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(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2071 /97 ,

annettu 23 päivänä lokakuuta 1997 ,

yhtenäisestä vähennyskertoimesta kullekin A- ja B-luokan toimijalle vuoden 1998
tariffikiintiöstä myönnettävän väliaikaisen banaanimäärän määrittämiseksi
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjeste

lystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 404/93 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (2), ja
erityisesti sen 20 artiklan,

vaikuttamatta neuvoston myöhemmin päättämiin toimen
piteisiin olisi väliaikaisesti vahvistettava A- ja B-luokan
toimijoiden viitemäärät vuodeksi 1998 , jotta voidaan antaa
tuontitodistukset saman vuoden ensimmäisten vuosinel

jännesten osalta; tämän vuoksi on ilmeisesti aiheellista
vahvistaa kullekin toimijaluokalle asetuksen (ETY) N:o
1442/93 6 artiklassa tarkoitettu vähennyskerroin
2 200 000 tonnin suuruisen tariffikiintiön ja asetuksen
(ETY) N:o 404/93 19 artiklan 1 kohdassa säädetyn jaka
misen perusteella,

näin laskettujen viitemäärien yhteismääräksi saadaan
A-luokan toimijoiden osalta 2 054 729 tonnia ja B-luokan
toimijoiden osalta 1 436 455 tonnia,

sekä katsoo, että

banaanien tuontia yhteisöön koskevan järjestelmän sovel
tamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 10

päivänä kesäkuuta 1993 annetun komission asetuksen
(ETY) N:o 1442/93 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1409/96 (4), 6 artiklan
mukaisesti komissio vahvistaa tarvittaessa vuotuisen tariffi

kiintiön määrän ja saman asetuksen 3 artiklan ja sitä
seuraavien artikloiden mukaisesti määriteltyjen toimi

joiden viitemäärien yhteismäärän perusteella kullekin
toimijaluokalle yhtenäisen vähennyskertoimen, jota sovel
letaan kunkin toimijan viitemäärään tälle kyseiselle
vuodelle myönnettävän määrän vahvistamiseksi,

komissio esitti 4 päivänä huhtikuuta 1995 neuvostolle
ehdotuksen asetukseksi asetuksen (ETY) N:o 404/93
mukauttamisesta yhteisöön tuotavien banaanien vuotuisen
tariffikiintiön määrän osalta Itävallan, Suomen ja Ruotsin

jäsenvaltioiden asetuksen (ETY) N:o 1442/93 5 artiklan 3
kohdan mukaisesti toimittamat rekisteröityjen toimijoiden
viitemäärien yhteismäärää sekä kunkin toiminnon osalta
kaupan pidettyjen banaanien yhteismäärää koskevat tiedot
paljastavat, että samaan toimintoon liittyviä määriä on
laskettu kahteen kertaan eri toimijoiden hyväksi useissa
jäsenvaltioissa,

ottaen huomioon kahteen kertaan lasketut määrät edellä

mainittujen tietojen huomioon ottaminen sellaisina kuin
tietyt jäsenvaltiot ne ovat toimittaneet johtaisi liian suuren
ja tietyille toimijaluokille vahingollisen vähennysker
toimen määrittämiseen; tiettyjen toimijoiden kannalta
vahingollisen ja erittäin vaikeasti korjattavissa olevan
kohtelun vääristymisen välttämiseksi on tarpeen määrittää
viitemäärät jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perus
teella sen jälkeen, kun niistä on vähennetty komission
arvioimat kahteen kertaan lasketut määrät,

liittymisen vuoksi; komission ponnisteluista huolimatta
neuvosto ei ole kuitenkaan toistaiseksi tehnyt päätöstä
tariffikiintiön lisäämisestä edellä mainitun ehdotuksen

perusteella,
(') EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1
(2) EYVL L 349, 31.12.1994, s . 105
O EYVL L 142, 12.6.1993, s. 6

H EYVL L 181 , 20.7.1996, s . 13

olisi säädettävä tämän asetuksen säännösten soveltamisesta

välittömästi, jotta toimijat voisivat hyödyntää näitä sään
nöksiä mahdollisimman nopeasti, ja

banaanin

hallintokomitea

ei

ole

antanut

puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

lausuntoa
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— A-luokan toimijat: 0,712016
— B-luokan toimijat: 0,459465.

1 artikla
2 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 404/93 18 ja 19 artiklan tariffikiin
tiöstä kullekin A- ja B-luokan toimijalle myönnettävä
väliaikainen määrä 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän

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

joulukuuta 1998 väliseksi ajaksi saadaan soveltamalla

Tämän asetuksen säännökset eivät kuitenkaan rajoita

asetuksen (ETY) N:o 1442/93 5 artiklan mukaisesti määri
tettyyn toimijan viitemäärään yhtenäistä vähennysker

myöhemmistä tarkistuksista aiheutuvien mukautusten tai

roin ta seuraavasti :

neuvoston myöhemmin tekemien päätösten seurauksena
vahvistettavien toimenpiteiden soveltamista.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa .
Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2072/97,
annettu 23 päivänä lokakuuta 1997 ,

lampaan ruhojen ja puoliruhojen ennalta vahvistetun yksityisen varastoinnin
tuen myöntämisestä Suomessa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaan- ja
vuohenlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon lampaan- ja vuohenlihan yhteisestä mark
kinajärjestelystä 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1 589/96 (2), ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo, että

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

1.

Jollei asetuksen (ETY) Nro 3447/90 säännöksistä

muuta johdu, Suomessa voidaan esittää 27 päivän loka

yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja
vuohenliha-alalla 27 päivänä marraskuuta 1990 annetussa
komission asetuksessa (ETY) N:o 3446/90 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
3533/93 (4), säädetään erityisesti yksityiskohtaiset säännöt,
joissa tuki vahvistetaan ennakolta kiinteäksi,

jona haettu kokonaismäärä ylittää 150 tonnia, seuraavana

yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen erityisistä edel
lytyksistä lampaan- ja vuohenliha-alalla 28 päivänä
marraskuuta 1990 annetussa komission asetuksessa (ETY)
Nro 3447/90 (% sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 40/96 (6), säädetään erityisesti sopi

2.
Lyhyimmän, kolmen kuukauden mittaisen varas
tointiajan tuki on 1 100 ecua tonnilta. Tosiasiallinen
varastointiaika on kuitenkin varastoijan valittavissa. Varas
tointiajan on oltava kolmesta kuukaudesta enintään seitse

muskohtaiset vähimmäismäärät,

asetuksen (ETY) Nro 3013/89 7 artiklan 1 kohdan sovelta
minen voi johtaa päätökseen julkisen varastoinnin tuen
myöntämisestä; kyseisessä artiklassa säädetään näiden
toimenpiteiden soveltamisesta kunkin hinnanmäärittely
alueen tilanteen mukaan; Suomessa vallitseva erityisen
vaikea markkinatilanne huomioon ottaen on katsottu

aiheelliseksi aloittaa tällainen menettely, ja

kuuta ja 28 päivän marraskuuta 1997 välisenä aikana

lampaan ruhojen ja puoliruhojen yksityisen varastoinnin
tukea koskevia hakemuksia 150 tonnin rajoissa. Päivää,
päivänä ja sen jälkeen esitettyjä hakemuksia ei hyväksytä.
Määriä, joita koskevat hakemukset on esitetty kokonais
rajan ylittämispäivänä, pienennetään suhteellisesti .

mään kuukauteen . Jos varastointiaika on pidempi kuin
kolme kuukautta, tukea on lisättävä päivittäin 1,45 ecua
tonnilta päivässä.

2 artikla

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

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

289,
206,
333,
321 ,
333,

7.10.1989, s . 1
30.7.1996, s. 25
30.11.1990 , s . 39
23.12.1993 , s . 9
30.11.1990, s. 46

h) EYVL L 10, 13.1.1996, s. 6
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2073/97,
annettu 23 päivänä lokakuuta 1997,

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 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923/96 (2), ja
erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä
22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 3072/95 (3), ja erityisesti sen 13 artiklan 3
kohdan ,
sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 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 Q, sellaisena kuin se on
asetuksella (EY) Nro 1516/95 (8),
perustuotteelle tuotteen oletettuna

asetuksen (ETY) Nro
viimeksi muutettuna
mukaisesti kyseiselle
valmistusajankohtana,

)a

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
teista 30 päivänä toukokuuta 1994 annetussa komission
asetuksessa (EY) N:o 1222/94 (4), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1909/97 Q,
määritellään tuotteet, joille olisi vahvistettava niiden vien
tiin tapauskohtaisesti sovellettava tuen määrä, joko
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 liitteessä B tai asetuksen
(EY) N:o 3072/95 liitteessä B lueteltuina tavaroina,
asetuksen (EY) Nro 1222/94 4 artiklan 1 kohdan ensim
mäisen alakohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle

1 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 1766/92 liitteessä B tai asetuksen
(EY) Nro 3072/95 liitteessä B lueteltuina tavaroina vietä
viin asetuksen (EY) Nro 1222/94 liitteessä A mainittuihin
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
vahvistetaan liitteen mukaisesti .

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 1997.

Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(') EYVL L 181 , 1.7.1992, s. 21

h) EYVL L 126, 24.5.1996, s. 37
O EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18
(«) EYVL L 136, 31.5.1994, s . 5

H EYVL L 268, 1.10.1997, s . 20

(6) EYVL L 275, 29.9.1987, s . 36
O EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112
8 EYVL L 147, 30.6.1995, s . 49
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perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisi
alojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta 23 päivänä lokakuuta 1997 annet
tuun komission asetukseen

I

Tuen määrä
CN-koodi

I

Tuotteiden kuvaus (')

I
1001 10 00

perustuotetta

Durumvehnä :

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

100 kilogrammalta

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

—

—

—

—

—

1002 00 00

Ruis

2,700

1003 00 90

Ohra

0,595

1004 00 00

Kaura

1 ,066

1005 90 00

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

1,399

1,751

- 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)

0,961
1,313

1,751

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

17,515
15,594
15,594

Kokonaan hiottu riisi :

— lyhytjyväinen
— keskipitkäjyväinen
— pitkäjyväinen
1006 40 00

1,751

Esikuorittu riisi :

— lyhytjyväinen
— keskipitkäjyväinen
— pitkäjyväinen
ex 1006 30

1,399

22,600
22,600
22,600

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)

0,842
1,213
1,213
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Tuen määrä

CN-koodi

Tuotteiden kuvaus (')

100 kilogrammalta
perustuotetta

1007 00 90

Durra

1101 00

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

1102 10 00

Ruisjauhot

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

I

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

0,595

—

—

3,321

—

—

-

—

(') 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 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 L 159, 1.7.1993, s. 112).

(<) 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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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2074/97,

annettu 23 päivänä lokakuuta 1997,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrit
tämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjes
telmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista sään
nöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission
asetuksen (EY) Nro 3223/94 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2375/96 (2), ja
erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan ,
ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä

tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määritel
tävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta, ja

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

tylle tasolle,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

/ artikla

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro
3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 150/95 (4), ja erityisesti sen 3 artiklan

Asetuksen (EY) Nro 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut

3 kohdan ,

taulukossa merkityllä tavalla.

tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa

sekä katsoo, että

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

2 artikla

mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66
O EYVL L 325, 14.12.1996, s. 5
O EYVL L 387, 31.12.1992, s . 1
4 EYVL L 22, 31.1.1995, s . 1
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tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
23 päivänä lokakuuta 1997 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
CN-koodi

0702 00 40

Kolmannen maan koodi (')

204

Tuonnin kiinteä arvo

50,3

999

50,3

0709 90 79

052

158,4

999

158,4

0805 30 30

052

92,6

0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

388

54,8

512

34,9

524

67,8

528

54,6

999

60,9

052

73,4

064

53,8

400

206,8

504

265,3

999

149,8

052

58,8

060

52,5

064

48,7

388

52,3

400

89,2
84,9

404

0808 20 57

512

53,1

528

45,1

999

60,6

052

95,2

064

87,5

400

68,2
83,6

999

(') Komission asetuksessa (EY) N:o 68/96 ( EYVL L 14, 19.1.1996, s. 6) vahvistettu maanimiklceistö. Koodi 999
tarkoittaa "muuta alkuperää".
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2075 /97 ,
annettu 23 päivänä lokakuuta 1997 ,

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

2993/95 (*), 4 artiklassa määritellään näiden tuotteiden

tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

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

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

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 3072/95 (3), ja erityisesti sen 13 artiklan 3
kohdan,

tyjen viljajalosteiden osalta yhteisön maailmankauppaan
osallistumisen vähäinen merkitys ei tällä hetkellä edellytä
vientituen vahvistamista,

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

sekä katsoo, että

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

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

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

huomioon

suunnitellun

viennin

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,

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) N:o

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 vahvis

(')
(2)
O
4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

181 ,
126,
329,
147,

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

tetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti .

5 EYVL L 312, 23.12.1995, s. 25
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Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

24. 10 . 97
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vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 23 päivänä lokakuuta
1997 annettuun komission asetukseen

(ecua/t)
Tuote koodi

Tuen määrä

(ecua/t)
Tuotekoodi

Tuen määrä

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

24,51

1104 23 10 9100

26,27

21,01

1104 23 10 9300

21,01

1104 29 11 9000

1102 90 109100

8,93
6,07
19,19
19,19
31,52

1104 29 51 9000

20,14
0,00
0,00
0,00
0,00
4,38

1102 90 10 9900

1102 90 30 9100
1103 12 00 9100

1103
1103
1103
1103

13
13
13
13

109100 (')
10 9300 (')
10 9500 (')
90 9100 (')

24,51

21,01
21,01

1103 19 10 9000

27,00

1103 19 30 9100
1103 21 00 9000

9,22
0,00

1103 29 20 9000

6,07

1104 11 90 9100

8,93

1104 12 90 9100

21,32
17,06
0,00

1104 12 90 9300
1104 19 10 9000

1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000

0,00

1107 10 91 9000

10,59
0,00
0,00

1108 11 00 9200
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 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)

28,02
22,76

1702 30 91 9000

8,93
8,93
11,90

1702 40 90 9000
1702 90 50 9900

1104 21 50 9300

9,52

1702 90 75 9000

1104 22 20 9100

17,06
18,12

2106 90 55 9000

1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 109100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100

1104 22 30 9100

1702 30 99 9000
1702 90 50 9100

1702 90 79 9000

28,02
28,02
28,02
28,02
18,44
18,44
0,00
27,44
21,01
27,44
21,01
21,01
27,44
21,01
28,75
19,96
21,01

(') Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka on lämpökäsitelty siten, että tärkkelys on esihyytelöitynyt.

(2) Tuet myönnetään asetuksen (ETY) Nro 2730/75 (EYVL L 281 , 1.11.1975, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti .

Huom. Tuotekoodit ja alaviitteet määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1 ), sellaisena kuin se
on muutettuna.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2076/97 ,

annettu 23 päivänä lokakuuta 1997 ,

viliapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

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

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) N:o 923/96 (2), ja

erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että

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

tyiskohtaisista säännöistä eläinten ruokintaan käytettäviin
viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan tuonti- ja vienti
järjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja vienti
todistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä
yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o
1162/95 muuttamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1517/95 (3) 2 artik
lassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa

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

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) N:o 1766/92 ja (EY) N:o 1517/95 sovelta
misalaan kuuluvien rehuseosten vientituet vahvistetaan
tämän asetuksen liitteen mukaisesti .

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 181 , 1.7.1992, s. 21
(2) EYVL L 126, 24.5.1996, s. 37
1 EYVL L 147, 30.6.1995, s . 51
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viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 23 päivänä lokakuuta
1997 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 (2)

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

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

17,51

2,98

(') Tuotekoodit määritellään komission asetuksen (ETY) N:o 3846/87 (EYVL 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.

L 291 / 14

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

24 . 10 . 97

KOMISSION ASETUS (EY N:o 2077 /97 ,

annettu 23 päivänä lokakuuta 1997 ,
ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1337/97 tarkoi
tetun tarjouskilpailun osana
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) N:o 923/96 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista sään
nöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteu
tettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä
kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o

1501 /95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2052/97 (4), ja erityisesti sen 7 artik

tarkoitetut perusteet; tässä tapauksessa tarjouskilpailun
voittaa se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät, joiden
tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhai
sempi, sekä se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät,
joiden tarjous koskee vientiveroa,
edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen
viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enim
mäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu

määrä, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

lan ,
1 artikla

sekä katsoo, että
kaikkiin kolmansiin maihin vietävän ohran vientitukea

ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu
komission asetuksella (EY) N:o 1337/97 (5),

asetuksen (EY) N:o 1501 /95 7 artiklassa säädetään, että
komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta
ottaen huomioon asetuksen (EY) Nro 1501 /95 1 artiklassa

Asetuksen (EY) Nro 1337/97 tarkoittaman tarjouskilpailun
puitteissa 17. — 23 . lokakuuta 1997 toimitettujen tarjousten
osalta ohran enimmäisvientitueksi vahvistetaan 10,47 ecua
tonnia kohti .

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

(4) EYVL L 287, 21.10.1997, s. 14
5 EYVL L 184, 12.7.1997, s . 1
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 2078 /97 ,
annettu 23 päivänä lokakuuta 1997 ,

tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o
1339/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaen huomioon asetuksen (EY) Nro 1501 /95 1 artiklassa

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tarkoitetut perusteet; tässä tapauksessa tarjouskilpailun
voittaa se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät, joiden

sen ,

tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhai

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),

sempi, sekä se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät,
joiden tarjous koskee vientiveroa,

edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen
viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enim

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) Nro 1766/92
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista sään
nöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteu
tettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä
kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) Nro
1 50 1 /95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 2052/97 (4), ja erityisesti sen 7 artik

mäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu

lan,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

määrä, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo, että
1 artikla

kaikkiin kolmansiin maihin, lukuun ottamatta Ceutaa,

Melillaa ja tiettyjä AKT-maita, vietävän tavallisen vehnän
vientitukea ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on
avattu komission asetuksella (EY) Nro 1339/97 (*), sellai
sena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 1884/
97 (%

Asetuksen (EY) Nro 1339/97, sellaisena kuin se on
muutettuna, tarkoittaman tarjouskilpailun puitteissa 17. —
23 . lokakuuta 1997 toimitettujen tarjousten osalta taval
lisen vehnän enimmäisvientitueksi vahvistetaan 3,73 ecua

asetuksen (EY) Nro 1501 /95 7 artiklassa säädetään, että
komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja asetuksen
(ETY) Nro 1766/92 23 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta

2 artikla

tonnia kohti .

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL L 181 , 1.7.1992, s . 21
O EYVL L 126, 24.5.1996, s. 37
P EYVL L 147, 30.6.1995, s . 7

(4) EYVL L 287, 21.10.1997, s. 14
O EYVL L 184, 12.7.1997, s . 7

(j EYVL L 265, 27.9.1997, s. 73
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 2079/97 ,

annettu 23 päivänä lokakuuta 1997,
kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) Nro 1773/97 tarkoi
tetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen

(ETY) N:o 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923/96 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista sään
nöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteu
tettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä
kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1 50 1 /95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 2052/97 (4),
ottaa huomioon viljoja koskevasta erityisestä interventio
toimenpiteestä Suomessa ja Ruotsissa 12 päivänä syys
kuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) Nro
1773/97 (^ ja erityisesti sen 8 artiklan,
sekä katsoo, että

Suomessa ja Ruotsissa tuotetun kauran Suomesta ja Ruot
sista kaikkiin kolmansiin maihin suuntautuvan viennin

tukea koskeva tarjouskilpailu on avattu asetuksella (EY)

(ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta
ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501 /95 1 artiklassa

tarkoitetut perusteet; tässä tapauksessa tarjouskilpailun
voittaa se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät, joiden
tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhai
sempi,
edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen
viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enim
mäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu

määrä, ja

tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Asetuksen (EY) Nro 1773/97 tarkoittaman tarjouskilpailun
puitteissa 17. — 23 . lokakuuta 1997 toimitettujen tarjousten
osalta kauran enimmäisvientitueksi vahvistetaan 21,50
ecua tonnia kohti .

Nro 1773 /97,
2 artikla

asetuksen (EY) Nro 1773/97 8 artiklassa säädetään, että
komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja asetuksen

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181 ,
126,
147,
287,
250,

1.7.1992, s. 21
24.5.1996, s . 37
30.6.1995, s . 7
21.10.1997, s. 14
13.9.1997, s. 1
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2080/97 ,

annettu 23 päivänä lokakuuta 1997 ,

tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o
1883/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923/96 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista sään
nöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteu
tettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä
kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1501 /95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2052/97 (4), ja erityisesti sen 7 artik
lan,
sekä katsoo, että

Ceutaan, Melillaan ja tiettyihin AKT-maihin vietävän
tavallisen vehnän vientitukea ja/tai vientimaksua koskeva
tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) Nro
1883/97 O,
asetuksen (EY) N:o 1501 /95 7 artiklassa säädetään, että
komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta

ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501 /95 1 artiklassa

tarkoitetut perusteet; tässä tapauksessa tarjouskilpailun
voittaa se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät, joiden
tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhai
sempi, sekä se tarjouksen tekijä tai ne tarjousten tekijät,
joiden tarjous koskee vientiveroa,
edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen
viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enim
mäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu

määrä, ja

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

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1883/97 tarkoittaman tarjouskilpailun
puitteissa 17. — 23 . lokakuuta 1997 toimitettujen tarjousten
osalta tavallisen vehnän enimmäisvientitueksi vahvistetaan

10,80 ecua tonnia kohti .
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL L 181 , 1.7.1992, s. 21

(2) EYVL L 126, 24.5.1996, s. 37
(3) EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7
(4) EYVL L 287, 21.10.1997, s. 14
5 EYVL L 265, 27.9.1997, s . 69
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2081 /97 ,

annettu 23 päivänä lokakuuta 1997 ,

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

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

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

sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi

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

erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta vilja
alan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti näiden
tuotteiden noteerauksiin ja hintoihin yhteisössä ja maail

sekä katsoo, että

manmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liit

muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923/96 (2), ja

asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan mukaan
mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden
maailmanmarkkinahintojen tai - noteerausten ja kyseisten

tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan

teessä mainitun suuruiseksi, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,

korvata vientituella,
tuet

on

vahvistettava

ottaen

huomioon

neuvoston

asetuksen (ETY) Nro 1766/92 soveltamista koskevista
tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myön
tämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden
osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1 501 /95 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2052/
97 (4), 1 artiklassa tarkoitetut tekijät,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklan a, b ja c kohdassa
tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden, maltaita
lukuun

ottamatta,

vientituet

vahvistetaan

liitteessä

mainitun suuruisiksi .

vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja
karkeisiin jauhoihin sovellettava tuki on laskettava ottaen
huomioon kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava

viljamäärä; nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o
1501 /95,

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL L 181 , 1.7.1992, s. 21
(2) EYVL L 126, 24.5.1996, s . 37
O EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7

(4) EYVL L 287, 21.10.1997, s . 14
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viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovel
lettavien tukien vahvistamisesta 23 päivänä lokakuuta 1997 annettuun komission asetukseen
(ecua/t)
Tuotekoodi

Määräpaikka (')

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000

_

—

—

—

—

03
02

1002 00 00 9000

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

Tuen määrä

0
—

1101 00 11 9000

5,00

01

4,75

1101 00 15 9150

01

4,25

1101 00 159170

01

4,00

01

3,75

02

1101 00 159190

03

1,00
0

1004 00 00 9200

—

1004 00 00 9400

—

—

1005 10 90 9000

—

—

1005 90 00 9000

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 159130

0
—

—

Tuen määrä

01

17,00

—

Määräpaikka (')

1101 00 159100

03

—

1007 00 90 9000

Tuotekoodi

1101 00 15 9180

02

1008 20 00 9000

(ecua/t)

1101 00 90 9000
1102 10 00 9500

1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200

1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200

1103 11 90 9800

—

—

01

—

—

36,50

—

—

—

—

—

—

—

01
—

-o
-o
—

o e)
—

(') Määräpaikat ovat:
01 kaikki kolmannet maat,
02 muut kolmannet maat,

03 Sveitsi, Liechtenstein .

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

Huom. Alueet määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 2145/92, sellaisena kuin se on muutettuna (EYVL L 214, 30.7.1992, s. 20).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2082/97 ,
annettu 23 päivänä lokakuuta 1997 ,
maltaiden 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) N:o 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923 /96 (2), ja
erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan kolmannen alakoh
dan ,

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

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan mukaan
mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden
maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten

tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan
korvata vientituella,

tuet

on

vahvistettava

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3813/92 (% sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1 50/95 (6), 1 artiklassa määriteltyjä edustavia markkina
kursseja käytetään kolmannen maan valuuttana ilmoitetun
määrän muuntamiseen ja niiden perusteella määritetään
jäsenvaltioiden valuuttojen maatalouden muuntokurssit;
muuntokurssien vahvistamista ja soveltamista koskevat
yksityiskohtaiset säännöt annetaan komission asetuksessa
(ETY) N:o 1068 /93 Q, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1482/96 (8),

ottaen

huomioon

neuvoston

asetuksen (ETY) Nro 1766/92 soveltamista koskevista
tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myön
tämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden
osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1 995 annetun

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

teessä mainitun suuruiseksi, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

komission asetuksen (EY) Nro 1501 /95 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 2052/

1 artikla

97 (4), 1 artiklassa tarkoitetut tekijät,
maltaisiin sovellettava tuki on laskettava ottaen huomioon

kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava viljamäärä;
nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY) Nro 1501 /95,
maailmanmarkkinatilanne

tai

tiettyjen

markkinoiden

erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden
tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan,

Asetuksen (ETY) Nro 1766/92 1 artiklan c kohdassa
tarkoitettujen maltaiden vientituet vahvistetaan liitteessä
mainitun suuruisiksi .

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

(*) EYVL L 287, 21.10.1997, s . 14

(5) EYVL L 387, 31.12.1992, s . 1
(<•) EYVL L 22, 31.1.1995, s. 1

O EYVL L 108, 1.5.1993, s. 106
(8) EYVL L 188, 27.7.1996, s. 22
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maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 23 päivänä lokakuuta 1997 annet
tuun komission asetukseen

(ecua/t)
Tuotekoodi

Tuen määrä

1107 10 19 9000

5,00

1107 10 99 9000

14,00

1107 20 00 9000

16,00
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2083/97 ,

annettu 23 päivänä lokakuuta 1997 ,

asetuksessa (EY) N:o 1600/95 avattuihin tariffikiintiöihin kuuluville maitotuot
teille lokakuussa 1997 käyttöön otettujen tuontitodistusten hyväksyttävyydestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

olisi vahvistettava osituskerroin haettujen määrien vähen
tämiseksi kaudeksi 1 päivästä lokakuuta 31 päivään jou

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

lukuuta 1997,

sen ,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

ottaa huomioon tuontijärjestelmän soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä ja tariffikiintiöiden avaami
sesta maito- ja maitotuotealalla 30 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen EY N:o 1600/95 ('), sellai
sena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1 873/97 (2), ja erityisesti sen 14 artiklan 4 kohdan ,
sekä katsoo, että

asetuksen (EY) N:o 1600/95 liitteessä II mainituista tuot
teista on esitetty hakemuksia määristä, jotka ovat
suuremmat kuin käytettävissä olevat määrät; tämän vuoksi

1 artikla

Asetuksen (EY) Nro 1600/95 nojalla kaudeksi 1 päivästä
lokakuuta 31 päivään joulukuuta 1997 esitetyt, liitteessä
mainittuja, asetuksen (EY) Nro 1600/95 liitteen II järjes
tysnumeroihin kuuluvia tuotteita koskevat haetut tuontito
distusmäärät määräytyvät ilmoitettujen osituskertoimien
mukaan .

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 1997 .

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL L 151 , 1.7.1995, s. 12
2 EYVL L 265, 27.9.1997, s . 23
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Järjestysnumero
asetuksen

(EY) N:o 1600/ 95

Osituskerroin

liitteessä II

37

0,0061

38

0,0028

40

0,1107

41

0,0089

42

0,0465

43

0,0097

45

0,0040

48

0,0029
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2084/97 ,

annettu 23 päivänä lokakuuta 1997,
tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien
lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

N:o 1 222/97 O, sellaisena kuin se on viimeksi muutet

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi

tuna asetuksella (EY) Nro 2045/97 (6), ja

muksen ,

asetuksessa (EY) Nro 1423/95 mainittujen sääntöjen sovel
tamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin seuraa,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjeste
lystä 30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1785/81 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1 599/96 (2),
ottaa

huomioon

muiden

sokerialan

tuotteiden

kuin

melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista sään

nöistä 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1423/95 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 143/97 (4), ja
erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja 3
artiklan 1 kohdan ,

että mainitut, tällä hetkellä voimassa olevat määrät olisi

vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :
1 artikla

Asetuksen (EY) Nro 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen
tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellet
tavat lisätullit vahvistetaan liitteen mukaisesti .

sekä katsoo, että

valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien

2 artikla

edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien
lisätullien määrät vahvistetaan komission asetuksessa (EY)

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
O
4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

177,
206,
141 ,
165,

1.7.1981 , s . 4
16.8.1996, s. 43
24.6.1995, s. 16
24.6.1997, s. 11

O EYVL L 173, 1.7.1997, s . 3

¥) EYVL L 286, 18.10.1997, s. 9
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valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen
ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 23 päivänä lokakuuta 1997 annettuun komis
sion asetukseen

(ecuina)

I
CN-koodi

l
1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 ÎO (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (s)

Edustava hinta

Lisätulli

100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

24,65

3,98

24,65

9,21

24,65

3,78

24,65
26,66
26,66

11,90

8,78
7,38

26,66

7,38

0,27

0,38

(') Vahvistetaan neuvoston asetuksen ( ETY) N:o 431 /68 (EYVL L 89, 10.4.1968, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna, 1
artiklassa määritellylle vakiolaadulle.
(2) Vahvistetaan neuvoston asetuksen ( ETY) N:o 793/72 ( EYVL L 94, 21.4.1972, s. 1 ) 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle .
(') Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden .
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PAATÖS N:o 2085/97/EY,
tehty 6 päivänä lokakuuta 1997 ,

kirjan ja lukemisen alaa koskevasta kääntämisen kattavasta tukiohjelmasta
(ARIANE)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

maan ja täydentämään niiden toimintaa erityisesti

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi

— suosia yhteistyötä kolmansien maiden sekä kult

muksen ja erityisesti sen 128 artiklan,

taiteellisen ja kirjallisen luovan toiminnan aloilla,

tuurin alalla toimivaltaisten kansainvälisten järjes
töjen , erityisesti Euroopan neuvoston kanssa,

ottavat huomioon komission ehdotuksen ('),
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),
noudattavat perustamissopimuksen
189b artiklassa
määrättyä menettelyä (3), ottaen huomioon sovittelukomi
tean 28 päivänä toukokuuta 1997 hyväksymän yhteisen
ehdotuksen ,
sekä katsovat, että

1 ) tietoyhteiskunnan aikakaudella kirja ja lukeminen
ovat edelleen sopivin tiedonlevityksen väline, ja on
otettava huomioon kirjan , audiovisuaalisen tekniikan
ja multimedian toisiaan täydentävä luonne,
2) kaikissa yhteisön kirja-alan ohjelmissa on otettava
huomioon kirjan kaksoisluonne eli se, että kirja on
samalla sekä kulttuurihyödyke että taloudellinen
hyödyke,
3) lukemista suosittuna harrasteena voidaan kannustaa
yhteisön ohjelmilla erityisesti koulutuksen ja kult
tuurin aloilla,

6) kääntämisen edistäminen, samoin kuin erityisesti
kirjan ja lukemisen alan erikoistuneiden eurooppa
laisten toimijoiden kumppanuutena toteutettavien
aloitteiden tukeminen , myötävaikuttaa:
— Euroopan kansojen kulttuurin ja historian tunte
mukseen ja levitykseen,

— kirjallisen luomisen ja kirjallisen perinnön moni
puolisuuden säilyttämiseen sen eri kansallisissa ja
alueellisissa ilmenemismuodoissa,

— kulttuurien väliseen vaihtoon ja taitotiedon vaih
toon ,

ja se edistää kansalaisten , myös vähäosaisten , mahdol
lisuuksia päästä osallisiksi kulttuurista,

7) on tärkeää edistää kirjallisia teoksia ja niiden korkea
tasoista kääntämistä yhteisössä järjestämällä täyden
nyskoulutusta kirjallisuuden kääntäjille ja muille
kirja-alan ammattilaisille, erityisesti niille, joiden
tehtävänä on edistää teosten saatavuutta Euroopan
kansalaisten keskuudessa,

4) kirjan tuotantoketjussa on erotettava luominen, julkai
seminen, kääntäminen ja levitys, ja tätä ohjelmaa
(Ariane) voidaan pitää huomattavana kirja-alaa edistä
vänä kulttuuritoimintana,

5) perustamissopimuksessa annetaan yhteisön tehtäväksi :

8) eurooppalaiset kirjallisuus- ja käännöspalkinnot voivat
edistää korkeatasoisten kirjallisten teosten levitystä,

9) yhteisön toimielimet ovat pitäneet tärkeänä kirjallisen
luomistyön tuntemusta ja levitystä erityisesti kääntä
misen välityksellä, mistä ovat todisteina:

— myötävaikuttaa siihen , että jäsenvaltioiden kult
tuurit kehittyvät kukoistaviksi pitäen arvossa
niiden kansallista ja alueellista monimuotoisuutta,

— Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan

— pyrkiä toiminnallaan rohkaisemaan jäsenval
tioiden välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa tuke

yhteisöjen komission tiedonannosta neuvostolle,
annettu 10 päivänä heinäkuuta 1987, toiminnasta
kirja-alalla (4),

(') EYVL C 324, 22.11.1994, s. 1 1 ja EYVL C 279, 25.10.1995,
s. 7.

(2) EYVL C 100, 2.4.1996, s. 35
(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 7 päivänä huhtikuuta
1995 ( EYVL C 109, 1.5.1995, s . 289), neuvoston yhteinen kan
ta vahvistettu 27 päivänä kesäkuuta 1996 (EYVL C 264,
1 1.9.1996, s. 34) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 22 päi
vänä lokakuuta 1996 ( EYVL C 347, 18.11.1996, s . 25), Euroo
pan parlamentin päätös tehty 17 päivänä heinäkuuta 1997
sekä neuvoston päätös tehty 24 päivänä heinäkuuta 1997.

— neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden kult
tuuriasioista vastaavien ministerien päätöslau
selma, annettu 9 päivänä marraskuuta 1987,
Euroopan kulttuurin tärkeiden teosten kääntä
misen edistämisestä (s),
(4) EYVL C 246, 14.9.1987, s . 136
n EYVL C 309, 19.11.1987, s. 3
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— neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden kult
tuuriasioista vastaavien ministerien päätöslau
selma, annettu 18 päivänä toukokuuta 1989, kirjan
ja lukemisen edistämisestä ('),

— komission tiedonanto, annettu 3 päivänä elokuuta
1989, kirjasta ja lukemisesta: Euroopan kulttuurin
haasteet,
— neuvostossa kokoontuneiden kulttuuriministerien

päätelmät, tehty 12 päivänä marraskuuta 1992,
yhteisön kulttuuritoiminnan suuntaviivoista (2),
— Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 21
päivänä tammikuuta 1993, kirjan ja lukemisen
edistämisestä Euroopassa (-1), ja
— neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden kult
tuuriministerien päätöslauselma, annettu 17
päivänä toukokuuta 1993 , Euroopan nykykirjalli
suuden näytelmäteosten kääntämisen edistämi
sestä (4),

10) on otettava huomioon yhteisön ja Euroopan
neuvoston järjestämän kirjaa ja lukemista koskevan
eurooppalaisen
valistuskampanjan
( 1993 — 1994)
tulokset,

11 ) Euroopan yhteisön kulttuuria edistävästä toiminnasta
27 päivänä heinäkuuta 1994 annetussa komission
tiedonannossa, jossa kirjaa ja lukemista pidettiin ensi
sijaisena alana, määritettiin sellaisten edistämistoi
mien puitteet, joilla voidaan tukea ja täydentää jäsen
valtioiden ponnisteluja toissijaisuusperiaatetta noudat
taen ,

12) on aiheellista toteuttaa yhteisön kulttuuritoimintaa
kolmansien maiden kanssa Euroopassa ja Euroopan

ulkopuolella sekä eurooppalaista kulttuuriyhteistyötä
Euroopan neuvoston ja muiden toimivaltaisten
kansainvälisten elinten, kuten Yhdistyneiden Kansa
kuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco)
kanssa,

13) tällä päätöksellä vahvistetaan tämän ohjelman koko
keston ajaksi rahoituspuitteet, jotka 6 päivänä maalis
kuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission julistuksen 1 kohdan mukai
sesti muodostavat ensisijaisen ohjeen budjettivallan
käyttäjälle vuosittaisessa talousarviomenettelyssä, ja

14) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat
sopineet 20 päivänä joulukuuta 1994 yhteistoiminta
tavasta
perustamissopimuksen
189b artiklassa
määrätyn menettelyn mukaisesti annettujen säädösten
täytäntöönpanomenettelyssä C*),
(')
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

C
C
C
C

183, 20.7.1989, s . 1
336, 19.12.1992, s. 1
42, 15.2.1993, s. 182
160, 12.6.1993, s. 1

H EYVL C 102, 4.4.1996, s. 1
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OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tässä päätöksessä laaditaan liitteenä oleva Ariane-toimin

taohjelma, jäljempänä 'tämä ohjelma', kaudelle 1 päivästä
tammikuuta 1997 aina 31 päivään joulukuuta 1998, ja
jonka tarkoituksena on lisätä Euroopan kansojen kirjal
lisen luomisen ja historian tuntemusta ja levittämistä sekä
Euroopan kansalaisten mahdollisuuksia päästä osallisiksi
niistä erityisesti kirjallisten teosten, näyttämöteosten ja
tietoteosten kääntämiselle annettavan tuen, kirjan ja luke
misen alojen kumppanuuden pohjalta toteutettavien
yhteistyöhankkeiden tuen ja alan ammattilaisten täyden
nyskoulutuksen avulla.

2 artikla

Tällä ohjelmalla edistetään jäsenvaltioiden välistä kulttuu
rialan yhteistyötä Euroopan tasolla. Sillä tuetaan ja täyden
netään jäsenvaltioiden toimintaa toissijaisuusperiaatteen
mukaisesti myötävaikuttaen siihen, että niiden kulttuurit
kehittyvät kukoistaviksi pitäen arvossa niiden kansallista ja
alueellista monimuotoisuutta .

Tällä ohjelmalla on seuraavat tavoitteet:
a) edistää kääntämisen avulla:

— sellaisten korkealaatuisten 1900-luvun kirjallisten
teosten laajempaa levitystä, jotka ovat tunnus
omaisia sen jäsenvaltion kulttuurille, josta ne ovat
peräisin, ja kuvastavat erityisesti vuosisadan jälkim
mäisen puoliskon eurooppalaisen nykykirjalli
suuden suuntauksia; tämän vuoksi etusijalle asete
taan Euroopan unionin vähiten levinneillä kielillä
kirjoitettujen teosten käännökset tai käännökset
näihin kieliin ;

— nykykirjallisuuden näyttämöteosten levitystä moni
puolisen ja jäsenvaltioiden kulttuureille tunnus
omaisen edustavan ohjelmiston esittämiseksi
eurooppalaiselle yleisölle;
— tietoteosten levitystä Euroopan kansojen kulttuurin
ja historian tuntemuksen lisäämiseksi erityisesti
perustamissopimuksen 128 artiklan 2 ja 4 kohdassa
mainituilla aloilla;

b) edistää kumppanuuden pohjalta toteutettavaa yhteis
työtä tukemalla:
— kokemusten ja taitotiedon vaihtoa kirja-alaa koske
vista yhteisesti kiinnostavista aiheista ammatti
laisten kesken Euroopan tasolla;
— sellaisten kumppanuusaloitteiden kehittämistä,
joiden tavoitteena on kirjojen levittämiseen liitty
vien tietojen saatavuuden helpottaminen, luke
misen edistäminen sekä kansalaisten pääsy luke
misen pariin ;
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c) edistää teosten kääntämisen ja niiden edistämisen
laatua myöntämällä yhteisön tukea täydennyskoulutuk
seen kirjallisuuden kääntäjille ja muille kirja-alan
ammattilaisille, erityisesti niille, joiden tehtävänä on
edistää kirjojen saatavuutta kansalaisille,

d) tukea ja täydentää edellä a, b ja c alakohdassa tarkoi
tettuja ponnisteluja antamalla tukea verkostojen ja
ammatillisten järjestöjen esittämille uutta luoville
suunnittelu- ja tutkimushankkeille .

24. 10 . 97

— liitteessä kuvattujen toimenpiteiden etusijoja ja yleisiä
suuntaviivoja sekä toimenpiteitä koskevaa vuosittaista
työsuunnitelmaa,

— kaikkien toimintojen yleistä tasapainoa,

— liitteessä kuvattujen hankkeiden eri tyyppejä koskevia
yksityiskohtaisia sääntöjä ja valintaperusteita (toi
minnat 1 , 2, 3, 4 ja 6),
— yhteisön antamaa taloudellista tukea (määrät, kesto,
jakelu ja edunsaajat),

3 artikla

Liitteessä kuvatut toiminnat pannaan täytäntöön 2 artik
lassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi . Ne

pannaan täytäntöön 5 artiklassa määrätyn menettelyn
mukaisesti .

4 artikla

1.

Tähän ohjelmaan voivat osallistua assosioituneet

Keski- ja Itä-Euroopan maat (KIE-maat) näiden maiden
kanssa tehtyjen tai tehtävien assosiointisopimusten
yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevissa lisäpöytäkir
joissa vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Kypros ja
Malta voivat osallistua tähän ohjelmaan, ja se tarjoaa
mahdollisuuden yhteistyöhön sellaisten muiden kolman
sien maiden kanssa, jotka ovat tehneet kulttuurilausek
keita sisältäviä assosiointi- tai yhteistyösopimuksia näiden
maiden kanssa sovittavien menettelyjen mukaisesti
hankittavien lisämäärärahojen perusteella. Tietyistä ylei
sistä osallistumista koskevista yksityiskohtaisista sään
nöistä on määrätty liitteen toiminnassa 6.

— tämän ohjelman valvontaa ja arviointia koskevia yksi
tyiskohtaisia sääntöjä sekä 8 artiklassa määrätyn
arviointikertomuksen päätelmiä ja kaikkia tästä
johtuvia tämän ohjelman mukautustoimenpiteitä.
Komitea antaa lausuntonsa ensimmäisessä alakohdassa

tarkoitetuista ehdotuksista toimenpiteiksi määräajassa,
jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiirellisyyden
mukaan . Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148
artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrä
tyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdo
tuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden 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:

a) Komissio voi lykätä päättämiensä toimenpiteiden
soveltamista kahdella kuukaudella ilmoituksen teko

päivästä .

2.

Yhteisö ja jäsenvaltiot edistävät Euroopan neuvoston

sekä muiden kulttuurin alan toimivaltaisten kansainvä

listen järjestöjen (esimerkiksi Unescon) kanssa tehtävää
yhteistyötä varmistaen kunkin elimen ja järjestön omalle
ominaislaadulle ja itsenäiselle toiminnalle arvoa antaen

täytäntöön pantavien välineiden toisiaan täydentävän
luonteen .

5 artikla

1 . Komissio panee tämän ohjelman täytäntöön tämän
päätöksen mukaisesti .
2.

Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu kunkin

b) Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin
a alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa.
4.

Komissio voi

kuulla

komiteaa

mistä

tahansa 3

kohdassa määräämättömästä tämän ohjelman täytäntöön
panoa koskevasta asiasta.

Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvitta
vista toimenpiteistä .
Komitea antaa, tarvittaessa äänestettyään, lausuntonsa
ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa
asian kiireellisyyden mukaan .

jäsenvaltion kahdesta edustajasta ja jonka puheenjohtajana

Lausunto merkitään pöytäkirjaan; lisäksi jokaisella jäsen
valtiolla on oikeus pyytää, että sen kanta merkitään pöytä

on komission edustaja. Komitean jäsenet voivat käyttää

kirjaan.

apunaan asiantuntijoita tai neuvonantajia.
Komission on, niin suurelta osin kuin mahdollista, otet

3.

Komission edustaja toimittaa ehdotuksen toimenpi

teistä, jotka koskevat:

tava huomioon komitean lausunto . Sen on ilmoitettava,
millä tavoin lausunto on otettu huomioon .
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6 artikla

1.

L 291 /29

netyn tuen sosiaalis-taloudellisiin vaikutuksiin . Kerto

Rahoituspuitteiksi tämän ohjelman toteuttamista

varten 1 artiklassa tarkoitetuksi kaudeksi vahvistetaan 7

miljoonaa ecua.

muksen tarkoituksena on arvioida sekä laadullisesti että

määrällisesti, missä määrin ohjelmalla on voitu saavuttaa 2
artiklassa tarkoitetut tavoitteet.

2. Budjettivallan käyttäjä vahvistaa tarvittavat vuosimää
rärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja komission
tekemien ehdotusten valossa Euroopan parlamentti ja
neuvosto harkitsevat mahdollisuutta antaa uusi ohjelma,

7 artikla

joka laaditaan ja kehitetään ottaen täysin huomioon tästä
ohjelmasta saadut hedelmälliset kokemukset.

Komissio pyrkii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa
vahvistamaan, että toisaalta tässä ohjelmassa määrätyt
toiminnat ja muut kulttuuriohjelmat, kuten Kaleidos
kooppi (') ja Rafael sekä toisaalta erityisesti yhteisön
koulutusalan toimintaohjelmat, kuten Sokrates (2) ja
ammatillisen koulutuksen alan ohjelmat, kuten Leonardo
da Vinci (3) täydentävät toisiaan .
8 artikla

Vuosi tämän ohjelman täytäntöönpanon jälkeen ja tämän
kauden päättymistä seuraavien kuuden kuukauden
kuluessa komissio esittää komiteaa kuultuaan Euroopan
parlamentille ja neuvostolle saatuja tuloksia koskevan
yksityiskohtaisen arviointikertomuksen, johon on tarvit
taessa liitetty aiheellisia ehdotuksia, ohjelman jatkamista ja
sitä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä koskevat ehdo
tukset mukaan lukien, jotta Euroopan parlamentti ja
neuvosto

voisivat

tehdä

ratkaisunsa

ennen

tämän

ohjelman kauden päättymistä . Tässä kertomuksessa kiin
nitetään erityistä huomiota yhteisön myöntämällä rahoi

Tässä yhteydessä ne voivat tarvittaessa toteuttaa kaikki

aiheelliset toimenpiteet tämän ohjelman keskeytymisen
välttämiseksi .

9 artikla

Tämä ohjelma, joka sisältää käytännön ohjeet menette
lystä, sellaisista jäsenvaltioiden nimeämistä yhteyspisteistä,
joiden avulla voidaan varmistaa tekninen apu kulttuuri
hankkeille, hakemusten jättämisen määräajoista sekä
hakemukseen liitettävistä asiakirjoista, julkaistaan vuosit
tain Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.
10 artikla

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

Tehty Brysselissä 6 päivänä lokakuuta 1997 .

Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

mukaan luettuna vaikutus vähemmän levinneillä kielillä

J.M. GIL-ROBLES

J. POOS

julkaistavan kirjallisuuden levittämisen kannalta ja myön

Puhemies

Puheenjohtaja

tustuella aikaansaatuun, erityisesti kulttuuriseen lisäarvoon

(') EYVL L 99, 20.4.1996, s. 20
(2) EYVL L 87, 20.4.1995, s. 10
P) EYVL L 340, 29.12.1994, s . 8
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LIITE

ARIANE-OHJELMA

Tämän ohjelman toimintojen tarkoituksena on tukea kirjallisuuden ja Euroopan kansojen historian tunte
musta ja levitystä sekä Euroopan kansalaisten mahdollisuuksia päästä osallisiksi niistä erityisesti kirjallisten
teosten , näyttämöteosten ja tietoteosten kääntämiselle annettavalla tuella, kumppanuuden pohjalta toteutetta
vien kirjaa ja lukemista koskevien yhteistyöhankkeiden tuella sekä tämän alan ammattilaisten täydennyskou
lutuksella .

TOIMINTA 1

Käännöstuet

1 . Korkeatasoisten 1900-luvun kirjallisten teosten käännöstuki näiden teosten levittämiseksi entistä laajem
malle niitä julkaisemalla

a) Tukea myönnetään sellaisten korkeatasoisten 1900-luvun kirjallisten teosten (romaani, novelli, essee,
kirjallisuudenhistoria, elämäkerta, näytelmäteos, runous) kääntämiselle, jotka ovat tunnusomaisia sen
jäsenvaltion kulttuurille, josta ne ovat peräisin , kuvastavat erityisesti vuosisadan jälkimmäisen puoliskon
eurooppalaisen nykykirjallisuuden suuntauksia ja voivat kiinnostaa suurta eurooppalaista yleisöä.
b) i) Tukea voivat saada teokset, jotka on jo käännetty ja julkaistu kahdella Euroopan unionin kielellä
(alkuperäisen kielen lisäksi). Tuen tarkoituksena on tukea kääntämistä vähintään yhdelle muulle
Euroopan unionin kielelle siten, että etusijalla ovat käännökset vähiten levinneille Euroopan
unionin kielille .

ii) Jotta annettaisiin etusija vähemmän levinneille Euroopan unionin kielille, teokset, jotka on kirjoi
tettu jollakin näistä kielistä, voidaan kuitenkin ottaa huomioon kääntämistä tuettaessa, vaikka niitä
ei ole aiemmin käännetty muille Euroopan unionin kielille. Tuen tarkoituksena on tukea kääntä
mistä johonkin toiseen Euroopan unionin kieleen. Näitä määräyksiä sovelletaan muun muassa teok
siin, jotka

— on laadittu jollakin laajalle levinneellä kielellä, mutta julkaistu jossakin pinta-alaltaan pienessä
jäsenvaltiossa;

— on laadittu jäsenvaltioiden muilla kielillä.

c) Etusija olisi annettava pienten itsenäisten kustantamoiden hakemuksille.

d) Tukihakemuksen esittää komissiolle yksi tai useampi jäsenvaltioon kuuluva kustantaja. Kustantajan tai
kustantajien esittämään hakemukseen on sisällyttävä kääntäjän tai kääntäjien suostumus. Tuki voi olla
enimmillään 100 prosenttia kääntäjän palkkiosta, joka on neuvoteltu kyseisten markkinoiden tavan
omaisen käytännön mukaisesti . Kustantaja sitoutuu mainitsemaan näkyvästi käännöksen tekijän nimen
sekä yhteisön tuen .

Kustantajien on todistettava, että niillä on hallussaan sen teoksen kääntämiseen ja/tai julkaisemiseen
mahdollisesti liittyvät oikeudet, jota hakemus koskee, ja että ne eivät olisi ilman yhteisön tukea esittä
neet kyseisen käännetyn teoksen julkaisemista puoltavaa kaupallista arviota.

e) Teokset, joille voidaan myöntää tukea, valitaan kaksi kertaa vuodessa.
2. Näyttämöteosten käännöstuki niiden entistä laajemmaksi levittämiseksi esittämällä niitä yleisölle
Tukea myönnetään sellaisten näyttämöteosten kääntämiselle kahdelle Euroopan unionin kielelle, joita on
esitetty näyttämöllä tai jotka ovat olleet audiovisuaalisessa levityksessä ja jo saaneet tunnustusta arvosteli
joilta ja yleisöltä.

Tuki on varattu ensisijaisesti 1900-luvun tuoreille teoksille.

Käännettäväksi ehdotettujen teosten on perustuttava johonkin todelliseen julkista esitystä koskevaan hank
keeseen .

Johtajat, ohjaajat tai tuottajat, jotka ovat jonkin jäsenvaltion kansalaisia, esittävät alkuperäisen hakemuksen
näyttämöteoksen esittämiseksi yleisölle. Hakemus lähetetään samaan aikaan sekä komissiolle että jäsenval
tioiden nimeämille yhteyspisteille, jotka antavat lausunnon esitettyjen hankkeiden tärkeysjärjestyksestä.
Käännettävien teosten lopullinen valinta suoritetaan ottaen erityisesti huomioon käännettäväksi ehdotet

tujen teosten laatu. Käännöskieliä valittaessa toimivaltainen taho valvoo, että laajalle levinneiden ja vähiten
levinneiden kielten välillä vallitsee tasapaino, jotta voidaan lisätä näiden teosten mahdollisuuksia tavoittaa
laaja ja monimuotoinen yleisö.
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Tuki myönnetään käännösapurahana, jonka suurin mahdollinen , vuosittain tarkistettava määrä on 3 500

ecua. Apurahalla ei ole vaikutusta kyseisen käännetyn teoksen mahdollisesta esittämisestä, levityksestä tai
julkaisemisesta tekijöille tai kääntäjille maksettaviin palkkioihin.

Yhteyspisteet tallettavat yhteisön tuella toteutetut käännökset ja antavat ammattilaisille kaikkia näiden
tarvitsemia tietoja. Ne voivat välittää kyseisten teosten käännökset vain sellaisille henkilöille tai elimille,
jotka ovat saaneet tähän luvan oikeuksien haltijoilta voimassa olevien kansallisten sääntöjen mukaisesti .
3 . Tietoteosten ja tieteellisten tutkimusten käännöstuki tiedon entistä laajemmaksi levittämiseksi kulttuuri
alalla

Tietoteosten ja tieteellisten tutkimusten kääntämiselle kahdelle Euroopan unionin kielelle myönnettävän
tuen tarkoituksena on :

— lisätä Euroopan kansojen kulttuurin ja historian tuntemusta ja levitystä,

— helpottaa tiedon ja kokemusten vaihtoa ja edistää tällä tavalla yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä perusta
missopimuksen 128 artiklassa tarkoitetuilla aloilla, erityisesti sellaista vaihtoa, jota ensisijaisesti kehittää
yhteisö kulttuuritoimintansa puitteissa.

Ottaen kuitenkin huomioon sen kentän laajuus, jota tämän toiminnan on tarkoitus koskea (historian,
taidehistorian, humanististen tieteiden , yhteiskuntatieteiden jne .), tietoteosten käännöstukea kehitetään
aluksi kokeilevana ja valikoivana toimintana .
Tukea myönnetään myös jäsenvaltioissa kulttuurialalla jo olemassa olevia käytäntöjä ja järjestelmiä käsitte
levien tutkimusten ja raporttien kääntämiselle, jolloin on mahdollista korostaa erityisesti perustamissopi
muksen 128 artiklan 2 ja 4 kohtaan liittyviä yhteisiä ongelmia .
Hakemukseen liitetään tiedot, joista käy selville sen teoksen tai tutkimuksen olennainen anti, jonka kään
tämiselle haetaan tukea, kyseisen alan tuntemuksen lisäämiseksi, maininta kohdekielistä sekä tekijän ja
kääntäjän kirjallinen suostumus .
Teoksia ehdotetaan komissiolle suoraan tai jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä.
Teokset voidaan kääntää niin monelle kielelle kuin katsotaan tarpeelliseksi .

Yhteisön avustusta myönnetään kääntäjän annettua kirjallisen suostumuksensa kahdenlaisten yksityiskoh
taisten sääntöjen perusteella teoksen alkuperän mukaan :

— jos käännettäväksi ehdotettavaa teosta esittää jäsenvaltion välityksellä kustantaja teoksen julkaisemiseksi
Euroopan markkinoilla, yhteisön tukea myönnetään edellytyksin , jotka vastaavat nykykirjallisuuden
teosten käännöstuelle määrättyjä edellytyksiä (1 kohta);
— jos jäsenvaltion välityksellä käännettäväksi ehdotettua teosta ei ole tarkoitettu kaupalliseen hyödyntä
miseen (vaan se esimerkiksi käännetään yliopistoa, tutkimuskeskusta, erityisalan laitosta jne. varten),
yhteisön tuki myönnetään apurahana, jonka tarkoituksena on antaa kääntäjille mahdollisuus saattaa
työnsä päätökseen sellaisin edellytyksin , jotka vastaavat näyttämöteosten käännöstuelle asetettuja edel
lytyksiä (2 kohta).
Komissio julkistaa vuosittain 1 , 2 ja 3 kohdan mukaisesti käännettyjen teosten luettelon ja näitä teoksia
koskevat lähdetiedot.

Tämän toiminnan yhteydessä käytettävät varat muodostavat 50 prosenttia tähän ohjelmaan osoitetuista koko
naisrahoituspuitteista. Tämän ohjelman kuuden toiminnan välinen erittely vahvistetaan 5 artiklan 4 kohdassa
määrättyjen menettelyjen mukaan .
TOIMINTA 2

Sellaisille kumppanuuden pohjalta toteutettaville yhteistyöhankkeille myönnettävä tuki, joiden
tarkoituksena on edistää kirja-alaa ja lukemista ja kansalaisten mahdollisuuksia päästä osallisiksi
niistä

Tukea voidaan myöntää sellaisiin yhteistyöhankkeisiin , joihin osallistuu tällä alalla erityistä toimintaa tai
erityisiä ohjelmia kehittäneiden verkostojen, ammatillisten yhdistysten tai järjestöjen (esimerkiksi kirjaili
joiden ja kääntäjien, kirjastojen, pienten ja keskisuurten kustantamoiden ja kirjakauppojen), yleishyödyllisten
kirja-alalla toimivien säätiöiden sekä alueellisten (tai paikallisten) yhteisöjen esittämiä kumppaneita vähintään
kolmesta jäsenvaltiosta.
Muiden kuin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen toimijoiden esittämät yhteistyöhankkeet eivät voi
saada tukea tämän toiminnan yhteydessä.

Kyseeseen tulevat yhteistyöhankkeet koskevat mitä tahansa aloitetta, johon sisältyy ensimmäisessä alakoh
dassa mainittujen toimijoiden kumppanuus (kokoukset, symposiumit, tapahtumat, yhteistyötä tai vaihtoa
koskevat kokeilutoiminnat), joiden tarkoituksena on erityisesti edistää:

a) Euroopan kansojen kirjallisuuden ja historian vastavuoroista tuntemusta ja mahdollisuutta päästä osalli
seksi niistä;
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b) sellaisten kumppanuusaloitteiden kehittämistä, joiden tavoitteena on helpottaa:
— kirjojen levittämiseen liittyvien tietojen saatavuutta esimerkiksi luomalla tietopankki, joka sisältää

tietoja markkinoilla olevista kirjoista sekä kustantamoista ja niiden erikoisaloista eurooppalaisten
teosten yhteistuotannon ja -julkaisun edistämiseksi
— kirjallisuuden edistämistä

— kirjallisuuden kääntämistä, mukaan lukien mahdollisuus perustaa semanttisten tietojen tietokanta
(semanttiset vaikeudet ja erityispiirteet) teknisten tekstien ja kirjallisuuden kääntäjille
— kansalaisten mahdollisuuksia päästä osalliseksi lukemisesta;

c) ammattilaisten kokemusten ja taitotiedon vaihtoa yhteisesti kiinnostavista aiheista Euroopan tasolla.
Tämän toiminnan yhteydessä esitettyjen kumppanuushankkeiden on oltava eurooppalaisittain kiinnostavia ja
esimerkillisiä tai uutta luovia. Niiden on osoitettava, että yhteisön tuki, joka hankkeelle voidaan myöntää,
tuottaa todellista lisäarvoa .

Lisätukea myönnetään hankkeille, joihin sisältyy toimenpiteitä saatujen tulosten levittämiseksi .
Yhteisön rahoitusta ei myönnetä:

— yhteisön muiden ohjelmien piiriin kuuluvaan toimintaan ja tapahtumiin (elokuva- ja televisioala (Media
II)(] )), kulttuuriperintö (Rafael) ja taide- ja kulttuuritoiminta (Kaleidoskooppi),
— saman jäsenvaltion alueilta peräisin oleviin tai puhtaasti kansallisiin tai kahdenvälisiin kulttuuriyhteistyö
hankkeisiin ,

— tarvikkeiden ja julkaisujen valmistamiseen kaupallisiin tarkoituksiin; monografiat, kokoelmat, aikakaus
lehdet, äänilevyt, CD:t, video, CD-I:t ja CD-ROMit otetaan kuitenkin huomioon , silloin kun ne ovat
hankkeen olennainen osa,

— sellaisten kulttuurijärjestöjen investointi - tai toimintakuluihin , jotka eivät ole esitetyn hankkeen olen
nainen osa .

Komission jäsenvaltioiden ehdotuksesta nimeämät riippumattomat asiantuntijat arvioivat järjestäjien esit
tämän hanketta koskevan toimintakertomuksen perusteella vuosittain , jatketaanko yhteisön tukea seuraavana
vuotena. Riippumattomat asiantuntijat voivat suositella hankkeeseen muutoksia.

Hankkeiden yhteydessä on esitettävä tasapainotettu rahoitussuunnitelma, jossa ilmoitetaan esitettyjen toimien
toteuttamiseen tarvittavat rahavarat. Tätä toimintaa koskevan hankkeen rahoitusosuus ei yleensä voi olla
enemmän kuin 25 % kyseisen hankkeen kokonaiskustannuksista eikä missään tapauksessa enemmän kuin
50 000 ecua. Sellaisten hankkeiden yhteydessä, joihin sisältyy määräyksiä tulosten laajemmaksi levittämiseksi
yleisölle tai ammattilaisille, voidaan myöntää yhteisön lisärahoitusta, joka on enintään 50 % kyseiseen
toimintaan liittyvistä kustannuksista, mutta kokonaisuudessaan ei enemmän kuin 20 000 ecua.
Hankkeille, joiden osalta yhteisön myöntämä rahoitus olisi vähemmän kuin 5 000 ecua, ei periaatteessa voida
myöntää tukea tämän toiminnan yhteydessä.
Hankkeista on esitettävä yhteisölle erityinen hakemus. Hakemukseen on liitettävä:
— toteutettavia toimia koskeva yksityiskohtainen suunnitelma, jossa erityisesti ilmoitetaan yhteisön tasolla
saavutettava lisäarvo,

— toteuttavien toimien yksityiskohtainen alustava talousarvio.

TOIMINTA 3

Eurooppalaisen kirjallisuuden vastavuoroisen tuntemuksen ja levittämisen hyväksi työskentele
vien ammattilaisten täydennyskoulutus

Yhteisö täydentää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ponnisteluja myöntämällä erityistä tukea
ammattilaisten , erityisesti kirjallisuuden kääntäjien täydennyskoulutukseen teosten kääntämisen laadun

parantamiseksi sekä toiminnan 2 piiriin kuuluvalla kirjan ja lukemisen alalla toimivien muiden ammatti
laisten täydennyskoulutukseen , jotta edistettäisiin jäsenvaltioiden erilaisia kulttuureja ja kansalaisten mahdol
lisuuksia päästä osallisiksi niistä .
(') EYVL L 321 , 30.12.1995, s . 25
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Yhteisön tukea myönnetään apurahana ja matka-apurahana matkakustannuksia ja täydennyskoulutuskursseja
varten .

Apurahoja tai muita tämän toiminnan yhteydessä määrättyjä yhteisön tuen muotoja myönnetään verkostojen ,
järjestöjen, yhdistysten, säätiöiden sekä erikoistuneiden kustantamoiden tai oppilaitosten (erityisesti esimer
kiksi kirjastoverkostojen, kääntäjäoppilaitosten jne.) esittämiin koulutushankkeisiin sen jälkeen , kun jäsenval
tioiden toimivaltaisia viranomaisia on kuultu asiassa.

TOIMINTA 4

Liitännäistoimenpiteet
A. Erityistoimenpiteet

1 . Kulttuuriyhteistyön parantamiseksi kirjan ja lukemisen alalla tukea voidaan myöntää rajoitetuissa
erityistapauksissa hankkeille, jotka koskevat Euroopan tasolla järjestettäviä kokouksia, tai tämän
ohjelman alaan kuuluville tutkimuksille edellyttäen, että kyseiset kokoukset ja tutkimukset eivät ole
saaneet yhteisön tukea tästä ohjelmasta.
2. Hakemuksissa on esitettävä niiden toteuttamiseen tarvittavat rahoitustakuut. Tämän toiminnan yhtey
dessä yhteisön osuus ei missään tapauksessa voi olla enemmän kuin 50 % kokouksen tai tutkimuksen
kokonaiskustannuksista eikä enemmän kuin 50 000 ecua .

B. Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet yhteistyössä yhteyspisteiden kanssa tämän ohjelman tekemi
seksi tunnetuksi ja sitä koskevien tietojen välittämiseksi, jotta kulttuurialan toimijat ja verkostot olisivat
perillä sen toiminnoista ja saisivat niistä tietoja.
TOIMINTA 5

Aristeion-palkinnot: synergiaa kääntämisen avulla
Yhteisö suorittaa vuosittain osuutensa Aristeion-palkinnoista (Euroopan kirjallisuuspalkinto ja Euroopan
käännöspalkinto).

Euroopan kirjallisuuspalkinnon yhteydessä nimetyillä kuudella teoksella on ilman muuta oikeus saada kään
nöstukea niiden kääntämiseksi vähintään kahteen muuhun kieleen edellytyksin , jotka vastaavat kirjallisten
teosten käännöstuelle määrättyjä edellytyksiä (toiminta 1 — 1 .a), mikäli kustantaja esittää suoraan komissiolle
tätä koskevan hakemuksen .

TOIMINTA 6

Kolmansien maiden osallistuminen

Edellä 4 artiklassa tarkoitetut kolmannet maat osallistuvat tähän ohjelmaan kyseisessä artiklassa määrättyjen

edellytysten mukaisesti. Osallistumisessa ja yhteistyössä on otettava huomioon seuraavat tavoitteet:
— jäsenvaltioiden kirjallisuuden entistä parempi levitys kyseisessä kolmansissa maissa ja kyseisten kolman
sien maiden kirjallisuuden entistä parempi tuntemus jäsenvaltioissa,
— niille ammattilaisille, jotka työskentelevät eurooppalaisen kirjallisuuden vastavuoroisen tuntemuksen ja
levittämisen hyväksi, erityisesti kirjallisuuden kääntäjille ja toiminnan 1 , 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen
teosten kääntäjille sekä muille kirjan ja lukemisen alan ammattilaisille suunnattujen täydennyskoulutus
toimien edistäminen ,

— synergian kehittäminen, millä pyritään edistämään kirjailijoiden ja kääntäjien ammatillisten järjestöjen,
kirjastojen, pienten ja keskisuurten kustantamoiden , kirjakauppojen ja kirja-alalla toimivien yleishyödyl
listen yhdistysten ja säätiöiden esittämiä hankkeita.
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Komission lausuma

5 artiklan osalta (komitologia)
Toimielinten välisiä menettelyjä ja sopimuksia noudattaen komissio ilmoittaa Ariane-päätöksessä
tarkoitetulle komitealle yhteisön rahoitustuen puitteissa tiedoksi kaikki hankkeet, jotka se aikoo
rahoittaa tämän päätöksen mukaisesti .

Euroopan parlamentin lausuma

5 artiklan osalta (komitologia)
Vaikka Ariane-ohjelman 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti komitea ei voi puuttua yksittäisten
hankkeiden valintaan, Euroopan parlamentti katsoo, että komitealle voidaan ilmoittaa kaikista
hankkeista, jotka komissio aikoo rahoittaa.
Parlamentti toivoo saavansa samat tiedot komissiolta.
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 97/50/EY,
annettu 6 päivänä lokakuuta 1997 ,

lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa

ja muuta muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen
tunnustamisen helpottamisesta annetun direktiivin 93 / 16/ETY muuttamisesta
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

nämä jäsenvaltiot asianmukaisiin erikoistumiskoulutuksen

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 49 artiklan, sen 57 artiklan 1
kohdan ja 2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen virkkeen

tioissa annettu koulutus on direktiivissä 93/ 16/ ETY esitet

ja sen 66 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen ('),
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausun
non (2),

toimivat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä
menettelyä noudattaen (3), ottaen huomioon sovitteluko
mitean 28 päivänä toukokuuta 1997 hyväksymän yhteisen
ehdotuksen ,

sekä katsovat, että

nimikkeiden luetteloihin aina silloin, kun näissä jäsenval
tyjen vähimmäisvaatimusten mukainen,

äskettäin käyttöön otettujen erikoistumisalojen osalta on
aiheellista vahvistaa edellä mainitun direktiivin 26 ja 27
artiklassa niitä vastaavien kurssien vähimmäispituus ja
tarkistaa muut vähimmäispituudet aina kun se osoittautuu
tarpeelliseksi,

komissio voi, päätöksellä 75/365/ETY perustettua tervey
denhuollon ylempien viranhaltijoiden komiteaa Q kuul
tuaan, tehdä tarvittavat muutokset 5 artiklan 3 kohtaan ja
7 artiklan 2 kohtaan ,
olisi aiheellista, että sama komitea avustaessaan komissiota

26 ja 27 artiklan muuttamisessa toimii hallintokomiteana,

on tarpeen ottaa käyttöön asianmukaisia menettelytapoja
direktiivin 93/ 16/ETY (4) 5 artiklan 3 kohdan , 7 artiklan 2
kohdan sekä 26 ja 27 artiklan säännösten saattamiseksi
ajan tasalle ottaen huomioon eri jäsenvaltioiden lääketie
teen erikoistumiskoulutuksessa ja sen nimikkeissä tapah
tuneet useat muutokset,

näillä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpano
valtaa käytettäessä 13 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa
neuvoston päätöksessä 87/373/ ETY (*) tarkoitetuilla
menettelytavoilla voitaisiin parantaa yhteisön päätöksen
teon tehokkuutta, erikoislääkäreiden, joiden oikeudet ovat
sidoksissa edellä mainittujen säännösten ajan tasalle saat
tamisen kanssa, sijoittautumisoikeuden ja palvelujen
vapaan tarjoamisen tosiasiallisen harjoittamisen helpotta

päätöksellä 75/364/ETY (s) komission yhteyteen perus
tettu lääkärikoulutuksen neuvoa-antava komitea antaa

komissiolle ja jäsenvaltioille direktiivin 93/ 16/ETY sovel

tamista koskevia lausuntoja ja suosituksia, ja
alakohtaisten

direktiivien

soveltamisessa esille

tulevat

ongelmat olisi käsiteltävä korkeammasta koulutuksesta
ammatillisen koulutuksen ja harjoittelun päätteeksi annet

tujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevan yleisen
järjestelmän puitteissa jäsenvaltioiden niiden kansalaisten
osalta, jotka ovat hankkineet todistuksensa kolmansissa
maissa,

miseksi,

päätöksessä 87/373/ETY määriteltyjä menettelyjä sovelle
taan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
välillä sovitun komiteamenettelyä koskevan yhteistoimin
tatavan (6) mukaisesti, kunnes perustamissopimuksen
tarkistus on tehty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
N artiklan 2 kohdan nojalla,

on syytä saattaa 5 artiklan 3 kohta ja 7 artiklan 2 kohta
ajan tasalle kahden tai useamman jäsenvaltion tunnus
taman lääketieteen erikoistumiskoulutuksen osalta ja lisätä
(') EYVL C 389, 31.12.1994, s. 19 ja EYVL C 28 , 1.2.1996, s. 7.
(2) EYVL C 133, 31.5.1995, s . 10
(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 29 päivänä kesäkuuta
1995 (EYVL C 183, 17.7.1995, s . 24), neuvoston yhteinen kan
ta vahvistettu 18 päivänä kesäkuuta 1996 (EYVL C 248,
26.8.1996, s. 71 ) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 22 päi
vänä lokakuuta 1996 ( EYVL C 347, 18.11.1996, s . 31 ). Euroo
pan parlamentin päätös tehty 17 päivänä heinäkuuta 1997
sekä neuvoston päätös tehty 24 päivänä heinäkuuta 1997.
(4) EYVL L 165, 7.7.1993, s. 1 , direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.
O EYVL L 197, 18.7.1987, s . 33
« EYVL C 102, 4.4.1996, s . 1

OVAT ANTANEET TAMAN DIREKTIIVIN :

1 artikla

Muutetaan direktiivi 93 / 16/ ETY seuraavasti :

1 ) Lisätään 5 artiklaan seuraava kohta:
"4.

Edellä 3 kohdassa olevaa nimikkeiden luetteloa

muutetaan 44 a artiklan 2 kohdassa säädettyä menet
telyä noudattaen ."

2) Lisätään 7 artiklaan seuraava kohta 3 :
"3 .

Edellä 2 kohdassa olevaa nimikkeiden luetteloa

muutetaan 44 a artiklan 2 kohdassa säädettyä menet
telyä noudattaen".
(^ EYVL L 167, 30.6.1975, s . 19, asetus sellaisena kuin se on vii
meksi muutettuna päätöksellä 80/ 157/ETY (EYVL L 33,
11.2.1980 , s . 15).
(8) EYVL L 167, 30.6.1975, s . 17

L 291 /36

| FI 1

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

3) Lisätään 26 ja 27 artiklaan seuraava alakohta:
"Tässä artiklassa mainittujen erikoistumiskoulutusten
vähimmäispituuksien luetteloa muutetaan 44 a artiklan
3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen ."

4) Lisätään seuraava artikla:
"44 a artikla

1 . Kun viitataan tämän artiklan menettelyihin,
komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 75/365/
ETY (*) perustettu terveydenhuollon ylempien viranhal
tijoiden komitea.
2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen
tarvittavista toimenpiteistä . Komitea antaa, tarvittaessa
äänestettyään, lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa,
jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden

24. 10 . 97

jien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä
tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen .
Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välit
tömästi . Jos toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komi
tean lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä

viipymättä neuvostolle .

Siinä tapauksessa noudatetaan seuraavaa:

a) komissio lykkää päättämiensä toimenpiteiden sovel
tamista kahdella kuukaudella ilmoituksen tekopäi
västä;

b) neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta
toisin a alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa.
O EYVL L 167, 30.6.1975, s. 19, päätös sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna päätöksellä 80/ 157/ETY
(EYVL L 33, 11.2.1980, s. 15)"

mukaan .

2 artikla

Lausunto merkitään pöytäkirjaan; lisäksi jokaisella
jäsenvaltiolla on oikeus pyytää, että sen kanta merki
tään pöytäkirjaan .

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana
päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.

Komission on , niin suurelta osalta kuin mahdollista,
otettava huomioon komitean lausunto . Sen on ilmoi

3 artikla

tettava, millä tavoin lausunto on otettu huomioon .

3.
Komission edustaja toimittaa komitealle ehdo
tuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa
lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheen

johtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan .
Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan
2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä
enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdo
tuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edusta

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 6 päivänä lokakuuta 1997.

Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

J. M. GIL-ROBLES

J. POOS

Puhemies

Puhemies
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Komission lausuma

Johdanto-osan 7 b kappaleen (uusi) osalta
Komissio korostaa, että tarve vahvistaa Euroopan unionin ulkopuolella suoritettujen lääkäritut
kintojen vastaavuus on keskeisiä ratkaistavia ongelmia.
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II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 20 päivänä lokakuuta 1997,
Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Nami
biasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontiluvista
(97/687/ EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

Swazimaan, Zimbabwen ja Namibian alkuperätuotteiden
osalta käytettävissä olevat määrät; tämän vuoksi tuonti
lupia on mahdollista antaa haetuille määrille,

sen ,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren
valtioista (AKT-valtiot) tai merentakaisista maista ja
merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin oleviin maatalous
tuotteisiin ja niistä jalostettuihin tiettyihin tavaroihin
sovellettavasta järjestelmästä 5 päivänä maaliskuuta 1990
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 715/90 ('), sellai

olisi vahvistettava määrät, joille tuontilupia voidaan hakea
1 päivästä marraskuuta 1997 alkaen 52 100 tonnin koko
naismäärän rajoissa, ja
on ilmeisesti tarpeen mainita, että tämä päätös ei rajoita
terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista
nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen

sena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro

lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12

619/96 (2), ja erityisesti sen 27 artiklan,

päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin
72/462/ETY (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
direktiivillä 96/91 /EY f), soveltamista,

ottaa huomioon Afrikan , Karibian ja Tyynenmeren
valtioista tai merentakaisista maista ja merentakaisilta

alueilta peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja tiettyihin
maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettuihin tavaroihin
sovellettavista järjestelyistä annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 715/90 soveltamista koskevien yksityiskoh
taisten sääntöjen vahvistamisesta naudanliha-alalla 2
päivänä huhtikuuta 1996 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 589/96 (3) ja erityisesti sen 4 artiklan,
sekä katsoo, että

asetuksen (EY) N:o 589/96 1 artiklassa säädetään mahdol
lisuudesta antaa tuontilupia naudanliha-alan tuotteille;
tuonti on kuitenkin toteutettava kullekin kolmannelle

viejämaalle säädettyjen määrien rajoissa,
määrät, joista lupahakemuksia on jätetty 1 — 10 päivänä
lokakuuta 1997, eivät ole asetuksen (EY) N:o 589 /96
mukaisesti

suuremmat

luuttomaksi

kuin

leikattuna

Botswanan ,

(') EYVL L 84, 30.3.1990, s. 85
(2) EYVL L 89, 10.4.1996, s. 1
P) EYVL L 84, 3.4.1996, s. 22

lihana

Kenian,

ilmaistuina

Madagaskarin ,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN :

1 artikla

Seuraavat jäsenvaltiot antavat 21 päivänä lokakuuta 1997
luuttomana lihana ilmaistuja, tietyistä Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren valtioista peräisin olevia naudanliha-alan
tuotteita koskevat tuontitodistukset jäljempänä esitettyjen
määrien ja alkuperämaiden mukaisesti :

Yhdistynyt kuningaskunta:
— 600,000 tonnia Botswanasta peräisin olevia tuotteita,
— 1 620,000 tonnia Zimbabwesta peräisin olevia tuot
teita,

— 392,000 tonnia Namibiasta peräisin olevia tuotteita,

— 5,000 tonnia Swazimaasta peräisin olevia tuotteita.
(4) EYVL L 302, 31.12.1972, s . 28
O EYVL L 13, 16.1.1997, s. 26
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2 artikla

Asetuksen (EY) Nro 589/96 3 artiklan 3 kohdan mukai
sesti lupahakemuksia voidaan jättää marraskuun 1997
kymmenen ensimmäisen päivän aikana seuraavista luut
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3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

toman naudanlihan määristä :
— Botswana :
— Kenia:

— Madagaskar:
— Swazimaa :
— Zimbabwe :
— Namibia :

9 176,000 tonnia,
142,000 tonnia,
7 144,000 tonnia,
3 163,000 tonnia,

2 974,659 tonnia,
7 957,000 tonnia.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

