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(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2569/97,
annettu 19 päivänä joulukuuta 1997 ,

Tanskan lipun alla purjehtivien alusten makrillin kalastuksen lopettamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovelletta
vasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993

ja d (EY-alue) sekä IV vesillä ovat täyttäneet niille
vuodeksi 1997 annetun kiintiön; Tanska on kieltänyt
tämän kalakannan kalastuksen 23 päivästä marraskuuta
1997; tämän vuoksi on tarpeen noudattaa tätä päivämäärä,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 ('),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
Nro 2205/97 (2), ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että

eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien osalta vuodeksi
1997 vahvistettavista suurimmista sallituista saaliista ja
niiden pyyntiä koskevista tietyistä edellytyksistä 20
päivänä joulukuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 390 /97 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o l974/97 (4), säädetään
makrillikiintiöistä vuodeksi 1997,

kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä
rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen turvaa
miseksi komission on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon
mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten
katsotaan täyttäneen niille annetun kiintiön, ja

komissiolle tarkoitettujen tietojen mukaan Tanskan lipun
alla purjehtivien tai Tanskassa rekisteröityjen alusten
makrillisaaliit ICES-alueiden II a (EY-alue), III a, III b, c

1 artikla

Tanskan lipun alla purjehtivien tai Tanskassa rekisteröi
tyjen alusten makrillisaaliiden ICES-alueiden II a (EY
alue), III a, III b, c ja d (EY-alue) sekä IV vesillä katsotaan
täyttäneen Tanskalle vuodeksi 1997 osoitetun kiintiön .

Kielletään Tanskan lipun alla purjehtivilta tai Tanskassa
rekisteröidyiltä aluksilta makrillin kalastus ICES-alueiden
II a (EY-alue), III a, III b, c ja d (EY-alue) sekä IV vesillä
sekä edellä mainittujen alusten tämän asetuksen ensim
mäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän makrilli
kannan hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleen
lastaus ja purku .
2 artikla

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

Sitä sovelletaan 23 päivästä marraskuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Emma BONINO

Komission jäsen

(')
(2)
(3)
(«)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

261 , 20.10.1993, s. 1
304, 7.11.1997, s. 1
66, 6.3.1997, s. 1
278 , 11.10.1997, s. 1
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2570/97 ,
annettu 19 päivänä joulukuuta 1997 ,

Tanskan lipun alla purjehtivien alusten makrillin kalastuksen lopettamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tämän kalakannan kalastuksen 23 päivästä marraskuuta
1997; tämän vuoksi on tarpeen noudattaa tätä päivämäärä,

sen ,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovelletta
vasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen ( ETY) N:o 2847/93 ('),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 2205/97 (2), ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että

tiettyjen pyyntikiintiöiden jakamisesta jäsenvaltioiden
kesken Norjan yksinomaisella talousvyöhykkeellä ja Jan
Mayenin ympärillä olevalla kalastusvyöhykkeellä kalasta
vien alusten osalta vuodeksi 1997 20 päivänä joulukuuta
1996 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 392/97 (3)
säädetään makrillikiintiöistä vuodeksi 1997,

kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä

rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen turvaa
miseksi komission on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

Tanskan lipun alla purjehtivien tai Tanskassa rekisteröi
tyjen alusten makrillisaaliit ICES-alueen II a vesillä
(Norjan vesialueet 62. pohjoisen leveyspiirin pohjoispuo
lella) ovat täyttäneet Tanskalle vuodeksi 1997 myönnetyn
kiintiön .

Kielletään Tanskan lipun alla purjehtivilta tai Tanskassa
rekisteröidyiltä aluksilta makrillin kalastus ICES-alueen
II a vesillä (Norjan vesialueet 62. pohjoisen leveyspiirin
pohjoispuolella) sekä edellä mainittujen alusten tämän
asetuksen
ensimmäisen
soveltamispäivän
jälkeen
pyytämän makrillikannan hallussa pitäminen aluksessa
sekä sen uudelleenlastaus ja purku .

mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten
katsotaan täyttäneen kiintiönsä, ja
komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Tanskan lipun

alla purjehtivien tai Tanskassa rekisteröityjen alusten
makrillisaaliit ICES-alueen II a vesillä (Norjan vesialueet

62. pohjoisen leveyspiirin pohjoispuolella) ovat täyttäneet
vuodeksi 1997 myönnetyn kiintiön; Tanska on kieltänyt

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen

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

Sitä sovelletaan 23 päivästä marraskuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Emma BONINO

Komission jäsen

(') EYVL L 261 , 20.10.1993, s. 1

h) EYVL L 304, 7.11.1997, s. 1
P) EYVL L 66, 6.3.1997, s . 57
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KOMISSION ASETUS EY) N:o 2571 /97,
annettu 15 päivänä joulukuuta 1997,

voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja
muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle
myönnettävästä tuesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopi
muksen ,

tava; vaatimus, joka koskee tiettyjen taikinana tai jauheval
misteina olevien lopputuotteiden pakkaamista, voidaan
myös poistaa, koska tuotteet kuljetetaan suoraan jälleen
myyjille myöhempää jalostusta varten,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä mark

kinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 ('), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1587/
96 (2), ja erityisesti sen 6 artiklan 6 kohdan, sen 12 artiklan
3 kohdan ja sen 28 artiklan,

tukikelpoisten
tuotteiden
lopputuotteisiin
käyttöä
koskevan kuuden kuukauden märäajan noudattamisen
valvomisen helpottamiseksi pakkauksen päällä olisi oltava
viittaus tarjouskilpailunumeroon,

sekä katsoo, että
kokemus on osoittanut merkkiaineellisen kerman tukikel

voin

markkinatilanteelle

yhteisössä

ovat

ominaisia

huomattavat ylijäämät; asetuksen (ETY) N:o 804/68 6
artiklan 3 kohdassa säädetään interventioviranomaisen

ostaman voin myynnistä, ja neuvoston asetuksessa (ETY)
Nro 1723/81 f), sellaisena kuin se on muutettuna asetuk
sella (ETY) Nro 863/84 (4), säädetään markkinavoin tiet
tyjen kuluttaja- ja teollisuusryhmien käyttötason ylläpitä
miseksi tarkoitettuja toimenpiteitä koskevista yleisistä

poisuuden osalta, että merkkiaineettomalle kermalle
voidaan myös myöntää tukea, jos se käytetään sellaisenaan
ja ainoastaan menettelyyn B kuuluviin lopputuotteisiin ;
enimmäisrasvapitoisuutta koskeva vaatimus voidaan pois
taa; kaikkien yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi
kerman

aistinvaraisten

merkkiaineiden

toteamista

koskevia vaatimuksia olisi sovellettava myös voihin ja
voiöljyyn, ja kerman merkkiaineiden vähimmäismäärä
olisi täsmennettävä ,

säännöistä,

komission asetuksessa (ETY) Nro 570/88 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro

531 /96 (6), säädetään interventiovoin myynnistä alennet
tuun hintaan sekä tuen myöntämisestä konditoriatuottei

den, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen

yhdistetyn nimikkeistön ja tiettyjen lopputuotteiden koos
tumuksen ja tyypin muutosten vuoksi on tarpeen
mukauttaa näiden tuotteiden kuvauksia ja niihin liittyviä
edellytyksiä,

tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle; kokemus on
osoittanut, että on tarpeen muuttaa järjestelmää sen

toiminnan parantamiseksi, ja että on tarpeen yksinker
taistaa järjestelmän säännöksiä,

tukikelpoisen voin määritelmän noudattamiseksi olisi
syytä täsmentää, että tukikelpoisen kerman olisi täytettävä
asetuksen (ETY) Nro 804/68 6 artiklan 5 kohdan edelly
tykset,

laitosten, joissa järjestelmässä tarkoitettu valmistaminen,
jalostaminen ja käyttö tapahtuu, olisi oltava hyväksyttyjä;
saadakseen hyväksymisen laitoksen olisi täytettävä tietyt
edellytykset ja tehtävä tiettyjä sitoumuksia; laitoksen, joka
ei täytä enää edellytyksiä, olisi menetettävä hyväksyntä;
sitoumuksia laiminlyötäessä hyväksyntä olisi keskeytettävä
rikkomuksen vakavuusastetta vastaavaksi ajaksi,

asetuksessa (ETY) Nro 570/88 säädetään markkinoilta
tulevan voin pakkaamisesta, vaikka se olisi tarkoitettu
käytettäväksi valmistuksensa jälkeen muihin kuin loppu

asetuksessa (ETY) Nro 570/88 säädetään, että CN-koo

vaatimus ei ole perusteltu, ja se olisi sen vuoksi poistet

deihin 0401—0406 kuuluvia tuotteita ei voida pitää väli
tuotteina asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä, lukuun

tuotteisiin samassa laitoksessa; valvonnan kannalta tämä

')
2)
-1 )
*)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

148, 28.6.1968,
206, 16.8.1996,
172, 30.6.1981 ,
90, 1.4.1984, s .

s . 13
s. 21
s. 14
23

5 EYVL L 55, 1.3.1988 , s . 31
*) EYVL L 78 , 28.3.1996, s . 13

ottamatta tiettyjä ilmoitettuja erityistuotteita; kokemus on
osoittanut, että näitä poikkeuksia ei ole syytä käyttää,
lukuun ottamatta rekombinoitua voita; rekombinoidun
voin määritelmässä olisi otettava huomioon kyseisen tuot
teen erilaiset valmistusmenetelmät, ja erityisesti menetel

mät, jotka mahdollistavat kerman lisäämisen voiöljyyn,
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kerman käyttö-, loppu- tai välituotteeseen voi tapahtua
muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa tuote valmistettiin;
tässä tapauksessa on tarpeen säätää keinoista, joilla vas
taanottava jäsenvaltio voi varmistaa, että laatuvaatimuksia
noudatetaan ,
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a) asetuksen (ETY) N:o 804/68 6 artiklan 1 kohdan
mukaisesti ostettu ja ennen määrättävää päivää varas
toon saapunut voi myydään ja

b) toisessa alakohdassa tarkoitetun voin, voiöljyn ja
kerman käytölle myönnetään tukea.

olisi aiheellista antaa toimijoille mahdollisuus olla anta

matta jalostusvakuutta merkkiaineellisten tuotteiden
osalta, jos tukea haetaan vasta lopputuotteeseen käytön ja

2. Tukea voidaan myöntää ainoastaan jäljempänä 9
artiklan a alakohdan soveltamista rajoittamatta

tarkastusten jälkeen,
ottaen huomioon tällä hetkellä sovellettavan tuen alin taso

olisi aiheellista lieventää rangaistusta, joka on säädetty

lopputuotteeseen käyttöä koskevan määräajan ylittämi
sestä,

asetuksessa (ETY) N:o 570/88 säädettyä mahdollisuutta
vahvistaa vähimmäismyyntihinta ja/tai tuen enimmäis
määrä ei ole käytetty sen käyttöönoton jälkeen; kyseinen
mahdollisuus ja asetuksen (ETY) N:o 570/88 liite VII
voidaan poistaa,

a) voille, joka valmistetaan suoraan ja ainoastaan pastöroi
dusta kermasta ja joka täyttää asetuksen (ETY) N:o
804/68 6 artiklan 2 kohdan vaatimukset ja komission

asetuksen (EY) N:o 454/95 (3) liitteessä II olevat valmis
tusjäsenvaltion kansalliset laatuluokan vaatimukset ja
jonka pakkaus on tämän mukaisesti merkitty. Kun voi
valmistetaan ja merkkiaineet lisätään tai merkkiaineel
linen tai merkkiaineeton voi käytetään välituotantovai
heessa muihin kuin lopputuotteisiin samassa laitok
sessa, voin pakkaamista ennen viimeksi mainittuja
toimia ei vaadita .

voin, kerman ja voiöljyn käyttämistä väli- ja lopputuot
teissa sekä käyttäjiä ja kauppaa koskevat luotettavat ja
säännöllisesti toimitettavat tiedot ovat olennaisia tukijär

jestelmän moitteettomalle hallinnolle; asetuksessa (ETY)

b) voiöljylle, joka on valmistettu 10 artiklan mukaisesti
hyväksytyssä laitoksessa voista tai kermasta ja joka
täyttää liitteen I laatuvaatimukset.

N:o 570/88 tarkoitettu velvollisuus toimittaa tietoja on

rajoitettu, ja sitä olisi sen vuoksi laajennettava,
kansallisten viranomaisten tietojen toimittamista koskevan

velvollisuuden täyttämisen mahdollistamiseksi laitosten

hyväksymisedellytykseksi olisi lisättävä sitoumus toimittaa

toimivaltaisen viranomaisen edellyttämät tiedot,

c) sellaiselle asetuksen (ETY) N:o 804/68 6 artiklan 5
kohdan edellytykset täyttävälle, CN-koodiin ex
0401 30 39 ja ex 0401 30 99 kuuluvalle kermalle, jonka
rasvapitoisuus on vähintään 35 prosenttia ja jota käyte
tään suoraan ja ainoastaan 4 artiklan 1 kohdan menet
telyssä B tarkoitetuissa lopputuotteissa.

asetusta (ETY) N:o 570/88 on muutettu useita kertoja ja
huomattavalta osin; muutettaessa asetusta uudelleen olisi

selvyyden vuoksi laadittava mainittu asetus uudelleen,

2 artikla

sovellettavat maatalouden muuntokurssin määräytymispe
rusteet määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o

1756/93 ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 569/96 (2), ja

Interventiovoi myydään ja tuki 1 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetuille tuotteille myönnetään pysyvällä tarjouskil

pailulla, jonka kukin interventioviranomainen järjestää.

maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut
lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,
3 artikla

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

Tarjoaja voi osallistua tarjouskilpailuun ainoastaan, jos
tarjoaja sitoutuu kirjallisesti käyttämään tai antamaan
I LUKU

toiselle tehtäväksi käyttää voi tai voiöljy yksinomaan ja

rajoittamatta kuitenkaan 8 artiklassa tarkoitettuja välituot
Yleiset säännökset

teita, 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tai
kerman osalta suoraan ja ainoastaan 4 artiklan 1 kohdan

menettelyssä B tarkoitettuihin lopputuotteisiin yhtä
1 artikla

1.

Tässä astuksessa säädetyin edellytyksin

(') EYVL L 161 , 2.7.1993, s. 48
P) EYVL L 80, 30.3.1996, s. 48

seuraavista menettelyistä noudattaen :

a) joko lisäämällä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja
merkkiaineita

(3) EYVL L 46, 1.3.1995, s. 1
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i) interventiosta tulevan voin voiöljyksi jalostuksen
jälkeen 5 artiklan mukaisesti tai
ii) sellaisenaan;

b) tai sitoutumalla kirjallisesti käyttämään laitoksessa,
jossa lopputuotteet valmistetaan, vähintään viisi tonnia
kuukaudessa

tai

45

tonnia

voiekvivalenttia

12

L 350/ 5

aineita kuten esimerkiksi sokeria (sakkaroosia),
kananmunaa tai munankeltuaista, maitojau
hetta, suolaa jne. ja jonka maitorasvapitoisuus
on suurempi kuin 90 painoprosenttia koko
naisrasvapitoisuudesta,
lukuun
ottamatta
aineiden

tavanomaiseen

koostumukseen

kuuluvaa rasvaa;

kuukauden ajanjaksona tai samat määrät välituotteissa,

i) interventiosta tulevan voin voiöljyksi jalostuksen
jälkeen 5 artiklan mukaisesti tai

ii) jonka ainekset on perusteellisesti sekoitettu ja
rasva emulgoitu siten, että tämän maitorasvan
erottelu minkä tahansa fysikaalisen käsittelyn
avulla ei ole mahdollista;

ii) sellaisenaan .

iii) joka on valmista paistettavaksi tai muuhun
vastaavaan lämpökäsittelyyn, minkä jälkeen
saadaan suoraan yhdistetyn nimikkeistön

II LUKU

nimikkeeseen

1905 kuuluvia, Ai

kohdassa

tarkoitettuja tuotteita; ja

Voin, voiöljyn ja kerman käyttöä ja yhdistämistä
koskevat edellytykset

iv) joka pakataan c alakohdan säännösten mukai

4 artikla

Taikinaan voidaan lisätä täytteitä, kuorrutteita ja
koristeita jos näin saadun tuotteen CN-koodi ei

sesti .

1 . Lopputuotteet jaoteltuina valittuihin menettelyihin,
jotka ilmoitetaan tarjouksessa, ovat seuraavat:
Menettely A:
AI CN-koodiin

1905 20,

1905 30,

1905 90 40,

1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 ja 1905 90 90
kuuluvat tuotteet;

A2 seuraavat vähittäismyyntituotteet:

a) CN-koodiin 1704 90 51 , 1704 90 55, 1704 90 61 ,
1704 90 65, 1704 90 71 , 1704 90 75 ja 1704 90 99
kuuluvat sokerivalmisteet,

b) CN-koodiin 1806 90 50 kuuluvat sokerivalmisteet,

c) CN-koodiin 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 60,
1806 90 70 ja 1806 90 90 kuuluvat, kaakaota sisäl
tävät elintarvikevalmisteet, muut kuin suklaa ja
suklaatuotteet,

A3 vähittäismyyntiin tarkoitettuihin, suklaatuotteisiin
käytetyt, CN-koodiin 1806 31 00, 1806 90 11 ,
1806 90 19 ja 1806 90 31 kuuluvat täytteet.

Edellä A2 ja A3 kohdissa tarkoitettujen tuotteiden
maitorasvapitoisuuden on oltava vähintään 3 paino
prosenttia ja enintään 50 painoprosenttia.
A4 CN-koodiin 1901 20 00 ja 1901 90 99 kuuluvat tuot

muutu .

b) jauhevalmiste :

i) jossa on vähintään 40 prosenttia jauhoja ja/tai
tärkkelystä kuiva-aineiden painon perusteella
laskettuna, lisättynä maitorasvaa sekä muita
aineita kuten esimerkiksi sokeria (sakkaroosia),
jauhemaista kananmunaa tai jauhemaista
munankeltuaista, maitojauhetta, suolaa jne . ja

jonka maitorasvapitoisuus on suurempi kuin
90 painoprosenttia kokonaisrasvapitoisuudesta,
lukuun ottamatta aineiden tavanomaiseen
koostumukseen kuuluvaa rasvaa;

ii) josta saadaan alustamisen, muotoilun, nostatta
misen yhden tai useamman kerran tai leikkaa
misen jälkeen taikina; kyseisestä taikinasta
saadaan

paistamisen

tai

muun

vastaavan

lämpökäsittelyn jälkeen yhdistetyn nimik
keistön

nimikkeeseen

1905

kuuluvia,

Ai

kohdassa tarkoitettuja tuotteita; ja

iii) joka pakataan c alakohdan säännösten mukai
sesti .

c) pakkausvaatimukset:

i) taikina on pakattava pakkauksiin ryhmiteltyinä
yksiköinä;

teet :

a) taikina, lukuun ottamatta täytteitä, kuorrutteita ja
koristeita:

i) jossa on vähintään 40 prosenttia jauhoja ja/tai

tärkkelystä kuiva-aineiden painon perusteella
laskettuna, lisättynä maitorasvaa sekä muita

ii) jauhevalmisteet on pakattava enintään 25 kilo
gramman pakkauksiin .

iii) kahdessa edellä mainitussa tapauksessa
pakkauksissa on oltava selvästi näkyvin ja luet
tavin kirjaimin seuraavat tiedot:

L 350/6

| FT

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
5 artikla

— valmistuspäivä, mahdollisesti koodina,
— maitorasvapitoisuus painoprosentteina,
— maininta "Menettely A — asetuksen (EY)
Nro 2571 /97" 4 artikla,
— tarvittaessa 10 artiklan 4 kohdassa tarkoi

tettu järjestysnumero.

Jos interventiosta tuleva voi jalostetaan voiöljyksi, myön
netty voi on jalostettava kokonaisuudessaan rasvapitoisuu
deltaan vähintään 99,8-prosenttiseksi voiöljyksi ja siitä on
valmistettava vähintään 100 kilogrammaa voiöljyä 122,5
kilogrammaa käytettyä voita kohden .

Jos a ja b alakohdassa tarkoitetut tuotteet joko
jalostetaan samassa laitoksessa Ai kohdassa tarkoi
tetuiksi lopputuotteiksi tai kuljetetaan toimival
taisen viranomaisen hyväksymisen jälkeen suoraan
vähittäiskauppiaalle mainittua jalostusta varten, i),
ii) ja iii) alakohdassa tarkoitettujen edellytysten
noudattamista ei kuitenkaan vaadita.

A5 a) 16 lukuun kuuluvat liha-, kala-, äyriäis- ja nilviäis
valmisteet ja -säilykkeet sekä CN-koodiin
1902 20 10-1902 30 90 ja 1902 40 90 sekä
1904 90 10, 1904 90 90 ja 2005 80 00 kuuluvat
elintarvikevalmisteet.

b) CN-koodiin 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10 ja
ex 2103 90 90 kuuluvat kastikkeet ja valmisteet
kastikkeisiin

sekä

alanimikkeeseen

2104

10

6 artikla

1 . Sovellettaessa 3 artiklan a alakohtaa ja jos kyseessä
on valmistusvaiheessa tai heti sen jälkeisessä vaiheessa
samassa laitoksessa oleva voiöljy, lisätään poissulkien
kaikki muut tuotteet ja varmistuen aineiden tasaisesta
sekoittumisesta säädetyt vähimmäismäärät:

a) liitteen II tuotteita, jos voi tai voiöljy on tarkoitettu
käytettäväksi menettelyn A mukaisiin tuotteisiin,
b) liitteen III tuotteita, jos voi tai voiöljy on tarkoitettu
käytettäväksi menettelyn B mukaisiin tuotteisiin,

c) liitteen IV tuotteita, jos kyseessä on kerma.
2.

Jos erityisesti epätasaisen jakautumisen vuoksi kaik

kien liitteessä II olevassa I — V kohdassa, liitteessä III

kuuluvat tuotteet.

Kyseisten tuotteiden maitorasvapitoisuuden on oltava
vähintään viisi painoprosenttia kuiva-aineesta lasket
tuna .

Menettely B:

B1 CN-koodiin 2105 00 91
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ja 2105 00 99 kuuluvat

jäätelöt ja B2 kohdassa tarkoitetut valmisteet, jotka
soveltuvat käytettäviksi ilman muita toimenpiteitä
kuin mekaanista käsittelyä ja pakastusta, ja joiden

maitorasvapitoisuus on vähintään 4,5 painoprosenttia
ja enintään 30 painoprosenttia.

olevassa I — III kohdassa ja liitteessä IV olevassa 1
kohdassa tarkoitettujen tuotteiden pitoisuudet osoittau
tuvat säädettyjä vähimmäismääriä enemmän kuin 5
prosenttia, mutta vähemmän kuin 30 prosenttia pienem
miksi, 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta jalostusvakuu
desta pidätetään tai tukea alennetaan 1,5 prosenttia
kutakin säädettyjä vähimmäismääriä pienempää prosent
tiyksikköä kohden .
Ensimmäisen alakohdan säännöksiä ei kuitenkaan sovel

leta aistinvaraisiin merkkiaineisiin, jos liitteessä II olevan
a kohdan I — V kohdassa, liitteessä III olevan a kohdan

I — III kohdassa ja liitteessä IV olevan 1 kohdan a alakoh
dassa tarkoitettuja tuotteita lisätään sellainen määrä, että
niiden maku, väri tai tuoksu voidaan aistia 4 artiklassa

tarkoitettuihin lopputuotteisiin tai tarvittaessa 8 artiklassa
tarkoitettuihin välituotteisiin käyttöön asti .

B2 CN-koodiin

1806 20 80,

1806 20 95,

1806 90 90,

1901 90 99 ja 2106 90 98 kuuluvien jäätelöiden
valmistamiseksi tarkoitetut valmisteet, lukuun otta

matta jogurttia ja jogurttijauhetta, joiden maitorasvapi

toisuus on vähintään 10 painoprosenttia ja enintään

33

painoprosenttia; jäätelöiden

3.

Kunkin jäsenvaltion nimeämän toimivaltaisen vi

ranomaisen on varmistettava, että liitteissä II, III ja IV
olevien tuotteiden koostumusta ja ominaisuuksia, erityi

sesti puhtausastetta, noudatetaan.

valmistamiseksi

tarkoitetut valmisteet sisältävät yhtä tai useampaa

aromiainetta sekä emulgointiaineita tai stabilisaatto

reita ja soveltuvat käytettäviksi ilman muita toimenpi

teitä kuin mahdollista veden lisäämistä sekä mahdol
lisesti välttämätöntä mekaanista käsittelyä ja pakas
tusta .

7 artikla

1 . Jos merkkiaineellisen tai merkkiaineettoman
voiöljyn valmistus, merkkiaineiden lisääminen voihin tai
tapauskohtaisesti kermaan, tapahtuvat eri paikassa kuin
käyttö lopputuotteisiin tai tarvittaessa 8 artiklan mukaisiin

2. Lopputuotteiden myöhempi käsittely on sallittua
ainoastaan, jos saadut tuotteet kuuluvat johonkin 1

välituotteisiin, voiöljy, voi tai kerma pakataan suljettuihin

jalostuksen missään välivaiheessa.

pakkaamista yksittäispakkauksiin.

kohdassa tarkoitettuun CN-koodiin ja jos muuhun tariffi
nimikkeeseen kuuluvaa tuotetta ei valmisteta kyseisen

pakkauksiin, joiden nettopaino on vähintään 10 kilo
grammaa voin tai voiöljyn osalta, ja vähintään 25 kilo
grammaa kerman osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
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Voiöljy ja kerma voidaan myös kuljettaa säiliöissä tai
konteissa. Voiöljy voidaan ennen lopputuotteisiin käyttöä
pakata uudelleen suljettuihin pakkauksiin tässä artiklassa
tarkoitetuin edellytyksin tähän tarkoitukseen 10 artiklan
mukaisesti hyväksytyssä laitoksessa.
2.

Pakkauksissa on oltava selvästi näkyvin ja luettavin

kirjaimin maininta tästä asetuksesta ja käyttötarkoituksesta
(menettely A tai B), pakkausvaiheessa tehty viittaus
tarjouskilpailunumeroon, mahdollisesti koodina, jotta
toimivaltainen viranomainen voi varmistaa käytön määrä

päivän, sekä:

a) voiöljyn ollessa kyseessä yksi tai useampi liitteessä V
olevan 1 kohdan a alakohdan maininnoista. Merkityn

voiöljyn osalta mainintoja täydennetään käsitteellä
"merkkiaineellinen".

b) merkkiaineellisen voin ollessa kyseessä yksi tai
useampi liitteessä V olevan 1 kohdan b alakohdan
maininnoista.

c) merkkiaineellisen kerman ollessa kyseessä yksi tai
useampi liitteessä V olevan 1 kohdan c alakohdan
maininnoista.

L 350/7

muissa jäsenvaltioissa olevien ensimmäisten vastaanot
tajien nimet ja osoitteet sekä vastaavat myydyt määrät,

b) noudattamaan 11 artiklan ja 23 artiklan 4 kohdan
säännöksiä;
4.

Toimivaltainen

viranomainen

vastaa

2

kohdassa

tarkoitetun välituotteen valmistajan osalta 23 artiklan 3
kohdassa säädetyistä tarkastustoimenpiteistä;
5. Välituote pakataan nettopainoltaan vähintään 10
kilogramman suljettuihin pakkauksiin, jotka voivat sisältää
yksittäispakkauksia; tai kuljetetaan säiliöissä tai konteissa.
Tiheydeltään alhaiset, kuten vaahdotetut tuotteet, voidaan
kuitenkin pakata nettopainoltaan vähintään viiden kilo
gramman suljettuihin pakkauksiin, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta pakkaamista yksittäispakkauksiin .
Pakkauksissa on oltava käyttötarkoitusmerkinnän (menet
tely A tai B) ja tarvittaessa käsitteen "merkkiaineellinen"
lisäksi yksi tai useampi liitteessä V olevan 2 kohdan
maininnoista ja 9 artiklan a alakohdan tuotteiden osalta
viittaus tarjouskilpailunumeroon, mahdollisesti koodina,
jotta toimivaltainen viranomainen voi varmistaa käytön
määräpäivän .

9 artikla

8 artikla
Edellä 8 artiklassa tarkoitetut välituotteet ovat muita kuin

1.

Kun merkkiaineellinen tai merkkiaineeton voiöljy

tai voi käytetään välivaiheessa muihin kuin lopputuottei
siin muussa kuin lopullisen jalostuksen toteuttavassa
laitoksessa, noudatetaan 2 — 5 kohdassa säädettyjä edelly
tyksiä.

2. Jäljempänä 10 artiklan mukaisesti välituotteen
valmistuslaitos ja välituotteet hyväksytään tai jätetään
hyväksymättä hakemuksen perusteella, jossa täsmennetään
erityisesti valmistettujen tuotteiden koostumus ja niiden

CN-koodeihin 0401 — 0406 kuuluvia tuotteita, sanotun

kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan säännösten sovelta
mista.
Kuitenkin :

a) välituotteina pidetään CN-koodiin 0405 10 30 kuuluvia
tuotteita, joiden voirasvapitoisuus on vähintään 82
prosenttia ja jotka on valmistettu yksinomaan 1
artiklan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetusta

voiöljystä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kerman

voirasvapitoisuus sekä osoitetaan, että käyttö välivaiheen
tuotteisiin on perusteltua lopputuotteiden valmistuksessa.

lisäämistä, 10 artiklan mukaisesti tähän tarkoitukseen

hyväksytyssä laitoksessa, jos niihin on lisätty 6 artiklan
1 kohdassa tarkoitettuja merkkiaineita; tällöin maksettu
vähimmäismyyntihinta ja myönnetyn tuen enimmäis

Toimivaltaiselle viranomaiselle on toimitettava hyväksy
mishakemuksen kanssa samanaikaisesti luettelo lopullisen

määrä vastaavat vähimmäismyyntihintaa sekä tuen

enimmäismäärää, jotka on vahvistettu 18 artiklan
mukaisesti rasvapitoisuudeltaan 82-prosenttiselle merk

jalostuksen toteuttavista laitoksista ja tarvittaessa luettelo
ensimmäisistä vastaanottajista muissa jäsenvaltioissa.

Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on

kiaineelliselle voille;

b) välituotteina ei pidetä liitteessä VI tarkoitettuja seoksia.

toimitettava viimeksi mainittu luettelo muille kyseisille

jäsenvaltioille. Nämä luettelot päivitetään hyväksynnän
antavan jäsenvaltion säännösten mukaisesti;

3. Jos 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu
haltija on jälleenmyyjä, sen on sitouduttava myyntisopi
muksen mukaisesti :

10 artikla

1.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun

voiöljyn valmistus, 5 artiklassa tarkoitettu voin voiöljyksi
jalostus, 6 artiklassa tarkoitettu merkkiaineiden lisäys, 7
artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu voiöljyn

tuksen osalta lopputuotteiksi jalostavan laitoksen tai

uudelleen pakkaaminen, 8 artiklassa tarkoitettu välituot
teisiin käyttö ja sovellettaessa 3 artiklan b alakohtaa voin,
voiöljyn, välituotteiden ja kerman käyttö lopputuotteisiin

olevien ensimmäisten vastaanottajien ja tarvittaessa

tehdään hyväksytyssä laitoksessa.

a) pitämään kirjanpitoa, josta ilmenee kunkin toimi

jalostavien laitosten tai niiden puuttuessa jäsenvaltiossa
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Laitos hyväksytään ainoastaan, jos:

a) sillä on sopivat tekniset laitteet vähintään viiden
voitonnin tai vastaavan määrän voiöljyä tai kermaa tai
tarvittaessa välituotteita valmistamiseksi tai käyttämi
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5. Hyväksyntä perutaan, jos edellä 2 kohdan a ja b
alakohdassa säädettyjä ennakkoedellytyksiä ei enää nouda
teta. Hyväksyntä voidaan myöntää uudestaan kyseisen
laitoksen pyynnöstä kuuden kuukauden kuluttua ja perus
teellisen tarkastuksen jälkeen .

seksi kuukausittain ;

b) sillä on tilat muiden kuin voirasvojen mahdollisten
varastojen erottamiseksi ja tunnistamiseksi;

c) se sitoutuu pitämään jatkuvaa kirjanpitoa käytettyjen
rasvojen määristä ja niiden koostumuksesta ja alkupe
rästä sekä saatujen tuotteiden määristä, koostumuksesta

ja voirasvapitoisuudesta ja, lukuun ottamatta laitoksia,
jotka myyvät lopputuotteita vähittäismyyntivaiheessa,

näiden tuotteiden lähtöpäivistä ja haltijoiden nimistä ja
osoitteista, jotka todistetaan viittaamalla lähetysluette
loihin ja laskuihin;

Jos havaitaan, että laitos ei ole noudattanut jotain 2
kohdan c ja d alakohdan sitoumuksista tai muuta tästä
asetuksesta johtuvaa velvoitetta, jollei kyseessä ole ylitse
pääsemätön este, hyväksyntä keskeytetään 1 — 12 kuukau
deksi, rikkomuksen vakavuusaste huomioon ottaen . Jäsen

valtio voi päättää olla määräämättä mainittua keskeytystä,
jos osoitetaan, että rikkomus ei ole tahallinen tai se ei
johdu vakavasta laiminlyönnistä ja että sillä on vain
vähäinen merkitys.

d) jotka sitoutuvat toimittamaan 23 artiklassa tarkoitetulle

11 artikla

tarkastuksesta vastaavalle viranomaiselle tuotanto-ohjel

mansa tarjouskohtaisesti, kuten tarjous on määritelty
16 artiklassa, kyseisen jäsenvaltion määrittämiä yksi

tyiskohtaisia sääntöjä noudattaen. Jos 23 artiklassa
tarkoitetut tarkastukset johtavat kuitenkin siihen, että

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut tuotteet on valmistettava ja

käytettävä lopputuotteisiin yhteisössä kuuden kuukauden

toimivaltainen viranomainen tekee tarkastuksia usein

kuluessa laskettuna 14 artiklan 2 kohdassa vahvistetun,

ja vähintään kerran kuussa, jäsenvaltio voi hyväksyä

erityistä tarjouskilpailua koskevien tarjousten jättämisen
määräajan päättymispäivää seuraavan kuukauden alusta.

tuotanto-ohjelmia, joissa ei ole viittausta tarjoukseen;

e) se sitoutuu toimittamaan toimivaltaiselle viranomai

selle sitä koskevat, liitteissä IX - XIII tarkoitetut tiedot

jäsenvaltion vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen
mukaisesti .

3. Jos laitos käyttää tai valmistaa tuotteita, jotka saavat
tukea tai joille on myönnetty hinnanalennusta yhteisön
eri järjestelmien mukaisesti, sen on lisäksi sitouduttava:

a) pitämään erikseen 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja
kirjanpitoja,

b) käyttämään tai valmistamaan peräkkäin mainittuja

tuotteita. Asianomaisen laitoksen pyynnöstä jäsenval
tiot voivat kuitenkin hyväksyä, että tätä velvoitetta ei

vaadita, jos laitoksessa on kyseisen voin mahdollisten
varastojen erottamisen ja tunnistamisen mahdollistavat
tilat.

4. Vastaavat järjestysnumeroin merkityt hyväksynnät
antaa jäsenvaltio, jonka alueella:

12 artikla

1.

Hyväksytyn tarjouksen tekijän on:

a) toteutettava tai annettava toiselle toteutettaviksi omiin
nimiinsä ja omalla kustannuksellaan voiöljyn valmis
tukseen ja merkkiaineiden lisäykseen liittyvät toimen
piteet;

b) pidettävä kirjanpitoa, josta ilmenee kunkin toimituksen

osalta ostajien nimet ja osoitteet sekä vastaavat määrät
täsmentämällä tuotteiden käyttötarkoitus (menettely A

tai B) ja täsmentämällä joko 11 artiklassa tarkoitettu
käytön määräpäivä tai tarjouskilpailunumero, mahdolli
sesti koodina. Jos hyväksytyn tarjouksen tekijä käyttää
tai valmistaa tuotteita, jotka saavat tukea tai joille on

myönnetty hinnanalennusta yhteisön eri järjestelmien

mukaisesti, kustakin järjestelmästä on pidettävä erillistä
kirjanpitoa.

a) voiöljy valmistetaan,

c) sisällytettävä kuhunkin myyntisopimukseen:

b) merkkiaineet lisätään voihin tai kermaan,
c) valmistetaan välituotteita,

d) valmistetaan lopputuotteita sovellettaessa 3 artiklan b
alakohtaa.

i) velvoite noudattaa välituotteiden valmistuksessa 8
ja 9 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä,
ii) velvoite täyttää tarvittaessa 3 artiklan b alakoh
dassa tarkoitettu sitoumus,
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iii) velvoite käyttää lopputuotteisiin täsmentäen käyt
tötarkoitusta (menettely A tai B) 11 artiklassa
tarkoitetussa määräajassa,
iv) tarvittaessa b alakohdassa tarkoitettu kirjanpitovel

L 350/9

neljättä tiistaita. Jos tiistai on yleinen vapaapäivä,
määräaika päättyy edellisenä arkipäivänä kello 12 (Brys
selin aikaa).

voite,

v) velvoite noudattaa 10 artiklan säännöksiä,
vi) velvoite pitää vastaavia rekistereitä kuin
artiklan

2

kohdan

c

alakohdassa

15 artikla

10

tarkoitettua

kirjanpitoa käytettäessä merkkiaineellisia tuotteita
lopputuotteisiin,
vii) sopimuksentekijän velvoite toimittaa sitä koskevat,
liitteissä IX — XIII tarkoitetut tiedot toimivaltai

selle viranomaiselle jäsenvaltion määrittämien
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti,
viii) tarvittaessa velvoite toimittaa tuotanto-ohjelma.

2. Jos hyväksytyn tarjouksen tekijä on lopputuotteiden
valmistaja, tämän on pidettävä kirjanpitoa 10 artiklan 2
kohdan c alakohdan mukaisesti ja toimitettava tuotanto
ohjelmansa 10 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti.

1 . Interventioviranomainen pitää ajan tasalla ja antaa
asiasta kiinnostuneille pyynnöstä 13 artiklan 2 kohdan a
alakohdassa tarkoitetun luettelon kylmävarastoista, joihin
tarjouskilpailuun tarkoitettu voi ja sitä vastaavat määrät on
varastoitu. Lisäksi interventioviranomainen julkaisee sään
nöllisesti sopivaksi katsomallaan tavalla, jonka se ilmoittaa
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tarjouskilpailuilmoi
tuksessa, tämän päivitetyn luettelon . Interventioviran
omainen ilmoittaa komissiolle tarjousten lähettämisen
yhteydessä myyntiin käytettävissä olevan voin määrät.
2.

Interventioviranomaisen

on

toteutettava tarvittavat

toimenpiteet, jotta tarjouksen tekijät voivat tutkia omalla
kustannuksellaan ennen tarjouksen jättämistä myytäväksi
saatetusta voista otettuja näytteitä.

III LUKU

16 artikla

Tarjouskilpailumenettelyt
13 artikla

1 . Tarjouksen tekijät osallistuvat erityiseen tarjouskil
pailuun joko kirjatulla kirjeellä tai jättämällä interventiovi
ranomaiselle kirjallisen tarjouksen saantitodistusta vastaan
tai käyttämällä jotakin kirjallista televiestintämuotoa.

1 . Pysyvä tarjouskilpailuilmoitus julkaistaan Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä vähintään kahdeksan
päivää ennen tarjousten jättämiselle säädetyn ensim

Jos kyseessä on interventiovoin myynti, tarjous jätetään
voita hallussaan pitävälle interventioviranomaiselle.

mäisen määräajan päättymistä.

Jos kyseessä on tuen myöntäminen, tarjous jätetään :

Interventioviranomainen laatii tarjouskilpailuilmoi

2.

tuksen ja ilmoittaa erityisesti tarjousten jättöajan ja -pai

a) sovellettaessa 3 artiklan a alakohtaa sen jäsenvaltion
interventioviranomaiselle, jonka alueella merkkiai
neiden lisääminen tapahtuu:

kan .

Hallussaan pitämiensä kyseisten voin määrien osalta inter

b) sovellettaessa 3 artiklan b alakohtaa sen jäsenvaltion
interventioviranomaiselle, jonka alueella ensimmäinen
seuraavista toimenpiteistä tapahtuu:

ventioviranomainen ilmoittaa lisäksi :

a) niiden kylmävarastojen sijainnin, joihin myytäväksi

tarkoitettu voi on varastoitu; tähän luetteloon kylmäva

i) voiöljyn valmistus, tai
ii) voin käyttö välituotteisiin, tai

rastoista sisältyvät ainoastaan varastot, joihin vanhin voi
on varastoitu;

b) myytäväksi tarkoitetun interventiovoin määrät kussakin

iii) voin tai kerman käyttö lopputuotteisiin.

varastossa .

2.
14 artikla

1.

Interventioviranomainen panee toimeen erityiset

tarjouskilpailut pysyvän tarjouskilpailun voimassaoloai

Interventiovoin myynnin osalta tarjouksessa on

ilmoitettava :

a) tarjouksen tekijän nimi ja osoite;
b) haettava määrä;

kana .

c) voin käyttötarkoitus (menettely A tai B) ja käyttötapa

2. Erityisten tarjouskilpailujen tarjousten jättöaika
päättyy kunkin kuukauden toisena ja neljäntenä tiistaina
kello 12 (Brysselin aikaa), lukuun ottamatta joulukuun

viitaten 3 artiklan asiaa koskeviin säännöksiin, ja tarvit
taessa 9 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen välituot
teiden valmistus;
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d) tarjottu hinta 100 kilogrammalta voita, lukuun otta
matta sisäistä verotusta, vapaasti kylmävarastossa,
ecuina ilmaistuna;

e) mahdollisesti jäsenvaltio, jonka alueella voi käytetään
lopputuotteisiin tai jalostetaan voiöljyksi, merkkiaineet
lisätään voihin tai välituotteet valmistetaan;
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interventioviranomaisen nimenomaiseen irtisanomiseen
asti, jos:

a) ensimmäisessä tarjouksessa täsmennetään,
tarjouksen tekijä haluaa soveltaa tätä alakohtaa,

että

b) myöhemmissä tarjouksissa viitataan tähän alakohtaan
sekä ensimmäisen tarjouksen päiväykseen.

f) tarvittaessa kylmävarasto, johon voi on varastoitu sekä
mahdollisesti korvaava varasto .

5.

Tarjousta ei voida perua kyseistä erityistä tarjouskil

pailua koskevien tarjousten jättämistä koskevan, 14
Tuen myöntämisen osalta tarjouksessa on ilmoitet

3.
tava :

artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymisen
jälkeen .

a) tarjouksen tekijän nimi ja osoite;

b) kerman, voin tai voiöljyn määrä, jonka osalta tukea
haetaan sekä voin rasvapitoisuus;

c) käyttötarkoitus (menettely A tai B) ja käyttötapa
viitaten 3 artiklan asiaa koskeviin säännöksiin, ja tarvit
taessa 9 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen välituot
teiden valmistus;

17 artikla

1 . Ensisijaiset vaatimukset, joiden täyttäminen varmis
tetaan antamalla 180 ecua tonnia kohden oleva tarjousva
kuus, ovat tarjouksen voimassaolo tarjousten jättämisen
määräajan päättymisen jälkeen ja tapauskohtaisesti :
a) interventiosta tulevan voin ollessa kyseessä 18 artiklan

2 kohdassa tarkoitetun jalostusvakuuden antaminen ja

d) tuen ehdotettu määrä 100 kilogrammaa kermaa, voita
tai voiöljyä kohden, lukuun ottamatta tarvittaessa

hinnan maksaminen 20 artiklan 2 kohdassa vahviste

tussa määräajassa,

merkkiaineita, ecuina ilmaistuna.

4.

Tarjous on voimassa ainoastaan, jos:

a) se koskee ainoastaan yhtä ja samaa tuotetta (interven
tiosta tulevaa voita, kermaa tai voita tai voiöljyä), voin
osalta samaa rasvapitoisuutta (vähintään 82 prosenttia
tai alle 82 prosenttia), samaa käyttötarkoitusta (menet
tely A tai B) ja samaa käyttötapaa (merkkiaineellinen
tai merkkiaineeton);

b) se koskee vähintään 5 tonnin voimäärää tai 12 tonnin
kermamäärää tai 4 tonnin voiöljymäärää. Jos varastossa
saatavilla oleva määrä on kuitenkin alhaisempi, saata
villa oleva määrä muodostaa tarjouksen vähimmäis
määrän ;

c) siihen liitetään 3 artiklan johdantokappaleessa tarkoi
tettu sitoumus ja tarvittaessa 3 artiklan b alakohdassa
tarkoitettu sitoumus;

d) tarjouksen tekijä liittää tarjoukseen ilmoituksen, jonka
mukaan tarjouksen tekijä sanoutuu irti kaikista
mahdollisesti myönnetyn interventiovoin laatua ja
ominaisuuksia koskevista valituksista, sanotun kuiten

kaan rajoittamatta 18 artiklan 4 kohdan soveltamista;

b) edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden
ollessa kyseessä ja sovellettaessa 3 artiklan a alakohtaa
18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu jalostusvakuuden
antaminen, tai sovellettaessa 22 artiklan 3 kohdan

toista alakohtaa niiden käyttö lopputuotteisiin,
c) edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden
ollessa kyseessä ja sovellettaessa 3 artiklan b alakohtaa
niiden käyttö lopputuotteisiin .
2. Tarjousvakuus annetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa
tarjous esitetään .

Jos tarjouksesta kuitenkin ilmenee 16 artiklan 2 kohdan e
alakohdan mukaisesti, että voin käyttö lopputuotteisiin tai
tarvittaessa voiöljyn valmistus tai merkkiaineiden lisäys
voihin tai välituotteiden valmistus tehdään muussa jäsen
valtiossa kuin jäsenvaltiossa, jossa tarjous esitetään, vakuus
voidaan jättää toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka tämä
jäsenvaltio on nimennyt ja joka toimittaa tarjouksen teki
jälle 16 artiklan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitetun todis
teen . Tällöin kyseinen interventioviranomainen ilmoittaa

toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle
seikoista, jotka oikeuttavat vakuuden vapauttamiseen tai
menettämiseen .

e) esitetään todiste, jonka mukaan tarjouksen tekijä on
antanut ennen tarjousten jättämisen määräajan päätty

mistä kyseisen erityisen tarjouskilpailun osalta 17

18 artikla

artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tarjousvakuuden .
1.

Edellä ensimmäisen alakohdan c ja d alakohdassa tarkoi
tetut, interventioviranomaiselle ensin ilmoitetut tarjousta
koskevat sitoumukset ovat voimassa ilman erillistä ilmoi

tusta myöhemmille tarjouksille tarjouksen tekijän tai

Erityisen tarjouskilpailun osalta saatujen tarjousten

perusteella vahvistetaan interventiovoin vähimmäismyyn
tihinta sekä kerman, voin ja voiöljyn tuen enimmäismäärä

asetuksen (ETY) N:o 804/68 30 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen . Hinta ja tuki voivat vaihdella;

20. 12. 97

I FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
19 artikla

a) käyttötarkoituksen mukaan (menettely A tai B),

b) voin rasvapitoisuuden mukaan,

c) käyttötavan mukaan 3 artiklan mukaisesti.
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1 . Tarjous hylätään, jos interventiovoista tarjottu hinta
on pienempi kuin vähimmäishinta tai jos ehdotettu tuen
määrä on suurempi kuin tuen enimmäismäärä ottaen
huomioon käyttötarkoitus, voin rasvapitoisuus ja käyttö
tapa .

Asetuksen (ETY) N:o 804/68 30 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen tarjouskilpailu voidaan päättää
jättää ratkaisematta.

2. Tarjouskilpailun voittaa korkeimman hinnan tarjon
nut, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan sään
nösten soveltamista.

2.

Vähimmäismyyntihinnan tai -hintojen tai tuen

enimmäismäärän

tai

-määrien

kanssa

samanaikaisesti

vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 804/68 30 artiklassa

säädettyä menettelyä noudattaen jalostusvakuuden määrä
tai sen määrät 100 kilogrammaa kohden joko voin inter
ventiohinnan ja vahvistettujen vähimmäishintojen eron tai
tuen määrien mukaan .

Jalostusvakuuden tarkoituksena on varmistaa ensisijaisten
vaatimusten täyttyminen :

a) joko interventiovoin ollessa kyseessä:

i) voin voiöljyksi jalostuksen osalta 5 artiklan mukai
sesti ja mahdollisen merkkiaineiden lisäyksen tai
merkkiaineiden voihin lisäyksen osalta
)a

ii) voin tai voiöljyn, joihin on lisätty tai jätetty lisää
mättä merkkiaineita, lopputuotteisiin käytön osalta;

b) tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden
ollessa kyseessä ja sovellettaessa 3 artiklan a alakohtaa
lopputuotteisiin käytön osalta.
3.

Edellä 2 kohdassa tarkoitetut jalostusvakuuksien

vapauttamiseksi tarvittavat todisteet on jätettävä sen jäsen

valtion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa
vakuus annetaan, 1 2 kuukauden kuluessa 1 1 artiklassa
tarkoitetun määräajan päättymisestä.

Interventioelin myy interventiovoin sen varastoonsaapu
mispäivän perusteella ja aloittaa saatavilla olevan koko
naismäärän tai tarvittaessa toimijan nimeämässä varastossa
tai varastoissa saatavilla olevan määrän vanhimmasta tuot
teesta .

3 . Kun kyseessä on interventiovoin myynti ja jos kysei
sessä varastossa saatavilla olevaa määrää ei ole myyty
loppuun, tarjouskilpailu ratkaistaan jäljellä olevan määrän
osalta muiden tarjousten tekijöiden kesken tarjottujen
hintojen mukaan aloittaen korkeimmasta hinnasta. Kun
jäljellä oleva määrä on enintään yksi tonni, tätä määrää
tarjotaan tarjousten tekijöille samoin edellytyksin kuin
näille jo myönnettyjen määrien osalta.

Kun kyseisen varaston saatavilla oleva määrä ylittyy
tarjouksen hyväksymisen vuoksi, kyseisen tarjouksen
tekijän tarjous hyväksytään ainoastaan tämän määrän
osalta. Poiketen kuitenkin siitä, mitä 1 6 artiklan 2 kohdan
f alakohdassa säädetään , interventioviranomainen nimeää

muita varastoja tarjouksen määrän saavuttamiseksi.
Kun saatavilla oleva määrä ylittyy sen vuoksi, että samalle

varastolle hyväksytään useita samat hinnat sisältäviä
tarjouksia voin samaan käyttötarkoitukseen, samalle rasva
pitoisuudelle ja samaan käyttötapaan, tarjoukset hyväksy
tään jakamalla käytettävissä oleva määrä suhteessa kysei
sissä tarjouksissa ilmoitettuihin määriin. Jos kyseisen jaka
misen vuoksi myönnettävät määrät ovat pienempiä kuin
viisi tonnia, tarjouskilpailu ratkaistaan arvonnalla.

4.

Tarjouskilpailusta johtuvia oikeuksia ja velvoitteita ei

voida siirtää.

Jos 11 artiklassa vahvistettu määräaika ylittyy yhteensä
vähemmän kuin 60 päivällä, jalostusvakuudesta pidätetään

neljä ecua tonnia ja päivää kohden. Tämän ajanjakson
jälkeen sovelletaan jäljelle jäävän määrän osalta komission

IV LUKU

asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (■) 23 artiklaa.

4. Jos 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen ensisi
jaisten vaatimusten noudattamatta jättäminen 1 1 artiklassa

Tarjouskilpailun

toteuttaminen

interventiovoin

myynnin osalta

vahvistetussa määräajassa aiheutuu siitä, että interventiosta

tuleva voi osoittautuu kulutukseen kelpaamattomaksi,

20 artikla

jalostusvakuudet vapautetaan komission suostumuksella,
kun on toteutettu aiheelliset toimenpiteet kyseisen jäsen

valtion viranomaisten valvomana.

1.

Interventioviranomainen

ilmoittaa

viipymättä

kaikille tarjouksen tekijöille erityiseen tarjouskilpailuun
(•) EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5

osallistumisen tuloksesta .
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2. Hyväksytyn tarjouksen tekijä maksaa interventiovi
ranomaiselle ennen voin siirtoa ja 21 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetussa määräajassa siirrettäviksi aikomiensa määrien
osalta tarjoustaan vastaavan summan ja antaa 18 artiklan 2
kohdassa tarkoitetun jalostusvakuuden .

3.

Jos tarjouskilpailun voittaja ei ole suorittanut edellä

tarkoitettua maksua säädetyssä määräajassa, 17 artiklan 1
kohdassa tarkoitettu vakuus pidätetään ja sen lisäksi

myynti päättyy jäljellä olevien määrien osalta, ellei
kyseessä ole ylivoimainen este .

tarkoituksen tai käyttötavan muuttamiseen ennen merk
kiaineiden lisäämistä sovellettaessa 3 artiklan a alakohtaa .

Jos 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vähimmäismyynti
hinta tai

tarvittaessa tuen

enimmäismäärä ovat samat

menettelyille A ja B, toimivaltainen viranomainen voi
kuitenkin antaa 16 artiklassa tarkoitetun tarjouksen koko
naismäärän osalta hyväksytyn tarjouksen tekijän pyyn
nöstä luvan kyseisten kahden menettelyn väliseen käyttö
tarkoituksen muuttamiseen sen valvonnassa ja tämän
asetuksen säännöksiä noudattaen .

21 artikla

1.
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Kun 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määrän

maksu on suoritettu ja 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

Tarjouskilpailun toteuttaminen tuen myöntämisen

vakuus on annettu, interventioviranomainen myöntää

osalta

luovutusasiakirjan, jossa mainitaan :

a) edellä mainitut edellytykset täyttävä määrä ja sitä

22 artikla

koskevan tarjouksen järjestysnumero;

b) kylmävarasto, johon voi on varastoitu;

c) voin varastosta siirron määräpäivä;
d) lopputuotteisiin käytön määräpäivä;

e) edellä 3 artiklan säännösten perusteella valittu käyttö
tapa

1.

Interventioviranomainen

ilmoittaa

viipymättä

kaikille tarjouksen tekijöille erityiseen tarjouskilpailuun
osallistumisen tuloksesta.

2.

Hyväksyttyjen tarjousten tekijöille on ilmoitettava

erityisesti:

a) kyseiselle voin, voiöljyn tai kerman määrälle myön
netty tuen määrä ja sitä koskevan tarjouksen järjestys
numero;

ja

käyttötarkoitus (menettely A tai B).

b) tarvittaessa jalostusvakuuden määrä;

c) lopputuotteisiin käytön määräpäivä;

2. Tarjouskilpailun voittaja siirtää hänelle myönnetyn
voin 45 päivän kuluessa tarjousten viimeisestä jättöpäi
västä. Siirtäminen voidaan jakaa osiin .

d) edellä 3 artiklan säännösten perusteella valittu käyttö
tapa ja käyttötarkoitus (menettely A tai B), sanotun

kuitenkaan rajoittamatta 21 artiklan 4 kohdan sovelta
mista.

Jos 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu maksu on suori

tettu, eikä voita ole siirretty edellä tarkoitetun määräajan
kuluessa, tarjouskilpailun voittaja vastaa voin varastointi

kustannuksista ja -riskeistä 1 kohdan c alakohdassa tarkoi
tettua päivää seuraavasta päivästä alkaen.
3.

Interventioviranomainen luovuttaa voin pakkauk

sissa, joihin on merkitty selvästi näkyvin ja luettavin
kirjaimin viittaus tähän asetukseen ja käyttötarkoitukseen

(menettely A tai B) ja voin käyttötapa viitaten 3 artiklan
asiaa koskeviin säännöksiin .

Voi jää alkuperäiseen pakkaukseensa 3 artiklan mukaisten
käyttötoimenpiteiden aloittamiseen asti.

3.

Tukea ei makseta hyväksytyn tarjouksen tekijälle

ennen kuin on esitetty 12 kuukauden kuluessa 11 artik

lassa säädetystä viimeisestä määräajasta seuraavat todisteet:
a) voin osalta:

i) että se täyttää 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa
tarkoitetut edellytykset
)a

iij että se on käytetty lopputuotteisiin 11 artiklassa

tarkoitetussa määräajassa tai sovellettaessa 3 artiklan
a alakohtaa, että 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
jalostusvakuus on annettu;

b) voiöljyn osalta:

4. Asiallisesti perustelluista kaupallisista syistä interven
tioviranomainen voi antaa luvan valvontansa alaisena ja
tämän asetuksen säännöksiä noudattaen 16 artiklassa
tarkoitetun tarjouksen kokonaismäärän osalta voin käyttö

i) että se on valmistettu liitteen I vaatimusten mukai
sesti 11 artiklassa tarkoitetussa määräajassa
)a
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ii) että se on käytetty lopputuotteisiin 11 artiklassa
tarkoitetussa määräajassa tai sovellettaessa 3 artiklan

2.

Valmistettaessa merkkiaineellista tai

L 350/ 13

merkkiainee

tonta voiöljyä, tai lisättäessä merkkiaineita kermaan tai

a alakohtaa, että 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

voihin tai 7 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoi

jalostusvakuus on annettu;

tetun uudelleen pakkaamisen yhteydessä toimivaltainen
viranomainen tekee paikalla tehtävät tarkastukset 10

c) kerman osalta:

artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun laitoksen

i) että se vastaa 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa
tarkoitettuja edellytyksiä
)a

ii) että se on käytetty lopputuotteisiin 1 1 artiklassa
tarkoitetussa määräajassa tai sovellettaessa 3 artiklan
a alakohtaa, että 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

jalostusvakuus on annettu.

tuotanto-ohjelman mukaan siten , että kukin 16 artiklassa
tarkoitettu tarjous tarkastetaan vähintään kerran . Laadun
tarkastuksen toteuttamiseksi jäsenvaltiot voivat komission
suostumuksella ottaa käyttöön valvonnassaan olevan
omavalvontajärjestelmän tietyille hyväksytyille laitoksille .
Tarkastuksiin sisältyy näytteenotto ja ne kohdistuvat
erityisesti tuotanto-olosuhteisiin sekä käytetystä voista tai
kermasta saadun tuotteen määrään ja koostumukseen .

Edellä 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua jalostusvakuutta

ei tarvitse kuitenkaan antaa, jos tukea haetaan 23 artiklassa
tarkoitettujen tarkastusten toimeenpanon jälkeen ja jos
esitetään todiste lopputuotteisiin käytöstä 1 1 artiklassa
tarkoitetussa määräajassa.

4.

Tuki maksetaan 60 päivän kuluessa siitä, kun 3

kohdassa tarkoitetut todisteet on annettu interventiovi

ranomaiselle, niille määrille, joiden osalta nämä todisteet

Tarkastuksia täydennetään määräajoin jalostettujen
määrien perusteella yksityiskohtaisin tarkastuksin sekä
tarkastamalla 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoi

tettuja rekistereitä pistokokein ja tarvittaessa 12 artiklan 1
kohdan b alakohdassa tarkoitetun kirjanpidon tarkas
tuksen avulla sekä varmistamalla laitoksen hyväksynnän
edellytysten täyttyminen .

on esitetty.

Jäsenvaltio voi kuitenkin rajoittaa tuen maksamisen
yhteen hakemukseen kuukaudessa ja yhteen kertaan
tarjouskilpailua kohden.

3 . Voiöljyn tai voin välituotteisiin käytön valvonnasta
on säädettävä vähintään seuraavat yksityiskohtaiset sään
nöt:

a) kyseisten laitosten tarkastukset tehdään 10 artiklan 2

Jos 11 artiklassa vahvistetut määräajat ylittyvät yhteensä

kohdan d alakohdassa tarkoitetun tuotanto-ohjelman
mukaan paikan päällä ennalta ilmoittamatta käytetyistä
määristä riippuen, kuitenkin vähintään kerran kuukau
dessa. Tarkastukset kohdistuvat erityisesti välituot
teiden tuotanto-olosuhteisiin ja 8 artiklan 2 kohdassa

vähemmän kuin 60 päivää 3 artiklan b alakohdassa tarkoi

tettujen tuotteiden osalta, tukea alennetaan neljällä eculla
tonnia ja päivää kohden. Tämän ajanjakson jälkeen tuen

jäljelle jäävää määrää alennetaan 15 prosentilla, ja sen
jälkeen 2 prosentilla jokaista ylimääräistä ylityspäivää

ilmoitetun voirasvapitoisuuden noudattamiseen :

kohden .

i) tarkastamalla 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa
tarkoitetut rekisterit valmistettujen välituotteiden

Jos asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklassa tarkoitettua

ilmoitetun koostumuksen varmistamiseksi,

velvoitetta ei noudateta ja jos tämän asetuksen mukaisesti

ei ole säädetty erityisestä seuraamuksesta, tukea alennetaan

ii) ottamalla välituotteista näytteitä ja tutkimalla
käytettyjä voirasvoja niiden edellä tarkoitetuissa

15 prosentilla.

rekistereissä ilmoitetun koostumuksen varmistami
seksi,

Ylivoimaisen esteen sattuessa tai kun on aloitettu hallin
nollinen tutkimus oikeudesta tukeen , maksu suoritetaan

iii) valvomalla voirasvan saapumista laitokseen ja
valmistettujen välituotteiden lähtemistä laitoksesta.

vasta, kun oikeus tukeen on todettu .

b) edellä a alakohdassa tarkoitettua tarkastusta täydenne
tään varmistamalla laitoksen hyväksynnän edellytysten

VI LUKU

ja tarvittaessa 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kirjan
pidon noudattamisen täyttyminen ja tarkastamalla
perusteellisesti mainitut rekisterit:

Valvontatoimenpiteet

i) pistokokein sovellettaessa 3 artiklan a alakohtaa,
ii) kunkin välituotteiden tuotantoerän osalta sovellet

23 artikla

1.

Tämän asetuksen säännösten noudattamisen varmis

taessa 3 artiklan b alakohtaa .

Voin, voiöljyn, kerman tai välituotteen lopputuot

tamiseksi jäsenvaltioiden on toteutettava erityisesti 2 8

4.

nuksista jäsenvaltio vastaa.

seuraavat yksityiskohtaiset säännöt:

kohdassa säädetyt valvontatoimenpiteet, joiden kustan

teissa käytön valvonnasta on säädettävä vähintään
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a) kyseisten laitosten tarkastukset tehdään paikanpäällä
tarjouksessa ilmoitetun käyttötarkoituksen noudatta
misen valvomiseksi valmistusreseptien perusteella joko
10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen
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edellisen vuoden osalta tämän alakohdan soveltamista

paukset.

rekisterien tai 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa

Ensimmäisen alakohdan säännöksiä sovelletaan ainoas

tarkoitetun kirjanpidon tarkastuksilla:

kuukausittain voita tai sen ekvivalenttia vähintään
viisi tonnia . Näiden laitosten on toimitettava

taan, kun loppukäyttäjä tai tarvittaessa viimeinen jälleen
myyjä sitoutuu kirjallisesti ostamaan 12 kuukauden ajan
jaksona ainoastaan yhdeksän tonnin enimmäismäärän
voiekvivalenttia, josta tarvittaessa enintään 14 tonnia
kermaa tai sama määrä voita tai voiöljyä välituotteina.
Mainittuja säännöksiä ei sovelleta loppukäyttäjään tai
tarvittaessa viimeiseen jälleenmyyjään, joka ei ole noudat

tuotanto-ohjelmansa

tanut

i) pistokokein käytettyjen määrien mukaan sovellet
taessa 3 artiklan a alakohtaa, kuitenkin vähintään

kerran

kuukaudessa,

jos

laitoksessa

käytetään

10 artiklan 2 kohdan d

alakohdan mukaisesti ;

ii) kunkin lopputuotteiden tuotantoerän osalta sovel
lettaessa 3 artiklan b alakohtaa .

b) sovellettaessa 3 artiklan b alakohtaa a alakohdassa
tarkoitettu tarkastus tehdään vähintään kerran kuukau

dessa ja sitä täydennetään määräajoin varmistamalla:

i) 1 artiklan 2 kohdan noudattaminen ottamalla
tarvittaessa näytteitä lopputuotteista,

ii) laitoksen hyväksynnän edellytysten täyttyminen,
iii) edellä tarkoitetun 3 artiklan b alakohdan nojalla
annetun sitoumuksen noudattaminen . Tätä sään

sitoumustaan . Toimivaltainen

viranomainen

voi

kuitnekin hyväksyä uuden sitoumuksen katsoessaan sen
perustelluksi loppukäyttäjän tai tarvittaessa viimeisen
jälleenmyyjän sellaisen kirjallisen hakemuksen perusteella,
jossa täsmennetään aiemman noudattamatta jättämisen
syyt. Mainittu hyväksyminen voi tulla voimaan aikaisin
taan 12 kuukauden kuluttua hakemuksesta. Sillä välin
sovelletaan 4 kohdassa tarkoitettua tarkastusta.

7. Edellä 2 — 6 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia
täydennetään määräajoin tarkastamalla toimivaltaiselle
viranomaiselle 10 artiklan 2 kohdan e alakohdan ja 12
artiklan 1 kohdan c alakohdan vii) alakohdan mukaisesti
toimitettujen tietojen oikeellisuus.

nöstä ei enää sovelleta laitoksessa, joka ei ole
noudattanut sitoumustaan .

5. Sovellettaessa 3 artiklan b alakohtaa tuotantoerällä
tarkoitetaan merkkiaineettomasta voista, voiöljystä tai

kermasta valmistettujen tuotteiden määrää, joka tunniste
taan tarjoukseen tai osaan tarjousta kuuluvaksi 16 artik

8.

Tämän artiklan mukaisesti toteutetuista tarkastuk

sista on tehtävä tarkastuspöytäkirja, jossa täsmennetään
erityisesti tarkastuspäivä, tarkastuksen kesto, toteutetut
toimenpiteet.

lassa kuvatulla tavalla .
24 artikla

Sovellettaessa 3 artiklan a alakohtaa 3 kohdan a alakoh

dassa ja 4 kohdan a alakohdan i) alakohdassa tarkoitettu

tarkastus tehdään tunnistamalla käytetyt määrät tarjouk
siin kuuluviksi 16 artiklassa kuvatulla tavalla.

6. Sovellettaessa 3 artiklan a alakohtaa 4 kohdassa
tarkoitettu tarkastus katsotaan kuitenkin tehdyksi, jos

tarjouskilpailun voittaja tai tarvittaessa myyjä esittää
loppukäyttäjän tai tarvittaessa viimeisen jälleenmyyjän
ilmoituksen, jota sovelletaan kaikkeen myyntiin, jossa
ilmoittaja:

a) vahvistaa myyntisopimuksen lopputuotteisiin käyttöä

koskevan sitoumuksensa 12 artiklan 1 kohdan c
alakohdan iii) alakohdan mukaisesti,

b) ilmoittaa olevansa tietoinen seuraamuksista, jos
julkisten viranomaisten tekemissä tarkastuksissa ilme
nee, että säädetyjä velvoitteita ei ole noudatettu.

Interventioviranomaiselle on maksettava kyseisiä
määriä koskeva 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun

jalostusvakuuden suuruinen summa, sanotun kuiten

kaan rajoittamatta säädettyjä seuraamuksia tai seuraa
muksia, jotka kyseisen jäsenvaltion on säädettävä.

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi

ennen kunkin vuoden maaliskuun ensimmäistä päivää

1.

Komission asetuksen (ETY) N:o 3002/92 (') sään

nöksiä sovelletaan soveltuvin osin tässä asetuksessa tarkoi

tettuihin tuotteisiin, jollei siinä toisin säädetä. Edellä 1
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille tuotteille on myös

tehtävä asetuksen (ETY) N:o 3002/92 2 artiklassa tarkoi
tettu tarkastus 6 artiklassa tarkoitettujen toimien alettua,
tai merkkiaineettoman voiöljyn ollessa kyseessä sen val

mistuspäivästä alkaen, tai merkkiaineettoman voin väli

tuotteisiin käytön ollessa kyseessä käytöstä alkaen loppu
tuotteisiin käyttöön asti .

T5-valvontakappaleen 104 ja 106 kohdassa on ilmoitettava
liitteessä VII olevat erityismaininnat.

2.

Jos merkkiaineiden lisäys voihin tai kermaan tai

voin tai kerman sekoitus lopputuotteisiin tai tarvittaessa

välituotteisiin tapahtuu muussa kuin siinä jäsenvaltiossa,

jossa tuotteet valmistetaan, voin tai kerman mukana on

oltava jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toimittama
todistus 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen edellytysten
täyttämisestä.

(') EYVL L 301 , 17.10.1992, s. 17
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VII LUKU

Ilmoitukset

25 artikla

Sovelletaan asetusta (ETY) N:o 2220/85 ellei erityisistä
säännöksistä muuta johdu. Tässä asetuksessa säädetty
velvoitteen noudattamatta jättämisen seuraamus sulkee
pois asetuksessa (ETY) N:o 2220/85 säädetyt seuraamuk
set.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

1 ) joka kuukausi edeltävää kuukautta koskevat liitteessä
VIII tarkoitetut tiedot;

L 350 / 15

28 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 570/88 .
Tästä huolimatta sovelletaan seuraavia säännöksiä :

2) ennen 1 päivää maaliskuuta, 1 päivää kesäkuuta, 1
päivää syyskuuta ja 1 päivää joulukuuta kutakin kalen
terivuoden edeltävää neljännestä koskevat:

a) liitteissä IX, X, XI ja XII tarkoitetut tiedot;
b) maksettujen hintojen painotetut keskiarvot ilmoitta
malla äärirajat, sellaisina kuin ne ovat loppukäyttä
jien ilmoittamina jäsenvaltion vahvistamien yksi
tyiskohtaisten sääntöjen mukaisesti tai jäsenvaltion
toteuttamien pistokokeiden mukaan vahvistettuina;

a) asetusta (ETY) N:o 570/88 sovelletaan niihin tarjouskil
pailumenettelyihin, joissa tarjousten viimeinen jättö
päivä on ennen 1 päivää tammikuuta 1998, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 29 artiklan kolmannen
alakohdan soveltamista.

b) asetuksen (ETY) N:o 570/88 8 ja 9 artiklassa tarkoitet
tuja esipainettuja pakkauksia voidaan käyttää 30
päivään kesäkuuta 1998;
c) asetuksen (ETY) N:o 570/88 23 artiklan 5 kohdassa

c) tapaukset, joissa on todettu, että 1 artiklan 2
kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ei ole noudatettu .

3) ennen kunkin vuoden 1 päivää maaliskuuta edeltävää

vahvistetut sitoumukset ja laitosten ja välituotteiden
hyväksyminen mainitun asetuksen 10 artiklan mukai
sesti säilyvät voimassa tässä asetuksessa, lukuun otta
matta sitoumuksia ja hyväksyntöjä, jotka koskevat
CN-koodeihin 0402 21 19 ja 0402 21 99 kuuluvia tuot

vuotta koskevat:

teita. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava,

— liitteessä XIII tarkoitetut tiedot;

että kyseinen laitos toteuttaa tämän asetuksen 10 artik
lassa tarkoitetut lisäsitoumukset 30 päivään kesäkuuta

— 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti sallittujen käyttö
tarkoitusten muutosten lukumäärä, kyseiset kilo
määrät ja käyttötarkoitukset.

1998 mennessä .

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viitauksina
tähän asetukseen .

Jäsenvaltioiden on toteutettava 10 artiklan 2 kohdan e
alakohdassa ja 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii)

29 artikla

alakohdassa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamiseksi

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen

tarvittavat toimenpiteet.

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

VIII LUKU

Loppusäännökset
26 artikla

Sovellettaessa tätä asetusta, lukuun ottamatta 8 , 10 ja 23

artiklan säännöksiä, Belgian ja Luxemburgin talousliittoa
pidetään yhtenä jäsenvaltiona.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1998 .

Hyväksytyn tarjouksen tekijän tämän asetuksen voimaan
tulopäivästä alkaen ja ennen lopputuotteisiin sekoittamista
esittämän pyynnön perusteella sovelletaan 4 artiklan, 6
artiklan 2 kohdan ja 23 artiklan 6 kohdan säännöksiä
ennen 1 päivää tammikuuta 1998 myönnettyihin määriin.
Tällöin toimivaltaisen viranomaisen on annettava sopi

muksen alkuperäisiä ehtoja muuttava täydennys ja lähetet
tävä siitä tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä yksi kappale
muiden kyseisten jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille.

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

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE I

Voiöljyn laatuvaatimukset (')
(ilman merkkiaineita) (')
— Maitorasva: vähintään 99,8 % .

— Vesi ja maidon rasvattomat ainesosat: enintään 0,2 % .
— Vapaat rasvahapot: enintään 0,35 % (öljyhappona ilmaistuna).
— Peroksidiluku: enintään 0,5 % (milliekvivalentteina aktiivista happea kilogrammaa kohti).
— Maku: puhdas.
— Haju: ei vieraita hajuja.

— Neutraloivat aineet, antioksidantit ja säilöntäaineet: ei ole.
— Muut kuin maitorasvat: ei ole (2).

(') Alla mainittuja vaatimuksia koskevat analyysit on tehtävä ennen liitteissä II ja III tarkoitettujen tuotteiden lisäämistä
/2\ Tutkimus on tehtävä tuotettujen määrien perusteella ennalta ilmoittamatta, mutta enintään 1 000 tonnilta ja/tai kerran
kuukaudessa asetuksessa (EY) N:o 454/95 olevassa liitteessä III tarkoitettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.
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LIITE II

Voiöljytonnia tai voitonnia kohden lisättävät tuotteet, menettely A
(6 artiklan 1 kohdan a alakohta)
Edellä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut tuotteet ovat seuraavat:

joko I:

a) — 250 g 4-hydroksi-3-metoksi-bentsaldehydiä, jota saadaan joko vaniljasta tai synteettisestä vanilliinista
tai

— 100 g 4-hydroksi-3-metoksi-bensaldehydiä, jota saadaan yksinomaan vaniljatangosta tai sen uutteesta
ja

b) — 1 1 kg enantiinihapon (n-heptaanihapon) triglyseridejä, jonka puhtausaste on vähintään 95 % triglyseri
dejä käyttövalmiissa tuotteessa, happoluvun ollessa enintään 0,3, saippuoitumisluvun ollessa 385 — 395
ja esteröityneen happo-osan muodostuessa vähintään 95 %sti enantiinihaposta
tai

— 1 50 g stigmasterolia (C29H48O = A 5,22-stigmastene-3-beta-ol), jonka puhtausaste on vähintään 95 %
käyttövalmiista tuotteesta
tai

— 170 g stigmasterolia (C29H48O = A 5,22-stigmastene-3-beta-ol), puhtausasteen ollessa vähintään 85 %
laskettuna käyttövalmiista tuotteesta, jossa on enintään 7,5 % brassikasterolia (C28H48O = A 5,22-ergos
tene-3-beta-ol) ja enintään 6 % sitosterolia (C29H50O = A 5,22-stigmastene-3-beta-ol);
tai II :

a) 20 g beeta-apo-8-karoteenihapon etyyliesteriä voirasvaan liukoisena yhdisteenä
ja

b) — 1 1 kg enantiinihapon (n-heptaanihapon) triglyseridejä, jonka puhtausaste on vähintään 95 % triglyseri
dejä käyttövalmiissa tuotteessa, happoluvun ollessa enintään 0,3, saippuoitumisluvun ollessa 385 — 395
ja esteröityneen happo-osan muodostuessa vähintään 95 %:sti enantiinihaposta
tai

150 g stigmasterolia (C29H4sO = A 5,22-stigmastene-3-beta-ol), jonka puhtausaste on vähintään 95 %
laskettuna käyttövalmiista tuotteesta
tai

170 g stigmasterolia (C29H480 = A 5,22-stigmastane-3-beta-ol), puhtausasteen ollessa vähintään 85%
laskettuna käyttövalmiista tuotteesta, joka sisältää enintään 7,5 % brassikasterolia (028^0 = A 5,22
ergostene-3-beta-ol) ja enintään 6 % sitosterolia (C29H50O = A 5,22-stigmastene-3-beta-ol);
tai III :

a) 250 kg puhdistettua rae- tai hienosokeria
ja

b)

1 1 kg enantiinihapon (n-heptaanihapon) triglyseridejä, jonka puhtausaste on vähintään 95 % triglyseri
dejä käyttövalmiissa tuotteessa happoluvun ollessa enintään 0,3, saippuoitumisluvun ollessa 385 395
ja esteröityneen happo-osan muodostuessa vähintään 95 %sti enantiinihaposta
tai

— 150 g stigmasterolia (C29H480 = A 5,22-stigmastene-3-beta-ol), jonka puhtausaste on vähintään 95 %
laskettuna käyttövalmiista tuotteesta,
tai

— 170 g stigmasterolia (C29H480 = A 5,22-stigmastene-3-beta-ol), puhtausasteen ollessa vähintään 85 %

laskettuna käyttövalmiista tuotteesta, jossa on enintään 7,5 % brassikasterolia (C28H46O = A 5,22-ergos
tene-3-beta-ol) ja enintään 6 % sitosterolia (C29H50O = A 5-stigmastene-3-beta-ol).
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tai IV:

a) Yhdisteet, jotka aiheuttavat yhden tai useamman mausteen aromin öljynä tai eteerisenä öljyuutteena, kuten
erityisesti sipuli-, valkosipuli-, rakuunaöljy jne. sellaisena määränä, että niiden maku on havaittavissa vielä
sen jälkeen kun merkkiaineellinen voiöljy on laimennettu merkkiaineettomalla voiöljyllä suhteessa 1 :20
ja

b) — 1 1 kg enantiinihapon (n-heptaanihapon) triglyseridejä, jonka puhtausaste on vähintään 95 % triglyseri
dejä käyttövalmiissa tuotteessa happoluvun ollessa enintään 0,3, saippuoitumisluvun ollessa 385 — 395
ja esteröityneen happo-osan muodostuessa vähintään 95 %sti enantiinihaposta
tai

— 150 g stigmasterolia (C29H4sO = A 5,22-stigmastene-3-beta-ol), jonka puhtausaste on vähintään 95 %
laskettuna käyttövalmiista tuotteesta
tai

— 170 g stigmasterolia (C29H480 = A 5,22-stigmastene-3-beta-ol), puhtausasteen ollessa vähintään 85 %
laskettuna käyttövalmiista tuotteesta, jossa on enintään 7,5 % brassikasterolia (C2sH460 = A 5,22-ergos
tene-3-beta-ol) ia enintään 6% sitosterolia (C29H5qO = A 5-stigmastene-3-beta-ol);
tai V :

a) — 500 g tymolia (5-metyyli-2-isopropyyli-l -fenoli; C JO H H O ), jonka puhtausaste on vähintään 99 %
tai

— 500 g eugenolia (4-allyyli-2-metoksifenoli; C10H12O2), jonka puhtausaste on vähintään 99 %
tai

— 10 g kapsaisiinia (trans-8-metyyli-N-vanillyyli-6-nonenamidi; C18H27NO3), jota on espanjanpippurin
eteerisessä öljyuutteessa
ja

b) — 1 1 kg enantiinihapon (n-heptaanihapon) triglyseridejä, jonka puhtausaste on vähintään 95 % triglyseri
dejä, käyttövalmiissa tuotteessa happoluvun ollessa enintään 0,3, saippuoitumisluvun ollessa 385 — 395
ja esteröityneen happo-osan muodostuessa vähintään 95 %sti enantiinihaposta
tai

150 g stigmasterolia (C29H4gO = A 5,22-stigmastene-3-beta-ol), jonka puhtausaste on vähintään 95 %
laskettuna käyttövalmiista tuotteesta
tai

— 170 g stigmasterolia (C29H48O = A 5,22-stigmastene-3-beta-ol), puhtausasteen ollessa vähintään 85 %

laskettuna käyttövalmiista tuotteesta, jossa on enintään 7,5 % brassikasterolia (C2sH460 = A 5,22-ergos
tene-3-beta-ol) ja enintään 6 % sitosterolia (C29H50O = A 5-stigmastene-3-beta-ol).
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LIITE III

Voiöljytonnia tai voitonnia kohden lisättävät tuotteet, menettely B
(6 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Edellä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut tuotteet ovat seuraavat:

joko I:
a) — 250 g 4-hydroksi-3-metoksi-bentsaldehydiä, jota saadaan joko vaniljasta tai synteettisestä vanilliinista
tai

— 100 g 4-hydroksi-3-metoksi-bentsaldehydiä, jota saadaan yksinomaan vaniljatangosta tai sen uutteista
ja

b) 600 g yhdistettä, jossa on vähintään 90 % sitosterolia ja erityisesti 80 % betasitosterolia (C29H50O =
A 5-stigmastene-3-beta-ol) sekä enintään 9% kampesterolia (C28H480 = A 5-ergostene-3-beta-ol) ja 1 %
muita steroleja mukaan lukien stigmasteroli (C2!)H480 = A 5,22-stigmastene-3-beta-ol);
ta

II :

a) 20 g beta-apo-8'-karoteenihapon etyyliestenä voirasvan liukoisena yhdisteenä
ja

b) 600 g yhdistettä, jossa on vähintään 90 % sitosterolia ja erityisesti 80 % betasitosterolia (C29H50O =
A 5-stigmastene-3-beta-ol) sekä enintään 9 % kampesterolia (C28H480 = A 5-ergostene-3-beta-ol) ja 1 %
muita steroleja, joiden mukana stigmasterolia (C29H480 = A 5,22-stigmastene-3-beta-ol)
ta

III :

a) 250 kg puhdistettua rae- tai hienosokeria
ja

b) 600 g yhdistettä, jossa on vähintään 90 % sitosterolia ja erityisesti 80 % betasitosterolia (C29H50O =
A 5-stigmastene-3-beta-ol) sekä enintään 9 % kampesterolia (C28H480 = A 5-ergostene-3-beta-ol) ja 1 %
muita steroleja mukaan lukien stigmasteroli (C29H480 = A 5,22-stigmastene-3-beta-ol).
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LIITE IV

KERMAAN LISÄTTÄVÄT TUOTTEET

(6 artiklan 1 kohdan c alakohta)

1 . 1 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa tarkoitettuun kermaan lisätään pois sulkien kaikki muut tuotteet
mukaan lukien kasvisrasvat:

a) — joko makua aiheuttavia yhdisteitä eli joko vaniljasta tai synteettisestä vanilliinista saatua 4-hydroksi
3-metoksi-bentsaldehydiä vähintään 250 ppm
— tai värin aiheuttavia yhdisteitä eli beta-apo-8'-karoteenihapon etyyliesteriä maitorasvaan liukoisena
yhdisteenä vähintään 20 ppm
ja

b) — joko vähintään 1 %:n annoksena enatiinihapon (n-heptaanihapon C7) triglyseridejä, puhtausasteen
ollessa vähintään 95 % triglyseridejä käyttövalmiissa tuotteessa happoluvun ollessa enintään 0,3,
saippuoitumisluvun ollessa 385 — 395 ja esteröityneen happo-osan muodostuessa vähintään 95 %:sti
enatiinihaposta,
— tai vähintään 1 %:n annoksena n-undekaanihapon (Cu ) triglyseridejä, puhtausasteen ollessa vähin
tään 95 % triglyseridejä käyttövalmiissa tuotteessa, happoluvun ollessa enintään 0,3, saippuoitumis
luvun ollessa 275 — 285 ja esteröityneen happo-osan muodostuessa vähintään 95 %:sti n-undekaani
haposta,
— tai annoksena vähintään 600 ppm yhdistettä, jossa on vähintään 90 % sitosterolia ja erityisesti 80 %
beta-sitosterolia sekä enintään 9 % kampesterolia ja 1 % muita steroleja, joiden joukossa stigmaste
rolia,

— tai suoraan lisättynä 2 %:n annos seosta, jossa on 1 osa vapaata n-tridekaanihappoa (C13), 2 osaa
maitorasvoja, 2,5 osaa natriumkaseinaatteja ja 94,5 osaa maidon minreaalisuoloja.
2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden kermadispersion homogeenisuus ja stabiilisuus,
jossa kerma ja tuotteet on ennalta sekoitettu toisiinsa, varmistetaan valmistamalla esiseos ja käyttämällä
mekaanisia käsittelyjä, lämpökäsittelyjä, jäähdytystä tai muita sallittuja käsittelyjä.

3. Edellä 1 kohdassa prosentteina tai ppm:nä ilmaistut pitoisuudet lasketaan suhteessa siihen kerman osaan,
joka muodostuu yksinomaan rasvasta.
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LIITE V

7 ja 8 artiklassa tarkoitetut pakkausmerkinnät
1 . a) Voiöljy

— Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos
contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) n:o 2571 /97

— Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som er omhandlet i artikel 4 i
forordning (EØF) nr. 2571 /97

— Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr.
2571 /97 genannten Enderzeugnisse bestimmt

— Συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97·
— Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in
Article 4 of Regulation (EC) No 2571 /97

— Beurre concentre destiné exclusivement à 1 incorporation dans l'un des produits finaux visés à
l'article 4 du règlement (CE) n0 2571 /97
— Burro concentrato destinato esclusivamente ali incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo
4 del regolamento (CE) n . 2571 /97

— Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening
(EG) nr. 2571 /97 bedoelde producten

— Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos
no artigo 4? do Regulamento (CE) n? 2571 /97

— Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi johonkin asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4
artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista
— Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i
förordning (EEG) nr 2571 /97.
b) Merkkiaineellinen voi:

— Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporacion en uno de los productos finales
contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) n:o 2571 /97
— Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EØF) nr.
2571 /97

— Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr.
2571 /97 genannten Enderzeugnisse bestimmt
— Βούτυρο που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 2571 /97

— Butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of
Regulation (EC) No 2571 /97
— Beurre destiné exclusivement à 1 incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du
règlement (CE) n0 2571 /97
— Burro destinato esclusivamente ali incorporazione in uno dei prodotti di cui ali articolo 4 del
regolamento (CE) n. 2571 /97
— Boter uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr.
2571 /97 bedoelde producten

— Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4?
do Regulamento (CE) n? 2571 /97

— Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi asetuksen (EY) Nro 2571 /97 4 artiklassa
tarkoitettuihin lopputuotteisiin

— Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EEG) nr
2571 /97 .

c) Merkkiaineellinen kerma:
— Nata con adición de marcadores marcada destinada exclusivamente a su incorporacion a uno de los

productos finales contemplados en el artículo 4 fórmula B del Reglamento (CE) n:o 2571 /97
— Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer som omhandet i artikel 4, formel B,
i forordning (EØF) nr. 2571 /97
— Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der
Verordnung (EG) Nr. 2571 /97 genannten Enderzeugnisse bestimmt
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— Κρέμα γάλακτος με ιχνοθέτες που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα
από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4, τύπος B, του κανονισμού (ΕΚ) αριS
2571 /97

— Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final
products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 2571 /97

— Creme tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4
formule B du règlement (CE) n0 2571 /97

— Crema contenente rivelatori destinata esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui
all'articolo 4 formula B del regolamento (CE) n. 2571 /97

— Room waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, uitsluitend bestemd voor verwerking in de in artikel
4, formule B, van Verordening (EG) nr. 2571 /97 bedoelde producten
— Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo
4?, fórmula B, do Regulamento (CE) n? 2571 /97

— Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi asetuksen N:o 2571 /97 4 artiklan B
menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

— Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i
artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 2571 /97.
2 . Välituotteet

— Producto intermedio contemplado en el artículo 8 del Reglamento (CE) n:o 2571 /97 y destinado
exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de
dicho Reglamento

— Mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2571 /97 udelukkende til iblanding i
en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer
— Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 2571 /97, ausschließlich zur
Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt
— Ενδιάμεσο προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97 και
προορίζεται αποκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 4 του ιδίου κανονισμού

— Intermediate product as referred to in Article 8 of Regulation (EC) No 2571 /97 solely for
incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation
— Produit intermédiaire visé à 1 article 8 du règlement (CE) n0 2571 /97 et destiné exclusivement à

l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du même règlement
— Prodotto intermedio di cui ali articolo 8 del regolamento (CE) n. 2571 /97 destinato esclusivamente

all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento
— Tussenproduct als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2571 /97 en uitsluitend bestemd om
in een van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten te worden verwerkt

— Produto intermédio referido no artigo 8? do Regulamento (CE) n? 2571 /97 e exclusivamente
destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4? do mesmo regulamento
— Asetuksen (EY) N:o 2571 /97 8 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan
sekoitettavaksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

— Mellanprodukt enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 2571 /97, uteslutande avsedd för iblandning i en
av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning.
Korvataan 9 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen välituotteiden osalta ilmaisu "8 artiklassa ilmaisulla 9
artiklassa".
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LIITE VI

9 artiklan b alakohdassa tarkoitetut tuotteet

1 . Valmisteet, jotka on saatu sekoittamalla voirasvaa ja yhdistetyn nimikkeistön ryhmään 1 5 kuuluvia rasvoja,
lukuun ottamatta CN-koodiin 1704 90 30 ja 1806 kuuluvia tuotteita.

2. Valmisteet, jotka on saatu sekoittamalla voirasvaa ja ryhmään 21 kuuluvia tuotteita, jotka on saatu ryhmään
15 kuuluvista tuotteista .
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LIITE VII

T5-valvontakappaleen 104 ja 106 kohdassa ilmoitettavat erityismaininnat

A. Voi, voiöljy, kerma tai välituotteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi lopputuotteisiin merkkiaineiden
lisäämisen jälkeen:

a) Toimitettaessa interventiovoita merkkiaineiden lisäämistä varten:
— T5-valvontakappaleen 104 kohta:
— Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme a la letra a) del artículo 3)
del Reglamento (CE) n:o 2571 /97
— Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra a), i
forordning (EF) nr. 2571 /97
— Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung
(EG) Nr. 2571 /97 bestimmt
— Βούτυρο που προορίζεται να ιχνοθετηSεί και να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο
3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97
— Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 3 (a) of Regulation (EC) No
2571 /97

— Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à 1 article 3 point a) du règlement
(CE) no 2571 /97
— Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente ali articolo 3, lettera
a) del regolamento (CE) n. 2571 /97
— Boter bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr.
2571 /97, na bijmenging van verklikstoffen

— Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com a alínea a) do artigo 3?
do Regulamento (CE) n ? 2571 /97

— Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 2571 /97 3
artiklan a alakohdan mukainen

— Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 3 a i
förordning (EG) nr 2571 /97;
— T5-valvontakappaleen 106 kohta:
1 . lopputuotteisiin käytön määräpäivä;
2. käyttötarkoitus (menettely A tai B).

b) toimitettaessa interventiovoita voiöljyn valmistusta ja merkkiaineiden lisäämistä varten:
— T5-valvontakappaleen 104 kohta:

— Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores,

conforme a la letra a) del artículo 3) del Reglamento (CE) n:o 2571 /97
Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 3,
litra a), i forordning (EF) nr. 2571 /97

— Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 3
Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 2571 /97 bestimmt

— Βούτυρο που προορίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνοθετηθεί και να χρησιμοποιηθεί
σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97
Butter for the concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 3 (a)
of Regulation (EC) No 2571 /97
Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à 1 article 3 point a) du
reglement (CE) n° 2571 /97

— Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente
all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n . 2571 /97
Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, bijmenging van verklikstoffen en verdere

verwerking overeenkomstig artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 2571 /97
Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com a alínea
a) do artigo 3? do Regulamento (CE) n? 2571 /97

— Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistusta ja merkitsemistä varten ja jonka käyttötarkoitus on
asetuksen (EY) N:o 2571 /97 3 artiklan a alakohdan mukainen

— Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för
iblandning i enlighet med artikel 3 a i förordning (EG) nr 2571 /97.
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— T5-valvontakappaleen 106 kohta:

1 . lopputuotteisiin käytön määräpäivä;
2. käyttötarkoitus (menettely A tai B).

c) toimitettaessa merkkiaineellista välituotetta tai merkkiaineellista voita tai merkkiaineellista voiöljyä
käytettäväksi lopputuotteisiin, tarvittaessa välituotteen kautta:
— T5-valvontakappaleen 104 kohta:

— Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales
previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n:o 2571 /97, en su caso, a través de un producto
intermedio contemplado en el artículo 8
o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos
finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n:o 2571 /97, en su caso, a través de un
producto intermedio contemplado en el artículo 8 (a)
o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el articulo 8 (•>) destinado a ser
incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n:o 2571 /97
— Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i

forordning (EF) nr. 2571 /97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8
eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel
4 i forordning (EF) nr. 2571 /97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 (»)
eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 8 (b), bestemt til iblanding i

færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571 /97
— Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr.
2571 /97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis
gemäß Artikel 8
oder

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr.
2571 /97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis
gemäß Artikel 8 (»)
oder

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8 (•>), zur Beimischung zu den in Artikel 4
der Verordnung (EWG) Nr. 2571 /97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

— Βούτυρο ιχνοθετημένο, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97 κατά περίπτωση μέσω
ενός ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 8
T1

Συμπυκνωμένο βούτυρο ιχνοθετημένο, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97 κατά
περίπτωση μέσω ενός ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 8 (ή
ή

Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 8 (t>), που προορίζεται να
ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2571 /97

Butter to which tracers have been added for incorporation in the final products referred to in

Article 4 of Regulation (EC) No 2571 /97 or into an intermediate product as referred to in
Article 8
or

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final

product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571 /97 or into an intermediate
product as referred to in Article 8 (a)
or

Intermediate product as referred to in Article 8(b) to which tracers have been added for
incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97

(•) Korvataan 9 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen välituotteiden osalta ilmaisu "tarvittaessa 8 artiklassa tarkoitetun välituot
teen kautta" ilmaisulla "9 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta".

„

. „ „Q

...

„

(b) Korvataan 9 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen välituotteiden osalta ilmaisu 8 artiklassa ilmaisulla 9 artiklassa .
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— Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à I article 4 du règlement
(CE) n° 2571 /97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8
ou

Beurre concentré tracé destiné à etre incorporé dans les produits finaux visés à 1 article 4 du

règlement (CE) n° 2571 /97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8 (»)
ou

Produit intermédiaire tracé visé à 1 article 8 (b) destiné à être incorporé dans les produits finaux
visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571 /97

— Burro contenente rivelatori, destinato ali incorporazione nei prodotti finali di cui ali articolo 4
del regolamento (CE) n. 2571 /97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui
all'articolo 8
o

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato ali incorporazione nei prodotti finali di cui
all'articolo 4 del regolamento (CE) n . 2571 /97, eventualmente tramite un prodotto intermedio
di cui all'articolo 8 (a)
o

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 8 (t>) destinato ali incorporazione nei

prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2571 /97
— Boter met verklikstof, voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 bedoeld
tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571 /97
of

Boterconcentraat met verklikstof, voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 (=>)

bedoeld tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr.
2571 /97
of

In artikel 8 (b) bedoeld tussenproduct met verklikstof, voor verwerking in eindproducten als
bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571 /97

— Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos nos artigo 4? do
Regulamento (CE) n? 2571 /97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no
artigo 8 ?
ou

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no
artigo 4? do Regulamento (CE) n? 2571 /97, eventualmente por via de um produto intermédio
referido no artigo 8?
ou

Produto intermédio marcado referido no artigo 8 ? destinado a ser incorporado nos produtos
finais referidos no artigo 4? do Regulamento (CE) n? 2571 /97

Merkitty voi, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4 artiklassa
tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 8 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta
tai

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4 artiklassa
tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 8 artiklan a alakohdassa tarkoitetun välituotteen
kautta
tai

— Edellä 8 artiklan b alakohdassa tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu

sekoitetettavaksi asetuksen (ETY) n:o 2571 /97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin.

— Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 2571 /97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8.
eller

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses

i artikel 4 i förordning (EEG) nr 2571 /97, i förekommande fall via den mellanprodukt som
avses i artikel 8 (a).
eller

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 8 (b), avsedd att blandas i de
slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571 /97

(') Korvataan
9 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen välituotteiden osata ilmaisu "tarvittaessa 8 artiklassa tarkoitetun välituot
teen kautta" ilmaisulla "9 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta".
(h) Korvataan 9 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen välituotteiden osalta ilmaisu 8 artiklassa ilmaisulla 9 artiklassa .
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— T5-valvontakappaleen 106 kohta:

1 . lopputuotteisiin käytön määräpäivä;
2. käyttötarkoitus (menettely A tai B);

3. tarvittaessa välituotteen valmistukseen käytetyn voin tai voiöljyn paino.
d) toimitettaessa merkkiaineellista kermaa käytettäväksi lopputuotteisiin:
— T5-valvontakappaleen 104 kohta:
Nata con adición de marcadores destinada a su incorporacion a los productos previstos en el
artículo 4 del Reglamento (CE) n:o 2571 /97
Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i produkter som omhandlet i artikel 4 i forordning
(EØF) nr. 2571 /97
Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Erzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG)
Nr. 2571 /97

Κρέμα γάλακτος ιχνοθετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97
Cream to which tracers have been added for incorporation into the products referred to in Article
4 of Regulation (EEC) No 2571 /97
Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits visés à 1 article 4 du règlement (CE)
no 2571 /97

Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui ali articolo 4 del

regolamento (CEE) n. 2571 /97
Room waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, bestemd voor verwerking in de in artikel 4 van
Verordening (EG) nr. 2571 /97 bedoelde producten
Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos referidos no artigo 4? do Regulamento
(CE) n? 2571 /97

Merkitty kerma, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4 artiklassa
tarkoitettuihin tuotteisiin

Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de produkter som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 2571 /97;
— T5-valvontakappaleen 106 kohta:
1 . lopputuotteisiin käytön määräpäivä;
2. käyttötarkoitus (menettely B).

B. Voi, voiöljy tai välituotteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi lopputuotteisiin:
a) toimitettaessa interventiovoita voiöljyn valmistukseen:
— T5-valvontakappaleen 104 kohta:

— Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme a la letra b) del artículo 3 del
Reglamento (CE) n:o 2571 /97

— Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra b), i forordning
(EF) nr. 2571 /97

Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 3 Buchstabe b) der
Verordnung (EG) Nr. 2571 /97 bestimmt

— Βούτυρο που προορίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμοποιηθεί συμφωνά με το
άρθρο 3 στοιχείο 6) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97

— Butter for concentration and use in accordance with Article 3 (b) of Regulation (EEC) No
2571 /97

Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à 1 article 3 point b) du
reglement (CE) n° 2571 /97
— Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente ali articolo 3, lettera b)
del regolamento (CEE) n . 2571 /97

Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en verdere verwerking overeenkomstig
artikel 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 2571 /97

Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com a alínea b) do artigo 3 .
do Regulamento (CE) n? 2571 /97

y0i) joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on

asetuksen (EY) N:o 2571 /97 3 artiklan b alakohdan mukainen
— Smör avsett för förädling till koncentrerat smör och för iblandning i enlighet med artikel 3 b i
förordning (EG) nr 2571 /97;
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— T5-valvontakappaleen 106 kohta:

1 . lopputuotteisiin käytön määräpäivä;
2. käyttötarkoitus (menettely A tai B).

b) toimitettaessa välituotetta, jotka on valmistettu voista tai voiöljystä, tai interventiovoita tai voiöljyä, jotka
on tarkoitettu käytettäviksi lopputuotteisiin, tarvittaessa välituotteen kautta:

— T5-valvontakappaleen 104 kohta:

— Mantequilla destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del

Reglamento (CE) n:o 2571/97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en

el artículo 8
o

Mantequilla concentrada para ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4

del Reglamento (CE) n:o 2571 /97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado

en el artículo 8 (a)
o

Producto intermedio contemplado en el artículo 8 destinado a ser incorporado a los productos
finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n:o 2571 /97

— Smør til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571 /97, i givet
fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8
eller

Koncentreret smør til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr.
2571 /97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 (a)
eller

Mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4
i forordning (EF) 2571 /97

— Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571 /97 bezeichneten

Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8
oder

Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571 /97 bezeichneten
Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8 (a)
oder

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG)
Nr. 2571 /97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt
— Βουτυρο που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97, κατά περίπτωση μέσω ενός ενδιάμεσου
προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 8
ή
Συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97 κατά περίπτωση μέσω
ενός ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 8 (a)
r\

Ενδιάμεσο προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 8, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα
τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571 /97
— Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation
(EC) No 2571 /97 or into an intermediate product as referred to in Article 8
or

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of
Regulation (EC) No 2571 /97 or into an intermediate product as referred to in Article 8 (a)
or

Intermediate product as referred to in Article 8 for incorporation into a final product as referred
to in Article 4 of Regulation (EEC) No 2571 /97

— Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à 1 article 4 du règlement (CE)
n0 2571 /97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8
ou

Beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à 1 article 4 du

règlement (CE) n0 2571 /97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8 (a)
ou

Produit intermédiaire visé à l'article 8 destiné à être incorporé dans les produits finaux vises a
l'article 4 du règlement (CE) n0 2571 /97

(") Korvataan 9 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen välituotteiden osalta ilmaisu "tarvittaessa 8 artiklassa tarkoitetun välituot
teen kautta" ilmaisulla "9 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta".
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— Burro destinato ali incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE)
n. 2571 /97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8
o

Burro concentrato destinato ali incorporazione nei prodotti finali di cui ali articolo 4 del

regolamento (CE) n . 2571 /97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo
8
o

Prodotto intermedio di cui all'articolo 8 destinato ali incorporazione nei prodotti finali di cui
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571 /97
— Boter voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 bedoeld tussenproduct, in
eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571 /97
of

Boterconcentraat voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 (a) bedoeld
tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571 /97
of

In artikel 8 bedoeld tussenproduct voor bijmenging in eindproducten als bedoeld in artikel 4
van Verordening (EG) nr. 2571 /97

— Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4? do Regulamento
(CE) n ? 2571 /97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 8 ?
ou

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4? do
Regulamento (CE) n? 2571 /97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no
artigo 8?
ou

Produto intermédio referido no artigo 8? destinado a ser incorporado nos produtos finais
referidos no artigo 4? do Regulamento (CE) n? 2571 /97

— Voi, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) Nro 2571 /97 4 artiklassa tarkoitettuihin
lopputuotteisiin tarvittaessa 8 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta
tai

Voiöljy, joka on tarkoittu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571 /97 4 artiklassa tarkoittuihin
lopputuotteisiin tarvittaessa 8 artiklan a alakohdassa tarkoitetun välituotteen kautta
tai

Edellä 8 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) Nro
2571 /97 4 tarkoitettuihin lopputuotteisiin.

— Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr
2571 /97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8 .
eller

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning

(EG) nr 2571 /97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8 (a).
eller

Mellanprodukt i enlighet med artikel 8 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i
artikel 4 i förordning (EG) nr 2571 /97;

— T5-valvontakappaleen 106 kohta:

1 . lopputuotteisiin käytön määräpäivä;
2. käyttötarkoitus (menettely A tai B);
3. tarvittaessa välituotteen valmistukseen käytetyn voin tai voiöljyn paino.

(") Korvataan 9 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen välituotteiden osalta^ ilmaisu "tarvittaessa 8 artiklassa tarkoitetun välituot
teen kautta" ilmaisulla "9 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta".
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(2) 9 artiklan a alakohdassa tarkoitetut, CN-koodiin 0405 10 30 kuuluvat välituotteet.

(') Kyseisen kuukauden erityisten tarjouskilpailujen mukaisesti.

artikla 9 a) (2)

Välituotteet,

Merkkiaineellinen voi öljy

Vastaanotetut tarjoukset

Hyväksytyt

Euroopan yhteisöjen

Merkkiaineeton voiöljyf

Merkkiaineellinen voi

\
\

Hyväksytyt

Menettely B

1

Merkkiaineeton voi

Vastaanotetut tarjoukset

Menettely A

Määrät (tonneina)

FI

Jäsenvaltio:

1

Kuukausi :

Vastaanotetut tarjoukset ja hyväksytyt määrät (')

Interventiovoi

LIITE VIII
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O

Merkkiaineellinen
voi

(2) Varastosta siirretty määrä.

(') 9 artiklan a alakohdassa tarkoitetut, CN-koodiin 0405 10 30 kuuluvat välituotteet.

T5 poistunut

T5 saapunut

Tuotanto

interventiovoi

Merkkiaineeton

Merkkiaineellinen

voiöljy

Merkkiaineeton

voiöljy

artikla 9 a) O

voiöljy

voiöljy

voi

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Merkkiaineeton
kerma

artikla 9 a) (')

kerma

Merkkiaineellinen
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\

Menettely B (määrät tonneina)

T5 poistunut

(2)

Merkkiaineellinen

Merkkiaineeton

Merkkiaineellinen

|

T5 saapunut

Tuotanto

Merkkiaineeton
interventiovoi

FI

Menettely A (määrät tonneina)

|

Jäsenvaltio:

Vuosineljännes:

Voin, voiöljyn ja kerman tuotanto ja kauppa

LIITE IX
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(2) X5:n kattamiin 8 artiklassa tarkoitettuihin välituotteisiin käytettyjen voiekvivalenttien määrä.

(') Voi ja voiöljy voiekvivalenttina (tonneina).

T5 poistunut (2)

T5 saapunut (z)

— muut (täsmennettävä)

— CN-koodi 19

— CN-koodi 1806

— CN-koodi 1704

joista

tarkoitetuissa välituotteissa

■

Merkkiaineeton

Euroopan yhteisöjen

— CN-koodi 2106

Merkkiaineellinen

Menettely B

1

Voiekvivalentin (') määrä 8 artiklassa

Merkkiaineeton

Menettely A

F1

Jäsenvaltio:

1

Vuosineljännes:

sekä näiden tuotteiden kauppa

Voin ja voiöljyn käyttö 8 artiklassa tarkoitettuihin välituotteisiin voiekvivalenttina

LIITE X

L 350/32
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xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

A2, c)

A3

A4, a)

A4, b)

A5, a)

A5, b)

B1

B2

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Merkklaineellinen

kautta (l)
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I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Merkkiaineeton

välituotteiden

[

(') 8 artiklassa tarkoitettujen välituotteiden kautta käytettyjen voiekvivalenttien määrät.
(2) 4 artiklassa tarkoitettujen menettelyiden, määritelmien ja CN-koodien mukaisesti.

A2, a), b)

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

AI

Merkkiaineellinen

artikla 9 a)

Merkkiaineellinen

Merkkiaineeton

Merkkiaineeton

Kerma

Merkkiaineellinen

Merkkiaineeton

Voiöljy

FI

Lopputuote (z)

Voi

Käyttäjämäärä:

1

Jäsenvaltio:

Vuosineljännes :

4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

1 artiklassa tarkoitettujen merkkiaineettomien tuotteiden käyttö (tonneina)

LIITE XI
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xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

A2, a), b)

A2, c)

A3

A4, a)

A4, b)

A5, a)

A5, b)

B1

B2

MerkkiaineeUinen

artikla 9 a) (4)

Merkkiaineeton

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
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(2) 4 artiklassa tarkoitettujen menettelyiden, määritelmien ja CN-koodien mukaisesti.
f) 8 artiklassa tarkoitettujen välituotteiden kautta käytetty määrä voiekvivalentteina.
(") 9 artiklan a alakohdassa tarkoitetut, CN-koodiin 0405 10 30 kuuluvat välituotteet.

MerkkiaineeUinen

välituotteen kautta (3)

Merkkiaineellinen

MerkkiaineeUinen

Kerma

Merkkiaineeton

Merkkiaineeton

Voiöljy

b) enemmän kuin 9 tonnia vuodessa ja vähemmän kuin 5 tonnia kuukaudessa voiekvivalentteina ("keskisuuret käyttäjät").

a) enemmän kuin 5 tonnia voiekvivalentteina kuukaudessa ("suurkäyttäjät")

(') Taulukko yritysryhmittäin, jotka käyttävät:

xxxxxxxxxxx

Merkkiaineeton

Voi

Käyttäjämäärä:

I

AI

Lopputuote (2)

Ryhmä 0:

FI

Jäsenvaltio:

I

Vuosineljännes :

lopputuotteisiin käyttäjäryhmittäin (')

1 artiklassa ja 9 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen merkkiaineellisten tuotteiden käyttö (tonneina) 4 artiklassa tarkoitettuihin

LIITE XII
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artikla 9 a) (4)

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Merkkiaineeton

MerkkiaineeUinen

Yritykset, jotka käyttävät vähemmän kuin 9 tonnia voiekvivalentteina vuodessa ( pienkäyttäjät", ilmoituksella tai ilman).
4 artiklassa tarkoitettujen menettelyiden, määritelmien ja CN-koodien mukaisesti.
8 artiklassa tarkoitettujen välituotteiden kautta käytettyjen voiekvivalenttien määrät.
9 artiklan a alakohdassa tarkoitetut, CN-koodiin 0405 10 30 kuuluvat välituotteet.

xxxxxxxxxxxx

Menettely B

MerkkiaineeUinen

Voiöljy

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Merkkiaineeton

Voi

MerkkiaineeUinen

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Merkkiaineeton

MerkkiaineeUinen

välituotteen kautta (3)

I

(')
(2)
(')
(4)

xxxxxxxxxxxx

Menettely A

Merkkiaineeton

Voi

FI

Lopputuote (2)

Käyttäjämäärä:

I

Jäsenvaltio:

Vuosi :

1 artiklassa ja 9 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen merkkiaineellisten tuotteiden käyttö (tonneina) 4 artiklassa tarkoitettuihin
lopputuotteisiin pienkäyttäjäyrityksissä (')

LIITE XIII
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2572/97,
annettu 15 päivänä joulukuuta 1997,

asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä I olevassa A, D ja E kohdassa lueteltujen
kalastustuotteiden vetäytymis - ja myyntihinnoista kalastusvuodeksi 1998
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuot
teiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä

markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3759/92 f ), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o

33 1 8/94 (2), ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan ja 13
artiklan ,

1 artikla

Ohjehinnan prosenttiosuudet, jotka ovat yhteisön vetäyty
mis- ja myyntihintojen laskennan perustana, vahvistetaan
kyseisten tuotteiden osalta liitteessä I esitetyllä tavalla.
2 artikla

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 3759/92 11 artiklan 1 kohdassa ja 13
artiklassa säädetään, että jokaisen liitteessä I olevassa A ja
D kohdassa ja liitteessä I olevassa E kohdassa luetellun
tuotteen yhteisön vetäytymis- ja myyntihintojen määräksi
vahvistetaan vähintään 70 prosenttia ja enintään 90
prosenttia ohjehinnasta kyseisen tuoteryhmän mukautus

Asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä I olevassa A, D ja
liitteessä I olevassa E kohdassa lueteltujen tuotteiden
yhteisön vetäytymis- ja myyntihintojen laskennassa
käytetyt mukautuskertoimet vahvistetaan liitteessä II esite
tyllä tavalla.
3 artikla

kerrointa soveltaen ,

tuotanto- ja markkinarakenteen kehitys yhteisössä
synnyttää tarvetta sopeuttaa yhteisön vetäytymis- ja myyn
tihintojen laskennassa käytettäviä tekijöitä suhteessa edel

Kalastusvuonna 1998 voimassa olevat yhteisön vetäyty
mis- ja myyntihinnat sekä tuotteet, joihin ne liittyvät, on
vahvistettu liitteessä III esitetyllä tavalla.
4 artikla

lisenä kalastusvuonna käytettyihin,

asetuksen (ETY) N:o 3759/92 11 artiklan 2 kohdassa
säädetään, että hyvin kaukana yhteisön merkittävimmistä
kulutuskeskuksista sijaitsevilla purkausalueilla vetäytymis
hintaan voidaan soveltaa tarkistuskertoimia,

Kalastusvuonna 1998 hyvin kaukana yhteisön merkittä
vimmistä kulutuskeskuksista sijaitsevilla purkausalueilla
voimassa olevat vetäytymishinnat sekä tuotteet, joihin ne
liittyvät, vahvistetaan liitteessä IV esitetyllä tavalla.
5 artikla

kalastusvuoden 1998 ohjehinnat kaikkien kyseisten tuot
teiden osalta on vahvistettu neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 2445/97 (3), ja

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivästä tammikuuta 1998
alkaen .

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

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Emma BONINO

Komission jäsen

(') EYVL L 388, 31.12.1992, s. 1
(2) EYVL L 350, 31.12.1994, s. 15

h) EYVL L 340, 11.12.1997, s. 3
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LIITE I

Yhteisön vetäytymis- ja myyntihintojen laskennassa käytettävät
ohjehinnan prosenttiosuudet
Tavaran kuvaus

%

Clupea harengus -lajin sillit
Sardina pilebardus -lajin sardiinit
Piikkihai (Squalus acanthias)
Punahai (Scyliorhinus- suvun lajit)
Punasimppu (Sebastes-suvun lajit)
Gadus morhua -lajin turskat
Seiti (Pollachius virens)
Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
Valkoturska (Merlangius merlangus)
Molva (Molva- suvun laji)

85

85

80
80
90
80

80
80

80
80

Scomber scombrus -lajin makrillit
Scomber japonicus -lajin makrillit
Sardelli ( Engraulis-suvun lajit)
Punakampela (Pleuronectes platessa)
Merluccius merluccius -lajin kummeliturskat

85
90

85
83

90

Lasikampela ( Lepidorhombus- suvun lajit)
Merilahna (Brama- suvun lajit)
Merikrotti ( Lophius-suvun lajit)

80
80
85

Crangon crangon -lajin katkaravut ja
pohjankatkaravut (Pandalus borealis)
Isotaskurapu (Cancer pagurus)
Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)
Hietakampela (Limanda limanda)
Kampela (Platichthys flesus)
Valkotonnikala (Thunnus alalunga)
Seepia (Sepia officinalis ja Rossia macrosoma)
Kielikampela (Solea- suvun lajit)

90
90
90

83
83
90

80
83

LIITE II

Asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä I olevan A, D ja E kohdan tuotteiden kertoimet

l
Laji

Clupea harengus
-lajin sillit

Kertoimet

Koko (· )

B C)

Extra, A (')

B C)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,55
0,85
0,80
0,50
0,95

0,55
0,85
0,80
0,50
0,95

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,60
0,75
0,85
0,55

0,37
0,37
0,37
0,37

2

0,75
0,64
0,35

0,75
0,64
0,35

0,50
0,40

3

0,55
0,45
0,25

1

0,80
0,80
0,55

0,60
0,60

0,75
0,70
0,45

0,50
0,50
0,23

1

2

3
5
1

2
3
4

Piikkihai (Squalus acanthias)

Punahai (Scyliorhinus-suvun lajit)

Kokonainen kala (')

Extra, A (')

4

Sardina pilchardus
-lajin sardiinit

Perattu kala, päätä ei poistettu (')

1

2
3

0,40

0,20

L 350/38
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l
Laji

Punasimppu
(Sebastes-suvun lajit)

Kertoimet

Koko (')

1

2
3

Gadus morhua

1

-lajin turskat

2
3
4
5

Seiti (Pollachius virens)

Kolja (Melanogrammus
aeglefinus)

Valkoturska (Merlangius merlan
go)

Extra, A (')

B (■)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,90
0,90
0,76

0,90
0,90

0,90
0,90
0,85

0,85
0,85
0,70
0,46

0,65
0,65
0,50
0,38
0,28

0,50
0,50
0,40
0,27
0,18

0,90
0,90
0,89
0,52

0,70
0,70

0,70
0,70

0,69
0,38

0,69
0,28

0,70
0,70
0,54
0,48

0,60
0,60

0,67
0,47

0,76

1

0,27

3
4

0,65

0,80
0,80
0,65
0,53

1

0,83
0,80
0,75
0,51

0,78
0,75
0,61
0,34

0,63
0,60
0,55
0,37

0,43
0,40
0,23
0,20

0,85
0,83
0,75

0,65

0,70

0,63
0,55

0,68
0,60

0,50
0,48
0,40

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,85
0,83
0,81

0,80
0,75
0,70

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,85
0,85
0,70
0,52

0,75
0,70
0,57
0,32

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,80
0,85
0,70
0,29

0,45
0,45
0,45
0,29

0,90
0,90
0,87
0,68

0,85
0,85
0,80
0,60

0,49
0,49
0,49
0,46

0,49
0,49
0,49
0,46

0,79
0,59
0,58
0,48
0,45

0,73
0,54
0,53
0,39
0,36

0,80
0,70
0,61
0,36

0,60
0,50
0,41
0,16

1

2
3

Scomber scombrus

1

-lajin makrillit

2
3
1

2
3
4

1
2

3
4

Punakampela

1

(Pleuronectes platessa)

2
3
4

Merluccius merluccius

1

-lajin kummeliturskat

2

1,00
0,76

3

0,75

4

0,62
0,58

0,94
0,71
0,70
0,57
0,53

0,85
0,75
0,68
0,43

0,65
0,55
0,48
0,23

5

Lasikampela ( Lepidorhombus
-suvun lajit)

0,76

0,90
0,90
0,77

2

3

Sardelli ( Engraulis-suvun lajit)

B C)

3

4

Scomber japonicus
-lajin makrillit

Kokonainen kala (')

Extra, A (')

4

2

Molva (.Molva-suvun lajit)

Perattu kala, päätä ei poistettu (')

0,90
0,90
0,89

1

2

I
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1

2
3
4

0,37
0,30
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Kertoimet

Laji

Koko (')

l
Merilahna (Brama- suvun lajit)

Hietakampela (Limanda limanda)

Kampela (Platichthys flesus)

Perattu kala, päätä ei poistettu (')

kokonainen kala (')

Extra, A (')

BO

Extra, A (')

B ( ·)

1

0,85

0,65

0,80

0,60

2

0,60

0,40

0,55

0,35

0,75
0,55

0,70
0,50

0,55
0,35

1

0,85

2

0,65

1

0,80

2

0,60

0,70
0,50

0,70
0,50

0,55
0,35

Valkotonnikala

1

(Thunnus alalunga)

2

1,00
1,00

0,60
0,57

0,90
0,85

0,85
0,80

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,80
0,80
0,50

0,60
0,60
0,30

Seepia (Sepia officinalis ja

1

Rossia macrosoma)

2
3

Kokonainen tai perattu kala,

D

päätä ei poistettu (')

I
Merikrotit ( Lophius-smun lajit)

1

2
3
4

5

Extra, AC)

B C)

Extra, AC )

B C)

0,72
0,92

0,52
0,72
0,72
0,57
0,22

0,90
0,85
0,80
0,70
0,50

0,70
0,65
0,60
0,50
0,30

0,92
0,77
0,42

I

Kaikissa jalostusasteissa

\
Crangon crangon

1

-lajin katkaravut

2

\

/n

33 poistettu ( )

l

Pohjakatkaravut

1

(Pandalus borealis)

2

AC )

BO

0,65
0,30

0,55
0,30

Vedessä keitetyt

Tuoreet tai jäähdytetyt

AC)

BO

AC)

BO

0,85
0,30

0,75

0,75

0,60

0,30

—

—

mmmm

Kokonaiset (')

Isotaskurapu (Cancer pagurus)

0,80
0,60

1

2

\

Perattu kala, päätä ei poistettu (')

Keisarihummeri

1

(Nephrops norvégiens)

2

3
4

Kokonainen kala (')

EC)

Extra, A O

BO

Extra, A C )

B (')

0,95
0,95
0,85
0,55

0,95
0,65
0,65
0,45

0,68
0,38
0,38
0,25

0,90
0,75
0,55
0,46

0,60
0,40
0,29
0,14
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Perattu kala, päätä ei poistettu (')
Laji

Kielikampela {Solea-suvun lajit)

Kokonainen kala (')

Koko

Extra, A (')

B C)

Extra, A (')

B C)

0,80
0,80
0,75

4

0,90
0,90
0,85
0,70

5

0,60

0,70
0,70
0,65
0,50
0,40

0,55
0,55
0,50
0,40
0,35

1

2
3

\

20 . 12. 97

0,60
0,50

(') Tuoreus-, koko- ia jalostusasteryhmät on määritelty asetuksen (ETY) N:o 3759/92 2 artiklan mukaisesti .

20. 12. 97

( FI I

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 350/41

LIITE III

Yhteisön vetäytymis- ja myyntihinnat asetuksen (ETY) Nro 3759/92 liitteessä I olevan A, D ja E
kohdan tuotteille

Vetäytymishinta (ecuina tonnia kohti)
Laji

Koko (')

Perattu kala, päätä ei poistettu (')
Ekstra, A (')

B C)

Kokonainen kala (')
Ekstra, A (')

B (·)

1

0

0

128

128

2

0

0

198

198

3

0

0

186

186

4

0

0

116

116

5

0

0

221

221

Sardina pilchardus

1

0

0

266

164

-lajin sardiinit

2

0

0

332

164

3

0

0

376

164

4

0

0

244

164

Clupea harengus
-lajin sillit

Piikkihai (Squalus acanthias)

1

616

451

616

410

2

525

369

525

328

3

287

205

287

164

1

516

387

484

322

2

516

387

451

322

3

355

258

290

148

Punasimppu

1

0

0

917

917

(Sebastes-suvun lajit)

2

0

0

917

917

3

0

0

774

774

Gadus morhua

1

1 063

1 004

768

590

-lajin turskat

2

1 063

1 004

768

590

3

1 004

827

590

472

4

791

543

449

319

5

555

319

331

213

1

549

549

427

427

2

549

549

427

427

3

543

543

421

421

4

463

317

232

171

Punahai (Scyliorhinus-suvun lajit)

Seiti (Pollachius virens)

Kolja (Melanogrammus
aeglefinus)

Valkoturska (Merlangius
merlangus)

Molva (Molva-suvun lajit)

1

739

657

575

492

2

739

657

575

492

3

632

534

443

304

4

534

435

369

246

1

593

557

450

307

2

572

536

429

286

3

536

436

393

164

4

364

243

264

143

1

775

592

638

456

2

756

574

620

437

3

683

501

547

364
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Vetäytymishinta (ecuina tonnia kohti)
Laji

Koko (')

l

l

Perattu kala, päätä ei poistettu (')
Ekstra, A (')

B C)

Kokonainen kala (')
Ekstra, A (')

B C)

Scomber scombrus

1

0

0

208

-lajin makrillit

2

0

0

203

184

3

0

0

198

171

I
Scomber japonicus
-lajin makrillit

I
Sardellit (Engraulis-suvun lajit)

I

196

1

0

0

234

207

2

0

0

234

193

3

0

0

193

157

4

0

0

143

88

1

0

0

794

447

2

0

0

844

447

3

0

0

695

447

4

0

0

288

288

Punakampela
(Pleuronectes platessa)

— 1 päivästä tammikuuta
30 päivään huhtikuuta 1998

— 1 päivästä toukokuuta
31 päivään joulukuuta 1998

1

771

728

420

420

2

771

728

420

420

3

745

685

420

420

4

582

514

394

394

1

1 061

1 002

578

578

2

1 061

1 002

578

578

3

1 025

943

578

578

4

801

707

542

542

Merluccius merluccius

1

3 261

3 065

2 576

2 380

-lajin kummeliturskat

2

2 478

2315

1 924

1 761

3

2 446

2 282

1 891

1 728

4

2 022

1 859

1 565

1 272

5

1 891

1 728

1 467

1 174

\
-----

Lasikampela

(Lepidorhombus 

1

1 557

1 190

1 465

1 099

2

1 373

1 007

1 282

916

3

1 245

879

1 117

751

4

787

421

659

293

suvun lajit)

f

Merilahna (Brama-suvun lajit)

Hietakampela (Limanda limanda)

1

1 212

927

1 140

855

2

855

570

784

499

1

678

598

558

439

2

518

439

399

279

1

371

324

324

2 55

2

278

232

232

162

Valkotonnikala

1

2 185

1 311

1 703

1 609

( Thunnus alalunga)

2

2 185

1 246

1 609

1 514

Seepia

1

0

0

1 007

756

(Sepia officinalis ja

2

0

0

1 007

756

Rossia macrosoma)

3

0

0

630

378

Kampela (Platichthys flesus)
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Laji

Merikrotit (Lophius- suvun lajit)

Koko (')

L 350/43

Kokonainen tai perattu kala
päätä ei poistettu (')

Pää poistettu (')

Ekstra, A | ')

BO

Ekstra, A (')

B (')

1

1 630

1 177

4 210

3 274

2

2 083

1 630

3 976

3 040

3

2 083

1 630

3 742

2 807

4

1 744

1 291

3 274

2 339

5

951

498

2 339

1 403

Kaikissa jal ostusasteissa

Crangon crangon
-lajin katkaravut

Pohjankatkaravut
(Pandalus borealis)

A C)

BO

1 393
643

1 179
643

Vedessä keitetyt

Tuoreet tai jäähdytetyt

1
2

A (')

B C)

AO

1

4 886

4311

1 129

2

1 724

1 724

BO
903

Myyntihinta (ecuina tonnia kohti)
Kokonaiset (')

Isotaskurapu
(Cancer pagurus)

1

1 2 59

2

9 44

Pyrstöt O

Kokonaiset (')
E' C )

3

4 429
4 429
3 963

4

2 564

Keisarihummeri

1

(Nephrops norvegicus)

2

B0

Ekstra, A (')
4
3
3
2

429
030
030
098

3
1
1
1

Ekstra, A O

1 70
7 72
7 72
1 66

3
2
2
1

Kielikampela (Solea-suvun lajit)

1

2
3
4

5

4
4
4
3
3

726
726
463
675
150

BO
4 200

4 200
3 938
3 150

2 625

2 346
1 564
1 134
547

Kokonainen kala (')

Perattu kala, päätä ei poistettu (')
Ekstra, A \ ')

519
933
151
799

BO

Ekstra, AO
3
3
3
2
2

675
675
413
625
100

(') Tuoreus-, koko- ja jalostusasteryhmät on määritelty asetuksen (ETY) N:o 3759/92 2 artiklan mukaisesti.

BO
2
2
2
2
1

888
888
625
100
838
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LIITE IV

I

\
Purkausalue

Laji

\

l

Vetäytymishinta (ecuina tonnia kohti)

Koko (')

Kerroin

I
Clupea harengus
-lajin sillit

Perattu kala, päätä
ei poistettu (')
Ekstra, A (')

Irlannin rannikkoalueet ja saaret
0,85

li

Itä-Englannin rannikkoalueet
Berwickstä Douvreen .
Skotlannin rannikkoalueet Port

0,85

B C)

0

0

0

0

0

0

0

0

r 1

0

0

2
3
4

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0
0

0

<

patrickistä Eyemouthiin sekä näi
den alueiden länsi- ja pohjoispuo
lella sijaitsevat saaret.

Kokonainen kala (')
Ekstra, A (')

B (·)

109
168
158
99

109
168
158

109
168
158
99

109
168
158
99

187
183
178

176
165
154

99

Downin kreivikunnan rannikko

alueet (Pohjois-Irlanti).

Scomber scombrus

Irlannin rannikkoalueet ja saaret
0,90

-lajin makrillit

I[i

3

Yhdistyneessä kuningaskunnassa
sijaitsevien Cornwallin ja Devo

0,90

nin kreivikuntien rannikkoalueet

0

1

Ii

0

0

2
3

0

0

187
183

176
165

0

0

178

154

I[1

0
0

0

3

0

0

198
193
188

18.6

2

163

1

I!i

0

0

206

194

2
3

0

0

201

0

0

196

182
170

ja saaret

luoteis-Skotlan

Rannikkoalueet

nissa sijaitsevasta Portpartickistä
koillis-Skotlannissa
sijaitsevaan
Wickiin

sekä

näiden

1

0,95

0

174

alueiden

länsi- ja pohjoispuolella sijaitsevat
saaret; Pohjois-Irlannin rannik
koalueet ja saaret

Rannikkoalueet
koillis-Skotlan
nissa Wickistä Aberdeeniin

Merluccius merluccius

-lajin kummeliturskat

Rannikkoalueet

0,99

'

luoteis-Skotlan

nissa sijaitsevasta Troonista koil
lis-Skotlannissa sijaitsevaan Wic

0,70

1
2
3

<

4

kiin sekä näiden alueiden länsi

^ 5

ja pohjoispuolella sijaitsevat saaret

'

Irlannin rannikkoalueet ja saaret
0,95

<

1
2
3
4

5

Valkotonnikala

(Thunnus alalunga)

Azorien saaret ja Madeira

0,48

i:

2
1
1
1
1

282
735
712
415

2 146
1 621
1 598

324

1 210

3
2
2
1
1

098
354
323
921
797

2912
2 199
2 168
1 766

1 049
1 049

629
598

1 301

1 642

1
1
1
1
1

803
347
324
096
027

1 666

2
1
1
1
1

447
828
797
487
394

2 261
1 673
1 642

818

772
727

772

1 233

1 210
890

822

1 208
1 115
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l

Vetäytymishinta (ecuina tonnia kohti)
Purkausalue

Laji

Kerroin

Koko (')

Perattu kala, päätä
ei poistettu (')
Ekstra, A (')

Sardina pilchardus

Kanariansaaret

-lajin sardiinit

0,48

B C)

r i

0

0

2

0

0

3

0

0

. 4

0

0

<

Kokonainen kala (')
Ekstra, A (')

B (')

128
159

79

181
117

79

107
107
107
107

151

79
79

/

Yhdistyneessä kuningaskunnassa
sijaitsevien Cornwallin ja Devo
nin kreivikuntien rannikkoalueet

Atlantin rannikkoalueet Portuga
lissa

Atlantin, Englannin kanaalin ja
Pohjanmeren rannikolla sijaitse

0

0

0

0

3

0

0

k 4

0

0

0,92

3

0

0

346

0,77

{'

0

0

0

0

282
290

0

0

306

0,65

ja saaret

Atlantin rannikkoalueet Espanjas
sa (Kanariansaaria lukuun otta
matta)

1

2

173
216
245
158

0,92

<

2

vat Ranskan alueet

(') Tuoreus-, koko- ja jalostusasteryhmät on määritelty asetuksen (ETY) Nro 3759/92 2 artiklan mukaisesti.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2573/97,
annettu 15 päivänä joulukuuta 1997,
kalastustuotteille kalastusvuodeksi 1998 vahvistettavista viitehinnoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

hintatason mukaisesti, jonka vallitessa interventiotoimen
piteitä voidaan näiden mainitun asetuksen 16 artiklan 1

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta toteuttaa, ja
vahvistettava ottaen huomioon näiden tuotteiden markki

natilanne,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä
markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3759/92 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
3318/94 (2), ja erityisesti sen 22 artiklan 6 kohdan ensim
mäisen alakohdan ja 23 artiklan 5 kohdan,

asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä III lueteltujen
Thunnus- ja Euthynnus- lajin kalojen osalta viitehinnat
määritellään kolmen edeltävän vuoden aikana jäsenval
tioiden edustavilla markkinoilla todettujen vapaasti rajalla
-hintojen painotetun keskiarvon perusteella,
asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä IV olevassa A

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 3759/92 22 artiklan 1 kohdassa
säädetään muun muassa yhteisössä voimassa olevien viite

hintojen vuosittaisesta vahvistamisesta tuoteryhmittäin
mainitun asetuksen liitteessä I, II ja III, liitteessä IV
olevassa B kohdassa ja liitteessä V lueteltujen tuotteiden

osalta, jollei GATTin yhteydessä tiettyjen tuotteiden osalta
määrätyistä kuulemismenettelyistä muuta johdu,

kohdassa tarkoitettujen karppien ja lohien osalta viite
hinnat vahvistetaan kolmen sitä päivää edeltävän vuoden
aikana todettujen tuotantohintojen keskiarvon perusteella,
jona viitehinta vahvistetaan tuotteelle, jonka kaupalliset
ominaisuudet ja tuotantoalueet määritellään komission

asetuksessa (ETY) N:o 2210/93 (4), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) Nro 843/95 (%
asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä V lueteltujen
jäädytettyjen ja suolattujen tuotteiden osalta, joiden
tuoreille tuotteille ei ole vahvistettu viitehintaa, viite

asetuksen (ETY) N:o 3759/92 23 artiklan 1 kohdassa
liitteessä IV olevassa A kohdassa tarkoitettujen tuotteiden

hinnat määritellään kaupallisesti vastaavaan tuoreeseen
tuotteeseen sovellettavan viitehinnan perusteella; tiettyjen
jäädytettyjen ja suolattujen tuotteiden tuontimäärien ja
-edellytysten vuoksi ei tällä hetkellä kuitenkaan ole

osalta,

tarpeen vahvistaa viitehintaa näille tuotteille, ja

asetuksen (ETY) N:o 3759/92 22 artiklan 2 kohdassa

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuot

säädetään muun muassa mahdollisuudesta vahvistaa viite

hinnat ennen jokaisen markkinointivuoden päättymistä

säädetään, että mainitun asetuksen liitteessä I olevassa A,

teiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

D ja E kohdassa lueteltujen tuotteiden osalta viitehinta on
yhtä suuri kuin mainitun asetuksen 11 artiklan 1 kohdan
mukaisesti

vahvistettu

vetäytymishinta

ja

mainitun

asetuksen 13 artiklan mukaisesti vahvistettu myyntihinta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

kyseisten tuotteiden yhteisön vetäytymis- ja myyntihinnat
on kalastusvuodeksi 1997 vahvistettu komission asetuk

1 artikla

sessa (ETY) N:o 2572/97 C),

asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä I olevassa B ja C
kohdassa sekä liitteessä IV olevassa B kohdassa lueteltujen
tuotteiden osalta viitehinnat määritellään tuoreen tuotteen

viitehintojen keskiarvon perusteella sekä huomioon ottaen

Vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä I, II

ja III, liitteessä IV olevassa A ja B kohdassa sekä liitteessä
V lueteltujen tuotteiden viitehinnat kalastusvuodeksi 1998
liitteessä esitetyllä tavalla.

jalostuskustannukset ja tarve taata markkinatilanteen
mukainen hintasuhde,

2 artikla

asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä II lueteltujen tuot
teiden viitehinnat on johdettava niiden ohjehinnoista sen

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivästä tammikuuta 1998

(') EYVL L 388, 31.12.1992, s. 1

(<) EYVL L 197, 6.8.1993, s. 8

$ EYVL L 350, 31.12.1994, s. 15

(3) Ks. tämän virallisen lehden sivu 36

alkaen .

n EYVL L 85, 19.4.1995, s . 13
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Emma BONINO

Komission jäsen
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LIITE

1 . Asetuksessa (ETY) N:o 3759/92 olevassa liitteessä I olevassa A, D ja E kohdassa lueteltujen tuot
teiden viitehinnat

Viitehinta (ecuina tonnia kohti)
Laji

Koko (')

Perattu kala, päätä ei poistettu (')
Ekstra, A (')

B C)

Clupea harengus

1

0

0

-lajin sillit
ex 0302 40 05, ex 0302 40 10 ja

2

0

0

3

0

0

ex 0302 40 98

4

0

5

I
Sardina pilchardus
-lajin sardiinit
ex 0302 61 10

Ekstra, A (')

B C)

0

128
198
186
116

128
198
186
116

0

0

221

221

1

0

0

266

2
3
4

0

332

0

0
0
0

164
164
164
164

616
525

451
369

410

287

205

616
525
287
484

322

451

290

322
148

Piikkihai

1

(Squalus acanthias)

2
3

0302 65 20

Kokonainen kala (')

0

376
244

328

164

Punahai

1

(Scyliorhinus-suvun lajit)

2

516
516

0302 65 50

3

355

387
387
258

Punasimppu
(Sebastes-suvun lajit)
0302 69 31 ja 0302 69 33

1

0

0

2

0

0

917
917

917
917

3

0

0

774

774

1
2

1 063
1 063

768
768

590

Gadus morhua

3

1 004

1 004
1 004
827

4

791

543

449

472
319

5

555

319

331

213

Seiti

1

(Pollachius virens)

2

549
549
543
317

427
427
421

427
427
421
171

575
575
443
369

492
492
304

307
286
164
143

-lajin turskat
0302 50 10

3

549
549
543

4

463

Kolja

1

(Melanogrammus aeglefinus)

2

739
739

0302 63 00

590

232

590

3

632

657
657
534

4

534

435

Valkoturska

1

(Merlangius merlangus)

593
572
536
364

557
536
436
243

450

2

3

775
756
683

592
574
501

638
620
547

Scomber scombrus

1

0

0

2
3

0

0

208
203

196

-lajin makrillit
ex 0302 64 05, ex 0302 64 10 ja

0

0

198

171

0302 62 00

0302 69 41

3
4

Molva (Molva-suvun lajit)

1

0302 69 45

2

\

ex 0302 64 98

429
393
264

246

456
437

364

184

\

Scomber japonicus
-lajin makrillit
ex 0302 64 05, ex 0302 64 10 ja

1

0

0

234

207

2

0

0

193

3

0

0

ex 0302 64 98

4

0

0

234
193
143

157
88
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Laji

L 350/49

Viitehinta (ecuina tonnia kohti)
Koko (')

Perattu kala, päätä ei poistettu ('
Ekstra, A (')

B C)

Kokonainen kala (')
Ekstra, A (')

B C)

Sardelli (Engraulis-suvun lajit)

1

0302 69 55

2
3

0
0
0

0
0

4

0

0

771
771
745
582

728
728
685
514

1 061
1 061
1 025
801

1 002
1 002
943
707

3 065
2315
2 282
1 859
1 728

2 576

5

3
2
2
2
1

1
2

1 557

1 190

(Lepidorhombus-suvun lajit)

1 373

1 007

0302 29 10

3

879

4

1 245
787

1 465
1 282
1 117

421

659

916
751
293

Merilahna (Brama- suvun lajit)

1

1 212

927

0302 69 75

2

855

570

1 140
784

499

Hietakampela
(Limanda limanda)

1

657

2

518

598
439

558
399

439
279

1
2

371

278

324
232

324
232

255
162

Valkotonnikala

1

1 703

1 609

2

2 185
2 185

1 311

(Thunnus alalunga)

1 246

1 609

1 514

1 007
1 007
630

756
756
378

0

794
844
695
288

447
447
447
288

Punakampela
(Pleuronectes platessa)
0302 22 00
1

— 1 päivästä tammikuuta
30 päivään huhtikuuta 1998

2
3
4
1

— 1 päivästä toukokuuta
31 päivään joulukuuta 1998

2
3
4

Merluccius merluccius

1

-lajin kummeliturskat

2

ex 0302 69 68

3
4

Lasikampela

261
478
446
022
891

420
420
420
394

420
420
420

394

578
578
578

578
578
578

542

542

1 924

1 891
1 565
1 467

2
1
1
1

380
761
728
272

1 174

1 099

8 55

ex 0302 29 90

Kampela
(Platichthys flesus)
ex 0302 29 90

0302 31 10 ja 0302 31 90

Seepia (Sepia officinalis ja

1

0

0

Rossia macrosoma)

2
3

0

0

0

0

ex 0307 41 10

Kokonainen ta

perattu kala,
päätä ei p poistettu (')

Päätön kalat
kala (')1 )

Extra, A (')

B C)

Ekstra, A (')

B C)

Merikrotti (Lophius- suvun lajit)

1

1 630

1 177

4 210

3 274

0302 69 81

2

2 083

1 630

3 976

3 040

3

2 083

1 630

3 742

2 807

4

1 744

1 291

3 274

2 339

5

951

498

2 339

1 403
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Kaikki jalostusasteet
Koko (')

Crangon crangon
-lajin katkaravut
ex 0306 23 31 ja ex 0306 29 39

A (')

BO

1

1 393

1 179

2

643

643

Vedessä keitetyt

\

Tuoreet tai jäähdytetyt

A (')

BO

AO

BO

1 129

903

Pohjankatkaravut

1

4 886

4311

(Pandalus borealis)

2

1 724

1 724

—

ex 0306 23 10

Kokonaiset (')

Isotaskurapu
(Cancer pagurus)

1

1 259

2

944

ex 0306 24 30

Kokonaiset (')

Pyrstöt C )

EC)

Ekstra, A (')

BO

Ekstra, A (')

BO

Keisarihummeri

1

4 429

4 429

3 170

3 519

2 346

(Nephrops norvégiens)

2

4 429

3 030

1 772

2 933

1 564

ex 0306 29 30

3

3 963

3 030

1 772

2 151

1 134

4

2 564

2 098

1 166

1 799

\

Perattu kala, päätä ei poistettu (')

J

547

Kokonainen kala (')

Ekstra, AC )

B C)

Ekstra, A C)

BO

Kielikampela (Solea-suvun lajit)

1

4 726

4 200

3 675

2 888

0302 23 00

2

4 726

4 200

3 675

2 888

3

4 463

3 938

3 413

2 626

4

3 675

3 150

2 625

2 100

5

3 150

2 625

2 100

1 838

(') Tuoreus-, koko- ja jalostusasteryhmät on määritelty asetuksen (ETY) N:o 3759/92 2 artiklaa soveltaen.

2. Asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä II lueteltujen tuotteiden viitehinnat
Tavaran kuvaus

CN-koodi

Viitehinta

(ecuina tonnia kohti)

A. CN-koodeihin 0303 ja 0304 kuuluvat jäädytetyt tuotteet:
0303 31 10

0303 79 71

Grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)
Hammasahven ja pagellit (Dentex dentex ja Pagellus-suvun

1 631

lajit)
Kummeliturska (Merluccius-suvun lajit)

1 323

Kokonaiset:

ex 0303 78 10

— päätön tai paineen

ex 0304 20 55
ex 0304 20 58

— fileet lomittaisina ("interleaved") tai teollisuusharkkoina,

931

Kalafileet:

ruotoineen ("standard")

1 165

— fileet lomittaisina ("interleaved") tai teollisuusharkkoina,
ilman ruotoja

1 358

— fileet yksittäiset tai kokonaan lomittaisina ("fully interlea
ved") nahkoineen

1 210

— fileet yksittäiset tai kokonaan lomittaisina ("fully interlea
ved") ilman nahkaa

— harkkoja lähinnä olevan pakkauksen paino enintään 4 kg

1 299

1 373
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Tavaran kuvaus

CN-koodi

ex 0304 20 56

Viitehinta

'ecuina tonnia kohti)

Kalafileet:

— fileet lomittaisina ("interleaved") tai teollisuusharkkoina,
ruotoineen ("standard")
— fileet lomittaisina ("interleaved") tai teollisuusharkkoina,
ilman ruotoja
— fileet yksittäiset tai kokonaan lomittaisina ("fully interlea
ved") nahkoineen
— fileet yksittäiset tai kokonaan lomittaisina ("fully interlea
ved") ilman nahkaa
ex 0304 90 47

L 350/ 51

1 049

1 222
1 089

1 169

— harkkoja lähinnä olevan pakkauksen paino enintään 4 kg

1 236

Palat ja muu kalanliha, lukuun ottamatta teollisuusharkkoja (jau
hettuja)

1 162

B. CN-koodiin 0306 kuuluvat jäädytetyt tuotteet:
ex 0306 13 90
0306 13 50

Parapenaeus longirostris -lajin katkaravut
muut Penaeidae- heimoon kuuluvat katkaravut

3 502

Penaeus-suvun pohjankatkaravut

6 787

C. CN-koodiin 0307 kuuluvat jäädytetyt tuotteet:

Kalmarit (Loligo-suvun lajit)
0307 49 35

0307 49 31

0307 49 33

ex 0307 49 38

0307 49 38

— Loligo patagonica:
kokonainen, puhdistamaton
puhdistettu

898
1 078

kokonainen, puhdistamaton
puhdistettu

2 156

kokonainen, puhdistamaton
puhdistettu

1 078
1 258

kokonainen, puhdistamaton
puhdistettu

719

— Loligo vulgaris:

— Loligo pealet:

— Loligo opalescens:
854

— muut lajit:
kokonainen, puhdistamaton
puhdistettu

0307 49 51

1 797

988

1 168

Kalmarit

(Ommastrephes sagittatus):

ex 0307 99 1 1

ex 0307 99 1 1

ex 0307 99 1 1

817
1 552

kokonainen, puhdistamaton
putki
sylinteri

2 328

kokonainen, puhdistamaton
putki
sylinteri

1 434
2 151

kokonainen, puhdistamaton
putki
sylinteri

1 434

2 151

kokonainen, puhdistamaton
putki
sylinteri

1 434
2 151

Illex-suvun lajit
— Illex argentin us:
754

— 11lex illecebrosus:

— muut lajit:

754

754

0307 49 01 ,
0307 49 18

Seepia (Sepia officinalis ja Rossia macrosoma) sekä mustekalat
(Sepiola rondeleti)

1 656

0307 59 10

Meritursas (Octopus-suvun lajit)

1 689
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3 . Asetuksen (ETY) Nro 3759/92 liitteessä III lueteltujen tuotteiden viitehinnat

(Thunnus-suvun) tonnikalat, boniitit (Euthynnus [Katsuwonus]pelamis) ja muut Euthynnus-suvun lajit,

tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, jotka on tarkoitettu CN-koodiin 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen
valmistukseen

Viitehinta (ecuina tonnia kohti)
Tavaran kuvaus
Kokonaiset

Muut

Perattuna,
ilman kiduksia

(esimerkiksi
päätön)

1 419

1 617

1 758

1 013

1 156

1 256

790

901

980

628

716

779

760

866

942

A. Valkotonnikalat (Thunnus alalunga), jäädytetyt:
0303 41 11 , 0303 41 13, 0303 41 19

B. Keltaevätonnikala (Thunnus albacares):

1 . Kappalepaino yli 10 kg (')
0302 32 10 , 0303 42 12, 0303 42 32, 0303 42 52

2. Kappalepaino enintään 10 kg (')
0302 32 10, 0303 42 18 , 0303 42 38 , 0303 42 58

C. Boniitti (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis):
0302 33 10, 0303 43 11 , 0303 43 13, 0303 43 19

D. Muut Thunnus- ja Euthynnus-sukujen lajit, tuoreet tai
jäädytetyt, lukuun ottamatta tuore tai jäähdytetty tonnikala
(Thunnus thynnus) ja tuore tai jäähdytetty isosilmätonni
kala (Parathunnus obesus tai Thunnus obesus):
ex 0302 39 19, 0302 69 21 , ex 0303 49 41 , ex 0303 49 43,

ex 0303 49 49, 0303 79 21 , 0303 79 23 ja 0303 79 29
(') Painot viittaavat kokonaisiin tuotteisiin .

4. Asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä IV olevassa A kohdassa lueteltujen tiettyjen tuotteiden
viitehinnat

Viitehinta
Tuote

Jalostusaste

CN-koodiin

Elävä, vähintään

0301 93 00

800 grammaa

kuuluva karppi

Ajanjaksot

(ecuina tonnia
kohti)

1.1 .—31.7.1998

1 403

1.8 ,—30.11.1998

1 683

1.12.—31.12.1998

1 683

Tuore, jäähdytetty, jäädy
tetty merilohi (Salmo
salar),
joka
kuuluu
CN-koodiin
ex 0302 12 00,

— kokonaisena

ex 0303 22 00 ,

— perattuna

ex 0304 10 13 ,

— perattuna, päätön

ex 0304 20 13,

— kalafileenä

—

—

—

—

3 163
3 514

3 867
4 866
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5. Asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä IV olevassa B kohdassa ja liitteessä V lueteltujen tiet
tyjen jäädytettyjen ja suolattujen tuotteiden viitehinnat
CN-koodeihin 0303 ja 0304 kuuluvat tuotteet
Tuote

1 . Punasimppu
(Sebastes-suvun lajit)
0303 79 35,

Jalostusaste

Viitehinta

(ecuina tonnia kohti)

Kokonaiset:

— päätön tai paineen

933

0303 79 37
Kalafileet:

0304 20 35
0304 20 37

ex 0304 90 31

2. Turska (Gadus morhua, Gadus
ogac ja Gadus macrocephalus)
ja Boreogadus saida -lajin

— ruotoineen ("standard')

1 858

— ilman ruotoja

2 098

— harkkoja lähinnä olevan pakkauksen paino
enintään 4 kg

2219

Palat ja muu kalanliha, lukuun ottamatta teolli
suusharkkoja (jauhettuja)

1 311

Kokonaiset:

kalat

0303 60 11 , 0303 60 19,
0303 60 90, 0303 79 41

— päätön tai päineen

1 062

Kalafileet:

— fileet limittäisinä ("interleaved') tai teollisuus
harkkoina, ruotoineen ("standard')
— fileet limittäisinä ("interleaved') tai teollisuus
harkkoina, ilman ruotoja
0304 20 21
0304 20 29

— fileet yksittäiset tai kokonaan lomittaisina
("fully interleaved') nahkoineen
— fileet yksittäiset tai kokonaan lomittaisina
("fully interleaved') ilman nahkaa
— harkkoja lähinnä olevan pakkauksen paino on
enintään 4 kg

ex 0304 90 35, ex 0304 90 38 ,

Palat ja muu kalanliha, lukuun ottamatta teolli

ex 0304 90 39

suusharkkoja (jauhettuja)

3. Seiti (Pollachius virens)
0303 73 00

2 356

2 639

2 500

2 886

2818
1 392

Kokonaiset:

— päätön tai päineen

728

Kalafileet:

— fileet limittäisinä ("interleaved') tai teollisuus
harkkoina, ruotoineen fstandard')
— fileet limittäisinä ("interleaved') tai teollisuus
harkkoina, ilman ruotoja
0304 20 31

— fileet yksittäiset tai kokonaan lomittaisina
("fully interleaved') nahkoineen
— fileet yksittäiset tai kokonaan lomittaisina
("fully interleaved') ilman nahkaa
— harkkoja lähinnä olevan pakkauksen paino on
enintään 4 kg

ex 0304 90 41

Palat ja muu kalanliha, lukuun ottamatta teolli
suusharkkoja (jauhettuja)

1 473

1 623

1 476

1 665
1 700

977
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4. Kolja (Melanogrammus
aeglefinus)
0303 72 00

Jalostusaste
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Viitehinta

(ecuina tonnia kohti)

Kokonaiset:

— päätön tai päin een

886

Kalafileet:

— fileet limittäisinä ("interleaved') tai teollisuus
harkkoina, ruotoineen ("standard')
— fileet limittäisinä ("interleaved') tai teollisuus
0304 20 33

2 198

harkkoina, ilman ruotoja
— fileet yksittäiset tai kokonaan lomittaisina

2 633

("fully interleaved') nahkoineen
— fileet yksittäiset tai kokonaan lomittaisina
("fully interleaved') ilman nahkaa

2512
2 739

— harkkoja lähinnä olevan pakkauksen paino on
enintään 4 kg
ex 0304 90 45

5. Scomber scombrus- ja Scomber
japonicus -lajien makrillit sekä
Orcynopsis unicolor -lajin kalat
0303
0303
0303
0303
0303
0303

74
74
74
79
79
79

Palat ja muu kalanliha, lukuun ottamatta teolli
suusharkkoja (jauhettuja)

2 931

1 038

Kokonaiset:

10
11
20
60

61
62

0304 20 53
ex 0304 90 97

6 . Mintai

(Theragra chalcogramma)
ex 0304 20 85

— päätön

399

— paineen

441

Kalafileet

710

Sivut

575

Kalafileet:

— fileet limittäisinä ("interleaved') tai teollisuus
harkkoina, ruotoineen ("standard')
— fileet limittäisinä ("interleaved') tai teollisuus
harkkoina, ilman ruotoja

7. Miekkakala (Xiphias gladius)

Kokonaiset, päättömät tai päineen

1 115

1 285

3 164

ex 0303 79 87

8 . Turska (Gadus morhua, Gadus
ogac ja Gadus macrocephalus)

Suolatut ja suolavedessä olevat kalat, ei kuitenkaan
kuivatut eikä savustetut kalat

ja Borreogadus saida -lajin
kalat

0305 62 00, 0305 69 10

< 1,1 kg
> 1,1 kg; < 2,1 kg
> 2,1 kg

2612

2 869
3313
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2574/97,
annettu 15 päivänä joulukuuta 1997,

tietyille kalastustuotteille kalastusvuoden 1998 aikana myönnettävän siirtotuen
määrästä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

vahvistettava kalastusvuodeksi 1998 tuen määrä liitteessä

esitetyllä tavalla, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuot

ottaa huomioon tietyille vesiviljelytuotealan kalastustuot
teille maksettavan siirtotuen myöntämistä koskevista yksi
tyiskohtaisista soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta

1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3901 /92 ('),

teiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 1337/95 (2), ja erityisesti sen 5 artiklan,
sekä katsoo, että

siirtotuen olisi tyydyttävällä tavalla kannustettava tuottaja
järjestöjä siirtämään markkinoilta vedetyt tuotteet niiden
hävittämisen estämiseksi,

1 artikla

Vahvistetaan kalastusvuodeksi 1998 neuvoston asetuksen

(ETY) N:o 3759/92 f) liitteessä I olevassa A, D ja E
kohdassa lueteltujen tuotteiden siirtotuen määrä liitteessä
esitetyllä tavalla.

siirtotuen määrä on vahvistettava niin, ettei kyseisten tuot
teiden markkinoiden tasapainoa järkytetä,

kyseisiin toimiin liittyviä yhteisössä todettuja teknisiä ja
rahoituksellisia kuluja koskevien tietojen perusteella on

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivästä tammikuuta 1998
alkaen .

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1997.

Komission puolesta
Emma BONINO

Komission jäsen

(') EYVL L 392, 31.12.1992, s. 29

M EYVL L 129, 14.6.1995, s. 5

(3) EYVL L 388, 31.12.1992, s. 1
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LIITE

1 Siirtotuen määrä asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä I olevan A ja D kohdan tuotteiden sekä
liitteessä I olevan E kohdan kielikampelan (So/ea-suvun lajit) osalta
Asetuksen (ETY) N:o 3759/92

Tuen määrä

14 artiklassa tarkoitetut

(ecuina tonnia kohti)

jalostusmenetelmät
1

2

Ensimmäisenä
kuukautena

Seuraavina
kuukausina

— Sardina pilchardus -lajin sardiinit

210

17

— Muut lajit

120

17

200

17

165

17

I. Kokonaisten, perattujen ja paineen olevien tai paloiteltujen
tuotteiden jäädytys ja varastointi

IL Fileoiminen, jäädytys ja varastointi
III . Kokonaisten, perattujen paineen olevien, paloiteltujen tai
fileoitujen tuotteiden suolaaminen ja/tai kuivaaminen

2. Siirtotuen määrä asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä I olevan E kohdan muiden tuotteiden
osalta

Asetuksen (ETY) N:o 3759/95

Tuen määrä

Tuotteet

14 artiklassa tarkoitetut

(ecuina tonnia kohti)

jalostusmenetelmät
2

1

Keisarihummeri
norvegicus)

I. Jäädytys ja varastointi

3

(Nephrops

Keisarihummerin pyrstöt

Ensimmäisenä
kuukautena

Seuraavina
kuukausina

250

28

168

28

(Nephrops norvegicus)
II. Pään poistaminen, jäädytys ja
varastointi

III. Keittäminen, jäädytys ja varas
tointi

IV. Altaissa tai häkeissä säilyttä
minen

\

Keisarihummeri
norvegicus)

(Nephrops

168

19

Keisarihummeri
norvegicus)

(Nephrops

287

28

Isotaskurapu (Cancer pagurus)

162

19

Isotaskurapu (Cancer pagurus)

162

\
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2575/97,

annettu 15 päivänä joulukuuta 1997,

tiettyjä kalastustuotteita kalastusvuonna 1998 koskevan kiinteän palkkion
määrän vahvistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuot
teiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sen ,

ottaa huomioon yksityiskohtaisista säännöistä tietyille

vesiviljelytuotealan kalastustuotteille myönnettävän kiin
teän tuen soveltamisesta 28 päivänä joulukuuta 1988
annetun komission asetuksen (ETY) N:o 4176/88 ('),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 3516/93 (2), ja erityisesti sen 11 artiklan,
sekä katsoo, että

kiinteän palkkion olisi kannustettava tuottajajärjestöjä
välttämään markkinoilta vedettyjen tuotteiden tuhoamista,

palkkion määrän vahvistamisessa olisi otettava huomioon
kyseisten markkinoiden keskinäinen riippuvuus ja tarve
välttää kilpailun vääristymiä,

palkkion määrä ei saa ylittää edellisen kalastusvuoden
aikana todettujen varastointiin ja jalostukseen liittyvien

teknisten ja taloudellisten kustannusten määrää, lukuun
ottamatta korkeimpia kustannuksia,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3759/92 (3) liitteessä VI
mainittujen tuotteiden kiinteän palkkion määrä kalastus
vuodeksi 1998 vahvistetaan seuraavasti :

a) Kokonaisten tuotteiden, perattujen tuotteiden, joista
päätä ei ole poistettu, tai paloiteltujen tuotteiden
pakastus ja varastointi:
— 120 ecua/tonni ensimmäiseltä kuukaudelta
— 17 ecua/tonni lisäkuukausilta.

b) Fileointi, pakastus ja varastointi:
— 200 ecua/tonni ensimmäiseltä kuukaudelta
— 17 ecua/tonni lisäkuukausilta.

kyseisiin toimiin liittyviä ja yhteisössä todettuja teknisiä ja

taloudellisia kustannuksia koskevien tietojen perusteella
on tarkoituksenmukaista vahvistaa palkkion määrä kalas

tusvuodeksi 1998 jäljempänä esitetyn mukaisesti, ja

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivästä tammikuuta 1998 .

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

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Emma BONINO

Komission jäsen

(') EYVL L 367, 31.12.1988 , s. 63

0 EYVL L 320, 22.12.1993, s. 10

P) EYVL L 388, 31.12.1992, s. 1
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2576/97,
annettu 15 päivänä joulukuuta 1997,
kalastusvuoden 1998 aikana markkinoilta vedettyjen kalastustuotteiden taloudel
lisen korvauksen ja sen ennakon laskennassa käytettävästä kiinteästä arvosta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

myöntämisestä vastuussa on sen jäsenvaltion toimielin,
jossa tuottajajärjestö on tunnustettu; siten vähennettävän
kiinteän arvon olisi oltava kyseisessä jäsenvaltiossa sovel

sen ,

lettava arvo,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä

edellä mainittuja säännöksiä sovelletaan myös ennakolta
asetuksen (ETY) N:o 3902/92 6 artiklan 1 kohdassa
säädettyyn taloudelliseen korvaukseen, ja

markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3759/92 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro

3318/94 (2), ja erityisesti sen 12 artiklan 6 kohdan,

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuot
teiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 3759/92 12 artiklassa säädetään

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

taloudellisen korvauksen myöntämisestä tuottajajärjes

töille, jotka tietyin edellytyksin toteuttavat mainitun

1 artikla

asetuksen liitteessä I olevassa A ja D kohdassa tarkoitet

tujen tuotteiden osalta interventiotoimenpiteitä; tämän

taloudellisen korvauksen arvosta on vähennettävä muihin
tarkoituksiin kuin elintarvikkeena käytettäväksi tarkoitet

tujen tuotteiden kiinteästi vahvistettava arvo,
komission asetuksessa (ETY) Nro 1501 /83 (3) vahvistettiin
vaihtoehdot, joita noudattaen markkinoilta vedetyt tuot
teet on myytävä; on tarpeen vahvistaa kiinteästi niiden

arvo jokaisen vaihtoehdon osalta ottaen huomioon tällai
sesta myynnistä mahdollisesti saatavat keskimääräiset
tulot,

tätä arvoa koskevien tietojen perusteella se olisi vahvistet

Vahvistetaan kalastusvuodeksi 1998 tuottajajärjestöjen
markkinoilta vetämien ja muihin tarkoituksiin kuin elin
tarvikkeena käytettäväksi tarkoitettujen tuotteiden talou
dellisen korvauksen ja sen ennakon laskennassa käytettävä
kiinteä arvo jokaisen esitetyn määräpaikan osalta liitteessä
esitetyllä tavalla.
2 artikla

Taloudellisesta korvauksesta ja sen ennakosta vähennet
tävä kiinteä arvo on siinä jäsenvaltiossa sovellettava kiinteä
arvo, jossa tuottajajärjestö on tunnustettu.

tava kalastus-vuodeksi 1998 liitteessä esitetyllä tavalla,
3 artikla

komission asetuksen (ETY) Nro 3902/92 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
7 artiklan mukaan taloudellisen korvauksen
1338/95

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivästä tammikuuta 1998
alkaen .

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

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Emma BONINO

Komission jäsen

(') EYVL L 388, 31.12.1992, s. 1

P) EYVL L 350, 31.12.1994, s. 15
P) EYVL L 152, 10.6.1983, s. 22
(«) EYVL L 392, 31.12.1992, s. 35
n EYVL L 129, 14.6.1995, s . 7
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Markkinoilta vedettyjen tuotteiden määräpaikka

Ecuina tonnia kohti

1 . Käyttö kuivaamisen ja paloittelun tai jauhoksi jalostamisen jälkeen, rehuksi:
a) Clupea harengus -lajin sillit sekä Scomber scombrus- ja Scomber japonicus
-lajien makrillit:
— Tanska

80

— Ruotsi

60

— Ranska

— muut jäsenvaltiot

1

18

b) Crangon crangon -lajin katkaravut ja pohjankatkaravut (Pandalus borealis):
— kaikki jäsenvaltiot

5

c) muut tuotteet:
— Tanska

60

— Yhdistynyt kuningaskunta, Portugali, Ruotsi ja Belgia

18

— Ranska

— muut jäsenvaltiot

0

10

2. Muut käyttötavat kuin 1 kohdassa tarkoitetut, rehuksi (mukaan lukien seepiat):

a) Sardina pilebardus -lajin sardiinit ja sardelli (Engraulis-smun lajit):
— kaikki jäsenvaltiot

20

b) muut tuotteet:

— Ruotsi, Ranska ja Tanska
— Irlanti

— muut jäsenvaltiot

3. Käyttö muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi

55
0

35
0
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2577/97,
annettu 16 päivänä joulukuuta 1997,

tiettyjen Venäjän federaatiosta peräisin olevien tekstiilituotteiden tuonnista
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ehdotetut toimenpiteet ovat asetuksella (EY) N:o 517/94
perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon muiden kuin kahdenvälisten sopimusten,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden
yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan
kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden
tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 7 päivänä

1 artikla

maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro

517/94 ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 1457/97 (2), ja erityisesti
sen 12 artiklan 2 kohdan yhdessä 25 artiklan 5 kohdan
kanssa,

sekä katsoo, että

Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation kirjeenvaihtona
tehty sopimus tekstiilituotekaupasta parafoitiin 19 päivänä
joulukuuta 1995 ja sen voimassaoloaika päättyi 31 päivänä
joulukuuta 1996, ja odotettaessa uuden sopimuksen para

1 . Venäjän federaatiosta peräisin olevien tämän
astuksen liitteessä I lueteltujen tekstiilituotteiden tuontiin
sovelletaan kyseisessä liitteessä vahvistettuja määrällisiä
rajoituksia 1 päivästä tammikuuta 1998 .

2. Venäjän federaatiossa tehdyn taloudellisesti vaikut
tavan ulkoisen jalostuksen jälkeen tapahtuneeseen yhtei
söstä peräisin olevien tämän asetuksen liitteessä II luetel
tujen tekstiilituotteiden jälleentuontiin yhteisöön sovelle
taan kyseisessä liitteessä vahvistettuja määrällisiä rajoi
tuksia 1 päivästä tammikuuta 1998 .

foimiseen tähtäävien neuvottelujen päättymistä Venäjän
federaation kanssa annettiin komission asetukset (EY) N:o

2446/96 (3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella
(EY) N:o 562/97 (4), ja (EY) N:o 1025/97 O yhteisön talou
dellisten etujen turvaamiseksi tulevassa tekstiilituotekau
passa kyseisen maan kanssa,

2 artikla

Rajoittamatta tämän asetuksen säännösten soveltamista,
asetuksen (EY) N:o 517/94 säännöksiä sovelletaan tässä
asetuksessa tarkoitettuun tuontiin .

asetuksen (EY) N:o 1025/97 edellyttämiä toimenpiteitä
sovelletaan 31 päivään joulukuuta 1997 saakka, johon
mennessä uutta tekstiilisopimusta tuskin saadaan neuvo
teltua ja täytäntöönpantua,

3 artikla

Tämän asetuksen voimassatulopäivästä alkaen sovelletaan

tekstiili- ja vaatetusalan suhdanneherkkyyden huomioon
ottaen on tarpeen jatkaa nykyisistä tuontimenettelyä
kolmella kuukaudella 1 päivästä tammikuuta 1998 alkaen
sekä vahvistaa määrälliset tuontirajoitukset asetuksen (EY)
N:o 1025/97 soveltamisalaan kuuluville tekstiilituotteille,

uudet rajoitukset olisi vahvistettava ottamalla huomioon
niiden pidennetty voimassaoloaika niin, ettei vaikuteta
uuden tekstiilisopimuksen neuvottelutuloksiin,

liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin seuraavia säännöksiä:

1 . Kunkin toimijan tuontilisenssiä hakiessaan pyytämä
määrä ei saa olla suurempi kuin liitteessä III vahvis
tetut enimmäismäärät.

2. Tuoja, joka on käyttänyt vähintään 50 prosenttia hänen
tuontilisenssissä 1 kohdan nojalla myönnetystä
määrästä, saa tehdä toisen, samaa tuotelajia koskevan

lisenssihakemuksen, jos kyseinen määrällinen rajoitus
ei ylity.

uuteen yhteisön ja Venäjän federaation kahdenväliseen
sopimukseen ennen tämän asetuksen voimassaoloajan
päättymistä tähtäävät neuvottelut jatkuvat toistaiseksi, ja
') EYVL L 67, 10.3.1994, s. 1

2 EYVL L 199, 26.7.1997, s . 6

3) EYVL L 333, 21.12.1996, s. 7
♦) EYVL L 85, 27.3.1997, s. 38
5) EYVL L 150, 7.6.1997, s. 20

3 . Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset saavat
myöntää tuontilisenssejä vasta kun niille on ilmoitettu
komissio päätöksestä ja vain siinä tapauksessa, että

toimija voi osoittaa olevansa sopimuksen haltija ja,
rajoittamatta 2 kohdan säännösten soveltamista,
todistaa kirjallisesti, ettei hänelle ole jo myönnetty

yhteisön kyseistä tuotelajia koskevaa tuontilisenssiä
tämän astuksen nojalla.
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4. Tuontilisenssiä koskevat pyynnöt voidaan toimittaa
komissiolle 2 päivänä tammikuuta 1998 klo 10.00

alkaen Brysselin aikaa. Tuontilisenssien on oltava
voimassa kolme kuukautta myöntämispäivästä. Tuojan

pyynnöstä toimivaltaiset kansalliset viranomaiset saavat
kuitenkin myöntää yhden kuukauden pidennyksen.
4 artikla

6 artikla

Tämän asetuksen säännöksiä voidaan tarkastella uudel

leen, jos Venäjän federaatio ottaa käyttöön asetuksen
voimassaoloaikana määrällisiä rajoituksia koskevia toimen
piteitä taikka korottaa tullitariffeja tai ottaa käyttöön muita
kuin tariffiesteitä, kuten yhteisöstä peräisin olevien teks
tiili- ja vaatetustuotteiden tuontiin sovellettavia todistus- ja

Ainoastaan tämän asetuksen liitteissä I ja II lueteltujen,

muita tuontivaatimuksia, lukuun ottamatta 1 päivänä

tämän asetuksen nojalla myönnetyn tuontilisenssin tai
komission asetuksen (EY) Nro 3017/95 (') mukaisen talou

tammikuuta 1996 Venäjän federaatiossa voimassa olevia
toimenpiteitä.

dellisesti vaikuttavan ulkoisen jalostuksen ennakkoluvan

perusteella vapaaseen liikkeeseen yhteisössä 1 päivän
tammikuuta 1998 jälkeen luovutettujen tuotteiden määrät
vähennetään kyseisissä liitteissä vahvistetuista rajoista.

7 artikla

5 artikla

Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta liitteiden I ja II
kattamien tuotteiden tuontiin yhteisöön, jos kyseiset tuot

teet tuodaan asetusten (EY) Nro 2446/96 ja (EY) Nro
1025/97 nojalla.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998 .

Sitä sovelletaan 31 päivään maaliskuuta 1998 saakka.

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

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Leon BRITTAN

Va rapuheenjohtaja

(') EYVL L 314, 28.12.1995, s. 40
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LIITE I

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta
1998 sovellettavat yhteisön määrälliset rajoitukset
Yksikkö

Luokka (')

Määrä

1

tonnia

1 353

2

tonnia

4 008

2a

tonnia

308

3

tonnia

526

4

5

6
7
8

1
1
1
1
1

000
000
000
000
000

kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta

752
478
838

236
719

9

tonnia

490

20

tonnia

710

22

tonnia

385

39

tonnia

12

13
15

16
21
24

29

1
1
1
1
1
1

1 000 paria
000 kappaletta
000 kappaletta
000 kappaletta
000 kappaletta
000 kappaletta
000 kappaletta

251
1 179

1 547
296
215

355
366

165

tonnia

122

33

tonnia

138

37

tonnia

475

50

tonnia

148

74

1 000 kappaletta

158
254

83

90

tonnia

115

tonnia

127

117

tonnia

455

118

tonnia

268

(') Kattava kuvaus näihin luokkiin kuuluvista tuotteista vahvistetaan
asetuksen ( EY) N:o 517/94 liitteessä 1 .
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LIITE II

ULKOINEN JALOSTUS
Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 1 päivästä tammikuuta 1998 31 päivään maalis
kuuta 1998 sovellettavat yhteisön määrälliset rajoitukset
Yksikkö

Luokka (')

4

5

6
7

8

1
1
1
1
1

12
13
15

16
21

24
29
83
74

1
1
1
1
1
1

000 kappaletta
000 kappaletta
000 kappaletta
000 kappaletta
000 kappaletta
1 000 paria
000 kappaletta
000 kappaletta
000 kappaletta
000 kappaletta
000 kappaletta
000 kappaletta

Määrä

260
597

1 651
1 055
955
1 274

376
999

365
1 449
737

1 147

tonnia

132

1 000 kappaletta

263

(') Kattava kuvaus näihin luokkiin kuuluvista tuotteista vahvistetaan
asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteessä I.
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LIITE III

Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut enimmäismäärät

Yksikkö

Luokka (')

Enimmäismäärä

1

tonnia

30

2

tonnia

40

2a

tonnia

15

3

tonnia

15

4
5

6
7

8

1
1
1
1
1

000
000
000
000
000

kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta
kappaletta

20
15
15
15

20

9

tonnia

15

20

tonnia

15

22

tonnia

15

39

tonnia

15

12
13

15

16
21

24
29

1
1
1
1
1
1

1 000 paria
000 kappaletta
000 kappaletta
000 kappaletta
000 kappaletta
000 kappaletta
000 kappaletta

15
15

15
15

15
15

15

83

tonnia

15

33

tonnia

15

37

tonnia

15

50

tonnia

15

74

1 000 kappaletta

15

90

tonnia

15

115

tonnia

15

117

tonnia

15

118

tonnia

15

(') Kattava kuvaus näihin luokkiin kuuluvista tuotteista vahvistetaan
asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteessä I.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2578/97 ,
annettu 19 päivänä joulukuuta 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) N:o 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
joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 150/95 (4), ja erityisesti sen 3 artiklan
3 kohdan,

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 TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut
tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa

taulukossa merkityllä tavalla.

sekä katsoo, että

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

2 artikla

mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66
h EYVL L 325, 14.12.1996, s. 5
(3) EYVL L 387, 31.12.1992, s. 1
O EYVL L 22, 31.1.1995, s. 1

L 350/66

IFTI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

20 . 12. 97

LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
19 päivänä joulukuuta 1997 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (')

0702 00 45

052

0707 00 40

0709 90 79

0805 10 61 , 0805 10 65, 0805 10 69

0805 20 31

87,9

204

82,3

624

200,4

999

123,5
134,7
134,7

624
999

0709 10 40

Tuonnin kiinteä arvo

999

184,6
184,6

052

89,4

999

89,4

220

052

27,6

204

44,1

388
448

29,6
27,4

528

44,4

999

34,6

052

58,9

204

53,1
56,0

999

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

\
0805 30 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

464

60,8
156,8

999

108,8

052

72,9

400

55,5

528

36,3

600

80,4

999

61,3
46,2
59,5
83,4
82,2
39,2
62,8
84,0
65,3
97,6
85,4
83,5
88,8

052

060
064
400
404
512
720
804
999

0808 20 67

052

064
400
999

(') Komission asetuksessa (EY) N:o 68/96 (EYVL L 14, 19.1.1996, s. 6) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi 999
tarkoittaa "muuta alkuperää".
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2579/97,
kokonaan hiotun

annettu 19 päivänä joulukuuta 1997,
pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta

asetuksessa (EY) N:o 2097/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa, että
enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa tarkoi

tettu määrä, ja

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

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,

kohdan,
sekä katsoo, että

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

komission asetuksella (EY) N:o 2097/97 (2) avataan riisin
vientitukea koskeva tarjouskilpailu,

komission asetuksen (ETY) Nro 584/75 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 299/95 (4),
5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen (EY) Nro
3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen

päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta; tässä vahvista
misessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY)
Nro 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet; tarjouskil

pailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi,
joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai
sitä alhaisemmat,

1 artikla

Asetuksessa (EY) Nro 2097/97 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän CN-kodiin
1 006 30 67 kuuluvan pitkäjyväisen kokonaan hiotun riisin
enimmäisvientitueksi vahvistetaan 15 — 18 päivänä joulu
kuuta 1997 jätettyjen tarjousten perusteella 354 ecua
tonnilta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18

h) EYVL L 292, 25.10.1997, s. 22
h) EYVL L 61 , 7.3.1975, s. 25
(4) EYVL L 35, 15.2.1995, s. 8
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2580/97,

annettu 19 päivänä joulukuuta 1997,
kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuk
sessa (EY) N:o 2098/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa, että
enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa tarkoi

tettu määrä, ja

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22

päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 3072/95 ('), ja erityisesti sen 13 artiklan 3

tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

kohdan,
sekä katsoo, että

komission asetuksella (EY) N:o 2098/97 (2) avataan riisin
vientitukea koskeva tarjouskilpailu,

komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 299/95 (4),
5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen (EY) N:o
3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen

päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta; tässä vahvista

misessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY)
Nro 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet; tarjouskil

pailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi,
joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai
sitä alhaisemmat,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 2098/97 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan
hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientitueksi vahviste
taan 15—18 päivänä joulukuuta 1997 jätettyjen tarjousten
perusteella 150 ecua tonnilta.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18

2 EYVL L 292, 25.10.1997, s. 25

h) EYVL L 61 , 7.3.1975, s. 25

{*) EYVL L 35, 15.2.1995, s. 8
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 2581 /97 ,
annettu 19 päivänä joulukuuta 1997 ,
kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen
A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2096/97 tarkoi
tetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa, että
enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa tarkoi

tettu määrä, ja

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22

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

tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

kohdan,
sekä katsoo, että

komission asetuksella (EY) N:o 2096/97 (2) avataan riisin
vientitukea koskeva tarjouskilpailu,

komission asetuksen (EY) N:o 584/75 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 299/95 (4),
5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen (EY) N:o

3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen

päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta; tässä vahvista

misessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY)
Nro 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet; tarjouskil

pailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi,
joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai
sitä alhaisemmat,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :
1 artikla

Asetuksessa (EY) Nro 2096/97 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan
hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkä

jyväisen A-riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan
15-18 päivänä joulukuuta 1997 jätettyjen tarjousten
perusteella 178 ecua tonnilta.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
O
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18
292, 25.10.1997, s. 19
61 , 7.3.1 975, s. 25
35, 15.2.1995, s. 8
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2582/97,
annettu 19 päivänä joulukuuta 1997,

kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen
A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2095/97 tarkoi
tetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa, että

sen ,

enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa tarkoi

tettu määrä, ja

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1 995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) Nro 3072/95 (') ja erityisesti sen 13 artiklan 3

tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

kohdan,
sekä katsoo, että

komission asetuksella (EY) Nro 2095/97 (2) avataan riisin
vientitukea koskeva tarjouskilpailu,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

komission asetuksen (ETY) Nro 584/75 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 299/95 (4),
5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen (EY) Nro
3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen
päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta; tässä vahvista
misessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY)
Nro 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet; tarjouskil

Asetuksessa (EY) Nro 2095/97 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan
hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkä
jyväisen A-riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan
15—18 päivänä joulukuuta 1997 jätettyjen tarjousten
perusteella 148 ecua tonnilta.

pailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi,
joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai

2 artikla

sitä alhaisemmat,

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(>) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18
2) EYVL L 292, 25.10.1997, s. 16
(3) EYVL L 61 , 7.3.1975, s. 25
4 EYVL L 35, 15.2.1995, s. 8
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2583/97 ,

annettu 19 päivänä joulukuuta 1997 ,
riisin ia rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

muutettuna asetuksella (EY) N:o 932/97 (4), 7 artiklan 4
kohdassa säädettyä menettelyä; tämä menettely olisi otet
tava huomioon tukia vahvistettaessa,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ,

asetuksen (EY) Nro 3072/95 13 artiklan 5 kohdassa
määritellään riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vienti
tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22

päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 3072/95 ^) ja erityisesti sen 13 artiklan 3

maailmanmarkkinatilanteen tai tiettyjen markkinoiden

erityisvaatimusten vuoksi voi olla tarpeen eriyttää tiettyjen

kohdan toisen alakohdan,

tuotteiden tuki niiden määräpaikan mukaan,

sekä katsoo, että

tietyillä markkinoilla vallitsevan pakatun pitkäjyväisen
riisin kysynnän huomioon ottamiseksi olisi säädettävä
erityisen tuen vahvistamisesta kyseiselle tuotteelle,

asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklan mukaan kyseisen

asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailman
markkinanoteerausten tai -hintojen sekä kyseisten tuot

teiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata
vientituella,

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

kyseisten yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta riisi
markkinoiden nykyiseen tilanteeseen ja erityisesti riisin ja
rikkoutuneiden riisinjyvien hintanoteerauksiin yhteisössä

ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistet

asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklan 4 kohdan nojalla

tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta yhteisön
markkinoilla vallitseva riisin ja rikkoutuneiden riisinjy

vien saatavuus- ja hintatilanne ja sen kehitysnäkymät sekä
toisaalta riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien hintatilanne
ja sen kehitysnäkymät maailmanmarkkinoilla; saman

tava tämän asetuksen liitteessä mainitun suuruiseksi, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

artiklan mukaisesti on myös tärkeätä turvata riisimarkki

noiden tasapaino ja hintojen ja kaupan luonnollinen
kehitys sekä lisäksi ottaa huomioon suunniteltuun vien
tiin liittyvät taloudelliset seikat ja tarve välttää häiriöitä

yhteisön markkinoilla sekä perustamissopimuksen 228

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

artiklan mukaisesti tehtyjen sopimusten rajoitteet,

1 artikla

komission asetuksessa (ETY) Nro 1361 /76 (2) vahvistetaan
rikkoutuneiden riisinjyvien sallittu enimmäismäärä

riisissä, jolle vientituki vahvistetaan, sekä määritetään
vähennysprosentti, jota kyseiseen tukeen on sovellettava

Asetuksen (EY) Nro 3072/95 1 artiklassa tarkoitettujen

osuus vietävässä riisissä on kyseistä enimmäismäärää

matta, vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suurui

suurempi,

siksi .

silloin, kun rikkoutuneiden riisinjyvien suhteellinen

1 000 tonnia riisiä on mahdollista viedä tiettyihin määrä

paikkoihin; on aiheellista käyttää komission asetuksen
(EY) Nro 11 62/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
(') EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18
(2) EYVL L 154, 15.6.1976, s. 11

(3) EYVL L 117, 24.5.1995, s. 2

sellaisenaan vietävien tuotteiden, mainitun artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tuotteita lukuun otta

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998 .
(4) EYVL L 135, 27.5.1997, s. 2
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE

riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta 19 päivänä joulukuuta 1997
annettuun komission asetukseen

(ecua/t)
Tuotekoodi

Määräpaikka (')

1006 20 11 9000

01

1006 20 13 9000

01

1006 20 15 9000

1006 20 17 9000

01
—

01

1006 20 94 9000

01

1006 20 96 9000

01

01

1006 30 23 9000

01

1006 30 25 9000

01

01

01

1006 30 46 9000

01

1006 30 67 9100

05

162,00
162,00

04

168,00

01

162,00
168,00
173,00
162,00

—

129,00
129,00
129,00
129,00
129,00
129,00
129,00
129,00
129,00

—

1006 30 92 9100

02

05

162,00
162,00

01

1006 30 92 9900

05

—

—

1006 30 94 9100

05
01
05

162,00
162,00

01

162,00
168,00
173,00
162,00

02

03
05
01
05
01

02
03

05

162,00

02

168,00
173,00
162,00

05

162,00
162,00

01

1006 30 94 9900

05

—
—

1006 30 96 9100

01

162,00

02

168,00

03

173,00
162,00

05

I
1006 30 96 9900

162,00
162,00
162,00
168,00
173,00
162,00

01

03

—

162,00
168,00
173,00
162,00

01

03

1006 30 65 9100

01

—

02

1006 30 63 9900

1006 30 65 9900

—

1006 30 44 9000

1006 30 63 9100

129,00
129,00
129,00

määrä

—

1006 30 42 9000

1006 30 61 9900

Määräpaikka (')

—

1006 30 21 9000

1006 30 61 9100

Tuotekoodi

määrä

03

1006 20 98 9000

1006 30 48 9000

(ecua/t)
Tuen

1006 30 67 9900

1006 20 92 9000

1006 30 27 9000

Tuen

1006 30 98 9100
1006 30 98 9900

05

162,00
162,00

04

168,00

01

—
—

1006 40 00 9000

\

(') Määräpaikat ilmoitetaan seuraavasti :

01 Liechtenstein, Sveitsi ja Livignon ja Campione d Italian kuntien alueet,

02 alueet I, II, III, VI, Ceuta ja Melilla,

03 alueet IV V, VII c, Kanada sekä alue VIII Surinamia, Guyanaa ja Madagaskaria lukuun ottamatta,

04 Ceuta ja Melilla: asetuksen (EY) n:o 1162/95 7 artiklan 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti vahvistettu tuki 000 tonni ,
05 komission asetuksen (ETY) N:o 3665/87, sellaisena kuin se on muutettuna, 34 artiklassa tarkoitetut maarapaikat.

Huom. Alueet määritellään komission asetuksen (ETY) N:o 2145/92, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2584/97,
annettu 19 päivänä joulukuuta 1997,

tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi
Azoreille ja Madeiraan
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

asetuksessa (ETY) Nro 1983/92 (^ sellaisena kuin se on

viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1683/94 (^
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista
erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi 15
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1600/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2348/96 (2), ja erityisesti
sen 10 artiklan ,

neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3813/92 0, sellaisena

kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1 50/95 (8), 1 artiklassa määriteltyjä edustavia markkina
kursseja

käytetään

kolmansien

maiden

valuuttoina

ilmaistun määrän muuntamiseen ja niiden perusteella
määritetään jäsenvaltioiden valuuttojen maatalouden
muuntokurssit; näiden muuntokurssien soveltamista ja
vahvistamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan
komission asetuksessa (ETY) Nro 1068/93 (9), sellaisena

kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 1600/92 10 artiklan mukaan Azorien
ja Madeiran riisintarpeen täyttyminen määrien, hinnan ja
laadun osalta taataan hankkimalla yhteisöstä peräisin
olevaa riisiä sellaisin myyntiehdoin, jotka vastaavat tuonti
maksusta vapautusta, mikä tarkoittaa tuen myöntämistä

yhteisöstä peräisin oleville toimituksille; tämän tuen
vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti eri
hankintalähteiden kustannukset ja erityisesti kolmansiin
maihin suunnatussa viennissä käytetyt hinnat,

1482/96 (10),

näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta riisialan
markkinoiden nykyiseen tilanteeseen ja erityisesti näiden
tuotteiden noteerauksiin tai hintoihin yhteisön Euroopan
puoleisessa osassa ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että
Azorien ja Madeiran hankintatuki vahvistetaan liitteessä
esitettyjen määrien mukaiseksi, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

komission asetuksessa (ETY) Nro 1 696/92 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) Nro
2596/93 (4), säädetään Azorien ja Madeiran tiettyjen maata
loustuotteiden, riisi mukaan lukien, erityisen hankintajär
jestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtai
sista säännöistä; edellä mainitun asetuksen säännöksiä

täydentävät tai niistä poikkeavat yksityiskohtaiset säännöt
vahvistetaan Azorien ja Madeiran erityisen riisituotteiden
hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskoh
taisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistami
sesta 16 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa komission

1 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 1600/92 10 artiklan mukaan tukien
määrät yhteisöstä peräisin olevan riisin toimittamiseksi
Azorien ja Madeiran erityisen hankintajärjestelmän
mukaisesti vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998 .

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

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL L 173, 27.6.1992, s. 1
P) EYVL L 320, 11.12.1996, s. 1

h) EYVL L 179, 1.7.1992, s. 6

M EYVL L 238, 23.9.1993, s. 24

5)
6)
t)
8)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

198, 17.7.1992, s. 37
178, 12.7.1994, s. 53
387, 31.12.1992, s. 1
22, 31.1.1995, s. 1

9) EYVL L 108, 1.5.1993, s. 106
10) EYVL L 188, 27.7.1996, s. 22
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LIITE

yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamista Azoreille ja Madeiraan koske
vien tukien määristä 19 päivänä joulukuuta 1997 annettuun komission asetukseen
(ecua/t)
Tuen määrä

Tavaran kuvaus

Määräpaikka

(CN-koodi)
Azorit

Madeira

176,00

176,00

kokonaan hiottu riisi

( 1006 30)

20.12.97
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2585/97,
annettu 19 päivänä joulukuuta 1997 ,

tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi
Kanariansaarille

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

kursseja

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi

ilmaistun määrän muuntamiseen ja niiden perusteella

muksen ,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista
erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi 15 päivänä
kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1601 /92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2348 /96 (2), ja erityisesti sen 3
artiklan,

käytetään

määritetään

kolmansien

maiden

jäsenvaltioiden valuuttojen

asetuksen (ETY) N:o 1601 /92 3 artiklan mukaan Kana
riansaarten riisintarpeen täyttyminen määrien, hinnan ja
laadun osalta taataan hankkimalla yhteisöstä peräisin
olevaa riisiä sellaisin myyntiehdoin, jotka vastaavat tuonti
maksusta vapautusta, mikä tarkoittaa tuen myöntämistä
yhteisöstä peräisin oleville toimituksille; tämän tuen
vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti eri
hankintalähteiden kustannukset ja erityisesti kolmansiin
maihin suunnatussa viennissä käytetyt hinnat,
komission asetuksessa (EY) N:o 2790/94 (3), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2883/94 (4),
säädetään Kanariansaarten tiettyjen maataloustuotteiden,
riisi mukaan lukien, erityisen hankintajärjestelmän sovel
tamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä,
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

vahvistamista 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),

näiden

yksityiskohtaisten

sääntöjen

soveltamisesta

sesti

näiden

tuotteiden

noteerauksiin

tetaan liitteessä esitettyjen määrien mukaiseksi, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1601 /92 3 artiklan mukaan tukien
määrät yhteisöstä peräisin olevan riisin toimittamiseksi
Kanariansaarten erityisen hankintajärjestelmän mukaisesti
vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998 .

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

173, 27.6.1992, s. 13
320 , 11.12.1996, s. 1
296, 17.11.1994, s. 23
304, 29.11.1994, s. 18
387, 31.12.1992, s. 1
22, 31.1.1995, s. 1

hintoihin

kinoilla seuraa, että Kanariansaarten hankintatuki vahvis

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997 .

L
L
L
L
L
L

tai

yhteisön Euroopan puoleisessa osassa ja maailmanmark

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

maatalouden

muuntokurssit; näiden muuntokurssien soveltamista ja

riisialan markkinoiden nykyiseen tilanteeseen ja erityi

sekä katsoo, että

(')
O
(3)
(4)
O
«)

valuuttoina

O EYVL L 108, 1.5.1993, s. 106
(8 EYVL L 188, 27.7.1996, s. 22
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LIITE

yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamista Kanariansaarille koskevien
tukien määristä 19 päivänä joulukuuta 1997 annettuun komission asetukseen
(ecua/t)
Tavaran
kuvaus

Tuen määrä

(CN-koodi)

Kanariansaaret

kokonaan hiottu riisi

( 1006 30)
rikkoutuneet riisinjyvät
( 1006 40)

176,00
39,00

20 . 12. 97

m

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 350/77

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2586/97,
annettu 19 päivänä joulukuuta 1997,

tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi
Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92
muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

muutosten vuoksi Ranskan merentakaisten departement

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi

tien hankintatuki olisi vahvistettava uudelleen liitteessä

muksen,

esitettyjen määrien mukaiseksi, ja

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista
erityistoimenpiteistä Ranskan merentakaisten departe
menttien hyväksi 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3763/91 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
2598 /95 (2), ja erityisesti sen 2 artiklan 6 kohdan,

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallin

sekä katsoo, että

tokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :
1 artikla

viljatuotteiden toimittamista Ranskan merentakaisiin
departementteihin (MD) koskevan tuen määrät vahviste
taan komission asetuksessa (ETY) Nro 391 /92 (3), sellai

Korvataan asetuksen (ETY) Nro 391 /92, sellaisena kuin se

sena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
2371 /97 (4); yhteisön eurooppalaisessa osassa ja maailman
markkinoilla tapahtuneiden noteerausten ja hintojen

2 artikla

on muutettuna, liite tämän asetuksen liitteellä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998 .

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
O
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

356, 24.12.1991 , s. 1
267, 9.11.1995, s. 1
43, 19.2.1992, s. 23
329, 29.11.1997, s. 19
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LIITE

tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan meren
takaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta 19 päivänä
joulukuuta 1997 annettuun komission asetukseen
(ecua/tonni)
Tuen määrä

Määräpaikka

Tuote

(CN-koodi)
Ranskan

Guadeloupe

Martinique

20,00

20,00

20,00

23,00

21,00

21,00

21,00

24,00

34,00

34,00

34,00

37,00

12,00

12,00

12,00

16,00

Guyana

Réunion

Tavallinen vehnä

( 1001 90 99)
Ohra

( 1003 00 90)
Maissi

( 1005 90 00)
Durumvehnä

( 1001 10 00)
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L 350/79

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2587/97,
annettu 19 päivänä joulukuuta 1997 ,

tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kana
riansaarille annetun asetuksen (ETY) Nro 1832/92 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

noteerausten ja hintojen muutosten johdosta Kanarian

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi

saarten hankintatuet olisi vahvistettava uudelleen liitteessä

muksen,

esitettyjen määrien mukaisiksi, ja

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista
erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi 15 päivänä

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallin

kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1601 /92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2348 /96 (2), ja erityisesti sen 3
artiklan 4 kohdan ,

sekä katsoo, että

viljatuotteiden toimittamista Kanariansaarille koskevan
tuen määrät vahvistetaan komission asetuksessa (ETY)
N:o 1832/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) N:o 2369/97 (4); yhteisön eurooppa
laisessa osassa ja maailmanmarkkinoilla tapahtuneiden

tokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1832/92, sellaisena kuin
se on muutettuna, liite tämän asetuksen liitteellä.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998 .

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

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997 .
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
Ç)
(3)
(4

EYVL L 173, 27.6.1992, s. 13
EYVL L 320, 11.12.1996, s. 1
EYVL L 185, 4.7.1992, s. 26

EYVL L 329, 29.11.1997, s. 15

L 350/80

iFll

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

20 . 12. 97

LIITE

tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille

annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta 19 päivänä joulukuuta 1997 annettuun
komission asetukseen

(ecua/tonni)
Tuote

(CN-koodi)

Tuen määrä

Tavallinen vehnä

( 1001 90 99)

17,00

Ohra

( 1003 00 90)
( 1005 90 00)
( 1001 10 00)
( 1004 00 00)

18,00

Maissi
Durumvehnä
Kaura

31,00

8,00
29,00

20.12.97

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 350/81

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2588/97 ,
annettu 19 päivänä joulukuuta 1997,

tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi
Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

neiden noteerausten ja hintojen muutosten johdosta

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi

Azorien ja Madeiran hankintatuet olisi vahvistettava

muksen,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista
erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi 15
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro l600/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 2348/96 (2), ja erityisesti
sen 10 artiklan ,

tokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla

sekä katsoo, että

viljatuotteiden

uudelleen liitteessä esitettyjen määrien mukaisiksi, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallin

toimittamista Azoreille ja Madeiraan

Korvataan asetuksen (ETY) Nro 1833/92, sellaisena kuin
se on muutettuna, liite tämän asetuksen liitteellä .

koskevan tuen määrät vahvistetaan komission asetuksessa

(ETY) Nro 1 833/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 2370/97 (4); yhteisön
eurooppalaisessa osassa ja maailmanmarkkinoilla tapahtu

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998 .

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

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997 .

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
2)
O
(4

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

173, 27.6.1992, s. 1
320, 11.12.1996, s. 1
185, 4.7.1992, s. 28

329, 29.11.1997, s. 17
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tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja
Madeiraan annetun asetuksen (ETY) Nro 1833/92 muuttamisesta 19 päivänä joulukuuta 1997
annettuun komission asetukseen

(ecua/tonni)
Tuen määrä
Tuote

Määräpaikka

(CN-koodi)
Azorit

Madeira

Tavallinen vehnä

( 1001 90 99)

17

17

Ohra

( 1003 00 90)

18

18

Maissi

( 1005 90 00)

31

31

Durumvehnä

( 1001 10 00)

8

8
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2589/97,
annettu 19 päivänä joulukuuta 1997,
tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

kauden aikana poikkeaa 5 ecua tonnilta vahvistetusta
tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti; mainittu

poikkeaminen on tapahtunut; tämän vuoksi on tarpeen
tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 2512/97 vahvistettuja tuon

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),

titulleja,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (3), sellai
sena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2092/97 (4) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

sekä katsoo, että

vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa
(EY) N:o 2512/97 0, ja

asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 1 kohdassa sääde
tään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamis

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) Nro 2512/97 liitteet I ja II
tämän asetuksen liitteillä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

m EYVL L 126, 24.5.1996, s. 37

O EYVL L 161 , 29.6.1996, s. 125
(<) EYVL L 292, 25.10.1997, s. 10

j1) EYVL L 345, 16.12.1997, s. 49
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Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 2 kohdassa mainittujen tuotteiden tuontitullit
Tuontitulli tuotaessa
CN-koodi

Tavaran kuvaus

maa-, joki- tai
merikuljetuksena

Tuontitulli tuotaessa

Välimeren,

muista satamista (2)
(ecua/t)

Mustanmeren tai

lentoteitse tai

Itämeren satamista (ecua/t)
1001 10 00

Durumvehnä (')

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

0,00

35,51

25,51

vilja (3)

35,51

25,51

keskilaatuinen

54,09

44,09

heikkolaatuinen

57,83

47,83

1002 00 00

Ruis

73,57

63,57

1003 00 10

Ohra, siemenvilja

73,57

63,57

1003 00 90

Ohra, muu kuin siemenvilja (3)

73,57

63,57

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

79,07

69,07

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (3)

79,07

69,07

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

73,57

63,57

1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemen

(') Sellaisen durumvehnän osalta, joka ei vastaa asetuksen (EY) Nro 1249/96 liitteessä I tarkoitettua vähimmäislaatua, sovelletaan heikkolaatuiselle tavalliselle
vehnälle vahvistettua tullia .

(2) Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalli
seksi tullinalennuksesta, joka on:
— 3 ecua/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai
— 2 ecua/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa tai Iberian niemimaan Atlantin valta
meren puoleisella rannikolla.

(3) Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 14 tai 8 ecua tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa
säädetyt edellytykset täyttyvät.
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Tullien laskentatekijät

( 15.12.1997:n ja 18.12.1997:n välisenä aikana)
1 . Vahvistamispäivää edeltävien kahden viikon keskiarvot:
Pörssinoteeraukset

Tuote (valkuais-% , kun kosteus on 12%)
Noteeraus (ecua/1)
Lisä/Meksikonlahti (ecua/t)

Lisä/Suuret järvet (ecua/t)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14%

HRW2. 11,5%

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

123,89

115,71

116,69

98,32

214,81 (')

100,68 (')

14,46

10,00

7,14

—

14,83

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Maksut: Meksikonlahti—Rotterdam: 13,58 ecua/t; Suuret järvet—Rotterdam: 23,61 ecua/t.

3. Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot: 0,00 ecua/t (HRW2)
0,00 ecua/t (SRW2).
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(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 3 päivänä joulukuuta 1997,

Luxemburgin esittämästä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihy
väksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
neuvoston direktiivin 70/ 156/ ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista

poikkeusta koskevasta pyynnöstä
(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(97/850/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävau
nujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsää
dännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970
annetun neuvoston direktiivin 70/ 156/ETY ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 97/27/EY (2), ja erityisesti sen 8
artiklan 2 kohdan c alakohdan ,
sekä katsoo, että

Luxemburgin 8 päivänä huhtikuuta 1997 komissiolle esit
tämässä pyynnössä, jonka komissio vastaanotti 14 päivänä
huhtikuuta 1997, oli 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa

vaaditut tiedot; pyyntö koskee sellaisen tietyntyyppisen

komission direktiivillä 97/30/EY (4), vaatimusten mukaisia
eivätkä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valai
simien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsen
valtioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä
heinäkuuta

1976

annetun

neuvoston

direktiivin

76/756/ETY (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 97/28/EY (6), vaatimusten mukaisia;
kokeiden ja koetulosten kuvaukset sekä ECE-sääntöjen
N:o 7 ja 48 noudattaminen takaavat tarpeellisen turvalli
suustason ,

asiaa koskevia yhteisön direktiivejä muutetaan kyseisten
jarruvalaisimien tuotannon ja niiden asentamisen mahdol
listamiseksi, ja

tässä päätöksessä määrätty toimenpide on direktiivillä
70/ 156/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukautta
mista käsittelevän komitean lausunnon mukainen ,

kolmannen jarruvalon asentamista yhteen ajoneuvotyyp

piin, joka on luokiteltu ECE-säännössä (Yhdistyneiden

Kansakuntien Euroopan talouskomission säännöt) N:o 7

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

tarkoitettuun luokkaan ECE S3 ja asennettu ECE-säännön
N:o 48 mukaisesti,

pyynnössä esitetyt syyt ovat perusteltuja, ja niiden mukaan
kyseiset jarruvalaisimet ja niiden asentaminen eivät ole
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisi

mia, etuvalaisimia, takavalaisimia ja jarruvalaisimia

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27
päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin

1 artikla

Hyväksytään Luxemburgin poikkeuspyyntö, joka koskee
sellaisen tietyntyyppisen kolmannen jarruvalaisimen
tuotantoa ja asentamista, joka on luokiteltu ECE-sään
nössä Nro 7 tarkoitettuun luokkaan ECE S3 ja asennettu
ECE-säännön N:o 48 mukaisesti ajoneuvotyyppiin, johon

76/758/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

se on tarkoitettu.

(') EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1

(4) EYVL L 171 , 30.6.1997, s. 25
(5) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 1

h) EYVL L 233, 25.8.1997, s. 1
h) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 54

C) EYVL L 171 , 30.6.1997, s . 1
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Tämä päätös on osoitettu Luxemburgin suurherttuakunnalle.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 1997.

Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 3 päivänä joulukuuta 1997,

Luxemburgin esittämästä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihy
väksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
neuvoston direktiivin 70/ 156/ ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista

poikkeusta koskevasta pyynnöstä
(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(97/851 / EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

Nro 7 ja 48 noudattaminen takaavat tarpeellisen turvalli

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävau
nujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsää
dännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970
annetun neuvoston direktiivin 70/ 156/ETY ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 97/27/EY (2), ja erityisesti sen 8

suustason ,

asiaa koskevia yhteisön direktiivejä muutetaan kyseisten
jarruvalaisimien tuotannon ja niiden asentamisen mahdol
listamiseksi, ja

tässä päätöksessä määrätty toimenpide on direktiivillä
70/ 156/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukautta
mista käsittelevän komitean lausunnon mukainen ,

artiklan 2 kohdan c alakohdan,
sekä katsoo, että

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN :

Luxemburgin 8 päivänä huhtikuuta 1997 komissiolle esit
tämässä pyynnössä, jonka komissio vastaanotti 14 päivänä

1 artikla

huhtikuuta 1997, oli 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa

vaaditut tiedot; pyyntö koskee sellaisen tietyntyyppisen
kolmannen jarruvalon asentamista yhteen ajoneuvotyyp

piin, joka on luokiteltu ECE-säännössä (Yhdistyneiden

Kansakuntien Euroopan talouskomission säännöt) Nro 7
tarkoitettuun luokkaan ECE S3 ja asennettu ECE-säännön
Nro 48 mukaisesti,

Hyväksytään Luxemburgin poikkeuspyyntö, joka koskee
sellaisen tietyntyyppisen kolmannen jarruvalaisimen
tuotantoa ja asentamista, joka on luokiteltu ECE-sään
nössä Nro 7 tarkoitettuun luokkaan ECE S3 ja asennettu

ECE-säännön Nro 48 mukaisesti ajoneuvotyyppiin, johon
se on tarkoitettu .

pyynnössä esitetyt syyt ovat perusteltuja, ja niiden mukaan
kyseiset jarruvalaisimet ja niiden asentaminen eivät ole
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisi
mia,

etuvalaisimia,

takavalaisimia

ja

jarruvalaisimia

2 artikla

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27

Tämä päätös on osoitettu Luxemburgin suurherttuakun

76/758/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 97/30/EY (4), vaatimusten mukaisia
eivätkä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valai

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 1997.

päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin

simien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsen

nalle .

valtioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä
heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin

Komission puolesta

76/756/ETY (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

Martin BANGEMANN

kokeiden ja koetulosten kuvaukset sekä ECE-sääntöjen

Komission jäsen

komission direktiivillä 97/28/EY (*), vaatimusten mukaisia;

')
2)
A
«)
<)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

42, 23.2.1970, s. 1
233, 25.8.1997, s. 1
262, 27.9.1976, s. 54
171 , 30.6.1997, s. 25
262, 27.9.1976, s. 1

6) EYVL L 171 , 30.6.1997, s . 1
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 3 päivänä joulukuuta 1997 ,

Luxemburgin esittämästä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihy

väksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
neuvoston direktiivin 70/ 156/ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista
poikkeusta koskevasta pyynnöstä
(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)
(97/852/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

Nro 7 ja 48 noudattaminen takaavat tarpeellisen turvalli

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

suustason ,

sen,

asiaa koskevia yhteisön direktiivejä muutetaan kyseisten

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävau
nujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsää
dännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970
annetun neuvoston direktiivin 70/ 156/ETY ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 97/27/EY (2), ja erityisesti sen 8

jarruvalaisimien tuotannon ja niiden asentamisen mahdol
listamiseksi, ja

tässä päätöksessä määrätty toimenpide on direktiivillä
70/ 156/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukautta
mista käsittelevän komitean lausunnon mukainen,

artiklan 2 kohdan c alakohdan,
sekä katsoo, että

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

Luxemburgin 15 päivänä huhtikuuta 1997 komissiolle
esittämässä pyynnössä, jonka komissio vastaanotti 21
päivänä huhtikuuta 1997, oli 8 artiklan 2 kohdan c
alakohdassa vaaditut tiedot; pyyntö koskee sellaisten
viidentyyppisten kolmansien jarruvalaisimien asentamista
kuuteen ajoneuvotyyppiin, jotka on luokiteltu ECE-sään
nössä (Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talousko
mission säännöt) N:o 7 tarkoitettuun luokkaan ECE S3 ja
asennettu ECE-säännön Nro 48 mukaisesti,

1976

annetun

neuvoston

direktiivin

76/756/ETY (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 97/28/EY (6), vaatimusten mukaisia;
kokeiden ja koetulosten kuvaukset sekä ECE-sääntöjen

') EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1
2) EYVL L 233, 25.8.1997, s. 1

3)
4)
5)
4

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

262,
171 ,
262,
171 ,

27.9.1976,
30.6.1997,
27.9.1976,
30.6.1997,

s.
s.
s.
s.

54
25
1

1

Hyväksytään Luxemburgin poikkeuspyyntö, joka koskee
sellaisten viidentyyppisten kolmansien jarruvalaisimien
tuotantoa ja asentamista, jotka on luokiteltu ECE-sään
nössä Nro 7 tarkoitettuun luokkaan ECE S3 ja asennettu
ECE-säännön Nro 48 mukaisesti ajoneuvotyyppeihin,
joihin ne on tarkoitettu.

pyynnössä esitetyt syyt ovat perusteltuja, ja niiden mukaan
kyseiset jarruvalaisimet ja niiden asentaminen eivät ole
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisi
mia, etuvalaisimia, takavalaisimia ja jarruvalaisimia
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27
päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin
76/758 /ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 97/30/EY (4), vaatimusten mukaisia
eivätkä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valai
simien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsen
valtioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä
heinäkuuta

1 artikla

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Luxemburgin suurherttuakun
nalle .

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 1997.

Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 3 päivänä joulukuuta 1997,
Belgian esittämästä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväk
syntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
neuvoston direktiivin 70/ 156/ ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista

poikkeusta koskevasta pyynnöstä
(Ainoastaan ranskan - ia hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(97/853/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

76/756/ETY (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 97/28/EY (6), vaatimusten mukaisia;
kokeiden ja koetulosten kuvaukset sekä ECE-sääntöjen
N:o 7 ja 48 noudattaminen takaavat tarpeellisen turvalli

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävau

suustason ,

nujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsää

asiaa koskevia yhteisön direktiivejä muutetaan kyseisten
jarruvalaisimien tuotannon ja niiden asentamisen mahdol
listamiseksi, ja

dännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970
annetun neuvoston direktiivin 70/ 156/ETY ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 97/27/EY (2), ja erityisesti sen 8
artiklan 2 kohdan c alakohdan ,

tässä päätöksessä määrätty toimenpide on direktiivillä
70/ 156/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukautta
mista käsittelevän komitean lausunnon mukainen,

sekä katsoo, että

Belgian 13 päivänä maaliskuuta 1997 komissiolle esittä
mässä pyynnössä, jonka komissio vastaanotti 17 päivänä

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

maaliskuuta 1997, oli 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa

vaaditut tiedot; pyyntö koskee sellaisten kahdentyyppisten
kolmansien jarruvalaisimien asentamista yhteen ajoneuvo

tyyppiin, jotka on luokiteltu ECE-säännössä (Yhdisty
neiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännöt)
N:o 7 tarkoitettuun luokkaan ECE S3 ja asennettu ECE

1 artikla

Hyväksytään Belgian poikkeuspyyntö, joka koskee
sellaisten kahdentyyppisten kolmansien jarruvalaisimien
tuotantoa ja asentamista, jotka on luokiteltu ECE-sään
nössä N:o 7 tarkoitettuun luokkaan ECE S3 ja asennettu

ECE-säännön Nro 48 mukaisesti ajoneuvotyyppiin, johon

säännön N:o 48 mukaisesti,

ne on tarkoitettu .

pyynnössä esitetyt syyt ovat perusteltuja, ja niiden mukaan
kyseiset jarruvalaisimet ja niiden asentaminen eivät ole
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisi
mia,

etuvalaisimia,

takavalaisimia

ja

jarruvalaisimia

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle.

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27

päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin

76/758/ETY f), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 97/30/EY (4), vaatimusten mukaisia
eivätkä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valai
simien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsen
valtioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä
heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin

(>) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1
(2) EYVL L 233, 25.8.1997, s. 1
H EYVL L 262, 27.9.1976, s. 54

(*) EYVL L 171 , 30.6.1997, s. 25

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen

O EYVL L 262, 27.9.1976, s. 1

b) EYVL L 171 , 30.6.1997, s. 1
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 3 päivänä joulukuuta 1 997,

Belgian esittämästä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväk

syntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
neuvoston direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista

poikkeusta koskevasta pyynnöstä
(Ainoastaan ranskan- ja hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)
(97/854/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävau
nujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsää
dännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970
annetun neuvoston direktiivin 70/ 156/ ETY ('), sellaisena

kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 97/27/EY (2), ja erityisesti sen 8
artiklan 2 kohdan c alakohdan,

komission direktiivillä 97/28/EY (<% vaatimusten mukaisia;

kokeiden ja koetulosten kuvaukset sekä ECE-sääntöjen
Nro 7 ja 48 noudattaminen takaavat tarpeellisen turvalli
suustason ,

asiaa koskevia yhteisön direktiivejä muutetaan kyseisten
jarruvalaisimien tuotannon ja niiden asentamisen mahdol
listamiseksi, ja
tässä päätöksessä määrätty toimenpide on direktiivillä

70/ 156/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukautta
mista käsittelevän komitean lausunnon mukainen,

sekä katsoo, että

Belgian 13 päivänä maaliskuuta 1997 komissiolle esittä
mässä pyynnössä, jonka komissio vastaanotti 17 päivänä

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

maaliskuuta 1997, oli 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa

vaaditut tiedot; pyyntö koskee ECE-säännössä (Yhdisty
neiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännöt)
Nro 7 tarkoitettuun luokkaan ECE S3 luokitellun ja

Hyväksytään Belgian poikkeuspyyntö, joka koskee ECE

ECE-säännön Nro 48 mukaisesti asennetun kolmannen

säännössä N:o 7 tarkoitettuun luokkaan ECE S3 luoki

jarruvalaisintyypin asentamista tietyntyyppiseen ajoneu

tellun ja ECE-säännön N:o 48 mukaisesti asennetun

voon .

kolmannen jarruvalaisintyypin tuotantoa ja asentamista
ajoneuvotyyppiin, johon se on tarkoitettu .

pyynnössä esitetyt syyt ovat perusteltuja, ja niiden mukaan
kyseiset jarruvalaisimet ja niiden asentaminen eivät ole
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisi
mia, etuvalaisimia, takavalaisimia ja jarruvalaisimia
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27
päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin
76/758 /ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 97/30/EY (4), vaatimusten mukaisia
eivätkä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valai
simien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsen
valtioiden
heinäkuuta

lainsäädännön
1976

lähentämisestä

annetun

neuvoston

27

päivänä

direktiivin

76/756/ETY (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

(')
(2)
(3)
(«)

EYVL
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EYVL
EYVL
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L

42, 23.2.1970, s. 1
233, 25.8.1997, s. 1
262, 27.9.1976, s. 54
171 , 30.6.1997, s. 25

j5) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 1

1 artikla

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle .
Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(«) EYVL L 171 , 30.6.1997, s. 1
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 3 päivänä joulukuuta 1997 ,

Belgian esittämästä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväk
syntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
neuvoston direktiivin 70/ 15 6/ ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista

poikkeusta koskevasta pyynnöstä
(Ainoastaan ranskan - ia hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(97/855/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävau
nujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsää
dännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970
annetun neuvoston direktiivin 70/ 1 56/ETY ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 97/27/EY (2), ja erityisesti sen 8
artiklan 2 kohdan c alakohdan ,

komission direktiivillä 97/28 /EY (6), vaatimusten mukaisia;
kokeiden ja koetulosten kuvaukset sekä ECE-sääntöjen
N:o 7 ja 48 noudattaminen takaavat tarpeellisen turvalli
suustason ,

asiaa koskevia yhteisön direktiivejä muutetaan kyseisten
jarruvalaisimien tuotannon ja niiden asentamisen mahdol
listamiseksi, ja

tässä päätöksessä määrätty toimenpide on direktiivillä
70/ 1 56/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukautta
mista käsittelevän komitean lausunnon mukainen ,

sekä katsoo, että

Belgian 26 päivänä maaliskuuta 1997 komissiolle esittä
mässä pyynnössä, jonka komissio vastaanotti 3 päivänä

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

huhtikuuta 1997, oli 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa

vaaditut tiedot; pyyntö koskee ECE-säännössä (Yhdisty
neiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännöt)

1 artikla

N:o 7 tarkoitettuun luokkaan ECE S3 luokitellun ja

Hyväksytään Belgian poikkeuspyyntö, joka koskee ECE

ECE-säännön Nro 48 mukaisesti asennetun kolmannen

säännössä N:o 7 tarkoitettuun luokkaan ECE S3 luoki

jarruvalaisintyypin asentamista tietyntyyppiseen ajoneu

tellun ja ECE-säännön Nro 48 mukaisesti asennetun
kolmannen jarruvalaisintyypin tuotantoa ja asentamista
ajoneuvotyyppiin, johon se on tarkoitettu .

voon ,

pyynnössä esitetyt syyt ovat perusteltuja, ja niiden mukaan
kyseiset jarruvalaisimet ja niiden asentaminen eivät ole
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisi
mia,

etuvalaisimia,

takavalaisimia

ja

jarruvalaisimia

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle.

päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin

76/758/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 97/30/EY (4), vaatimusten mukaisia
eivätkä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valai
simien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsen

valtioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä
heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin

76/756/ETY (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen

') EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1
2) EYVL L 233, 25.8.1997, s. 1

s) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 54
4) EYVL L 171 , 30.6.1997, s. 25
') EYVL L 262, 27.9.1976, s. 1

(*) EYVL L 171 , 30.6.1997, s. 1
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FI

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 3 päivänä joulukuuta 1997,

Italian esittämästä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväk

syntää koskevan

jäsenvaltioiden lainsäädännön

lähentämisestä annetun

neuvoston direktiivin 70/ 156/ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista
poikkeusta koskevasta pyynnöstä

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)
(97/856/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

komission direktiivillä 97/28/EY (6), vaatimusten mukaisia;

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

kokeiden ja koetulosten kuvaukset sekä ECE-sääntöjen
Nro 7 ja 48 noudattaminen takaavat tarpeellisen turvalli

sen ,

suustason ,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävau

nujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsää

asiaa koskevia yhteisön direktiivejä muutetaan kyseisten

dännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970

jarruvalaisimien tuotannon ja niiden asentamisen mahdol

annetun neuvoston direktiivin 70/ 156/ETY ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 97/27/EY (2), ja erityisesti sen 8

listamiseksi, ja

artiklan 2 kohdan c alakohdan,

mista käsittelevän komitean lausunnon mukainen,

tässä päätöksessä määrätty toimenpide on direktiivillä
70/ 156/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukautta

sekä katsoo, että

Italian 10 päivänä huhtikuuta 1997 komissiolle esittä
mässä pyynnössä, jonka komissio vastaanotti 14 päivänä

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

huhtikuuta 1997, oli 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa

vaaditut tiedot; pyyntö koskee ECE-säännössä (Yhdisty
neiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännöt)
N:o 7 tarkoitettuun luokkaan ECE S3 luokitellun ja
ECE-säännön N:o 48 mukaisesti asennetun kolmannen

jarruvalaisintyypin asentamista tietyntyyppiseen ajoneu
voon ,

pyynnössä esitetyt syyt ovat perusteltuja, ja niiden mukaan
kyseiset jarruvalaisimet ja niiden asentaminen eivät ole
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisi

1 artikla

Hyväksytään Italian poikkeuspyyntö, joka koskee ECE

säännössä N:o 7 tarkoitettuun luokkaan ECE S3 luoki

tellun ja ECE-säännön N:o 48 mukaisesti asennetun
kolmannen jarruvalaisintyypin tuotantoa ja asentamista
ajoneuvotyyppiin, johon se on tarkoitettu.
2 artikla

mia, etuvalaisimia, takavalaisimia ja jarruvalaisimia
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

76/758/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 97/30/EY (4), vaatimusten mukaisia
eivätkä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valai

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 1997.

päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin

simien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsen

valtioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä
heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin

76/756/ETY (s), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

(>)
(2)
H
H
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42, 23.2.1970, s. 1
233, 25.8.1997, s. 1
262, 27.9.1976, s. 54
171 , 30.6.1997, s. 25

(!) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 1

Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(«) EYVL L 171 , 30.6.1997, s . 1
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KOMISSION PAATOS,

tehty 3 päivänä joulukuuta 1997,
Yhdistyneen kuningaskunnan esittämästä moottoriajoneuvojen ja niiden perä
vaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämi
sestä annetun neuvoston direktiivin 70/ 156/ ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan

mukaista poikkeusta koskevasta pyynnöstä
(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(97/ 857/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävau
nujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsää
dännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970
annetun neuvoston direktiivin 70/ 156/ETY ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 97/27/EY (2), ja erityisesti sen 8

N:o 7 ja 48 noudattaminen takaavat tarpeellisen turvalli
suustason,

asiaa koskevia yhteisön direktiivejä muutetaan kyseisten
jarruvalaisimien tuotannon ja niiden asentamisen mahdol
listamiseksi, ja

tässä päätöksessä määrätty toimenpide on direktiivillä
70/ 156/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukautta
mista käsittelevän komitean lausunnon mukainen,

artiklan 2 kohdan c alakohdan ,
sekä katsoo, että

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Yhdistyneen kuningaskunnan 4 päivänä huhtikuuta 1997
komissiolle esittämässä pyynnössä, jonka komissio vas

taanotti 11 päivänä huhtikuuta 1997, oli 8 artiklan 2
kohdan c alakohdassa vaaditut tiedot; pyyntö koskee
sellaisten viidentyyppisten kolmansien jarruvalaisimien
asentamista yhteen ajoneuvotyyppiin, jotka on luokiteltu
ECE-säännössä (Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan
talouskomission säännöt) Nro 7 tarkoitettuun luokkaan

ECE S3 ja asennettu ECE-säännön N:o 48 mukaisesti,

pyynnössä esitetyt syyt ovat perusteltuja, ja niiden mukaan
kyseiset jarruvalaisimet ja niiden asentaminen eivät ole
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisi
mia,

etuvalaisimia,

takavalaisimia ja jarruvalaisimia

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27

päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin

76/758/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 97/30/EY (4), vaatimusten mukaisia
eivätkä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valai
simien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsen

1 artikla

Hyväksytään Yhdistyneen kuningaskunnan poikkeus

pyyntö, joka koskee sellaisten viidentyyppisten kolman
sien jarruvalaisimien tuotantoa ja asentamista, jotka on
luokiteltu ECE-säännössä Nro 7 tarkoitettuun luokkaan

ECE S3 ja asennettu ECE-säännön Nro 48 mukaisesti
ajoneuvotyyppiin, johon ne on tarkoitettu .
2 artikla

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

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 1997.

valtioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä
heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin

Komission puolesta

76/756/ETY (*), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

Martin BANGEMANN

kokeiden ja koetulosten kuvaukset sekä ECE-sääntöjen

Komission jäsen

komission direktiivillä 97/28/EY (6), vaatimusten mukaisia;

') EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1
2) EYVL L 233, 25.8.1997, s. 1
A EYVL L 262, 27.9.1976, s. 54
4 EYVL L 171 , 30.6.1997, s . 25

5) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 1

6) EYVL L 171 , 30.6.1997, s. 1
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 3 päivänä joulukuuta 1997,

Yhdistyneen kuningaskunnan esittämästä moottoriajoneuvojen ja niiden perä
vaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämi
sestä annetun neuvoston direktiivin 70/ 156/ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan

mukaista poikkeusta koskevasta pyynnöstä
(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)
(97/858/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

Nro 7 ja 48 noudattaminen takaavat tarpeellisen turvalli

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

suustason ,

sen ,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävau
nujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsää
dännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970
annetun neuvoston direktiivin 70/ 156/ETY ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 97/27/EY (2), ja erityisesti sen 8

asiaa koskevia yhteisön direktiivejä muutetaan kyseisten
jarruvalaisimien tuotannon ja niiden asentamisen mahdol
listamiseksi, ja
tässä päätöksessä määrätty toimenpide on direktiivillä
70/ 156/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukautta
mista käsittelevän komitean lausunnon mukainen,

artiklan 2 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo, että

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Yhdistyneen kuningaskunnan 6 päivänä toukokuuta 1997
komissiolle esittämässä pyynnössä, jonka komissio vas
taanotti 16 päivänä toukokuuta 1997, oli 8 artiklan 2
kohdan c alakohdassa vaaditut tiedot; pyyntö koskee
sellaisten neljäntyyppisten kolmansien jarruvalaisimien
asentamista yhteen ajoneuvotyyppiin, jotka on luokiteltu
ECE-säännössä (Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan
talouskomission säännöt) Nro 7 tarkoitettuun luokkaan
ECE S3 ja asennettu ECE-säännön Nro 48 mukaisesti,

pyynnössä esitetyt syyt ovat perusteltuja, ja niiden mukaan
kyseiset jarruvalaisimet ja niiden asentaminen eivät ole
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisi
mia,

etuvalaisimia,

takavalaisimia

ja

jarruvalaisimia

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27

päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin
76/758/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 97/30/EY (4), vaatimusten mukaisia
eivätkä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valai
simien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsen
valtioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä
heinäkuuta
1976 annetun
neuvoston direktiivin

1 artikla

Hyväksytään Yhdistyneen kuningaskunnan poikkeus
pyyntö, joka koskee sellaisten neljäntyyppisten kolman
sien jarruvalaisimien tuotantoa ja asentamista, jotka on
luokiteltu ECE-säännössä Nro 7 tarkoitettuun luokkaan

ECE S3 ja asennettu ECE-säännön Nro 48 mukaisesti
ajoneuvotyyppiin, johon ne on tarkoitettu.
2 artikla

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

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta

76/756/ETY (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 97/28/EY (6), vaatimusten mukaisia;

Martin BANGEMANN

kokeiden ja koetulosten kuvaukset sekä ECE-sääntöjen

Komission jäsen
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KOMISSION PAATOS,

tehty 3 päivänä joulukuuta 1997,

Yhdistyneen kuningaskunnan esittämästä moottoriajoneuvojen ja niiden perä

vaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämi
sestä annetun neuvoston direktiivin 70/ 156/ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan

mukaista poikkeusta koskevasta pyynnöstä
(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(97/859/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

N:o 7 ja 48 noudattaminen takaavat tarpeellisen turvalli

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

suustason ,

sen ,

asiaa koskevia yhteisön direktiivejä muutetaan kyseisten

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävau

jarruvalaisimien tuotannon ja niiden asentamisen mahdol
listamiseksi, ja

nujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsää
dännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970
annetun neuvoston direktiivin 70/ 156/ETY ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 97/27/EY (2), ja erityisesti sen 8

tässä päätöksessä määrätty toimenpide on direktiivillä
70/ 156/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukautta
mista käsittelevän komitean lausunnon mukainen,

artiklan 2 kohdan c alakohdan,
sekä katsoo, että

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Yhdistyneen kuningaskunnan 22 päivänä toukokuuta
1997 komissiolle esittämässä pyynnössä, jonka komissio
vastaanotti 27 päivänä toukokuuta 1997, oli 8 artiklan 2
kohdan c alakohdassa vaaditut tiedot; pyyntö koskee
sellaisten kahdentyyppisten kolmansien jarruvalaisimien
asentamista yhteen ajoneuvotyyppiin, jotka on luokiteltu
ECE-säännössä (Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan
talouskomission säännöt) N:o 7 tarkoitettuun luokkaan
ECE S3 ja asennettu ECE-säännön Nro 48 mukaisesti,

pyynnössä esitetyt syyt ovat perusteltuja, ja niiden mukaan
kyseiset jarruvalaisimet ja niiden asentaminen eivät ole
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisi
mia, etuvalaisimia, takavalaisimia ja jarruvalaisimia
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27
päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin
76/758/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 97/30/EY (4), vaatimusten mukaisia
eivätkä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valai

simien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsen
valtioiden
heinäkuuta

lainsäädännön
1976

lähentämisestä

annetun

27

Hyväksytään Yhdistyneen kuningaskunnan poikkeus
pyyntö, joka koskee sellaisten kahdentyyppisten kolman
sien jarruvalaisimien tuotantoa ja asentamista, jotka on
luokiteltu ECE-säännössä N:o 7 tarkoitettuun luokkaan

ECE S3 ja asennettu ECE-säännön Nro 48 mukaisesti
ajoneuvotyyppiin, johon ne on tarkoitettu .
2 artikla

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

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 1997.

päivänä

direktiivin

Komission puolesta

76/756/ ETY (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 97/28/EY (*), vaatimusten mukaisia;

Martin BANGEMANN

kokeiden ja koetulosten kuvaukset sekä ECE-sääntöjen

Komission jäsen
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 3 päivänä joulukuuta 1997,

Espanjan esittämästä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväk
syntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
neuvoston direktiivin 70/ 156/ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista
poikkeusta koskevasta pyynnöstä
(Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)

(97/860/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävau

nujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsää

dännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970
annetun neuvoston direktiivin 70/ 156/ETY ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 97/27/EY (2), ja erityisesti sen 8
artiklan 2 kohdan c alakohdan,

76/756/ETY (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 97/28/EY (% vaatimusten mukaisia;
kokeiden ja koetulosten kuvaukset sekä ECE-sääntöjen
N:o 7 ja 48 noudattaminen takaavat tarpeellisen turvalli
suustason ,

asiaa koskevia yhteisön direktiivejä muutetaan kyseisten

jarruvalojen tuotannon ja niiden asentamisen mahdollista
miseksi, ja

tässä päätöksessä määrätty toimenpide on direktiivillä
70/ 156/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukautta
mista käsittelevän komitean lausunnon mukainen,

sekä katsoo, että

Espanjan 9 päivänä kesäkuuta 1996 komissiolle esittä
mässä pyynnössä, jonka komissio vastaanotti 17 päivänä
kesäkuuta 1997, oli 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa

vaaditut tiedot; pyyntö koskee sellaisen tietyntyyppisen
kolmannen jarruvalaisimen asentamista yhteen ajoneuvo

tyyppiin, joka on luokiteltu ECE-säännössä (Yhdisty

neiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännöt)
N:o 7 tarkoitettuun luokkaan ECE S3 ja asennettu ECE
säännön N:o 48 mukaisesti,

pyynnössä esitetyt syyt ovat perusteltuja, ja niiden mukaan
kyseiset jarruvalaisimet ja niiden asentaminen eivät ole

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisi
mia, etuvalaisimia, takavalaisimia ja jarruvalaisimia
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27

päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin

76/758/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 97/30/EY (4), vaatimusten mukaisia
eivätkä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valai

simien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsen

valtioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä
heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin

(') EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1
(2) EYVL L 233, 25.8.1997, s. 1
H EYVL L 262, 27.9.1976, s. 54

(4) EYVL L 171 , 30.6.1997, s. 25

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla

Hyväksytään Espanjan poikkeuspyyntö, joka koskee

sellaisen tietyntyyppisen kolmannen jarruvalaisimen
tuotantoa ja asentamista, joka on luokiteltu ECE-sään
nössä N:o 7 tarkoitettuun luokkaan ECE S3 ja asennettu

ECE-säännön N:o 48 mukaisesti ajoneuvotyyppeihin,
joihin se on tarkoitettu.
2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle.
Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen

H EYVL L 262, 27.9.1976, s. 1
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