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(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 24 66/96,
annettu 17 päivänä joulukuuta 1996,

tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajär
jestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3508/92 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen, ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaen huomioon huomattavat investoinnit, joita tarvitaan
yhdennetyn järjestelmän lopullisen käyttöönoton varmis
tamiseksi, olisi myös säädettävä sen ajanjakson pidentä
mistä yhdellä vuodella, jona yhteisö voi osallistua rahoi
tukseen,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ('),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo, että
1 artikla

tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä
hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 3508/92 (3) 6 artiklan 2 kohdassa
säädetään, että pinta-alaperusteista tukea koskeva hakemus
on esitettävä vuoden ensimmäisen neljänneksen kuluessa;
komissio voi kuitenkin antaa jäsenvaltiolle luvan vahvistaa
näiden hakemusten esittämistä varten määräajan, joka
sijoittuu 1 päivän huhtikuuta ja tukijärjestelmästä tiettyjen
peltokasvien viljelijöille 30 päivänä kesäkuuta 1992
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1765/92 (4) 10,
11 ja 12 artiklassa tarkoitettujen ajankohtien väliin; saadun
kokemuksen mukaan jäsenvaltioille olisi annettava lupa
vahvistaa määräajat omalla vastuullaan tarvitsematta kysyä
lupaa komissiolta ja ottaen huomioon erityisesti tukien
moitteetonta hallinnointia ja rahoitusta sekä tarkastusten
toteuttamista varten vaadittavien kaikkien tietojen käyt
töön saamiseksi tarvittava aika,

Muutetaan asetus (ETY) Nro 3508/92 seuraavasti:
1 ) 6 artiklan 2 kohta korvataan seuraavasti :

"2. Pinta-alatukihakemus on jätettävä jäsenvaltion
vahvistamana määräpäivänä, joka ei saa olla myöhäi
sempi kuin asetuksen (ETY) N:o 1765/92 10, 11 ja 12
artiklassa tarkoitetut ajankohdat.

Määräpäivä on joka tapauksessa vahvistettava ottaen

huomioon erityisesti tukien moitteetonta hallintoa ja
rahoitusta sekä 8 artiklassa säädettyjen tarkastusten
toteuttamista varten vaadittavien kaikkien tietojen käyt
töön saamiseksi tarvittava aika."

2) 10 artiklan 2 kohta muutetaan seuraavasti:

a) ensimmäinen alakohta korvataan seuraavasti:

asetuksen (ETY) N:o 3508 /92 13 artiklan 1 kohdassa
säädetään, että kaikkia yhdennetyn järjestelmän osia sovel
letaan viimeistään 1 päivästä tammikuuta 1996; ottaen
huomioon saadun kokemuksen, erityisesti kun on kyse
aakkosnumeerisen viljelylohkojen tunnistejärjestelmän ja
tietokantojen luomisesta, kyseistä päivämäärää olisi lykät
tävä yhdellä vuodella, ja
(') EYVL N:o C 176, 19.6.1996, s . 13
(2) Lausunto annettu 13 päivänä joulukuuta 1996 (ei vielä julkais
tu virallisessa lehdessä)
(3) EYVL Nro L 355, 5.12.1992, s. 1 , asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1577/96 (EYVL N:o
L 206, 16.8.1996, s. 4).
(") EYVL N:o L 181 , 1.7.1992, s. 12, asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1575/96 (EYVL Nro
L 206, 16.8.1996, s. 1 ).

"Yhteisön

rahoitusosuus

myönnetään

viideksi

vuodeksi alkaen vuodesta 1992 tähän tarkoitukseen

osoitettujen määrärahojen mukaisesti."
b) kolmas alakohta korvataan seuraavasti:

"Kokonaismäärä jaetaan jäsenvaltioiden
seuraavien prosenttiosuuksien mukaisesti :

kesken

— vuoden 1 995 osalta:

Belgia
Tanska

2,2
2,3

Saksa

9,2

Kreikka

8,0
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Espanja

1 6,5

Ranska

13,3

Irlanti

4,2

Italia

1 8.1

Luxemburg

0,6

Alankomaat

2,8

Itävalta

3,3

Portugali

5,3

Suomi

2,7

Ruotsi

2,4

Yhdistynyt kuningaskunta

9,1

Suomi
Ruotsi

7,6
6,8

Yhdistynyt kuningaskunta

7,6

— vuoden 1997 osalta:

Itävalta
Suomi
Ruotsi

Belgia

1,8

Tanska

1,9

Saksa

7,7

Kreikka

6,7

Espanja

13,7

Ranska

11,1

c) Lisätään neljänteen alakohtaan virke seuraavasti :
"Käyttämättömät määrärahat voidaan kuitenkin
jakaa uudelleen tämän asetuksen ehtojen mukaisesti
niiden jäsenvaltioiden kesken, jotka sitä pyytävät."

"b) 2 artiklassa tarkoitettujen muiden osien osalta
viimeistään :

— 1 päivästä tammikuuta 1998 Itävallan, Suomen
ja Ruotsin osalta ja
— 1 päivästä tammikuuta 1997 muiden jäsenval
tioiden osalta."

3,5

Italia

39,3
32,1
28,6"

3) 13 artiklan 1 kohdan b alakohta korvataan seuraavasti:

— vuoden 1996 osalta:

Irlanti

24. 12. 96

15,1

2 artikla

Luxemburg

0,5

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

Alankomaat

2,3

lehdessä.

Itävalta

9,3

1 artiklan 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta

Portugali

4,4

1996.

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

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1996.

Neuvoston puolesta
I. YATES

Puheenjohtaja

24. 12. 96
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Nro L 335/3

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2467/96,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1996,
maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruun järjestämisestä
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571 /88 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön
muksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

perustamissopi

ottaa huomioon komission ehdotuksen ('),

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

maatilojen rakennetta vuosien 1988 ja 1997 välillä koske
vien yhteisön tilastotietojen keruun järjestämisestä 29

päivänä helmikuuta 1988 annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 571 /88 (3) säädetään vuosien 1988 ja 1997 välillä
toimeenpantavasta ohjelmasta, joka sisältää neljä maati
lojen rakennetta koskevaa yhteisön tutkimusta; tämä tutki
musohjelma liittyy sarjaan maatalouden rakennetta
koskevia

yhteisön

tutkimuksia,

joista

tarpeen järjestää ja toteuttaa siten, että voidaan saada tutki
mustulosten yhdistelmiä tutkimusaluetta alemmalla
tasolla; näin ollen tutkimuskustannukset kohoavat ja on
tarpeen korottaa yhteisön rahoitusosuutta vuosien 1999—
2000 perustutkimuksen kustannuksia varten,
maatilojen rakennetta koskevien tutkimusten suorittamista
varten tarvitaan sekä jäsenvaltioilta että yhteisöltä useiden
vuosien ajan huomattavaa rahoitusta, josta suuri osa käyte
tään yhteisön toimielinten tietojen tarpeen täyttämiseen;
sen vuoksi yhteisön talousarvioon olisi edelleen varattava
tarvittava yhteisön osuus tutkimuksen kustannusten katta
miseksi ja EUROFARM-järjestelmän kautta tapahtuvaa
tutkimustulosten käsittelyä ja levittämistä varten,
tämän asetuksen ja erityisesti EUROFARM-projektin
täytäntöönpanemiseksi Euroopan yhteisöjen tilastotoimis
tolle toimitettavien yksittäisten tietojen käsittelyn on
tapahduttava salassapidettävien tilastotietojen luovuttami
sesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun
asetuksen (Euratom, ETY) N:o 1 588/90 (4) mukaisesti,

ensimmäinen

pantiin toimeen vuosina 1966—1967; kyseisessä asetuk
sessa säädtään lisäksi EUROFARM-tietopankin perustami
sesta tutkimustulosten tallentamista, käsittelyä ja levittä
mistä varten,

maatilojen rakenteen kehitys on tärkeä päätöksenteon
peruste yhteisen maatalouspolitiikan suuntaamisessa; sen
vuoksi on tarpeen jatkaa näitä maatilojen rakennetta
koskevia tutkimuksia myös vuoden 1997 jälkeen saman
laisen tutkimusohjelman avulla; tutkimusta varten tarpeel
listen ominaisuuksien luetteloa olisi tarkasteltava sen

varmistamiseksi, että käytettävät ominaisuudet ovat täysin

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 6 päivänä
maaliskuuta 1995 antaman julistuksen 2 kohdassa tarkoi
tettu rahoitusohje sisällytetään asetukseen ohjelman koko
keston ajaksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perusta
missopimuksessa määriteltyä budjettivallan käyttäjän
toimivaltaa, ja
kyseisten tutkimusten menestyksekkään toteuttamisen
kannalta olisi jatkettava jäsenvaltioiden ja komission
välistä, molemminpuoliseen luottamukseen perustuvaa
kiinteää yhteistyötä, erityisesti päätöksellä 72/279/ETY (5)
perustetussa pysyvässä maataloustilastokomiteassa,

perusteltuja ja että uudet tai esille tulevat tarpeet otetaan
huomioon ,

asetus (ETY) N:o 571 /88 on osoittautunut kyseisten tavoit
teiden mukaiseksi; on tarpeen jatkaa asetuksen soveltamis
aikaa edelleen kymmenellä vuodella siten, että se koskee
ajanjaksoa 1998—2007,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisessa sekä myös
aluepolitiikan tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan yhä
enemmän alueelliselta jaotukseltaan hyvin tarkkoja raken

Muutetaan asetus (ETY) Nro 571 /88 seuraavasti :

netilastoja; sen vuoksi maatilojen rakennetutkimus on
1 ) Poistetaan sen nimessä oleva ilmaisu "vuosien 1988 ja
(') EYVL Nro C 293, 5.10.1996, s. 38
(2) EYVL N:o C 347, 18.11.1996

(3) EYVL N:o L 56, 2.3.1988, s. 1 , asetus sellaisena kuin se on vii

meksi muutettuna komission päätöksellä 96/ 170/EY (EYVL
N:o L 47, 24.2.1996, s . 23)

1997 välillä".

H EYVL N:o L 151 , 15.6.1990, s . 1

4 EYVL N:o L 179, 7.8.1972, s. 1
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2) Muutetaan johdanto-osan kappaleet seuraavasti :
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osalta, jonka sato vastaa vuonna 2005 korjat
tavaa satoa (rakennetutkimus 2005),

a) Poistetaan viidennessä johdanto-osan kappaleessa
oleva ilmaisu "vuosien 1993 ja 1997 välisenä aika
na".

ja

f) 1 päivän joulukuuta 2006 ja 1 päivän maalis
kuuta 2008 välisenä aikana sen satovuoden

b) Korvataan yhdeksäs johdanto-osan kappale seuraa

osalta, jonka sato vastaa vuonna 2007 korjat

vasti :

tavaa satoa (rakennetutkimus 2007)"

"päätettäessä niistä menettelytavoista, joita käyte
tään yhteisön laskennoissa 1989—90 ja 1999—
2000 ,

on

otettava

mahdollisimman

suuressa

määrin huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien
elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) suositukset
arviolta vuonna 1990 ja vuonna 2000 suoritetta
vista maailmanlaajuisista maatalouslaskennoista".

3) Korvataan 1 artiklassa oleva ilmaisu " 1988 ja 1997"
ilmaisulla " 1988 ja 2007".
4) Korvataan 2 artikla seuraavasti :
"2 artikla

1 . Maailmanlaajuisia maatalouslaskentoja koskevien
FAO:n suositusten mukaisesti jäsenvaltioiden on
suoritettava perustutkimus yhdessä tai useammassa
vaiheessa, kaikkien maatilojen yleisen laskennan
(kokonaistutkimuksen) muodossa, 1 päivän joulukuuta
1988 ja 1 päivän maaliskuuta 1991 välisenä aikana
sekä 1 päivän joulukuuta 1998 ja 1 päivän maalis
kuuta 2001 välisenä aikana. Kyseisten tutkimusten
tulee koskea satovuosia, jotka vastaavat vuonna 1989
tai 1990 ja vuonna 1999 tai 2000 korjattavaa satoa.
Vuosien 1989— 1990 perustutkimuksessa jäsenvaltiot
voivat kuitenkin joidenkin ominaisuuksien osalta
käyttää satunnaisotantaan perustuvia tutkimuksia,

jäljempänä 'otantatutkimus'; näin saadut tulokset on

6) Korvataan 4 artikla seuraavasti:
"4 artikla

Jäsenvaltioiden, jotka suorittavat otantatutkimuksia,
on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmista
miseksi, että luotettavia tuloksia saadaan vaadituilla

erilaisilla yhdistelmätasoilla, jotka ovat seuraavanlaisia:
— 8 artiklassa tarkoitetut alueet,

— 8 artiklassa tarkoitetut paikallisalueet (ainoastaan
perustutkimusta varten),

— 'tavoitealueet', joita tarkoitetaan asetuksessa (ETY)
N:o 2052/88 (') ja komission päätöksessä N:o
94/ 197/EY (2) (ainoastaan vuosien 1999—2000
perustutkimuksessa),

ja seuraavia alueyksiköitä, mikäli ne ovat paikallisesti
tärkeitä:

— 'epäsuotuisat maatalousalueet', jotka määritellään
direktiivin 75/268/ETY (3) 3 artiklassa ja 'vuoristo
alueet', jotka määritellään saman artiklan 3 kohdassa,

— maatalouden päätyypit, joita tarkoitetaan päätök
sessä 85/377/ETY (4),

— maatalouden

erityistyypit,

joita

tarkoitetaan

samassa päätöksessä.

ekstrapoloitava.

Jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpi

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ajallisesti siirtää
vuosien 1989—1990 perustutkimuksen toteuttamista
enintään kahdellatoista kuukaudella; tässä tapauksessa
niiden on perustutkimuksen lisäksi suoritettava otan
tatutkimus joko satovuodelta 1989 tai satovuodelta

sellainen, että se sallii yksittäisen kertoimen maatila

teet sen varmistamiseksi, että otoksen rakenne on

kohtaisen käytön otantatutkimuksen avulla kerättyjen
tietojen ekstrapoloimiseksi .
(') EYVL N:o L 185, 15.7.1988, s. 9, asetus sellaisena

kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 3139/94 (EYVL N:o L 337, 24.12.1994, s. 1 1 )

1990 ."

5) Muutetaan 3 artikla seuraavasti:
a) Lisätään ensimmäisessä virkkeessä: ilmaisun "Seu
raavat tietojen keruut" jälkeen suluissa oleva
ilmaisu "välitutkimukset".

b) Lisätään kohdat seuraavasti :

"d) 1 päivän joulukuuta 2002 ja 1 päivän maalis

(2 EYVL N:o L 96, 14.4.1994, s. 1
(3) EYVL N:o L 128, 19.5.1975, s. 1 , direktiivi sellai
sena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994

liittymisasiakirjalla.
(4) EYVL N:o L 220, 17.8.1985, s. 1 , päätös sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission päätök

sellä 96/393/EY (EYVL N:o L 163, 2.7.1996, s. 45)"
7) Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

kuuta 2004 välisenä aikana sen satovuoden

osalta, jonka sato vastaa vuonna 2003 korjat
tavaa satoa (rakennetutkimus 2003),

a) Korvataan 1 kohdassa ilmaisu "vuosia 1993 ja

e) 1 päivän joulukuuta 2004 ja 1 päivän maalis

b) Lisätään 1 kohdan jälkeen uudet kohdat seuraa

kuuta 2006 välisenä aikana sen satovuoden

1997" ilmaisulla "vuosia 1993—2007".

vasti :
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2. Vuosien 1999—2000 perustutkimuksen
ominaisuusluetteloa määriteltäessä jäsenvaltiot
voivat omasta pyynnöstään ja asianmukaisten asia
kirjojen perusteella saada 15 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen komissiolta luvan käyttää
satunnaisotantaan
perustuvia
tutkimuksia
joidenkin ominaisuuksien osalta.

b) Lisätään uusille jäsenvaltioille Itävallalle, Ruotsille
ja Suomelle myönnettävät tutkimuskohtaiset enim

Tutkimuksen

c) Lisätään toisen alakohdan edelle seuraava alakohta:

ominaisuusluetteloa

määriteltäessä

jäsenvaltiot voivat 15 artiklassa säädettyä menet
telyä noudattaen, eli omasta pyynnöstään ja asian
mukaisten asiakirjojen perusteella, saada luvan
vuoden 1997 tutkimuksesta lähtien käyttää
joidenkin ominaisuuksien osalta muista lähteistä
kuin tilastollisista tutkimuksesta peräisin olevia, jo
tuotettuja tietoja.

mäismäärät seuraavasti :

"— 600 000 ecua Ruotsille,
— 700 000 ecua Suomelle,
— 1 400 000 ecua Itävallalle ."

"Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka tutkivat kaik
kien maatilojen kaikki laskennan (kokonaistutki
muksen) vuosina

1999—2000 kaikki vaaditut

ominaisuudet, edellä mainittuja määriä on korotet
tava 50 prosentilla."

d) Korvataan aiempi toinen alakohta kolmannella
3 . Vuoden 1999—2000 perustutkimuksessa
kunkin maatilan maantieteellinen sijainti määritel
lään antamalla koodi, joka mahdollistaa tietojen
yhdistämisen tutkimusaluetta alemmalla tasolla
alueyksiköittäin tai vähintään tavoitealueittain ."

alakohdalla seuraavati :

"Budjettivallan käyttäjä päättää vuotuisista määrära
hoista rahoitusnäkymien puitteissa."
10) Korvataan 14 artiklan 2 kohta seuraavasti :

c) Korvataan aiempi 2 kohta 4 kohdalla seuraavasti:
"4.

Ominaisuuksia

sekä

alueiden,

tutkimus

alueiden ja muiden alueyksiköiden rajaamista ja
koodausta koskevat määritelmät vahvistetaan 15

artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ."
d) Muutetaan aikaisempi 3 kohta 5 kohdaksi .

"2. Rahoitusohjeen mukainen suurin mahdollinen
vuotuinen määrä EUROFARM-projektin kehittä

mistä,

ylläpitoa,

tarpeellista

mukauttamista

hallintoa varten, tutkimustulosten
mukaan lukien, on

ja

levittäminen

— 480 000 ecua vuodelle 1989
— 440 000 ecua vuodelle 1990
— 240 000 ecua vuodelle 1991

e) Poistetaan alaviitteet 1 , 2 ja 3 .

— 80 000 ecua vuosille 1992— 1998

— 700 000 ecua vuosille 1999 ja 2000

8) Korvataan 10 artikla seuraavasti:

— 550 000 ecua vuosille 2001 —2010 .
"10 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan yhteisöjen
tilastotoimistolle

8

artiklan

1

kohdassa

mainitut

laskennoista ja otantatutkimuksista saadut tiedot
maatilakohtaisina yksikkötietoina liitteessä II esitetyn

menettelyn,

jäljempänä

Budjettivallan käyttäjä päättää vuotuisista määrära
hoista rahoitusnäkymien puitteissa."
11 ) Korvataan 15 artiklan 2 kohdassa ilmaisu "54 äänen
enemmistöllä" ilmaisulla "62 äänen enemmistöllä".

'EUROFARM-projekti',

mukaisesti .

12) Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 571 /88 liite II seuraa
vasti :

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että EUROFARM
vakiomuotoon muunnetut tiedot ovat täydellisiä ja
vakuuttavia soveltamalla yhtenäisiä valvontaehtoja,
jotka Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto määrittelee
läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten kanssa. Niiden on käytettävä yksikkö
tietojen valvontaan myös liitteessä II olevassa 9
kohdassa mainittuja tarkistustaulukoita."

a) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta
seuraavasti :

"— yksikkötietopankki (BDI), joka sisältää yksik
kötason tietoja, jotka eivät saa olla suoraan
tunnistettavissa, joko kaikista tiloista (perustut
kimuksien osalta) tai kaikista tiloista taikka
tilojen edustavasta otoksesta (välitutkimusten
osalta), joka on riittävä analyysien suorittami

9) Muutetaan 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:
a) Korvataan ensimmäisessä virkkeessä oleva ilmaisu
"Perustutkimuksen ja 3 artiklassa säädettyjen tieto
jenkeruiden toteuttamista" ilmaisulla "2 ja 3 artik
lassa säädettyjen tutkimusten toteuttamista".

seen tämän asetuksen 4 artiklassa mainituilla
maantieteellisillä tasoilla ."

b) Korvataan 3 kohdassa ilmaisu "lukuun ottamatta
Saksaa," ilmaisulla "Saksan ajanjaksona 1988—
1997 suorittamien tutkimusten yksikkötietoja
lukuun ottamatta".
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mukaisesti käyttöön nopean neuvottelume
nettelyn, jonka tarkoituksena on :

c) Muutetaan 6 kohta seuraavasti:
"6. Poikkeuksen muodostaa Saksa, joka ei toimita
yksikkötietoja, vaan 2 kohdassa mainitun
BDT-taulukko-ohjelman mukaiset taulukkotie
dot. Poikkeuksen soveltaminen päättyy vuosia
1988— 1997 koskevien tutkimusten jälkeen.
Saksa sitoutuu keskittämään yksikkötiedot
magneettitallenteena yhteen tietojenkäsittely

— varmistaa yksikkötietojen pohjalta laadit
tujen tietojen luottamuksellisuus ja tilas
tollinen luotettavuus,

— tiedottaa jäsenvaltioille näiden tietojen
käytöstä."

keskukseen kahdentoista kuukauden kuluessa

kentällä suoritetun tietojenkeruun päättymises
tä ."

2 artikla

d) Korvataan 16 kohta seuraavasti:
" 16. Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto ja jäsen
valtiot ottavat oman toimivaltansa puitteissa ja
asetuksen (Euratom, ETY) N:o 1588/90

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

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

Neuvoston puolesta
I. YATES

Puheenjohtaja
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2468/96,
annettu 17 päivänä joulukuuta 1996,

viinien ja viiniyttämisen sivutuotteiden tislausta koskevista yleisistä säännöistä
annetun asetuksen (ETY) N:o 2046/89 muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä viiniyttämisen
sivutuotteiden tislauksesta sovitun vähimmäisosto
hinnan maksamistodistuksen esittämistä koskevista

yksinkertaistetuista säännöistä saatuaan komissiolta

ottaa huomioon viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 16
päivänä maaliskuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 822/87 ('), ja erityisesti sen 35 artiklan 7
kohdan, sen 36 artiklan 5 kohdan, sen 38 artiklan 4
kohdan, sen 39 artiklan 8 kohdan , sen 41 artiklan 8

kohdan ja sen 42 artiklan 4 kohdan,

sääntöjä koskevan ennakkohyväksynnän ."
2) Korvataan 18 artiklan 3 kohdan toinen alakohta
seuraavasti :

"Eriytetyt hinnat:

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

— jäsenvaltiot voivat päättää eriytetyistä hinnoista, jos
kiinteästi vahvistetun hinnan soveltaminen johtaa

sekä katsoo, että

pakollisten tislausten ollessa kyseessä tislaajan tukihake
mukseen tulee liittää todistus siitä, että tuottajalle on
maksettu kyseisestä tislauksesta vähimmäisostohinta;

tai uhkaa johtaa siihen, että tietyillä yhteisön
alueilla on mahdotonta antaa tislattavaksi yhtä tai
useampaa viiniyttämisen sivutuotetta,

ottaen huomioon viiniyttämisen sivutuotteiden tislauksen
erityispiirteet, jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa komis

— eriytettyjä hintoja sovelletaan joka tapauksessa

sion hyväksynnän jälkeen yksinkertaistettuja sääntöjä
esitettäessä kyseistä todistusta tämäntapaisen tislauksen

tislanneet jotakin näistä raaka-aineista yli 60

osalta,

tehokkuuden vuoksi jäsenvaltiot eivät saa enää soveltaa
yksinomaan kiinteästi vahvistettuja hintoja, ja tislaajien on
saatava hyötyä tietyin edellytyksin alkoholin eriytetyistä
ostohinnoista tislatun raaka-aineen mukaan ; tämän sään

nöksen tiettyjen hallinnollisten vaikutusten ottamiseksi
huomioon Espanjassa olisi säädettävä poikkeuksellisesta
siirtymäkaudesta säännöksen soveltamisessa tässä jäsenval

tislaajiin, jotka markkinointivuoden aikana ovat
prosenttia tislauksen toteutuneesta kokonaismää
rästä. Espanja ei kuitenkaan voi soveltaa tätä sään
nöstä markkinointivuonna 1997/ 1998 .
Sivutuotteiden tislauksesta saadun tuotteen vahvistet

tujen hintojen tason on oltava sellainen, että hintojen
painotettu keskiarvo ei saa olla kiinteästi vahvistettua
hintaa korkeampi."
3) 22 artiklan osalta:

tiossa,

tislaaja on tislauksista maksetun vähimmäisostohinnan
kautta tuottajalle myönnettävän tuen jakelukanava;
jälkeenpäin tehdyissä tislaajien toimittamia tukihake
muksia koskevissa tarkastuksissa paljastuu joskus viinin
korjaajien tai viinintuottajien tekemiä virheitä tai epätark
kuuksia; sen vuoksi viinintuottajien olisi otettava niistä
vastuu; tässä yhteydessä on syytä sallia aiheettomasti
maksetun tuen takaisinperiminen määriteltävin ehdoin
viinintuottajalta, ja

a) 3 kohdan

näin ollen asetusta (ETY) N:o 2046/89 (2) olisi muutettava,

b) lisätään kohta seuraavasti :

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :
1 artikla

— toiseen alakohtaan lisätään virke seuraavasti :

"Tislaaja voi kuitenkin viinintuottajan ollessa
vastuussa ja määriteltävin ehdoin saada takaisin
tuottajalta aiemmin mainitun tuen määrän ",

— neljännen alakohdan viimeinen virke poistetaan,

"4. Yksityiskohtaiset säännöt 3 kohdan ja erityi
sesti sen toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen
ehtojen soveltamisesta annetaan asetuksen (ETY)
N:o 822/87 83 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen .".

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2046/89 seuraavasti:

1 ) Lisätään 17 artiklan 1 kohdan c alakohtaan virke
seuraavasti :

(') EYVL N:o L 84, 27.3.1987, s . 1 , asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella ( EY) N:o 1592/96 (EYVL Nro
L 206, 16.8.1996, s . 31 ).
(2) EYVL N:o L 202, 14.7.1989, s. 14, asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1920/96 (EYVL Nro
L 253, 1.10.1996, s . 1 ).

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 1997.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1996.

Neuvoston puolesta
I. YATES

Puheenjohtaja
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Nro L 335/9

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2469/96,
annettu 16 päivänä joulukuuta 1996,
kulttuuriesineiden viennistä asetuksen (ETY) N:o 3911 /92 liitteen muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

1 artikla

ottaa huomioon komission ehdotuksen ('),

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3911 /92 liite seuraavasti :

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

1 ) A kohdassa:

ottaa huomioon Euroopan talous-ja sosiaalikomitean
lausunnon (3),

a) Korvataan 3 alakohta seuraavasti:

"3 . Taulut ja maalaukset, jotka eivät kuulu 3 A tai 4
luokkaan, ja jotka on tehty kokonaan käsin
mille tahansa materiaalille ja käyttäen mitä
tahansa tekniikkaa (').".

sekä katsoo, että

yhteisön eri taideperinteiden mukaan vesiväri-, guassi- ja
pastellimaalaukset luokitellaan joko maalauksiksi tai
piirustuksiksi; asetuksen (ETY) N:o 39 1 1 /92 (4) liitteen 4
luokkaan kuuluvat piirustukset, jotka on tehty kokonaan
käsin mille tahansa materiaalille ja käyttäen mitä tahansa
tekniikkaa ja 3 luokkaan kuuluvat taulut ja maalaukset,
jotka on tehty kokonaan käsin mille tahansa materiaalille
ja käyttäen mitä tahansa tekniikkaa; näihin luokkiin sovel
lettavat rahalliset kynnykset ovat erilaiset; tämä voisi
johtaa huomattaviin eroihin vesiväri-, guassi- ja pastelli
maalausten kohtelussa sisämarkkinoilla riipuen siitä,
missä jäsenvaltiossa ne sijaitsevat; asetuksen soveltamiseksi
on tarpeen päättää, mihin luokkaan ne kuuluvat, jotta
varmistettaisiin rahallisten kynnysten yhtenäinen sovelta
minen koko yhteisön aluella, ja
kokemuksen perusteella voidaan sanoa, että vesiväri-,
guassi- ja pastellimaalausten hinnat ovat korkeampia kuin
piirustusten, mutta selvästi alhaisempia kuin öljyväri- tai
temperamaalausten; tämän vuoksi vesiväri-, guassi- ja
pastellimaalaukset olisi sijoitettava uuteen erilliseen luok
kaan, jonka kynnys on 30 000 ecua, ja jonka avulla
varmistettaisiin, että todella merkittävien töiden osalta

b) Lisätään seuraava alakohta:

"3 A. Vesiväri-, guassi- ja pastellimaalaukset, jotka
on tehty kokonaan käsin mille tahansa mate
riaalille (').".

c) Korvataan 4 alakohdan teksti seuraavasti:
"4. Mosaiikit, jotka on tehty kokonaan käsin mistä
tahansa aineesta ja jotka eivät kuulu 1 tai 2
luokkaan, sekä piirustukset, jotka on tehty koko
naan käsin mille tahansa materiaalille ja käyt
täen mitä tahansa tekniikkaa (').".
2) Lisätään B kohdassa seuraava luokka:
30 000

— 3 A (vesiväri-, guassi- ja pastellimaalaukset)''.
2 artikla

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

tarvitaan vientilupa, aiheuttamatta samalla kuitenkaan
luvan myöntäville viranomaisille liiallista hallinnollista

Sitä sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua julkaisupäi

taakkaa,

västä .

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

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1996.

Neuvoston puolesta
D. HIGGINS

Puheenjohtaja

(■)
O
(3)
4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

C
C
C
L

6, 11.1.1996, s. 14
166, 10.6.1996, s. 39
97, 1.4.1996, s. 28
395, 31.12.1992, s. 1
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2470196,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1996,

yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien keston pidentämisestä perunoiden osalta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

luovu oikeudestaan asianmukaisesti tai yhteisön kasvilaji
kevirasto lakkauta oikeutta päätöksellään, ja

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27

päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2100/94 (') ja erityisesti sen 19 artiklan 2
kohdan ,

tätä pidennysaikaa on lyhennettävä, jos samaa lajiketta
koskeva kansallinen kasvinjalostajanoikeus tai -oikeudet
ovat olleet voimassa jossakin jäsenvaltiossa ennen yhteisön
kasvinjalostajanoikeuden myöntämistä, ja kasvattajalla on
näin ollen ollut mahdollisuus hyödyntää lajikettaan;
asetuksen (EY) Nro 2100/94 116 artiklan siirtymäkauden
järjestelmässä on jo säädetty verrannollisesta periaatteesta,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,
ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

sekä katsoo, että
1 artikla

tiedetään, että tekniset vaikeudet perunan kasvatuksessa
vaativat pitkäaikaista rahallista panostusta tutkimustoimin
taan verrattuna valtaosaan kaikkia muita viljelykasvilajik
keita; tämän lisäksi markkinoilta saatu kokemus on osoit
tanut, että uuden perunalajikkeen kaupallinen arvo

paljastuu vasta pitkällä aikavälillä verrattuna muihin vilje
lykasvilajikkeisiin, jotka myös vaativat pitkän aikavälin
tutkimustoimintaa; tämän vuoksi kohtuullinen korvaus
tutkimustoiminnasta

on

mahdollinen

ainoastaan

suojauksen melko myöhäisessä vaiheessa muihin maata
louden viljelykasviljaikkeisiin verrattuna,

jotta voidaan luoda sellainen oikeudellinen ympäristö,
joka vaikuttaa osaltaan tällaisen kohtuullisen korvauksen
saavuttamiseen, yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien alku

peräisen kestoajan pidentäminen viidellä vuodella peru
noiden osalta on kaikkein tarkoituksenmukaisin toimen

1 . Asetuksen (EY) N:o 2100/94 19 artiklan 1 kohdassa
säädettyä yhteisön kasvinjalostajanoikeuden kestoa peru
nalajikkeiden osalta pidennetään viidellä vuodella,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun asetuksen 116
artiklan 4 kohdan neljännen luetelmakohdan säännösten
soveltamista .

2.
Niiden lajikkeiden osalta, joita koskeva kansallinen
kasvinjalostajanoikeus on myönnetty ennen yhteisön
kasvinjalostajanoikeuden myöntämistä, mutta joihin ei
sovelleta

mainitun

asetuksen

116

artiklan

4

kohdan

neljättä luetelmakohtaa, 1 kohdassa tarkoitettua piden
nystä lyhennetään pisimällä ajanjaksolla täysinä vuosina,
jona mikä tahansa saman lajikkeen osalta myönnetty
oikeus tai myönnetyt oikeudet ovat olleet voimassa
jossakin jäsenvaltiossa ennen yhteisön kasvinjalostajanoi
keuden myöntämistä.

pide,
2 artikla

tällaisen pidennyksen on koskettava kaikkia voimassa
olevia yhteisön kasvinjalostajanoikeuksia, jotka on myön
netty ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai jotka
myönnetään tulevaisuudessa, jollei oikeuden omistaja

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä,

jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1996.
Neuvoston puolesta
I. YATES

Puheenjohtaja

(') EYVL Nro L 227, 1.9.1994, s. 1 , asetus sellaisena kuin se on

muutettuna neuvoston asetuksella 2506/95 (EYVL N:o L 258,
28.10.1995, s. 3).

24. 12. 96

| FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

N:o L 335/ 11

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2471 /96,
annettu 20 päivänä joulukuuta 1996,

tiettyjä kalastustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaa
misesta ja hoidosta (1996) annetun asetuksen (EY) Nro 789/96 muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi

1 artikla

muksen ja erityisesti sen 28 artiklan,

Korvataan asetuksen (EY) N:o 789/96 liitteessä oleva
taulukko järjestysnumeron 09.2753 osalta tämän asetuksen

ottaa huomioon kommission ehdotuksen,

liitteessä olevalla taulukolla .

sekä katsoo, että
2 artikla

asetuksella (EY) Nro 789/96 (') neuvosto on avannut
yhteisön tariffikiintiöitä tiettyjen kalastustuotteiden osalta
vuodelle 1996; määrää olisi korotettava turskan osalta (jär

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

jestysnumero 09.2753),

sessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 1996.
Neuvoston puolesta
S. BARRETT

Puheenjohtaja

LIITE

Järjestys

ex 0302 50 10
ex 0302 50 90
ex
ex
ex
ex
ex

0302
0303
0303
0303
0303

69
60
60
60
79

Tavaran kuvaus

alajako

numero

09.2753

Kiintiön

TARIC

CN-koodi

35
11
19
90
41

Turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) ja Boreogadus saida -lajin kala (jää

20
11

91
10
10
10
10
10

(tonnia)

(%)

60 000 (')

4,5

merenseiti), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti,
tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, jalostettaviksi
tarkoitetut (a) (b)

I

(') Jossa 10 000 viimeistä tonnia on tarkoitettu yksinomaan kuivattavaksi ja suolattavaksi

(') EYVL N:o L 108, 1.5.1996, s. 8

Tulli

määrä

\

l
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2472/96,

annettu 20 päivänä joulukuuta 1996,

tiettyjä kalastustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaa
misesta ja hoidosta annetun asetuksen (EY) Nro 1823/96 muuttamisesta (vuoden
1996 toinen sarja)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen ,
sekä katsoo, että

neuvosto on asetuksellaan (EY) N:o 1 823/96 (') avannut autonomisen tariffikiintiön tuot
teille, jotka koskevat silliä ja silakkaa (09.2788), ja
mainittuun asetukseen on sisällytettävä niin sanottujen perhosfileiden valmistus sillistä ja
silakasta, johon yhtenä jalostustoimintana voidaan soveltaa sillin ja silakan tariffikiintiöitä.
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) Nro 1823/96 liitteen b alakohdan toiseen luetelmakohtaan
ilmaisu: "perhosfiletuotteiden valmistus" ilmaisun "paloittelu, ei kuitenkaan fileointi"
jälkeen .
2 artikla

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

Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 1996.

Neuvoston puolesta
S. BARRETT

Puheenjohtaja

(■) EYVL N:o L 241 , 21.9.1996, s. 13
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N:o L 335/ 13

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2473/96,

annettu 23 päivänä joulukuuta 1996,
viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

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

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

asetuksen (ETY) Nro 1766/92 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä eläinten ruokintaan käytettä
viin viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan tuonti- ja
vientijärjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja
vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityi
sistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY)
Nro 1162/95 muuttamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) Nro 151 7/95 (3) 2
artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemi

sessa huomioon otettavat erityisperusteet,
laskemisessa on otettava huomioon myös viljatuotepitoi
suus; yksinkertaisuuden vuoksi tukea olisi maksettava
kahdelle "viljatuotteiden" luokalle, eli maissille, jota käyte
tään yleisimmin vientiin tarkoitettujen rehuseosten
valmistuksessa, ja maissipohjaisille tuotteille, sekä "muille
viljoille", jotka muodostuvat tukeen oikeutetuista viljatuot

teista, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuot
teita; tukea on myönnettävä rehuseosten sisältämän vilja
tuotteiden määrän mukaan,

tuen määrässä on lisäksi otettava huomioon kyseisten
tuotteiden myyntimahdollisuudet ja -edellytykset maail
manmarkkinoilla, tarve välttää häiriöitä yhteisön markki
noilla ja viennin taloudelliset seikat,
tuen laskemisen perusteena olisi tällä hetkellä kuitenkin
suotavaa käyttää rehuseoksissa yleisesti käytettyjen raaka
aineiden hinnoissa yhteisön markkinoilla ja maailman
markkinoilla todettua eroa, mikä mahdollistaa mainittujen
tuotteiden viennin taloudellisten edellytysten selkeämmän
huomioon ottamisen,

tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan

muuttaa muuna aikana, ja

viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheen
johtajansa asettamassa määräajassa,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla

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

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 181 , 1.7.1992, s. 21

(2) EYVL N:o L 126, 24.5.1996, s. 37
3) EYVL N:o L 147, 30.6.1995, s. 51

Nro L 335/ 14
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LIITE

viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 23 päivänä joulukuuta
1996 annettuun komission asetukseen

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

10
10
90
90

11
33
31
43

9000 ,
9000 ,
9000,
9000,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

13
51
33
51

9000,
9000 ,
9000 ,
9000 ,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

31
53
41
53

9000,
9000,
9000,
9000 .

(ecua/tonni)
Viljatuotteet (2)

Tuen määrä

Maissi ja maissipohjaiset tuotteet
CN-koodit 0709 90 60, 071290 19, 1005, 110220,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10

45,09

Viljatuotteet, lukuun ottamatta maissia ja maissipoh
jaisia tuotteita

22,18

(') Tuotekoodit määritellään komission asetuksen (ETY) N:o 3846/87 (EYVL N:o L 366, 24.12.1987, s. 1 ), sellaisena kuin se
on muutettuna, 5 jaksossa.
(2) Tukea varten otetaan huomioon ainoastaan viljatuotteista lähtöisin oleva tärkkelys.
Viljatuotteina pidetään yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeiden 0709 90 60 ja 0712 90 19, 10 ryhmän, nimikkeiden 1101 ,
1 102, 1 103 ja 1 104 tuotteita, lukuun ottamatta alanimikkeen 1 104 30 tuotteita ja alanimikkeisiin 1904 10 10 ja 1904 10 90
kuuluvien viljatuotteiden sisältöä. Yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeiden 1904 10 10 ja 1904 10 90 viljatuotesisältöä
pidetään yhtä suurena kuin valmiiden tuotteiden painoa.
Tukea ei myönnetä viljoille, joiden tärkkelyksen alkuperää ei voida selvästi määrittää analyyseissä.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2474/96,
annettu 23 päivänä joulukuuta 1996,

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

Nro 2993/95 (*), 4 artiklassa määritellään näiden tuot
teiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperus
teet,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä

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

erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22

päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) Nro 3072/95 (3), ja erityisesti sen 13 artiklan 3

tietyille jalostetuille tuotteille myönnettävä tuki olisi
porrastettava tuotteiden tuhka-, raakakuitu-, kuoriaine-,
valkuaisaine-, rasva- tai tärkkelyspitoisuuden mukaan,
koska tämä pitoisuus osoittaa erityisen hyvin jalostettuun
tuotteeseen tosiasiallisesti sisältyvän perustuotteen määrän,

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

kohdan,

maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden
erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden
tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan,
sekä katsoo, että
tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan
muuttaa muuna aikana,

asetuksen (ETY) Nro 1766/92 13 artiklan ja asetuksen
(EY) Nro 3072/95 13 artiklan mukaan kyseisten asetusten
1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkina

hintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön
hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella,

asetuksen (EY) Nro 3072/95 13 artiklan nojalla tuet on
vahvistettava ottaen huomioon toisaalta viljojen, riisin ja
rikkoutuneiden riisinjyvien saatavuutta sekä niiden

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

viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheen
johtajansa asettamassa määräajassa,

yhteisön markkinoiden hintoja ja toisaalta viljojen, riisin,
rikkoutuneiden riisinjyvien ja vilja-alan tuotteiden maail
manmarkkinahintoja koskeva tilanne ja niiden kehitysnä
kymät; näiden samojen artiklojen nojalla on myös varmis
tettava vilja- ja riisimarkkinoiden tasapainoinen tilanne
sekä hintojen ja kaupan luonnollinen kehitys ja lisäksi
otettava huomioon

suunnitellun viennin

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

taloudelliset

seikat ja tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla,
1 artikla

vilja- ja riisijalosteiden tuonti- ja vientijärjestelmästä
annetun

neuvoston

asetuksen

(EY)

Nro 1518/95 (4),

sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY)

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

(') EYVL N:o L 181 , 1.7.1992, s. 21

vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti .

fr) EYVL N:o L 147, 30.6.1995, s. 55

O EYVL N:o L 312, 23.12.1995, s. 25

2 EYVL N:o L 126, 24.5.1996, s . 37
3 EYVL N:o L 329, 30.12.1995, s. 18
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2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 23 päivänä joulukuuta
1996 annettuun komission asetukseen

(ecua/t)

(ecua/t)

Tuotekoodi

Tuen määrä

1102 20 10 9200 (')
1102 20 10 9400 (■)
1102 20 90 9200 (')

63,13

1104 23 10 9100

54,11
54,11

1104 23 10 9300

110290 109100

47,64

1102 90 10 9900
1102 90 30 9100

1103 12 00 9100

1103
1103
1103
1103

13 10 9100 (')
13 10 9300 (')
13 10 9500 (')
13 90 9100 (')

32,40

52,60
52,60
81,16
63,13

Tuotekoodi

1104 29 11 9000
1104 29 51 9000

11042955 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000

1107 10 11 9000
1107 10 91 9000

1702 90 79 9000

59,15

1103 29 20 9000

32,40

1104 11 90 9100

1104 19 10 9000

47,64
58,44
46,75
12,84

1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)

1104 19 509110

72,14

1702 30 91 9000

1104 19 50 9130

58,62
47,64
47,64
63,52
50,82
46,75
49,67

1702 30 99 9000

1104 12 90 9100
1104 12 90 9300

1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100

1104 21 50 9300
1104 22 20 9100

1104 22 30 9100

12,59
3,15
11,27
22,41

2106 90 55 9000

1103 21 00 9000

1103 19 30 9100

67,64
51,85
12,84
12,59

56,53
25,18
25,18
72,14
72,14
72,14
72,14
50,25
50,25
0,00
77,27
59,15
77,27
59,15
59,15
77,27
59,15
80,96
56,19

1108 11 00 9200

54,11
54,11
33,09
49,23
12,84

1103 19 10 9000

Tuen määrä

1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300

1108 19 10 9200
1108 19 10 9300

1109 00 00 9100

1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000

(') Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka on lämpökäsitelty siten, että tärkkelys on esihyytelöitynyt.
(2) Tuet myönnetään asetuksen (ETY) N:o 2730/75 (EYVL N:o L 281 , 1.11.1975, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti .

Huom. Tuotekoodit ja alaviitteet määritellään komission asetuksessa (ETY) Nro 3846/87 (EYVL N:o L 366, 24.12.1987, s. 1 ), sellaisena
kuin se on muutettuna.
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Nro L 335/ 17

KOMISSION ASETUS (EY) Nro 2475/96,
annettu 23 päivänä joulukuuta 1996,

tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen
vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

sekä kyseisten oliiviöljyjen osalta viitekauden aikana
voimassa olevat tekijät, jotka otetaan huomioon vienti
tukea vahvistettaessa; on aiheellista pitää viitekautena
tuotantotuen voimassaolokauden alkua edeltävää kahden

ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
22 päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen
N:o 136/66/ETY ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1581 /96 (2), ja erityisesti
sen 20 a artiklan ,

kuukauden aikaa; edellä mainittuun määrään lisätään

tämän tuen täytäntöönpanopäivänä voimassa olevan kulu
tustuen suuruinen määrä, ja
edellä mainittujen perusteiden soveltamisesta seuraa, että
tuki olisi vahvistettava jäljempänä esitetyllä tavalla,

sekä katsoo, että
asetuksen Nro

136/66/ ETY 20 a artiklassa säädetään

tuotantotuen myöntämisestä tiettyjen säilykkeiden valmis
tukseen käytettävälle oliiviöljylle; kyseisen artiklan 6
kohdan mukaan komissio vahvistaa tuen joka toinen
kuukausi,

sanotun

kuitenkaan

rajoittamatta

kyseisen

artiklan 3 kohdan soveltamista,

1 artikla

Vuoden 1997 tammikuulle ja helmikuulle asetuksen Nro
136/66/ ETY 20 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tuotanto

edellä mainitun asetuksen 20 a artiklan 2 kohdan mukaan

tuki vahvistetaan maailmanmarkkinoiden ja yhteisön
markkinoiden hintojen välisen eron perusteella, ottaen
huomioon alanimikkeeseen CN

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

tuki on 67,18 ecua 100 kilogrammalta.
2 artikla

1509 90 00 kuuluvaan

oliiviöljyyn viitekauden aikana sovellettava tuontimaksu

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(<) EYVL N:o 172, 30.9.1966, s. 3025/66
2 EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s . 11
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2476/96,
annettu 23 päivänä joulukuuta 1 996,

perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyi
hin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

asetuksen (ETY) Nro 804/68 11 artiklan 1 kohdan
mukaan yhteisössä tuotetulle ja kaseiiniksi muutetulle
rasvattomalle maidolle myönnetään tukea, jos tämä maito
ja tästä maidosta valmistettu kaseiini täyttävät tietyt edel
lytykset, jotka vahvistetaan kaseiiniksi ja kaseinaateiksi
jalostetulle rasvattomalle maidolle myönnettävää tukea
koskevista yleisistä säännöistä 15 päivänä heinäkuuta 1968
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) Nro 987/68 (*),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella

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

96 (z), ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 804/68 17 artiklan 1 kohdan
mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan a—e ja g kohdassa
tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden ja
yhteisön markkinoiden hintojen ero voidaan kattaa vienti
tuella; tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen II

(ETY) Nro 1435/90 (%
voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuot
teiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistuk
seen tarkoitetulle voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta
16 päivänä helmikuuta 1988 annetussa komission asetuk
sessa (ETY) Nro 570/88 Q, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 531 /96 (8), sallitaan voin
ja kerman toimittaminen alennettuun hintaan tiettyjä
tavaroita valmistaville laitoksille, ja

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

kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden

vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamis
perusteista 30 päivänä toukokuuta 1994 annetussa komis
sion asetuksessa (EY) Nro 1 222/94 (3), sellaisena kuin se

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 229/96 (4),
määritellään tuotteet, joille olisi vahvistettava niiden vien
tiin asetuksen (ETY) Nro 804/68 liitteessä lueteltuina tava

1 artikla

roina sovellettava tuen määrä,

asetuksen (EY) Nro 1222/94 4 artiklan 1 kohdan ensim
mäisen alakohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle

kutakin kyseistä perustuotetta on vahvistettava kullekin
kuukaudelle,

1 . Asetuksen (EY) Nro 1222/94 liitteessä A ja asetuksen
(ETY) Nro 804/68 1 artiklassa tarkoitettuihin perustuottei
siin, jotka viedään asetuksen (ETY) Nro 804/68 liitteessä
lueteltuina

2.

asetuksen (EY) Nro 1222/94 4 artiklan 3 kohdassa sääde
tään, että tuen määrän vahvistamiseksi on tarvittaessa otet
tava huomioon kaikissa jäsenvaltioissa mainitun asetuksen
liitteessä A lueteltujen perustuotteiden tai niihin rinnas
tettavien tuotteiden osalta sovellettava tuotantotuki, avus

tavaroina,

sovellettavat

vientituen

määrät

vahvistetaan liitteen mukaisesti .

Tuen määrää ei vahvisteta niille edellisessä kohdassa

tarkoitetuille tuotteille, joita ei mainita liitteessä.

2 artikla

tukset tai muut vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet

kyseisen alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun
asetuksen säännösten mukaisesti,

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

(') EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 13

O EYVL Nro L 169, 18.7.1968, s. 6
(6) EYVL N:o L 138, 31.5.1990, s. 8
O EYVL N:o L 55, 1.3.1988, s. 31

2 EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s . 21

(3) EYVL N:o L 136, 31.5.1994, s. 5
(«) EYVL N:o L 30, 8.2.1996, s. 24

8 EYVL N:o L 78 , 28.3.1996, s. 13
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Nro L 335/ 19

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

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen

LIITE

perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maito
tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 23 päivänä joulukuuta 1996 annettuun
komission asetukseen

(ecua/100 kg)
CN-koodi

ex 0402 10 19

Tavaroiden kuvaus

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa,
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasva
pitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (TJ 2):
a) vietäessä CN-koodiin 3501 kuuluvia tavaroita
b) vietäessä muita tavaroita

ex 0402 21 19

Tuen määrä

—

63,00

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa,
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasva
pitoisuus 26 painoprosenttia (TJ 3):
a) vietäessä TJ 3:n kaltaisina tuotteina voita tai kermaa sisäl
täviä tavaroita alennetulla hinnalla asetuksen (ETY) N:o
570/88 mukaisesti

b) vietäessä muita tavaroita
ex 0405 10

67,23
108,00

Voi, jossa on rasvaa 82 painoprosenttia (TJ 6):
a) vietäessä alennetulla hinnalla toimitettua voita tai kermaa
sisältäviä tavaroita, jotka on valmistettu asetuksessa (ETY)
N:o 570/88 annettujen edellytysten mukaisesti

65,00

b) vietäessä CN-koodiin 2106 90 98 kuuluvia tavaroita, joiden
maitorasvapitoisuus on vähintään 40 painoprosenttia

197,25

c) vietäessä muita tavaroita

190,00

N:o L 335/20
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2477 /96,

annettu 23 päivänä joulukuuta 1996,

perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiet
tyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavista tuen määristä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

markkinatilannetta ei ole vielä mahdollista varmuudella

arvioida,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä

30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 599/96 (2), ja erityisesti
sen 17 artiklan 5 kohdan a alakohdan ja 15 kohdan,

perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomiin tava
roihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vien
tituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua,
jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi; tämän
vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava suojatoi
menpiteitä estämättä silti pitkän aikavälin sopimusten
tekoa; erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia
varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on
toimenpide, jolla kyseisten eri tavoitteiden saavuttaminen
mahdollistetaan,

sekä katsoo, että

asetuksen (EY) Nro 1222/94 4 artiklan 5 kohdan b alakoh
dassa säädetään, että jos asetuksen 4 artiklan 5 kohdan a

asetuksen (ETY) Nro 1785/81 17 artiklan 1 ja 2 kohdan
mukaisesti voidaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1
kohdan a, c, d, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen tuot
teiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön

hintojen välinen erotus kattaa vientituella, jos kyseiset
tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä mainittuina
tavaroina; tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen

alakohdassa tarkoitettua todistusta ei toimiteta, alennettu
vientituki on säädettävä ottaen huomioon tuotantotuen

määrä, jota sovelletaan neuvoston asetuksen (ETY) Nro
1010/86 (^ sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) Nro 1 1 26/96 (6), mukaisesti
kyseiselle perustuotteelle tuotteen oletettuna valmistus
ajankohtana,

kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden

vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamis
perusteista 30 päivänä toukokuuta 1994 annetussa komis
sion asetuksessa (EY) Nro 1222/94 (3), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 229/96 (4),
täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille olisi vahvistet
tava niitä asetuksen (ETY) Nro 1785/81 liitteessä I mainit
tuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä,

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

asetuksen (EY) Nro 1222/94 4 artiklan 1 kohdan mukai
sesti tuen määrä on vahvistettava kuukausittain 100 kilo

grammalle kutakin kyseistä perustuotetta,

asetuksen (ETY) Nro 1785/81 17 artiklan 3 kohdassa
samoin kuin Uruguayn kierroksen monenvälisten neuvot

telujen osana tehdyn maataloutta koskevan sopimuksen
1 1 artiklassa määrätään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle

myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kysei
seen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava

1 artikla

Asetuksen (EY) Nro 1222/94 liitteessä A esitettyihin ja
asetuksen (ETY) Nro 1785/81 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen
(ETY) Nro 1785/81 liitteessä I mainittuina tavaroina,
sovellettavat tuen määrät vahvistetaan tämän asetuksen
liitteessä ilmoitetun suuruisiksi .

tuki,

tässä asetuksessa vahvistettujen tuen määrien osalta
voidaan käyttää ennakkovahvistusta; tulevien kuukausien

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.
(') EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4
f2) EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s. 43

h) EYVL N:o L 136, 31.5.1994, s. 5
(j EYVL N:o L 30, 8.2.1996, s. 24

O EYVL N:o L 94, 9.4.1986, s. 9
6 EYVL N:o L 150 , 25.6.1996, s . 3
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N:o L 335/21

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

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen

LIITE

perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan
tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 23 päivänä joulukuuta 1996 annettuun
komission asetukseen

Tuen määrä ecuina/ 100 kg
Tuote

tuen

ennakkovahvistusta

muissa tapauksissa

käytettäessä
Valkoinen sokeri :

— asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohdan

5,67

5,67

43,29

43,29

5,21

5,21

39,83

39,83

5,67 (4) x S (')

5,67 («) x S (')

b alakohdan mukaisesti

— kaikissa muissa tapauksissa
Raakasokeri :

— asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohdan
b alakohdan mukaisesti

— kaikissa muissa tapauksissa

Juurikas- tai ruokosokerisiirappi, muut kuin
jähmeästä valkoisesta sokerista tai raakasokerista
liuottamalla saadut siirapit, joissa on sakkaroosia
vähintään 85 prosenttia kuivapainosta (mukaan
lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna):
— asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohdan
b alakohdan mukaisesti

100

100

— kaikissa muissa tapauksissa

43,29 («) x S (»)

43,29 (4) x S (')

100

100

Jähmeästä valkoisesta sokerista tai raakasokerista
liuottamalla ja sen jälkeen invertoimalla tai ilman
invertointia saatujen siirappien osalta
Melassi

Isoglukoosi (2):
— asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohdan

edellä 100 kilogrammalle liuotukseen käytettyä
valkoista sokeria tai raakasokeria vahvistettu määrä

—

—

5,67 0

5,67 0

43,29 (3)

43,29 0

b alakohdan mukaisesti

— kaikissa muissa tapauksissa

(') "S" vastaa 100 siirappikilogrammaa kohden :
— sakkaroosipitoisuutta (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna), jos kyseisen siirapin puhtausaste on
vähintään 98 prosenttia,
— erotettavissa olevan sokerin pitoisuutta, jos kyseisen siirapin puhtausaste on vähintään 85 prosenttia, mutta vähemmän
kuin 98 prosenttia.
(2) Tuotteet, jotka on saatu glukoosia isomeroimalla, joiden fruktoosipitoisuus on vähintään 41 prosenttia kuivapainosta ja
joiden polysakkaridien ja oligosakkaridien sekä di- tai trisakkaridien kokonaispitoisuus on enintään 8,5 prosenttia kuiva
painosta.
(3) Tuen määrä 100 kilogrammalle kuiva-ainetta.

(4) Perusmäärää ei sovelleta komission asetuksen (ETY) Nro 3513/92 (EYVL N:o L 355, 5.12.1992, s. 12) liitteen 2 kohdassa
määriteltyyn tuotteeseen.

Nro L 335/22
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2478/96,

annettu 23 päivänä joulukuuta 1996,

perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyi
hin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä

30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 1 766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) Nro 923/96 (2), ja
erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä

22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) Nro 3072/95 (3), ja erityisesti sen 13 artiklan 3
kohdan,
sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 1766/92 13 artiklan 1 kohdan ja
asetuksen (EY) Nro 3072/95 13 artiklan 1 kohdan mukaan
kummankin mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen
tuotteiden maailmanmarkkinoiden ja yhteisön markki
noiden noteerausten tai hintojen ero voidaan kattaa vien

kyseisiä perustuotteita on vahvistettava kullekin kuukau
delle,

neuvoston
päätöksessä 87/482/ETY (6) hyväksytyn
Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen kesken
sovitun makaronivalmisteiden vientiä yhteisöstä Yhdysval
toihin koskevan järjestelyn johdosta on tarpeen eriyttää
CN-koodeihin 1902 11 00 ja 1902 19 kuuluvien tava
roiden tuki niiden määräpaikan mukaan,
asetuksen (EY) Nro 1222/94 4 artiklan 5 kohdan b alakoh
dassa säädetään, että jos asetuksen 4 artiklan 5 kohdan a
alakohdassa tarkoitettua todistusta ei toimiteta, alennettu
vientituki on säädettävä ottaen huomioon tuotantotuen

määrä, jota sovelletaan komission
1722/93 f), sellaisena kuin se on
asetuksella (EY) Nro 1516/95 (8),
perustuotteelle tuotteen oletettuna

asetuksen (ETY) Nro
viimeksi muutettuna
mukaisesti kyseiselle
valmistusajankohtana,

Ja

viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheen
johtajansa asettamassa määräajassa,

tituella,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumatto
mina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen

myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityis
kohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperus

1 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 1766/92 liitteessä B tai asetuksen
(EY) Nro 3072/95 liitteessä B lueteltuina tavaroina vietä

teista 30 päivänä toukokuuta 1994 annetussa komission
asetuksessa (EY) Nro 1222/94 (4), sellaisena kuin se on

viin asetuksen (EY) Nro 1222/94 liitteessä A mainittuihin

viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 229/96 f),
määritellään tuotteet, joille olisi vahvistettava niiden vien

ja joko asetuksen (ETY) Nro 1766/92 1 artiklassa tai
asetuksen (EY) Nro 3072/95 1 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tettuihin perustuotteisiin sovellettavien tukien määrät

tiin tapauskohtaisesti sovellettava tuen määrä, joko
asetuksen (ETY) Nro 1766/92 liitteessä B tai asetuksen
(EY) Nro 3072/95 liitteessä B lueteltuina tavaroina,
asetuksen (EY) Nro 1222/94 4 artiklan 1 kohdan ensim
mäisen alakohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle

vahvistetaan liitteen mukaisesti .

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 1996.
Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(')
(2)
(3)
(4)
O

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L
L

181 , 1.7.1992, s. 21
126, 24.5.1996, s. 37
329, 30.12.1995, s. li
136, 31.5.1994, s. 5
30, 8.2.1996, s. 24

(*) EYVL N:o L 275, 29.9.1987, s. 36
O EYVL N:o L 159, 1.7.1993, s. 112
(8 EYVL N:o L 147, 30.6.1995, s. 49
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Nro L 335/23

LIITE

perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisi
alojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta 23 päivänä joulukuuta 1996 annet
tuun komission asetukseen

ll
1001 10 00

100 kilogrammalta

ll

perustuotetta

Durumvehnä:

— vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita
Amerikan yhdysvaltoihin
— muissa tapauksissa
1001 90 99

Tuen määrä

Tuotteiden kuvaus (')

CN-koodi

Vehnä sekä rukiin sekavilja:
— vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita
Amerikan yhdysvaltoihin
— muissa tapauksissa:
— — asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohdan mukaisissa
tapauksissa (2)
— — muissa tapauksissa

0,493

0,759

0,818

—

1,259

1002 00 00

Ruis

3,309

1003 00 90

Ohra

3,176

1004 00 00

Kaura

2,922

1005 90 00

Maissi, käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:
— tärkkelys :
— — asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohdan mukaisissa
tapauksissa (2)
— — muissa tapauksissa

4,509

2,244

- CN-koodeihin 1702 30 51 , 1702 30 59, 1702 30 91 , 1702 30 99,
1702 40 90 , 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55

kuuluva glukoosi, glukoosisiirappi, maltodekstriini, maltodeks
triinisiirappi (3):
— — asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohdan mukaisissa
tapauksissa (2)
— — muissa tapauksissa
— muut (mukaan lukien jalostamaton käyttö)

1,432

3,697
4,509

CN-koodiin 1108 13 00 kuuluva perunatärkkelys, joka rinnastetaan
maissin jalostuksesta saatavaan tuotteeseen :

— asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohdan mukaisissa
tapauksissa (2)
— muissa tapauksissa
1006 20

Esikuorittu riisi :

— lyhytjyväinen
— keskipitkäjyväinen
— pitkäjyväinen
;x 1006 30

19,375

17,250
17,250

Kokonaan hiottu riisi :

— lyhytjyväinen
— keskipitkäjyväinen
— pitkäjyväinen
1006 40 00

2,244
4,509

25,000
25,000
25,000

Rikkoutuneet riisinjyvät, käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:
— CN-koodiin 1108 19 10 kuuluva tärkkelys:

— — asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohdan mukaisissa
tapauksissa (2)

0,922

— — muissa tapauksissa
— muut (mukaan lukien jalostamaton käyttö)

3,306
3,306

N:o L 335/24
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Tuen määrä

Tuotteiden kuvaus (')

CN-koodi

100 kilogrammalta
perustuotetta

1007 00 90

Durra

3,176

1101 00

Vehnäjauhot sekä vehnän ja rukiin sekajauhot:
— vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita
Amerikan yhdysvaltoihin
— muissa tapauksissa

1,549

1102 10 00

Ruisjauhot

4,533

1103 11 10

Durumvehnän rouheet ja karkeat jauhot:
— vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita
Amerikan yhdysvaltoihin
— muissa tapauksissa

\

1103 11 90

l

Tavallisen vehnän rouheet ja spelttivehnä:
— vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita
Amerikan yhdysvaltoihin
— muissa tapauksissa

1,007

0,701
1,078

1,162
1,788

(') Käytettyihin jalostettujen tai niihin rinnastettavien tuotteiden määriin on tarvittaessa sovellettava komission asetuksen
(EY) N:o 1222/94, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä E olevia kertoimia (EYVL N:o L 136, 31.5.1994, s. 5).
(2) Kyseessä olevat tavarat ovat komission asetuksen (ETY) N:o 1722/93, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteeseen I
kuuluvia tavaroita (EYVL Nro L 159, 1.7.1993, s. 112).
(3) CN-koodien NC 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 siirapeille, jotka on saatu sekoittamalla glukoosi - ja fruktoosisiirap
pia, vientituki voidaan myöntää ainoastaan glukoosisiirapin osalta.
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N:o L 335/25

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2479/96,
annettu 18 päivänä joulukuuta 1996,

tiettyjen Virosta, Latviasta ja Liettuasta peräisin olevien marjojen vähimmäis
tuontihintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja
vähimmäistuontihinnan vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

— yhteisön tuotteiden ja kyseisistä maista tuotujen tuot
teiden hintojen keskiarvo kolmen edellisen vuoden

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

aikana,

sen ,

ottaa huomioon tietyille maataloustuotteille yhteisön tarif
fikiintiöinä annetuista tietyistä myönnytyksistä ja Viron,
Latvian ja Liettuan kanssa tehdyissä vapaakauppaa ja
kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevissa sopimuksissa
määrättyjen tiettyjen maataloutta koskevien myönnytysten
autonomisesta ja väliaikaisesta mukauttamisesta Uruguayn
kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana
tehdyn maataloussopimuksen huomioon ottamiseksi 7
päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1926/96 (') ja erityisesti sen 5 artiklan,

— tuotujen tuotteiden markkinaosuuksien kehitys ja
saman tuotteen eri tarjoamismuotojen käytön kehitys.
2. Markkinointivuonna, joka alkaa 1 päivänä touko
kuuta ja päättyy 30 päivänä huhtikuuta, kunkin tuotteen ja
alkuperän vähimmäistuontihinnan noudattaminen tarkas
tetaan käyttäen seuraavia perusteita:

— tuodun tuotteen keskimääräinen yksikköarvo ei saa

olla vahvistettua vähimmäistuontihintaa alhaisempi
markkinointivuoden kunkin vuosineljänneksen osalta

sekä katsoo, että

olisi laadittava asetuksen (EY) Nro 1926/96 liitteissä I a ja
I b olevissa liitteissä, liitteessä II b olevassa liitteessä ja liit
teessä III olevassa liitteessä määrätyn tiettyjen Virosta,
Latviasta ja Liettuasta peräisin olevien ja jalostettaviksi
tarkoitettujen marjojen vähimmäistuontihintajärjestelmän
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt,
edellä mainittujen liitteiden mukaan vähimmäistuonti
hinnat

on

vahvistettava

markkinointivuosittain

ottaen

huomioon yhteisön tuotteiden ja tuotavien tuotteiden
hintakehitys, tuonnin määrien kehitys ja yhteisön markki
noiden suuntaukset; olisi vahvistettava nämä hinnat 30

päivänä huhtikuuta 1997 päättyvän ajanjakson osalta ja
säädettävä mahdollisuudesta ottaa käyttöön tarvittavat
toimenpiteet, jos tällä tavoin vahvistettuja vähimmäishin
toja ei noudateta, ja

— tuodun tuotteen keskimääräinen yksikköarvo ei saa
alittaa 90:tä prosenttia vahvistetusta vähimmäistuonti
hinnasta kunkin kahden viikon ajanjakson aikana, kun
kyseisen jakson aikana on tuotu tuotteita vähintään 4
prosenttia kolmen viimeisen kalenterivuoden keski
määräisestä tuonnista.

3 . Jos tarkastuksessa käy ilmi, että jotakin 2 kohdassa
tarkoitetuista perusteista ei ole noudatettu, komissio voi
päättää tarvittavista toimenpiteistä vähimmäistuontihinnan
noudattamisen varmistamiseksi jokaisen tuodun erän
osalta eli tasoitusmaksujen perimiseksi enintään kolmen
tai kahden kuukauden ajalta riippuen siitä, onko kyseessä
ensimmäinen vai toinen peruste .

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja
vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukai

2 artikla

set,

Tämän asetuksen liitteessä II ovat 30 päivänä huhtikuuta
1997 päättyvän ajanjakson vähimmäistuontihinnat.
ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

3 artikla

1 artikla

1.

Liitteessä I lueteltujen tuotteiden ja alkuperien

vähimmäistuontihinnat vahvistetaan markkinointivuosit
tain ottaen huomioon :

(') EYVL N:o L 254, 8.10.1996, s. 1

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

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1996.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE I

Tuote

CN-koodi

Alkuperä

ex 0810 10 05
ex 0810 10 10
ex 0810 10 80

Jalostettaviksi tarkoitetut mansikat

Viro

ex 0810 30 10

Jalostettaviksi tarkoitetut mustaherukat

Viro, Liettua

ex 0810 30 30

Jalostettaviksi tarkoitetut punaherukat

Viro

0811 10 11

Jäädytetyt mansikat

Viro, Latvia

0811 20 31

Jäädytetyt vadelmat

Viro

0811 20 39

Jäädytetyt mustaherukat

Viro

0811 20 51

Jäädytetyt punaherukat

Viro
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Nro L 335/27

LIITE II

(Ecuina/100 kg:n nettopaino)
Tuote

CN-koodi

Viro

Latvia

Jalostettaviksi tarkoitetut mansikat

64,2

ex 0810 30 10

Jalostettaviksi tarkoitetut mustaherukat

38,5

ex 0810 30 30

Jalostettaviksi tarkoitetut punaherukat

29,1

ex 0811 10 90

Jäädytetyt mansikat ilman lisättyä sokeria tai muuta makeu

93,7

93,7

72,0

72,0

ex 0810 10 05

—

Liettua

—

ex 0810 10 10
ex 0810 10 80

—

—

38,5

—

—

tusainetta: kokonaiset
ex 0811 10 90

Jäädytetyt mansikat ilman lisättyä sokeria tai muuta makeu
tusainetta: muut

ex 0811 20 31

Jäädytetyt vadelmat ilman lisättyä sokeria tai muuta makeu

124,4

—

—

tusainetta: kokonaiset
ex 0811 20 31

Jäädytetyt vadelmat ilman lisättyä sokeria tai muuta makeu

99,5

tusainetta: muut

ex 0811 20 39

Jäädytetyt mustaherukat ilman lisättyä sokeria tai muuta

62,8

—

—

makeutusainetta: kannattomat
ex 0811 20 39

Jäädytetyt mustaherukat ilman lisättyä sokeria \tai muuta

44,8

—

makeutusainetta: muut

ex 0811 20 51

Jäädytetyt punaherukat ilman lisättyä sokeria tai muuta

48,4

makeutusainetta: kannattomat
ex 0811 20 51

Jäädytetyt punaherukat ilman lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta: muut

36,9

—

—

N:o L 335/28
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2480 196,

annettu 18 päivänä joulukuuta 1996,

jäsenvaltioiden tiettyjen hedelmä- ja vihannesjalosteiden tuontiin liittyvien
tietojen ilmoittamisesta komissiolle annetun asetuksen (ETY) Nro 1226/92 muut
tamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

1032/95 (4), annetaan samoja ilmoituksia koskevat yksityis
kohtaiset säännöt tiettyjen Keski- ja Itä-Euroopan maiden
osalta; nämä yksityiskohtaiset säännöt olisi laajennettava
koskemaan kolmea Baltian maata,

ottaa huomioon tietyille maataloustuotteille yhteisön tarif
fikiintiöinä annetuista tietyistä myönnytyksistä ja Viron,
Latvian ja Liettuan kanssa tehdyissä vapaakauppaa ja

kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevissa sopimuksissa
määrättyjen tiettyjen maataloutta koskevien myönnytysten
autonomisesta ja väliaikaisesta mukauttamisesta Uruguayn
kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana
tehdyn maataloussopimuksen huomioon ottamiseksi 7

olisi ajanmukaistettava entiseen Jugoslaviaan kuuluneiden
maiden nimitykset ja otettava huomioon yhdistettyyn
nimikkeistöön ja Taricin koodeihin tehdyt muutokset, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja
vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen
(EY) Nro 1926/96 (') ja erityisesti sen 5 artiklan,
ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

sekä katsoo, että

tiettyjen Virosta, Latviasta ja Liettuasta peräisin olevien
marjojen vähimmäistuontihintajärjestelmän soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja vähimmäis
tuontihinnan vahvistamisesta 18 päivänä joulukuuta 1996
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2479/96 (2) 1

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1226/92 liite tämän
asetuksen liitteellä .

artiklan 2 kohdassa säädetään vähimmäistuontihinnan
2 artikla

noudattamisen tarkastamisesta; tämä tarkastus edellyttää,

että jäsenvaltiot ilmoittavat tietyt Virosta, Latviasta ja Liet
tuasta peräisin olevaan tuontiin liittyvät tiedot säännölli
sesti ja nopeasti,

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

komission asetuksessa (ETY) N:o 1 226/92 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 254, 8.10.1996, s. 1
(2) Ks. tämän virallisen lehden sivu 25
f) EYVL N:o L 128, 14.5.1992, s. 18

{*) EYVL N:o L 105, 9.5.1995, s. 3
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N:o L 335/29

LIITE

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Taric-koodi

ex 0811 10 11

Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisäl
tävät, joiden sokeripitoisuus on suurempi kuin 13 painoprosenttia:

0811 10 1 Γ10

ex 0811 10 11

Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisäl
tävät, joiden sokeripitoisuus on suurempi kuin 13 painoprosenttia:

Alkuperämaa
>

kokonaiset
0811 10 11*90

muut

ex 0811 10 19

Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisäl
tävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia: kokonaiset

0811 10 19*10

ex 0811 10 19

Jäädytetyt mansikat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisäl
tävät, sokeripitoisuus enintään 13 painoprosenttia: muut
Jäädytetyt mansikat ilman lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta:

0811 10 19*90

ex 0811 10 90

0811 10 90*10

kokonaiset
ex 0811 10 90

Jäädytetyt mansikat ilman lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta:

0811 10 90*90

muut

ex 0811 20 19

Jäädytetyt vadelmat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisäl
tävät, joiden sokeripitoisuus on enintään 13 painoprosenttia: koko

0811 20 19*11

naiset

ex 0811 20 19

ex 0811 20 31

Jäädytetyt vadelmat, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisäl
tävät, joiden sokeripitoisuus on enintään 1 3 painoprosenttia: muut
Jäädytetyt vadelmat ilman lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta:

0811 20 19*19

0811 20 31*10

kokonaiset

ex 0811 20 31

Jäädytetyt vadelmat ilman lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta:

Unkari
Puola
Tsekin tasavalta
Slovakia
Romania

0811 20 31*90

muut

ex 0811 20 39

Jäädytetyt mustaherukat ilman lisättyä sokeria tai muuta makeutusai

0811 20 39*10

netta: kannattomat
ex 0811 20 39

Jäädytetyt mustaherukat ilman lisättyä sokeria tai muuta makeutusai

Bulgaria

0811 20 39*90

Viro
Latvia
► Liettua
Slovenia
Kroatia
Bosnia

netta : muut

ex 0811 20 51

Jäädytetyt punaherukat ilman lisättyä sokeria tai muuta makeutusai

0811 20 51*10

netta: kannattomat
ex 0811 20 51

Jäädytetyt punaherukat ilman lisättyä sokeria tai muuta makeutusai

0811 20 51*90

netta: muut

0812 20 00

Väliaikaisesti säilötyt mansikat

0812 90 50

Väliaikaisesti säilötyt mustaherukat

0812 90 60

Väliaikaisesti säilötyt vadelmat

ex 0810 10 05

Jalostettaviksi tarkoitetut mansikat 1 päivästä tammikuuta 30 päivään

Serbia ja Montenegro
Entisen Jugoslavian
tasavalta Makedonia

l

—

0810 10 05*11

huhtikuuta
0810 10 05*31
0810 10 05*51

ex 0810 10 10

Jalostettaviksi tarkoitetut mansikat 1 päivästä toukokuuta 31 päivään

0810 10 10*20

heinäkuuta
0810 10 10*60

ex 0810 10 80

Jalostettaviksi tarkoitetut mansikat 1 päivästä elokuuta 31 päivään

0810 10 80*11

joulukuuta
0810 10 80*31
0810 10 80*51

ex 0810 20 10

Jalostettaviksi tarkoitetut vadelmat

0810 20 10*11
0810 20 10*21

ex 0810 30 10

Jalostettaviksi tarkoitetut mustaherukat
Jalostettaviksi tarkoitetut punaherukat

0810 30 10*10

ex 0810 30 30
ex
ex
ex
ex
ex
ex

2009 80 35
2009 80 38
2009 80 79

2009 80 86
2009 80 89
2009 80 99

Mustaherukkamehu

0810 30 30*10
2009 80 35*20
2009 80 38*20
2009 80 79*20

2009 80 86*20
2009 80 89*20

2009 80 99*20

;
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 2481 /96,
annettu 23 päivänä joulukuuta 1996,

kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

on tarpeen tarkentaa erityisesti toimittamista koskevat

määräajat ja ehdot sekä menettely, jota noudatetaan siitä
aiheutuneiden kustannusten määrittämisessä,

sen ,

ottaa huomioon elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvi
keavun hallinnasta sekä elintarviketurvaan liittyvistä

erityisistä tukitoimista 27 päivänä kesäkuuta 1996 annetun
neuvoston asetuksen (EY) Nro 1292/96 (') ja erityisesti sen
24 artiklan 1 kohdan b alakohdan ,
sekä katsoo, että
edellä mainitussa asetuksessa vahvistetaan luettelo maista

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla

Yhteisössä saatetaan liikkeelle kasviöljyä sen toimittami
seksi yhteisön elintarvikeapuna liitteessä osoitetuille
vastaanottajille asetuksen (ETY) Nro 2200/87 säännösten
mukaisesti ja liitteessä luetelluin edellytyksin . Toimitukset
jaetaan tarjouskilpailulla.

ja elimistä, joille voidaan toimittaa elintarvikeapua, ja
määritetään yleiset perusteet elintarvikeavun kuljettami

Toimittaminen kattaa yhteisössä tuotetun kasviöljyn liik

sesta fob-toimitusvaiheen jälkeen,

sisäisessä jalostusmenettelyssä valmistettua ja/tai pakattua

useiden elintarvikeavun antamista koskevien päätösten

johdosta komissio on myöntänyt tietyille vastaanottajille
kasviöljyä,

nämä toimitukset olisi tehtävä yhteisön elintarvikeapuna
toimitettavien tuotteiden yhteisössä liikkeelle saattamista
koskevista yleisistä yksityiskohtaisista säännöistä 8 päivänä
heinäkuuta 1987 annetussa komission asetuksessa (ETY)
N:o 2200/87 (2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuk
sella (ETY) Nro 790/91 (3), annettujen sääntöjen mukaan,
ja

keelle saattamisen . Liikkeelle saattaminen ei saa koskea
tuotetta .

Tarjouskilpailun voittajan katsotaan saaneen tietoonsa
kaikki sovellettavat yleiset ja erityiset ehdot ja hyväksy
neen ne . Mitään muita hänen tarjoukseensa sisältyviä
ehtoja tai varauksia ei oteta huomioon .
2 artikla

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

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa .
Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(>) EYVL N:o L 166, 5.7.1996, s. 1
(2) EYVL N:o L 204, 25.7.1987, s. 1
3 EYVL N:o L 81 , 28.3.1991 , s. 108
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Nro L 335/31

LIITE

ERAT A, B, C, D ia E

1 . Toimet N:o ('): 56/96 (A); 57/96 (B); 58/96 (C); 59/96 (D); 60/96 (E)
2. Ohjelma: 1996

3. Vastaanottaja ^): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157 Amman — Jordan
(teleksi: 21170 UNRWA JC; telekopio: (962-6) 86 41 27)
4. Vastaanottajan edustaja: UNRWA Field Supply and Transport Officer

— A ja E:

Ashdod:

— B:

Beirut:

— C:

Lattakia:

— D:

Amman:

Israel, PO Box 19149, Jerusalem [puh .: (972-2) 589 05 55; teleksi: 26194
UNRWA IL; telekopio: 581 65 64]
Libanon, PO Box 947, Beirut [puh.: (961-1 ) 212 478 4291 ; teleksi:
00581 150 2564 ULFO; telekopio: 212 478 1055]
Syyria, PO BOX 4313, Damaskus [puh.: (963-11 ) 613 30 35; teleksi: 412006
UNRWA SY; telekopio: 613 30 47]
Jordania, PO Box 484, Amman [puh.: (962-6) 74 19 14 / 77 22 26; teleksi:
23402 UNRWAJFO JO; telekopio: 74 63 61 ]

5. Määräpaikka tai -maa (5): A + E: Israel; B: Libanon; C: Syyria; D: Jordania
6. Liikkeelle saatettava tuote: puhdistettu auringonkukkaöljy

7. Tavaran ominaisuudet ja laatu (3) f) (10): katso EYVL N:o C 114, 29.4.1991 , s. 1 (III.A.1.b kohta)
8 . Kokonaismäärä (tonnia netto): 1 463

9. Erien määrä: 5 (A: 513 t; B: 287 t; C: 164 t; D: 260 t; E: 239 t)

10. Pakkaaminen ja merkinnät f) f): katso EYVL N:o C 267, 13.9.1996, s. 1 (10.7 A ja B3); katso EYVL
N:o C 114, 29.4.1991 , s . 1 (IIIA3)
merkinnässä käytettävä kieli : englanti

Lisämerkintöjä: "NOT FOR SALE" + D: "Expiry date: . . ." (valmistuspäivä -I- 2 vuotta)
11 . Tuotteen liikkeelle saattamisen tapa: yhteisössä tuotetun puhdistetun auringonkukkaöljyn liikkeelle
saattaminen. Liikkeelle saattaminen ei saa koskea sisäisessä jalostusmenettelyssä valmistettua ja/tai
pakattua tuotetta.
12. Toimitusvaihe: A, C ja E: toimitettu purkusatamaan — purettu; B ja D: toimitettu määräpaikkaan
13 . Laivaussatama: —

14. Vastaanottajan tarkentama purkusatama: —

15. Purkusatama: A ja E: Ashdod; C: Lattakia
16. Varaston osoite ja tarvittaessa purkusatama: B: UNRWA warehouse in Beirut, Libanon;
D: UNRWA Warehouse in Amman, Jordan

17. Jakso, jolloin tuotteet ovat saatavilla laivaussatamassa, kun toimitus jaetaan laivaussatamavai
heessa: 3 .— 16.2.1997

18 . Toimituksen määräpäivä: A, C ja E: 9.3.1997; B, D: 16.3.1997

19. Menettely toimituskustannusten määrittämiseksi: tarjouskilpailu
20. Tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymispäivä: 7.1.1997 kello 12 (Brysselin aikaa)

N:o L 335/32
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21 . Toisessa tarjouskilpauussa:

a) tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymispäivä: 21.1.1997 kello 12 (Brysselin aikaa)
b) jakso, jolloin tuotteet ovat saatavilla laivaussatamassa, kun toimitus jaetaan laivaussatamavaiheessa:
17.2.—2.3.1997

c) toimituksen määräpäivä: A, C ja E: 23.3.1 997; B ja D: 30.3.1997
22. Tarjouskilpailuvakuuden määrä: 15 ecua tonnia kohti

23. Toimitusvakuuden määrä: 10 prosenttia tarjouksen määrästä ecuina

24. Osoite, johon tarjoukset ja tarjouskilpailuvakuudet lähetetään ('):
Bureau de 1 aide alimentaire

Attn. Mr T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130 , bureau 7/46
Rue de la Loi / Wetstraat 200
B - 1 049 Bruxelles/ Brussel

Teleksi: 25670 AGREC B; telekopio: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04

25. Tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä maksettava tuki (4): —

24. 12. 96
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N:o L 335/33

E RA F

1 . Toimet N:o ('): 1232/95 (Fl ) ja 74/96 (F2)
2. Ohjelma: 1995; 1996
3. Vastaanottaja (2): Ruanda

4. Vastaanottajan edustaja: Regional Food Security Programme, PO Box 5244 Kampala, puh: (256
41)24 36 75; telekopio: 24 36 76 (Mr Marc Denys)
5. Määräpaikka tai -maa: Uganda

6. Liikkeelle saatettava tuote: puhdistettu auringonkukkaöljy
7. Tavaran ominaisuudet ja laatu (3) (7): katso EYVL N:o C 114, 29.4.1991 , s. 1 (III Ai .b kohta)
8 . Kokonaismäärä (tonnia netto): 700

9. Erien määrä: 1 ; 2 osassa (Fl : 500 t; F2: 200 t)
10. Pakkaaminen ja merkinnät (6) (9): katso EYVL N:o C 267, 13.9.1996, s. 1 ( 10.4 A, B ja C2)
katso EYVL N:o C 114, 29.4.1991 , s . 1 (III.A.3)

Lisämerkintöjä: "Date d'expiration: . .
merkinnässä käytettävä kieli: ranska
1 1 . Tuotteen liikkeelle saattamisen tapa: yhteisössä tuotetun puhdistetun auringonkukkaöljyn liikkeelle
saattaminen . Liikkeelle saattaminen ei saa koskea sisäisessä jalostusmenettelyssä valmistettua ja/tai
pakattua tuotetta.
12. Toimitusvaihe: toimitettu määräpaikkaan
13 . Laivaussatama: —

14. Vastaanottajan tarkentama purkusatama: —
15. Purkusatama: —

16. Varaston osoite ja tarvittaessa purkusatama: entrepot C.L.P., Nalukolongo on Masaka Road
Kampala

1 7. Jakso, jolloin tuotteet ovat saatavilla laivaussatamassa, kun toimitus jaetaan laivaussatamavai
heessa: 10.2.—23.2.1997

18 . Toimituksen määräpäivä: 30.3.1997

19. Menettely toimituskustannusten määrittämiseksi: tarjouskilpailu
20. Tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymispäivä: 7.1.1 997 kello 12 (Brysselin aikaa)
21 . Toisessa tarjouskilpailussa:

a) tarjousten esittämiselle asetetun määräajan päättymispäivä: 21.1.1997 kello 12 (Brysselin aikaa)
b) jakso, jolloin tuotteet ovat saatavilla laivaussatamassa, kun toimitus jaetaan laivaussatamavaiheessa:
24.2,—9.3.1997

c) toimituksen määräpäivä: 13.4.1997
22. Tarjouskilpailuvakuuden määrä: 15 ecua tonnia kohti

23. Toimitusvakuuden määrä: 10 prosenttia tarjouksen määrästä ecuina
24. Osoite, johon tarjoukset ja tarjouskilpailuvakuudet lähetetään ('):
Bureau de 1 aide alimentaire

Attn . Mr T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130 , bureau 7/46
Rue de la Loi / Wetstraat 200
B- 1 049 Bruxelles/Brussel

Teleksi: 25670 AGREC B; telekopio: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04

25. Tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä maksettava tuki (4): —

N:o L 335/34
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(') Toimen numero on mainittava kaikessa kirjeenvaihdossa.
(2) Tarjouskilpailun voittajan on otettava yhteyttä vastaanottajaan mahdollisimman pian selvittääkseen, mitä
kuljetusasiakirjoja tarvitaan.
(3) Tarjouskilpailun voittajan on annettava vastaanottajalle viralliselta laitokselta peräisin oleva todistus siitä,
että kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevat ydinsäteilyä koskevat normit eivät ylity toimitettavan tuot
teen osalta. Radioaktiivisuustodistuksessa on oltava cesium- 134- ja - 137- sekä jodi-131-taso.
(4) Asetuksen (ETY) N:o 2200/87 7 artiklan 3 kohdan g alakohdan säännöksiä ei sovelleta.

(*) Komission edustusto, johon tarjouskilpailun voittajan on otettava yhteyttä: katso EYVL N:o C 114,
29.4.1991 , s. 33 .

(6) konttien maksuttoman säilytysajan on oltava vähintään viisitoista ( 15) päivää.
(^ Tarjouskilpailun voittajan on toimitettava vastaanottajalle tai hänen edustajalleen toimituksen yhteydessä
seuraavat asiakirjat
— terveystodistus .

(8) Toimitettava 20 jalan konteissa. Erät A, C ja E: Sovittuja laivausehtoja pidetään täysinä linjaehtoina (sata
maan tulo/satamasta lähtö) vapaasti purkusatamassa, konttivarastossa, ja niiden katsotaan kattavan kont
tien viivytysmaksuista vapaan 15 päivän pituisen jakson (lauantaita, sunnuntaita ja yleisiä vapaapäiviä
lukuun ottamatta) purkusatamassa, laivan satamaantulopäivästä/hetkestä alkaen. Konttien viivytysmak
suista vapaat viisitoista päivää on merkittävä selvästi rahtikirjaan. Maksut (bona fide), jotka aiheutuvat
edellä tarkoitettuja viittätoista päivää kauemmin säilytetystä konteista, ovat UNRWA:n maksettavia.
UNRWA ei maksa mitään konttien vakuusmaksuja eikä vastaa niistä.

Otettuaan tavarat luovutusvaiheessa haltuunsa vastaanottaja on vastuussa kaikista kustannuksista, jotka

aiheutuvat konttien siirtämisestä satama-alueen ulkopuolelle niiden purkamiseksi ja konttien palauttami
sesta konttivarastoon .

Ashdod: toimitettava 20 jalan konteissa, joiden yksikkötilavuus ei ole yli 17 metristä nettotonnia.

(9) Poiketen siitä, mitä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o C 114 määrätään, IIIA.3 .C kohdan
teksti korvataan seuraavalla tekstillä: "merkintä 'Euroopan yhteisö'".
(10) Erä C: Terveystodistuksessa ja alkuperätodistuksessa on oltava Syyrian konsulaatin allekirjoitus ja leima.
Siinä on mainittava, että konsulinmaksut on maksettu.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2482/96,
annettu 23 päivänä joulukuuta 1996,

vehnäjauhojen toimittamisesta Kaukasian ja Keski-Aasian väestölle
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

3 artikla

1 . Asetuksen (EY) N:o 2009/95 4 artiklan mukaisesti
tarjoukset on tehtävä seuraavaan osoitteeseen :
Euroopan yhteisöjen komissio

ottaa huomioon toimista maataloustuotteiden toimitami

EMOTR — Tukiosasto

seksi veloituksetta Georgian, Armenian, Azerbaidzanin,
Kirgisian, Tadzikistanin ja Turkmenistanin väestölle 4
päivänä elokuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1975/95 ('), sellaisena kuin se on muutettuna asetuk
sella (EY) Nro 686/96 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 2

Osasto VI/G.2
Toimisto 10/05 tai 10 /08
Rue de la Loi / Wetstraat 130

kohdan,
sekä katsoo, että

neuvoston asetuksen (EY) Nro 1975/95 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komis
sion asetuksessa (EY) Nro 2009/95 (3), sellaisena kuin se
on muutettuna asetuksella (EY) Nro 723/96 (4), ja erityi
sesti sen 2 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jalosteiden
veloituksetta toimittamiseksi järjestettävissä tarjouskilpai
luissa tarjousten kohteena voivat olla maksuksi toimitta
misesta ja tarvittaessa 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti

jalostus-, pakkaus- ja merkintäkustannusten maksuksi
interventiovarastoista otettavat perustuotteiden määrät,

on aiheellista avata viipymättä tarjouskilpailu vehnäjauhon
toimittamiseksi, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla

Avataan liitteessä I esitetyn vehnäjauhon toimituskustan
nuksia koskeva tarjouskilpailu asetuksessa (EY) Nro
2009/95 ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdassa säädettyjen
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti .
2 artikla

Toimitukseen sisältyy:

B-1049 Bryssel

Tarjousten jättämisen määräaika päättyy 7 päivänä tammi
kuuta 1997 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
Jollei toimitusta koskevia tarjouksia hyväksytä 7 päivänä
tammikuuta 1997, toinen tarjousten jättämisen määräaika
päättyy 17 päivänä tammikuuta 1997 kello 12.00 (Brys
selin aikaa).

Tällöin kaikki liitteessä I esitetyt määräpäivät siirtyvät 10
päivää myöhemmäksi.
2.

Tarjouksen tekijän tarjouksessa on oltava se liitteessä

II tarkoitetuista interventiovarastoista toimituksen mak

suksi lastattavaksi otettavan vehnän määrä, joka on
tarpeen kaikkien 2 artiklassa määritellystä toimituksesta
aiheutuvien kustannusten kattamiseksi säädettyyn toimi
tusvaiheeseen asti . Määrien, joita koskeva tarjouskilpailu
on ratkaistu, on lähdettävä varastoista puolentoista
kuukauden aikana tarjouskilpailun ratkaisun tiedoksianta
misesta.

Vapaasti junavaunuun lastattuna toimitettavasta tuotteesta
voidaan tehdä ylimääräinen tarjous. Ehdotetun aseman
lastausnopeuden on oltava vähintään 1 000 tonnia
päivässä.
Tarjous ilmaistaan tonneina vehnää (nettopaino), joka
vaihdetaan yhteen nettotonniin valmista tuotetta.
3 . Asetuksen (EY) N:o 2009/95 6 artiklan 1 kohdan f
alakohdassa tarkoitetun tarjouskilpailuvakuuden määräksi
vahvistetaan 25 ecua tonnilta jauhoja.

4.

Asetuksen (EY) Nro 2009/95 8 artiklan 1 kohdassa

tarkoitetun toimitusvakuuden määräksi vahvistetaan 380

ecua tonnilta jauhoja.

a) Liitteessä I määritellyn tuotteen toimittaminen fob

4 artikla

merialukseen ahdattuna.

Ehdotetun sataman lastausnopeuden on oltava vähin
tään 1 000 tonnia päivässä.

b) Tuotteen pakkaaminen ja merkintä liitteessä I esitet
tyjen ohjeiden mukaisesti .

Tuotetta on pidettävä saatavilla lastausta varten enintään
10 päivän ajan liitteessä I määrätyistä päivistä alkaen.

1 . Asetuksen (EY) Nro 2009/95 12 artiklan 3 kohdan
kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettu todistus pois
siirtämisestä on laadittava liitteessä III esitetyn mallin
mukaisesti .

2.

Haltuunottotodistus

on

laadittava

liitteessä

IV

esitetyn mallin mukaisesti .
5 artikla

(') EYVL N:o L 191 , 12.8.1995, s. 2
(2) EYVL N:o L 97, 18.4.1996, s. 1
(3) EYVL N:o L 196, 19.8.1995, s. 4

(«) EYVL N:o L 100, 23.4.1996, s. 9

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen

jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.

Nro L 335/36
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
^

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 1 996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE I

1 . Toimitettava tuote :

Vehnäjauhot.

2. Tavaran ominaisuudet ja laatu ('):

EYVL Nro C 114, 29.4.1991 (II.B.1.a kohta lukuun ottamatta tuhkapitoisuutta, joka voi olla enintään 0,90
painoprosenttia kuiva-aineesta laskettuna).
3 . Kokonaismäärä :

6 000 tonnia (nettopaino).
4 . Erien kuvaus : 2 erää.

Kukin erä toimitettavaksi yhteen ainoaan satamaan (tai yhdelle asemalle).
— Erä N:o 1 : 3 000 tonnia, jonka on oltava saatavissa 17.2.1997 alkaen.
— Erä N:o 2: 3 000 tonnia, jonka on oltava saatavilla 17.2.1 997 alkaen.
5. Pakkaaminen (2):

Jokainen erä pakataan uusiin juutin ja polypropyleenin sekoitteesta tai polypropyleenista valmistettuihin
säkkeihin, joiden nettovetoisuus on 50 kilogrammaa.
EYVL N:o C 114, 29.4.1991 (II.B.2 .C kohta). Säkit pakataan edelleen uusiin polypropyleenista valmistet
tuihin muovisäkkeihin, joista käytetään nimitystä "Slinged Bags" tai "Big Bags" ja jotka suljetaan yläosas
taan siten, että 50 kilogramman säkkejä tulee näistä kuhunkin 21 kappaletta, mieluiten lomittain (1 + 2 ja
2 + 1 ).

"Big Bags" -muovisäkkien sinetöinti on sopimuspuolen vastuulla.
6 . Merkinnät:

Säkkeihin tehtävien merkintöjen on oltava EYVL:ssä N:o C 114 29 päivänä huhtikuuta 1991 (kohta
II.B.3) (3) annettujen ohjeiden mukaiset.
7. Toimitusvaihe :

Vapaasti alukseen ahdattuna (fob stowed) tai vapaasti junavaunuun ahdattuna (fob stowed).

(') Tarjouskilpailun voittajan on tomitettava kuljettajalle virallisen laitoksen antama todistus siitä, että kyseisessä jäsenvaltiossa
ei ole ylitetty toimitettavan tuotteen osalta voimassa olevia ydinsäteilyä koskevia standardeja. Radioaktiivisuustodistuksessa
on ilmoitettava cesium 134m ja cesium 137m sekä jodi 131 ."n pitoisuudet.
(2) Mahdollista uudelleen säkittämistä varten tarjouskilpailun voittajan on toimitettava kahden prosentin suuruinen määrä
niiden säkkien, joihin tavara on pakattu, kokonaismäärästä. Säkkien on oltava alkuperäisen laatuisia tyhjiä säkkejä, joissa
merkinnän jäljessä on iso R-kirjain .
(3) Poiketen siitä, mitä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o C 114 29 päivänä huhtikuuta 1991 määrätään, II.B.3 .C
kohdan teksti korvataan seuraavalla tekstillä: "merkintä 'Euroopan yhteisö"".

N:o L 335/38
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LIITE II

(tonnia)

Varastointipaikat

Erä N:o 1:

Kornhaus Einbeck Geschäftsstelle der
D-37586 Dassel

Määrä

I
880

Lagerhaus Beverungen
Karl Frehse GmbH & Co . KG

D-37688 Beverungen

4 788

Erä N:o 2:

Lagerhaus Beverungen
Karl Frehse GmbH & Co. KG

D-37688 Beverungen

3 766

RUG Rheinische Umschlagsgesellschaft mbh
D-34123 Kassel

Interventioelimet toimittavat tarjouksentekijöille eriä koskevat tiedot.
Interventioelimen osoite :

SAKSA
BLE
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Postfach 18 02 03
D-60083 Frankfurt am Main

Puhelin: (49)69 1564 0; telekopio: (49)69 1564 793/794.

1 891
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LIITE III

Todistus tuotteiden siirtämisestä pois interventiovarastoista
Interventioelin :

Tarjouskilpailuasetus: (EY) N:o
Tarjouskilpailun voittaja:
Tuote :
Erä n:o

Tunniste
numero

Varaston nimi

Pois siirretyt

Viimeisen siirron

määrät

tosiasiallinen toteutuspäivä

Päiväys, interventioelimen
leima ja sen edustajan allekirjoitus

N:o L 335/40
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LIITE IV

Haltuunottotodistus

Allekirjoittanut,
(sukunimi, etunimi, virka-asema)

joka toimin

puolesta,

todistan ottaneeni haltuun jäljempänä ilmoitetut tavarat:
Tuote:

Pakkaustapa:
säkit:
Lukumäärä

"big bags":
Kokonaismäärä tonneina (netto):
(brutto):

Haltuunottopaikka ja -päivämäärä:
Aluksen nimi :

Valvontayrityksen nimi ja osoite:

Valvontayhtiön paikalla olevan edustajan nimi ja allekirjoitus:

Huomautuksia tai varauksia:

Kuljettajan allekirjoitus
ia leima
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2483/96,
annettu 23 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) N:o 3223/94 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 2375/96 (2), ja
erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä
joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) N:o 150 /95 (4), ja erityisesti sen 3

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

tylle tasolle,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

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

kiinteät arvot vahvistetaan

liitteessä

olevassa

taulukossa merkityllä tavalla.

artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että

2 artikla

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

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä joulukuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
0
{*)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

Nro
Nro
Nro
Nro

L
L
L
L

337, 24.12.1994,
325, 14.12.1996,
387, 31.12.1992,
22, 31.1.1995, s.

s. 66
s. 5
s. 1
1
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LIITE

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

Kolmannen maan koodi (')

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 50

052

101,9

204

83,4

0707 00 40

0709 10 40

0709 90 79

0805 10 61 , 0805 10 65, 0805 10 69

\
0805 20 31

624

142,9

999

109,4

624

112,3

999

112,3

220

197,3

999

197,3

052

85,5

999

85,5

052

45,1

204

48,6

388

20,0

448

28,2

624

38,0

999

36,0

052

57,7

204

74,7

999

66,2

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

61,0

464

127,1

624

71,3

999

86,5

052

70,1

400

60,6

528

40,6

6 00

85,4

999

64,2

052

65,1

060

45,1

064

55,3

400

79,9

404

79,6

728

121,0

999

74,3

052

66,6

064

79,3

091

43,3

400

109,1

624

67,6

999

73,2

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

24. 12. 96

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Nro L 335/43

KOMISSION DIREKTIIVI 96/86/EY,

annettu 13 päivänä joulukuuta 1996,

vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä

annetun

neuvoston

direktiivin

94/55/EY

mukauttamisesta

tekniikan kehitykseen
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(ADR-sopimus), sellaisena kuin se on voimassa 1
päivänä tammikuuta 1997, liitteen A reunanumerot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

2 000—3 999, jossa ilmaisu 'sopimuspuoli' korvataan
ilmaisulla 'jäsenvaltio'.

sen ,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden tiekuljetuksia
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21
päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin
94/55/EY (') ja erityisesti sen 8 artiklan,

Huom. Kaikilla yhteisökielillä olevat toisinnot vuonna
1997 voimaan tulevista muutoksista ADR-sopi
muksen

liitteen

A

vahvistettuun

tekstiin

vuodelta 1995 julkaistaan niin pian kuin teksti
on saatavilla kaikilla kielillä ."

sekä katsoo, että

vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista
tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimus) liit
teet A ja B, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, olisi liitet
tävä direktiivin 94/55/EY liitteiksi A ja B, ja niitä olisi
sovellettava rajat ylittävien tiekuljetusten lisäksi myös
jäsenvaltioiden kansallisiin kuljetuksiin,

2. Liite B :

"Liitteeseen B kuuluvat eurooppalaisen sopimuksen
vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista
(ADR-sopimus), sellaisena kuin se on voimassa 1
päivänä tammikuuta 1997, liitteen B reunanumerot

10 000—270 000, joissa ilmaisu 'sopimuspuoli' korva

ADR-sopimus sisältyy direktiivin 94/55/EY liitteisiin
sellaisena, kuin se on voimassa 1 päivästä tammikuuta
1995, jonka jälkeen se on julkaistu Euroopan unionin

taan ilmaisulla 'jäsenvaltio'.
Huom. Kaikilla yhteisökielillä olevat toisinnot vuonna
1997 voimaan tulevista muutoksista ADR-sopi

kaikilla virallisilla kielillä (2),

ADR-sopimus ajantasaistetaan kahden vuoden välein,
jonka vuoksi sen muutettu toisinto tulee voimaan 1
päivänä tammikuuta 1997,

muksen

liitteen

B

vahvistettuun

tekstiin

vuodelta 1995 julkaistaan niin pian kuin teksti
on saatavilla kaikilla kielillä."

direktiivin 8 artiklan mukaisesti tarvittavat muutokset liit

teiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen
direktiivin soveltamisaloilla ja uusien määräyksien
huomioon ottamiseksi on tehtävä 9 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen,

on tarpeen mukauttaa ala ADR-sopimuksen uusiin
määräyksiin ja sen vuoksi muuttaa direktiivin 94/55/EY
liitteitä, ja

2 artikla

1.

Jäsenvaltioiden

on

saatettava

tämän

direktiivin

noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset voimaan ennen 1 päivää tammikuuta 1997.
Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin
94/55/EY 9 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon
mukaisia,

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava
tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus,
kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädet
tävä siitä, miten viittaukset tehdään .

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:
1 artikla

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä
tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset sään
nökset kirjallisina komissiolle.

Muutetaan direktiiviä 94/55/EY seuraavasti :
1 . Liite A:

3 artikla

"Liitteeseen A kuuluvat eurooppalaisen sopimuksen
vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista
(') EYVL N:o L 319, 12.12.1994, s. 7
(2) EYVL N:o L 275, 28.10.1996, s. 1

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

N:o L 335/44
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4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Neil KINNOCK

Komission jäsen

24. 12. 96
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N:o L 335/45

KOMISSION DIREKTIIVI 96/87/EY,

annettu 13 päivänä joulukuuta 1996,

vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä

annetun

neuvoston

direktiivin

96/49/EY

mukauttamisesta

tekniikan kehitykseen
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

kansainvälisistä rautatiekuljetuksista (RID), sellaisina

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

kuin ne ovat voimassa 1 päivänä tammikuuta 1997,

edellyttäen että ilmaisut 'sopimuspuoli' ja 'jäsenvaltiot
tai rautatiet' korvataan ilmaisulla 'jäsenvaltio'.

sen ,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23
päivänä heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin
96/49/EY ('), ja erityisesti sen 8 artiklan,

Huom . Yhteisön

virallisilla

kielillä

olevat

RID:n

toisinnot julkaistaan niin pian kuin teksti on
valmis kaikilla kielillä."

sekä katsoo, että

2 artikla

määräykset vaarallisten aineiden kansainvälisistä rautatie
kuljetuksista (RID), sellaisina kuin ne ovat muutettuina,
olisi liitettävä direktiivin 96/49/EY liitteeksi, ja niitä olisi
sovellettava rajat ylittävien rautatiekuljetusten lisäksi myös
jäsenvaltioiden kansallisiin kuljetuksiin,

RID sisältyy direktiivin 96/49/EY liitteeseen sellaisena,
kuin se on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1995,
RID ajantasaistetaan kahden vuoden välein , jonka vuoksi
sen muutettu toisinto tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1997,
direktiivin 8 artiklan mukaisesti tarvittavat muutokset liit

teen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen
direktiivin soveltamisaloilla ja uusien määräyksien
huomioon ottamiseksi on tehtävä 9 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen,

on tarpeen mukauttaa ala RID:n uusiin määräyksiin ja sen
vuoksi muuttaa direktiivin 96/49/EY liitettä, ja

1.

Jäsenvaltioiden

on

saatettava tämän

direktiivin

noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset voimaan ennen 1 päivää tammikuuta 1997.
Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava
tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus,
kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädet
tävä siitä, miten viittaukset tehdään .

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä
tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset sään
nökset kirjallisina komissiolle.
3 artikla

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

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin
96/49/ EY 9 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon
mukaisia,

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN :
1 artikla

Muutetaan direktiivin 96/49 / EY liite seuraavasti :

"Liitteeseen kuuluvat kansainvälisiä rautatiekuljetuksia
koskevan yleissopimuksen (COTIF) lisäyksen B liit
teessä I olevat määräykset vaarallisten aineiden

(') EYVL N:o L 235, 17.9.1996, s. 25

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Neil KINNOCK

Komission jäsen

Nro L 335/46

I FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN
KONFERENSSI

EUROOPAN YHTEISÖN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN VALTION

TAI HALLITUSTEN PÄÄMIESTEN TASOLLA YHTEISELLÄ SOPIMUK
SELLA TEHTY PÄÄTÖS

13 päivältä joulukuuta 1996

Euroopan rahapoliittisen instituutin puheenjohtajan nimittämisestä
(96/734/EY)
EUROOPAN YHTEISÖN JÄSENVALTIOIDEN VALTION- TAI HALLITUSTEN PÄÄMIEHET,
jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 109 f
artiklan 1 kohdan toisen alakohdan sekä Euroopan rahapoliittisen instituutin perussään
nöstä tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan 3 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan rahapoliittisen instituutin neuvoston suosituksen,
ottavat huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,
ottavat huomioon neuvoston lausunnon,
OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Nimitetään Alexandre LAMFALUSSY Euroopan rahapoliittisen instituutin puheenjohta

jaksi 1 päivästä tammikuuta 1997 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 1997 päättyväksi
kaudeksi .

Tehty Dublinissa 13 päivänä joulukuuta 1996.
Puheenjohtaja
J. BRUTON

24. 12. 96
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EUROOPAN YHTEISÖN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN VALTION

TAI HALLITUSTEN PÄÄMIESTEN TASOLLA YHTEISELLÄ SOPIMUK
SELLA TEHTY PÄÄTÖS
13 päivältä joulukuuta 1996
Euroopan rahapoliittisen instituutin puheenjohtajan nimittämisestä

(96/735/EY)
EUROOPAN YHTEISÖN JÄSENVALTIOIDEN VALTION- TAI HALLITUSTEN PÄÄMIEHET,
jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 109 f
artiklan toisen kohdan sekä Euroopan rahapoliittisen instituutin perussäännöstä tehdyn
pöytäkirjan 9 artiklan 3 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan rahapoliittisen instituutin neuvoston suosituksen,
ottavat huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,
ottavat huomioon neuvoston lausunnon,
OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Nimitetään Willem Frederik DUISENBERG Euroopan rahapoliittisen instituutin puheen
johtajaksi 1 päivästä heinäkuuta 1997 Euroopan keskuspankin perustamispäivään asti
Euroopan rahapoliittisen instituutin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 23 artiklan 7
kohdan mukaisesti .

Tehty Dublinissa 13 päivänä joulukuuta 1996.

Puheenjohtaja
J. BRUTON

N:o L 335/47

N:o L 335/48

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

24. 12. 96

NEUVOSTO

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109 j artiklan 3 kohdan mukainen
NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 13 päivänä joulukuuta 1996,

talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä
(96/736/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

kokoontuu valtion- ja hallitusten päämiesten kokoonpa

täyttääkö jäsenvaltio yhtenäisvaluutan vahvistamiseksi

vaadittavat edellytykset, ja täyttääkö jäsenvaltioiden enem
mistö nämä vaadittavat edellytykset,

nossa,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 109 j artiklan 3 kohdan,

Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut neuvostolle
perustamissopimuksen pöytäkirjan N:o 11 1 kohdan
mukaisesti, että se ei aio siirtyä kolmanteen vaiheeseen

ottaa huomioon komission kertomuksen,

vuonna 1997,

ottaa huomioon Euroopan rahapoliittisen instituutin
kertomuksen,

Tanskan hallitus on ilmoittanut neuvostolle perustamisso

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ('),

pimuksen pöytäkirjan Nro 12 1 kohdan mukaisesti, että se
ei osallistu kolmanteen vaiheeseen,

ottaa huomioon neuvoston 11 päivänä marraskuuta 1996

perustamissopimuksen 109 j artiklan 2 kohdan mukaisesti
antamat suositukset,
sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 109 j artiklassa määrätään menet
telystä ja aikataulusta, jonka mukaan tehdään päätökset
talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä;
perustamissopimuksen 109 j artiklan 1 kohdassa määrä
tään, että komission ja Euroopan rahapoliittisen insti
tuutin laatimissa kertomuksissa tarkastellaan, onko kunkin

jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö, sen kansallisen
keskuspankin perussääntö mukaan luettuna, sopusoin
nussa sopimuksen 107 ja 108 artiklan sekä Euroopan
keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) perussäännön kanssa, ja
niissä tarkastellaan myös sitä, onko kestävän lähentymisen
korkea taso saavutettu, arvioimalla missä määrin kukin

jäsenvaltio on täyttänyt hintatason vakautta, julkisyhtei
söjen rahoitusaseman kestävyyttä, valuuttakursseja ja
pitkäaikaisia korkoja koskevat neljä arviointiperustetta;
perustamissopimuksen pöytäkirjassa N:o 6 määrätään 109
j artiklassa tarkoitettujen lähentymisperusteiden yksityis
kohdista,

neuvosto on perustamissopimuksen 109 j artiklan 2
kohdan mukaisesti 11 päivänä marraskuuta 1996 arvioinut
näiden kertomusten perusteella kunkin jäsenvaltion osalta,
(') Lausunto annettu 27 päivänä marraskuuta 1996 (sitä ei ole vie
lä julkaistu virallisessa lehdessä).

neuvosto on 11 päivänä marraskuuta 1996 perustamissopi
muksen 109 j artiklan 2 kohdan mukaisesti antamissaan
suosituksissa päätellyt, että jäsenvaltioiden enemmistö ei
tällä hetkellä täytä yhtenäisvaluutan vahvistamiseksi
vaadittavia edellytyksiä ja suosittaa, että valtion- tai halli
tusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuva neuvosto
päättäisi, ettei jäsenvaltioiden enemmistö täytä vaadittavia

edellytyksiä, että yhteisö ei tämän vuoksi siirry talous- ja
rahaliiton kolmanteen vaiheeseen vuonna 1997 ja että 109
j artiklan 4 kohdassa määrättyä menettelyä sovelletaan
mahdollisimman varhain vuonna 1998 ,

jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, kansallisten
keskuspankkien perussääntö mukaan luettuna, ollaan
mukauttamassa sen varmistamiseksi, että se on täydelli

sesti sopusoinnussa perustamissopimuksen 107 ja 108
artiklan ja EKPJ:n perussäännön kanssa; tällaisilla mukau

tuksilla on tarpeen varmistaa täydellinen sopusointu
perustamissopimuksen kanssa viimeistään EKPJ:n perus
tamispäivänä,
jäsenvaltiot ovat edistyneet kohti lähentymistä, erityisesti
inflaation ja korkojen ja valuuttakurssien vakauden lähen
tymisessä, sekä valmistauduttaessa muulla tavoin talous- ja
rahaliittoon, mutta enemmän on tarpeen tehdä, etenkin
julkisyhteisöjen rahoitusaseman kestävyyden osalta; perus
tamissopimuksen 109 j artiklan 1 kohdan toisen luetelma
kohdan mukaan julkisen talouden rahoitusasema on
kestävä, jos julkisyhteisöissä ei ole 104 c artiklan 6
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kohdassa tarkoitettua liiallista alijäämää; perustamissopi
muksen 104 c artiklan 6 kohdan nojalla 26 päivänä syys
kuuta 1994, 10 päivänä heinäkuuta 1995 ja 27 päivänä
kesäkuuta 1996 tehtyjen neuvoston päätösten mukaan 12
jäsenvaltiossa on liiallinen julkisen talouden alijäämä;
jäsenvaltioiden enemmistö ei ole saavuttanut kestävän
lähentymisen riittävän korkeaa tasoa, ja
perustamissopimuksen 109 j artiklan 4 kohdassa määrä
tään, että jollei kolmannen vaiheen alkamispäivää ole
vahvistettu vuoden 1997 loppuun mennessä, kolmas vaihe
alkaa 1 päivänä tammikuuta 1999; Eurooppa-neuvosto
vahvisti Madridissa joulukuussa 1995 pidetyssä kokoukses
saan, että 1 päivä tammikuuta 1999 on talous- ja raha
liiton kolmannen vaiheen alkamispäivä perustamissopi
muksessa määrättyjen lähentymisperusteiden, aikataulun
ja menettelyjen mukaisesti; samana päivänä Eurooppa

N:o L 335/49

edellytykset, osoittaa, että jäsenvaltioiden enemmistö ei
täytä tätä varten vaadittavia edellytyksiä .
2 artikla

Yhteisö ei siirry talous- ja rahaliiton kolmanteen vaihee
seen vuonna 1997 .

Perustamissopimuksen 109 j artiklan 4 kohdassa
määrättyä menettelyä sovelletaan mahdollisimman
varhain vuonna 1998 .

3 artikla

neuvosto vahvisti, että mahdollisimman varhain vuonna

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa

1998 päätetään, mitkä jäsenvaltiot täyttävät yhtenäisva
luutan vahvistamiseksi vaadittavat edellytykset; Firenzessä
kesäkuussa 1996 Eurooppa-neuvosto vahvisti uudelleen,
että talous- ja rahaliiton kolmas vaihe alkaa 1 päivänä
tammikuuta 1999, kuten Madridissa pidetyssä Eurooppa

Tehty Dublinissa 13 päivänä joulukuuta 1996.

lehdessä.

neuvoston kokouksessa on sovittu,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla

Kunkin jäsenvaltion osalta tehty arvio siitä, täyttääkö
jäsenvaltio yhtenäisvaluutan vahvistamiseksi vaadittavat

Valtion- tai hallitusten päämiesten
kokoonpanossa kokoontuvan
neuvoston puolesta
J. BRUTON

Puheenjohtaja

Nro L 335/50
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NEUVOSTON PAATOS,

tehty 16 päivänä joulukuuta 1996,

yhteisön energiatehokkuutta edistävästä monivuotisesta SAVE II -ohjelmasta
(96/737/EY)
suojeluun, energiahuollon suurempaan varmuuteen ja
kestävään kehitykseen,

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöstä tehdyn sopimuksen
ja erityisesti sen 130 s artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen ('),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon (3),

noudattaa

perustamissopimuksen

189

c

artiklassa

määrättyä menettelyä (4),
sekä katsoo, että

1 ) perustamissopimuksen 130 r artiklassa määrätään, että
yksi yhteisön ympäristöpolitiikan tavoitteista on luon
nonvarojen harkittu ja järkevä käyttö,
2) neuvosto asetti 29 päivänä lokakuuta 1990 pitämäs
sään kokouksessa tavoitteeksi C02-kokonaispäästöjen
vakiinnuttamisen vuoden 1990 tasolle vuoteen 2000

menessä koko yhteisössä,

3) päätöksellä 93/389/ETY (*) otettiin käyttöön yhteisön
C02-päästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen
valvontajärjestelmä,

4) ponnisteluista huolimatta energiankulutuksen aiheut
tamien C02-päästöjen odotetaan kuitenkin kasvavan
yhteisössä 5—8 prosenttia vuosina 1995—2000, jos
talouskasvu jatkuu tavanomaisena; tämän vuoksi lisä
toimenpiteet ovat välttämättömiä,

5) komissio korosti 8 päivänä helmikuuta 1990 antamas
saan energiaa ja ympäristöä koskevassa tiedonannossa
energiatehokkuutta tulevaisuuden kulmakivenä pyrit

7) komissio on ilmaissut 11 päivänä tammikuuta 1995
antamassaan vihreässä kirjassa sekä 13 päivänä joulu
kuuta 1995 antamassaan valkoisessa kirjassa neuvos
tolle ja Euroopan parlamentille näkemyksensä
Euroopan yhteisön energiapolitiikan tulevaisuudesta
ja energiansäästö- ja energiatehokkustoimenpiteiden
asemasta,

8) perustamissopimuksen 130 a artiklassa määrätään, että
yhteisö kehittää ja harjoittaa toimintaansa taloudel
lisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi
ja pyrkii erityisesti vähentämään eri alueiden välisiä
kehitystasoeroja sekä muita heikommassa asemassa
olevien alueiden jälkeenjääneisyyttä; energia olisi
sisällytettävä näihin pyrkimyksiin,

9) päätöksellä 91 /565/ETY (6) hyväksyttiin yhteisön
energiatehokkuusohjelma (Save), jolla pyrittiin ener
giatehokkuuden infrastruktuurien vahvistamiseen
yhteisössä; kyseisen ohjelman voimassaoloaika päättyi
31 päivänä joulukuuta 1995,
10) yhteisö tunnusti Save-ohjelman tärkeäksi tekijäksi
yhteisön C02-päästöjen vähentämistä koskevassa
toimintasuunnitelmassa; Euroopan yhteisön alueelli
sista energiaohjelmista 8 päivänä toukokuuta 1991
annetussa komission tiedonannossa, neuvoston tästä

tiedonannosta tekemässä päätelmässä sekä 16 päivänä
heinäkuuta 1993 annetussa Euroopan parlamentin
päätöslauselmassa f7) todetaan, että näitä toimintoja
olisi jatkettava, laajennettava ja käytettävä yhteisön
energiatoimintasuunnitelman
tukemiseen;
tämä
alueellista toimintaa koskeva aloite olisi nyt kokonai
suudessaan sisällytettävä uuteen Save II -ohjelmaan,

täessä vähentämään energian haitallisia ympäristövai
kutuksia,

6) energianhallinnan kehittämistä tarvitaan kiireellisesti,
jotta sillä voidaan vaikuttaa myönteisesti ympäristön
(')
(2)
(3)
(4)

EYVL N:o C 346, 23.12.1995, s. 14
EYVL N:o C 82, 19.3.1996, s. 13
EYVL Nro C 129, 2.5.1996, s. 36
Euroopan parlamentin lausunto annettu 16 päivänä huhtikuu
ta 1996 (EYVL Nro C 141 , 13.5.1996, s. 35), neuvoston yhtei
nen kanta vahvistettu 8 päivänä heinäkuuta 1996 (EYVL Nro
C 264, 11.9.1996, s. 46) ja Euroopan parlamentin päätös tehty

12 päivänä marraskuuta 1996 (EYVL Nro C 323, 4.12.1996).

EYVL Nro L 167, 9.7.1993, s. 31

11 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o
1 1 1 0/94/EY (8) vahvistettiin neljäs puiteohjelma
teknistä tutkimusta, kehittämistä ja esittelyä koske
vista toimista; energiatehokkuuspolitiikka on tärkeä
väline käytettäessä ja edistettäessä puiteohjelman
yhteydessä käyttöön otettavaa uutta energiatekniikkaa;
Save II -ohjelma on tätä ohjelmaa täydentävä toimin
taväline,

(6) EYVL Nro L 307, 8.11.1991 , s. 34
O EYVL Nro C 255, 205.1993, s. 252
8 EYVL Nro L 126, 18.5.1994, s . 1
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12) Save II -ohjelman tavoitteena on parantaa energian
loppukäytön intensiivisyyttä vielä yhdellä prosenttiyk

N:o L 335/51

maille (KIE-maat) Eurooppa-neuvoston kesäkuussa
1994 Kööpenhaminassa pidetyn kokouksen päätel

siköllä vuodessa sen lisäksi, mikä muuten olisi saavu

mien ja komission asiasta neuvostolle toukokuussa

tettu,

1994 antaman tiedonannon mukaisesti, sekä myös
assosioituneille Välimeren maille Kyprokselle ja

13) neuvsto totesi 15 ja 16 päivänä joulukuuta 1994 pitä

Maltalle,

mässään kokouksessaan, että tavoitteena oleva C02-

päästöjen vakiinnuttaminen voidaan saavuttaa vain
yhteensovitetuilla toimenpiteillä, jotka edistävät ener
gian tuottamisen, muuntamisen, siirtämisen ja kulut
tamisen kaikilla tasoilla ilmenevään kysyntään ja
tarjontaan perustuvaa energiatehokkuutta ja järkipe
räistä energian käyttöä ja jotka hyödyntävät uusiutuvia
energiamuotoja, ja että paikalliset energianhallintaoh
jelmat kuuluvut tällaisiin toimenpiteisiin,

14) Energiapolitiikkaa käsittelevää komission vihreää
kirjaa koskevassa lausunnossaan (') Euroopan parla
mentti kehotti määrittelemään tavoitteet ja laatimaan
yhteisen ohjelman energiatehokkuuden ja energia
säästön alalla siten, että ne sopivat yhteen Rio de
Janeirossa ( 1992) ja Berliinissä ( 1995) sovittujen kasvi
huonekaasujen päästöjä koskevien tavoitteiden kanssa,
kehotti panemaan alulle Save II -ohjelman ja kehotti
komissiota selventämään tehtäväänsä ja suunnittele
miaan käytännön hankkeita energian säästön ja ener
giatehokkuuden alalla,
15) energiatehokkuuden parantamisella on myönteinen
vaikutus sekä ympäristöön että energiahuollon
varmuuteen, jotka ovat luonteeltaan yleismaailmalli

21 ) yhteisön tuen tehokkaan käytön varmistamiseksi
komissio huolehtii siitä, että hankkeet arvioidaan

perusteellisesti etukäteen sekä seuraa ja arvioi järjes
telmällisesti tukea saavien hankkeiden edistymistä ja
tuloksia,

22) tähän päätökseen sisältyy Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission 6 päivänä maaliskuuta 1995

antaman julistuksen (3) mukainen rahoitusohje
ohjelman koko voimassaoloajaksi, joka ei rajoita
perustamissopimuksessa määriteltyä budjettivallan
käyttäjän toimivaltaa, ja
23) ohjelman jäljellä olevaksi kaudeksi annettu rahoitus

ohje on tarkistettava vuoden 1997 loppuun mennessä
komission kaikkien asiaan liittyvien energia-alan
ohjelmien yhteensovittamisesta tekemän tutkimuksen
perusteella,

ON TEHNYT TAMAN PÄÄTÖKSEN:

sia; tämän vuoksi tarvitaan tiivistä kansainvälistä

yhteistyötä mahdollisimman hyvien tulosten saavutta

1 artikla

miseksi,

16) päätöksellä

89/364/ETY (2)

hyväksytty

yhteisön

sähkön käytön tehostamiseen tähtäävä toimintaoh
jelma olisi kaikilta osiltaan liitettävä osaksi Save II
-ohjelmaa; tämän vuoksi kyseinen päätös olisi kumot
tava,

1 . Yhteisö tukee viisivuotista ohjelmaa toimenpiteiden
ja toiminnan kustannustehokkaaksi valmistelemiseksi ja
täytäntöön panemiseksi energiatehokkuuden edistämi
seksi yhteisössä. Tämän ohjelman yleistavoitteena on :

a) edistää

energiatehokkuteen

liittyviä

toimenpiteitä

kaikilla aloilla

17) C02-päästöjä voitaisiin vähentää 180—200 miljoonaa
tonnia vuoteen 2000 mennessä parantamalla loppu
kulutuksen ennustettua energiaintensiivisyyttä viidellä
prosentilla,
18) Save II -ohjelma on tärkeä ja tarpeellinen väline
aiempaa paremman energiatehokkuden edistämiseksi,
19) päällekkäisyyden välttämiseksi ja synergian saavutta
miseksi ohjelman täytäntöönpanossa on huolehdittava
siitä, että varmistetaan tiivis yhteistyö muiden ener
giatehokkuuden edistämiseen suoraan liittyvien
yhteisön ohjelmien kanssa,

b) edistää yksityisten ja julkisten kuluttajien sekä teolli
suuden energiansäästöön tähtääviä investointeja
c) luoda olosuhteet energian loppukäytön intensiivi
syyden parantamiselle.

2. Yhteisön rahoitusta myönnetään osana "yhteisön
energiatehokkuutta edistävää Save II -ohjelmaa", jäljem

pänä 'ohjelma', tämän päätöksen tavoitteiden mukaisiin
toimiin .

2 artikla

20) on poliittisesti ja taloudellisesti suotavaa avata Save II
-oheljma assosioituneille Keski- ja Itä-Euroopan
(') EYVL N:o C 287, 30.10.1995, s. 34
2 EYVL N:o L 157, 9.6.1989, s. 32

Ohjelmassa rahoitetaan seuraavia
koskevia toimia ja toimenpiteitä:
O EYVL N:o C 293, 8.11.1995, s . 4

energiatehokkuutta
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a) tutkimukset ja muut vastaavat toimet, joiden tarkoituk
sena on panna täytäntöön tai saattaa päätökseen
yhteisön toimenpiteitä (esimerkiksi vapaaehtoiset sopi
mukset, standardointielimille annetut tehtävät, yhteis
hankinnat ja lainsäädäntö), joilla pyritään parantamaan
energiatehokkuutta, tutkimuksia, jotka koskevat ener
gian hinnoittelun vaikutuksia energiatehokkuuteen ja
tutkimuksia, joilla pyritään vakiinnuttamaan energiate
hokkuus yhteisön ohjelmien yhdeksi perusteeksi,

b) alakohtaiset, kohdennetut kokeilutoimet, joiden tarkoi
tuksena on nopeuttaa energiatehokkuutta edistäviä

investointeja ja/tai kehittää energian käyttömuotoja ja
joiden toteuttajia ovat järjestöt tai julkiset ja yksityiset
yritykset sekä olemassa olevat yhteisön laajuiset verkot
tai

näitä

hankkeiden

toteuttamiseksi

muodostetut

järjestöjen ja/tai yritysten tilapäiset ryhmittymät,
c) komission kokemustenvaihdon edistämiseksi ehdot
tamat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on edistää
kansainvälisten, yhteisön, kansallisten, alueellisten ja
paikallisten toimintojen yhteensovittamista tiedonlevi
tykseen käytettävien asianmukaisten välineiden avulla,
d) edellä c alakohdassa mainitun kaltaiset toimenpiteet,
mutta muiden kuin komission ehdottamina,

e) energiatehokkuuden edistymisen seuranta yhteisössä ja
yksittäisissä jäsenvaltioissa sekä ohjelman yhteydessä
käynnistettyjen toimien ja toimenpiteiden jatkuva
arviointi ja seuranta,

24 . 12. 96

mennessä komission tiedonannon ja tarvittaessa ehdo
tusten perusteella, joissa otetaan huomioon kaikki ener
gia-alan asiaankuuluvat ohjelmat.

5 artikla

1 . Komissio vastaa ohjelman rahoituksen toteuttami
sesta ja ohjelman täytäntöönpanosta. Komissio myös
varmistaa, että tämän ohjelman piiriin kuuluviin toimiin
sovelletaan ennakkoarviointia, seurantaa ja jälkiarviointia,
mihin hankkeen päätyttyä sisältyy myös vaikutusten,
toteutuksen ja alkuperäisten tavoitteiden toteutumisen
arviointi .

2.

Valittujen tuensaajien on puolivuosittain sekä hank

keen päätyttyä annettava komissiolle kertomus.

3. Kaikkien 2 artiklassa tarkoitettujen toimien ja
toimenpiteiden tukemiseen sovellettavat edellytykset ja
suuntaviivat vahvistetaan vuosittain ottaen huomioon :

— kustannustehokkuuden arviointiperusteet, säästömah
dollisuudet ja ympäristövaikutukset, erityisesti C02päästöjen vähentäminen,

— jäljempänä 7 artiklassa mainittu luettelo ensisijaisista
kohteista,

— jäsenvaltioiden yhteenkuuluvuus energiatehokkuuden

f) erityistoimet energianhallinnan edistämiseksi alueelli
sella tasolla ja kaupungeissa sekä jäsenvaltioiden ja
alueiden välisen yhteenkuuluvuuden parantmiseksi
energiatehokkuden alalla.

alalla .

Jäljempänä 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu komitea

auttaa komissiota määrittelemään kyseiset edellytykset ja
suuntaviivat.

3 artikla

1 . Kaikki 2 artiklan a, c ja e alakohdassa mainittuihin
toimiin ja toimenpiteisiin liittyvät kustannukset otetaan
menoina Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon .

2. Edellä 2 artiklan b, d, ja f alakohdassa mainittujen
toimien ja toimenpiteiden rahoitusosuus saa olla enintään
50 prosenttia kokonaiskustannuksista.
3 . Edellä 2 artiklan b, d ja f alakohdassa mainittujen
toimien ja toimenpiteiden loppurahoitus voidaan järjestää
julkisista varoista tai yksityisellä rahoituksella tai näiden
yhdistelmällä.

4 artikla

6 artikla

1.

Niiden hankkeiden osalta, joiden rahoitusmäärä ei

ylitä 100 000 ecua, sovelletaan seuraavaa:

Komissiota avustaa neuvoa-antava komitea, joka
muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjoh
tajana on komission edustaja.
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 .

1 . Rahoitusohje tämän ohjelman toteuttamiseksi on 45
miljoonaa ecua. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuotuiset
määrärahat rahoitusnäkymien puitteissa.

Komission on, niin suurelta osin kuin mahdollista, otet
tava huomioon komitean lausunto. Sen on ilmoitettava,
millä tavoin lausunto on otettu huomioon .

2.
Neuvosto tarkistaa ohjelman jäljellä olevaa kautta
koskevan rahoitusohjeen perustamissopimuksen asianmu
kaisten määräysten mukaisesti vuoden 1997 loppuun

2.

Niiden hankkeiden osalta, joiden rahoitusmäärä

ylittää 1 00 000 ecua, sovelletaan seuraavaa:
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Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenval
tioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission
edustaja.
Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvitta
vista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuk
sesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian
kiireellisyyden mukaan . Lausunto annetaan perustamisso
pimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edel
lytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee
komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenval
tioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa
määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.
Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittö
mästi. Jos toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean
lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä
neuvostolle. Siinä tapauksessa noudatetaan seuraavaa:

— Komissio voi lykätä päättämiensä toimenpiteiden
soveltamista enintään yhdellä kuukaudella ilmoituksen
tekopäivästä.
— Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin
ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun ajan
kuluessa.

7 artikla

Komissio laatii vuosittain luettelon ohjelman ensisijaisista
rahoituskohteista. Tässä

luettelossa otetaan

huomioon

Save II -ohjelman ja kansallisten ohjelmien toisiaan
täydentävä luonne kunkin jäsenvaltion vuosittain tomitta
mien tietojen perusteella. Ensisijaisina pidetään niitä aloja,
joilla tällainen täydentävyys on suurinta.
Edellä 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu komitea avustaa

komissiota

sen

määritellessä

luetteloa

ensisijaisista

kohteista.

8 artikla

1 . Ohjelman jokaisen toimintavuoden jälkeen komissio
antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 5 artiklan 3
kohdan mukaisesti määritellyt kertomuksen ohjelman
edistymisestä sekä sellaiset ehdotukset suuntaviivojen
muutoksiksi, jotka voivat olla tarpeen edellisen vuoden
tulosten perusteella.
2. Ohjelman kolmannen toimintavuoden jälkeen
komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kertomuksen yhteisön ja jäsenvaltioiden alueella toteute

N:o L 335/53

tuista energiatehokkuutta edistävistä toimenpiteistä sekä
saavutetuista tuloksista erityisesti 1 artiklassa esitettyjen
tavoitteiden osalta. Kertomukseen on liitettävä mahdol

liset ohjelmaa koskevat muutosehdotukset, jotka voivat
olla tarpeen näiden tulosten perusteella.

3. Ohjelman voimassaolon päätyttyä komissio tekee
kokonaisarvion tämän päätöksen soveltamisella saavute
tuista tuloksista sekä kansallisten ja yhteisön toimien
yhdenmukaisuudesta. Komissio antaa tätä koskevan kerto

muksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ja ilmoittaa
erityisesti, missä määrin 1 artiklassa esitetyt tavoitteet on
saavutettu .

9 artikla

Kumotaan päätös 89/364/ETY.
10 artikla

Tähän ohjelmaan voivat osallistua assosioituneet Keski- ja
Itä-Euroopan maat (KIE-maat) näiden maiden kanssa
tehtävien assosiointisopimusten yhteisön ohjelmiin osal
listumista koskevissa lisäpöytäkirjoissa vahvistettujen edel
lytysten ja rahoitusjärjestelyjen mukaisesti . Kypros ja
Malta voivat osallistua tähän ohjelmaan lisämäärärahojen
perusteella näiden maiden kanssa sovittavia menettelyjä
noudattaen samoin säännöin, joita sovelletaan EFTA-mai
hin .

11 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1996 aina
31 päivään joulukuuta 2000.
12 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1996.
Neuvoston puolesta
D. HIGGINS

Puheenjohtaja
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KOMISSIO

KOMISSION SUOSITUS,

annettu 2 päivänä joulukuuta 1996,
yhteensovitettavaksi ohjelmaksi tarkastuksista vuonna 1997 tiettyjen kasvipe
räisten tuotteiden, hedelmät ja vihannekset mukaan lukien, torjunta-ainejäämien
enimmäismäärien varmistamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(96/738/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien
vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville
tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27

päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin
90/642/ETY ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
direktiivillä 96/32/EY (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 3
kohdan,

on kuullut pysyvää kasvinsuojelukomiteaa,

päivään syyskuuta 1996 mennessä niiden vuodeksi 1997
suunnittelemat kansalliset valvontaohjelmat; kaikkien
jäsenvaltioiden ei kuitenkaan ole ollut mahdollista
toimittaa kansallisia kertortiuksiaan ja tulevia suunnitel
miaan kyseisiin päivämääriin mennessä,

direktiivin 90/642/ETY, joka jäsenvaltioiden on pantava
täytäntöön viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 1997 ja jota
on muutettu direktiivillä 95/61 /EY Q, liitettä II on
täydennetty direktiivien 93/58/ETY (4), 94/30/EY (*),
95/38/EY (*) ja 96/32/EY tiettyjen torjunta-ainejäämien
enimmäismäärien luetteloilla; kansallisten ja yhteensovi
tettujen vuoden 1997 tarkastusohjelmien olisi sen vuoksi
koskettava liitteessä II määrättyjä yhdenmukaistettuja
torjunta-ainejäämien enimmäismääriä,

sekä katsoo, että

direktiivin 90/ 642/ETY 4 artiklan 3 kohdassa vaaditaan ,

että komissio toimittaa jäsenvaltioille kunkin vuoden
marraskuun 1 päivään mennessä suosituksen yhteensovi
tettavaksi ohjelmaksi tarkastuksista seuraavan vuoden
osalta edellä mainitun direktiivin liitteessä II määrättyjen
torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen
varmistamiseksi,

direktiivin 90/642/ETY 4 artiklassa vaaditaan, että jäsen
valtiot toimittavat komissiolle 1 päivään elokuuta 1996
mennessä kaikki tarvittavat tiedot niiden kansallisten

tarkastusohjelmien täytäntöönpanosta vuoden 1995 aikana

ja laativat myöhemmin toteutettavia ohjelmia, joissa
määrätään tehtävien kansallisten tarkastusten ominaisuuk

sista ja tiheydestä; yhteensovitettavaksi ohjelmaksi tarkas
tuksista vuonna 1996 tiettyjen kasviperäisten tuotteiden,
hedelmät ja vihannekset mukaan lukien, torjuntaainejää
mien

enimäismäärien

noudattamisen

varmistamiseksi

tietyissä kasviperäisissä tuotteissa 1 päivänä maaliskuuta
1996 annetussa komission suosituksessa 96/ 199/ EY (3)

jäsenvaltioita kehotetaan toimittamaan komissiolle 1

komission käytettävissä olevat tiedot eivät ole olleet riit
täviä täydellisen yleiskäsityksen saamiseksi jäsenvaltioiden
torjunta-ainejäämien valvontatoiminnasta vuonna 1995 tai
jäsenvaltioiden vuoden 1997 valvontasuunnitelmien
perusteellisen arvioinnin mahdollistamiseksi; käytettävissä
on kuitenkin riittävästi tietoa erityisten torjunta-aineiden/
tuotteiden yhdistelmiä koskevan ohjelman yhteensovitta
miseksi yhteisön tasolla; tämä on toinen suositus tällai
seksi erityiseksi yhteensovitettavaksi ohjelmaksi ja viit
taukset tulevaisuudessa vuosittaisiin erityisiin yhteensovi
tettuihin ohjelmiin sisällytettäviin tuotteisiin ovat tärkeitä
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suunnittelu
työn kannalta; tuotteita ei tavallisesti mainita toistamiseen
kolmen vuoden välein erityisissä yhteensovitetuissa ohjel
missa,

erityisessä yhteensovitetussa ohjelmassa otettavien
lukuisten näytteiden järjestelmällisen tilastollisen käsit
telyn tutkimusta ei ole saatettu loppuun; vuodeksi 1996
suunniteltuja tuotenäytteitä useampien näytteiden tutki
(<) EYVL N:o L 211 , 23.8.1993, s . 6

(') EYVL N:o L 350, 14.12.1990, s. 71
(2) EYVL N:o L 144, 18.6.1996, s. 12
(3) EYVL N:o L 64, 14.3.1996, s. 18

(j EYVL N:o L 189, 23.7.1994, s. 70
(6) EYVL N:o L 197, 22.8.1995, s. 14
O EYVL N:o L 292, 17.12.1995, s. 27
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muksen avulla yhteisössä voidaan tehdä luotettavampia
päätelmiä tuotteissa todetuista torjunta-ainejäämistä; jäsen
valtioiden olisi asetettava vuoden 1997 erityisohjelman
osalta omien markkinoidensa tavoiteluvuksi vähintään

viisikymmentä tuotenäytettä,

Nro L 335/55

lyjen ja analyysimenetelmien käyttöönottamisesta 20
päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin
85/591 /ETY (2) ja virallisesta elintarvikkeiden tarkastuk
sesta 14 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston
direktiivin 89/397/ETY (3) ja direktiivin 93/99/ETY vaati
musten mukaisesti,

direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan 2 kohdassa jäsenval
tioita vaaditaan yksilöimään niiden kansallisten tarkastus
ohjelmien laadinnassa soveltamat perusteet, kun ne

toimittavat komissiolle tiedot edellisen vuoden ohjelmien
täytäntöönpanosta; kyseisiin tietoihin olisi sisällytettävä
perusteet, joita sovelletaan päätettäessä otettavien näyt
teiden ja tehtävien analyysien määrästä, sovelletut ilmoi
tusten kynnysrajat ja perusteet, joiden mukaan ne on
vahvistettu sekä analyysejä tekevien laboratorioiden näyt
teenottoa ja laadunvarmistusta koskevien laadunvarmistus
toimenpiteiden vahvistamisessa sovelletut perusteet, jos
niitä ei ole vielä hyväksytty virallista elintarvikkeiden
tarkastusta koskevista lisätoimenpiteistä 29 päivänä loka
kuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/99/EY Q
vaatimusten mukaisesti,

SUOSITTELEE, ETTÄ JÄSENVALTIOT:

1 . erityisenä vuoden 1997 ohjelmana ottavat näytteitä ja
analysoivat tuote/torjunta-ainejäämä -yhdistelmiä, jotka
on vahvistettu liitteessä I, pitäen tavoitteenaan 50 näyt
teen lukumäärää kustakin tuotteesta ja kuvaten tarvit
taessa kansallista, yhteisön ja kolmansien maiden
osuutta jäsenvaltion markkinoista sekä laativat kerto

komissiolle olisi myös tulevien suositusten vahvistami
sessa hyödyllistä saada tarvittaessa ennakolta luonnoksen
tai yleiskatsauksen muodossa olevaa tietoa jäsenvaltioiden
tulevista valvontaohjelmista vuodeksi 1998 ja sitä seuraa

muksen tuloksista, mukaan lukien käytetyt analyysime
netelmät, saavutetut ilmoitusten kynnysrajat ja laadun
varmistustoimenpiteet viimeistään 1 päivään elokuuta
1998 mennessä,

viksi vuosiksi,
2. toimittavat komissiolle kaikki direktiivin 90/642/ETY
4 artiklan 2 kohdassa vaaditut vuoden 1996 valvon

taohjelmaa koskevat tiedot 1 päivään elokuuta 1997
tiedot valvontaohjelmien tuloksista ja suunniteltujen
kansallisten valvontaohjelmien yksityiskohdista soveltuvat
erityisen hyvin käsiteltäviksi, tallennettaviksi ja välitettä
viksi sähköisillä tai tietojenkäsittelyjärjestelmillä; on kehi
tetty muotoja, joilla komissio voi toimittaa jäsenvaltioille
tietoja levykkeellä; jäsenvaltioilla olisi sen vuoksi oltava
valmius lähettää vuoden 1996 kertomuksensa ja tulevat
vuoden 1998 kansalliset valvontaohjelmansa komissiolle
vakiomuodossa; kyseisen vakiomuodon edelleen kehittä
minen tapahtuu tehokkaimmin kehittämällä komission
suuntaviivoja, ja

jäsenvaltioiden suorittamat tarkastukset ja näytteenotto
tarkastusta varten direktiivin 90/642/ETY 1 artiklan 1

kohdassa tarkoitetussa luettelossa säädettyjen torjunta-ai
nejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistami
seksi olisi suoritettava yhteisön näytteenottomenettelyistä
hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien virallisessa
tarkastuksessa 24 päivänä heinäkuuta 1979 annetun
komission direktiivin 79/700/ETY ('), elintarvikkeiden
tarkastuksessa tarvittavien yhteisön näytteenottomenette
(') EYVL N:o L 290, 24.11.1993, s. 14

mennessä ottamalla näytteitä vähintään tarkastusta
varten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudat
tamisen varmistamiseksi, ja erityisesti:

2.1 vuoden 1996 erityisohjelman tulokset, siten kuin
niitä on määrätty yhteensovitettavaksi ohjelmaksi
tarkastuksista vuonna 1996 annetussa komission

suosituksen 96/ 199/EY 5 kohdassa,
2.2 niiden direktiivin 90/ 642/ETY liitteessä II luetel

tuja torjunta-aineita koskevien kansallisten ohjel
mien tulokset verrattuina yhdenmukaistettuihin
määriin ja voimassa oleviin kansallisiin määriin,
silloin kun niitä ei ole vielä vahvistettu yhteisön
tasolla,

2.3 otettujen näytteiden ja tehtyjen analyysien määriä
koskevien kansallisten ohjelmien laadinnassa
sovelletut perusteet,

2.4 ilmoitusten kynnysrajojen määrittämisessä
vahvistamisessa sovelletut perusteet,
(2) EYVL N:o L 207, 15.8.1979, s. 26
(3) EYVL N:o L 372, 31.12.1985, s. 50

ja

N:o L 335/56

\Fl \

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

2.5 tuotteiden näytteenotossa sovelletut laadunvarmis
tustoimenpiteet tai kyseisiin toimenpiteisiin edelli
senä vuonna tehdyt muutokset,
2.6 direktiivin 93/99/EY 3 artiklan säännösten mukai

sesti analyysejä tekevien laboratorioiden hyväksy
mistä koskevat yksityiskohdat ja silloin kun hyväk
syntää ei ole myönnetty, näissä laboratorioissa
laadunvarmistustoimenpiteiden
vahvistamisessa
sovelletut perustoimenpiteet,
3. toimittavat komissiolle 1 päivään kesäkuuta 1997
mennessä direktiivissä 90/642/ETY vahvistettujen

24. 12. 96

torjunta-ainejäämien
enimmäismäärien
valvontaa
varten vuodeksi 1998, ja mikäli mahdollista, seuraaviksi
vuosiksi suunnitellun kansallisen valvontaohjelman .

Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille .
Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

24. 12. 96
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LIITE

Tämän suosituksen 1 kohdassa vahvistetut vuoden 1997 erityisohjelmassa valvottavat jäämien
enimmäismäärät

(mg/kg)
Tuotteet, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan
Analysoitava torjunta
ainejäämä

4.
1.

2.

3.

Pavut

5.

Mandariinit

Päärynät

Banaanit

(tuoreet,
pakastetut

Perunat

mukaan lukien)

Karbendatsiimi (a)

5

2

1

Tiabendatsoli

6

5

3

Asefaatti

1

Klorotaloniili

0,01 *

Klorpyrifossi

0,3

0,5

DDT

0,05 *

0,05 *

0,05 *

0,05 *

Diatsinoni

0,5

0,5

0,5

0,5

Endosulfaani

1

1

0,05 *

1

Iprodioni

0,02 *

Metalaksyyli

—

—

—

10

1

Metamidofossi

0,2

—

Metidationi

2

0,3

Triatsofossi

—

—

—

—

0,02 *

—

0,01 *

—

—

—

0,05 *
0,01 *
0,02 *
0,02 *

—

—

5

0,02 *
0,01 *
0,05 *
0,05 *
—

—

—

0,05 *

—

0,02 *

—

(") Benomyyli, karbendatsiimi, tiofanaatti-metyyli (jäämät yhteensä ilmaistuna karbendatsiimina).
* Osoittaa analyyttisen määrityksen alarajan .

0,02 *
0,05 *
0,01 *
0,02 *

—
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KOMISSION PAATOS,

tehty 3 päivänä joulukuuta 1996,
erityisistä yhteisön rahoitusosuuksista Newcastlen taudin hävittämiseksi Ruot
sista

(96/739/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

— 50 % Ruotsille aiheutuneista kuluista siipikarjan
teurastuksen tai hävittämisen tai siipikarjatuotteiden
hävittämisen hyvittämiseksi omistajalle soveltuvin
osin ;

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista
26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen
90/424/ETY ('), sellaisena kuin se on muutettuna päätök
sellä 94/370/ETY (2), ja erityisesti sen 3 artiklan kohdan,

— 50 % Ruotsille aiheutuneista kuluista omaisuuden ja
tarvikkeiden puhdistamiseksi ja desinfioimiseksi;
— 50 % Ruotsille aiheutuneista kuluista saastuneiden

rehun ja varusteiden hävittämisen hyvittämiseksi
omistajalle .

sekä katsoo, että

Newcastlen tautia esiintyi Ruotsissa vuonna 1995; tämä
tauti on vakava uhka yhteisön siipikarjalle ja auttaakseen
taudin hävittämistä mahdollisimman nopeasti yhteisöllä
on mahdollisuus hyvittää kärsityt menetykset,

1 . Yhteisön rahoitusosuus myönnetään sen jälkeen kun
todistusasiakirjat on toimitettu .

heti kun Newcastlen taudin esiintyminen oli virallisesti
vahvistettu, Ruotsin viranomaiset toteuttivat tarpeelliset

kirjat kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen

toimenpiteet,

jotka

luetellaan

neuvoston

päätöksen

2 artikla

2.

Ruotsin on lähetettävä 1 kohdassa tarkoitetut asia

ilmoittamisesta.

90/424/ETY 3 artiklan 2 kohdassa; Ruotsin viranomaiset

ilmoittivat tällaiset toimenpiteet,

3.

Ruotsi voi kuitenkin pyynnöstään saada 1 000 000

ecun ennakon .

yhteisön rahoitustukea koskevat edellytykset täyttyivät, ja
tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla

Ruotsi saa vastaanottaa yhteisön rahoitustukea vuonna

1995 puhjennutta Newcastlen tautia varten. Yhteisön
rahoitustuen on oltava:

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

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ruotsin kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

24. 12. 96
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OIKAISUJA

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2433/96, annettu 19 päivänä joulukuuta 1996, perustamisso
pimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuottei
siin sovellettavien tukien määrän muuttamisesta

(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 331, 20. joulukuuta 1996)
Sivut 32 ja 33, liite muutetaan seuraavasti:
"LIITE

perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisi
alojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrän muuttamisesta 19 päivänä joulukuuta 1996 komis
sion asetukseen

Tuen määrä

Tuotteiden kuvaus (')

CN-koodi

100 kilogrammalta
perustuotetta

1001 10 00

Durumvehnä:

— vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita
Amerikan yhdysvaltoihin
— muissa tapauksissa
1001 90 99

Vehnä sekä rukiin sekavilja:
— vietäessä CN-koodeihin 190211 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita
Amerikan yhdysvaltoihin
— muissa tapauksissa:
— — asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohdan mukaisissa
tapauksissa (2)
— — muissa tapauksissa

0,422
0,649

0,747

—

1,149

1002 00 00

Ruis

3,199

1003 00 90

Ohra

3,066

1004 00 00

Kaura

2,812

1005 90 00

Maissi, käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:
— tärkkelys:
— — asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohdan mukaisissa
tapauksissa (2)
— — muissa tapauksissa

2,073
4,399

- CN-koodeihin 1702 30 51 , 1702 30 59, 1702 30 91 , 1702 30 99,

1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55

kuuluva glukoosi, glukoosisiirappi, maltodekstriini, maltodeks
triinisiirappi (3):
— — asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohdan mukaisissa
tapauksissa (2)
— — muissa tapauksissa

— muut (mukaan lukien jalostamaton käyttö)
CN-koodiin 1108 13 00 kuuluva perunatärkkelys, joka rinnastetaan
maissin jalostuksesta saatavaan tuotteeseen:
— asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohdan mukaisissa
tapauksissa (2)
— muissa tapauksissa
1006 20

1,260
3,587
4,399

2,073
4,399

Esikuorittu riisi :

— lyhytjyväinen
— keskipitkäjyväinen
— pitkäjyväinen

19,375
17,250

17,250

N:o L 335/60
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Tuen määrä

Tuotteiden kuvaus (')

CN-koodi

100 kilogrammalta
perustuotetta

ex 1006 30

Kokonaan hiottu riisi :

— lyhytjyväinen
— keskipitkäjyväinen
— pitkäjyväinen

25,000

25,000
25,000

Rikkoutuneet riisinjyvät, käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:
— CN-koodiin 1108 19 10 kuuluva tärkkelys:
— — asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohdan mukaisissa
tapauksissa (2)
— — muissa tapauksissa
— muut (mukaan lukien jalostamaton käyttö)

3,306

1007 00 90

Durra

3,066

1101 00

Vehnäjauhot sekä vehnän ja rukiin sekajauhot:
— vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita
Amerikan yhdysvaltoihin
— muissa tapauksissa

1006 40 00

0,857

3,306

0,919
1,413

1102 10 00

Ruisjauhot

4,383

1103 11 10

Durumvehnän rouheet ja karkeat jauhot:
— vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 190219 kuuluvia tavaroita
Amerikan yhdysvaltoihin
— muissa tapauksissa

0,922

Tavallisen vehnän rouheet ja spelttivehnä:
— vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita
Amerikan yhdysvaltoihin
— muissa tapauksissa

1,061
1,632

1103 11 90

0,599

(') Käytettyihin jalostettujen tai niihin rinnastettavien tuotteiden määriin on tarvittaessa sovellettava komission asetuksen
(EY) Nro 1222/94, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä E olevia kertoimia (EYVL N:o L 136, 31.5.1994, s. 5).
(2) Kyseessä olevat tavarat ovat komission asetuksen (ETY) N:o 1722/93, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteeseen I
kuuluvia tavaroita (EYVL N:o L 159, 1.7.1993, s. 112).
(3) CN-koodien NC 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 siirapeille, jotka on saatu sekoittamalla glukoosi - ja fruktoosisiirap
pia, vientituki voidaan myöntää ainoastaan glukoosisiirapin osalta."

