksi yrityksiltä, niiden valvomiseksi, esikäsittele
miseksi ja niistä koostuvien tilastojen levittämiseksi.

edistäminen;

tilastoinnin tarpeisiin .

4 artikla

Toimia toteutettaessa otetaan huomioon seuraavat suunta
viivat:

Nämä järjestelmät niveltyvät alueellisella, kansallisella ja
yhteisöllisellä tasolla levinneisiin tietojärjestelmiin, joiden
yhteensopivuus taataan yhdenmukaistettujen standardien
ja tiedonantomenettelyjen kehittämisellä ja käyttämisellä.
Nämä järjestelmät tukeutuvat erityisesti organisaatioiden
välisen tiedonsiirtojärjestelmän (OVT/EDI) käyttöön tilas
toilmoitusten toimittamiseksi. Automaattisia järjestelmiä
voidaan saattaa toimivaltaisten kansallisten ja yhteisön
viranomaisten käyttöön sekä ilmoitusvelvollisille yhteis
(') EYVL N:o L 183, 19.7.1994, s. 42

— yhteisön toimivaltaiset elimet toteuttavat kansallisten

ja alueellisten elinten suostumuksella pääasiallisesti
yrityksille ja käyttäjille suunnattuja edistäviä ja tietoi
suutta lisääviä toimia järjestelmien asennuksen ja
käytön helpottamiseksi;
— erityistoimien toteuttaminen kehittymättömimpien
alueellisten ja kansallisten järjestöjen järjestelmään liit
tymisen mahdollistamiseksi;

— toisaalta tilastojärjestelmän tarpeita parhaiten vastaavan
telemaattisen tekniikan ja välineiden suosiminen, sekä
toisaalta niiden liittäminen kunkin kyseisen viran
omaisen tietojärjestelmäympäristöön .

N:o L 327/36

5 artikla

1.
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Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden

Komissio vastaa Edicomin toteutuksesta . Sitä avusta

kuluessa siitä, kun se on tullut vireille neuvostossa,

komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä .

vat:

a) päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (') perustettu
Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitea vuosit
taisen työohjelman laatimisessa, numeroinnissa ja
hyväksymisessä 6 artiklassa määrättyä menettelyä
noudattaen,

b) asetuksella (ETY) N:o 3330/91 perustettu jäsenval
tioiden välisen tavarakaupan tilastointia käsittelevä
komitea :

— tarjouskilpailujen

hyväksymisessä sekä 200 000

ecua kokonaisarvoltaan ylittävien hankkeiden ja
toimien arvioinnissa 6 artiklassa määrättyä menet
telyä noudattaen ,
— muiden kuin a alakohdassa ja tämän alakohdan
ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen
Edicomin täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta 7
artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen .

2.

Komissio tiedottaa säännöllisesti toimenpiteiden

edistymisestä komitealle, josta määrätään yhteisön panok
sesta hallintojen välisessä telemaattisessa tietojenvaihdossa
(HVT) yhteisössä 6 päivänä marraskuuta 1995 tehdyn
neuvoston päätöksen 95/468 /EY (2) 4 artiklassa.
3.

Komissio antaa tämän artiklan 1 kohdan a alakoh

7 artikla

Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvitta
vista toimenpiteistä. Komitea antaa, tarvittaessa äänestet
tyään, lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka
puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan .
Lausunto merkitään pöytäkirjaan; lisäksi jokaisella jäsen
valtiolla on oikeus pyytää, että sen kanta merkitään pöytä
kirjaan .
Komission on , niin suurelta osin kuin mahdollista, otet
tava huomioon komitean lausunto . Sen on ilmoitettava,
millä tavoin lausunto on otettu huomioon .

8 artikla

1 . Edicomin toteuttamiseksi vuosina 1997, 1998 ja
1999 tarvittava rahoitusohje on 30 miljoonaa ecua.
Varojen alustava jakoehdotus on liitteessä .
2.
Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrä
rahat rahoitusnäkymien puitteissa.
3.
Sidottujen varojen tuotto on varmistettava valvo
malla, että saadut edut vastaavat sijoitettuja varoja.

dassa mainitulle komitealle vuosittain kertomuksen, jossa
arvioidaan sen hetkistä kannattavuutta.

9 artikla

6 artikla

1 . Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen
tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa
ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa
asian kiireellisyyden mukaan . Lausunto annetaan perusta

missopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten
edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto
tekee

komission

ehdotuksesta .

Komiteaan

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle
Edicomin päättyessä sen toteuttamista koskevan kerto
muksen ja tarvittaessa ehdotuksia myöhemmistä lisätoi
menpiteistä.
10 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta 1996.

kuuluvien

jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa
artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu
äänestykseen .

Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne
ovat komitean lausunnon mukaiset.

11 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille .

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 1996.

Jos toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia

Neuvoston puolesta

tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä
neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä.

B. HOWLIN

Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä .

(') EYVL N:o L 181 , 28.6.1989, s. 47
(2) EYVL N:o L 269, 11.11.1995, s. 23

Puheenjohtaja
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Varojen alustava jakoehdotus Edicomin osa-alueiden kesken vuosina 1997, 1998 ja 1999
(miljoonaa ecua)

Jakoehdotus

1997—1998—1999

I. Telemaattisen verkon käyttöönotto

15,3

5,6

II . Ilmoitusvelvollisten yhteyksien avaaminen telemaattiseen verkkoon

III. Kansallisten ja yhteisöllisten järjestelmien mukauttaminen

2,8
1,9

IV. Kansainväliset standardointitoimenpiteet
V. Edistäminen , koulutus, tuki, valvonta, koordinointi

1,9
4,4

YHTEENSÄ

30
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KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 29 päivänä marraskuuta 1996,

yhteisön taloudellisesta tuesta maidon ja maitotuotteiden määritysten ja
testauksen

yhteisön vertailulaboratorion toimintaan (Laboratoire
d'Hygiène Alimentaire, Pariisi, Ranska)

Central

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(96/71 6/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

729/70 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

asetuksella (ETY) N:o 2048/88 (*), 8 ja 9 artiklaa, ja
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista

26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen
90/424/ETY ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
päätöksellä 94/370/EY (2), ja erityisesti sen 28 artiklan 2

ON TEHNYT TAMAN PÄÄTÖKSEN:

kohdan,

1 artikla

sekä katsoo, että

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Ranskalle sellaiseen

raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten
tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista
terveyssäännöistä 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetun
neuvoston direktiivin 92/46/ETY (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liitty
misasiakirjalla, liitteessä D olevassa I luvussa nimetään

tarkoitettuun toimintaan ja tehtäviin, joita maidon ja
maitotuotteiden määritysten ja testauksen yhteisön vertai

direktiivin 92/46/ ETY liitteessä D olevassa II luvussa

Laboratoire

Central

d'Hygiène

Alimentaire,

Pariisi,

Ranska, yhteisön maidon ja maitotuotteiden määritysten
ja testauksen vertailulaboratorioksi,

kaikki laboratorion harjoittama toiminta ja tehtävät on
määritelty direktiivin liitteessä D olevassa II luvussa;
yhteisön tuen edellytyksenä on oltava, että vertailulabora
torio suoriutuu kyseisistä tehtävistä,

lulaboratorion on harjoitettava.
2 artikla

Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Pariisi,
Ranska, harjoittaa 1 artiklassa tarkoitettua toimintaa ja
tehtäviä .

3 artikla

Yhteisön

taloudelliseksi

olisi määrättävä yhteisön taloudellisesta tuesta yhteisön
vertailulaboratoriolle, jotta sen olisi mahdollista harjoittaa
kyseisessä direktiivissä tarkoitettua toimintaa ja tehtäviä,
talousarvioon liittyvistä syistä yhteisön tuki olisi myönnet
tävä yhden vuoden pituiseksi ajanjaksoksi,

erityisen valvonnan varmistamiseksi on tärkeää soveltaa
yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä
huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro
(') EYVL N:o L 224, 18.8.1990 , s . 19
(2) EYVL N:o L 168 , 2.7.1994, s. 31
3 EYVL N:o L 268 , 14.9.1992, s . 1

tueksi

vahvistetaan

enintään

100 000 ecua 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulu
kuuta 1997 väliseksi ajanjaksoksi .
4 artikla

Yhteisön taloudellinen tuki myönnetään seuraavia yksi
tyiskohtaisia sääntöjä noudattaen:
— 70

prosenttia

ennakkosuorituksena

Ranskan

sitä

pyytäessä,

— jäljelle jäävä osa sen jälkeen kun Ranska on esittänyt
tositteet. Tositteiden esittäminen on tehtävä ennen 1

päivää maaliskuuta 1998 .
(4) EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s . 13
H EYVL N:o L 185, 15.7.1988 , s . 1
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5 artikla

Sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 729/70 8 ja 9 artiklaa soveltuvin osin .
6 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.
Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

N:o L 327/39

N:o L 327/40
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KOMISSION PAATOS,

tehty 29 päivänä marraskuuta 1996,
yhteisön taloudellisesta tuesta kalatauteja tutkivan yhteisön vertailulaboratorion

toimintaan (Statens Veterinaere Serumlaboratorium, Ärhus, Tanska)
(Ainoastaan tanskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(96/717/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON TEHNYT TÄMÄN PAATOKSEN :

1 artikla

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Tanskalle sellaiseen
direktiivin 93/ 53/ ETY liitteessä C tarkoitettuun toimin

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista
26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen
90/424/ETY ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

taan ja tehtäviin, joita kalatautien yhteisön vertailulabora
torion on harjoitettava.

päätöksellä 94/370/EY (2), ja erityisesti sen 28 artiklan 2

2 artikla

kohdan ,
sekä katsoo, että

Statens Veterinaere Serumlaboratorium, Ärhus, Tanska,
harjoittaa 1 artiklassa tarkoitettua toimintaa ja tehtäviä.
3 artikla

yhteisön vähimmäistoimenpiteistä tiettyjen kalatautien
torjumiseksi 24 päivänä kesäkuuta 1993 annetun
neuvoston direktiivin 93/53/ETY (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liitty
misasiakirjalla, liitteessä B nimetään Statens Veterinaere

Serumlaboratorium, Ärhus, Tanska, neuvoston direktiivin
91 /67/ETY (4) liitteessä A tarkoitetuksi yhteisön kalatau
tien vertailulaboratorioksi ,

kaikki laboratorion harjoittama toiminta ja tehtävät on
määritelty direktiivin 93/53/ETY liitteessä C; yhteisön
tuen edellytyksenä on oltava, että vertailulaboratorio
suoriutuu kyseisistä tehtävistä,

Yhteisön

taloudelliseksi

tueksi

vahvistetaan

enintään

100 000 ecua 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulu
kuuta 1997 väliseksi ajanjaksoksi .
4 artikla

Yhteisön taloudellinen tuki myönnetään seuraavia yksi
tyiskohtaisia sääntöjä noudattaen:
— 70 prosenttia ennakkosuorituksena

Tanskan

sitä

pyytäessä,

— jäljelle jäävä osa sen jälkeen kun Tanska on esittänyt
tositteet. Tositteiden esittäminen on tehtävä ennen 1

päivää maaliskuuta 1998 .

olisi määrättävä yhteisön taloudellisesta tuesta yhteisön
vertailulaboratoriolle, jotta sen olisi mahdollista harjoittaa
kyseisessä direktiivissä tarkoitettua toimintaa ja tehtäviä,

5 artikla

Sovelletaan asetuksen (ETY) Nro 729/70 8 ja 9 artiklaa
soveltuvin osin .

talousarvioon liittyvistä syistä yhteisön tuki olisi myönnet
tävä yhden vuoden pituiseksi ajanjaksoksi,

erityisen valvonnan varmistamiseksi on tärkeää soveltaa
yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä
huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro
729/70 (*), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (ETY) Nro 2048/88 (6), 8 ja 9 artiklaa, ja
tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

(') EYVL N:o L 224, 18.8.1990 , s. 19
O EYVL N:o L 168 , 2.7.1994, s . 31
O EYVL N:o L 175, 19.7.1993, s. 23

(j EYVL N:o L 46, 19.2.1991 , s. 1

(s) EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s. 13
6 EYVL N:o L 185, 15.7.1988 , s . 1

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tanskan kuningaskunnalle .
Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

18 . 12 . 96

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Nro L 327/41

KOMISSION PAATOS,

tehty 29 päivänä marraskuuta 1996,
yhteisön taloudellisesta tuesta Newcastlen tautia tutkivan yhteisön vertailulabo
ratorion toimintaan (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Yhdistynyt
kuningaskunta)
(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(96/71 S /EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tarkoitettuun toimintaan ja tehtäviin, joita Newcastlen
taudin yhteisön vertailulaboratorion on harjoitettava.

sen ,

2 artikla

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista

26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen
90/424/ETY ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
päätöksellä 94/370/EY (2), ja erityisesti sen 28 artiklan 2

Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Yhdistynyt
kuningaskunta, harjoittaa 1 artiklassa tarkoitettua
toimintaa ja tehtäviä.

kohdan ,
3 artikla

sekä katsoo, että

yhteisön toimenpiteistä Newcastlen taudin torjumiseksi
14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direk
tiivin 92/66/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakir
jalla, liitteessä V nimetään Central Veterinary Laboratory,
Addlestone,
Yhdistynyt
kuningaskunta,
yhteisön

Yhteisön

Newcastlen taudin vertailulaboratorioksi ,

Yhteisön taloudellinen tuki myönnetään seuraavia yksi
tyiskohtaisia sääntöjä noudattaen :

kaikki laboratorion harjoittama toiminta ja tehtävät on
määritelty direktiivin 92/66/ETY liitteessä V; yhteisön
tuen edellytyksenä on oltava, että vertailulaboratorio
suoriutuu kyseisistä tehtävistä,
olisi määrättävä yhteisön taloudellisesta tuesta yhteisön
vertailulaboratoriolle, jotta sen olisi mahdollista harjoittaa
kyseisessä direktiivissä tarkoitettua toimintaa ja tehtäviä,

talousarvioon liittyvistä syistä yhteisön tuki olisi myönnet
tävä yhden vuoden pituiseksi ajanjaksoksi,

taloudelliseksi

tueksi

vahvistetaan

enintään

100 000 ecua 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulu
kuuta 1997 väliseksi ajanjaksoksi .
4 artikla

— 70 prosenttia ennakkosuorituksena
kuningaskunnan sitä pyytäessä,

Yhdistyneen

— jäljelle jäävä osa sen jälkeen kun Yhdistynyt kuningas
kunta on esittänyt tositteet. Tositteiden esittäminen on
tehtävä ennen 1 päivää maaliskuuta 1998 .
5 artikla

Sovelletaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 8 ja 9

erityisen valvonnan varmistamiseksi on tärkeää soveltaa
yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä
huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro
729/70 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (ETY) Nro 2048 /88 (■'), 8 ja 9 artiklaa, ja

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Ir

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän

lannin yhdistyneelle kuningaskunnalle .

artiklaa soveltuvin osin .

6 artikla

eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN :
1 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Yhdistyneelle kunin
gaskunnalle sellaiseen direktiivin 92/66/ETY liitteessä V

(')
O
O
{")

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

224, 18.8.1990 , s . 19
168 , 2.7.1994, s. 31
260, 5.9.1992, s. 1
94, 28.4.1970, s . 13

5 EYVL N:o L 185, 15.7.1988 , s . 1

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

Nro L 327/42

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

18 . 12. 96

KOMISSION PAATOS,

tehty 29 päivänä marraskuuta 1996,

yhteisön taloudellisesta tuesta avian influenssaa tutkivan yhteisön vertailulabora
torion toimintaan (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Yhdistynyt kunin
gaskunta)
(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(96/71 9/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista
26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen
90/424/ETY ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
päätöksellä 94/370/EY (2), ja erityisesti sen 28 artiklan 2
kohdan ,

tarkoitettuun toimintaan ja tehtäviin, joita avian
influenssaa tutkivan yhteisön vertailulaboratorion on
harjoitettava.
2 artikla

Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Yhdistynyt
kuningaskunta, harjoittaa 1 artiklassa tarkoitettua
toimintaa ja tehtäviä.

sekä katsoo, että
3 artikla

yhteisön toimenpiteistä avian influenssan torjumiseksi 19
päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin
92/40/ ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, liitteessä
V nimetään Central Veterinary Laboratory, Addlestone,
Yhdistynyt kuningaskunta, yhteisön avian influenssaa

Yhteisön

taloudelliseksi

tueksi

vahvistetaan

enintään

80 000 ecua 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta
1997 väliseksi ajanjaksoksi .
4 artikla

tutkivaksi vertailulaboratorioksi,

kaikki laboratorion harjoittama toiminta ja tehtävät on
määritelty direktiivin 92/40/ETY liitteessä V; yhteisön
tuen edellytyksenä on oltava, että vertailulaboratorio
suoriutuu kyseisistä tehtävistä,
olisi määrättävä yhteisön taloudellisesta tuesta yhteisön
vertailulaboratoriolle, jotta sen olisi mahdollista harjoittaa
kyseisessä direktiivissä tarkoitettua toimintaa ja tehtäviä,

Yhteisön taloudellinen tuki myönnetään seuraavia yksi
tyiskohtaisia sääntöjä noudattaen :

— 70 prosenttia ennakkosuorituksena
kuningaskunnan sitä pyytäessä,

— jäljelle jäävä osa sen jälkeen kun Yhdistynyt kuningas
kunta on esittänyt tositteet. Tositteiden esittäminen on
tehtävä ennen 1 päivää maaliskuuta 1998 .

talousarvioon liittyvistä syistä yhteisön tuki olisi myönnet
tävä yhden vuoden pituiseksi ajanjaksoksi,
erityisen valvonnan varmistamiseksi on tärkeää soveltaa
yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä
huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
729/70 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (ETY) Nro 2048/88 (*), 8 ja 9 artiklaa, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän

Yhdistyneen

5 artikla

Sovelletaan asetuksen (ETY) Nro 729/70 8 ja 9 artiklaa
soveltuvin osin .

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Ir
lannin yhdistyneelle kuningaskunnalle .

eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Yhdistyneelle kunin
gaskunnalle sellaiseen direktiivin 92/40/ETY liitteessä V

(') EYVL N:o L 224, 18.8.1990 , s . 19
2 EYVL N:o L 168 , 2.7.1994, s. 31

(3) EYVL N:o L 167, 22.6.1992, s. 1
(«) EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s . 13
5) EYVL N:o L 185, 15.7.1988 , s . 1

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 1996 .

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

is . i2. 96

rm

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

N:o L 327/43

KOMISSION PAATOS,

tehty 29 päivänä marraskuuta 1996,
yhteisön taloudellisesta tuesta salmonelloja tutkivan yhteisön vertailulaborato
rion toimintaan (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, Biltho
ven, Alankomaat)
(Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(96/720/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

luvussa tarkoitettuun toimintaan ja tehtäviin, joita salmo
nelloja tutkivan yhteisön vertailulaboratorion on harjoitet
tava .

sen ,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista

26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen
90/424/ETY ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
päätöksellä 94/370/EY (2), ja erityisesti sen 28 artiklan 2
kohdan,

2 artikla

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene,
Bilthoven, Alankomaat, harjoittaa 1 artiklassa tarkoitettua
toimintaa ja tehtäviä.

sekä katsoo, että

tiettyjä eläimissä ja eläinperäisissä tuotteissa esiintyviä
zoonooseja ja zoonoosien aiheuttajia koskevista suojatoi
menpiteistä elintarvikkeista aiheutuvien tartunta- ja
myrkytyspesäkkeiden ehkäisemiseksi 17 päivänä joulu
kuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/ 117/ ETY (3),

3 artikla

Yhteisön

taloudelliseksi

tueksi

vahvistetaan

enintään

100 000 ecua 1 päivän tammikuuta 1997 ja 31 päivän
joulukuuta 1997 väliseksi ajanjaksoksi .

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan ,

Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, liitteessä IV
olevassa I luvussa nimetään Rijksinstituut voor Volksge
zondheid en Milieuhygiene, Bilthoven, Alankomaat,
yhteisön salmonelloja tutkivaksi vertailulaboratorioksi,
kaikki laboratorion harjoittama toiminta ja tehtävät on
määritelty mainitun neuvoston direktiivin liitteessä IV
olevassa II luvussa; yhteisön tuen edellytyksenä on oltava,
että vertailulaboratorio suoriutuu kyseisestä tehtävästä,
olisi määrättävä yhteisön taloudellisesta tuesta yhteisön
vertailulaboratoriolle, jotta sen olisi mahdollista harjoittaa
kyseisessä direktiivissä tarkoitettua toimintaa ja tehtäviä,
talousarvioon liittyvistä syistä yhteisön tuki olisi myönnet
tävä yhden vuoden pituiseksi ajanjaksoksi,
erityisen valvonnan varmistamiseksi on tärkeää soveltaa
yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä
huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
729/70 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (ETY) N:o 2048/88 (*), 8 ja 9 artiklaa, ja
tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän

4 artikla

Yhteisön taloudellinen tuki myönnetään seuraavia yksi
tyiskohtaisia sääntöjä noudattaen :
— 70 prosenttia ennakkosuorituksena Alankomaiden sitä
pyytäessä,

— jäljelle jäävä osa sen jälkeen kun Alankomaat on esit
tänyt tositteet. Tositteiden esittäminen on tehtävä
ennen 1 päivää maaliskuuta 1998 .
5 artikla

Sovelletaan asetuksen (ETY) Nro 729/70 8 ja 9 artiklaa
soveltuvin osin .

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu Alankomaiden kuningaskun
nalle .

eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 1996.
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN :

1 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Alankomaille sellai
seen direktiivin 92/ 117/ ETY liitteessä IV olevassa II

(') EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s . 19
(2) EYVL N:o L 168, 2.7.1994, s. 31
3 EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s . 38

(4) EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s. 13
5 EYVL N:o L 185, 15.7.1988 , s . 1

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

Nro L 327/44

I FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

18 . 12. 96

KOMISSION PAATOS,

tehty 29 päivänä marraskuuta 1996,

yhteisön taloudellisesta tuesta merellisten biotoksiinien valvonnan yhteisön
vertailulaboratorion toimintaan (Laboratorio del Ministeriö de Sanidad y
Consumo, Vigo, Espanja)
(Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)

(96/721 /EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

taan ja tehtäviin, joita merellisten biotoksiinien valvonnan
yhteisön vertailulaboratorion on harjoitettava.

sen ,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista
26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen
90/424/ETY ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

päätöksellä 94/370/EY (2), ja erityisesti sen 28 artiklan 2

2 artikla

Laboratorio del Ministeriö de Sanidad y Consumo, Vigo,
Espanja, harjoittaa 1 artiklassa tarkoitettua toimintaa ja
tehtäviä .

kohdan,
sekä katsoo, että

3 artikla

merellisten biotoksiinien valvonnan vertailulaboratorioista

14 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyn neuvoston päätöksen
93/383/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, 3 artik
lassa nimeltään Laboratorio del Ministeriö de Sanidad y

Yhteisön

taloudelliseksi

kaikki laboratorion harjoittama toiminta ja tehtävät on
määritelty mainitun päätöksen 5 artiklassa; yhteisön tuen
edellytyksenä on oltava, että vertailulaboratorio suoriutuu
kyseisistä tehtävistä,

vahvistetaan

enintään

4 artikla

Consumo, Vigo, Espanja, yhteisön merellisten biotoksii
nien valvonnan vertailulaboratorioksi,

tueksi

100 000 ecua 1 päivän tammikuuta 1997 ja 31 päivään
joulukuuta 1997 väliseksi ajanjaksoksi .

Yhteisön taloudellinen tuki myönnetään seuraavia yksi
tyiskohtaisia sääntöjä noudattaen:

— 70 prosenttia ennakkosuorituksena Espanjan sitä
pyytäessä,

— jäljelle jäävä osa sen jälkeen kun Espanja on esittänyt

olisi määrättävä yhteisön taloudellisesta tuesta yhteisön
vertailulaboratoriolle, jotta sen olisi mahdollista harjoittaa

tositteet. Tositteiden esittäminen on tehtävä ennen 1

päivää maaliskuuta 1998 .

kyseisessä direktiivissä tarkoitettua toimintaa ja tehtäviä,
talousarvioon liittyvistä syistä yhteisön tuki olisi myönnet
tävä yhden vuoden pituiseksi ajanjaksoksi,

erityisen valvonnan varmistamiseksi on tärkeää soveltaa
yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä
huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro

729/70 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (ETY) Nro 2048/88 (% 8 ja 9 artiklaa, ja

5 artikla

Sovelletaan asetuksen (ETY) Nro 729/70 8 ja 9 artiklaa
soveltuvin osin .

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle .

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Espanjalle sellaiseen
päätökseen 93/383/ETY 5 artiklassa tarkoitettuun toimin

(')
(2)
(3)
(4)
5)
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EYVL
EYVL
EYVL
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224, 18.8.1990, s. 19
168 , 2.7.1994, s. 31
166, 8.7.1993, s. 31
94, 28.4.1970, s. 13
185, 15.7.1988 , s. 1

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 1996 .

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

18 . 12. 96

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Nro L 327/45

KOMISSION PAATOS,

tehty 29 päivänä marraskuuta 1996,
yhteisön taloudellisesta tuesta zoonoosien epidemiologiaa tutkivan yhteisön
vertailulaboratorion toimintaan (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbrau
cherschutz und Veterinärmedizin — entiseltä nimeltään Institut für Veterinär

medizin — Berliini, Saksa)
(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(9 6/722/ EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista

ON TEHNYT TÄMÄN PAATOKSEN:

26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen
90/424/ETY f ), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

päätöksellä 94/370/EY (2), ja erityisesti sen 28 artiklan 2

1 artikla

kohdan,

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Saksalle sellaiseen
sekä katsoo, että

tiettyjä eläimissä ja eläinperäisissä tuotteissa esiintyviä
zoonooseja ja zoonoosien aiheuttajia koskevista suojatoi
menpiteistä elintarvikkeista aiheutuvien tartunta- ja
myrkytyspesäkkeiden ehkäisemiseksi 17 päivänä joulu

direktiivin 92/ 117/ETY liitteessä IV olevassa II luvussa

tarkoitettuun toimintaan ja tehtäviin, joita zoonoosien
epidemiologiaa tutkivan yhteisön vertailulaboratorion on
harjoitettava.

2 artikla

kuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/ 117/ETY (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan,

Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, liitteessä IV

Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz

olevassa I luvussa nimetään Bundesinstitut für gesundheit

und Veterinärmedizin — entiseltä nimeltään Institut für

lichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin — enti
seltä nimeltään Institut für Veterinärmedizin — Berliini,

Veterinärmedizin — Berliini, Saksa, harjoittaa 1 artiklassa
tarkoitettua toimintaa ja tehtäviä.

Saksa, yhteisön zoonoosien epidemiologisen tutkimuksen
vertailulaboratorioksi,
3 artikla

kaikki laboratorion harjoittama toiminta ja tehtävät on
määritelty direktiivin 92/ 117/ ETY IV olevassa II luvussa;

Yhteisön

taloudelliseksi

tueksi

vahvistetaan

enintään

yhteisön tuen edellytyksenä on oltava, että vertailulabora

100 000 ecua 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulu

torio suoriutuu kyseisistä tehtävistä,

kuuta 1997 väliseksi ajanjaksoksi .

olisi määrättävä yhteisön taloudellisesta tuesta yhteisön
vertailulaboratoriolle, jotta sen olisi mahdollista harjoittaa

4 artikla

kyseisessä direktiivissä tarkoitettua toimintaa ja tehtäviä,
talousarvioon liittyvistä syistä yhteisön tuki olisi myönnet
tävä yhden vuoden pituiseksi ajanjaksoksi,

erityisen valvonnan varmistamiseksi on tärkeää soveltaa
yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä
huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro
729/70 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

Yhteisön taloudellinen tuki myönnetään seuraavia yksi
tyiskohtaisia sääntöjä noudattaen:

— 70

prosenttia

ennakkosuorituksena

Saksan

sitä

pyytäessä,

— jäljelle jäävä osa sen jälkeen kun Saksa on esittänyt
tositteet. Tositteiden esittäminen on tehtävä ennen 1

päivää maaliskuuta 1998 .

asetuksella (ETY) Nro 2048/88 (*), 8 ja 9 artiklaa, ja
(')
(2)
O
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

224, 18.8.1990, s. 19
168, 2.7.1994, s. 31
62, 15.3.1993, s. 38
94, 28.4.1970, s. 13

5 EYVL N:o L 185, 15.7.1988 , s . 1
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Sovelletaan asetuksen (ETY) Nro 729/70 8 ja 9 artiklaa
soveltuvin osin .

Nro L 327/46

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
6 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle.
Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

18 . 12. 96

18 . 12. 96

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
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OIKAISUJA
Oikaistaan komission suositus N:o 88/96/EHTY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, suosi
tuksen Nro 91/ 141/EHTY muuttamisesta liitteessä olevien kyselylomakkeiden osalta

(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 326, 17 päivänä joulukuuta 1996)
Sivulla 31 sekä sisällysluettelossa:

korvataan otsikko:

"Komission suositus N:o 88/96/EHTY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996,
suosituksen N:o 91 / 141 /EHTY muuttamisesta liitteessä olevien kyselylomak
keiden osalta"

otsikolla:

"Komission suositus N:o 2393/96/EHTY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996,
suosituksen N:o 91 / 141 /EHTY muuttamisesta liitteessä olevien kyselylomak
keiden osalta".
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