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(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset)

YHTEINEN KANTA,
3 päivältä heinäkuuta 1998,
jonka neuvosto on määritellyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2
artiklan perusteella UNITA:n (União Nacional para a Independência Total de
Angola) vastaisista rajoittavista toimenpiteistä
(98/425/YUTP)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen J.2 artiklan,
sekä katsoo, että
neuvosto määritteli 30 päivänä lokakuuta 1997 yhteisen kannan 97/759/YUTP Angolasta,
jotta União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) täyttäisi sille
kuuluvat velvoitteet rauhanprosessissa (1),
Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi 12 päivänä kesäkuuta 1998 päätöslauselman 1173 (1998), jossa se ilmaisee vakavan huolensa Angolan rauhanprosessin kriittisestä tilanteesta, joka johtuu siitä, että UNITA on jättänyt täyttämättä sille mainitussa
prosessissa kuuluvat velvoitteet,
mainitussa päätöslauselmassa YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsi UNITA:n ja vaati sen
vastaisten uusien rajoittavien toimenpiteiden hyväksymistä, ja
YK:n turvallisuusneuvosto antoi 24 päivänä kesäkuuta 1998 päätöslauselman 1176 (1998),
jossa vahvistetaan rajoittavien toimenpiteiden voimaantulo 1 päivästä heinäkuuta 1998,

ON MÄÄRITELLYT TÄMÄN YTHEISEN KANNAN:

1 artikla
Talous- ja rahoitussuhteita Angolaan supistetaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1173 (1998) (2) määräysten mukaisesti, sikäli kuin nämä merkitsevät UNITA:n
vastaisia rajoittavia toimenpiteitä.
(1) EYVL L 309, 12.11.1997, s. 8
(2) YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1173 (1998) 11 kohdassa määrätään, että UNITA:lle,
sen johtaville toimihenkiloille tai heidän aikuisille lähisukulaisilleen kuuluviksi katsottavat varat
jäädytetään;
päätöslauselman 12 kohdan b alakohdassa määrätään sellaisten timanttien tuonnin kieltämisestä,
joiden mukana ei ole yhtenäisyyden ja kansallisen sovinnon hallituksen antamaa alkuperätodistusta;
päätöslauselman 12 kohdan c alakohdassa määrätään kiellosta myydä tai toimittaa sen jälkeen, kun
asiasta on annettu kaivoslaitteita ja -palveluja luonnollisille tai oikeushenkilöille sellaisilla Angolan
alueilla, joille valtionhallinto ei ulotu;
päätöslauselman 12 kohdan d alakohdassa määrätään kiellosta myydä tai toimittaa sen jälkeen, kun
asiasta on annettu ohjeet, moottoriajoneuvoja, vesialuksia ja varaosia taikka maa- tai vesikuljetuspalveluja luonnollisille tai oikeushenkilöille sellaisilla Angolan alueilla, joille valtionhallinto ei ulotu;
päätöslauselman 13 kohdassa määrätään, että näihin toimenpiteisiin voidaan myöntää tapauskohtaisesti poikkeuksia.
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Yhtenäisyyden ja kansallisen sovinnon hallituksen (GURN), Yhdistyneiden Kansakuntien
ja Lusakan pöytäkirjan tarkkailijavaltioiden edustajien yhteyksiä lukuun ottamatta viralliset
yhteydet UNITA:n johtoon kielletään niillä Angolan alueilla, joille valtionhallinto ei ulotu.
3 artikla
Tämä yhteinen kanta tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.
4 artikla
Tämä yhteinen kanta julkaistaan virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 1998.
Neuvoston puolesta
W. SCHÜSSEL

Puheenjohtaja
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YHTEINEN KANTA,
29 päivältä kesäkuuta 1998,
jonka neuvosto on määritellyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2
artiklan perusteella jugoslavialaisia liikenteenharjoittajia koskevasta lentokiellosta Jugoslavian liittotasavallan ja Euroopan yhteisön välillä
(98/426/YUTP)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
ja erityisesti sen J.2 artiklan,
sekä katsoo, että
neuvosto määritteli 19 päivänä maaliskuuta 1998 yhteisen
kannan 98/240/YUTP Jugoslavian liittotasavaltaan
kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (1),
yhteisessä kannassa 98/240/YUTP pidettiin mahdollisena
lisätoimenpiteitä siinä tapauksessa, että siinä asetettuja
ehtoja ei täytetä ja tukahduttamistoimet Kosovossa
jatkuvat;
sen enempää edellä mainittuja kuin Eurooppa-neuvoston
Cardiffissa 15 päivänä kesäkuuta 1998 pidetyssä istunnossa asettamia ehtoja ei ole täytetty, minkä vuoksi olisi
varauduttava siihen, että taloudellisia suhteita Jugoslavian
liittotasavaltaan vähennetään edellen,
jäljempänä 1 artiklassa säädettyjä rajoittavia toimia harkitaan välittömästi uudelleen, jos Jugoslavian liittotasavallan
ja Serbian hallitukset ryhtyvät toimenpiteisiin vuoropuhelun puitteiden ja vakauteen tähtäävien toimien kokonaisuuden hyväksymiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, ja

(1) EYVL L 95, 27.3.1998, s. 1

ON MÄÄRITELLYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla
Jugoslavialaisten liikenteenharjoittajien lennot Jugoslavian liittotasavallan ja Euroopan yhteisön välillä kielletään.
2 artikla
Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se
hyväksytään.
3 artikla
Tämä yhteinen kanta julkaistaan virallisessa lehdessä.
Tehty Luxemburgissa 29 päivänä kesäkuuta 1998.
Neuvoston puolesta
R. COOK

Puheenjohtaja

¬ FI ¬

L 190/4

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

4. 7. 98

I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1419/98,
annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998,
puuvillan tukijärjestelmän yleisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o
1554/95 muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjan ja erityisesti
puuvillaa koskevan pöytäkirjan n:o 4 (1) 9 kohdan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,

puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, arvioitu tuotanto
ennen 1 päivää lokakuuta; alkuperäisten satoarvioiden
parantamiseksi ja sellaisen ennakkomaksun, joka on
mahdollisimman lähellä maksettavan tuen lopullista
määrää, maksamisen mahdollistamiseksi tuotanto on syytä
arvioida uudelleen päivänä, jona puuvillan, josta siemeniä
ei ole poistettu, valvonta on tavallisesti edistyneessä
vaiheessa; uudelleentarkastelun luotettavuuden lisäämiseksi siihen voidaan soveltaa alle 15 prosentin suuruista
korotusta ennakon arvioimiseksi ilman, että siitä aiheutuu
talousarvioon liittyviä riskejä; olisi säädettävä tätä uudelleenarviointia ennen maksettujen ennakkojen mukauttamisesta ottaen huomioon kyseiseen järjestelmään liittyvät
hallintokulut,

sekä katsoo, että
pöytäkirjassa n:o 4 olevassa 3 kohdassa määrätään, että
tuotantotuki myönnetään siementenpoistoyritysten kautta;
jos nämä yritykset ostavat puuvillaa, josta siemeniä ei ole
poistettu, tuki siirtyy tuottajille vähintään pöytäkirjassa n:o
4 olevassa 8 a kohdassa tarkoitetun vähimmäishinnan
suuruisen hinnan maksamisen kautta; kyseiset yritykset
voivat poistaa siemeniä myös kolmannen osapuolen
lukuun,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1554/95 seuraavasti:

asetuksen (EY) N:o 1554/95 (2) 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa säädetään, että jos siementenpoistoyritykset
suorittavat siementenpoiston yksittäisen tai osakkaana
olevan tuottajan lukuun, niiden on tehtävä ilmoitus, jossa
vahvistetaan tuen siirtymisen edellytykset; on syytä
korvata osakkaana olevan tuottajan käsite tuottajaryhmittymän käsitteellä ja säätää tässä tapauksessa niistä edellytyksistä, jotka kyseisen ryhmittymän on täytettävä
hyötyäkseen tuen siirtymisestä, ja erityisesti vähimmäishinnan maksamisesta sen jäsenille, ja
asetuksen (EY) N:o 1554/95 8 artiklassa säädetään, että
ennakkomaksun määrittelemiseksi on vahvistettava
(1) EYVL L 291, 19.11.1979, s. 174, pöytäkirja sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1553/95 (EYVL
L 148, 30.6.1995, s. 45).
2
( ) EYVL L 148, 30.6.1995, s. 48, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1584/96 (EYVL L 206,
16.8.1996, s. 16).

1) Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3. Oikeus tukeen syntyy sinä hetkenä, jona puuvillasta poistetaan siemenet. Tukea voidaan kuitenkin
maksaa ennakkoon 16 päivästä lokakuuta markkinointivuoden alettua, heti kun puuvilla, josta siemeniä ei
ole poistettu, on toimitettu siementenpoistoyritykseen,
edellyttäen, että on annettu riittävä vakuus. Ennakon
määrä määritellään 3 a kohdan mukaisesti.
Tuen mahdollinen jäännös maksetaan sen jälkeen, kun
tosiasiallinen tuotanto on määritelty ja asetuksen (ETY)
N:o 1964/87 (*) 2 artiklassa tarkoitettu tuki on mahdollisesti mukautettu. Se maksetaan markkinointivuoden
loppuun mennessä.
(*) EYVL L 184, 3.7.1987, s. 14, asetus sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1553/95 (EYVL L 148, 30.6.1995, s. 45).”
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2) Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:
”3 a. Ennakkomaksu sadalta kilogrammalta puuvillaa, josta siemeniä ei ole poistettu, on yhtä suuri kuin
kohdehinta, josta on vähennetty maailmanmarkkinahinta sekä alennus, jonka määrä lasketaan käyttämällä
6 artiklassa säädettyä menettelyä, kuitenkin siten, että
tosiasiallinen tuotanto korvataan 8 artiklan 1 kohdan
mukaisesti vahvistetulla puuvillan, josta siemeniä ei ole
poistettu, arvioidulla tuotannolla, jota on korotettu 15
prosentilla.
Markkinointivuoden alkua seuraavasta 16 päivästä
joulukuuta alkaen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ennakkomaksun määrä korvataan uudella
määrällä, joka määritellään saman laskutavan mukaisesti mutta puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, 8
artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistetun uudelleenarvioinnin mukaisesti korotettuna vähintään 7,5 prosentilla. Tämän vuoksi 16 päivästä lokakuuta 15 päivään
joulukuuta maksetut ennakkomaksut suurenevat, paitsi
jos näiden kahden ennakkomaksun määrän välinen
erotus on vähemmän kuin yksi ecu 100 kilogrammalta.”
3) Korvataan 7 artikla seuraavasti:
”7 artikla
1. Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista tukea
maksetaan ainoastaan sellaisille siementenpoistoyrityksille, jotka ovat tehneet tukihakemukset ja jotka
a) ovat tehneet sopimuksen, jossa määrätään erityisesti,
että tuottajalle on maksettava vähintään pöytäkirjassa n:o 4 olevassa 8 a kohdassa tarkoitetun vähimmäishinnan suuruinen hinta, ja joka sisältää lausekkeen, jossa määrätään, että
— sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 1964/87 2
artiklan 3 kohtaa ja/tai 4 kohtaa sovittu hinta
mukautetaan ottaen huomioon tämän artiklan
säännösten vaikutus tukeen;
— jos toimitetun puuvillan laatu eroaa pöytäkirjassa
n:o 4 olevassa 8 kohdassa tarkoitetusta vakiolaadusta, sovittua hintaa tarkistetaan vastaavassa
suhteessa sopimuspuolten yhteisestä sopimuksesta;
b) valvoakseen oikeutta tukeen pitävät sekä puuvillasta,
josta siemeniä ei ole poistettu, että puuvillasta, josta
siemenet on poistettu, varastokirjanpitoa, joka
täyttää myöhemmin määritettävät vaatimukset;
c) toimittavat muut todisteet, jotka ovat tarpeen tuen
saamisoikeuden valvomiseksi;
d) toimittavat todisteet siitä, että sopimuksen täytäntöönpanemiseksi toimitetusta puuvillasta tehdään 8
artiklassa tarkoitettu pinta-aloja koskeva ilmoitus.
2. Tuki myönnetään siementenpoistoyrityksille,
jotka ovat tehneet tukihakemuksen ja jotka suorittavat
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siementenpoiston pöytäkirjassa n:o 4 olevan 4 kohdan
kolmannen alakohdan vaatimukset täyttävän yksittäisen tuottajan tai tuottajaryhmittymän lukuun, jos
nämä yritykset
a) täyttävät 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut
edellytykset;
b) ovat tehneet ilmoituksen, jossa täsmennetään
siementenpoiston suorittamista koskevat sekä tuen
hallinnointiin liittyvät edellytykset;
c) sitoutuvat siirtämään tuen yksittäiselle tuotajalle tai
tarvittaessa asianomaiselle tuottajaryhmittymälle;
d) toimittavat todisteen siitä, että b alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen kohteena olevasta puuvillasta
tehdään 8 artiklassa tarkoitettu pinta-aloja koskeva
ilmoitus;
e) jos kyseessä on tuottajaryhmittymä, toimittavat
todisteen siitä, että tuottajaryhmittymä on velvollinen sitoutumaan 1 kohdan a alakohdassa
mainittua lauseketta vastaavaan lausekkeeseen ja
noudattamaan sitä, sekä antavat sitoumuksen siitä,
että mainittu ryhmittymä pitää hallussaan ja
toimittaa vähimmäishinnan maksamiseen liittyvät
todisteet.
3. Jos tuottajaryhmittymä, joka teettää siementenpoiston omaan lukuunsa, jättää noudattamatta 2
kohdan e alakohdassa tarkoitettua lauseketta tai sitoumusta, tätä pidetään pöytäkirjassa n:o 4 olevan 4
kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten laiminlyömisenä.”
4) Korvataan 8 artikla seuraavasti:
”8 artikla
1. Edellä 5 artiklan 3 a kohdan ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitettu puuvillan, josta siemeniä ei ole
poistettu, arvioitu tuotantomäärä vahvistetaan ennen 1
päivää lokakuuta 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen ja tuotannon arviot huomioon
ottaen.
Näiden arvioiden laatimiseksi otetaan käyttöön kylvettyjen alojen ilmoitusjärjestelmä.
2. Edellä 5 artiklan 3 a kohdan toisessa alakohdassa
tarkoitettu puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu,
tuotanto ja korotusprosentti arvioidaan uudelleen
ennen 1 päivää joulukuuta 11 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen ja sadon edistymisen tilanne huomioon ottaen.”

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 1998.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 1998.
Neuvoston puolesta
J. CUNNINGHAM

Puheenjohtaja
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1420/98,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998,
pellavan ja hampun tuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun
asetuksen (ETY) N:o 619/71 muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon pellava- ja hamppualan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä kesäkuuta 1970 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1308/70 (1) ja erityisesti
sen 4 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,

koskevalla
mällä, ja

hallinnollisella

ennakkohyväksyntäjärjestel-

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet on pantava täytäntöön parhaiten mahdollisten edellytysten valliltessa; sen
vuoksi voidaan tarvita siirtymätoimenpiteitä uuteen järjestelmään siirtymisen helpottamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo, että
1 artikla
asetuksen (ETY) N:o 1308/70 4 artiklan 1 kohdan toisessa
alakohdassa säädetään, että tuki myönnetään ainoastaan
hampulle, joka on tuotettu sellaisten lajikkeiden siemenistä, joista korjatun tuotteen päihdyttävien aineiden
pitoisuudesta voidaan antaa tietyt myöhemmin määritettävät takuut; asetuksen (ETY) N:o 619/71 (2) 3 artiklan 1
kohdassa säädetään tetrahydrokannabinolin (THC) keskimääräisen pitoisuuden ylärajasta, jota käytetään määritettäessä sellaisten lajikkeiden siemeniä, jotka voidaan hyväksyä; jotta voitaisiin tehostaa toimenpiteitä, joilla taataan,
ettei tuotantotukea saavia viljelyaloja käytetä laittomaan
viljelyyn, on syytä alentaa tällä hetkellä sovellettavaa ylärajaa; samasta syystä olisi siementen muodostamisen jälkeen
tapahtuva sadonkorjuu lisäksi asetettava tuen myöntämisen edellytykseksi,
asetuksen (ETY) N:o 619/71 3 artiklan 2 kohdassa säädetään ensisijaisesti kuitujen tuotantoon tarkoitetun pellavan
tuen myöntämisen osalta järjestelmästä, johon kuuluvat
tuottajien ja ensimmäisten jalostajien välillä tehtävät sopimukset ja jalostusvelvollisuus; jotta korjatun sadon lopullista käyttötarkoitusta voitaisiin valvoa paremmin ja taata,
että sato todella jalostetaan, vaikuttaa aiheelliselta ottaa
hamppualalla käyttöön vastaava pakollisia sopimuksia
koskeva järjestelmä; olisi otettava huomioon myös tapaukset, joissa tuottaja jalostaa itse hampun kuiduksi tai jalostuttaa sen jalostajan toimesta omaan laskuunsa,
asetuksen (ETY) N:o 619/71 4 artiklassa säädetään hallinnollisesta valvontajärjestelmästä, jolla taataan, että tuote,
jolle tukea haetaan, vastaa sen myöntämiselle asetettuja
edellytyksiä; hamppualalla olisi säädettävä mahdollisuudesta tehostaa mainittua valvontajärjestelmää kylvöjä
(1) EYVL L 146, 4.7.1970, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (EYVL L 349,
31.12.1994, s. 105).
2
( ) EYVL L 72, 26.3.1971, s. 2, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 154/97 (EYVL L 27,
30.1.1997, s. 1).

Muutetaan asetus (ETY) N:o 619/71 seuraavasti:
1) Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1. Hampun tukea myönnetään ainoastaan tuottajalle, joka on tehnyt ennen myöhemmin määritettävää
päivää sopimuksen sellaisen ensimmäisen jalostajan
kanssa, joka on saanut hyväksynnän sen jäsenvaltion,
jonka alueella sen laitokset sijaitsevat, toimivaltaiselta
viranomaiselta, ja ensimmäinen jalostaja saa sopimuksen mukaan hampun omistusoikeuden ja sitoutuu
jalostamaan hampun.
Tukea myönnetään kuitenkin myös tuottajalle, jos
tämä sitoutuu jalostamaan hampun kuiduksi ja on
saanut tätä varten hyväksynnän toimivaltaiselta viranomaiselta, tai jos tuottaja sitoutuu jalostuttamaan
hampun kuiduksi hyväksynnän saaneen ensimmäisen
jalostajan toimesta omaan laskuunsa.
Tukea myönnetään ainoastaan hampulle, joka on
korjattu siementen muodostumisen jälkeen ja tuotettu
asetuksen (ETY) N:o 1308/70 12 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen laadittavassa luettelossa mainittujen lajikkeiden varmennetuista siemenistä. Tässä
luettelossa ovat ainoastaan lajikkeet, joista jäsenvaltio
on määrityksessä todennut, että THC:n (tetrahydrokannabinolin) paino suhteessa vakiopainoiseksi saatetun
näytteen painoon ei ylitä:
— markkinointivuosille
1998/1999–2000/2001
myönnettävän tuen osalta 0,3:a prosenttia, eikä
— myöhemmille markkinointivuosille myönnettävän
tuen osalta 0,2:ta prosenttia.
Edellä tarkoitettu näyte koostuu kukinta-ajan lopussa
satunnaisesti valittujen kasvien, joista on poistettu
varret ja siemenet, edustavan määrän ylimmästä
kolmanneksesta.”;
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2) Lisätään 4 artiklan 1 kohtaa alakohta seuraavasti:
”Hampun osalta tämä järjestelmä käsittää, jos kyseinen
jäsenvaltio pitää sitä tarpeellisena, tuotantotukea
saavien alojen kylvöä koskevan ennakkolupajärjestelmän.”;

12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Niitä
sovelletaan enintään markkinointivuoden 1999/2000
loppuun.
(*) EYVL L 190, 4.7.1998, s. 7.”.
2 artikla

3) Korvataan 6 a artikla seuraavasti:
”6 a artikla
Jos siirtymätoimenpiteet ovat ehdottomasti tarpeen
asetuksella (EY) N:o 1420/98 (*) säädettyyn järjestelmään tehtyjen mukautusten täytäntöönpanon helpottamiseksi markkinointivuodesta 1998/1999 alkaen, näistä
toimenpiteistä päätetään asetuksen (ETY) N:o 1308/70

4. 7. 98

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä
sovelletaan
markkinointivuodesta
1998/1999.
Asetuksen 1 artiklan 3 kohtaa sovelletaan kuitenkin
asetuksen voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Luxemburgissa 26 päivänä kesäkuuta 1998.
Neuvoston puolesta
J. CUNNINGHAM

Puheenjohtaja
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1421/98,
annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998,
tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96
muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo, että
neuvosto on avannut asetuksellaan (EY) N:o 2505/96 (1),
yhteisön autonomisia tariffikiintiöitä tietyille maatalousja teollisuustuotteille; olisi huolehdittava kyseisten tuotteiden hankintatarpeista yhteisössä mahdollisimman
suotuisin edellytyksin; tämän vuoksi olisi avattava
yhteisön tariffikiintiöitä alennetuin tullein tai tullittomasti
aiheellisten määrien mukaisesti, korotettava tiettyjen
voimassa olevien tariffikiintiöiden määrää ja jatkettava
niiden voimassaoloa aiheuttamatta kuitenkaan häiriötä
näiden tuotteiden markkinoille, ja
tämän vuoksi asetus (EY) N:o 2505/96 olisi muutettava,

 tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2967,
kiintiömääräksi tulee 3 000 000 kpl;
2) kiintiökaudeksi 1.1.–31.12.1998:
 tariffikiintiön, jonka
kiintiömääräksi tulee
 tariffikiintiön, jonka
kiintiömääräksi tulee
 tariffikiintiön, jonka
kiintiömääräksi tulee
 tariffikiintiön, jonka
kiintiömääräksi tulee
 tariffikiintiön, jonka
kiintiömääräksi tulee

järjestysnumero on
30 000 tonnia,
järjestysnumero on
30 000 000 kpl,
järjestysnumero on
1 300 tonnia,
järjestysnumero on
45 000 tonnia,
järjestysnumero on
500 000 000 kpl;

09.2799,
09.2943,
09.2947,
09.2959,
09.2963,

3) korvataan tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on
09.2965, kiintiökausi seuraavasti: 1.1.–31.12.1998;
4) lisätään tämän asetuksen liitteessä olevat tariffikiintiöt.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

2 artikla

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2505/96 liite I seuraavasti:
1) kiintiökaudeksi 1.1.–30.6.1998
 tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.2935,
kiintiömääräksi tulee 70 000 tonnia,

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä.
Sen 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 1 päivänä tammikuuta
1998 ja sen 4 kohtaa 1 päivästä heinäkuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Luxemburgissa 29 päivänä kesäkuuta 1998.
Neuvoston puolesta
R. COOK

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 345, 31.12.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2631/97 (EYVL L
356, 31.12.1997, s. 1).
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Järjestysnumero

Kiintiötulli
(%)

Kiintiökausi

3 000 000 kpl

0

1.7.–31.12.1998

Vanadiinioksidit ja -hydroksidit, jauheena,
yksinomaan seosten valmistamiseen (a)

300 tonnia

0

1.7.–31.12.1998

82
93

Polyeteenitereftalaattikalvo, toiselta tai molemmilta puolita metalloitu, ja polyeteenitereftalaattikalvoista valmistettu ulkopinnoiltaan metalloitu laminaatti, jolla on seuraavat
ominaisuudet:
 näkyvän valon läpäisykyky vähintään
50 %,
 liima-aineella tai muulla aineella kuin
muovilla päällystämätön,
 molemmat sivut joko polyvinyylibutyraalikerroksella peitetty tai sillä peittämättömät,
 koko paksuus enintään 0,2 mm, lukuun
ottamatta mahdollisia polyvinyylibutyraalikerroksia, tarkoitettu lämpöä heijastavan
laminoidun lasin valmistukseen (a)

52 500 m2

0

1.7.–31.12.1998

2933 61 00



Melamiini

5 000 tonnia

0

1.7.–31.12.1998

09.2971

ex 3818 00 10

45

Seostetut (doped) piikiekot, joiden läpimitta
on 300 mm (5 0,25 mm), nimikkeeseen
8542 kuuluvien tuotteiden tuotantoon tarkoitetut (a)

15 000 kpl

0

1.7.–31.12.1998

09.2972

ex 5603 92 90

50

Tapulikuiduista valmistettu kuitukangas,
jonka vetolujuus (koneen käyttösuunnassa)
on vähintään 3,8 kg/5 cm, rullina, joiden:
 leveys on 78–252 mm
 pituus on vähintään 980 m, tarkoitettu
käytettäväksi levykkeiden valmistukseen (a)

7 600 000 m2

0

1.7.–31.12.1998

09.2973

ex 8540 91 00

95

Reikälevy, jossa on ympyränmuotoisia reikiä,
ja jonka läpimitta on 39 cm (5 0,5 mm)

250 000 kpl

0

1.7.–31.12.1998

CN-koodi

Taric-koodi

Tavaran kuvaus

09.2967

ex 8518 29 20
ex 8518 29 80

20
30

Kaiutin, jonka halkaisija on pienempi kuin
23 mm, tarkoitettu alanimikkeen 8525 20 91
tuotteiden valmistukseen (a)

09.2968

ex 2825 30 00

20

09.2969

ex 3920 62 19
ex 3920 91 00

09.2970

(a) Tämän erityiskäytön valvomiseksi on sovellettava yhteisön asiaa koskevia määräyksiä.

Kiintiön
määrä
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1422/98,
annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa
huomioon
hedelmien
ja
vihannesten
tuontĳärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2375/
96 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavista 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 määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta, ja
edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle 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 kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten
mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä heinäkuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

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

s. 66
s. 5
s. 1
1
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tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
3 päivänä heinäkuuta 1998 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0709 90 70

052
999
382
388
524
528
999
388
400
404
508
512
524
528
804
999
388
512
528
999
052
064
999
052
060
064
068
400
616
999
052
999
624
999

79,0
79,0
61,1
62,9
54,5
60,1
59,6
71,9
81,6
90,5
91,8
69,0
55,2
66,1
105,7
79,0
118,1
104,4
90,8
104,4
258,7
152,3
205,5
345,4
167,4
201,7
158,8
291,6
211,1
229,3
151,9
151,9
272,0
272,0

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2317/97 (EYVL L 321, 22.11.1997, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999”
tarkoittaa ”muuta alkuperää”.

4. 7. 98

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

L 190/13

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1423/98,
annettu 2 päivänä heinäkuuta 1998,
Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten teollisten lajien kalastuksen lopettamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 2637/97 (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 kalastavien alusten osalta vuodeksi 1998 19 päivänä joulukuuta
1997 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 47/98 (3)
säädetään teollisten lajien kiintiöistä vuodeksi 1998,
kiintöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä
rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon
mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten
katsotaan täyttäneen kiintiönsä, ja
komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Ruotsin lipun
alla purjehtivien tai Ruotsissa rekisteröityjen alusten teollisten lajien saaliit ICES-alueen IV vesillä (Norjan vesialueet 62. pohjoisen leveyspiirin eteläpuolella) ovat täyttäneet vuodeksi 1998 myönnetyn kiintiön; Ruotsi on kiel-

tänyt näiden kalakantojen kalastuksen 9 päivästä kesäkuuta 1998; tämän vuoksi on tarpeen noudattaa tätä päivämäärää,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Ruotsin lipun alla purjehtivien tai Ruotsissa rekisteröityjen alusten teollisten lajien saaliit ICES-alueen IV vesillä
(Norjan vesialueet 62. pohjoisen loveyspiirin eteläpuolella)
ovat täyttäneet Ruotsille vuodeksi 1998 myönnetyn kiintiön.
Kielletään Ruotsin lipun alla purjehtivilta tai Ruotissa
rekstieröidyiltä aluksilta teollisten lajien kalastus ICESalueen IV vesillä (Norjan vesialueet 62. pohjoisen leveyspiirin eteläpuolella) sekä edellä mainittujen alusten tämän
asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämien kyseisten kantojen hallussa pitäminen aluksessa
sekä niiden uudelleenlastaus ja purku.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 9 päivästä kesäkuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 2 päivänä heinäkuuta 1998.
Komission puolesta
Emma BONINO

Komission jäsen

(1) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1
(2) EYVL L 356, 31.12.1997, s. 14
(3) EYVL L 12, 19.1.1998, s. 58
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1424/98,
annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998,
interventioelinten suorittaman viljojen haltuunoton menettelyistä 19 päivänä
maaliskuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 689/92 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923/96 (2), ja
erityisesti sen 5 artiklan,
sekä katsoo, että
kun paino tarkastetaan tilavuusmittauksella, olisi otettava
huomioon myös mahdollinen ero erilaisten epäpuhtauksien määrissä punnituksen yhteydessä todettuihin määriin
verrattuna,
interentioon hyväksymisen vähimmäisvaatimukset ovat
tärkeä väline yhteisön tuotteiden laadunparantamispolitiikassa; avoimemmilla ja kilpaillummilla markkinoilla
tuotannon laatu tulee merkitsemään yhä enemmän,
lasimaisuutensa menettäneiden jyvien osuus on durumvehnällä ratkaiseva siitä kahden tärkeimmän saatavan
jalostustuotteen, rouheiden ja karkeiden jauhojen,
määrään vaikuttava tekijä; lasimaisuutensa menettäneiden
jyvien osuutta olisi mukautettava interventiotuotteiden
myynnin helpottamiseksi jalostusteollisuudelle siltä
varalta, että ne myytäisiin uudelleen sisämarkkinoilla,
rukiin tuotanto on merkittävästi lisääntynyt samoin kuin
interventioon turvautuminen, joka on suhteetonta, kun
verrataan rukiin tuotannon merkitystä viljan kokonaistuotantoon,
lisäksi interventioon turvautuminen koskee tunnetusti
ensisijaisesti rehuruista; tätä suuntausta olisi pyrittävä

ehkäisemään vahvistamalla vähimmäisvaatimukset lähemmäksi leivontakelpoista tasoa,
tasapainon vuoksi myös tavallisen vehnän vähimmäislaatuvaatimusta olisi mukautettava,
komission asetuksessa (ETY) N:o 689/92 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 23/
98 (4), vahvistetaan interventioelinten suorittaman viljojen
haltuunoton menettelyt; sitä on sen vuoksi tarpeen
muuttaa, ja
viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (ETY) N:o 689/92 seuraavasti:
1. Korvataan 3 artiklan 6 kohdan b alakohdan toisen
alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:
 ”huomioon otettava paino on varastokirjanpitoon
merkitty paino, jota on tarvittaessa tarkistettu
punnitushetkellä todetun kosteuspitoisuuden ja
erilaisten epäpuhtauksien (Schwarzbesatz) määrän
sekä edustavasta näytteestä todetun kosteuspitoisuuden ja epäpuhtauksien määrän välisen eron
huomioon ottamiseksi,”.
2. Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21
(2) EYVL L 126, 24.5.1996, s. 37

(3) EYVL L 74, 20.3.1992, s. 18
(4) EYVL L 4, 8.1.1998, s. 48
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LIITE
”LIITE
Durumvehnä Tavallinen vehnä

A. Enimmäiskosteuspitoisuus

Ruis

Ohra

Maissi

Durra

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

1. rikkoutuneet jyvät

6%

5%

5%

5%

10 %

10 %

2. jyvistä koostuneet epäpuhtaudet (muut
kuin 3 kohdassa tarkoitetut),

5%

7%

5%

12 %

5%

5%





B. Niiden ainesten enimmäisprosenttimäärä,
jotka eivät ole moitteettoman laatuista perusviljaa,

joista:
(a) kuivettuneet jyvät
(b) muut viljat

3%

5%

(c) tuholaisten vioittamat








0,50 %

0,50 %

1,5 %

3%

3%

3%

5%











1,5 %











4. itäneet jyvät

4%

4%

4%

6%

6%

6%

5. erilaiset epäpuhtaudet (Schwarzbesatz),

3%

3%

3%

3%

3%

3%

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %















(d) jyvät, joiden alkioissa on värivikoja
(e) kuumentumisvioittuneet jyvät
3. pilkukkaat ja/tai Fusarium-sienen vioittamat jyvät,
joista:
 Fusarium-sienen vioittamat jyvät

joista:
(a) muiden kasvilajien siemenet:
 haitalliset
 muut
(b) vaurioituneet jyvät:
 lämmön tai liian voimakkaan
kuivaamisen vioittamat jyvät
 muut
(c) varsinaiset epäpuhtaudet
(d) kuoret
(e) torajyvät
(f) pilaantuneet jyvät
(g) kuolleet hyönteiset ja hyönteisten osat
C. Lasimaisuutensa kokonaan tai osittain menettäneiden jyvien enimmäisprosenttimäärä

27 %





















1 % (1)

E. Pienin ominaispaino

78 kg/hl

72 kg/hl

68 kg/hl

62 kg/hl





F. Proteiinipitoisuus

11,5 % (1)











G. Sakoluku (Hagberg)

220

220

100







H. Zeleny-indeksi



20









D. Tanniinin enimmäispitoisuus

(1) Prosenttimäärä laskettuna kuiva-aineesta.”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1425/98,
annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998,
huomattavaa revalvaatiota koskevien hyvitysten yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 805/97 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuloihin vaikuttavaa merkittävää arvon alenemista koskevien toimenpiteiden ja hyvitysten määrittämisestä 22 päivänä huhtikuuta 1997
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 724/97 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
942/98 (2), ja erityisesti sen 7 artiklan,
ottaa huomioon huomattavaa revalvaatiota koskevien
hyvitysten yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 2
päivänä toukokuuta 1997 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 805/97 (3),
sekä katsoo, että
asetuksen 724/97 soveltamisaikaa on pidennetty 31
päivään joulukuuta 1998; näin ollen olisi syytä mukauttaa

asetuksen (EY) N:o 805/97 soveltamisaika asetuksen (EY)
N:o 724/97 soveltamisaikaa vastaavaksi, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asianomaisten
hallintokomiteoiden lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 805/97 1 artiklan 2
kohdassa ilmaisu ”30 päivänä huhtikuuta 1998” ilmaisulla
”31 päivänä joulukuuta 1998”.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 108, 25.4.1997, s. 9
(2) EYVL L 132, 6.6.1998, s. 1
(3) EYVL L 115, 3.5.1997, s. 13
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1426/98,
annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998,
tasaustuen enimmäismäärän vahvistamisesta Englannin punnan 3 päivänä
toukokuuta 1998 tapahtuneen merkittävän revalvaation vuoksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuloihin vaikuttavaa merkittävää arvon alenemista koskevien toimenpiteiden ja hyvitysten määrittämisestä 22 päivänä huhtikuuta 1997
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 724/97 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
942/98 (2), ja erityisesti sen 7 artiklan,
sekä katsoo, että
asetuksessa (EY) N:o 724/97 säädetään, että jäsenvaltiot
voivat myöntää tukea maaviljelijöille korvauksena merkittävästä revalvaatiosta; tasaustuet myönnetään mainitussa
asetuksessa sekä huomattavaa revalvaatiota koskevien
hyvitysten yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 2
päivänä toukokuuta 1997 annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 805/97 (3) säädetyin ehdoin,
tasaustuen määrä määritetään asetuksen (EY) N:o 724/97
4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti ja tasaustuki koostuu pääasiallisesta määrästä sekä soveltuvin osin mainitun asetuksen 3
artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuista lisämääristä,
erityistuen tasaustuen myöntämisen valmistelun helpottamiseksi olisi vahvistettava tasaustuen ensimmäisen erän
suurin pääasiallinen määrä Englannin punnan 3 päivänä
toukokuuta 1998 tapahtunutta revalvaatiota koskevien
viimeisimpien tietojen perusteella; tämä määrä
vahvistetaan sen estämättä, että määrää alennetaan tai että
se perutaan maatalouden muuntokurssin nousun yhteydessä asetuksen (EY) N:o 724/97 4 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettuna tarkkailuaikana, ja sen estämättä, että
kyseisen
tarkkailuajan
markkinatilanne
otetaan
huomioon, sekä rajoittamatta mahdollisuutta myöntää

mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja lisämääriä,
asetuksen (EY) N:o 805/97 soveltamisen vuoksi on
tarpeen täsmentää mainitun asetuksen 3 artiklan 1
kohdassa tarkoitettua määräaikaa, jotta tuki voidaan sitoa
yhteen aiemmin tuotannon kanssa, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asianomaisten
hallintokomiteoiden lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Yhdistyneen kuningaskunnan osalta asetuksen (EY) N:o
805/97 1 artiklan 2 kohdan mukainen tasaustuen ensimmäisen erän suurin pääasiallinen määrä on 2,1 miljoonaa
ecua 3 päivänä toukokuuta 1998 tapahtuneen merkittävän
revalvaation vuoksi.
2 artikla
1. Tässä asetuksessa säädetty määrä vahvistetaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 724/97 4 artiklan 3 kohdassa
säädettyjen seurausten soveltamista.
2. Sellaisten tasaustuen myöntämisen osalta, jonka
enimmäismäärä vahvistetaan tässä asetuksessa, asetuksen
(EY) N:o 805/97 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määräaika päättyy viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 1998.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen
jälken, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 108, 25.4.1997, s. 9
(2) EYVL L 132, 6.6.1998, s. 1
(3) EYVL L 115, 3.5.1997, s. 13
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1427/98,
annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998,
poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä sianliha-alalla Saksassa annetun
asetuksen (EY) N:o 370/98 muuttamisesta neljännen kerran
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

määrää, mikä mahdollistaa poikkeuksellisten toimenpiteiden jatkamisen 17 päivästä kesäkuuta 1998, ja

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (2), ja
erityisesti sen 20 artiklan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo, että

1 artikla

komission asetuksella (EY) N:o 370/98 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1192/
98 (4), otettiin käyttöön poikkeukselliset markkinatukitoimenpiteet sianliha-alalla Saksassa, koska klassista sikaruttoa oli esiintynyt tietyillä kyseisen jäsenvaltion tuotantoalueilla,

Korvataan asetuksen (EY) N:o 370/98 liite I tämän
asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

koska kyseisillä alueilla sovelletaan yhä eläinlääkinnällisiä
ja kaupallisia rajoituksia, on suotavaa lisätä toimivaltaisille
viranomaisille toimitettavien porsaiden ja maitoporsaiden

Sitä sovelletaan 17 päivästä kesäkuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE
”LIITE I
Eläinten yhteenlaskettu enimmäislukumäärä 31 päivästä tammikuuta
1998 alkaen:

Porsaat ja maitoporsaat

(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

282, 1.11.1975, s. 1
349, 31.12.1994, s. 105
47, 18.2.1998, s. 10
165, 10.6.1998, s. 9

110 000 päätä”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1428/98,
annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998,
sokerialan puhdistusteollisuuden mukautustuen ja täydentävän tuen tarkistamisesta markkinointivuoden 1998/99 osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1785/81 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1599/96 (2), ja
erityisesti sen 36 artiklan 6 kohdan,
sekä katsoo, että
asetuksen (ETY) N:o 1785/81 36 artiklassa säädetään, että
markkinointivuodesta 1995/96 markkinointivuoteen
2000/01 etuuskohtelun alaista raakaa ruokosokeria yhteisössä puhdistavalle puhdistusteollisuudelle myönnetään
interventiotoimenpiteenä mukautustukea, jonka suuruus
on 0,10 ecua 100 kilogrammalta valkoisena sokerina
ilmaistua sokeria; samojen säännösten mukaisesti on
samansuuruista täydentävää tukea myönnettävä saman
ajanjakson aikana Ranskan merentakaisissa departementeissa tuotetun raa’an ruokosokerin puhdistamiseen,
asetuksen (ETY) N:o 1785/81 36 artiklan 4 kohdassa
säädetään mahdollisuudesta tarkistaa edellä mainittua
mukautustukea ja täydentävää tukea tietyn markkinointivuoden osalta ottaen huomioon kyseiseksi markkinointivuodeksi vahvistetun varastointimaksun määrän sekä edelliset tarkistukset; markkinointivuoden 1998/99 varastoin-

timaksun määräksi vahvistetaan komission asetuksella
(EY) N:o 1389/98 (3) 2,00 ecua 100 kilogrammalta
valkoista sokeria; tämä määrä on yhtä suuri kuin markkinointivuonna 1997/98 sovellettava määrä; tämän vuoksi
on syytä vahvistaa näiden tukien määrä 2,92 ecuksi 100
kilogrammalta valkoisena sokerina ilmaistua sokeria
markkinointivuodeksi 1998/99 ottaen huomioon edelliset
tarkistukset, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korotetaan asetuksen (ETY) N:o 1785/81 36 artiklan 1 ja
3 kohdassa tarkoitetun mukautustuen ja täydentävän tuen
määrä markkinointivuoden 1998/99 osalta 2,92 ecuun 100
kilogrammalta valkoisena sokerina ilmaistua sokeria.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 177, 1.7.1981, s. 4
(2) EYVL L 206, 16.8.1996, s. 43

(3) EYVL L 187, 1.7.1998, s. 27
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1429/98,
annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998,
tiettyjen peltokasvien viimeisen kylvöpäivän siirtämisestä tietyillä alueilla markkinointivuonna 1998/1999
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien
viljelijöille 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1765/92 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2309/97 (2), ja
erityisesti sen 12 artiklan,
sekä katsoo, että
asetuksen (ETY) N:o 1765/92 10 artiklan 2 kohdassa
säädetään, että saadakseen viljakasveista, valkuaiskasveista
ja pellavansiemenistä maksettavan korvauksen osana
tietyille peltokasveille tarkoitettua tukijärjestelmää tuottajan on kylvettävä siemenet kyseistä satokautta edeltävän
toukokuun 15 päivään mennessä,
tietyistä edellytyksistä tiettyjen peltokasvien tuottajien
tukijärjestelmän mukaisten korvausten myöntämiseksi 9
päivänä huhtikuuta 1996 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 658/96 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1282/98 (4), vahvistetaan
toukokuun 31 päivä tai kesäkuun 22 päivä öljykasvien
kylvämisen viimeiseksi päiväksi,
tänä vuonna vallinneiden erityisen ankarien ilmastollisten
olosuhteiden vuoksi ei ole mahdollista noudattaa ainoassakaan tapauksessa Italian, Suomen ja Ruotsin osalta

vahvistettuja viimeisiä kylvöpäiviä; tämän vuoksi on syytä
siirtää viljakasvien ja/tai öljykasvien ja/tai valkuaiskasvien
ja/tai pellavansiementen kylvöön sovellettavaa määräpäivää markkinointivuonna 1998/1999 tarvittaessa tietyillä
erityisillä alueilla; tämän vuoksi on syytä, kuten asetuksen
(ETY) N:o 1765/92 12 artiklan seitsemännessä luetelmakohdassa sallitaan, poiketa asetuksista (ETY) N:o 1765/92
ja (EY) N:o 658/96, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan,
rasvojen sekä kuivarehujen yhteisen hallintokomitean
lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Liitteessä olevien kasvien viimeiset kylvöpäivät Italiassa,
Suomessa ja Ruotsissa liitteessä mainituilla alueilla markkinointivuonna 1998/1999 vahvistetaan liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 12
321, 22.11.1997, s. 3
91, 12.4.1996, s. 46
176, 20.6.1998, s. 23

4. 7. 98

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

L 190/21

LIITE
Viimeiset kylvöpäivät markkinointivuonna 1998/1999
Kasvit

Jäsenvaltio

Alue

Viimeinen kylvöpäivä

Viljakasvit, öljykasvit, valkuaiskasvit,
pellavansiemenet

Ruotsi

Gävleborg
Uppsala

30. 6. 1998

Viljakasvit, öljykasvit, valkuaiskasvit,
pellavansiemenet

Suomi

C1  C4

30. 6. 1998

Maissi, Soija

Italia

Torino

22. 6. 1998

Viljakasvit, valkuaiskasvit, pellavansiemenet

Ruotsi

Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

30. 6. 1998
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1430/98,
annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998,
poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Alankomaissa
annetun asetuksen (EY) N:o 413/97 kumoamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (2), ja
erityisesti sen 20 artiklan,
sekä katsoo, että
koska tietyillä tuotantoalueilla Alankomaissa on esiintynyt
klassista sikaruttoa, Alankomaiden viranomaiset ovat
toteuttaneet terveyttä koskevia toimenpiteitä yhteisön
toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 22 päivänä
tammikuuta 1980 annetun neuvoston direktiivin 80/
217/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
päätöksellä 93/384/ETY (4), 9 artiklan mukaisesti, ja
komission asetuksessa (EY) N:o 413/97 (5), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 541/98 (6),

on säädetty poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla tämän jäsenvaltion osalta,
terveyden alalla toteutuneen kehityksen ansiosta näiden
markkinoiden
poikkeuksellisten
tukitoimenpiteiden
toteuttaminen olisi lopetettava; tämän vuoksi olisi kumottava asetus (EY) N:o 413/97, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kumotaan asetus (EY) N:o 413/97.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

282, 1.11.1975, s. 1
349, 31.12.1994, s. 105
47, 21.2.1980, s. 11
166, 8.7.1993, s. 34
62, 4.3.1997, s. 26
70, 10.3.1998, s. 8
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1431/98,
annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998,
sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen
maatalouden muuntokurssin vahvistamisesta kesäkuuta 1998
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1785/81 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1599/96 (2),
ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavista 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),
ottaa huomioon erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä
maatalouden muuntokurssin soveltamiseksi sokerialalla
30 päivänä kesäkuuta 1993 annetun komission asetuksen
(ETY) N:o 1713/93 (5), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 59/97 (6), ja erityisesti sen
1 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että
asetuksen (ETY) N:o 1713/93 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, että asetuksen (ETY) N:o 1785/81 8 artiklassa tarkoitettu varastointikustannusten korvausmäärä on muunnettava kansallisiksi valuutoiksi käyttämällä erityistä maata-

louden muuntokurssia, joka saadaan laskemalla pro rata
temporis varastointikuukauden aikana sovellettujen
maatalouden muuntokurssien keskiarvo; tämä erityinen
maatalouden muuntokurssi on vahvistettava joka kuukausi
edelliseksi kuukaudeksi, ja
kyseisten säännösten soveltamisesta seuraa, että erityinen
maatalouden muuntokurssi, jota käytetään varastointikustannusten korvausmäärän muuntamiseen kansallisiksi
valuutoiksi, vahvistetaan kesäkuuta 1998 tämän asetuksen
liitteen mukaisesti,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Erityinen maatalouden muuntokurssi, jota käytetään
muunnettaessa asetuksen (ETY) N:o 1785/81 8 artiklassa
tarkoitettu varastointikustannusten korvausmäärä kansallisiksi valuutoiksi, vahvistetaan kesäkuuta 1998 tämän
asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä heinäkuuta 1998.
Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

177, 1.7.1981, s. 4
206, 16.8.1996, s. 43
387, 31.12.1992, s. 1
22, 31.1.1995, s. 1
159, 1.7.1993, s. 94
14, 17.1.1997, s. 25
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LIITE
sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen maatalouden
muuntokurssin vahvistamisesta toukokuuksi 1998 3 päivänä heinäkuuta 1998 annettuun
komission asetukseen
Erityinen maatalouden muuntokurssi

1 ecu =

40,9321
7,56225
1,98391
349,703
168,336
6,68769
0,796521
1 973,93
2,23593
13,9576
203,183
6,02811
8,79309
0,677353

Belgian tai Luxemburgin frangia
Tanskan kruunua
Saksan markkaa
Kreikan drakmaa
Espanjan pesetaa
Ranskan frangia
Irlannin puntaa
Italian liiraa
Alankomaiden guldenia
Itävallan šillinkiä
Portugalin escudoa
Suomen markkaa
Ruotsin kruunua
Englannin puntaa
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1432/98,
annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998,
asetuksessa (EY) N:o 1268/98 tarkoitetulla tarjouskilpailulla myyntiin saatetun
naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 805/68 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2634/97 (2), ja
erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että
tietyt komission asetuksessa (EY) N:o 1268/98 (3) vahvistetut määrät naudanlihaa on tarjouskilpailutettu,
komission asetuksen (ETY) N:o 2173/79 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2417/95 (5), 9 artiklan mukaan vähimmäismyyntihinnat

tarjouskilpailutetulle naudanlihalle olisi
ottaen huomioon saadut tarjoukset, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Naudanlihan vähimmäismyyntihinnat asetuksessa (EY)
N:o 1268/98 säädettyä tarjouskilpailua varten, jonka
tarjousten jättöaika päättyi 22 päivänä kesäkuuta 1998
vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

148,
356,
175,
251,
248,

28.6.1968, s. 24
31.12.1997, s. 13
19.6.1998, s. 15
5.10.1979, s. 12
14.10.1995, s. 39

vahvistettava
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ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO 
BöLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA
Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κρτοr µλοr

Προϊντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
expresado en ecus por tonelada
Mindstepriser
i ECU/ton
Mindestpreise,
ausgedrückt in ECU/Tonne
Ελχιστεr πωλσειr
εκφραζµενεr σε Ecu αν τνο
Minimum prices
expressed in ECU per tonne
Prix minimaux
exprimés en écus par tonne
Prezzi minimi
espressi in ecu per tonnellata
Minimumprijzen
uitgedrukt in ecu per ton
Preço mínimo
expresso em ecus por tonelada
Vähimmäishinnat
ecuina tonnia kohden ilmaistuna
Minimipriser
i ecu per ton

a) Carne con hueso  Kød, ikke udbenet  Fleisch mit Knochen  Κρατα µε κκαλα 
Bone-in beef  Viande avec os  Carni non disossate  Vlees met been  Carne com osso 
Luullinen naudanliha  Kött med ben
BELGIQUE/BELGIË

 Quartiers arrière/Achtervoeten

1 801

DANMARK

 Bagfjerdinger

1 825

DEUTSCHLAND

 Hinterviertel

2 250

ESPAÑA

 Cuartos traseros

1 990

FRANCE

 Quartiers arrière



IRELAND

 Hindquarters



ITALIA

 Quarti posteriori

NEDERLAND

 Achtervoeten



ÖSTERREICH

 Hinterviertel

1 920

1 870

b) Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρr κκαλα 
Boneless beef  Viande désossée  Carni senza osso  Vlees zonder been  Carne
desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
DANMARK

 Tyksteg (INT 15)

FRANCE






Semelle (INT 14)
Rumsteak (INT 16)
Faux-filet (INT 17)
Entrecôte (INT 19)


2 617
4 206
2 967

IRELAND








Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

3 100
2 491
8 707
3 144
5 201
2 928

UNITED KINGDOM









Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

2 767
3 337
2 603
7 093
4 102
4 784
2 931
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Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κρτοr µλοr

Προϊντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

L 190/27
Precio mínimo
expresado en ecus por tonelada
Mindstepriser
i ECU/ton
Mindestpreise,
ausgedrückt in ECU/Tonne
Ελχιστεr πωλσειr
εκφραζµενεr σε Ecu αν τνο
Minimum prices
expressed in ECU per tonne
Prix minimaux
exprimés en écus par tonne
Prezzi minimi
espressi in ecu per tonnellata
Minimumprijzen
uitgedrukt in ecu per ton
Preço mínimo
expresso em ecus por tonelada
Vähimmäishinnat
ecuina tonnia kohden ilmaistuna
Minimipriser
i ecu per ton

c) Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρr κκαλα 
Boneless beef  Viande désossée  Carni senza osso  Vlees zonder been  Carne
desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
UNITED KINGDOM















Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

shank (INT 11)
thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
flank (INT 18)
forerib (INT 19)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)

1 302
2 114
2 604
2 116
5 540
3 260
4 000
1 000
1 953
1 302
1 302
1 250
1 302
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1433/98,
annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998,
tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi
tarkoitetun naudanlihan myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 805/68 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2634/97 (2), ja
erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että
interventiotoimenpiteiden soveltaminen naudanliha-alalla
on johtanut varastojen kertymiseen useissa jäsenvaltioissa;
varastoinnin liiallisen pitkittymisen välttämiseksi osa
näistä varastoista olisi saatettava myyntiin tarjouskilpailumenettelyllä,
tiettyjä tarvittavia erikoistapauksia lukuun ottamatta tähän
myyntiin olisi sovellettava sääntöjä, jotka on vahvistettu
komission asetuksessa (ETY) N:o 2173/79 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2417/95 (4),
säännönmukaisen ja yhtenäisen tarjouskilpailumenettelyn
varmistamiseksi olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet
asetuksen (ETY) N:o 2173/79 8 artiklan 1 kohdassa
vahvistettujen toimenpiteiden lisäksi,
olisi säädettävä poikkeuksista asetuksen (ETY) N:o 2173/
79 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan säännöksiin ottaen
huomioon hallinnolliset vaikeudet, joita mainitun
alakohdan soveltaminen aiheuttaa kyseisissä jäsenvaltioissa, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

 noin 100 tonnia luullisia takaneljänneksiä, jotka ovat
Tanskan interventioelimen hallussa,
 noin 100 tonnia luullisia takaneljänneksiä, jotka ovat
Saksan interventioelimen hallussa,
 noin 300 tonnia luullisia takaneljänneksiä, jotka ovat
Espanjan interventioelimen hallussa,
 noin 100 tonnia luullisia takaneljänneksiä, jotka ovat
Ranskan interventioelimen hallussa,
 noin 300 tonnia luullisia takaneljänneksiä, jotka ovat
Italian interventioelimen hallussa,
 noin 100 tonnia luullisia takaneljänneksiä, jotka ovat
Irlannin interventioelimen hallussa,
 noin 100 tonnia luullisia takaneljänneksiä, jotka ovat
Alankomaiden interventioelimen hallussa,
 noin 100 tonnia luullisia takaneljänneksiä, jotka ovat
Itävallan interventioelimen hallussa,
 noin 600 tonnia Ranskan interventioelimen hallussa
olevaa luutonta naudanlihaa,
 noin 1 400 tonnia Irlannin interventioelimen hallussa
olevaa luutonta naudanlihaa,
 noin 1 400 tonnia Yhdistyneen kuningaskunnan
interventioelimen hallussa olevaa luutonta naudanlihaa,
 noin 1 tonnia Tanskan interventioelimen hallussa
olevaa luutonta naudanlihaa.
Määriä koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat liitteessä I.
2. Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, 1
kohdassa tarkoitetut tuotteet on myytävä asetuksen (ETY)
N:o 2173/79 ja erityisesti sen II ja III osaston säännösten
mukaisesti.

2 artikla

1 artikla

1. Sen estämättä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2173/79 6
ja 7 artiklassa säädetään, tämän asetuksen säännöksiä ja
liitteitä pidetään yleisenä tarjouskilpailuilmoituksena.

 noin 100 tonnia luullisia takaneljänneksiä, jotka ovat
Belgian interventioelimen hallussa,

Kyseisten interventioelinten on laadittava tarjouskilpailuilmoitus, jossa ilmoitetaan:

(1)
(2)
(3)
(4)

a) myyntiin saatettavat naudanlihan määrät ja

1.

Myydään

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

148,
356,
251,
248,

28.6.1968, s. 24
31.12.1997, s. 13
5.10.1979, s. 12
14.10.1995, s. 39

b) tarjousten esittämisen määräaika ja -paikka.
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2. Asianomaiset voivat saada määriin sekä tuotteiden
varastointipaikkoihin liittyviä yksityiskohtaisia tietoja
tämän asetuksen liitteessä II ilmoitetuista osoitteista.
Lisäksi interventioelimet ilmoittavat 1 kohdassa tarkoitetusta tarjouskilpailusta toimipaikassaan, ja ne voivat myös
käyttää muita julkaisutapoja.
3. Kunkin liitteessä I mainitun tuotteen osalta kyseisten
interventioelinten on myytävä ensisijaisesti varastossa
pisimpään olleet lihat.
4. Huomioon otetaan ainoastaan viimeistään 13 päivänä
heinäkuuta 1998 kello 12.00 mennessä kyseisille interventioelimille jätetyt tarjoukset.
5. Sen estämättä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2173/79 8
artiklan 1 kohdassa säädetään, tarjous on jätettävä kyseiselle interventioelimelle suljetussa kirjekuoressa, jossa on
viittaus mainittuun asetukseen. Interventioelin ei saa avata
kuorta ennen 4 kohdassa mainittua tarjousten jättämisen
määräaikaa.

L 190/29

6. Sen estämättä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2173/79 8
artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, tarjouksiin ei
merkitä, missä kylmävarastossa tai -varastoissa tuotteita
pidetään.
3 artikla
1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot
saaduista tarjouksista viimeistään tarjousten jättämisen
määräpäivää seuraavana työpäivänä.
2. Kun saatuja tarjouksia on tarkasteltu, kullekin tuotteelle vahvistetaan vähimmäismyyntihinta tai myynti
keskeytetään.
4 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 2173/79 15 artiklan 1 kohdassa
säädetty vakuus on 120 ecua tonnilta.
5 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 3 päivänä heinäkuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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ANEXO I  BILAG I  ANHANG I  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ANNEX I  ANNEXE I 
ALLEGATO I  BöLAGE I  ANEXO I  LIITE I  BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτοr µλοr

Προϊντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποστητα
(τνοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

a) Carne con hueso  Kød, ikke udbenet  Fleisch mit Knochen  Κρατα µε κκαλα 
Bone-in beef  Viande avec os  Carni non disossate  Vlees met been  Carne com osso 
Luullinen naudanliha  Kött med ben
BELGIQUE/BELGIË

 Quartiers arrière/Achtervoeten

100

DANMARK

 Bagfjerdinger

100

DEUTSCHLAND

 Hinterviertel

100

ESPAÑA

 Cuartos traseros

300

FRANCE

 Quartiers arrière

100

IRELAND

 Hindquarters

100

ITALIA

 Quarti posteriori

300

NEDERLAND

 Achtervoeten

100

ÖSTERREICH

 Hinterviertel

100

b) Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρr κκαλα 
Boneless beef  Viande désossée  Carni senza osso  Vlees zonder been  Carne
desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
DANMARK

 Tyksteg (INT 15)

FRANCE






Semelle (INT 14)
Rumsteak (INT 16)
Faux-filet (INT 17)
Entrecôte (INT 19)

200
270
20
110

IRELAND









Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

200
200
200
200
200
200
200

UNITED KINGDOM









Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

200
200
200
200
200
200
200

1
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(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2602/97 (DO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2602/97 (EFT L 351 af 23. 12. 1997, s. 20).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2602/97 (ABl. L 351 vom 23. 12. 1997, S. 20).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 225 τηr 4. 9. 1993, σ. 4), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2602/97 (ΕΕ L 351 τηr 23. 12. 1997, σ. 20).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4. 9. 1993, p. 4), as last amended by
Regulation (EC) No 2602/97 (OJ L 351, 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 2602/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20).
(1) Zie de bĳlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2602/97 (PB L 351 van 23.12.1997, blz. 20).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) në 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 2602/97 (JO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4. 9. 1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2602/97 (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 20), liitteet V ja VII.
(1) Se bilaga V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2602/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 20).
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ANEXO II  BILAG II  ANHANG II  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  ANNEX II  ANNEXE II 
ALLEGATO II  BIJLAGE II  ANEXO II  LIITE II  BILAGA II
Direcciones de los organismos de intervención  Interventionsorganernes adresser 
Anschriften der Interventionsstellen  ∆ιευθνσειr των οργανισµν παρεµβσεωr  Addresses
of the intervention agencies  Adresses des organismes d’intervention  Indirizzi degli
organismi d’intervento  Adressen van de interventiebureaus  Endereços dos organismos de
intervenção  Interventioelinten osoitteet  Interventionsorganens adresser
BELGIQUE/BELGIË
Bureau d’intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Téléphone/Tel.: (32-2) 287 24 11; télex/telex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur/telefax: (32-2)
230 25 33/280 03 07
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791
DANMARK
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23
ESPAÑA
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,
915 22 43 87
FRANCE
OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
ITALIA
AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58
IRELAND
Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806;
telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98
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NEDERLAND
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel.: (31-475) 35 54 44; telex: 56396 VIBNL; telefax: (31-475) 31 89 39.
ÖSTERREICH
AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297
UNITED KINGDOM
Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
United Kingdom
Tel. (01-189) 58 36 26
Fax (01-189) 56 67 50

L 190/33
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO

NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 16 päivänä kesäkuuta 1998,
Euroopan yhteisön liittymisestä Välimeren yleiseen kalastuskomissioon
(98/416/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä 228 artiklan
2 kohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan toisen
alakohdan kanssa,

Euroopan yhteisöstä tuli 26 päivänä marraskuuta 1991
Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) jäsen,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

Euroopan yhteisön liittyminen GFCM:ään on mahdollista
GFCM-sopimuksen I artiklan 2 kohdan nojalla, tarkasteltuna yhdessä FAO:n tarkistetun peruskirjan XIV artiklan
kanssa, ja

ottaa huomioon parlamentin puoltavan lausunnon (2),

GFCM-sopimusta ja työjärjestelyä
Euroopan yhteisön liittymistä varten,

on

mukautettu

sekä katsoo, että
yhteisö on allekirjoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien
merioikeusyleissopimuksen, jossa kaikki kansainvälisen
yhteisön jäsenet velvoitetaan tekemään meren elollisten
luonnonvarojen säilyttämiseen ja hallintoon tähtäävää
yhteistyötä,
merikalastuksen osalta yhteisön toimivaltaan kuuluu
päättää kalavarojen säilyttämis- ja hallintotoimenpiteistä ja
tähän liittyen tehdä sitoumuksia kolmansien maiden tai
kansainvälisten järjestöjen kanssa,
Välimeren elollisten luonnonvarojen hallinto ja säilyttäminen edellyttää kansainvälistä säännöstöä,
tämän vuoksi Roomassa tehtiin 24 päivänä syyskuuta
1949 sopimus Välimeren yleisen kalastuskomission
(GFCM) perustamisesta, jäljempänä GFCM-sopimus,
yhteisön on edistääkseen luonnonvarojen säilyttämistä
GFCM-sopimuksen tarkoittamalla alueella, jolla yhteisön
kalastajat harjoittavat toimintaansa, liittyvä GFCM-sopimukseen,

(1) EYVL C 124, 21.4.1997, s. 61
(2) EYVL C 195, 22.6.1998

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
1. Yhteisö liittyy Välimeren yleiseen kalastuskomissioon tästä järjestöstä tehdyn sopimuksen ja sen työjärjestyksen hyväksymistä koskevalla julistuksella liitteessä I
olevan asiakirjan mukaisesti.
Euroopan yhteisö tallettaa lisäksi neuvoston ja komission
kesken sovitun toimivaltaa ja äänioikeuden käyttöä
koskevan yhteisen julistuksen.
2. Välimeren yleisestä kalastuskomissiosta tehdyn sopimuksen ja sen työjärjestyksen tekstit ovat tämän sopimuksen liitteissä II ja III.
Tehty Luxemburgissa 16 päivänä kesäkuuta 1998.
Neuvoston puolesta
M. MEACHER

Puheenjohtaja
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LIITE I

Välimeren yleiseen kalastuskomissioon liittymistä koskeva asiakirja
Arvoisa Pääjohtaja,
Minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Euroopan yhteisö on päättänyt liittyä Välimeren yleiseen
kalastuskomissioon. Sen johdosta pyydän Teitä ottamaan vastaan tämän asiakirjan, jolla yhteisö
hyväksyy Välimeren yleisestä kalastuskomissiosta tehdyn sopimuksen ja sen työjärjestyksen sopimuksen I ja XI artiklan mukaisesti, sekä kyseisen sopimuksen II artiklan 6 kohdan toisen virkkeen mukaisen toimivaltaa ja äänioikeuden käyttöä koskevan yhteisen julistuksen.
Euroopan yhteisö hyväksyy virallisesti ja varauksetta sen jäsenyydestä Välimeren yleisessä kalastuskomissiossa johtuvat velvoitteet, sellaisina kuin ne ovat siitä tehdyssä sopimuksessa ja sen
työjärjestyksessä, sekä sitoutuu juhlallisesti täyttämään liittymishetkellä voimassa olevat velvoitteensa.
Vastaanottakaa, Arvoisa Pääjohtaja, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.
Euroopan unionin
neuvoston puheenjohtaja

Pääjohtaja Diouf
Yhdistyneiden Kansakuntien
elintarvike- ja maatalousjärjestö
Via delle Terme di Caracalla
I-00100 Rooma
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Lisäys
GFCM-sopimuksen II artiklan 6 kohdan toisen virkkeen mukainen toimivaltaa ja äänioikeuden
käyttöä koskeva Euroopan yhteisön yhteinen julistus
Tässä julistuksessa eritellään Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden toimivalta asioiden osalta, joita
GFCM-sopimus koskee.
1. EUROOPAN YHEISÖN YKSINOMAINEN TOIMIVALTA
Euroopan yhteisöllä on yksinomainen toimivalta ja äänivalta niiden esityslistalla olevien asioiden osalta,
jotka koskevat merten elollisten luonnonvarojen hallintoa ja säilyttämistä.
2. JÄSENVALTIOIDEN TOIMIVALTA
Euroopan yhteisön jäsenvaltioilla on toimivalta ja äänivalta esityslistalla olevien organisatoristen asioiden
osalta (oikeudelliset sekä talousarviota ja menettelytapaa koskevat kysymykset).
3. JAETTU TOIMIVALTA
a) Euroopan yhteisöllä ja sen jäsenvaltioilla on jaettu toimivalta niiden esityslistalla olevien asioiden osalta,
jotka koskevat tilastoja ja vesiviljelyä, ja äänivalta on Euroopan yhteisöllä.
b) Euroopan yhteisöllä ja sen jäsenvaltioilla on jaettu toimivalta niiden esityslistalla olevien asioiden
osalta, jotka koskevat tutkimusta ja kehitysapua, ja äänivalta on jäsenvaltioilla.
c) Euroopan yhteisöllä ja sen jäsenvaltioilla on jaettu toimivalta niiden esityslistalla olevien asioiden osalta,
jotka koskevat annettujen kertomusten tarkastelua sekä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa yllä
mainittujen toimivallan jakoa koskevien periaatteiden mukaisesti.
Tätä toimivaltaa ja äänioikeuden käyttöä koskevaa julistusta sovelletaan kaikissa GFCM:n kokouksissa, ellei
Euroopan yhteisö tee tiettyä kokousta tai esityslistalla olevaa asiaa koskevaa erityistä ilmoitusta.
Tätä julistusta täydennetään tai muutetaan, jos Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisessä jaetussa
toimivallassa tapahtuu muutoksia.
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LIITE II

Välimeren yleisestä kalastuskomission perustamisesta tehty
SOPIMUS
JOHDANTO-OSA

Sopimuspuolet, jotka
ottavat huomioon asianomaiset määräykset 16 päivänä marraskuuta 1994 voimaan tulleessa
Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksessa, jäljempänä ’Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus’, jossa edellytetään kansainvälisen yhteisön kaikkien jäsenten toimivan
yhteistyössä meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisessä ja hoidossa,
toteavat myös Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssissa vuonna 1992
hyväksytyn Agenda 21:n 17 luvussa ja FAO:n yleiskokouksessa vuonna 1995 hyväksytyssä
vastuullista kalataloutta koskevassa toimintaohjeessa ilmaistut tavoitteet ja päämäärät,
toteavat myös, että tiettyjen kalakantojen säilyttämisestä ja hoidosta on neuvoteltu muita kansainvälisiä asiakirjoja,
tuntevat yhteistä mielenkiintoa Välimeren ja Mustanmeren sekä niitä yhdistävien merialueiden,
jäljempänä ’alue’, elollisten luonnonvarojen kehittämistä ja asianmukaista käyttöä kohtaan ja
jotka toivovat voivansa edistää tavoitteidensa saavuttamista kansainvälisen yhteistyön avulla, jota
voitaisiin tehostaa Välimeren yleisen kalastuskomission perustamisella,
tunnustavat kalavarojen säilyttämisen ja hoidon sekä siihen liittyvän yhteistyön edistämisen
tärkeyden alueella, ovat sopineet seuraavaa:
I artikla

ii) valtioita tai liitännäisjäseniä, jonka alukset harjoittavat
alueella tämän sopimuksen kohteena oleviin kalakantoihin kohdistuvaa kalastusta, tai

Komissio

1. Sopimuspuolet perustavat Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n, jäljempänä
’järjestö’, yhteyteen komission, jonka nimi on Välimeren
yleinen kalastuskomissio, jäljempänä ’komissio’, jäljempänä III artiklassa määriteltyjen tehtävien hoitamiseksi ja
velvoitteiden selventämiseksi.

2. Komission jäsenten on
jäseniä tai liitännäisjäseniä tai
mattomia valtioita, jotka ovat
tien, jonkin sen erityisjärjestön
nergiajärjestön (IAEA) jäseniä,

oltava sellaisia järjestön
sellaisia järjestöön kuuluYhdistyneiden Kansakuntai Kansainvälisen atomieja jotka ovat

i) alueella kokonaan tai osittain sijaitsevia rannikkovaltioita tai liitännäisjäseniä,

iii) alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöjä, jonka
jäsenenä on jokin i) tai ii) alakohdassa tarkoitettu
valtio ja jolle kyseinen valtio on siirtänyt tähän sopimukseen liittyvää toimivaltaa,

ja jotka hyväksyvät tämän sopimuksen jäljempänä olevan
XI artiklan määräysten mukaisesti, jolloin nämä
määräykset eivät vaikuta sellaisten valtioiden asemaan
komission jäseninä, jotka eivät ole Yhdistyneiden Kansakuntien, jonkin sen erityisjärjestön tai Kansainvälisen
atomienergiajärjestön jäseniä ja joista on ennen 22 päivää
toukokuuta 1963 voinut tulla tämän sopimuksen osapuolia. Liitännäisjäsenten osalta järjestön on jätettävä tämä
sopimus järjestön peruskirjan XIV artiklan 5 kohdan ja
sen yleisten sääntöjen XXI artiklan 3 kohdan mukaisesti
kyseisen liitännäisjäsenen kansainvälisistä suhteista
vastaavan viranomaisen päätettäväksi.
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II artikla
Järjestö
1. Kutakin jäsentä edustaa komission istunnoissa yksi
valtuutettu, jolla voi olla mukanaan varamies, asiantuntijoita ja neuvonantajia. Komission kokouksiin osallistuvilla
varamiehillä, asiantuntijoilla ja neuvonantajilla ei ole
äänioikeutta, paitsi silloin, kun varamies toimii poissaolevan valtuutetun sijaisena.
2. Kullakin jäsenellä on yksi ääni, jollei 3 kohdan
määräyksistä muuta johdu. Komission päätökset tehdään
enemmistöllä annetuista äänistä, jollei tässä sopimuksessa
toisin määrätä. Komissio on päätösvaltainen jäsenten
enemmistön ollessa paikalla.
3. Komission jäsenenä oleva alueellisen taloudellisen
yhdentymisen järjestö voi käyttää komission tai sen alaisena toimivan elimen kokouksissa yhtä monta ääntä kuin
järjestössä on sellaisia jäsenvaltioita, joilla on äänioikeus
näissä kokouksissa.
4. Komission jäsenenä oleva alueellisen taloudellisen
yhdentymisen järjestö käyttää toimivaltaansa kuuluvilla
alueilla jäsenoikeuksiaan vuorotellen niiden jäsenvaltioidensa kanssa, jotka ovat komission jäseniä. Kun komission jäsenenä oleva alueellisen taloudellisen yhdentymisen
järjestö käyttää äänioikeuttaan, sen jäsenvaltiot eivät käytä
omaa äänioikeuttaan ja päinvastoin.
5. Komission jäsen voi pyytää komission jäsenenä
olevaa alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöä tai
komission jäseninä olevia järjestön jäsenvaltioita ilmoittamaan kummalla niistä, jäsenenä olevalla järjestöllä vai
jäsenvaltioilla, on toimivalta jossakin erityiskysymyksessä.
Alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestö tai jäsenvaltiot toimittavat nämä tiedot tällaisesta pyynnöstä.
6. Ennen komission tai sen alaisena toimivan elimen
kokousta on komission jäsenenä olevan alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön tai komission jäseninä
olevien järjestön jäsenvaltioiden eriteltävä kummalla
niistä, alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöllä
vai sen jäsenvaltioilla, on toimivalta kokouksessa käsiteltävässä jossakin erityiskysymyksessä ja kumpi niistä, alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestö vai sen jäsenvaltiot, käyttää äänioikeuttaan kussakin esityslistan kohdassa.
Tämän kohdan määräykset eivät estä komission jäsenenä
olevan alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöä tai
sen jäsenvaltioita, jotka ovat komission jäseniä, antamasta
tämän kohdan mukaisesti sellaista yhteistä julistusta, joka
on voimassa kaikissa myöhemmissä kokouksissa käsiteltävien kysymysten ja esityslistan kohtien osalta, jollei ennen
yksittäistä kokousta ilmoitetuista poikkeuksista tai
muutoksista muuta johdu.
7. Jos esityslistan kohta liittyy sekä kysymyksiin, joiden
osalta toimivalta on siirretty alueellisen taloudellisen
yhdentymisen järjestölle, että kysymyksiin, jotka kuuluvat
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järjestön jäsenvaltioiden toimivaltaan, sekä alueellisen
taloudellisen yhdentymisen järjestö että sen jäsenvaltiot
voivat osallistua asian käsittelyyn. Tällöin kokous ottaa
päätöksenteossaan huomioon ainoastaan sen jäsenen
puheenvuoron, jolla on äänioikeus.
8. Komission kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä olevan jäsenmäärän määrittämiseksi komission jäsenenä olevan alueellisen taloudellisen yhdentymisen
järjestön valtuuskuntaa ei oteta huomioon, ellei sillä ole
äänioikeutta kokouksessa, jossa päätösvaltaisuutta tarvitaan.
9. Komissio valitsee puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.
10. Komission puheenjohtaja kutsuu koolle sääntömääräisen istunnon tavallisesti joka vuosi, jollei jäsenvaltioiden enemmistö toisin päätä. Komissio päättää kaikkien istuntojen ajasta ja paikasta kuultuaan järjestön
pääjohtajaa.
11. Komission kotipaikka on järjestön kotipaikassa
Roomassa tai muussa komission päättämässä paikassa.
12. Järjestö antaa komission käyttöön sihteeristön, ja
pääjohtaja nimittää sen sihteerin, joka on hallinnollisesti
järjestön alainen.
13. Komissio voi jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä hyväksyä oman työjärjestyksensä ja muuttaa sitä,
edellyttäen, että työjärjestys tai siihen tehtävät muutokset
eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen tai järjestön
peruskirjan kanssa.
14. Komissio voi jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä hyväksyä omat varainhoitoa koskevat säännöksensä ja muuttaa niitä edellyttäen, että säännökset sopivat
yhteen järjestön varainhoitoa koskevien säännösten
periaatteiden kanssa. Säännöksistä ilmoitetaan järjestön
varainhoitokomitealle, jolla on oikeus olla hyväksymättä
varainhoitoa koskevia säännöksiä tai niiden muutoksia, jos
ne ovat sen mielestä ristiriidassa järjestön varainhoitoa
koskevien säännösten periaatteiden kanssa.

III artikla
Tehtävät
1. Komission tehtävänä on edistää meren elollisten
luonnonvarojen kehittämistä, säilyttämistä, järkiperäistä
hallintoa ja hyödyntämistä sekä vesiviljelyn kestävää kehitystä alueellaan, ja tätä varten se suorittaa seuraavia
tehtäviä ja velvoitteita:
a) tarkkailee jatkuvasti kyseisiä varoja, niiden määrä ja
hyödyntämisen aste sekä niihin perustuvan kalastuksen
tilanne mukaan lukien;
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b) valmistelee ja suosittaa V artiklan määräysten mukaisesti asianmukaisia toimenpiteitä:
i) meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseksi ja
järkiperäisen hallinnon edistämiseksi, mukaan
lukien seuraavat toimenpiteet:
— kalastustapoja ja pyydyksiä koskeva sääntely;
— tiettyjen lajien
määrittely;

yksilöiden

vähimmäiskoon

— sallittujen ja kiellettyjen kalastuskausien ja
alueiden vahvistaminen;
— kokonaissaaliin määrän ja pyyntiponnistusten
sääntely sekä niiden jako jäsenten kesken;
ii) näiden suositusten täytäntöönpanemiseksi:

L 190/39
V artikla

Hallintotoimenpiteitä koskevat suositukset
1. Komissio hyväksyy III artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut suositukset paikalla olevien ja äänestykseen osallistuvien jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä. Komission puheenjohtaja toimittaa näiden suositusten tekstin kullekin jäsenelle.
2. Ellei tämän artiklan määräyksistä muuta johdu,
komission jäsenet sitoutuvat soveltamaan kaikkia III
artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti hyväksyttyjä
komission suosituksia komission määräämästä päivästä
lukien, mitä ei saa asettaa tässä artiklassa vastustamista
varten säädetyn määräajan päättymispäivää aiemmaksi.

d) edistää, suosittaa ja sovittaa yhteen kaikkea kalastusalaan liittyvää koulutus- ja tiedonvälitystoimintaa sekä
suorittaa sitä tarvittaessa;

3. Komission jäsen voi 120 päivän kuluessa suosituksen
tiedoksiantamisesta vastustaa sitä eikä se ole tällöin velvollinen soveltamaan sitä. Jos vastustamisesta on ilmoitettu
120 päivän kuluessa, toinen jäsen voi vastaavasti ilmoittaa
vastustamisesta milloin tahansa seuraavien 60 päivän
kuluessa. Jäsen voi myös milloin tahansa peruuttaa suositusta koskevan vastustamisen ja soveltaa suositusta.

e) edistää, suosittaa, sovittaa yhteen ja tarvittaessa suorittaa
tutkimus- ja kehitystoimintaa, kalastusalan yhteistyöhankkeet ja meren elollisten luonnonvarojen suojelu
mukaan lukien;

4. Jos yli kolmannes komission jäsenistä vastustaa
suositusta, muilla jäsenillä ei silloin ole velvollisuutta
soveltaa sitä; kaikki nämä jäsenet tai jotkut niistä voivat
kuitenkin sopia keskenään sen soveltamisesta.

c) tarkastelee kalastusteollisuuden taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja suosittelee toimenpiteitä sen
kehittämiseksi;

f) kokoaa, julkaisee ja levittää meren hyödynnettäviä elollisia luonnonvaroja ja näihin varoihin perustuvaa kalastusta koskevaa tietoa;
g) edistää merien ja murtovesien vesiviljelyohjelmia sekä
rannikkokalastuksen tehostamiseen tarkoitettuja ohjelmia;
h) toteuttaa muuta sellaista toimintaa, joka saattaa olla
tarpeen komission edellä mainitun tehtävän toteuttamiseksi.
2. Valmistellessaan 1 kohdan b alakohdan mukaisia
toimenpiteitä ja antaessaan niitä koskevia suosituksia
komissio soveltaa säilyttämistä ja hoitamista koskeviin
päätöksiin ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja ottaa
huomioon käytössä olevat tieteelliset tiedot sekä tarpeen
edistää meren elollisten luonnonvarojen kehittämistä ja
asianmukaista käyttöä.

5. Komission puheenjohtaja ilmoittaa ilmoitetuista
vastustamisista ja niiden peruutuksista kaikille jäsenille
heti ne saatuaan.

VI artikla
Kertomukset
Komissio toimittaa järjestön pääjohtajalle kunkin
istunnon jälkeen lausuntonsa, suosituksensa ja päätöksensä käsittävän kertomuksen ja antaa hänelle muut kertomukset, jotka voivat olla tarpeellisia ja toivottavia. Tämän
sopimuksen VII artiklassa määrättyjen komission komiteoiden ja työryhmien kertomukset toimitetaan järjestön
pääjohtajalle komission toimesta.

VII artikla
IV artikla
Komiteat, työryhmät ja asiantuntijat
Alue
Komissio suorittaa III artiklassa esitetyt tehtävät ja velvoitteet tämän sopimuksen johdanto-osassa määritellyllä
alueella.

1. Komissio voi perustaa väliaikaisia komiteoita, erityiskomiteoita ja pysyviä komiteoita tutkimaan komission
tehtäviin kuuluvia kysymyksiä ja antamaan niistä kertomuksia sekä työryhmiä teknisten erityisongelmien tarkastelua ja suositusten valmistelua varten.
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2. Komission puheenjohtaja kutsuu koolle edellä 1
kohdassa tarkoitetut komiteat ja työryhmät ja päättää
niiden kokousten ajankohdasta ja paikasta kuultuaan
järjestön pääjohtajaa.
3. Komissio voi tehdä ehdotuksen järjestölle asiantuntijoiden palvelukseen ottamisesta tai osoittamisesta tutkimaan tiettyjä kysymyksiä tai ongelmia.
4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen komiteoiden ja
työryhmien perustaminen ja edellä 3 kohdassa tarkoitettujen asiantuntijoiden palvelukseen ottaminen ja osoittaminen riippuu järjestön hyväksytyn talousarvion asiaankuuluvaan kohtaan merkittyjen tarvittavien määrärahojen
olemassaolosta; järjestön pääjohtajan tehtävänä on päättää,
ovatko nämä määrärahat käytettävissä. Ennen kuin
komissio päättää kustannuksia aiheuttavasta komiteoiden
ja työryhmien perustamisesta tai asiantuntijoiden palvelukseen ottamisesta ja osoittamisesta, sillä on oltava
käytössään järjestön pääjohtajan selvitys päätöksen hallinnollisista ja taloudellisista vaikutuksista.
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4. Jäsenet vahvistavat edellä III artiklan 1 kohdan e
alakohdan mukaisesti suoritettujen tutkimusta ja kehitystä
koskevien yhteistyöhankkeiden kulut ja suorittavat ne
sopimallaan tavalla ja suhteessa, ellei käytettävissä ole
muuta rahoitusta. Yhteistyöhankkeet on annettava
järjestön neuvoston hyväksyttäviksi ennen niiden täytäntöönpanoa. Yhteistyöhankkeita koskevat osuudet maksetaan järjestön perustamaan ja järjestön varainhoitoa koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti hoidettavaan
talletusrahastoon.

5. Pääjohtajan suostumuksella komission kokouksiin,
komiteoihin tai työryhmiin yksityishenkilöinä kutsuttujen
asiantuntijoiden kulut maksetaan järjestön toimesta.

6. Komissio voi hyväksyä yleisiä tai erityisiin komission hankkeisiin tai toimiin liittyviä vapaaehtoisia
maksuja. Nämä maksut suoritetaan järjestön perustamaan
talletusrahastoon. Vapaaehtoiset maksut hyväksytään ja
rahastoa hallinnoidaan järjestön varainhoitoa koskevien
säännösten ja määräysten mukaisesti.

VIII artikla
X artikla
Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa
Muutokset
Yhteistä etua koskevissa kysymyksissä komissio toimii
läheisessä yhteistyössä muiden kansainvälisten järjestöjen
kanssa.

1. Välimeren yleinen kalastuskomissio voi jäsentensä
kahden kolmasosan enemmistöllä muuttaa tätä sopimusta.
Muutokset tulevat voimaan päivänä, jona järjestön
komissio on ne hyväksynyt, jollei jäljempänä olevista 2
kohdan määräyksistä muuta johdu.

IX artikla
Kulut
1. Kukin jäsen määrittää ja suorittaa valtuutettujensa ja
heidän varamiestensä, asiantuntijoiden ja neuvonantajien
komission istuntoihin osallistumisesta aiheutuvat sekä
tämän sopimuksen VII artiklan mukaisesti perustettuihin
komiteoihin ja työryhmiin osallistuvien edustajien kulut.
2. Järjestö vahvistaa sihteeristön kulut, mukaan lukien
julkaisuista ja tiedonannoista aiheutuvat kulut, sekä
komission puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kulut,
jotka aiheutuvat heidän hoitaessaan komission nimissä
komission tehtäviä sen istuntojen väliaikoina, ja maksaa
ne järjestön talousarvioon varattujen asiaankuuluvien
määrärahojen rajoissa.
3. Komission jäsenten joko itsenäisesti tai komission
suosituksesta suorittamien tutkimusten ja kehityshankkeiden kulut vahvistetaan ja ne suoritetaan kyseisten
jäsenten toimesta.

2. Muutokset, jotka aiheuttavat jäsenille uusia velvoitteita, tulevat voimaan sen jälkeen, kun kaksi kolmasosaa
komission jäsenistä on hyväksynyt ne, ja kunkin jäsenen
osalta vasta jäsenen hyväksyttyä ne. Uusia velvoitteita
aiheuttavien muutosten hyväksymistä koskevat asiakirjat
talletetaan järjestön pääjohtajan huostaan, joka ilmoittaa
hyväksymisilmoitusten vastaanottamisesta ja näiden
muutosten voimaantulosta kaikille Välimeren yleisen
kalastuskomission jäsenille sekä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteereille. Niiden Välimeren yleisen kalastuskomission jäsenten oikauksia ja velvoitteita, jotka eivät
ole hyväksyneet uusia velvoitteita aiheuttavaa muutosta,
säänneellään edelleen ennen muutosta voimassa olleilla
sopimusmääräyksillä.

3. Tämän sopimuksen muutokset toimitetaan järjestön
neuvoston käsiteltäviksi, jolla on oikeus olla hyväksymättä
niitä, jos se katsoo muutosten olevan ristiriidassa järjestön
tehtävien ja tavoitteiden tai sen peruskirjan kanssa.
Järjestön neuvosto voi halutessaan antaa muutoksen
järjestön yleiskokouksen päätettäväksi, jolla on samat
valtuudet.

4. 7. 98

¬ FI ¬

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

XI artikla
Hyväksyminen
1. Järjestön jäsenet tai liitännäisjäsenet voivat hyväksyä
tämän sopimuksen.
2. Komissio voi jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä hyväksyä jäseniksi sellaisia muita Yhdistyneiden
Kansakuntien jäsenvaltioiden, jonkin sen erityisjärjestön ja
kansainvälisen atomienergiajärjestön jäseniä, jotka ovat
esittäneet jäsenhakemuksen, johon on liitetty julistus,
jossa ne ilmoittavat muodollisesti hyväksyvänsä tämän
sopimuksen sellaisena kuin se on voimassa hyväksymishetkellä.
3. Komission jäsenet, jotka eivät ole järjestön jäseniä tai
liitännäisjäseniä, voivat osallistua komission toimintaan,
jos ne ottavat vastatakseen niille kuuluvan suhteellisen
osuuden järjestön varainhoitoa koskevien asianmukaisten
säännösten mukaan vahvistetuista sihteeristön kuluista.
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XII artikla
Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona viides hyväksymisasiakirja on vastaanotettu.

XIII artikla
Alueellinen soveltaminen
Hyväksyessään tämän sopimuksen komission jäsenten on
nimenomaisesti ilmoitettava, mitä alueita niiden osallistuminen koskee. Ellei tällaista julistusta ole annettu, sopimuksen katsotaan olevan voimassa kaikilla niillä alueilla,
joiden kansainvälisten suhteiden hoidosta kyseinen valtio
on vastuussa. Alueellista soveltamista voidaan muuttaa
jälkikäteen tehtävällä julistuksella, jollei XIV artiklan
määräyksistä muuta johdu.

XIV artikla
4. Järjestön jäsenvaltio tai liitännäisjäsen hyväksyy
sopimuksen tallettamalla hyväksymisasiakirjan järjestön
pääjohtajalle, ja se tulee voimaan päivänä, jona pääjohtaja
on vastaanottanut tämän asiakirjan.
5. Järjestöön kuulumattomat valtiot hyväksyvät tämän
sopimuksen tallettamalla hyväksymisasiakirjan järjestön
pääjohtajalle. Jäsenyys tulee voimaan päivänä, jona
komissio hyväksyy sen tämän artiklan 2 kohdan
määräysten mukaisesti.
6. Järjestön pääjohtaja ilmoittaa komission jäsenille,
järjestön jäsenille ja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille kaikista voimaan tulleista hyväksymisistä.
7. Tämän sopimuksen hyväksymisen yhteydessä
voidaan tehdä varaumia, jotka tulevat voimaan ainoastaan,
jos komission jäsenet hyväksyvät ne yksimielisesti. Komission jäsenten katsotaan hyväksyneen varauman, jos ne
eivät ole antaneet vastaustaan ilmoituspäivää seuraavien
kolmen kuukauden kuluessa. Jos hyväksyntää ei saada,
varauman esittäneestä valtiosta tai alueellisen taloudellisen
yhdentymisen järjestöstä ei tule tämän sopimuksen
osapuolta. Järjestön pääjohtaja ilmoittaa komission jäsenille viipymättä kaikista varaumista.

Eroaminen
1. Jäsen voi kahden vuoden kuluttua siitä, kun sopimus
tuli voimaan kyseisen jäsenen osalta, irtisanoa sen kirjallisesti järjestön pääjohtajalle tehtävällä ilmoituksella, joka
ilmoittaa siitä välittömästi komission jäsenille ja järjestön
jäsenille. Irtisanominen tulee voimaan kolmen kuukauden
kuluttua siitä, kun pääjohtaja on saanut ilmoituksen.
2. Komission jäsen voi ilmoittaa sopimuksen irtisanomisesta yhden tai useamman sellaisen alueen osalta,
joiden kansainvälisten suhteiden hoitamisesta se on
vastuussa. Kun jäsen esittää omaa komissiosta eroamistaan
koskevan ilmoituksen, sen on osoitettava se tai ne alueet,
joita tämä eroaminen koskee. Jollei tällaista julistusta ole
annettu, eroamisen katsotaan liitännäisjäseniä lukuun
ottamatta koskevan kaikkia niitä alueita, joiden kansainvälisten suhteiden hoidosta jäsen on vastuussa.
3. Jäsenen, joka on ilmoittanut eroavansa järjestöstä,
katsotaan samalla eroavan komissiosta ja eroamisen katsotaan koskevan kaikkia alueita, joiden kansainvälisten
suhteiden hoidosta se on vastuussa, ei kuitenkaan liitännäisjäseniä.

XV artikla
8. Tässä sopimuksessa olevat viittaukset vuonna 1982
tehtyyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen
tai muihin kansainvälisiin sopimuksiin eivät vaikuta
kantaan, joka jollain valtiolla on vuodelta 1982 olevan
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tai muiden
sopimusten allekirjoittamisen, ratifioimisen tai niihin liittymisen suhteen.

Sopimuksen tulkinta ja riitojen ratkaiseminen
Jos komissio ei ole ratkaissut jotakin tämän sopimuksen
tulkintaa tai soveltamista koskevaa riitaa, se on annettava
kunkin riidan osapuolen nimemistä jäsenistä ja jäsenten
keskuudesta valitusta riippumattomasta puheenjohtajasta
koostuvan komitean ratkaistavaksi. Vaikka komitean
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suosituksilla ei ole päätösten asemaa, ne ovat pohjana
kyseisten osapuolten suorittamalle erimielisyyden aiheena
olevan kysymyksen uudelleen tarkastelulle. Jos riita ei
ratkea tämän menettelyn avulla, se on annettava Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi tuomioistuimen
perussäännön mukaisesti tai alistettava välimiesmenettelyyn, jos kyseessä on komission jäsenenä oleva alueelliseen taloudelliseen yhdentymiseen pyrkivä järjestö,
elleivät riidan osapuolet sovi jostain muusta ratkaisutavasta.
XVI artikla
Sopimuksen päättyminen
Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy ilman eri
toimenpiteitä, jos komission jäsenten määrä eroamisten
vuoksi jää alle viiden, elleivät jäljellä olevat jäsenet yksimielisesti päätä toisin asiasta.

4. 7. 98
XVII artikla

Alkuperäiseksi todistaminen ja rekisteröinti
Tämän sopimuksen teksti laadittiin alun perin Roomassa
24 päivänä syyskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäyhdeksän ranskan kielellä. Komission puheenjohtaja ja järjestön pääjohtaja ovat todistaneet allekirjoituksellaan alkuperäisiksi tämän sopimuksen ja kaikki siihen
tehdyt muutokset kahtena englannin-, ranskan- ja espanjankielisenä kappaleena. Toinen näistä kappaleista on
talletettu järjestön arkistoon ja toinen Yhdistyneiden
Kansakuntien pääsihteerille rekisteröintiä varten. Lisäksi
pääjohtaja todistaa oikeiksi tämän sopimuksen jäljennöksiä ja toimittaa yhden kappaleen niitä kullekin
järjestön jäsenvaltiolle sekä järjestöön kuulumattomille
valtioille, jotka ovat tai joista voi tulla tämän sopimuksen
osapuolia.
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KÄÄNNÖS
LIITE III

VÄLIMEREN YLEISEN KALASTUSKOMISSION TYÖJÄRJESTYS
I artikla

sen, joka osallistuu komission istuntoon, vaikka ei ole
komission jäsen.

Tässä työjärjestyksessä käsitteet määritellään seuraavasti:
Tarkkailija:
Sopimus:
Välimeren yleisen kalastuskomission perustamisesta 24
päivänä syyskuuta 1949 Roomassa (Italia) tehty sopimus,
sellaisena kuin se on muutettuna sopimuksen X artiklan
määräysten mukaisesti.

Sellaisen valtion tai järjestön edustaja, jolla on tarkkailijan
asema.

II artikla

Komissio:
Välimeren yleinen kalastuskomissio.
Puheenjohtaja:
Komission puheenjohtaja.
Varapuheenjohtaja:
Komission varapuheenjohtaja.
Valtuutettu:
Komission jäsenen edustaja sopimuksen II artiklan 1
kohdassa määritellyllä tavalla.
Valtuuskunta:
Valtuutettu ja hänen varamiehensä, asiantuntijat ja neuvonantajat.

Komission istunnot
1. Sopimuksen II artiklan 10 kohdan mukaisesti
komissio päättää kunkin sääntömääräisen istunnon yhteydessä ja pääjohtajaa kuultuaan seuraavan istunnon ajan ja
paikan komission ohjelman mukaisten vaatimusten sekä
seuraavan istunnon sijaintipaikkana olevan valtion
kutsussa esittämien ehtojen mukaisesti. Puheenjohtaja
ilmoittaa tämän mukaisesti istunnon koolle kutsumisesta.
2. Puheenjohtaja voi kutsua koolle komission ylimääräisen istunnon jäsenvaltioiden enemmistön pyynnöstä tai
sen hyväksynnällä.
3. Sihteeri lähettää kutsut komission sääntömääräiseen
istuntoon puheenjohtajan nimissä viimeistään 60 päivää
ennen istunnon vahvistettua aloittamispäivää. Kutsut
ylimääräisiin istuintoihin on lähetettävä viimeistään 40
päivää ennen istunnon vahvistettua aloittamispäivää.

Jäsen:
Järjestön jäsenet ja liitännäisjäsenet sekä järjestöön kuulumattomat valtiot, jotka ovat komission jäseniä.
Sihteeri:
Komission sihteeri.
Järjestö:
Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO)
Yleiskokous:
Järjestön yleiskokous
Valtio, liitännäisjäsen tai järjestö, jolla on tarkkailijan
asema:
Valtio, joka ei ole järjestön eikä komissionjäsen, tai
kansainvälinen järjestö, joita on pyydetty osallistumaan
komission istuntoon, taikka järjestön jäsen tai liitännäisjä-

4. Jotta ehdotusta komission tai sen elinten istuntojen
järjestämisestä tietyssä valtiossa voitaisiin harkita, valtion
on täytynyt (a) ratifioida ilman varaumaa Yhdistyneiden
Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia
koskeva yleissopimus tai (b) vakuuttaa, että kaikilla valtuutetuilla, edustajilla, asiantuntijoilla, tarkkailijoilla ja muilla
henkilöillä, joilla on oikeus osallistua istuntoon sopimuksen tai tämän työjärjestyksen mukaisesti, on istuntoon
liittyvien tehtäviensä itsenäisen suorittamisen kannalta
tarpeelliset erioikeudet ja vapaudet.

III artikla
Valtakirjat
Valtuuskuntien ja tarkkailijoiden valtakirjat annetaan
kussakin istunnossa sihteerille. Valtakirjojen on oltava
sihteeristön vahvistaman mallin mukaisia. Valtakirjojen
tarkastamisen jälkeen sihteeristö ilmoittaa siitä komissiolle tarvittavia toimenpiteitä varten.
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IV artikla

tussitoumukset sekä suorittaa kaikki komission hänelle
antamat tehtävät.

Esityslista
1. Kunkin sääntömääräisen istunnon esityslistaan on
sisällyttävä seuraavat asiat:
a) tarvittaessa puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valitseminen sopimuksen II artiklan 9 kohdan
mukaisesti;
b) esityslistan hyväksyminen;
c) sihteeristön kertomus
asemasta ja toiminnasta;

komission
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taloudellisesta

3. Kaikista komission käsittelemiin asioihin liittyvistä
teidonannoista on lähetettävä jäljennökset sihteerille
tiedoksi ja arkistoinita varten.
VI artikla
Komission täysistunnot
Komission täysistunnot ovat julkisia, jollei komissio toisin
päätä. Kun komissio päättää suljetun kokouksen järjestämisestä, se määrää samalla tämän päätöksen ulottamisesta
tarkkailijoihin.

d) talousarvioehdotuksen tutkiminen;
e) komiteoiden kertomukset;

VII artikla

f) seuraavan istunnon ajan ja paikan harkitseminen;

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen

g) sopimusta ja tätä työjärjestystä koskevat muutosehdotukset;

1. Komissio valitsee kussakin sääntömääräisessä istunnossa kahden vuoden toimikaudeksi komission puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen vaapuheenjohtajan,
jotka ryhtyvät tehtävään välittömästi sen sääntömääräisen
istunnon jälkeen, jossa heidät valittiin.

h) sopimuksen XI artiklan 2 kohdan määräysten mukaiset
sellaisten valtioiden jäsenyyshakemukset, jotka eivät ole
järjestön jäseniä, mutta ovat Yhdistyneiden Kansakuntien tai jonkin sen erityisjärjestön tai Kansainvälisen
atomienergiajärjestön jäseniä;
i) järjestön yleiskokouksen, neuvoston tai pääjohtajan
Välimeren yleisen kalastuskomission käsiteltäväksi
toimittamat asiat.
2. Esityslistaan on myös siällyttävä seuraavat komission
hyväksymät asiat:
a) edellisessä istunnossa hyväksytyt asiat;
b) jonkin jäsenen ehdottamat asiat.

2. Heidät on valittava sääntömääräisessä istunnossa
läsnä olevien valtuutettujen tai heidän varamiestensä
keskuudesta. Heidät voidaan valita uudelleen toiseksi
kahden vuoden toimikaudeksi.
VIII artikla
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtävät
1. Puheenjohtaja hoitaa hänelle tämän työjärjestyksen
muissa artikloissa annetut tehtävät ja hänen on erityisesti:
a) avattava ja päätettävä kukin komission täysistunto;

3. Sihteeri lähettää jäsenille sekä valtioille ja järjestöille,
joilla on tarkkailijan asema, viimeistään 60 päivää ennen
istunnon alkamispäivää väliaikaisen esityslistan, samoin
kuin istuntoa varten tarpeelliset kertomukset ja asiakirjat.
4. Ylimääräisen istunnon esityslista sisältää ainoastaan
ne asiat, joiden vuoksi istunto on kutsuttu koolle.

V artikla
Sihteeristö
1. Sihteeristö koostuu sihteeristä ja sihteerin alaisena
olevista henkilöstöön kuuluvista, jotka pääjohtaja mahdollisesti on nimennyt.
2. Sihteerin tehtävänä on ottaa vastaan ja kerätä komission istuntojen ja sen komiteoiden asiakirjat, kertomukset
ja istunnoissa annetut päätöslauselmat ja jakaa ne, sekä
valmistella istuntojen pöytäkirjat, hyväksyä kulut ja rahoi-

b) johdettava keskustelua täysistunnoissa ja varmistettava,
että tätä työjärjestystä noudatetaan, jakaa puheenvuorot,
alistaa asiat äänestykseen ja julistaa päätökset;
c) päätettävä työjärjestystä koskevista ehdotuksista;
d) valvottava tarkasti istunnoissa käytäviä keskusteluja
tämän työjärjestyksen säännösten mukaisesti;
e) nimettävä istunnon aikana kokoontuvien komiteoiden
jäsenet komission ohjeiden mukaisesti.
2. Puheenjohtajan poissaollessa tai hänen pyynnöstään
hänen tehtäviään hoitaa ensimmäinen varapuheenjohtaja
tai tämän poissaollessa toinen varapuheenjohtaja.
3. Puheenjohtaja tai puheenjohtajana toimivat varapuheenjohtajat eivät saa äänestää ja heidän hallitustaan
edustaa toinen valtuuskunnan jäsen.
4. Jos puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ovat estyneitä hoitamasta tehtäviään, sihteeri hoitaa niitä tilapäisesti.
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IX artikla
Äänestämistä koskevat säännökset ja menettelyt
1. Ellei tämän artiklan 4 kohdan säännöksistä muuta
johdu, äänestäminen täysistunnossa tapahtuu suullisesti tai
kädennostoäänestyksellä; nimenhuutoäänestys on suoritettava, jos sopimuksessa tai tässä työjärjestyksessä vaaditaan
erityistä enemmistöä tai jos joku valtuuskunta sitä vaatii.
2. Nimenhuutoäänestys suoritetaan valtioiden ranskankielisten nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
3. Kunkin nimenhuutoäänestykseen osallistuneen
valtuutetun antama ääni sekä äänestyksestä pidättymiset
on merkittävä pöytäkirjaan.
4. Yksittäisiä henkilöitä koskevia ehdotuksia koskevat
äänestykset suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä,
lukuun ottamatta komission ja sen komiteoiden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan valintaa.
5. Kun on kyse henkilön tehtävään valitsemisesta ja jos
kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä äänestyskierroksella äänten enemmistöä, järjestetään toinen kierros
kahden suurimman äänimäärän saaneen ehdokkaan
välillä. Jos ehdokkaat saavat toisella kierroksella yhtä
monta ääntä, puheenjohtaja päättää ehdokkaiden välillä
arpomalla.
6. Jos äänet menevät komissiossa tasan äänestyksessä,
joka koskee jotain muuta kysymystä kuin henkilövaalia,
järjestetään toinen äänestys saman istunnon seuraavassa
kokouksessa. Jos äänet menevät tällöinkin tasan, ehdotus
katsotaan hylätyksi.
7. Niitä äänestystä ja muita siihen liittyviä kysymyksiä,
joista sopimuksessa tai tässä työjärjestyksessä ei ole erikseen määräyksiä, säännellään soveltuvin osin järjestön
yleisten sääntöjen määräyksillä.
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d) pyrittävä saamaan lisätukea täydentämään instituutioilta
(CIHEAM, MAP-PAP/RAC ja FAO) verkostoille
saatavaa tukea ja kehittämään näiden neljän verkoston
työtä;
e) huolehdittava muista neuvoston/komission sille
mahdollisesti antamista vesiviljelyn edistämiseen ja
kehitykseen liittyvistä tehtävistä.
2. a) Perustetaan neuvoa-antava tiedekomitea neuvoston/
komission kalavarojen hoitoa käsittelevän komitean
työtä koskevien tieteellisten, sosiaalisten ja taloudellisten tietojen ja lausuntojen antamista varten.
b) Komitea on avoin kaikille komission jäsenille.
Kukin komission jäsen voi nimetä yhden komitean
jäsenen.
c) Komitea voi perustaa työryhmiä yhteisten ja hajallaan olevien kalavarojen tilaa koskevien tietojen
analysoimiseksi ja komitean neuvomiseksi.
d) Komitea antaa riippumattomia neuvoja niiden
päätösten teknisestä ja tieteellisestä perustasta, jotka
tehdään kalavarojen säilyttämisestä ja hoidosta,
mukaan lukien biologiset, sosiaaliset ja taloudelliset
näkökohdat, ja erityisesti sen on:
1) arvioitava jäsenten ja asianomaisten kalastusjärjestöjen toimittamia tai ohjelmista saatuja tietoja
saaliista ja kalastusponnistuksista sekä muita kalavarojen säilyttämiseen ja hoitoon liittyviä tietoja;
2) annettava komissiolle lausuntoja
säilyttämisestä ja hoidosta;

kalavarojen

3) etsittävä tutkimusalan yhteistyöohjelmia ja sovitettava yhteen niiden toteuttamista;
4) huolehdittava muista komission sille mahdollisesti antamista tehtävistä tai velvollisuuksista.
e) Jäsenten on toimitettava saaliita koskevia ja muita
komitean toimintaan liittyviä tietoja siten, että
komitea voi täyttää 3 kohdan mukaiset velvollisuutensa.

X artikla

3. Komissio voi perustaa komiteoita ja työryhmiä, jotka
se katsoo tarpeellisiksi.

Komiteat

4. Tämän artiklan nojalla tapahtuvassa komiteoiden ja
työryhmien perustamisessa on noudatettava sopimuksen
VII artiklan 4 kohdan määräyksiä.

1. Perustetaan kaikille komission jäsenille avoin vesiviljelykomitea, jonka on:
a) valvottava alueen vesiviljelykäytäntöjen kehitystä ja
suuntauksia;
b) valvottava vesiviljelyn kehityksen ja ympäristön vuorovaikutusta;
c) seurattava ja ohjattava neljän MEDRAP II:n toiminnan
tuloksena luodun verkoston työtä ja erityisesti valvottava sen kehitystä, arvioitava eri verkostojen ohjelmaehdotuksia ja ohjattava SIPAM-verkoston työtä FAO:n
sihteeristön kautta;

5. Komission työjärjestys sääntelee soveltuvin osin
komiteoiden ja työryhmien toiminnassa noudatettavia
menettelytapoja.

XI artikla
Talousarvio ja rahoitus
1. Jollei tässä työjärjestyksessä toisin määrätä, komissioon sovelletaan järjestön varainhoitosäännöstöä, sellai-
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sena kuin se on täydennettynä hallintoa koskevalla ohjeistolla ja muistioilla sekä niihin perustuvilla menettelyillä.
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XIII artikla
Yhteistyöhankkeet

2. Komissio valmistelee kullekin varainhoitovuodelle
talousarvioehdotuksen, joka sisältää arvioidut sihteeristön
kulut, mukaan lukien julkaisuista ja tiedonannoista aiheutuvat, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan matkakulut
heidän osallistuessaan komission tehtävien hoitoon istuntojen välillä sekä mahdolliset komiteoiden kulut, ja joka
sen jälkeen kun komissio on sen hyväksynyt, annetaan
pääjohtajan käsiteltäväksi ja huomioon otettavaksi
järjestön yleisen talousarvion valmistelussa.
3. Kun komission talousarvio on hyväksytty yleiskokouksessa osana järjestön yleistä talousarviota, se
muodostaa rajat, joissa varoja voidaan käyttää yleiskokouksen hyväksymiin tarkoituksiin.
4. Kaikki yhteistyöhankkeet on esitettävä järjestön
neuvoston tai yleiskokouksen käsiteltäviksi ennen niiden
täytäntöönpanoa.

XII artikla
Tarkkailijoiden osallistuminen
1. Kansainvälisten järjestöjen osallistumista komission
työskentelyyn sekä komission ja kyseisten järjestöjen
välisiä suhteita säännellään järjestön peruskirjan ja yleisten
sääntöjen asiaan liittyvillä määräyksillä sekä järjestön yleiskokouksen tai sen neuvoston hyväksymillä periaatteilla,
jotka koskevat suhteita kansainvälisiin järjestöihin.
2. Ne järjestön jäsenet ja liitännäisjäsenet, jotka eivät
ole komission jäseniä, voivat halutessaan lähettää tarkkailijan komission ja sen alaisina toimivien elinten istuntoihin.
3. Valtiot, jotka eivät ole komission eivätkä järjestön
jäseniä tai liitännäisjäseniä, mutta jotka ovat Yhdistyneiden Kansakuntien taikka sen jonkun erityisjärjestön tai
Kansainvälisen atomienergiajärjestön jäseniä, voivat halutessaan ja järjestön neuvoston sekä Välimeren yleisen
kalastuskomission suostumuksella osallistua viimeksi
mainitun komission ja sen alaisina toimivien elinten
istuntoihin tarkkailjoina yleiskokouksen hyväksymien
periaatteiden mukaisesti, jotka koskevat tarkkailija-aseman
myöntämistä valtioille.
4. Jollei komissio nimenomaan päätä toisin, tarkkailijat
saavat osallistua komission täysistuntoihin sekä kaikkiin
keskusteluihin teknisen komitean istunnoissa, joihin heitä
voidaan pyytää osallistumaan. Heillä ei missään tapauksessa ole äänioikeutta.

Sopimuksen III artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen yhteistyöhankkeiden sekä sopimuksen johdantoosassa määritellyn alueen ulkopuolella suoritettavien
tutkimusten toteuttamiseksi voidaan tehdä järjestelyjä
hallitusten kanssa, jotka eivät ole komission jäseniä.
Järjestön pääjohtaja tekee kaikki tällaiset järjestelyt.

XIV artikla
Pöytäkirjat, kertomukset ja suositukset
1. Kustakin komission täysistunnosta sekä komitean
kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka jaetaan osallistujille
mahdollisimman pian.
2. Kussakin komission istunnossa käydystä keskustelusta julkaistaan yhteenveto yhdessä komiteoiden kertomusten, teknisten selvitysten ja muiden asiakirjojen
kanssa, joiden julkaisemista komissio pitää tarpeellisena.
3. Komissio hyväksyy kussakin istunnossa kertomuksen, jossa esitetään sen lausunnot, suositukset, päätöslauselmat ja päätökset sekä pyydettäessä vähemmistön kanta.
4. Jollei sopimuksen V artiklan määräyksistä muuta
johdu, komission päätelmät ja suositukset toimitetaan
kunkin istunnon päätyttyä järjestön pääjohtajalle, joka
jakaa ne komission jäsenille sekä valtioille ja kansainvälisille järjestöille, jotka olivat edustettuina istunnossa, ja hän
toimittaa ne järjestön muiden jäsenvaltioiden ja liitännäisjäsenten tietoon.
5. Pääjohtaja toimittaa järjestön politiikkaan, ohjelmiin
tai rahoitukseen vaikuttavat suositukset järjestön
neuvoston välityksellä sen yleiskokoukselle päätöksiä
varten.
6. Jollei edellisen kohdan määräyksistä muuta johdu,
puheenjohtaja voi kehottaa komission jäseniä toimittamaan komissiolle tai pääjohtajalle tietoja toimenpiteistä,
jotka on toteutettu komission antamien suositusten
johdosta.

XV artikla
Jäsenille annetut suositukset
1. Komissio voi antaa jäsenille suosituksia mistä
tahansa sopimuksen III artiklassa mainittuihin tehtäviin
liittyvistä kysymyksistä.
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2. Sihteeri vastaanottaa komission puolesta jäsenten
tällaisia suosituksia koskevat vastaukset ja valmistelee
niistä yhteenvedon ja selvityksen seuraavassa istunnossa
tapahtuvaa esittelyä varten.
XVI artikla
Sopimuksen muutokset
1. Jäsenet voivat tehdä sopimuksen X artiklan mukaisesti sopimusta koskevia muutosehdotuksia sihteerille
osoitetulla tiedonannolla. Sihteeri toimittaa kaikille jäsenille ja pääjohtajalle jäljennöksen näistä ehdotuksista
viipymättä niiden vastaanottamisen jälkeen.
2. Komissio tekee sopimuksen muutosta koskevan
ehdotuksen johdosta istunnossa päätöksen vain, jos se on
otettu istunnon väliaikaiselle esityslistalle.
XVII artikla
Työjärjestyksen tilapäinen soveltamatta jättäminen
ja sen muuttaminen
1. Jollei sopimuksen määräyksistä muuta johdu,
kaikkia edellä olevia työjärjestyksen artikloja, lukuun ottamatta IV artiklaa, V artiklaa, X artiklan 3 ja 4 kohtaa, XI
artiklaa, XII artiklaa, XIV artiklan 4 kohtaa ja XVI artiklaa, voidaan jonkin valtuuskunnan pyynnöstä jättää tilapäisesti soveltamatta komission täysistunnossa annettujen
äänten enemmistöllä, jos komission jossain toisessa täysistunnossa on tästä ilmoitettu ja tilapäistä soveltamatta jättämistä koskevasta ehdotuksesta on jaettu jäljennökset
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valtuuskunnille viimeistään 48 tuntia ennen kokousta,
jossa asiasta on tarkoitus päättää.
2. Työjärjestystä koskevat muutokset tai lisäykset
voidaan hyväksyä jonkin valtuuskunnan esityksestä komission jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä komission täysistunnossa, jos jossain toisessa täysistunnossa on
tästä ilmoitettu ja valtuuskunnille on jaettu muutoksia tai
lisäyksiä koskevat jäljennökset viimeistään 24 tuntia
ennen kokousta, jossa asiasta on tarkoitus päättää.
3. Ne XVI artiklaa koskevat muutokset, jotka voidaan
hyväksyä mainitun artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti, tulevat voimaan vasta komission seuraavassa istunnossa.
XVIII artikla
Viralliset kielet
1. Komission virallisina kielinä ovat komission päättämät järjestön viralliset kielet. Valtuuskunnat saavat
käyttää istunnoissa sekä kertomuksissaan ja tiedonannoissaan mitä tahansa näistä kielistä. Valtuuskunnan, joka
käyttää muuta kuin virallista kieltä, on järjestettävä tulkkaus jollekin virallisista kielistä.
2. Kokousten aikana sihteeristö järjestää tulkkauksen
yhdelle tai useammalle virallisista kielistä, jos joku läsnä
olevista valtuutetuista sitä pyytää.
3. Kertomukset ja tiedonannot julkaistaan sillä kielellä,
jolla ne on esitetty, ja komission pyynnöstä niistä voidaan
julkaista käännöksinä tiivistelmä.
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EUROOPAN YHTEISÖN-ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA
MAKEDONIA -YHTEISTYÖNEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/98,
tehty 20 päivänä maaliskuuta 1998,
Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian yhteistyösopimuksen mukaisesti perustetun yhteistyöneuvoston työjärjestyksestä
(98/417/EY)
YHTEISTYÖNEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian
tasavallan Makedonian yhteistyösopimuksen (1) sekä
erityisesti sen 33 ja 36 artiklan,
sekä katsoo, että

misen tasosta. Ne ilmoittavat lisäksi puheenjohtajalle
valtuuskuntiensa aiotun kokoonpanon.
4 artikla
Sihteeristö, kirjeenvaihto

kyseinen sopimus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta
1998,

ON PÄÄTTÄNYT HYVÄKSYÄ SEURAAVAN TYÖJÄRJESTYKSEN JA PERUSTAA TYÖJÄRJESTYKSESSÄ SÄÄDETYT
TYÖRYHMÄT:

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian virkamies ja
Euroopan yhteisöjen komission virkamies toimivat
yhdessä yhteistyöneuvoston sihteereinä.
Kaikki kirjeenvaihto puheenjohtajalle ja puheenjohtajalta
on toimitettava molemmille sihteereille. Sihteerit varmistavat, että kirjeenvaihto toimitetaan tarvittaessa heidän
edustajilleen yhteistyöneuvostossa.

1 artikla
Puheenjohtajuus

5 artikla

Yhteistyöneuvoston puheenjohtajana on vuorottaisina
kahdentoista kuukauden pituisina kausina entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Euroopan yhteisön,
jäljempänä ”yhteisö”, edustaja. Ensimmäinen kausi alkaa
kuitenkin päivänä, jona ensimmäinen yhteistyöneuvosto
kokoontuu, ja päättyy saman vuoden 31 päivänä joulukuuta.

Esityslista

2 artikla

1. Puheenjohtaja ja sihteerit laativat jokaista kokousta
varten alustavan esityslistan.
Alustavalla esityslistalla ovat asiat, joiden esityslistalle ottamista koskeva pyyntö on saapunut sihteereille viimeistään
21 päivää ennen kokouksen alkua.

Kokoukset

Asioita ei oteta alustavalle esityslistalle, ellei niitä koskevia
asiakirjoja ole toimitettu 4 artiklassa mainituille sihteereille viimeistään kyseisen esityslistan lähettämispäivänä.

1. Yhteistyöneuvosto kokoontuu kerran vuodessa.
Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää kumman tahansa
osapuolen pyynnöstä osapuolten yhteisellä sopimuksella.

Yhteistyöneuvosto hyväksyy esityslistan kunkin kokouksen alussa. Muu kuin alustavalla esityslistalla oleva
asia voidaan ottaa esityslistalle osapuolten suostumuksella.

2. Kaikki yhteistyökomitean kokoukset pidetään
osapuolten yhteisesti sopimana ajankohtana ja yhteisesti
sovitussa paikassa.
3. Ellei toisin sovita, yhteistyöneuvoston kokoukset
eivät ole julkisia.

2. Puheenjohtaja voi osapuolten suostumuksella
lyhentää 1 kohdassa määriteltyjä määräaikoja erityistapauksissa esille tulevien vaatimusten huomioon ottamiseksi.
6 artikla

3 artikla
Valtuuskunnat
Ennen jokaista kokousta yhteisö ja entinen Jugoslavian
tasavalta Makedonia sopivat yhteistyöneuvoston edusta(1) EYVL L 348, 18.12.1997, s. 2

Pöytäkirja
Jokaisesta kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka sisältää
puheenjohtajan kokouksen kulusta tekemän yhteenvedon.
Yhteistyökomitean hyväksyttyä pöytäkirjan, puheenjohtaja
ja sihteerit allekirjoittavat pöytäkirjan ja kumpikin
osapuoli arkistoi yhden alkuperäisen kappaleen.
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7 artikla
Työryhmät
1. Yhteistyösopimuksen 36 artiklan mukaisesti perustetut työryhmät ja niiden tehtävät luetellaan tämän työjärjestyksen liitteessä. Työryhmiin on kuuluttava molempien
osapuolten edustajia. Työryhmät kokoontuvat jomman
kumman osapuolen pyynnöstä, jollei niiden tämän työjärjestyksen liitteenä olevan tehtävänkuvauksen tarkemmista
säännöksistä muuta johdu.
2. Työryhmät toimivat yhteistyöneuvoston alaisuudessa,
joka määrittelee niiden tavoitteet ja toiminnan laajuuden.
Ne eivät tee päätöksiä, mutta ne voivat antaa suosituksia
yhteistyöneuvostolle, ja niiden on esitettävä sille kertomus
kokouksistaan kunkin kokouksen jälkeen.
3. Yhteistyöneuvosto voi koska tahansa muuttaa työryhmien perussääntöjä ja lopettaa ne tai perustaa uusia
työryhmiä.
8 artikla
Säädökset
Puheenjohtaja ja sihteerit allekirjoittavat yhteistyöneuvoston yhteistyösopimuksen 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemät päätökset.
Näitä päätöksiä ja yhteistyösopimuksen 33 artiklan 2
kohdan mukaisesti annettuja päätöslauselmia, suosituksia
ja lausuntoja seuraa järjestysnumero, antopäivä ja -paikka,
ja kuvaus niiden aiheesta.
Osapuolet julkaisevat yhteistyöneuvoston tekemät
päätökset virallisissa julkaisuissaan. Kumpikin osapuoli
voi päättää toisen osapuolen kanssa siitä sovittuaan
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muiden yhteistyöneuvoston
julkaisemisesta.

hyväksymien

säädösten

9 artikla
Kielet
Osapuolten viralliset kielet ovat yhteistyöneuvoston virallisia kieliä.
Tavallisesti yhteistyöneuvosto käsittelee asioita kyseisillä
kielillä laadittujen asiakirjojen perusteella.
10 artikla
Kustannukset
Yhteisö ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia
vastaavat kumpikin yhteistyöneuvoston ja työryhmien
kokouksiin osallistumisestaan aiheutuneista kustannuksista sekä henkilöstö-, matka- ja päivärahakulujen että
posti- ja televiestintäkulujen osalta.
Yhteisö vastaa kokousten tulkkauskustannuksista sekä
asiakirjojen käännös- ja kopiointikustannuksista lukuun
ottamatta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian
viralliseen kieleen tai sen virallisesta kielestä tulkkaamisesta tai kääntämisestä aiheutuvia kustannuksia, joista
vastaa entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.
Muista kokousten järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa kokoukset järjestävä osapuoli.
11 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
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LIITE
TALOUS- JA RAHOITUSASIOIDEN TYÖRYHMÄ
TEHTÄVÄT
1. Työryhmän yleistavoitteet ovat talouskehityksen ja
yhteistyön ja rahoitusyhteistyön yhteinen erittely
Makedonian yhteistyösopimuksen 4, 10 ja 11
Makedonian talouskehityksen edistämiseksi sekä
Makedonian taloudellisten siteiden lujittamiseksi.

-politiikkojen tarkastelu sekä taloudellisen ja teknisen
Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan
artiklan mukaisesti entisen Jugoslavian tasavallan
Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan

2. Työryhmä käsittelee erityisesti seuraavia erityisaiheita:
 Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian makrotaloudellinen kehitys ja
makrotalouspolitiikat,
 viranomaisten edistyminen vapaan markkinatalouden periaatteiden täytäntöönpanossa erityisesti
yksityissektorin kehityksen ja ulkomaisten suorien sijoitusten edistämisessä sekä terveen pankki- ja
rahoitusalan luomisessa entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan,
 käsityöläisalojen sekä pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä ja niiden järjestäytymistä entisessä
Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa koskeva valvonta ja yhteinen erittely sekä Euroopan yhteisön ja
entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian käsityöläisalojen ja pienten ja keskisuurten yritysten
yhteistyö. Alalla annettavan Phare-avun täytäntöönpanon tarkastelu.
 entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian talouskehityksen tukemiseksi annetun yhteisön avun,
erityisesti Phare-avun, tarkastelu.
3. Työryhmän on esitettävä yhteistyöneuvostolle kertomus kokouksestaan kunkin kokouksen jälkeen ja se voi
esittää yhteistyöneuvostolle suosituksia.

MAATALOUSTYÖRYHMÄ
TEHTÄVÄT
1. Työryhmä käsittelee pääasiassa maatalouden perustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita. Euroopan
yhteisön ja entisen Jugoslavian Makedonian yhteistyösopimuksen 6 ja 9 artiklan mukaisesti työryhmän
yleistavoitteet ovat maatalousalalla tehtävän yhteistyön täytäntöönpano, valvonta ja yhteinen erittely myös
yhteistyösopimuksen II osaston soveltamisalaan liittyvien maataloustuotteiden ja jalostettujen
maataloustuotteiden osalta.
2. Työryhmä käsittelee erityisesti seuraavia erityisaiheita:
 maatalousalan ja -politiikan kehittymiseen liittyvien ongelmien tarkastelu sekä maaseudun
kehittäminen entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa ja Euroopan yhteisössä,
 entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian maatalouden tukemiseen annetun yhteisön avun, erityisesti
Phare-avun, tarkastelu,
 eläinlääkintä- ja kasvinterveyskysymykset, sekä tämän alan yhteistyön kehittämismahdollisuuksien
tarkastelu.
3. Työryhmän on esitettävä yhteistyöneuvostolle kertomus kokouksestaan kunkin kokouksen jälkeen ja se voi
esittää yhteistyöneuvostolle suosituksia.
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YHTEYDENPITORYHMÄ TIETTYJEN RAUTA- JA TERÄSTUOTTEIDEN YLIMÄÄRÄISTEN
KAUPPAJÄRJESTELYJEN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VARTEN
TEHTÄVÄT
1. Yhteydenpitoryhmän tavoite on keskustella tiettyjen rauta- ja terästuotteiden
kauppajärjestelyistä tehdyn pöytäkirjan N:o 1 täytäntöönpanoa koskevista kysymyksistä.

ylimääräistä

2. Yhteydenpitoryhmä käsittelee erityisesti seuraavia aiheita:
 tiettyjen rauta- ja terästuotteiden viennissä entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta Euroopan
yhteisöön käytettävän kaksinkertaisen valvonnan järjestelmän valvonta ja uudelleentarkastelu sekä
järjestelmän käytössä mahdollisesti esille tulevista ongelmista keskustelu,
 entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin oleviin rautapohjaisiin jätteisiin ja romuun
sovellettavien vientirajoitusten asteittaisen vapauttamisen valvonta,
 kummankin alueen terästeollisuuden tilannetta sekä alueiden välistä kauppaa koskevien tietojen vaihto,
minkä tarkoituksena on erityisesti yksilöidä mahdollisia ongelmia,
 teräskaupan maailmanlaajuisen tilanteen ja kansainvälisen kaupan kehittymisen tarkastelu,
 kyseisten teollisuuden alojen rakennetta, niiden tuotantokyvyn kehitystä, tieteen ja tutkimuksen
edistymistä tarkoituksenmukaisilla aloilla ja työllisyystilannetta koskevien hyödyllisten tietojen vaihto,
 politiikkoja koskevien tietojen vaihto esimerkiksi kilpailun, valtiontukien, rakenneuudistuksen sekä
saastumisen ja ympäristöongelmien alalla,
 osapuolten välisen teknisen avun tarkastelu, mukaan lukien varainhoitoon sekä kaupalliseen ja
tekniseen hallintoon myönnetty apu,
 tarkoituksenmukaisissa kansainvälisissä järjestöissä tai muissa kansainvälisissä yhteyksissä esitettyjä tai
esitettäviä kantoja koskevien asianmukaisten tietojen vaihto.
3. Teollisuudenalojen edustajia kutsutaan kokoontumaan samanaikaisesti yhteydenpitoryhmän kanssa ja
välittämään ryhmälle edustajien keskustelujen tulokset, jos osapuolet pitävät tätä tarkoituksenmukaisena.
4. Yhteydenpitoryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa vuorotellen kummankin osapuolen alueelle.
5. Yhteydenpitoryhmän puheenjohtajana on vuorotellen Euroopan yhteisöjen komission edustaja ja entisen
Jugoslavian tasavallan Makedonian edustaja.
6. Yhteydenpitoryhmän on esitettävä yhteistyöneuvostolle kertomus kokouksestaan kunkin kokouksen jälkeen
ja se voi esittää yhteistyöneuvostolle suosituksia.
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TULLI- JA VEROTUSASIOIDEN TYÖRYHMÄ
TEHTÄVÄT

1. Työryhmän yleistavoite on Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian
yhteistyösopimuksen tullia ja verotusta koskevien määräysten täytäntöönpanon valvonta kyseisen
sopimuksen 11 ja 23 artiklan mukaisesti.
2. Työryhmä käsittelee erityisesti seuraavia erityisaiheita:
 sopimuksen täytäntöönpanossa mahdollisesti esille tulevat ongelmat,
 lainsäädäntöjen yhdenmukaisuutta sekä osapuolten tulli- ja verotusalan organisaatiomuutoksia
koskevien tietojen vaihto ja tarvittava yhteensovittaminen kansainvälisissä yhteyksissä esitettävien
yhteisten kantojen määrittämistä varten,
 mahdollisuudet lisätä yhteistyötä osapuolten yhteisten etujen mukaisilla aloilla,
 tulli- ja verotusalalla annetun tarkoituksenmukaisen yhteisön avun, erityisesti Phare-avun, tarkastelu.
3. Jos osapuolet katsovat, että erityisasiantuntijoiden läsnäolo kokouksissa ja/tai niihin osallistuminen on
tarpeen erityistiedon saamiseksi, työryhmä voi kutsua kyseisiä asaintuntijoita kokouksiin määrittelemiään
tarkoituksia varten.
4. Työryhmän on esitettävä yhteistyöneuvostolle kertomus kokouksestaan kunkin kokouksen jälkeen, ja se voi
esittää yhteistyöneuvostolle suosituksia.

LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISEN JA LÄHENTÄMISEN TYÖRYHMÄ
TEHTÄVÄT
1. Työryhmän yleistavoitteet ovat entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian lainsäädäntöuudistuksen
tarkastelu sekä siellä tehtävän lainsäädännön lähentämisen valvonta ja yhteinen erittely Euroopan yhteisön
ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian yhteistyösopimuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
2. Työryhmä käsittelee erityisesti seuraavia erityisaiheita:
 alalla noudatettavien politiikkojen yksilöinti, näitä politiikkoja koskevien ensisijaisten tavoitteiden
vahvistaminen ja ohjeet niiden täytäntöönpanoa varten,
 kyseisten politiikkojen ja ohjeiden täytäntöönpanon säännöllinen valvonta,
 julkihallinnon uudistuksen, talouslainsäädännön lähentäminen ja lainvalvonnan alalla annettavan
tarkoituksenmukaisen yhteisön avun, erityisesti Phare-avun, tarkastelu.
3. Jos osapuolet katsovat, että erityisasiantuntijoiden läsnäolo kokouksissa ja/tai niihin osallistuminen on
tarpeen erityistiedon saamiseksi, työryhmä voi kutsua kyseisiä asiantuntijoita kokouksiin määrittelemiään
tarkoituksia varten.
4. Työryhmän on esitettävä yhteistyöneuvostolle kertomus kokouksestaan kunkin kokouksen jälkeen, ja se voi
esittää yhteistyöneuvostolle suosituksia.
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KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 30 päivänä kesäkuuta 1998,
eräistä Ugandasta, Keniasta, Tansaniasta ja Mosambikista peräisin tai lähtöisin
olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 98/
84/EY kumoamisesta ja Ugandasta, Keniasta ja Mosambikista peräisin tai lähtöisin olevien kalastustuotteiden terveystodistuksen muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1848)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(98/418/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien
tuotteiden eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun
neuvoston direktiivin 90/675/ETY (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/43/EY (2), ja
erityisesti sen 19 artiklan,

on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, säännöksiä,
ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden parissa
työskentelevien henkilöiden terveystarkastuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, niin kuin on säädetty direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan III luvun II kohdan B
alakohdassa; tämän vuoksi Ugandasta, Keniasta ja Mosambikista tuotavien kalastustuotteiden yhteydessä olevaan
terveystodistukseen on tarpeen lisätä erityismaininta, ja

sekä katsoo, että

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

eräistä Ugandasta, Keniasta, Tansaniasta ja Mosambikista
peräisin tai lähtöisin olevia kalastustuotteita koskevista
suojatoimenpiteistä ja päätöksen 97/878/EY (3) kumoamisesta 16 päivänä tammikuuta 1998 tehty komission päätös
98/84/EY hyväksyttiin, koska näissä maissa oli kehittymässä koleraepidemia,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

kolmansista maista lähtöisin olevien kalastustuotteiden,
joista ei ole vielä tehty erityistä päätöstä, terveystodistukset
on otettu käyttöön komission päätöksellä 95/328/EY (4),

Kumotaan päätös 98/84/EY 1 päivästä heinäkuuta 1998.

Ugandan, Kenian, Tansanian ja Mosambikin toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet asianmukaiset takeet; sen
vuoksi päätös 98/84/EY olisi kumottava,
kalastustuotteiden tuontiin Ugandasta, Keniasta, Tansaniasta ja Mosambikista on sovellettava terveyttä koskevista
vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun
neuvoston direktiivin 91/493/ETY (5), sellaisena kuin se
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

373, 31.12.1990, s. 1
162, 1.7.1996, s. 1
15, 21.1.1998, s. 43
191, 12.8.1995, s. 32
268, 24.9.1991, s. 15

1 artikla

2 artikla
Päätöksen 95/328/EY liitteessä vahvistetun terveystodistuksen, joka on Ugandasta, Keniasta ja Mosambikista
peräisin tai lähtöisin olevien kalastustuotelähetysten
yhteydessä, IV kohta on täydennettävä seuraavalla alakohdalla:
”3. jokaiseen edellä kuvattujen kalastus- tai vesiviljelytuotteiden parissa työskentelevään ja/tai niitä käsittelevään henkilöön on asianmukaisella tavalla
sovellettu neuvoston direktiivin 91/493/ETY liitteen III luvun II kohdan B alakohdassa säädettyä
terveyden valvontaa.”

L 190/54
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3 artikla

Tämä päätos on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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L 190/55

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 30 päivänä kesäkuuta 1998,
sellaisten kolmansien maiden luettelosta, joista kalastustuotteiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua, tehdyn päätöksen 97/296/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1849)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(98/419/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sellaisten kolmannen maan laitosten
väliaikaisten luetteloiden laatimista siirtymäkauden ajaksi
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, joista jäsenvaltioilla on lupa tuoda tiettyjä eläintuotteita, kalastustuotteita ja eläviä simpukoita, 22 päivänä kesäkuuta 1995
tehdyn neuvoston päätöksen 95/408/EY (1), sellaisena
kuin se on muutettuna päätöksellä 97/34/EY (2), ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan,
sekä katsoo, että
komission päätöksessä 97/296/EY (3), sellaisena kuin se on
muutettuna päätöksellä 98/148/EY (4), luetellaan niiden
kolmansien maiden nimet, joista ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuonti on sallittua, siten että
luettelon I osassa on maat, joita koskee erityinen päätös, ja
II osassa maat, jotka ovat päätöksen 95/408/EY 2 artiklan
2 kohdan säännösten mukaisia,
komission päätöksissä 98/420/EY (5), 98/421/EY (6), 98/
422/EY (7), 98/423/EY (8), 98/424/EY (9), vahvistetaan
Nigeriasta, Ghanasta, Tansaniasta, Falklandin saarilta ja
Malediiveista peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erityiset tuontiedellytykset; tämän vuoksi Nigeria,
Ghana, Tansania, Falklandin saaret ja Malediivit olisi lisättävä liitteessä I olevan I osan luetteloon maista ja alueista,
joista kalastustuotteiden tuonti ihmisravinnoksi on
sallittua,
Kap Verde, Latvia, Liettua, Nicaragua, Benin, Kazakstan,
Guinea Conaksi, Papua-Uusi-Guinea, Malta, Mauritius,
Jamaika, Kamerun, Tšekki, Israel, Hongkong ja Uganda
ovat osoittaneet täyttävänsä päätöksen 95/408/EY 2
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja vastaavat edellytykset; sen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

EYVL L 243, 11.10.1995, s. 17
EYVL L 13, 16.1.1997, s. 33
EYVL L 122, 14.5.1997, s. 21
EYVL L 46, 17.2.1998, s. 18
Ks. tämän virallisen lehden sivu
Ks. tämän virallisen lehden sivu
Ks. tämän virallisen lehden sivu
Ks. tämän virallisen lehden sivu
Ks. tämän virallisen lehden sivu

59
66
71
76
81

vuoksi liitteen I luetteloa on tarpeen muuttaa siten, että
sen II osaan lisätään mainitut maat,
tietyt maat ja alueet, jotka eivät vielä ole luettelossa mutta
jotka harjoittavat tällä hetkellä tuontia yhteisöön, ovat
toimittaneet tietoja, joiden mukaan ne täyttävät vähintään
yhteisön asettamia vastaavat edellytykset; koska näiden
maiden ja alueiden osalta tarvitaan lisätietoja, ne luetellaan uudessa liitteessä II,
uuteen liitteeseen II sisältyvistä kolmansista maista tapahtuvan tuonnin keskeytymisen välttämiseksi neuvoston
asetuksen 91/493/EY (10) 11 artiklan 7 kohtaa sovelletaan
edelleen siirtymäkauden ajan liitteessä II olevista maista ja
alueilta tuotaviin kalastustuotteisiin,
komission on arvioitava, soveltavatko tämän päätöksen
liitteisiin toistaiseksi kuulumattomat maat ja alueet
yhteisöön viemiinsä kalastustuotteisiin edellytyksiä, jotka
vastaavat vähintään yhteisötuotteiden tuotannolle ja
markkinoille saattamiselle asetettuja edellytyksiä, ja
tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätös 97/296/EY seuraavasti:
1) Korvataan 1 ja 2 artikloissa viittaus ”liitteessä” viittaukseksi ”liitteessä I”.
2) Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Sen estämättä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat tuoda edelleen 31 päivään tammikuuta
1999 saakka luettelossa II olevista maista ja alueilta
tulevia kalastustuotteita direktiivin 91/493/ETY 11
artiklan 7 kohdan mukaisesti.”
(10) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15
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3) Korvataan päätöksen 97/296/EY liite tämän päätöksen
liitteellä I ja liitteellä II.

4. 7. 98
3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 1998.

2 artikla

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1998.

Komission jäsen
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LIITE I
Luettelo maista ja alueista, joista peräisin olevien ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuonti missä tahansa muodossa sallitaan
I. Maat ja alueet, joista on tehty erityinen päätös neuvoston direktiivin 91/493/ETY perusteella
ALBANIA
ARGENTIINA
AUSTRALIA
BANGLADESH
BRASILIA
KANADA
CHILE
KOLUMBIA
ECUADOR
FALKLANDIN SAARET
FÄRSAARET
GAMBIA

GHANA
INTIA
INDONESIA
NORSUNLUURANNIKKO
JAPANI
MADAGASKAR
MALESIA
MALEDIIVIT
MAURITANIA
MAROKKO
UUSI-SEELANTI
NIGERIA

PERU
FILIPPIINIT
VENÄJÄ
SENEGAL
SINGAPORE
ETELÄ-AFRIKKA
ETELÄ-KOREA
TAIWAN
TANSANIA
THAIMAA
URUGUAY

II. Maat ja alueet, jotka täyttävät neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 2 kohdan edellytykset
BELIZE
BENIN
KIINA
KAMERUN
KAP VERDE
COSTA RICA
KROATIA
KUUBA
TŠEKKI
FIDZI
GRÖNLANTI
GUATEMALA
GUINEA CONAKRI
HONDURAS

HONGKONG
UNKARI (1)
ISRAEL
JAMAIKA
KAZAKSTAN (2)
LATVIA
LIETTUA
MALTA
MAURITIUS
MEKSIKO
NAMIBIA
NICARAGUA
PAPUA-UUSI-GUINEA
PANAMA

(1) Vain kaviaarin tuonti sallittu.
(2) Vain ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien eläinten tuonti sallittu.

PUOLA
SEYCHELLIT
SLOVENIA
SURINAM
SVEITSI
TOGO
TUNISIA
TURKKI
UGANDA
AMERIKAN YHDYSVALLAT
VENEZUELA
VIETNAM

L 190/58
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LIITE II
Luettelo maista ja alueista, joista peräisin olevien ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuonti sallitaan direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 7 kohdan mukaisesti 31 päivään tammikuuta 1999 asti
ALGERIA
ANGOLA
AZERBAIDZAN (1)
BAHAMASAARET
BULGARIA
KONGO BRAZZAVILLE
EGYPTI
ERITREA
VIRO
ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA
GABON
GUINEA-BISSAU
IRAN
KENIA
MOSAMBIK
MYANMAR
ROMANIA
SAINT HELENA
SALOMONSAARET (2)
SRI LANKA
SAINT LUCIA
ZIMBABWE

(1) Vain kaviaarin tuonti sallittu.
(2) Tuonti sallittu vain solomon taiyo limited -yhtiöstä
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 30 päivänä kesäkuuta 1998,
Nigeriasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista
erityisistä edellytyksistä
(tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1851)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(98/420/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

röidyistä pakastusaluksista; nämä luettelot on laadittava
FDF:n komissiolle toimittaman tiedonannon perusteella;
FDF:n on siten varmistettava, että asiaa koskevia direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan säännöksiä
noudatetaan,

ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22
päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin
91/493/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 11 artiklan,

FDF on antanut virallisesti takeet direktiivin 91/493/ETY
liitteessä olevan V luvun määräysten noudattamisesta sekä
niiden säännösten noudattamisesta, jotka vastaavat laitosten, tehdasalusten, kylmävarastojen ja pakastusalusten
hyväksymistä tai rekisteröintiä koskevia mainitun direktiivin säännöksiä, ja

sekä katsoo, että

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

yhteisön asiantuntija on tehnyt tarkastuskäynnin Nigeriaan tarkastaakseen yhteisöön vietävien kalastustuotteiden
tuotanto-, varastointi- ja lähetysolosuhteet,
kalastustuotteiden terveystarkastusta ja -valvontaa koskevia
Nigerian lainsäädännön vaatimuksia voidaan pitää direktiivissä 91/493/ETY vahvistettuja vastaavina,
Nigerian ”Nigeria Federal Department of Fisheries (FDF)
of the Federal Ministry of Agriculture and Natural
Resources” kykenee tehokkaasti tarkastamaan, että
voimassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan,
direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun menettelyyn terveystodistuksen saamiseksi tulee sisältyä todistuksen mallin määrittely, mainitun
todistuksen laadinnassa käytettävän kielen tai kielien
valinta ja allekirjoittajan asemaa koskevien vaatimusten
valinta,
direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan b alakohdan
mukaisesti kalastustuotteiden pakkauksiin olisi kiinnitettävä merkintä, jossa on kolmannen maan nimi ja alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä/rekisteröintinumero,
direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan c alakohdan
mukaisesti on laadittava luettelo hyväksytyistä laitoksista,
tehdasaluksista tai kylmävarastoista; on laadittava luettelo
neuvoston direktiivin 92/48/ETY (2) merkityksessä rekiste(1) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15
(2) EYVL L 187, 7.7.1992, s. 41

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
”Federal Department of Fisheries (FDF) of the Federal
Ministry of Agriculture and Natural Resources” on Nigerian toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa ja todistaa, että kalastus- ja vesiviljelytuotteet ovat direktiivin
91/493/ETY vaatimusten mukaisia.

2 artikla
Nigeriasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden on täytettävä seuraavat edellytykset:
1. Jokaiseen lähetykseen on kuuluttava numeroitu, asianmukaisesti täytetty, päivätty ja allekirjoitettu, yhdelle
liuskalle laadittu alkuperäinen terveystodistus, jonka
malli on liitteessä A.
2. Tuotteiden on oltava lähtöisin liitteen B luettelossa
mainitusta hyväksytystä laitoksesta, tehdasaluksesta,
kylmävarastosta tai rekisteröidystä pakastusaluksesta.
3. Kun on kyse muista kuin säilyketeollisuuteen tarkoitetuista pakkaamattomina jäädytetyistä kalastustuotteista,
pakkaukseen on merkittävä lähtemättömästi sana
”Nigeria” ja hyväksytyn alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä/
rekisteröintinumero.
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3 artikla
1. Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus on
laadittava vähintään yhdellä sen jäsenvaltion, jossa
tarkastus tapahtuu, virallisista kielistä.
2. Todistuksessa on oltava FDF:n edustajan nimi,
virka-asema ja allekirjoitus sekä FDF:n virallinen leima,
joiden tulee olla merkitty todistukseen tehtyjen muiden
merkintöjen väristä poikkeavalla värillä.

4. 7. 98
4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE A
Euroopan yhteisöön tarkoitettuihin Nigeriasta peräisin oleviin kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin
missä tahansa muodossa olevia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita
lukuun ottamatta, liittyvä
TERVEYSTODISTUS
Viitenumero: ....................................................................
Lähettäjä:

NIGERIA

Toimivaltainen viranomainen:

Federal Department of Fischeries (FDF) of the Federal Ministry of Agriculture and Natural Resources

I. Kalastustuotteiden tunnistetiedot
— Tuotteen kuvaus: kalastus- ja vesiviljelytuotteita (1)
— laji (tieteellinen nimi): ..........................................................................................................................
— tila ja käsittelytapa (2): ...........................................................................................................................
— Mahdollinen koodi: .....................................................................................................................................
— Pakkauksen tyyppi: ......................................................................................................................................
— Pakkausten lukumäärä: ................................................................................................................................
— Nettopaino: ...................................................................................................................................................
— Vaadittava varastointi- ja kuljetuslämpötila: ..............................................................................................
II. Tuotteiden alkuperä
Yhden tai useamman FDF:n Euroopan yhteisöön vientiä varten hyväksymän laitoksen, tehdasaluksen tai
hyväksytyn kylmävaraston taikka rekisteröidyn pakastusaluksen nimi/nimet ja virallinen/viralliset hyväksyntänumero(t):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
III. Tuotteiden määräpaikka
Tuotteet lähetetään
mistä: ..................................................................................................................................................................
(lähetyspaikka)

mihin: ................................................................................................................................................................
(määrämaa ja määräpaikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä: ............................................................................................................................
Lähettäjän nimi ja osoite: ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Vastaanottajan nimi ja määräpaikan osoite: ...................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1) Tarpeeton viivataan yli.
(2) Eläviä, jäähdytettyjä, jäädytettyjä, suolattuja, savustettuja, säilöttyjä tms.
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IV. Vakuutus terveydestä
— Virallinen tarkastaja todistaa, että edellä tarkoitetut kalastus- ja vesiviljelytuotteet:
1) on pyydetty ja käsitelty aluksissa direktiivissä 92/48/ETY vahvistettujen hygieniasääntöjen mukaisesti,
2) on purettu aluksesta, käsitelty ja tarvittaessa pakattu, valmistettu, jalostettu, jäädytetty, sulatettu tai
varastoitu hygieenisesti direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan II, III ja IV luvun vaatimuksia
noudattaen,
3) on tarkastettu direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan V luvun mukaisesti,
4) on pakattu, merkitty, varastoitu ja kuljetettu direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan VI, VII ja
VIII luvun mukaisesti,
5) eivät ole lähtöisin myrkyllisistä tai biotoksiineja sisältävistä lajeista,
6) vastaavat tietyille kalastustuotteille direktiivissä 91/493/ETY ja sen soveltamista koskevissa päätöksissä vahvistettuja perusteita, jotka koskevat aistinvaraisia ominaisuuksia, loisia sekä kemiallisia ja
mikrobiologisia ominaisuuksia.
— Allekirjoittanut virallinen tarkastaja vakuuttaa tuntevansa direktiivien 91/493/ETY ja 92/48/ETY
säännökset sekä päätöksen 98/420/EY säännokset.

Tehty ..............................................................................,

.....................................................................................

(paikka)

(aika)

Virallinen
leima (1)

.......................................................................................................................
Virallisen tarkastajan allekirjoitus (1)

.......................................................................................................................
(allekirjoittajan nimi suuraakkosin, virkanimike ja asema)

(1) Leiman ja allekirjoituksen on oltava eri värisiä kuin todistuksen muut merkinnät.
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LIITE B
I. HYVÄKSYTTYJEN LAITOSTEN LUETTELO
Numero

Laitoksen nimi

Osoite

FDF/E/01

OCEAN FISHERIES LTD

IKORODU

FDF/E/02

UNIVERSAL ASSOCIATES COMPANY LTD

LAGOS

FDF/E/03

ORC FISHING AND FOOD PROCESSING LTD

LAGOS

FDF/E/04

OLOKUN (PISCES) LTD

LAGOS

II. KYLMÄVARASTOJEN LUETTELO
Numero

Varaston nimi

Osoite

FDF/E/01

OCEAN FISHERIES LTD

IKORODU

FDF/E/02

SAVANNAH SHIPPING COMPANY NIG. LTD

LAGOS

FDF/E/03

ORC FISHING AND FOOD PROCESSING LTD

LAGOS

FDF/E/04

BANARLY NIG. LTD

LAGOS

FDF/E/06

TARABAROZ FISHERIES LTD

LAGOS

FDF/E/07

BENGUELA FISHING INDUSTRIES LTD

LAGOS

FDF/E/08

UNITED FISHERIES LTD

LAGOS

FDF/E/09

OBELAWO FARCHA INDUSTRIES LTD

LAGOS

III. PAKASTUSALUSTEN LUETTELO
Numero

Nimi (Omistaja)

Satama

FDF/V/02-01
FDF/V/02-02
FDF/V/02-03
FDF/V/02-04
FDF/V/02-05
FDF/V/02-06
FDF/V/02-07

ORC 1
Freedom
Silver Streak
Petunia
Robin
Magnolia
Dahlia
(ORC Fishing and Food Processing Ltd)

Olodi, Apapa

FDF/V/03-01
FDF/V/03-02
FDF/V/03-03

Susiah
Ti Oluwani
Oluwi

Apapa, Lagos

(Honeywell Fisheries Ltd)
FDF/V/04-01
FDF/V/04-02
FDF/V/04-03

Banarly I
Banarly II
Banarly III

Apapa, Lagos

(Banarly Nigeria Ltd)
FDF/V/05-01
FDF/V/05-02
FDF/V/05-03

HRV I
HRV II
HRV III

Ibafon, Apapa

(HR Ventures Ltd)
FDF/V/06-01
FDF/V/06-02
FDF/V/06-03
FDF/V/06-04

Vaneesha
Sonia
Shiv
Sea Princess

Apapa, Lagos

(Ocean Fisheries Nig. Ltd)
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Numero

FDF/V/07-01
FDF/V/07-02
FDF/V/07-03
FDF/V/07-04
FDF/V/07-05

Nimi (Omistaja)

Lecon I
Gloria
Theo
Taraba I
Hanatu

4. 7. 98

Satama

Island, Apapa, Lagos

(Tarabaroz Fisheries Ltd)
FDF/V/08-01
FDF/V/08-02
FDF/V/08-03
FDF/V/08-04
FDF/V/08-05
FDF/V/08-06

Kulak
Kulak
Kulak
Kulak
Kulak
Kulak

I
II
III
IV
V
VI

Apapa, Lagos

(Kulak Trades and Ind. plc)
FDF/V/09-01
FDF/V/09-02

Magami I
Magami II

Tincan Wharf, Lagos
(Magami Trawlers Ltd)

FDF/V/10-01
FDF/V/10-02

Oke-Oghene I
Oke-Oghene II
(Emosin General Ent. Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/11-01
FDF/V/11-02

Mountaha
Mustapha

Apapa, Lagos
(Dalia Farms Nig. Ltd)

FDF/V/12A-01
FDF/V/12A-02
FDF/V/12A-03
FDF/V/12A-04
FDF/V/12A-05
FDF/V/12A-06
FDF/V/12A-07
FDF/V/12A-08
FDF/V/12A-09
FDF/V/12A-10

Madam Tinubu
Bisola
M/Emotan
Awele
Dada
Fatu
Lady Anne
Binta
Omolara
M/Asiya
(Intercontinental Fishing Nig. Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/12B-11
FDF/V/12B-12
FDF/V/12B-13

Tulip
Chenny
Pearl

Apapa, Lagos

(Savannah Shipping Company Nig. Ltd)
FDF/V/12C-14
FDF/V/12C-15

Lily I
Lily II

Apapa, Lagos
(Intra Fisheries Nig. Ltd)

FDF/V/12D-16
FDF/V/12D-17
FDF/V/12D-18
FDF/V/12D-19
FDF/V/12D-20
FDF/V/12D-21
FDF/V/12D-22
FDF/V/12D-23
FDF/V/12D-24
FDF/V/12D-25

Lily III
Lily IV
Universal IV
Universal V
Queen Amina
Silvermaid I
Silvermaid II
Lotus I
Lotus II

Apapa, Lagos

(Atlantic Shrimpers Ltd)
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Numero

Nimi (Omistaja)

L 190/65

Satama

FDF/V/12E-26

Universal I
(Universal Fishing Company Nig. Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/12F-27
FDF/V/12F-28

Lotus III
Lotus IV

Apapa, Lagos
(Paramount Frozen Food Ltd)

FDF/V/12G-29
FDF/V/12G-30
FDF/V/12G-31
FDF/V/12G-32
FDF/V/12G-33
FDF/V/12G-34
FDF/V/12G-35
FDF/V/12G-36

Cosmos
Cosmos
Cosmos
Cosmos
Cosmos
Cosmos
Cosmos
Cosmos

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
(Cosmos Fishing Company Ltd)

FDF/V/12G-37
FDF/V/12G-38

Silvermaid III
Silvermaid IV
(Nigeria Fishing Company Nig. Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/12H-39

Sea Queen
(Primlaks Frozen Food Products Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/12J-40
FDF/V/12J-41
FDF/V/12J-42
FDF/V/12J-43

Rose
Rose
Rose
Rose

Apapa, Lagos

I
II
III
IV

Apapa, Lagos

(Universal Associate Company Ltd)
FDF/V/13-01
FDF/V/13-02

Benguela I
Benguela II
(Benguela Fishing Company Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/14-01
FDF/V/14-02
FDF/V/14-03
FDF/V/14-04
FDF/V/14-05
FDF/V/14-06

Unicorn I
Unicorn II
Unicorn III
Unicorn IV
Unicorn V
Kingfisher VII

Port Harcourt

(Offshore Trawlers Ltd)
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 30 päivänä kesäkuuta 1998,
Ghanasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista
erityisistä edellytyksistä
(tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1854)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(98/421/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

röidyistä pakastusaluksista; nämä luettelot on laadittava
GSB:n komissiolle toimittaman tiedonannon perusteella;
GSB:n on siten varmistettava, että asiaa koskevia direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan säännöksiä
noudatetaan,

ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22
päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin
91/493/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 11 artiklan,

GSB on antanut virallisesti takeet direktiivin 91/493/ETY
liitteessä olevan V luvun määräysten noudattamisesta sekä
niiden säännösten noudattamisesta, jotka vastaavat laitosten, tehdasalusten, kylmävarastojen ja pakastusalusten
hyväksymistä tai rekisteröintiä koskevia mainitun direktiivin säännöksiä, ja

sekä katsoo, että

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

yhteisön asiantuntija on tehnyt tarkastuskäynnin Ghanaan
tarkastaakseen yhteisöön vietävien kalastustuotteiden
tuotanto-, varastointi- ja lähetysolosuhteet,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

kalastustuotteiden terveystarkastusta ja -valvontaa koskevia
Ghanan lainsäädännön vaatimuksia voidaan pitää direktiivissä 91/493/ETY vahvistettuja vastaavina,

1 artikla

Ghanan ”Ghana Standards Board (GSB) of the Ministry of
Trade” kykenee tehokkaasti tarkastamaan, että voimassa
olevaa lainsäädäntöä sovelletaan,

”Ghana Standards Board (GSB) of the Ministry of Trade”
on Ghanan toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa ja
todistaa, että kalastus- ja vesiviljelytuotteet ovat direktiivin
91/493/ETY vaatimusten mukaisia.

direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun menettelyyn terveystodistuksen saamiseksi tulee sisältyä todistuksen mallin määrittely, mainitun
todistuksen laadinnassa käytettävän kielen tai kielien
valinta ja allekirjoittajan asemaa koskevien vaatimusten
valinta,
direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan b alakohdan
mukaisesti kalastustuotteiden pakkauksiin olisi kiinnitettävä merkintä, jossa on kolmannen maan nimi ja alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä/rekisteröintinumero,
direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan c alakohdan
mukaisesti on laadittava luettelo hyväksytyistä laitoksista,
tehdasaluksista tai kylmävarastoista; on laadittava luettelo
neuvoston direktiivin 92/48/ETY (2) merkityksessä rekiste(1) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15
(2) EYVL L 187, 7.7.1992, s. 41

2 artikla
Ghanasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden
on täytettävä seuraavat edellytykset:
1. Jokaiseen lähetykseen on kuuluttava numeroitu, asianmukaisesti täytetty, päivätty ja allekirjoitettu, yhdelle
liuskalle laadittu alkuperäinen terveystodistus, jonka
malli on liitteessä A.
2. Tuotteiden on oltava lähtöisin liitteen B luettelossa
mainitusta hyväksytystä laitoksesta, tehdasaluksesta,
kylmävarastosta tai rekisteröidystä pakastusaluksesta.
3. Kun on kyse muista kuin säilyketeollisuuteen tarkoitetuista pakkaamattomina jäädytetyistä kalastustuotteista,
pakkaukseen on merkittävä lähtemättömästi sana
”Ghana” ja hyväksytyn alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä/
rekisteröintinumero.
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3 artikla
1. Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus on
laadittava vähintään yhdellä sen jäsenvaltion, jossa
tarkastus tapahtuu, virallisista kielistä.
2. Todistuksessa on oltava GSB:n edustajan nimi,
virka-asema ja allekirjoitus sekä GSB:n virallinen leima,
joiden tulee olla merkitty todistukseen tehtyjen muiden
merkintöjen väristä poikkeavalla värillä.

L 190/67
4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

L 190/68

¬ FI ¬

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

LIITE A
Euroopan yhteisöön tarkoitettuihin Ghanasta peräisin oleviin kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin
missä tahansa muodossa olevia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita
lukuun ottamatta, liittyvä
TERVEYSTODISTUS
Viitenumero: ....................................................................
Lähettäjä:

GHANA

Toimivaltainen viranomainen:

Ghana Standards Board (GSB) of the Ministry of Trade

I. Kalastustuotteiden tunnistetiedot
— Tuotteen kuvaus: kalastus- ja vesiviljelytuotteita (1)
— laji (tieteellinen nimi): ..........................................................................................................................
— tila ja käsittelytapa (2): ...........................................................................................................................
— Mahdollinen koodi: .....................................................................................................................................
— Pakkauksen tyyppi: ......................................................................................................................................
— Pakkausten lukumäärä: ................................................................................................................................
— Nettopaino: ...................................................................................................................................................
— Vaadittava varastointi- ja kuljetuslämpötila: ..............................................................................................
II. Tuotteiden alkuperä
Yhden tai useamman GSB:n Euroopan yhteisöön vientiä varten hyväksymän laitoksen, tehdasaluksen tai
hyväksytyn kylmävaraston taikka rekisteröidyn pakastusaluksen nimi/nimet ja virallinen/viralliset hyväksyntänumero(t): ...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
III. Tuotteiden määräpaikka
Tuotteet lähetetään
mistä: ..................................................................................................................................................................
(lähetyspaikka)

mihin: ................................................................................................................................................................
(määrämaa ja määräpaikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä: ............................................................................................................................
Lähettäjän nimi ja osoite: ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Vastaanottajan nimi ja määräpaikan osoite: ...................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1) Tarpeeton viivataan yli.
(2) Eläviä, jäähdytettyjä, jäädytettyjä, suolattuja, savustettuja, säilöttyjä tms.
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IV. Vakuutus terveydestä
— Virallinen tarkastaja todistaa, että edellä tarkoitetut kalastus- ja vesiviljelytuotteet:
1) on pyydetty ja käsitelty aluksissa direktiivissä 92/48/ETY vahvistettujen hygieniasääntöjen mukaisesti,
2) on purettu aluksesta, käsitelty ja tarvittaessa pakattu, valmistettu, jalostettu, jäädytetty, sulatettu tai
varastoitu hygieenisesti direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan II, III ja IV luvun vaatimuksia
noudattaen,
3) on tarkastettu direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan V luvun mukaisesti,
4) on pakattu, merkitty, varastoitu ja kuljetettu direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan VI, VII ja
VIII luvun mukaisesti,
5) eivät ole lähtöisin myrkyllisistä tai biotoksiineja sisältävistä lajeista,
6) vastaavat tietyille kalastustuotteille direktiivissä 91/493/ETY ja sen soveltamista koskevissa päätöksissä vahvistettuja perusteita, jotka koskevat aistinvaraisia ominaisuuksia, loisia sekä kemiallisia ja
mikrobiologisia ominaisuuksia.
— Allekirjoittanut virallinen tarkastaja vakuuttaa tuntevansa direktiivien 91/493/ETY ja 92/48/ETY
säännökset sekä päätöksen 98/421/EY säännokset.

Tehty ..............................................................................,

.....................................................................................

(paikka)

(aika)

Virallinen
leima (1)

.......................................................................................................................
Virallisen tarkastajan allekirjoitus (1)

.......................................................................................................................
(allekirjoittajan nimi suuraakkosin, virkanimike ja asema)

(1) Leiman ja allekirjoituksen on oltava eri värisiä kuin todistuksen muut merkinnät.
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LIITE B
I. HYVÄKSYTTYJEN LAITOSTEN LUETTELO

Numero

Laitoksen nimi

Osoite

GS/SF/E052

Skippy’s Seafood Co., Ltd

Accra

GS/SF/E002

Société Nouvelle Cap Langouste

Accra

GS/SF/E001

Vivier Du Nord

Accra

GS/SF/E128

Green Gold

Takoradi

GS/SF/E009

Compass Dive and Salvage (Gh) Ltd

Axim

GS/SF/E007

Pako Bay Seafood

Apam

GS/SF/E006

Kpone Lobsters

Kpone-Tema

GS/SF/E015

Divine Seafood

Tema

GS/SF/EF038

Pioneer Food Cannery

Tema

GS/SF/EF039

Ghana Agro-Food Co., Ltd

Tema

GS/SF/E855

Liwon Enterprise

Tema

II. PAKASTUSALUSTEN LUETTELO

Numero

Nimi

Satama

GS/SF/E003

M. V. Lima

Tema

GS/SF/E004

Filikos 1

Tema

GS/SF/E005

Mihalis N.

Tema

GS/SF/E008

Zhonglu-706

Tema

GS/SF/E010

Toman 3

Tema

GS/SF/E011

Alabanzas

Tema

GS/SF/E012

M. V. Shabda

Tema

GS/SF/E013

Afko 306

Tema

GS/SF/E014

Afko 803

Tema
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 30 päivänä kesäkuuta 1998,
Tansaniasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista
erityisistä edellytyksistä
(tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1855)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(98/422/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

röidyistä pakastusaluksista; nämä luettelot on laadittava
FD:n komissiolle toimittaman tiedonannon perusteella;
FD:n on siten varmistettava, että asiaa koskevia direktiivin
91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan säännöksiä noudatetaan,

ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22
päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin
91/493/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 11 artiklan,

FD on antanut virallisesti takeet direktiivin 91/493/ETY
liitteessä olevan V luvun määräysten noudattamisesta sekä
niiden säännösten noudattamisesta, jotka vastaavat laitosten, tehdasalusten, kylmävarastojen ja pakastusalusten
hyväksymistä tai rekisteröintiä koskevia mainitun direktiivin säännöksiä, ja

sekä katsoo, että

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

yhteisön asiantuntija on tehnyt tarkastuskäynnin Tansaniaan tarkastaakseen yhteisöön vietävien kalastustuotteiden tuotanto-, varastointi- ja lähetysolosuhteet,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

kalastustuotteiden terveystarkastusta ja -valvontaa koskevia
Tansanian lainsäädännön vaatimuksia voidaan pitää direktiivissä 91/493/ETY vahvistettuja vastaavina,
Tansanian ”Fisheries Division (FD) of the Ministry of
Natural Resources and Tourism” kykenee tehokkaasti
tarkastamaan, että voimassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan,
direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun menettelyyn terveystodistuksen saamiseksi tulee sisältyä todistuksen mallin määrittely, mainitun
todistuksen laadinnassa käytettävän kielen tai kielien
valinta ja allekirjoittajan asemaa koskevien vaatimusten
valinta,
direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan b alakohdan
mukaisesti kalastustuotteiden pakkauksiin olisi kiinnitettävä merkintä, jossa on kolmannen maan nimi ja alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä/rekisteröintinumero,
direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan c alakohdan
mukaisesti on laadittava luettelo hyväksytyistä laitoksista,
tehdasaluksista tai kylmävarastoista; on laadittava luettelo
neuvoston direktiiivn 92/48/ETY (2) merkityksessä rekiste(1) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15
(2) EYVL L 187, 7.7.1992, s. 41

1 artikla
”Fisheries Division (FD) of the Ministry of Natural
Resources and Tourism” on Tansanian toimivaltainen
viranomainen, joka tarkistaa ja todistaa, että kalastus- ja
vesiviljelytuotteet ovat direktiivin 91/493/ETY vaatimusten mukaisia.

2 artikla
Tansaniasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden on täytettävä seuraavat edellytykset:
1. Jokaiseen lähetykseen on kuuluttava numeroitu, asianmukaisesti täytetty, päivätty ja allekirjoitettu, yhdelle
liuskalle laadittu alkuperäinen terveystodistus, jonka
malli on liitteessä A.
2. Tuotteiden on oltava lähtöisin liitteen B luettelossa
mainitusta hyväksytystä laitoksesta, tehdasaluksesta,
kylmävarastosta tai rekisteröidystä pakastusaluksesta.
3. Kun on kyse muista kuin säilyketeollisuuteen tarkoitetuista pakkaamattomina jäädytetyistä kalastustuotteista,
pakkaukseen on merkittävä lähtemättömästi sana ”Tansania” ja hyväksytyn alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen,
-kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä/rekisteröintinumero.

L 190/72

¬ FI ¬

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

3 artikla

4. 7. 98
4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
1. Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus on
laadittava vähintään yhdellä sen jäsenvaltion, jossa
tarkastus tapahtuu, virallisista kielistä.
2. Todistuksessa on oltava FD:n edustajan nimi, virkaasema ja allekirjoitus sekä FD:n virallinen leima, joiden
tulee olla merkitty todistukseen tehtyjen muiden merkintöjen väristä poikkeavalla värillä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE A
Euroopan yhteisöön tarkoitettuihin Tansaniasta peräisin oleviin kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin
missä tahansa muodossa olevia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita
lukuun ottamatta, liittyvä
TERVEYSTODISTUS
Viitenumero: ....................................................................
Lähettäjä:

TANSANIA

Toimivaltainen viranomainen:

Fisheries Division (FD) of the Ministry of Natural Resources and
Tourism

I. Kalastustuotteiden tunnistetiedot
— Tuotteen kuvaus: kalastus- ja vesiviljelytuotteita (1)
— laji (tieteellinen nimi): ..........................................................................................................................
— tila ja käsittelytapa (2): ...........................................................................................................................
— Mahdollinen koodi: .....................................................................................................................................
— Pakkauksen tyyppi: ......................................................................................................................................
— Pakkausten lukumäärä: ................................................................................................................................
— Nettopaino: ...................................................................................................................................................
— Vaadittava varastointi- ja kuljetuslämpötila: ..............................................................................................
II. Tuotteiden alkuperä
Yhden tai useamman FD:n Euroopan yhteisöön vientiä varten hyväksymän laitoksen, tehdasaluksen tai
hyväksytyn kylmävaraston taikka rekisteröidyn pakastusaluksen nimi/nimet ja virallinen/viralliset hyväksyntänumero(t):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
III. Tuotteiden määräpaikka
Tuotteet lähetetään
mistä: ..................................................................................................................................................................
(lähetyspaikka)

mihin: ................................................................................................................................................................
(määrämaa ja määräpaikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä: ............................................................................................................................
Lähettäjän nimi ja osoite: ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Vastaanottajan nimi ja määräpaikan osoite: ...................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1) Tarpeeton viivataan yli.
(2) Eläviä, jäähdytettyjä, jäädytettyjä, suolattuja, savustettuja, säilöttyjä tms.
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IV. Vakuutus terveydestä
— Virallinen tarkastaja todistaa, että edellä tarkoitetut kalastus- ja vesiviljelytuotteet:
1) on pyydetty ja käsitelty aluksissa direktiivissä 92/48/ETY vahvistettujen hygieniasääntöjen mukaisesti,
2) on purettu aluksesta, käsitelty ja tarvittaessa pakattu, valmistettu, jalostettu, jäädytetty, sulatettu tai
varastoitu hygieenisesti direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan II, III ja IV luvun vaatimuksia
noudattaen,
3) on tarkastettu direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan V luvun mukaisesti,
4) on pakattu, merkitty, varastoitu ja kuljetettu direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan VI, VII ja
VIII luvun mukaisesti,
5) eivät ole lähtöisin myrkyllisistä tai biotoksiineja sisältävistä lajeista,
6) vastaavat tietyille kalastustuotteille direktiivissä 91/493/ETY ja sen soveltamista koskevissa päätöksissä vahvistettuja perusteita, jotka koskevat aistinvaraisia ominaisuuksia, loisia sekä kemiallisia ja
mikrobiologisia ominaisuuksia.
— Virallinen tarkastaja vakuuttaa, että jokaiseen edellä kuvattujen kalastus- tai vesiviljelytuotteiden
parissa työskentelevään ja/tai niitä käsittelevään henkilöön on asianmukaisella tavalla sovellettu direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan III luvun II kohdan B alakohdassa säädettyä terveyden valvontaa.
— Allekirjoittanut virallinen tarkastaja vakuuttaa tuntevansa direktiivien 91/493/ETY ja 92/48/ETY
säännökset sekä päätöksen 98/422/EY säännokset.

Tehty ..............................................................................,

.....................................................................................

(paikka)

(aika)

Virallinen
leima (1)

.......................................................................................................................
Virallisen tarkastajan allekirjoitus (1)

.......................................................................................................................
(allekirjoittajan nimi suuraakkosin, virkanimike ja asema)

(1) Leiman ja allekirjoituksen on oltava eri värisiä kuin todistuksen muut merkinnät.
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LIITE B
I. HYVÄKSYTTYJEN LAITOSTEN LUETTELO

Numero

Laitoksen nimi

Osoite

A-PP-200

Hellas Tanzania Mafia Fish. Processing Plant Ltd

Mafia Island

A-PP-203

Fruits De la Mer Ltd

Dar es Salaam

A-PP-205

Vickfish Ltd

Mwanza

A-PP-206

Fish Pak Tanzania Ltd

Musoma

A-PP-207

Tan Perch Ltd

Mwanza

A-PP-208

Nile Perch Fisheries Ltd

Mwanza

A-PP-209

Tanzania Fish Processors Ltd

Mwanza

A-PP-210

Mwanza Fishing Industries Ltd

Mwanza

A-PP-211

Victoria Fisheries Ltd

Mwanza

A-PP-214

Selthmar Ocean Products Ltd

Kilwa Masoko

A-PP-215

Omega Fish Ltd

Mwanza

A-PP-217

M/S Lucia Abdulle Omari

Dar es Salaam

II. PAKASTUSALUSTEN LUETTELO

Numero

Alus (Omistaja)

Satama

A-102

MFV ARUSHA (Heltanco Ltd)

Dar es Salaam

A-103

MFV ODYSSEAS (Heltanco Ltd)

Dar es Salaam

A-106

MFV BANUSO II (Den-Tan Resources Ltd)

Dar es Salaam

A-110

MFV MAMA LEDA (Tramico Investment Company Ltd)

Dar es Salaam

A-111

MFV MARIETTA (African Fishing Co. Ltd)

Dar es Salaam

A-112

MFV MTONI (Ocean Fisheries (T) Ltd)

Dar es Salaam

A-113

MFV MAENDELBEO (African Fishing Company Ltd)

Dar es Salaam

A-114

MFV CONNIE (African Fishing Company Ltd)

Dar es Salaam

A-115

MFV CANADA (African Fishing Company Ltd)

Dar es Salaam

A-116

MFV DEBBIE (African Fishing Company Ltd)

Dar es Salaam

B-110

MFV ALWALY

Dar es Salaam

B-111

MFV SEASHORE I

Dar es Salaam

B-112

MFV SEASHORE II

Dar es Salaam
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 30 päivänä kesäkuuta 1998,
Falklandin saarilta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia
koskevista erityisistä edellytyksistä
(tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1850)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(98/423/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

röidyistä pakastusaluksista; nämä luettelot on laadittava
VS:n komissiolle toimittaman tiedonannon perusteella;
VS:n on siten varmistettava, että asiaa koskevia direktiivin
91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan säännöksiä noudatetaan,

ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22
päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin
91/493/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 11 artiklan,

VS on antanut virallisesti takeet direktiivin 91/493/ETY
liitteessä olevan V luvun määräysten noudattamisesta sekä
niiden säännösten noudattamisesta, jotka vastaavat laitosten, tehdasalusten, kylmävarastojen ja pakastusalusten
hyväksymistä tai rekisteröintiä koskevia mainitun direktiivin säännöksiä, ja

sekä katsoo, että

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

yhteisön asiantuntija on tehnyt tarkastuskäynnin Falklandin saarille tarkastaakseen yhteisöön vietävien kalastustuotteiden tuotanto-, varastointi- ja lähetysolosuhteet,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

kalastustuotteiden terveystarkastusta ja -valvontaa koskevia
Falklandin saarten lainsäädännön vaatimuksia voidaan
pitää direktiivissä 91/493/ETY vahvistettuja vastaavina,

1 artikla

Falklandin saarten ”Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture” kykenee tehokkaasti tarkastamaan,
että voimassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan,

”Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture”
on Falklandin saarten toimivaltainen viranomainen, joka
tarkastaa ja todistaa, että kalastus- ja vesiviljelytuotteet ovat
direktiivin 91/493/ETY vaatimusten mukaisia.

direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun menettelyyn terveystodistuksen saamiseksi tulee sisältyä todistuksen mallin määrittely, mainitun
todistuksen laadinnassa käytettävän kielen tai kielien
valinta ja allekirjoittajan asemaa koskevien vaatimusten
valinta,
direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan b alakohdan
mukaisesti kalastustuotteiden pakkauksiin olisi kiinnitettävä merkintä, jossa on kolmannen maan nimi ja alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä/rekisteröintinumero,
direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan c alakohdan
mukaisesti on laadittava luettelo hyväksytyistä laitoksista,
tehdasaluksista tai kylmävarastoista; on laadittava luettelo
neuvoston direktiivin 92/48/ETY (2) merkityksessä rekiste(1) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15
(2) EYVL L 187, 7.7.1992, s. 41

2 artikla
Falklandin saarilta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden on täytettävä seuraavat edellytykset:
1. Jokaiseen lähetykseen on kuuluttava numeroitu, asianmukaisesti täytetty, päivätty ja allekirjoitettu, yhdelle
liuskalle laadittu alkuperäinen terveystodistus, jonka
malli on liitteessä A.
2. Tuotteiden on oltava lähtöisin liitteen B luettelossa
mainitusta hyväksytystä laitoksesta, tehdasaluksesta,
kylmävarastosta tai rekisteröidystä pakastusaluksesta.
3. Kun on kyse muista kuin säilyketeollisuuteen tarkoitetuista pakkaamattomina jäädytetyistä kalastustuotteista,
pakkaukseen on merkittävä lähtemättömästi sana
”Falklandin saaret” ja hyväksytyn alkuperälaitoksen,
-tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen
hyväksyntä/rekisteröintinumero.
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3 artikla
1. Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus on
laadittava vähintään yhdellä sen jäsenvaltion, jossa
tarkastus tapahtuu, virallisista kielistä.
2. Todistuksessa on oltava VS:n edustajan nimi, virkaasema ja allekirjoitus sekä VS:n virallinen leima, joiden
tulee olla merkitty todistukseen tehtyjen muiden merkintöjen väristä poikkeavalla värillä.

L 190/77
4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE A
Euroopan yhteisöön tarkoitettuihin Falklandin saarilta peräisin oleviin kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin missä tahansa muodossa olevia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita
lukuun ottamatta, liittyvä
TERVEYSTODISTUS
Viitenumero: ....................................................................
Lähettäjä:

FALKLANDIN SAARET

Toimivaltainen viranomainen:

Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture

I. Kalastustuotteiden tunnistetiedot
— Tuotteen kuvaus: kalastus- ja vesiviljelytuotteita (1)
— laji (tieteellinen nimi): ..........................................................................................................................
— tila ja käsittelytapa (2): ...........................................................................................................................
— Mahdollinen koodi: .....................................................................................................................................
— Pakkauksen tyyppi: ......................................................................................................................................
— Pakkausten lukumäärä: ................................................................................................................................
— Nettopaino: ...................................................................................................................................................
— Vaadittava varastointi- ja kuljetuslämpötila: ..............................................................................................
II. Tuotteiden alkuperä
Yhden tai useamman FD:n Euroopan yhteisöön vientiä varten hyväksymän laitoksen, tehdasaluksen tai
hyväksytyn kylmävaraston taikka rekisteröidyn pakastusaluksen nimi/nimet ja virallinen/viralliset hyväksyntänumero(t): ...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
III. Tuotteiden määräpaikka
Tuotteet lähetetään
mistä: ..................................................................................................................................................................
(lähetyspaikka)

mihin: ................................................................................................................................................................
(määrämaa ja määräpaikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä: ............................................................................................................................
Lähettäjän nimi ja osoite: ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Vastaanottajan nimi ja määräpaikan osoite: ...................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1) Tarpeeton viivataan yli.
(2) Eläviä, jäähdytettyjä, jäädytettyjä, suolattuja, savustettuja, säilöttyjä tms.
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IV. Vakuutus terveydestä
— Virallinen tarkastaja todistaa, että edellä tarkoitetut kalastus- ja vesiviljelytuotteet:
1) on pyydetty ja käsitelty aluksissa direktiivissä 92/48/ETY vahvistettujen hygieniasääntöjen mukaisesti,
2) on purettu aluksesta, käsitelty ja tarvittaessa pakattu, valmistettu, jalostettu, jäädytetty, sulatettu tai
varastoitu hygieenisesti direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan II, III ja IV luvun vaatimuksia
noudattaen,
3) on tarkastettu direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan V luvun mukaisesti,
4) on pakattu, merkitty, varastoitu ja kuljetettu direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan VI, VII ja
VIII luvun mukaisesti,
5) eivät ole lähtöisin myrkyllisistä tai biotoksiineja sisältävistä lajeista,
6) vastaavat tietyille kalastustuotteille direktiivissä 91/493/ETY ja sen soveltamista koskevissa päätöksissä vahvistettuja perusteita, jotka koskevat aistinvaraisia ominaisuuksia, loisia sekä kemiallisia ja
mikrobiologisia ominaisuuksia.
— Allekirjoittanut virallinen tarkastaja vakuuttaa tuntevansa direktiivien 91/493/ETY ja 92/48/ETY
säännökset sekä päätöksen 98/423/EY säännokset.

Tehty ..............................................................................,

.....................................................................................

(paikka)

(aika)

Virallinen
leima (1)

.......................................................................................................................
Virallisen tarkastajan allekirjoitus (1)

.......................................................................................................................
(allekirjoittajan nimi suuraakkosin, virkanimike ja asema)

(1) Leiman ja allekirjoituksen on oltava eri värisiä kuin todistuksen muut merkinnät.
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LIITE B
HYVÄKSYTTYJEN TEHDASALUSTEN LUETTELO

Numero

Nimi

Satama

1001

Petrel

Stanley

1002

Argos Pereira

Stanley

1004

De Giosa T

Stanley

1005

Capricorn

Stanley

1006

Beagle FI

Stanley

1007

Argos Galicia

Stanley

1008

Igueldo

Stanley

1009

Golden Touza

Stanley

1010

Golden Chicha

Stanley

1011

Polar Fury

Stanley

1012

John Cheek

Stanley

1013

Heroya Primero

Stanley

1014

Sil

Stanley

1016

Jacqueline (Quark Fishing Stanley Company)

Stanley
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 30 päivänä kesäkuuta 1998,
Malediiveista peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista
erityisistä edellytyksistä
(tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1857)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(98/424/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

röidyistä pakastusaluksista; nämä luettelot on laadittava
DPH:n komissiolle toimittaman tiedonannon perusteella;
DPH:n on siten varmistettava, että asiaa koskevia direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan säännöksiä
noudatetaan,

ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22
päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin
91/493/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 11 artiklan,

DPH on antanut virallisesti takeet direktiivin 91/493/ETY
liitteessä olevan V luvun määräysten noudattamisesta sekä
niiden säännösten noudattamisesta, jotka vastaavat laitosten, tehdasalusten, kylmävarastojen ja pakastusalusten
hyväksymistä tai rekisteröintiä koskevia mainitun direktiivin säännöksiä, ja

sekä katsoo, että

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

yhteisön asiantuntija on tehnyt tarkastuskäynnin Malediiveihin tarkastaakseen yhteisöön vietävien kalastustuotteiden tuotanto-, varastointi- ja lähetysolosuhteet,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

kalastustuotteiden terveystarkastusta ja -valvontaa koskevia
Malediivien lainsäädännön vaatimuksia voidaan pitää
direktiivissä 91/493/ETY vahvistettuja vastaavina,
Malediivien ”Department of Puclic Health (DPH) of the
Ministry of Health” kykenee tehokkaasti tarkastamaan,
että voimassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan,
direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun menettelyyn terveystodistuksen saamiseksi tulee sisältyä todistuksen mallin määrittely, mainitun
todistuksen laadinnassa käytettävän kielen tai kielien
valinta ja allekirjoittajan asemaa koskevien vaatimusten
valinta,
direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan b alakohdan
mukaisesti kalastustuotteiden pakkauksiin olisi kiinnitettävä merkintä, jossa on kolmannen maan nimi ja alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä/rekisteröintinumero,
direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan c alakohdan
mukaisesti on laadittava luettelo hyväksytyistä laitoksista,
tehdasaluksista tai kylmävarastoista; on laadittava luettelo
neuvoston direktiiivn 92/48/ETY (2) merkityksessä rekiste(1) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15
(2) EYVL L 187, 7.7.1992, s. 41

1 artikla
”Department of Public Health (DPH) of the Ministry of
Health” on Malediivien toimivaltainen viranomainen, joka
tarkistaa ja todistaa, että kalastus- ja vesiviljelytuotteet ovat
direktiivin 91/493/ETY vaatimusten mukaisia.

2 artikla
Malediiveista peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden on täytettävä seuraavat edellytykset:
1. Jokaiseen lähetykseen on kuuluttava numeroitu, asianmukaisesti täytetty, päivätty ja allekirjoitettu, yhdelle
liuskalle laadittu alkuperäinen terveystodistus, jonka
malli on liitteessä A.
2. Tuotteiden on oltava lähtöisin liitteen B luettelossa
mainitusta hyväksytystä laitoksesta, tehdasaluksesta,
kylmävarastosta tai rekisteröidystä pakastusaluksesta.
3. Kun on kyse muista kuin säilyketeollisuuteen tarkoitetuista pakkaamattomina jäädytetyistä kalastustuotteista,
pakkaukseen on merkittävä lähtemättömästi sana
”Malediivit” ja hyväksytyn alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä/rekisteröintinumero.
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3 artikla

4. 7. 98
4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
1. Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus on
laadittava vähintään yhdellä sen jäsenvaltion, jossa
tarkastus tapahtuu, virallisista kielistä.
2. Todistuksessa on oltava DPH:n edustajan nimi,
virka-asema ja allekirjoitus sekä DPH:n virallinen leima,
joiden tulee olla merkitty todistukseen tehtyjen muiden
merkintöjen väristä poikkeavalla värillä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE A
Euroopan yhteisöön tarkoitettuihin Malediiveista peräisin oleviin kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin
missä tahansa muodossa olevia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita
lukuun ottamatta, liittyvä
TERVEYSTODISTUS
Viitenumero: ....................................................................
Lähettäjä:

MALEDIIVIT

Toimivaltainen viranomainen:

Department of Public Health (DPH) of the Ministry of Health

I. Kalastustuotteiden tunnistetiedot
— Tuotteen kuvaus: kalastus- ja vesiviljelytuotteita (1)
— laji (tieteellinen nimi): ..........................................................................................................................
— tila ja käsittelytapa (2): ...........................................................................................................................
— Mahdollinen koodi: .....................................................................................................................................
— Pakkauksen tyyppi: ......................................................................................................................................
— Pakkausten lukumäärä: ................................................................................................................................
— Nettopaino: ...................................................................................................................................................
— Vaadittava varastointi- ja kuljetuslämpötila: ..............................................................................................
II. Tuotteiden alkuperä
Yhden tai useamman DPH:n Euroopan yhteisöön vientiä varten hyväksymän laitoksen, tehdasaluksen tai
hyväksytyn kylmävaraston taikka rekisteröidyn pakastusaluksen nimi/nimet ja virallinen/viralliset hyväksyntänumero(t):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
III. Tuotteiden määräpaikka
Tuotteet lähetetään
mistä: ..................................................................................................................................................................
(lähetyspaikka)

mihin: ................................................................................................................................................................
(määrämaa ja määräpaikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä: ............................................................................................................................
Lähettäjän nimi ja osoite: ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Vastaanottajan nimi ja määräpaikan osoite: ...................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1) Tarpeeton viivataan yli.
(2) Eläviä, jäähdytettyjä, jäädytettyjä, suolattuja, savustettuja, säilöttyjä tms.
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IV. Vakuutus terveydestä
— Virallinen tarkastaja todistaa, että edellä tarkoitetut kalastus- ja vesiviljelytuotteet:
1) on pyydetty ja käsitelty aluksissa direktiivissä 92/48/ETY vahvistettujen hygieniasääntöjen mukaisesti,
2) on purettu aluksesta, käsitelty ja tarvittaessa pakattu, valmistettu, jalostettu, jäädytetty, sulatettu tai
varastoitu hygieenisesti direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan II, III ja IV luvun vaatimuksia
noudattaen,
3) on tarkastettu direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan V luvun mukaisesti,
4) on pakattu, merkitty, varastoitu ja kuljetettu direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan VI, VII ja
VIII luvun mukaisesti,
5) eivät ole lähtöisin myrkyllisistä tai biotoksiineja sisältävistä lajeista,
6) vastaavat tietyille kalastustuotteille direktiivissä 91/493/ETY ja sen soveltamista koskevissa päätöksissä vahvistettuja perusteita, jotka koskevat aistinvaraisia ominaisuuksia, loisia sekä kemiallisia ja
mikrobiologisia ominaisuuksia.
— Allekirjoittanut virallinen tarkastaja vakuuttaa tuntevansa direktiivien 91/493/ETY ja 92/48/ETY
säännökset sekä päätöksen 98/424/EY säännokset.

Tehty ..............................................................................,

.....................................................................................

(paikka)

(aika)

Virallinen
leima (1)

.......................................................................................................................
Virallisen tarkastajan allekirjoitus (1)

.......................................................................................................................
(allekirjoittajan nimi suuraakkosin, virkanimike ja asema)

(1) Leiman ja allekirjoituksen on oltava eri värisiä kuin todistuksen muut merkinnät.
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LIITE B
HYVÄKSYTTYJEN LAITOSTEN LUETTELO

Numero

MDV 001

Laitoksen nimi

Maldives Industrial Fisheries Company Ltd (MIFCO)

Osoite

Felivaru

