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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY, EHTY, EURATOM) N:o 2548/98,
annettu 23 päivänä marraskuuta 1998,
21 päivänä joulukuuta 1977 annetun Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon
sovellettavan varainhoitoasetuksen muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 209 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 78 h artiklan,
ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 183 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (3),
sekä katsoo, että
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 4 päivänä
maaliskuuta 1975 antaman yhteisen julistuksen mukainen
neuvottelu on käyty neuvottelukomiteassa,
olisi muutettava 21 päivänä joulukuuta 1977 annettu
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava
varainhoitoasetus (4), jäljempänä ”varainhoitoasetus”, erityisesti toimielinten varainhoidon parantamiseksi,
maksusitoumusten hallinnoinnissa esiintyy toisinaan
huomattavia viivästyksiä, ja sen vuoksi olisi tehostettava
voimassa olevien maksusitoumusten valvontaa; tätä varten
olisi täydennettävä 21 päivänä joulukuuta 1977 annetun
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan
asetuksen muuttamisesta 13 päivänä maaliskuuta 1990
annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EHTY, EY) N:o
610/90 (5) antamisen yhteydessä lisättyä 1 artiklan 7
kohdan säännöstä ottamalla 1 artiklan 7 kohtaan ja 36
artiklan 2 kohtaan määrärahojen vapauttamista koskevia
yleisiä säännöksiä; olisi kuitenkin säädettävä, että näitä
(1) EYVL C 296, 8.10.1996, s. 13 ja EYVL C 359, 25.11.1997, s.
9.
(2) EYVL C 286, 22.9.1997, s. 330
(3) Lausunto annettu 9 ja 10 päivänä heinäkuuta 1997 (ei vielä
julkaistu virallisessa lehdessä).
(4) EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1, asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2444/97 (EYVL L
340, 11.12.1997, s. 1).
(5) EYVL L 70, 16.3.1990, s. 1

säännöksiä ei sovelleta rakennerahastoihin eikä koheesiorahastoihin, jotta ei estettäisi niitä koskevien erityissäännösten kehittymistä ja ottaen huomioon tarve varmistaa
niiden välinen johdonmukaisuus,
on tarpeen varmistaa, että allekirjoitusoikeuden suoraan
tai välillisesti luovuttamista valvotaan tiukasti, ja tätä
varten olisi säädettävä, että jos toimihenkilö on käyttänyt
valtaa, jota hänelle ei ole luovutettu suoraan eikä välillisesti, tai jos hän on ylittänyt hänelle nimenomaisesti siirretyn toimivallan, häneen voidaan kohdistaa kurinpitomenettely ja hänet voidaan tarvittaessa saattaa korvausvelvolliseksi,
alihankinnan käyttöä yhteisöohjelmien hallinnoinnissa on
säänneltävä aiheellisin säännöksin, joiden avulla voidaan
taata toimien avoimuus ja määritellä menettely kyseessä
olevien ohjelmien rahoitukseen käytettävissä olevien
rahoituskeinojen huomioon ottamiseksi,
varainhoidon valvoja vastaa toimielimensä sisäisestä tilintarkastuksesta ja sen vuoksi häntä on kuultava, kun
otetaan käyttöön tai muutetaan omaisuuden luettelointijärjestelmiä tai tulojen ja menojen hyväksyjien käyttämiä
varainhoitojärjestelmiä, ja muutoinkin varainhoidon erittely on toimitettava hänen tarkastettavakseen,
olisi otettava huomioon varainhoidossa käytettävien automaattisten
tietojenkäsittelyjärjestelmien
tarjoamat
mahdollisuudet,
on tarpeen kehittää kirjanpitojärjestelmää,
olisi lisättävä varainhoitoasetukseen sopivat säännökset
perinteisten omien varojen huomioon ottamiseksi, koska
ne poikkeavat luonteeltaan yhteisöjen muista omista
varoista (alv- ja BKTL-varat),
on tarpeen valvoa, että toimielimen tekemät oikeudelliset
sitoumukset vastaavat tarkoin varainhoidon valvojan
tarkastettavaksi tulevia, yleiseen kirjanpitoon merkittäviä
maksusitoumuksia, mutta jättää kuitenkin riittävä määrä-
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aika oikeudellisten sitoumusten tekemiselle sellaisissa
tapauksissa, joissa komission päätösten katsotaan merkitsevän yleistä menoihin sitoutumista,
sitoumuksista ja maksuista johtuvien riskien aste ja
luonne vaihtelee aloittain; sen johdosta varainhoidon
valvojan olisi voitava tehdä ero eri valvontamenetelmien
välillä siten, että varoja voidaan osoittaa riski huomioiden,
samalla kun varainhoidon valvojalla säilyy edelleen
vähimmäismäärä ennakkovalvontaa, joka koskee kaikkia
sitoumuksia ja maksuja kaikkien edunsaajien osalta sekä
järjestelmällisen valvonnan riskialojen osalta,
on hyödyllistä säätää määräajat sellaisen menettelyn moitteettomalle toiminnalle, joka sallii jättää huomiotta varainhoidon valvojan kieltäytymisen hyväksymismerkinnän
antamisesta,
tarkastuslausuman laatiminen tekee välttämättömäksi
inventaariossa tarvittavan kurinalaisuuden tehostamisen
määrittelemällä tulojen ja menojen hyväksyjän sekä tilinpitäjän tehtävät,
olisi muutettava valtuutusmenettelyä, joka koskee
EMOTR:n tukiosaston määrärahojen siirtämistä luvusta
toiseen, myöntämällä komissiolle lisäaikaa siirtoehdotustensa esittämiseen,
olisi muutettava varainhoitoasetuksen IX osasto sen säännösten yhdenmukaistamiseksi avoimuuden, julkisuuden ja
vapaan kilpailun periaatteiden kanssa, jotka on mainittu
sopimusten tekemistä koskevissa neuvoston direktiiveissä
ja yhteisön tekemissä kansainvälisissä sopimuksissa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan varainhoitoasetus seuraavasti:
1) 1 artiklan 7 kohdassa:
a) Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
”Sellaisiin oikeudellisiin velvollisuuksiin, jotka liittyvät kauemmin kuin yhden varainhoitovuoden
ajan toteutettavaan toimintaan, ja niitä vastaaviin
maksusitoumusehdotuksiin sisältyy määräpäivä,
johon mennessä toteuttaminen on saatettava
päätökseen. Tämä määräpäivä on ilmoitettava sopivalla oikeudellisella tavalla edunsaajalle. Ne
maksusitoumusten osat, joita ei ole toteutettu
kuuden kuukauden kuluttua tästä määräpäivästä,
vapautetaan 7 artiklan 6 alakohdan säännösten
mukaisesti. Tämän alakohdan kolmatta virkettä ei
kuitenkaan sovelleta rakennerahastoihin eikä
koheesiorahastoon.”;
b) Korvataan kolmas alakohta seuraavasti:
”Komissio voi tietyissä erityistapauksissa edunsaajien esittämien aiheellisten perusteiden nojalla
mukauttaa tällaisten velvollisuuksien toteuttamiselle asetettua määräpäivää.”;
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c) Lisätään alakohta seuraavasti:
”Siinä tapauksessa määräpäivää on mukautettava
maksusitoumusehdotukselle 36–39 artiklassa
säädettyä menettelyä noudattaen ja mukautuksesta
on ilmoitettava sopivalla oikeudellisella tavalla
edunsaajalle.”;
2) 7 artiklassa:
a) 2 kohdan a alakohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan tehtävä korjaus ei aiheuta muutosta suomenkieliseen toisintoon;
b) Korvataan 6
seuraavasti:

kohdan

ensimmäinen

alakohta

”Määrärahojen vapautuminen, joka aiheutuu niiden
hankkeiden, joihin määrärahat on talousarviossa
osoitettu, osittaisesta tai täydellisestä toteuttamatta
jättämisestä, sellaisissa budjettikohdissa, joissa
eritellään maksusitoumusmäärärahat ja maksumäärärahat, sitä varainhoitovuotta seuraavien varainhoitovuosien aikana, jota varten määrärahat on
otettu talousarvioon, johtaa pääsääntöisesti vastaavien määrärahojen peruuntumiseen. Lisäksi on
mahdollisesti aiheetta maksetut määrät perittävä
takaisin.”;
3) 22 artiklassa:
a) Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Komissio ja muut toimielimet eivät saa missään
muodossa eikä millään perusteella siirtää ulkopuolisille yksiköille tai elimille sellaisia talousarvion
toteuttamiseen liittyviä tehtäviä, jotka tarkoittavat
Euroopan yhteisöille kuuluvien julkisten tehtävien
hoitoa ja erityisesti siltä osin, kuin on kyse niiden
toimivallasta sopimusten tekemiseen.”;
b) Lisätään 4 kohtaan kolmanneksi alakohdaksi
alakohta seuraavasti:
”Talousarvion toteuttamistoimet, jotka saattavat
aiheuttaa valtuuttajan, valtuutetun ja menon
kohteena olevan kolmannen välisen eturistiriidan,
ovat kiellettyjä.
Jäljempänä 139 artiklassa tarkoitetuissa soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä
määritellään tämän artiklan toteuttamisen ehdot,
erityisesti seuraavat seikat:
— eturistiriidan syyt,
— henkilöt, joiden välillä eturistiriita voi syntyä,
— eturistiriidan seuraukset.”
c) Lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Toimihenkilöön, joka hyväksyy maksusitoumuksen tai maksumääräyksen ilman suoraa tai
välillistä valtuutusta tai ylittää tässä toimessa
hänelle nimenomaisesti siirretyn toimivallan rajat,
kohdistetaan kurinpitomenettely ja hänet voidaan
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saattaa korvausvelvolliseksi V osaston säännösten
mukaisesti. Kukin toimielin hyväksyy työjärjestyksen, jossa määrätään välillistä valtuutusta koskevien asiakirjojen antamismenettelystä. Näissä asiakirjoissa on mainittava yksityiskohtaisesti ne
valtuudet, jotka siirretään.”;
d) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”4 a)
Kun toimielimet uskovat yhteisön jonkin
toiminnan toteuttamisen ulkopuoliselle henkilölle,
elimelle tai yritykselle, tätä varten tehtäviin alihankintasopimuksiin on sisällytettävä kaikki asianmukaiset määräykset alihankintaan liittyvien toimien
avoimuuden varmistamiseksi, 139 artiklassa tarkoitettujen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten
sääntöjen mukaisesti.
Siinä tapauksessa, että alihankkijoille suoritetuista
maksuista kertyy korkotuloja, joita voidaan käyttää
kyseisten ohjelmien rahoittamiseen, menetellään
seuraavasti:
— näistä varoista kertyvät korkotulot peritään
takaisin
määräajoin,
vähintään
kuuden
kuukauden välein, ja ne kirjataan tulotaulukkoon,
— samalla avataan samansuuruinen määräraha
sekä maksusitoumuksiin käytettävinä määrärahoina että maksumääräyksiin käytettävinä
määrärahoina ja kirjataan se menotaulukkoon
samaan kohtaan kuin alkuperäinen meno.”;
4) Korvataan 24 artiklan neljäs ja viides kohta seuraavasti:
”Varainhoidon valvojaa on kuultava, kun hänen
toimielimessään otetaan käyttöön tai muutetaan
kirjanpitojärjestelmiä ja omaisuuden luettelointijärjestelmiä sekä tulojen ja menojen hyväksyjien käyttämiä
varainhoitojärjestelmiä. Hänellä on pääsy tällaisten
järjestelmien tietoihin.
Varainhoidon valvoja suorittaa valvonnan tarkastamalla menoja ja tuloja koskevat asiakirjat ja suorittamalla tarvittaessa tarkastuksia paikan päällä. Varainhoidon valvojan tehtäviin kuuluu toimielimen
sisäinen tilintarkastus 139 artiklassa tarkoitettujen
soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen
mukaisesti. Tämä tarkastus sisältää muun muassa
varainhoito- ja valvontajärjestelmien tehokkuuden
arvioinnin ja toimintojen asianmukaisuuden varmistamisen.”;
5) Lisätään 25 artiklan neljännen kohdan jälkeen kohta
seuraavasti:
”Tilinpitäjää on kuultava, kun tulojen ja menojen
hyväksyjän käyttämiä varainhoitojärjestelmiä otetaan
käyttöön tai muutetaan, jos niiden avulla on tarkoitus
toimittaa tietoja keskuskirjanpitoon. Hänellä on
oikeus päästä pyynnöstä tällaisten järjestelmien tie-
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toihin. Tilinpitäjää on myös kuultava inventaariojärjestelmiä luotaessa ja muutettaessa.”;
6) 27 artiklassa:
a) Poistetaan 2 kohdasta f) alakohta;
b) Lisätään kohta seuraavasti:
”2 a)
Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa säädetään,
niiden palautusten määrä, jotka jäsenvaltiot ovat
maksaneet yhteisöille toimitettujen tuotteiden tai
palvelujen hintaan sisältyneiden verojen osalta
Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista
tehdyn pöytäkirjan mukaisesti, kirjataan talousarvioon nettomääräisinä.
Edellä mainittuja verojen palautuksia seurataan
kirjanpidossa erikseen. Nämä palautukset suoritetaan kirjaamalla lopullinen määrä toimielimen
tileille viimeistään sitä varainhoitovuotta seuraavana vuonna, jonka aikana tämä määrä on peritty.”;
7) Lisätään 28 artiklaan kohta seuraavasti:
”3.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään,
päätöksen 94/728/EY, Euratom 2 artiklan 1 ja 2
kohdassa määritellyistä omista varoista, jotka jäsenvaltiot maksavat määrättyinä eräpäivinä, ei laadita
ennalta arviota saatavista ennen kuin jäsenvaltiot
antavat varat komission käyttöön. Sen sijaan toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä laatii niitä
koskevan perintämääräyksen.
Mainitun päätöksen 2 artiklan 1 kohdan a ja b
alakohtiin liittyvien saatavien osalta perintämääräykset laaditaan jäsenvaltioiden kuukausittain toteamista ja edelleen komissiolle suorittamista maksuista
tehdyn yhteenvedon perusteella.
Perintämääräykset toimitetaan varainhoidon valvojalle
hyväksymismerkinnän antamista varten. Kun varainhoidon valvoja on antanut perintämääräyksille hyväksymismerkintänsä, tilinpitäjä kirjaa ne kirjanpitoon
139 artiklassa tarkoitettujen soveltamista koskevien
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.”;
8) 36 artiklassa:
a) Ensimmäiseen kohtaan tehtävä korjaus ei aiheuta
muutosta suomenkieliseen toisintoon;
b) Korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:
”2.
Sellaiset komission päätökset, jotka se on
tehnyt niiden säännösten mukaisesti, joissa sille
annetaan lupa myöntää taloudellista tukea
erilaisten rahastojen tai toimien puitteissa,
vastaavat menoihin sitoutumista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 99 artiklan soveltamista. Jos
toteuttamiselle on kuitenkin näissä päätöksissä
edellä mainittuja säännöksiä sovellettaessa vahvistettu jokin muu määräaika, kyseiset menoihin
sitoutumiset kattavat niihin liittyvien yksittäisten
oikeudellisten sitoumusten kokonaiskulut vuoden
n+1 joulukuun 31 päivään asti.
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Tulojen ja menojen hyväksyjä kirjaa ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitetun toteuttamisajan kuluessa
kunkin yksittäisen oikeudellisen sitoumuksen
tekemisen keskuskirjanpitoon merkitsemällä sen
vähennetyksi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta maksusitoumuksesta.
Toteuttamiselle asetetun määräajan umpeuduttua
toteuttamatta jäänyt saldo vapautetaan. Tätä
alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta rakennerahastoihin eikä koheesiorahastoon.
3. Edellä 1 ja 2 kohdan soveltamista koskevissa
edellytyksissä on varmistettava tosiasiallisia tarpeita
vastaavalla tavalla, että maksusitoumukset ja
menojen hyväksyminen merkitään kirjanpitoon
täsmällisesti ja 2 kohdan osalta sen seuranta, että
erityiset oikeudelliset sitoumukset vastaavat komission päätökseen perustuvaa talousarvion kokonaissitoumusta. Nämä seikat määritetään 139 artiklassa
tarkoitettujen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.”;
9) Lisätään 37 artiklaan kohta seuraavasti:
”Ehdotuksia 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi
maksusitoumuksiksi ja 2 kohdan toisessa alakohdassa
tarkoitettuja yksittäisiä oikeudellisia sitoumuksia
voidaan valvoa pistokokein. Tämä valvonta toteutetaan sellaisen järjestelmän mukaisesti, jonka avulla
voidaan tunnistaa riskialttiit alat, joiden osalta on erittäin todennäköistä, että 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty. Yksittäisiä sitoumuksia
valvotaan riskialttiilla aloilla järjestelmällisesti.”;
10) Korvataan 39 artiklan toinen ja kolmas kohta seuraavasti:
”Jos varainhoidon valvoja ei hyväksy menoa ja tulojen
ja menojen hyväksyjä pitäytyy ehdotuksessaan, asia on
saatettava 22 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista
toimielimistä sen, joka on kyseessä, ylimmän toimivallan käyttäjän käsiteltäväksi kahden kuukauden
kuluessa mainitusta kieltäytymisestä.
Lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse siitä,
ovatko määrärahat käytettävissä, mainittu toimielimen
ylin toimivallan käyttäjä voi omalla vastuullaan tehdä
asianmukaisesti perustellun päätöksen jättää kieltäytyminen huomiotta. Päätös on täytäntöönpanokelpoinen siitä päivästä alkaen, jolloin varainhoidon
valvoja on kieltäytynyt antamasta hyväksymismerkintäänsä. Päätös on tehtävä viimeistään vuoden n+1 15
päivänä helmikuuta. Se annetaan tiedoksi varainhoidon valvojalle. Kunkin toimielimen ylin toimivallan käyttäjä antaa tilintarkastustuomioistuimelle
kuukauden kuluessa tiedon kustakin tällaisesta
päätöksestä. Tilintarkastustuomioistuin antaa osana
vastuuvapauden myöntämismenettelyä Euroopan
parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen
sellaisen päätöksen seurauksista, jolla on jätetty
huomiotta kysymys julkisten urakoiden taikka palvelujen alalla annetun direktiivin laillisuudesta tai
noudattamatta jättämisestä.”;
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11) Lisätään 44 artiklan ensimmäisen kohdan kolmanteen luetelmakohtaan ilmaisun ”kansallisena valuuttana ilmaistuna” jälkeen seuraavaa: ”; jos maksumääräykset
toimitetaan
pankkiin
magneettisessa
muodossa, määrää ei kuitenkaan ole tarpeen merkitä
kirjaimin,”;
12) Lisätään 46 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Saldon hyväksymistä koskeva päätös tehdään 1
artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa määräajassa.”;
13) Lisätään 47 artiklaan kohta seuraavasti:
”Ennalta annettava hyväksymismerkintä voidaan antaa
pistokokeena toteutettavan valvonnan perusteella;
tämä valvonta toteutetaan sellaisen järjestelmän
mukaisesti, jonka avulla voidaan tunnistaa riskialttiit
alat, joiden osalta on erittäin todennäköistä, että
toisessa kohdassa tarkoitetut ehdot eivät täyty.
Riskialttiilla aloilla maksumääräyksiä valvotaan järjestelmällisesti.”;
14) Lisätään 58 artiklan 3 kohdan loppuun lause seuraavasti:
”Tarjouksen tekijän antamaan tarjoukseen on alusta
alkaen sisällyttävä kaikki tarjouspyynnössä vaaditut
olennaiset seikat uhalla, että sitä muutoin pidetään
sellaisena, jota ei voida ottaa käsiteltäväksi. Arviointiperusteet tarjouksen sisältämien olennaisten seikkojen
yksilöimiselle vahvistetaan 139 artiklassa tarkoitetuissa soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä.”
15) Lisätään 65 artiklaan alakohdat seuraavasti:
”Tulojen ja menojen hyväksyjä luo omaisuuden luettelointijärjestelmän tilinpitäjän teknisesti avustamana.
Tätä järjestelmää hoitaa tulojen ja menojen hyväksyjä,
ja sen on annettava keskuskirjanpidolle toimielimen
rahoitustaseen laatimisessa tarvittavat tarpeelliset
tiedot.
Kukin toimielin antaa omalta osaltaan taseeseensa
kirjatun omaisuuden säilyttämistä koskevat säännökset ja määrittää omaisuuden luettelointijärjestelmästä vastuussa olevat hallinnolliset yksiköt.”;
16) Muutetaan 70 artikla seuraavasti:
a) Korvataan ensimmäisessä kohdassa ilmaisu
”talousarvion tilit” ilmauksella ”kulu- ja tuottotilit”;
b) Korvataan toisen kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) kulu- ja tuottotilit, jotka jakautuvat kahteen eri
luokkaan:
— talousarvion kulu- ja tuottotilit, joiden
perusteella voidaan seurata talousarvion
toteuttamista ja selvittää varainhoitovuoden
tulos,
— talousarvioon kuulumattomat kulu- ja tuottotilit, jotka lisätään edelliseen luokkaan,
jolloin saadaan selville laajennettu kirjanpitotulos,”;
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17) Lisätään artikla seuraavasti:

joittaa sopimukset, lisäsopimukset ja kustannusarviot
ja ilmoittaa niistä komissiolle. Komissio tekee tarvittaessa yksittäisiä maksusitoumuksia sopimusten, lisäsopimusten ja kustannusarvioiden osalta 36–39
artiklassa tarkoitettuja menettelytapoja noudattaen.
Yksittäiset maksusitoumukset vähennetään 106
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja rahoitussopimuksia
koskevista maksusitoumuksista 36 artiklan 2 kohdan
toisen alakohdan mukaisesti.”;

”70 a artikla
Varallisuuden arvon alenemisen huomioon ottamisen
osalta poistoja ja varausten muodostamista koskevat
säännöt määritellään 139 artiklassa tarkoitetuissa
soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä.”;
18) Korvataan 76 artikla seuraavasti:
”76 artikla

22) Korvataan 112 artikla seuraavasti:
”112 artikla

Tulojen ja menojen hyväksyjiin, varainhoidon valvojiin, tilinpitäjiin, avustaviin tilinpitäjiin ja ennakoiden
hoitajiin kohdistetaan kurinpitomenettely ja heidät
voidaan tarpeen vaatiessa saattaa korvausvelvollisiksi.
Euroopan yhteisöjen henkilöstösääntöjen 22 ja
86–89 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin.
Kurinpito- tai
telyn vireille
saatava kaikki
varainhoidon
kieltäytymiset

Tämän osaston säännöksiä sovelletaan IV osaston
säännösten sijasta. Niitä sovelletaan tapauksiin, joissa
komissio toimii hankintaviranomaisena Euroopan
yhteisöjen yleisestä talousarviosta rahoitettavien ulkosuhteisiin liittyvien tukien yhteydessä sellaisten
urakka-, hankinta- ja palvelusopimusten laatimisessa,
joita

korvausvelvollisuutta koskevan menetpanosta vastaavan viranomaisen on
asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien
valvojan mahdolliset kertomukset ja
hyväksymismerkinnän antamisesta.”;

— urakka-, hankinta- ja palvelusopimusten laatimisen yhteensovittamisesta annettujen neuvoston
direktiivien säännökset tai
— Maailman kauppajärjestössä (WTO) tehty julkisia
hankintoja koskeva monenkeskinen sopimus eivät
koske.”;

19) Korvataan 79 artikla seuraavasti:
”79 artikla
Kukin toimielin toimittaa komissiolle viimeistään
maaliskuun 1 päivänä tiedot, joita se tarvitsee tulostilin ja taseen laatimiseksi, sekä osuutensa 80 artiklassa tarkoitettuun selvitykseen varainhoidosta, toimitettuaan ne ensin omalle varainhoidon valvojalleen.”;
20) Korvataan 104 artiklan 2 kohdassa ilmaus ”kuukautta
ennen seuraavan varainhoitovuoden tammikuun 31
päivää” ilmauksella ”seuraavan varainhoitovuoden
tammikuun 10 päivänä”;
21) Korvataan 109 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3.
Edunsaaja toimittaa komissiolle hyväksymistä
varten tiedot lopputuloksesta, johon saatujen
tarjousten tarkastelussa on päädytty, sekä sopimuksen
tekemistä koskevan ehdotuksen. Edunsaaja allekir-
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23) Korvataan 113 artikla seuraavasti:
”113 artikla
Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta ulkosuhteisiin liittyvien tukien edunsaajien hyväksi rahoitettaviin urakka-, hankinta- ja palvelusopimuksiin sovellettava menettely vahvistetaan rahoitussopimuksessa
tai sopimuksessa, jäljempänä ilmaistut periaatteet
huomioon ottaen.”;
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 23 päivänä marraskuuta 1998.
Neuvoston puolesta
R. EDLINGER

Puheenjohtaja
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2549/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 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 1498/98 (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 28 päivänä marraskuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

337, 24.12.1994, s. 66
198, 15.7.1998, s. 4
387, 31.12.1992, s. 1
22, 31.1.1995, s. 1
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
27 päivänä marraskuuta 1998 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

204
999
052
999
204
999

39,7
39,7
79,0
79,0
58,3
58,3

052
999
052
388
524
528
600
999
039
060
064
400
404
999
052
064
400
720
728
999

55,8
55,8
56,3
46,6
37,2
53,4
85,3
55,8
62,2
13,2
47,4
83,4
77,5
56,7
85,3
60,7
99,2
47,4
201,4
98,8

0709 90 70
0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2317/97 (EYVL L 321, 22.11.1997, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999”
tarkoittaa ”muuta alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2550/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta
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 2547/98 (2), ja
erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan mukaan
kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden
maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja yhteisön
hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella,
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä eläinten ruokintaan käytettäviin viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan tuonti- ja
vientĳärjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja
vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY)
N:o 1162/95 muuttamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1517/95 (3) 2 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa
huomioon otettavat erityisperusteet,
laskemisessa on otettava huomioon myös viljatuotepitoisuus; yksinkertaisuuden vuoksi tukea olisi maksettava
kahdelle ”viljatuotteiden” luokalle, eli maissille, jota käytetään yleisimmin vientiin tarkoitettujen rehuseosten
valmistuksessa, ja maissipohjaisille tuotteille, sekä ”muille
viljoille”, jotka muodostuvat tukeen oikeutetuista viljatuot-

teista, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuotteita; tukea on myönnettävä rehuseosten sisältämän viljatuotteiden määrän mukaan,
tuen määrässä on lisäksi otettava huomioon kyseisten
tuotteiden myyntimahdollisuudet ja -edellytykset maailmanmarkkinoilla, tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla ja viennin taloudelliset seikat,
tuen laskemisen perusteena olisi tällä hetkellä kuitenkin
suotavaa käyttää rehuseoksissa yleisesti käytettyjen raakaaineiden hinnoissa yhteisön markkinoilla ja maailmanmarkkinoilla todettua eroa, mikä mahdollistaa mainittujen
tuotteiden
viennin
taloudellisten
edellytysten
selkeämmän huomioon ottamisen,
tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan
muuttaa muuna aikana, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetusten (ETY) N:o 1766/92 ja (EY) N:o 1517/95 soveltamisalaan kuuluvien rehuseosten vientituet vahvistetaan
tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä marraskuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21
(2) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 41
(3) EYVL L 147, 30.6.1995, s. 51
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LIITE
viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 27 päivänä marraskuuta
1998 annettuun komission asetukseen
Vientitukea saavan tuotteen koodi (1):
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.
(ecua/tonni)

Viljatuotteet (2)

Tuen määrä (2)

Maissi ja maissipohjaiset tuotteet
CN-koodit 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

53,89

Viljatuotteet (2), lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuotteita

34,13

(1) Tuotekoodit määritellään komission asetuksen (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna, 5 jaksossa.
(2) Tukea varten otetaan huomioon ainoastaan viljatuotteista lähtöisin oleva tärkkelys.
Viljatuotteina pidetään yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeiden 0709 90 60 ja 0712 90 19, 10 ryhmän, nimikkeiden 1101,
1102, 1103 ja 1104 tuotteita, (sellaisenaan ja ilman ennalleen saattamista) lukuun ottamatta alanimikkeen 1104 30 tuotteita ja
alanimikkeisiin 1904 10 10 ja 1904 10 90 kuuluvien viljatuotteiden sisältöä. Yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeiden
1904 10 10 ja 1904 10 90 viljatuotesisältöä pidetään yhtä suurena kuin valmiiden tuotteiden painoa.
Tukea ei myönnetä viljoille, joiden tärkkelyksen alkuperää ei voida selvästi määrittää analyyseissä.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2551/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi
Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista
erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi 15
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1600/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 562/98 (2), ja erityisesti
sen 10 artiklan,
sekä katsoo, että
viljatuotteiden toimittamista Azoreille ja Madeiraan
koskevan tuen määrät vahvistetaan komission asetuksessa
(ETY) N:o 1833/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2355/98 (4); yhteisön
eurooppalaisessa osassa ja maailmanmarkkinoilla tapahtu-

neiden noteerausten ja hintojen muutosten johdosta
Azorien ja Madeiran hankintatuet olisi vahvistettava
uudelleen liitteessä esitettyjen määrien mukaisiksi, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1833/92, sellaisena kuin
se on muutettuna, liite tämän asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

173, 27.6.1992, s. 1
76, 13.3.1998, s. 6
185, 4.7.1992, s. 28
293, 31.10.1998, s. 17
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LIITE
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja
Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta 27 päivänä marraskuuta
1998 annettuun komission asetukseen
(ecua/tonni)
Tuen määrä
Tuote
(CN-koodi)

Määräpaikka
Azorit

Madeira

Tavallinen vehnä

(1001 90 99)

30,00

30,00

Ohra

(1003 00 90)

59,00

59,00

Maissi

(1005 90 00)

49,00

49,00

Durumvehnä

(1001 10 00)

8,00

8,00
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2552/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista
erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi 15 päivänä
kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1601/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2348/96 (2), ja erityisesti sen 3
artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo, että
viljatuotteiden toimittamista Kanariansaarille koskevan
tuen määrät vahvistetaan komission asetuksessa (ETY) N:o
1832/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2354/98 (4); yhteisön eurooppalaisessa
osassa ja maailmanmarkkinoilla tapahtuneiden notee-

rausten ja hintojen muutosten johdosta Kanariansaarten
hankintatuet olisi vahvistettava uudelleen liitteessä esitettyjen määrien mukaisiksi, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1832/92, sellaisena kuin
se on muutettuna, liite tämän asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

173,
320,
185,
293,

27.6.1992, s. 13
11.12.1996, s. 1
4.7.1992, s. 26
31.10.1998, s. 15
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LIITE
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille
annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta 27 päivänä marraskuuta 1998 annettuun komission asetukseen
(ecua/tonni)
Tuote
(CN-koodi)

Tuen määrä

Tavallinen vehnä

(1001 90 99)

30,00

Ohra

(1003 00 90)

59,00

Maissi

(1005 90 00)

49,00

Durumvehnä

(1001 10 00)

8,00

Kaura

(1004 00 00)

57,00
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2553/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi
Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92
muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista
erityistoimenpiteistä Ranskan merentakaisten departementtien hyväksi 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3763/91 (1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2598/95 (2), ja erityisesti sen 2 artiklan 6 kohdan,
sekä katsoo, että
viljatuotteiden toimittamista Ranskan merentakaisiin
departementteihin (MD) koskevan tuen määrät
vahvistetaan komission asetuksessa (ETY) N:o 391/92 (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 2353/98 (4); yhteisön eurooppalaisessa osassa ja maailmanmarkkinoilla tapahtuneiden noteerausten ja hintojen

muutosten vuoksi Ranskan merentakaisten departementtien hankintatuki olisi vahvistettava uudelleen liitteessä
esitettyjen määrien mukaiseksi, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (ETY) N:o 391/92, sellaisena kuin se
on muutettuna, liite tämän asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

356, 24.12.1991, s. 1
267, 9.11.1995, s. 1
43, 19.2.1992, s. 23
293, 31.10.1998, s. 13
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LIITE
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta 27 päivänä
marraskuuta 1998 annettuun komission asetukseen
(ecua/tonni)
Tuen määrä
Tuote
(CN-koodi)

Määräpaikka
Guadeloupe

Martinique

Ranskan
Guyana

Réunion

(1001 90 99)

33,00

33,00

33,00

36,00

Ohra
(1003 00 90)

62,00

62,00

62,00

65,00

Maissi
(1005 90 00)

52,00

52,00

52,00

55,00

Durumvehnä
(1001 10 00)

12,00

12,00

12,00

16,00

Tavallinen vehnä

L 320/16

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

28. 11. 98

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2554/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
interventioon ostetun naudanlihan ensimmäisostohinnan ja määrien vahvistamisesta asetuksen (ETY) N:o 1627/89 mukaisten interventioita koskevien yleisten
toimenpiteiden osana toteutettua 213. osittaista tarjouskilpailua varten
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 komission asetuksella (EY) N:o
1633/98 (2), ja erityisesti sen 6 artiklan 7 kohdan,
sekä katsoo, että
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan
yleisten ja erityisten interventiotoimenpiteiden osalta 1
päivänä syyskuuta 1993 annetun komission asetuksen
(ETY) N:o 2456/93 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2304/98 (4), mukaisesti
avattiin tarjouskilpailu naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetun komission
asetuksen (ETY) N:o 1627/89 (5), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2466/98 (6)
asetuksen (ETY) N:o 2456/93 13 artiklan 1 kohdan
mukaisesti R3-laadulle vahvistetaan enimmäisostohinta
tarvittaessa kunkin osittaisen tarjouskilpailun osalta ottaen
huomioon saadut tarjoukset; 13 artiklan 2 kohdan
mukaan voidaan päättää jättää tarjouskilpailu ratkaisematta; saman asetuksen 14 artiklan mukaan ainoastaan
sellaiset tarjoukset, jotka ovat alhaisempia tai yhtä suuria
kuin mainittu enimmäishinta, mutta jotka eivät kuitenkaan ylitä 1 kohdassa tarkoitetulla summalla korotettua

kansallisten ja alueellisten markkinoiden keskihintaa,
otetaan huomioon,
213. osittaisen tarjouskilpailun tarjousten tutkimisen
jälkeen ja ottaen huomioon asetuksen (ETY) N:o 805/68 6
artiklan 1 kohdan mukaisesti markkinoiden kohtuullisen
tukemisen asettamat vaatimukset sekä teurastusten kausittainen kehitys, säädettävä enimmäisostohinta sekä interventioon hyväksyttävät määrät, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksella (ETY) N:o 1627/89 avatussa 213. osittaisessa
tarjouskilpailussa:
a) A-luokassa tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta
b) C-luokan osalta:
— enimmäisostohinta vahvistetaan 231,50 ecuksi 100
kilogrammalta R3-laadun ruhoja tai puoliruhoja,
— ruhojen ja puoliruhojen hyväksytty enimmäismäärä
vahvistetaan 1 835 tonniksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 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

148,
210,
225,
288,
159,
307,

28.6.1968, s. 24
28.7.1998, s. 17
4.9.1993, s. 4
27.10.1998, s. 3
10.6.1989, s. 36
17.11.1998, s. 13
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2555/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
maitotuotteiden toimittamisesta elintarvikeapuna
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallinnasta sekä elintarviketurvaan liittyvistä
erityisistä tukitoimista 27 päivänä kesäkuuta 1996
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 (1) ja
erityisesti sen 24 artiklan 1 kohdan b alakohdan,
sekä katsoo, että
edellä mainitussa asetuksessa vahvistetaan luettelo maista
ja elimistä, joille voidaan toimittaa yhteisön tukea, ja
määritetään yleiset perusteet elintarvikeavun kuljettamisesta fob-toimitusvaiheen jälkeen,
useiden elintarvikeavun antamista koskevien päätösten
johdosta komissio on myöntänyt tietyille vastaanottajille
maitojauhetta, ja
nämä toimitukset olisi tehtävä neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1292/96 mukaisesti yhteisön elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden liikkeelle saattamista koskevista yleisistä yksityiskohtaisista säännöistä 16 päivänä joulukuuta
1997 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2519/

97 (2) annettujen sääntöjen mukaan, on tarpeen tarkentaa
erityisesti toimittamista koskevat määräajat ja ehdot siitä
aiheutuneiden kustannusten määrittämisessä,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Yhteisössä saatetaan liikkeelle maitotuotteita niiden
toimittamiseksi yhteisön elintarvikeapuna liitteessä osoitetuille vastaanottajille asetuksen (EY) N:o 2519/97 säännösten mukaisesti ja liitteessä luetelluin edellytyksin.
Tarjoajan katsotaan saaneen tietoonsa kaikki sovellettavat
yleiset ja erityiset ehdot ja hyväksyneen ne. Mitään muita
hänen tarjoukseensa sisältyviä ehtoja tai varauksia ei oteta
huomioon.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 166, 5.7.1996, s. 1

(2) EYVL L 346, 17.12.1997, s. 23
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LIITE
ERÄ A
1. Toimen N:o: 1524/95
2. Edunsaaja (2): Peru
3. Edunsaajan edustaja: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) av. Argentina 3017, El
Callao, Faksi: (51-14) 426 5410
4. Määrämaa: Peru
5. Hankittava tuote: vitaminoitu rasvaton maitojauhe
6. Kokonaismäärä (tonnia netto): 500
7. Erien lukumäärä: 1
8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu (3) (5): katso EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (I.B.(1))
9. Pakkaaminen: katso EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1 (6.3.A ja B.(2))
10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät (6): katso EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (I.B.(3))
— merkinnöissä käytettävä kieli: espanja
— Lisämerkinnät: ”Distribución gratuita” + ”Fecha de caducicad:. . .”
11. Tuotteen hankintatapa: yhteisön markkinat
Rasvattoman maitojauheen valmistus ja vitamiinien lisäys on tehtävä toimituksen myöntämisen jälkeen.
12. Vahvistettu toimitusvaihe: toimitettu määräpaikkaan (7)
13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe:
14. a) Laivaussatama:

—

b) Lastauspaikka:

—

15. Purkaussatama:

toimitettu vapaasti laivaussatamaan

—

16. Määräpaikka: entrepôt PRONAA (katso kohta 3)
— välisatama tai -varasto:
— maakuljetusreitti: —

—

17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen:
— ensimmäinen määräaika: 28.2.1999
— toinen määräaika: 14.3.1999
18. Toimituskausi tai toimituksen vaihtoehtoisen vaiheen määräaika:
— ensimmäinen määräaika: 18.–31.1.1999
— toinen määräaika: 1.–14.2.1999
19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa):
— ensimmäinen määräaika: 14.12.1998
— toinen määräaika: 4.1.1999
20. Tarjousvakuuden määrä: 20 ecua tonnia kohti
21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite (1):
Bureau de l’aide alimentaire
Attn. Mr. T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
teleksi: 25670 AGREC B; faksi: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (ainoastaan)
22. Vientituki (4): 25.11.1998 sovellettava tuki, joka on vahvistettu komission asetuksella (EY) N:o 2438/98
(EYVL L 303, 13.11.1998, s. 12)
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Viitteet:
(1) Lisätietoja: André Debongnie puh.: (32-2) 295 14 65
Torben Vestergaard puh.: (32-2) 299 30 50.
(2) Toimittajan on otettava yhteyttä vastaanottajaan mahdollisimman pian selvittääkseen, mitä kuljetusasiakirjoja tarvitaan.
(3) Toimittajan on annettava vastaanottajalle viralliselta laitokselta peräisin oleva todistus siitä, että kyseisessä
jäsenvaltiossa voimassa olevat ydinsäteilyä koskevat normit eivät ylity toimitettavan tuotteen osalta.
Radioaktiivisuustodistuksessa on oltava cesium-134- ja -137- sekä jodi-131-taso.
(4) Komission asetusta (EY) N:o 259/98 (EYVL L 25, 31.1.1998, s. 39) sovelletaan vientitukeen. Edellä mainitun
asetuksen 2 artiklassa tarkoitettu päivämäärä on tämän liitteen kohtaan 22 merkitty päivämäärä.
Tavaran toimittajaa pyydetään kiinnittämään huomiota mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan viimeiseen
alakohtaan. Kopio todistuksesta on toimitettava heti vienti-ilmoituksen hyväksymisen jälkeen telefaksinumeroon (32-2) 296 20 05.
(5) Toimittaja toimittaa vastaanottajalle tai tämän edustajalle toimituksen yhteydessä seuraavat asiakirjat:
— virallisen toimielimen antama terveystodistus siitä, että tuote on valmistettu erinomaisissa hygieniaolosuhteissa pätevän teknisen henkilökunnan valvonnassa. Terveystodistuksessa on oltava pastöroinnin
lämpötila ja kesto, käsittelyn lämpötila ja kesto sumutuskuivaustornissa ja viimeinen kulutuspäivämäärä.
— virallisen toimielimen antama eläinlääkärintodistus siitä, että raakamaidon tuotantoalueella ei ole jalostusta edeltävien kahdentoista kuukauden aikana esiintynyt suu- ja sorkkatautia eikä mitään muuta
ilmoituspakon alaista tartuntatautia tai tarttuvaa tautia.
(6) Poiketen siitä, mitä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 114, 29.4.1991 määrätään, I.A.3.c kohdan
teksti korvataan seuraavalla tekstillä ”merkintä 'Euroopan yhteisö'”.
(7) Asetuksen (EY) N:o 2519/97 14 artiklan 3 kohdan säännösten lisäksi vuokratut alukset eivät saa esiintyä
missään neljästä viimeisimmästä neljännesvuosittaisesta pysäytettyjen alusten luettelosta, jota julkaistaan
Pariisissa allekirjoitetun satamavaltioiden harjoittamaa tarkastustoimintaa koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti (neuvoston direktiivi 95/21/EY (EYVL L 157, 7.7.1995, s. 1)).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2556/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
yhteisön sekä Slovenian tasavallan välisessä väliaikaisessa sopimuksessa määrätyn
naudanlihaa koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevien yksityiskohtaisten
sääntöjen vahvistamisesta vuodeksi 1999
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisön,
Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Slovenian tasavallan kauppaa ja
kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi 24 päivänä helmikuuta 1997
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 410/97 (1), ja
erityisesti sen 1 artiklan
sekä katsoo, että
Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja
Euroopan atomienergiayhteisön sekä Slovenian tasavallan
kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus (2), jäljempänä ”sopimus”, allekirjoitettiin
Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 1996; Eurooppa-sopimuksen voimaantuloa odotettaessa neuvosto ja komissio
päättivät, että sopimusta sovelletaan yhteisössä väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 1997,

muutettuna asetuksella (EY) N:o 2365/98 (6), tietyistä
säännöksistä; lisäksi on syytä säätää, että todistukset annetaan harkinta-ajan jälkeen ja tarvittaessa yhtenäistä vähennysprosenttia soveltaen,
kyseiselle naudanliha-alan järjestelmälle ominaisen
keinottelu-uhan vuoksi on määritettävä täsmällisesti ne
edellytykset, joilla toimijat pääsevät osalliseksi tästä järjestelmästä; näiden edellytysten tarkistamiseksi hakemukset
olisi tehtävä siinä jäsenvaltiossa, jossa tuoja on merkitty
arvonlisäverovelvollisen luetteloon, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

sopimuksessa määrätään vuodeksi 1999 alennetuin tullein
avattavasta naudanlihan tariffikiintiöstä; tämän vuoksi on
syytä vahvistaa soveltamista koskevat yksityiskohtaiset
säännöt kyseisen määrän osalta,

1. Slovenian kanssa tehdyssä väliaikaisessa sopimuksessa avatun tariffikiintiön osana voidaan 1 päivästä
tammikuuta 31 päivään joulukuuta 1999 tuoda 8 400
tonnia tuoretta tai jäädytettyä CN-koodiin ex 02 01 10 00
(ruhoina), 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50 ja 0201 30
kuuluvaa Sloveniasta peräisin olevaa naudanlihaa.

vahvistettujen määrien tuonnin säännöllisyyden varmistamiseksi on aiheellista jakaa määrät eri kausille,

Tämän tariffikiintiön järjestysnumero on 09.4082.

on syytä säätää mainitun järjestelmän hallinnoimisesta
tuontitodistusten avulla; tätä tarkoitusta varten on syytä
antaa erityisesti hakemusten esittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä säätää tiedoista, jotka on merkittävä
todistushakemuksiin ja todistuksiin, poiketen tai täydentäen tarvittaessa maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja
ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista
koskevista yhteisistä säännöistä 16 päivänä marraskuuta
1988 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3719/88 (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 1044/98 (4), sekä naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 2377/80 kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1445/95 (5), sellaisena kuin se on
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

62, 4.3.1997, s. 5
344, 31.12.1996, s. 3
331, 2.12.1988, s. 1
149, 20.5.1998, s. 11
143, 27.6.1995, s. 35

2. Arvotullia ja yhteisessä tullitariffissa vahvistettuja
tuontitullin erityisiä määriä alennetaan 80 prosentilla 1
kohdassa tarkotetun lihan osalta.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä jaetaan vuoden
aikana seuraavasti:
— 4 200 tonnia 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 1999 välisenä ajanjaksona,
— 4 200 tonnia 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 1999 välisenä ajanjaksona.
4. Jos vuoden 1999 aikana edellisessä kohdassa täsmennettyä ensimmäistä ajanjaksoa koskevissa tuontitodistushakemuksissa haettu määrä on pienempi kuin käytettävissä oleva määrä, jäljelle jäävä määrä lisätään seuraavalla
ajanjaksolla käytettävissä olevaan määrään.
(6) EYVL L 293, 31.10.1998, s. 49
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2 artikla
1.

Päästäkseen osalliseksi tuontijärjestelmistä:

a) tuontitodistuksen hakijan on oltava luonnollinen
henkilö tai oikeushenkilö, joka hakemuksen esittämishetkellä pystyy kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisia
viranomaisia tyydyttävällä tavalla todistamaan harjoittaneensa viimeisen kahdentoista kuukauden aikana
vähintään kerran kaupallista toimintaa naudanlihaalalla kolmansien maiden kanssa; hakijan on oltava
merkitty kansalliseen arvonlisäverovelvollisten luetteloon;
b) todistushakemus voidaan esittää ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jossa hakija on merkitty luetteloon;
c) todistushakemuksen on koskettava vähintään 15
tonnin määrää tuotepainona ilmaistuna ylittämättä
käytettävissä olevaa määrää;
d) todistushakemuksen ja todistuksen 8 kohdassa on
oltava maininta alkuperämaasta; todistus velvoittaa
tuontiin mainitusta maasta;
e) todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on
oltava järjestysnumero 09.4082 ja vähintään yksi
seuraavista maininnoista:

2. Sama hakija voi jättää vain yhden hakemuksen. Jos
sama hakija jättää useamman kuin yhden hakemuksen,
hakijan kaikki hakemukset hylätään.
3. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi
viimeistään viidentenä hakemusten jättökauden päättymistä seuraavana työpäivänä tehdyt hakemukset, jotka
koskevat 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua määrää. Tiedonantoon on sisällyttävä luettelo hakijoista ja haetuista
määristä.
Kaikki tiedonannot, mukaan lukien ”tyhjät ilmoitukset”,
on lähetettävä teleksillä tai telekopiona käyttäen tämän
asetuksen liitteessä olevaa lomaketta, jos hakemuksia on
tehty.
4. Komissio päättää, missä määrin todistushakemukset
voidaan hyväksyä.
Jos määrä, jolle todistuksia on haettu, ylittää käytettävissä
olevan määrän, komissio vahvistaa haettuja määriä
koskevan yhtenäisen vähennysprosentin.
5. Todistukset on annettava mahdollisimman nopeasti,
ellei komission hakemusten hyväksymispäätöksestä
muuta johdu.

— Reglamento (CE) no 2556/98

4 artikla

— Forordning (EF) nr. 2556/98
— Verordnung (EG) Nr. 2556/98
— Κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2556/98
— Regulation (EC) No 2556/98
— Règlement (CE) no 2556/98
— Regolamento (CE) n. 2556/98
— Verordening (EG) nr. 2556/98
— Regulamento (CE) në 2556/98
— Asetuksen (EY) N:o 2556/98
— Förordning (EG) nr 2556/98.
2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1445/95 5
artiklassa säädetään, todistushakemuksen ja todistuksen 16
kohdassa on mainittva yksi tai useampi 1 artiklan 1
kohdassa tarkoitetuista CN-koodeista.

3 artikla
1.

Todistushakemukset voidaan jättää ainoastaan:

— 6 päivän ja 15 päivän tammikuuta 1999 välisenä
aikana 1 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun määrän osalta,
— 1 päivän ja 12 päivän heinäkuuta 1999 välisenä aikana
1 artiklan 3 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetun määrän osalta.

L 320/21

1. Asetusten (ETY) N:o 3719/88 ja (EY) N:o 1445/95
säännöksiä sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
tämän asetuksen säännösten soveltamista.
2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1445/95 3
artiklassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti laaditut
tuontitodistukset ovat voimassa 180 päivää niiden antopäivästä. Todistusten voimassaoloaika päättyy kuitenkin
31 päivänä joulukuuta 1999.
3.

Todistukset ovat voimassa koko yhteisössä.

5 artikla
Tuotteisiin sovelletaan 1 artiklassa tarkoitettuja tulleja
esitettäessä viejämaan antama EUR.1-tavaratodistus väliaikaisen sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 4
mukaisesti, tai ilmoitus, jonka viejä on laatinut mainittujen pöytäkirjojen määräysten mukaisesti.

6 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

28. 11. 98

28. 11. 98

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

L 320/23

LIITE
Telekopionumero: (32 2) 29 66 027 / 295 36 13
Asetuksen (EY) N:o 2556/98 soveltaminen
Järjestysnumero 09.4082
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO PO VI/D/2 — NAUDANLIHA-ALA

TUONTITODISTUSHAKEMUS
Päivämäärä: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jäsenvaltio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Järjestysnumero (1)

Hakija
(nimi ja osoite)

Määrä
(tonneina)

Yhteensä
Jäsenvaltio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faksinumero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhelinnumero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Juokseva numerointi.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2557/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä
193. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen
enimmäismäärän vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 (1), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1587/
96 (2), ja erityisesti sen 7 a artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että
yhteisössä suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle
tarjouskilpailulla myönnettävästä tuesta 20 päivänä helmikuuta 1990 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 429/
90 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 417/98 (4), mukaisesti interventioelimet
aloittavat pysyvän tarjouskilpailun tuen myöntämiseksi
voiöljylle; mainitun asetuksen 6 artiklassa säädetään, että
jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset
huomioon ottaen on vahvistettava vähintään 96 prosenttia
rasva-ainetta sisältävälle voiöljylle myönnettävän tuen
enimmäismäärä tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta; käyttötarkoitusvakuuden määrä on
vahvistettava tämän mukaisesti,

saatujen tarjousten tutkimisesta seuraa, että olisi vahvistettava tarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella tuen
enimmäismäärä jäljempänä tarkoitetulle tasolle ja määrättävä sen perusteella käyttötarkoitusvakuus, ja
tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 193. erityisessä tarjouskilpailussa tuen enimmäismäärä ja käyttötarkoitusvakuus
vahvistetaan seuraavasti:
— tuen enimmäismäärä:
— käyttötarkoitusvakuus:

134 ecua/100 kg
148 ecua/100 kg.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä marraskuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

148, 28.6.1968, s. 13
206, 16.8.1996, s. 21
45, 21.2.1990, s. 8
52, 21.2.1998, s. 18

28. 11. 98

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

L 320/25

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2558/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän
tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän
tarjouskilpailun osana järjestetyssä 21. erityisessä tarjouskilpailussa
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 (1), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1587/
96 (2), ja erityisesti sen 6 artiklan 3 ja 6 kohdan ja 12
artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että
voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1982/98 (4),
mukaisesti interventioelimet myyvät tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia voimääriä ja myöntävät kermalle,
voille ja voiöljylle tukea; mainitun asetuksen 18 artiklassa
säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa
saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava voin

vähimmäismyyntihinta sekä kermalle, voille ja voiöljylle,
jotka voidaan erottaa niiden käyttötarkoituksen, voin
rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti, myönnettävän tuen enimmäismäärä, tai voidaan pitää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta; jalostusvakuuksien
määrä tai määrät on vahvistettava tämän mukaisesti, ja
tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 21. erityisessä tarjouskilpailussa vähimmäismyyntihinta, tuen enimmäismäärä ja jalostusvakuuden määrä vahvistetaan liitteessä
olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä marraskuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

148,
206,
350,
256,

28.6.1968, s. 13
16.8.1996, s. 21
20.12.1997, s. 3
18.9.1998, s. 9
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LIITE
voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana
järjestetyssä 21. erityisessä tarjouskilpailussa 27 päivänä marraskuuta 1998 annettuun komission
asetukseen
(ecua/100 kg)
Kaavat

A
Merkkiaineilla

Ilman
merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman
merkkiaineita

Sellaisenaan

—

229

—

—

Voiöljy

—

—

—

—

Sellaisenaan

—

120

—

—

Voiöljy

—

—

—

—

Voi ≥ 82 %

109

105

—

105

Voi : 82 %

104

100

—

100

Voiöljy

134

130

134

130

Kerma

—

—

46

44

Voi

120

—

—

—

Voiöljy

148

—

148

—

Kerma

—

—

51

—

Käyttötavat

Vähimmäismyyntihinta

Voi
≥ 82 %

Jalostusvakuus

Tuen
enimmäismäärä

Jalostusvakuus

B
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2559/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
alkoholin täydellistä denaturointia koskevien menetelmien molemminpuolisesta
tunnustamisesta valmisteverottomuutta varten annetun asetuksen (EY) N:o 3199/
93 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY (1),
ja erityisesti sen 27 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta
yhteisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta
annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY (2), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/99/EY (3),
ja erityisesti sen 24 artiklan,

vaatimus on asianmukaisesti annettu tiedoksi ja hyväksytty kyseisen artiklan 3 ja 4 kohtien mukaisesti,
Italia on ilmoittanut asetuksella (EY) N:o 3199/93 vahvistetun denaturoimisaineen muutoksesta,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 3199/93 liitteen Italiaa
koskeva alakohta seuraavalla:
”Italia:
Denaturoitavan etyylialkoholin vedettömän alkoholin
pitoisuus ei saa olla alle 90 tilavuusprosenttia. Hehtolitraan vedetöntä etyylialkoholia lisätään:

ottaa huomioon alkoholin täydellistä denaturointia koskevien menetelmien molemminpuolisesta tunnustamisesta
valmisteverottomuutta varten 22 päivänä marraskuuta
annetun komission asetuksen (EY) N:o 3199/93 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2546/95 (5),

— 125 grammaa tiofeneä,
— 0,8 grammaa denatoniumbenzoaattia,
— 3 grammaa väriainetta CI Reactive Red 24,
25 prosenttinen vesiliuos w/w,
— 2 litraa metyylietyyliketonia.”

ottaa huomioon valmisteverokomitean lausunnon,
sekä katsoo, että
direktiivin 92/83/ETY 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan
nojalla jäsenvaltiot ovat velvollisia vapauttamaan valmisteverosta minkä tahansa jäsenvaltion määräyksen mukaisesti
täydellisesti denaturoidun alkoholin, jos tällainen

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 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Mario MONTI

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

316, 31.10.1992, s. 21
76, 23.3.1992, s. 1
8, 11.1.1997, s. 12
288, 23.11.1993, s. 12
260, 31.10.1995, s. 45
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2560/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi
eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90
liitteiden I ja II muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

osalta enimmäismäärät olisi vahvistettava myös munille,
maidolle ja hunajalle,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

valnemuliini olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90
liitteeseen I,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien
enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o
1191/98 (2), ja erityisesti sen 6, 7 ja 8 artiklan,

cinnamomi cassiae aetheroleum, kupariheptonaatti, kuparimetionaatti, kuparioksidi, kuparisulfaatti, alfaprostoli,
dikuparioksidi, rifaksimiini, angelicae radix aetheroleum,
anisi aetheroleum, kupariglukonaatti, caryophylli aetheroleum, cinnamomi ceylanici aetheroleum, citri aetheroleum, citronellae aetheroleum, coriandri aetheroleum,
foeniculi aetheroleum, menthae piperitae aetheroleum,
myristicae aetheroleum, rosmarini aetheroleum, thymi
aetheroleum ja carvi aetheroleum olisi lisättävä asetuksen
(ETY) N:o 2377/90 liitteeseen II,

sekä katsoo, että
asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti, jäämien enimmäismäärät on vahvistettava asteittain kaikille farmakologisesti vaikuttaville aineille, joita käytetään yhteisössä elintarvikkeita tuottaville eläimille annettaviksi tarkoitetuissa
eläinlääkkeissä,
jäämien enimmäismäärät voidaan vahvistaa vasta, kun
eläinlääkekomitea on tutkinut kaikki asianmukaiset tiedot
kyseisen aineen jäämien turvallisuudesta eläinperäisten
elintarvikkeiden kuluttajalle ja niiden vaikutuksesta elintarvikkeiden teolliseen jalostukseen,
vahvistettaessa enimmäismääriä eläinperäisissä elintarvikkeissa oleville eläinlääkejäämille on tarpeen määritellä ne
eläinlajit, joissa jäämiä voi esiintyä, sallitut pitoisuudet
jokaiselle hoidetusta eläimestä saadulle lihakudokselle
(kohdekudos) ja jäämän luonne, joka on merkityksellinen
jäämien valvonnan kannalta (merkkijäämä),
jäämien valvomiseksi yhteisön lainsäädännön mukaisesti
on jäämien enimmäismäärät yleensä vahvistettava maksan
tai munuaisten kohdekudokselle; maksa ja munuaiset
poistetaan kuitenkin usein ruhoista kansainvälisessä
kaupassa, ja sen vuoksi enimmäismäärät on vahvistettava
myös lihas- ja rasvakudoksille,

olisi säädettävä tämän asetuksen voimaantuloa edeltävästä
60 päivän määräajasta, jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä
tämän asetuksen säännösten huomioon ottamiseksi tarvittavat mukautukset kyseisten eläinlääkkeiden markkinoille
saattamista koskeviin lupiin, jotka on myönnetty
neuvoston direktiivin 81/851/ETY (3), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/40/ETY (4),
mukaisesti, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteet I ja II
tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

munivalle siipikarjalle, maitoa tuottaville eläimille tai
mehiläisille annettavaksi tarkoitettujen eläinlääkkeiden

Tämä asetus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1
(2) EYVL L 165, 10.6.1998, s. 6

(3) EYVL L 317, 6.11.1981, s. 1
(4) EYVL L 214, 24.8.1993, s. 31
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Martin BANGEMANN

Komission jäsen

L 320/29

L 320/30

LIITE
A. Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liite I seuraavasti:
1.

Anti-infektiiviset aineet

1.2

Antibiootit
FI

1.2.8 Pleuromutiliinit
Farmakologisesti vaikuttava/t
aine/aineet

”Valnemuliini

Merkkijäämä

Valnemuliini

Eläinlajit

JEM

Sika

Muut määräykset

Lihas
Maksa
Munuaiset”

B. Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liite II seuraavasti:
1.

Epäorgaaniset kemialliset yhdisteet
Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

2.

Eläinlajit

”Kuparikloridi

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Kupariglukonaatti

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Kupariheptonaatti

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Kuparimetionaatti

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Kuparioksidi

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Kuparisulfaatti

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Dikuparioksidi

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit”

Muut määräykset

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

50 µg/kg
500 µg/kg
100 µg/kg

Kohdekudos

Orgaaniset kemialliset yhdisteet
Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Eläinlajit

Kani

Rifaksimiini

Kaikki elintarvikkeita tuottavat nisäkäslajit

Ainoastaan ulkoiseen käyttöön”

28. 11. 98

”Alfaprostoli

Muut määräykset

Kasviperäiset aineet
Farmakologisesti vaikuttava/t aine/aineet

Eläinlajit

Anisi aetheroleum

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Carvi aetheroleum

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Caryophylli aetheroleum

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Cinnamomi cassiae aetheroleum

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Cinnamomi ceylanici aetheroleum

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Citri aetheroleum

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Citronellae aetheroleum

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Coriandri aetheroleum

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Foeniculi aetheroleum

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Menthae piperitae aetheroleum

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Myristicae aetheroleum

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Rosmarini aetheroleum

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Thymi aetheroleum

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

Vain vastasyntyneillä eläimillä käytettäväksi”

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Kaikki elintarvikkeita tuottavat lajit

FI

”Angelicae radix aetheroleum

Muut määräykset
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2561/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja
riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta
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 2547/98 (2), ja
erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan kolmannen
alakohdan,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 3072/95 (3), sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2072/98 (4), ja erityisesti sen 13
artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että
elintarvikeapuna toimitettavista maataloustuotteista aiheutuvien menojen yhteisörahoituksesta 21 päivänä lokakuuta
1974 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2681/74 (5)
2 artiklassa säädetään, että asiaa koskevien yhteisön sääntöjen mukaisesti vahvistettuja vientitukia vastaava osa
menoista kuuluu Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastoon,
yhteisön elintarvikeaputoimia koskevan talousarvion laatimisen ja hallinnon helpottamiseksi ja jotta jäsenvaltiot
saisivat
tietoonsa
kansallisia
elintarvikeaputoimia
koskevan yhteisön rahoitusosuuden, olisi määriteltävä
näille toimille myönnettävien tukien taso,

asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklassa ja asetuksen
(EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädettyjä vientitukea
koskevia yleisiä sääntöjä ja sen soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin edellä
mainittuihin toimiin,
riisin vientituen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet määritellään asetuksen (EY) N:o 3072/95 13
artiklassa, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kansainvälisissä yleissopimuksissa tai muissa täydentävissä ohjelmissa sekä muissa yhteisön veloituksetonta
toimittamista koskevissa toimenpiteissä määrättyjen
yhteisön elintarvikeaputoimien ja kansallisten elintarvikeaputoimien osalta vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavat tuet vahvistetaan liitteen mukaisesti.
2 artikla
Pohjois-Koreaan suuntautuville yhteisön elintarvikeaputoimille vahvistetaan tuki, joka on 426 ecua/t CN-koodiin
1006 30 98 kuuluvien tuotteiden osalta.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181,
318,
329,
265,
288,

1.7.1992, s. 21
27.11.1998, s. 41
30.12.1995, s. 18
30.9.1998, s. 4
25.10.1974, s. 1
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LIITE
yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimittuihin vilja- ja riisialan
tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 27 päivänä marraskuuta 1998 annettuun
komission asetukseen
(ecua/t)
Tuotekoodi

Tuen määrä

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

27,00

1002 00 00 9000

70,00

1003 00 90 9000

56,00

1004 00 00 9400

54,00

1005 90 00 9000

46,00

1006 30 92 9100

142,00

1006 30 92 9900

142,00

1006 30 94 9100

142,00

1006 30 94 9900

142,00

1006 30 96 9100

142,00

1006 30 96 9900

142,00

1006 30 98 9100

142,00

1006 30 98 9900

142,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

46,00

1101 00 15 9100

37,25

1101 00 15 9130

37,25

1102 20 10 9200

75,45

1102 20 10 9400

64,67

1102 30 00 9000

—

1102 90 10 9100

67,29

1103 11 10 9200

20,00

1103 11 90 9200

20,00

1103 13 10 9100

97,00

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

89,90

1104 21 50 9100

89,72

Huom.: Tuotekoodit ja alaviitteet määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1),
sellaisena kuin se muutettuna.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2562/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
tiettyjen AKT-valtioista peräisin olevien sianlihatuotteiden tuontiin sovellettavan
järjestelyn soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen
(ETY) N:o 904/90 kumoamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren
valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelystä ja asetuksen (ETY) N:o 715/90
kumoamisesta 20 päivänä heinäkuuta 1998 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1706/98 (1) ja erityisesti sen
30 artiklan,
ottaa huomioon sianlihan yhteisestä markkinajärjestelystä
29 päivänä lokakuua 1975 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2759/75 (2), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (3), ja erityisesti
sen 22 artiklan,
sekä katsoo, että
asetuksessa (EY) N:o 1706/98 pannaan täytäntöön
neljännen Lomén yleissopimuksen välitarkistuksen
seurauksena AKT-valtioiden tuontijärjestelyyn tehdyt
muutokset; asetuksen (EY) N:o 1706/98 9 artiklassa
otetaan käyttöön erityisesti järjestely tiettyjen sianliha-alan
tuotteiden tuontitullin alentamiseksi kiintiöiden rajoissa;
asetuksen (EY) N:o 1706/98 9 artiklassa säädetään tariffikiintiöiden suurentamisesta sekä mainitun asetuksen 9
artiklan 2 ja 3 kohdassa lueteltuihin tuotteisiin sovellettavien tullien lisäalennuksesta asetuksen (ETY) N:o 715/90
säännöksiin verrattuna; mainitussa asetuksessa säädetään
myös tiettyjen sen 9 artiklan 1 kohdassa lueteltujen sianlihatuotteiden tullinalennuksesta ilman sovellettavaa kiintiötä,
mainitun asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt olisi annettava näiden sianlihatuotteiden
osalta kyseisten kiintiöiden hallinnoimiseksi; näillä yksityiskohtaisilla säännöillä joko täydennetään tuonti-,
vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä
16 päivänä marraskuuta 1988 annettua komission asetusta
(ETY) N:o 3719/88 (4), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1044/98 (5), tai poiketaan
siitä,
(1)
(2)
(3)
(4)
( 5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

215,
282,
349,
331,
149,

1.8.1998, s. 12
1.11.1975, s. 1
31.12.1994, s. 105
2.12.1988, s. 1
20.5.1998, s. 11

kiintiöiden moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi
tuontitodistushakemusten osalta olisi vaadittava vakuus ja
määriteltävä tietyt hakijoita koskevat edellytykset; kiintiö
olisi jaettava vuoden ajalle ja todistusten voimassaoloaika
olisi määriteltävä,
ottaen huomioon asetuksessa (ETY) N:o 715/90 jo säädettyjen järjestelyjen mukaisesti käytettävissä olleet määrät
vuoden 1998 uudet kiintiöt olisi asetettava asetuksessa
(EY) N:o 1706/98 vahvistettujen kiintiöiden mukaisesti,
tässä asetuksessa AKT 1 -ryhmällä viitataan asetuksen
(EY) N:o 1706/98 9 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin tuotteisiin, AKT 2 -ryhmällä viitataan sen 9 artiklan 2
kohdassa lueteltuihin tuotteisiin ja AKT 3 -ryhmällä viitataan sen 9 artiklan 3 kohdassa lueteltuihin tuotteisiin,
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtiot)
tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta
(MMA) peräisin olevien tiettyjen sianliha-alan tuotteiden
tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä huhtikuuta 1990 annettu
komission asetus (ETY) N:o 904/90 (6), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1369/98 (7),
olisi kumottava,
olisi säädettävä tiettyjen alennettuihin tulleihin oikeutettujen sianlihatuotteiden tuontitodistusten antamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä,
tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä joulukuuta 1998
vuoden 1998 kiintiöiden moitteettoman hallinnoinnin
varmistamiseksi, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tuotaessa yhteisöön asetuksen (EY) N:o 1706/98 9
artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteessä I lueteltuihin CN-koodeihin kuuluvia tuotteita on esitettävä
tuontitodistus.
(6) EYVL L 93, 10.4.1990, s. 23
(7) EYVL L 185, 30.6.1998, s. 14
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Todistukset annetaan tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin ja asetuksessa (EY) N:o 1706/98 vahvistettujen kiintiöiden rajoissa.
Tässä asetuksessa tarkoitetuilla AKT-valtioista tulevilla
vuotuisilla määrillä on seuraavat järjestysnumerot: AKT 2
-ryhmän kiintiön numero on 09.4029 ja AKT 3 -ryhmän
numero on 09.4028.
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— AVS-produkt — forordning (EF) nr. 1706/98 og (EF)
nr. 2562/98
— AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 1706/98
und (EG) Nr. 2562/98
— Προϊν ΑΚΕ — Κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1706/98 και
(ΕΚ) αριθ. 2562/98
— ACP product — Regulations (EC) No 1706/98 and
(EC) No 2562/98

2 artikla

— Produit ACP — règlements (CE) no 1706/98 et (CE) no
2562/98

Asetuksen (EY) N:o 1706/98 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 500 tonnin vuotuinen kokonaiskiintiö ja 9 artiklan 3
kohdassa tarkoitettu 500 tonnin vuotuinen kiintiö jakautuvat vuoden ajalle seuraavasti:

— Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 1706/98 e (CE)
n. 2562/98

— 25 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 31 päivään
maaliskuuta,
— 25 prosenttia 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta,
— 25 prosenttia 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta,
— 25 prosenttia 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta.

— Produto ACP — Regulamentos (CE) në 1706/98 e
(CE) në 2562/98

Vuonna 1998 AKT 2 -ryhmän osalta käytettävissä oleva
määrä on kuitenkin 500 tonnia ja AKT 3 -ryhmän osalta
käytettävissä oleva määrä on 250 tonnia.
3 artikla
1. Edellä 1 artiklan kolmannessa alakohdassa tarkoitetun tuontitodistuksen hakijan on oltava sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka hakemuksen
tekohetkellä pystyy osoittamaan jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla harjoittaneensa
vähintään viimeisten kahdentoista kuukauden aikana
sianlihakauppaa kolmansien maiden kanssa. Tätä järjestelmää ei kuitenkaan sovelleta vähittäiskauppiaisiin tai
ravintoloitsijoihin, jotka myyvät tuotteitaan loppukäyttäjille.
2. Todistushakemuksessa voidaan mainita ainoastaan
yksi tämän asetuksen liitteessä I määritellyistä ryhmänumeroista. Se voi koskea useita eri CN-koodeihin kuuluvia
tuotteita. Tällöin kaikki CN-koodit on merkittävä todistushakemuksen 16 kohtaan ja tavaran kuvaukset 15
kohtaan.
Todistushakemuksen on koskettava vähintään yhtä tonnia
ja enintään 100 prosenttia 2 artiklassa määritetyn jakson
aikana kyseiselle ryhmälle käytettävissä olevasta määrästä.
3. Todistushakemuksen ja todistuksen 8 kohdassa on
oltava maininta alkuperämaasta; todistus velvoittaa
tuomaan ilmoitetusta maasta.
4. Todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on
oltava jokin seuraavista merkinnöistä:
— Producto ACP — Reglamentos (CE) no 1706/98 y (CE)
no 2562/98

— ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 1706/98 en
(EG) nr. 2562/98

— AKT-tuote — asetukset (EY) N:o 1706/98 ja (EY) N:o
2562/98
— AVS-produkt — förordningarna (EG) nr 1706/98 och
(EG) nr 2562/98.
5. Todistuksen 24 kohdassa on oltava jokin seuraavista
merkinnöistä:
— Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) no 2562/98
— Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr.
2562/98
— Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß
Verordnung (EG) Nr. 2562/98
— Μεωση του δασµο πωr προβλπεται στον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2562/98
— Customs duty reduction as provided for in Regulation
(EC) No 2562/98
— Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) no 2562/98
— Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2562/98
— Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 2562/98
— Redução do direito aduaneiro conforme previsto no
Regulamento (CE) në 2562/98
— Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o
2562/98
— Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr
2562/98.

4 artikla
1. Edellä 3 artiklassa tarkoitettuja todistushakemuksia
voidaan jättää ainoastaan kunkin 2 artiklassa määritellyn
jakson ensimmäisten kymmenen päivän kuluessa. Vuotta
1998 koskevat todistushakemukset on kuitenkin jätettävä
1–10 päivänä joulukuuta 1998.
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2. Todistushakemus voidaan hyväksyä ainoastaan, jos
hakija ilmoittaa kirjallisesti, ettei ole tehnyt ja sitoutuu
olemaan tekemättä kuluvalle jaksolle toista hakemusta
saman ryhmän tuotteista siinä jäsenvaltiossa, jossa hän on
jättänyt hakemuksen tai toisessa jäsenvaltiossa. Jos hakija
tekee enemmän kuin yhden hakemuksen saman ryhmän
tuotteista, yhtään näistä hakemuksista ei hyväksytä.

tujen tuotteiden tuontitodistusten voimassaoloaika on 150
päivää niiden tosiasiallisesta antopäivästä.

3. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi
kolmantena työpäivänä hakemusten jättämisen määräajan
päättymisestä kyseisen ryhmän tuotteiden osalta jätetyt
hakemukset. Tässä tiedonannossa on oltava luettelo hakijoista, tuotekoodit ja haetut määrät ryhmittäin sekä alkuperämaat.

Tuontitodistushakemuksiin liitetään vakuus, joka on kaikkien 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden osalta 30 ecua
100 kilogrammalta.

Tiedonannot, mukaan lukien tiedonannot siitä, ettei
hakemuksia ole tehty, on toimitettava teleksillä tai faksilla
säädettynä työpäivänä liitteessä II esitetyn mallin mukaisesti, jos yhtään hakemusta ei ole jätetty, ja liitteissä II ja
III esitettyjen mallien mukaisesti, jos hakemuksia on
jätetty.

Tuotteita voidaan tuoda tässä asetuksessa säädetyn tuontitullin alennusta koskevan järjestelmän mukaisesti ainoastaan, jos viejämaiden toimivaltaiset viranomaiset todistavat
niiden alkuperän kyseisiin tuotteisiin sovellettavien alkuperäsääntöjen mukaisesti Loméssa 15 päivänä joulukuuta
1989 allekirjoitetun neljännen AKT–ETY -yleissopimuksen pöytäkirjan 1 nojalla.

4. Todistukset annetaan mahdollisimman pian, jollei
komission tekemistä hakemusten hyväksymistä koskevista
päätöksistä muuta johdu.
5. Komissio päättää, missä määrin 3 artiklassa tarkoitetuissa hakemuksissa olevat määrät voidaan hyväksyä.
Jos haetut määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät,
komissio vahvistaa niille yhtenäisen vähennysprosentin.
Jos hakemuksissa oleva kokonaismäärä on pienempi kuin
käytettävissä oleva määrä, komissio laskee jäljellä olevan
määrän, joka lisätään saman vuoden seuraavan jakson
käytettävissä olevaan määrään.
5 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 21 artiklan 2 kohdan
mukaisesti 1 artiklan kolmannessa alakohdassa tarkoitet-

Tämän asetuksen mukaisesti annetut tuontitodistukset
eivät ole siirrettävissä.
6 artikla

7 artikla

8 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 säännöksiä sovelletaan,
jollei tämän asetuksen säännösten soveltamisesta muuta
johdu.
9 artikla
Kumotaan asetus (ETY) N:o 904/90.
10 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE I
Asetuksen (EY) N:o 1706/98 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet
Järjestysnumero

Ryhmänumero

AKT1

CN-koodi

0103 91 10
0103 92 11
0103 92 19
1501 00 11
1501 00 19
1602 10 00
1602 20 90
1602 41 10
1602 42 10
1602 49
ex 1602 90 10
1602 90 51
1902 20 30

Tullin
alennus
(%)

16

Asetuksen (EY) N:o 1706/98 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuotteet
Järjestysnumero

Ryhmänumero

09.4029

AKT2

CN-koodi

0203 11 10
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
ex 0203 19 55 (1)
0203 19 59
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
ex 0203 29 55 (1)
0203 29 59
0206 30 21
0206 30 31
0206 41 91
0206 49 91
0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30
0210 11 11–0210 11 39
0210 12 11
0210 12 19
0210 19 10–0210 19 89
0210 90 39

Tullin
alennus
(%)

Vuosittainen
kiintiö
(tonnia)

50

500

(1) Lukuun ottamatta yksittäin pakattuja sisäfileitä.

Asetuksen (EY) N:o 1706/98 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tuotteet
Järjestysnumero

Ryhmänumero

09.4028

AKT3

CN-koodi

1601 00

Tullin
alennus
(%)

Vuosittainen
kiintiö
(tonnia)

65

500
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LIITE II
Asetuksen (EY) n:o 2562/98 soveltaminen — AKT-tuonti
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO
Todistushakemus

PO VI/D/3  Sianliha-ala
Päivämäärä

Kausi

Jäsenvaltio:
Lähettäjä:
Yhteyshenkilö:
Puhelin:
Telekopio:
Vastaanottaja: PO VI/D/3  Telekopio: (32-2) 296 62 79–296 12 27
Ryhmänumero

AKT2
AKT3

Haettu määrä
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LIITE III
Asetuksen (EY) n:o 2562/98 soveltaminen  AKT-tuonti
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO
Todistushakemus

PO VI/D/3  Sianliha-ala
Päivämäärä

Kausi

Jäsenvaltio:

(tonnia)
Ryhmänumero

CN-koodi

Hakija
(nimi ja osoite)

Määrä

Alkuperämaa

AKT2

Yhteensä tuotetta kohden

(tonnia)
Ryhmänumero

CN-koodi

Hakija
(nimi ja osoite)

AKT3

Yhteensä tuotetta kohden

Määrä

Alkuperämaa
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2563/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
tarjouskilpailusta Réunioiniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin vientituen määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2072/98 (2), ja erityisesti
sen 10 artiklan 1 kohdan,

3 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 2692/89 7 artiklan 3 kohdan a
alakohdassa tarkoitettu vakuus on 30 ecua tonnilta.
4 artikla
Tämän tarjouskilpailun yhteydessä annettujen vientitodistusten voimassaoloajan vahvistamiseksi niitä pidetään
tarjouksen viimeisenä jättöpäivänä annettuina.

sekä katsoo, että
komission asetuksessa (ETY) N:o 2692/89 (3) vahvistetaan
Réunionin riisitoimituksia koskevat yksityiskohtaiset
soveltamissäännöt,
Réunionin riisin hankintatilanteen tarkastelu osoittaa,
ettei riisiä ole saatavilla; ottaen huomioon riisin saatavuus
yhteisön markkinoilla, on syytä antaa Réunionille
mahdollisuus hankkia sitä yhteisön markkinoilta;
Réunionin erityisen tilanteen vuoksi toimitettavia määriä
on aiheellista rajoittaa ja vahvistaa tuen määrä tarjouskilpailulla, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1. Avataan asetuksen (EY) N:o 3072/95 10 artiklan 1
kohdassa
tarkoitettu
tarjouskilpailu
CN-koodiin
1006 20 98 kuuluvan, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuesta.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tarjouskilpailu jatkuu
24 päivään kesäkuuta 1999 asti. Kyseisenä aikana järjestetään viikoittaisia tarjouskilpailuja, joihin littyvien
tarjousten jättöpäivät vahvistetaan tarjouskilpailuilmoituksessa.
3. Tarjouskilpailu järjestetään asetuksen (ETY) N:o
2692/89 säännösten ja tämän asetuksen säännösten
mukaisesti.
2 artikla
Tarjoukset voidaan hyväksyä ainoastaan, jos ne koskevat
vähintään 50 tonnin ja enintään 3 000 tonnin vietävää
määrää.
(1) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18
(2) EYVL L 265, 30.9.1998, s. 4
(3) EYVL L 261, 7.9.1989, s. 8

5 artikla
Jätettyjen tarjousten on saavuttava komissiolle jäsenvaltioiden välityksellä viimeistään puolitoista tuntia tarjouskilpailuilmoituksessa tarjousten viikottaiselle jättämiselle
asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Tarjoukset on
esitettävä liitteessä olevan mallin mukaisesti.
Jos tarjouksia ei ole jätetty, jäsenvaltioiden on ilmoitettava
siitä komissiolle edellisessä kohdassa tarkoitetussa määräajassa.
6 artikla
Tarjousten jättämistä koskevilla kellonajoilla tarkoitetaan
Belgian aikaa.
7 artikla
1. Komissio päättää jätettyjen tarjousten perusteella
asetuksen (EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti joko:
— vahvistaa enimmäisvientituen määrä, tai
— olla jatkamatta tarjouskilpailua.
2. Kun enimmäisvientituki on vahvistettu, tarjouskilpailu ratkaistaan sen tarjouksen tekijän tai niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhaisempi.
8 artikla
Tarjousten jättämiselle asetettu määräaika päättyy ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun osalta 10 päivänä joulukuuta 1998 kello 10.
Tarjousten viimeiseksi jättöpäiväksi vahvistetaan 24 päivä
kesäkuuta 1999.
9 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

L 320/41

L 320/42

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

28. 11. 98

LIITE
Viikoittainen tarjouskilpailu Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin vientituesta
Tarjousten jättämisen määräaika (päivämäärä/kellonaika)
1

2

3

Tarjouksen tekijän
numero

Määrä
(tonneina)

Vientituen määrä
(ecuina tonnilta)

1
2
3
4
5
jne.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2564/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
tarjouskilpailun avaamisesta tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan
hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan
hiotun pitkäjyväisen A-riisin vientituen määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2072/98 (2), ja erityisesti
sen 13 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että

N:o 2145/92 liitteessä tarkennettuja alueita I–VI, lukuun
ottamatta Viroa, Unkaria, Puolaa, Tšekkiä, Sloveniaa,
Kyprosta ja Turkkia, sekä aluetta VIII, lukuun ottamatta
Guyanaa, Madagaskaria ja Surinamia, koskeva vientituen
tarjouskilpailu.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tarjouskilpailu jatkuu
24 päivään kesäkuuta 1999 asti. Kyseisenä aikana järjestetään viikoittaisia tarjouskilpailuja, joihin liittyvien
tarjousten viimeiset jättöpäivät määritetään tarjouskilpailuilmoituksessa.

arvioidun hankintataseen tarkastelu osoittaa, että tuottajilla on hallussaan vientikelpoisia riisimääriä; tämä tilanne
voi vaikeuttaa tuottajahintojen normaalia kehitystä markkinointivuonna 1998/99,

3. Tarjouskilpailu järjestetään asetuksen (ETY) N:o 584/
75 säännösten ja myöhempien säännösten mukaisesti.

tilanteen korjaamiseksi olisi säädettävä vientituen myöntämisestä vientiin alueille, jotka voivat hankkia kyseisiä
tuotteita yhteisöstä; riisimarkkinoiden erityistilanteen
vuoksi on aiheellista rajoittaa tuen määrää ja soveltaa
asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklaa, jossa säädetään
mahdollisuudesta vahvistaa vientituen määrä tarjouskilpailulla,

2 artikla

olisi todettava, että tähän tarjouskilpailuun sovelletaan
vientituen tarjouskilpailuttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialalla 6 päivänä maaliskuuta 1975
annetun komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
299/95 (4), säännöksiä,
markkinahäiriöiden välttämiseksi tuottajamaissa on
suotavaa säätää tarjouskilpailun rajoittamisesta tiettyihin
komission asetuksen (ETY) N:o 2145/92 (5), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3304/94 (6),
liitteessä tarkoitettuihin alueisiin, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

Tarjoukset voidaan hyväksyä vain, jos ne koskevat 50
tonnin ja enintään 3 000 tonnin vietävää määrää.

3 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 584/75 3 artiklassa tarkoitettu
vakuus on 30 ecua tonnilta.

4 artikla
1. Poiketen siitä, mitä komission asetuksen (ETY) N:o
3719/88 (7) 21 artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän
tarjouskilpailun yhteydessä annettujen vientitodistusten
voimassaoloajan vahvistamiseksi niitä pidetään tarjouksen
jättöpäivänä annettuina.
2. Nämä luvat ovat voimassa niiden 1 kohdan mukaisesta antamispäivästä lähtien sitä seuraavan neljännen
kuukauden loppuun asti.

1 artikla
1. Avataan kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun
pitkäjyväisen A-riisin vientituen osalta asetuksen (ETY)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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329, 30.12.1995, s. 18
265, 30.9.1998, s. 4
61, 7.3.1975, s. 25
35, 15.2.1995, s. 8
214, 30.7.1992, s. 20
341, 30.12.1994, s. 48

5 artikla
Jätettyjen tarjousten on saavuttava komissiolle jäsenvaltioiden välityksellä viimeistään puolitoista tuntia tarjouskilpailuilmoituksessa tarjousten viikoittaiselle jättämiselle
asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Tarjoukset on
esitettävä liitteessä olevan mallin mukaisesti.
(7) EYVL L 331, 2.12.1988, s. 1
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Jos tarjouksia ei ole jätetty, jäsenvaltioiden on ilmoitettava
siitä komissiolle edellisessä kohdassa tarkoitetussa määräajassa.
6 artikla
Tarjousten jättämiselle asetetut määräajat ovat Belgian
aikaa.
7 artikla
1. Jätettyjen tarjousten perusteella komissio päättää
asetuksen (EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti joko:
— vahvistaa enimmäisvientituen ottaen huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädetyt
perusteet, tai
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— olla jatkamatta tarjouskilpailua.
2. Kun enimmäisvientituki on vahvistettu, tarjouskilpailu ratkaistaan sen tarjouksen tekijän tai niiden
tarjousten tekijöiden hyväksi, joiden tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhaisempi.
8 artikla
Tarjousten jättämiselle asetettu määräaika päättyy ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun osalta 10 päivänä joulukuuta 1998 kello 10.
Tarjousten viimeiseksi jättöpäiväksi vahvistetaan 24 päivä
kesäkuuta 1999.
9 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana 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 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE
Viikoittainen tarjouskilpailu tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen
riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin vientituesta
Tarjousten jättämisen määräaika (päivämäärä/kellonaika)
1

2

3

Tarjouksen tekijän
numero

Määrä
tonneina

Vientituen määrä
(ecuina tonnilta)

1
2
3
4
5
jne.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2565/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
tarjouskilpailun avaamisesta tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävän
kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja
kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin vientituen määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2072/98 (2), ja erityisesti
sen 13 artiklan 3 kohdan,

Puolaa, Tšekkiä, Sloveniaa ja Kyprosta koskeva vientituen
tarjouskilpailu.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tarjouskilpailu jatkuu
24 päivään kesäkuuta 1999 asti. Kyseisenä aikana järjestetään viikottaisia tarjouskilpailuja, joihin liittyvien
tarjousten jättöpäivät määritetään tarjouskilpailuilmoituksessa.
3. Tarjouskilpailu järjestetään asetuksen (ETY) N:o 584/
75 säännösten ja myöhempien säännösten mukaisesti.

sekä katsoo, että
arvioidun hankintataseen tarkastelu osoittaa, että tuottajilla on hallussaan vientikelpoisia riisimääriä; tämä voi
vaikeuttaa tuottajahintojen normaalia kehitystä markkinointivuonna 1998/99,

2 artikla
Tarjoukset voidaan hyväksyä vain, jos ne koskevat vähintään 50 tonnin ja enintään 3 000 tonnin vietävää määrää.

tilanteen korjaamiseksi olisi säädettävä vientituen myöntämisestä vientiin alueille, jotka voivat hankkia kyseisiä
tuotteita yhteisöstä; riisimarkkinoiden erityistilanteen
vuoksi on aiheellista rajoittaa tuen määrää ja soveltaa
asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklaa, jossa säädetään
mahdollisuudesta vahvistaa vientituen määrä tarjouskilpailulla,

Asetuksen (ETY) N:o 584/75 3 artiklassa tarkoitettu
vakuus on 30 ecua tonnilta.

olisi todettava, että tähän tarjouskilpailuun sovelletaan
vientituen tarjouskilpailuttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialalla 6 päivänä maaliskuuta 1975
annetun komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
299/95 (4), säännöksiä,

1. Poiketen siitä, mitä komission asetuksen (ETY) N:o
3719/88 (5) 21 artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän
tarjouskilpailun yhteydessä annettujen vientitodistusten
voimassaoloajan vahvistamiseksi niitä pidetään tarjouksen
jättöpäivänä annettuina.

markkinahäiriöiden välttämiseksi tuottajamaissa on
suotavaa säätää tarjouskilpailun rajoittamisesta tiettyihin
maihin ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

3 artikla

4 artikla

2. Nämä luvat ovat voimassa niiden 1 kohdan mukaisesta antamispäivästä lähtien sitä seuraavan neljännen
kuukauden loppuun asti.
5 artikla
Jätettyjen tarjousten on saavuttava komissiolle jäsenvaltioiden välityksellä viimeistään puolitoista tuntia tarjouskilpailuilmoituksessa tarjousten viikoittaiselle jättämiselle
asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Tarjoukset on
esitettävä liitteessä olevan mallin mukaisesti.

1 artikla

Jos tarjouksia ei saada, jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä
komissiolle edeltävässä kohdassa tarkoitetussa määräajassa.

1. Avataan kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun
pitkäjyväisen A-riisin vientituen osalta Viroa, Unkaria,

6 artikla

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

L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18
265, 30.9.1998, s. 4
61, 7.3.1975, s. 25
35, 15.2.1995, s. 8

Tarjousten jättämiselle asetetut määräajat ovat Belgian
aikaa.
(5) EYVL L 331, 2.12.1988, s. 1
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7 artikla

8 artikla

1. Jätettyjen tarjousten perusteella komissio päättää
asetuksen (EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti joko:

Tarjousten jättämiselle asetettu määräaika päättyy ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun osalta 10 päivänä joulukuuta 1998 kello 10.

— vahvistaa enimmäisvientituen ottaen huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädetyt
perusteet, tai
— olla jatkamatta tarjouskilpailua.
2. Kun enimmäisvientituki on vahvistettu, tarjouskilpailu ratkaistaan sen tarjouksen tekijän tai niiden
tarjousten tekijöiden hyväksi, joiden tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhaisempi.

Tarjousten viimeiseksi jättöpäiväksi vahvistetaan 24 päivä
kesäkuuta 1999.
9 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana 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 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

L 320/48

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

28. 11. 98

LIITE
Viikoittainen tarjouskilpailu tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun
lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen
A-riisin vientituesta
Tarjousten jättämisen määräaika (päivämäärä/kellonaika)
1

2

3

Tarjouksen tekijän
numero

Määrä
tonneina

Vientituen määrä
(ecuina tonnilta)

1
2
3
4
5
jne.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2566/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
tarjouskilpailusta tiettyihin kolmansiin maihin vietävän pitkäjyväisen hiotun
riisin vientituen määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 272/98 (2) ja erityisesti
sen 13 artiklan, 3 kohdan,
sekä katsoo, että
arvioidun hankintataseen tarkastelu paljastaa, että tuottajilla on hallussaan vientiin kelpaavaa riisiä; tämä voi
vaikeuttaa tuottajahintojen normaalia kehitystä markkinointivuonna 1998/99,
tilanteen korjaamiseksi olisi säädettävä vientituen myöntämisestä alueille, jotka todennäköisesti tekevät hankintoja
yhteisöstä; riisimarkkinoiden erityisen tilanteen vuoksi on
aiheellista rajoittaa tuen määrää ja soveltaa asetuksen (EY)
N:o 3072/95 13 artiklaa, jossa säädetään mahdollisuudesta
vahvistaa vientituen määrä tarjouskilpailulla,
olisi todettava, että tähän tarjouskilpailuun sovelletaan
vientituen tarjouskilpailuttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialalla 6 päivänä maaliskuuta 1975
annetun komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
299/95 (4), säännöksiä,
markkinahäiriöiden välttämiseksi tuottajamaissa on
suotavaa säätää määrämarkkinoiden rajoittamisesta komission asetuksen (ETY) N:o 2145/92 (5), sellaisena kuin se
on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3304/94 (6), liitteessä
tarkoitettuihin määränpäihin,
viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1. Avataan CN-koodiin 1006 30 67 kuuluvan pitkäjyväisen kokonaan hiotun riisin osalta asetuksen (ETY) N:o
2145/92 liitteen vyöhykkeitä I–VI, Turkkia lukuun otta(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
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329, 30.12.1995, s. 18
265, 30.9.1998, s. 4
61, 7.3.1975, s. 25
35, 15.2.1995, s. 8
214, 30.7.1992, s. 20
341, 30.12.1994, s. 48

matta, sekä vyöhykettä VIII, Guyanaa, Madagaskaria ja
Surinamia koskeva vientituen tarjouskilpailu.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tarjouskilpailu jatkuu
24 päivään kesäkuuta 1999 asti. Kyseisenä aikana järjestetään viikoittaisia tarjouskilpailuja, joihin liittyvien
tarjousten viimeinen jättöpäivä vahvistetaan tarjouskilpailuilmoituksessa.
3. Tarjouskilpailu järjestetään asetuksen (ETY) N:o 584/
75 säännösten ja seuraavien säännösten mukaisesti.
2 artikla
Tarjoukset voidaan hyväksyä vain, jos ne koskevat vähintään 50 tonnin ja enintään 3 000 tonnin vietävää määrää.
3 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 584/75 3 artiklassa tarkoitettu
vakuus on 30 ecua tonnilta.
4 artikla
1. Poiketen siitä, mitä komission asetuksen (ETY) N:o
3719/88 (7) 21 artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän
tarjouskilpailun osalta annettujen vientitodistusten
voimassaoloajan vahvistamiseksi niitä pidetään tarjouksen
jättöpäivänä annettuina.
2. Kyseiset todistukset ovat voimassa niiden 1 kohdan
mukaisesta antopäivästä seuraavan neljännen kuukauden
loppuun asti.
5 artikla
Jätettyjen tarjousten on saavuttava komissiolle jäsenvaltioiden välityksellä viimeistään puolitoista tuntia tarjouskilpailuilmoituksessa tarjousten viikoittaiselle jättämiselle
asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Tarjoukset on
esitettävä liitteessä olevan mallin mukaisesti.
Jos tarjouksia ei ole jätetty, jäsenvaltioiden on ilmoitettava
siitä komissiolle edellisessä kohdassa tarkoitetussa määräajassa.
6 artikla
Tarjousten jättämiselle asetetut määräajat ovat Belgian
aikaa.
(7) EYVL L 331, 2.12.1988, s. 1
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7 artikla

8 artikla

1. Jätettyjen tarjousten perusteella komissio päättää
asetuksen (EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti joko:

Tarjousten jättämiselle asetettu määräaika päättyy ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun osalta 10 päivänä joulukuuta 1998 kello 10.

— vahvistaa enimmäisvientituen ottaen huomioon
asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädetyt
perusteet, tai
— olla jatkamatta tarjouskilpailua.
2. Kun enimmäisvientituki on vahvistettu, tarjouskilpailu ratkaistaan sen tarjouksentekijän tai niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjous on enimmäisvientituen suuruinen tai sitä alhaisempi.

Tarjousten viimeiseksi jättöpäiväksi vahvistetaan 24 päivä
kesäkuuta 1999.
9 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana 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 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE
Viikoittainen tarjouskilpailu tiettyihin kolmansiin maihin vietävän pitkäjyväisen kokonaan hiotun
riisin vientituesta
Tarjousten jättämisen määräaika (päivämäärä/kellonaika)
1

2

3

Tarjouksen tekijän
numero

Määrä
(tonneina)

Vientituen määrä
(ecuina tonnilta)

1
2
3
4
5
jne.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2567/98,
annettu 27 päivänä marraskuuta 1998,
B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta 14 päivänä
marraskuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o
2190/96 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1287/98 (2), ja erityisesti sen 5
artiklan 6 kohdan,
sekä katsoo, että
komission asetuksessa (EY) N:o 1875/98 (3), vahvistetaan
muiden kuin elintarvikeavun yhteydessä annettavien vientitodistusten antamisen ohjeelliset määrät,
komission tähän päivämäärään mennessä saamien tietojen
perusteella kyseiset ohjeelliset määrät ovat ylittyneet
kuorellisten hasselpähkinöiden, kuorellisten saksanpähkinöiden, sitruunoiden ja syötäväksi tarkoitettujen viinirypäleiden osalta ja
tämän vuoksi on syytä kuorellisten hasselpähkinöiden,
kuorellisten saksanpähkinöiden, sitruunoiden ja syötäväksi tarkoitettujen viinirypäleiden osalta 16 päivän syys-

kuuta ja 15 päivän marraskuuta 1998 välisenä aikana haettujen B-menettelyn mukaisten vientitodistusten osalta
vahvistaa sovellettava tuen määrä, joka on ohjeellista
määrää alhaisempi,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tämän asetuksen liitteessä vahvistetaan 16 päivän syyskuuta ja 15 päivän marraskuuta 1998 välisenä aikana haettuihin asetuksen (EY) N:o 2190/96 5 artiklassa tarkoitettuihin B-menettelyn mukaisiin vientitodistuksiin sovellettavat tuen määrät sekä myöntämisprosentti, jolla haetut
määrät on kerrottava.
Edellä olevaa alakohtaa ei sovelleta Uruguayn monenvälisten kauppaneuvottelujen maataloussopimuksen 10
artiklan 4 kohdassa määrätyn elintarvikeavun yhteydessä
haettuihin todistuksiin.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä marraskuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 292, 15.11.1996, s. 12
(2) EYVL L 178, 23.6.1998, s. 11
(3) EYVL L 243, 2.9.1998, s. 3
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LIITE
Haettujen määrien myöntämisprosentti ja tuen määrät, joita sovelletaan 16 päivän syyskuuta ja 15
päivän marraskuuta 1998 välisenä aikana haettuihin B-menettelyn mukaisiin todistuksiin
Määräpaikka
tai määräpaikkaryhmä

Haettujen
määrien
myöntämisprosentti

Tuen määrä
(ecuina
nettotonnilta)

Tomaatit

F

100 %

20,0

Kuorettomat mantelit

F

100 %

50,0

Kuorelliset hasselpähkinät

F

100 %

55,1

Kuorettomat hasselpähkinät

F

100 %

114,0

Kuorelliset saksanpähkinat

F

100 %

42,5

XYC

100 %

35,0

Sitruunat

F

100 %

26,1

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

F

100 %

24,7

Omenat

X

100 %

25,0

Y

100 %

7,0

ZD

100 %

54,0

E

100 %

30,0

Tuote

Appelsiinit

Persikat, myös nektariinit
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/84/EY,
annettu 20 päivänä marraskuuta 1998,
ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen
oikeussuojasta
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

(4)

komissio järjesti laajan kuulemisen, joka perustui
vihreään kirjaan ”Suojattujen palvelujen oikeussuoja
sisämarkkinoilla”; kuulemisen tulokset vahvistivat
sen, että tarvitaan yhteisön säädös varmistamaan
kaikkien niiden palvelujen oikeussuoja, joista
maksettava korvaus on riippuvainen ehdollisesta
pääsystä,

(5)

kyseisestä vihreästä kirjasta 13 päivänä toukokuuta
1997 antamassaan päätöslauselmassa (4) Euroopan
parlamentti pyysi komissiota tekemään ehdotuksen
direktiiviksi, joka käsittäisi kaikki koodatut
palvelut, joissa koodausta käytetään maksun
saamisen varmistamiseksi, ja katsoi, että tämän
tulisi sisältää elektronisella välineellä ja palvelun
vastaanottajan omasta pyynnöstä toimitetut tietoyhteiskunnan etäpalvelut samoin kuin radio- ja televisiolähetykset,

(6)

digitaalitekniikan tarjoamat mahdollisuudet antavat
tilaisuuden lisätä kuluttajien valinnanvaraa ja
edistää kulttuurista moniarvoisuutta kehittämällä
yhä useampia perustamissopimuksen 59 ja 60 artiklassa tarkoitettuja palveluja; näiden palvelujen
toteuttamiskelpoisuus riippuu usein ehdollisen
pääsyn käyttämisestä, jotta palvelun toimittajalle
tuleva maksu saadaan perittyä; näin ollen palvelujen tarjoajien oikeussuoja sellaisia laittomia laitteita vastaan, jotka mahdollistavat pääsyn näihin
palveluihin maksutta, näyttää olevan tarpeen palvelujen taloudellisen toteuttamiskelpoisuuden varmistamiseksi,

(7)

komissio totesi asian merkityksen tiedonannossaan
”Eurooppalainen elektronisen kaupankäynnin
aloite”,

(8)

perustamissopimuksen 7 a artiklan mukaisesti sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä
rajoja ja jolla taataan palvelujen ja tavaroiden vapaa
liikkuvuus; perustamissopimuksen 128 artiklan 4
kohdassa yhteisön edellytetään ottavan huomioon
kulttuuriin liittyvät näkökohdat muiden perustamissopimuksen määräysten mukaisessa toiminnassaan; perustamissopimuksen 130 artiklan 3 kohdan

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan, 66 artiklan
ja 100 a artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),
ottavat
huomioon
lausunnon (2),

talous-

ja

noudattavat perustamissopimuksen
määrättyä menettelyä (3),

sosiaalikomitean

189

b

artiklassa

sekä katsovat, että
(1)

perustamissopimuksessa
esitettyihin
yhteisön
tavoitteisiin kuuluu Euroopan kansojen yhä läheisemmän liiton toteuttaminen sekä taloudellisen ja
sosiaalisen edistyksen turvaaminen poistamalla
niitä erottavat raja-aidat,

(2)

radio- ja televisiolähetysten ja tietoyhteiskunnan
palvelujen tarjoaminen rajojen yli voi edistää
yksilön kannalta ilmaisunvapauden täysimääräistä
toteutumista perusoikeutena ja yhteisölliseltä
kannalta perustamissopimuksessa esitettyjen tavoitteiden saavuttamista,

(3)

perustamissopimuksessa määrätään kaikkien tavallisesti korvausta vastaan suoritettavien palvelujen
vapaasta liikkuvuudesta; sovellettuna yleisradio- ja
tietoyhteiskunnan
palveluihin
tämä
oikeus
merkitsee myös yleisemmän periaatteen eli ilmaisuvapauden nimenomaista ilmentymistä yhteisöoikeudessa; ilmaisunvapaudesta määrätään ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn
eurooppalaisen yleissopimuksen 10 artiklassa; tässä
artiklassa tunnustetaan nimenomaisesti kansalaisten oikeus vastaanottaa ja välittää tietoja rajoista
riippumatta, ja kaikkien kyseisen oikeuden rajoitusten on perustuttava muiden oikeussuojaa ansaitsevien oikeutettujen etujen asianmukaiseen
huomioon ottamiseen,

(1) EYVL C 314, 16.10.1997, s. 7 ja
EYVL C 203, 30.6.1998, s. 12.
(2) EYVL C 129, 27.4.1998, s. 16
(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 30. huhtikuuta 1998
(EYVL C 152, 18.5.1998, s. 59), neuvoston yhteinen kanta,
vahvistettu 29. kesäkuuta 1998, (EYVL C 262, 19.8.1998, s. 34),
Euroopan parlamentin päätös, tehty 8. lokakuuta 1998, (EYVL
C 328, 26.10.1998) sekä neuvoston päätös, tehty 9. marraskuuta
1998.

(4) EYVL C 167, 2.6.1997, s. 31
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kuttaa korkeatasoisen kuluttajansuojan toteuttamiseen toimenpiteillä, jotka se toteuttaa 100 a
artiklan nojalla,

mukaisesti yhteisön on harjoittamallaan politiikalla
ja toiminnalla edistettävä yhteisön teollisuuden
kilpailukyvyn kannalta tarpeellisten edellytysten
luomista,
(16)

tämän vuoksi yhtenäisen audiovisuaalisen alueen
luomista koskevaa oikeudellista kehystä, josta
säädetään televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten
määräysten yhteensovittamisesta 3 päivänä lokakuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/
552/ETY (1), olisi täydennettävä ehdollista pääsyä
koskevien tekniikoiden osalta tämän direktiivin
mukaisesti, jotta taattaisiin ainakin rajojen yli
tapahtuvien radio- ja televisiolähetysten tarjoajien
tasa-arvoinen kohtelu riippumatta siitä, mihin ne
ovat sijoittautuneet,

(17)

yhteisön oikeuden yhdenmukaisesta ja tehokkaasta
soveltamisesta ja tämän oikeuden rikkomiseen
sovellettavista seuraamuksista sisämarkkinoiden
alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun
neuvoston päätöslauselman (2) mukaisesti jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että yhteisön
oikeutta sovelletaan yhtä tehokkaasti ja ehdottomasti kuin kansallista lainsäädäntöä,

(18)

perustamissopimuksen 5 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet yhteisöoikeuden soveltamisen ja tehokkuuden takaamiseksi erityisesti säätämällä valitut
seuraamukset tehokkaiksi, vakuuttaviksi ja oikeasuhtaisiksi sekä oikeuskeinot asianmukaisiksi,

(19)

jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten
määräysten lähentäminen olisi rajoitettava siihen,
mitä tarvitaan sisämarkkinoiden tavoitteiden
saavuttamiseksi perustamissopimuksen 3 b artiklan
kolmannessa kohdassa esitetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti,

(20)

laittomien laitteiden levittäminen käsittää millä
tahansa keinoin tapahtuvan siirron sekä markkinoille saattamisen näiden laitteiden laskemiseksi
liikkeeseen yhteisössä tai sen ulkopuolella,

(21)

laittomia laitteita koskeviin kaupallisiin toimiin
kuuluu kaupallinen viestintä, joka käsittää kaikenlaisen mainonnan, suoramarkkinoinnin, sponsoroinnin, myynninedistämisen ja kyseisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän suhdetoiminnan,

tämä direktiivi ei rajoita sellaisten kansallisten säännösten soveltamista, joissa mahdollisesti kielletään
yksityisiltä laittomien laitteiden hallussapito,
yhteisön kilpailusääntöjen soveltamista, eikä
henkistä omaisuutta koskevista oikeuksista annettujen yhteisön sääntöjen soveltamista,

(22)

nämä kaupalliset toimet ovat haitaksi kuluttajille,
jotka voivat erehtyä laittomien laitteiden alkuperästä; tällaisen kuluttajiin kohdistuvan petollisen
toiminnan torjumiseksi tarvitaan korkeatasoista
kuluttajansuojaa; perustamissopimuksen 129 a
artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisö myötävai-

kansallisessa lainsäädännössä voidaan säätää, että
sääntöjen vastaiseen kaupalliseen toimintaan liittyvien seuraamusten ja oikeuskeinojen edellytyksenä
on, että tämä toiminta on tehty tietoisena kyseisten
laitteiden laittomuudesta tai siten, että toimijoiden
olisi kohtuudella pitänyt tietää asiasta,

(1) EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23, Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivillä 97/36/EY (EYVL L 202, 30.7.1997, s. 60).
(2) EYVL C 188, 22.7.1995, s. 1

(9)

tämä direktiivi ei rajoita mahdollisia tulevia
yhteisön tai kansallisia säännöksiä, joilla on
tarkoitus varmistaa, että eräät yleisen edun mukaisiksi katsotut yleisradiopalvelut eivät perustu ehdolliseen palveluun,

(10)

tämä direktiivi ei rajoita uusia palveluja koskevien
yhteisön myöhempien toimien kulttuuriin liittyviä
näkökohtia,

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

L 320/55

ehdolliseen palveluun perustuvien tai sen sisältävien palvelujen oikeussuojaa koskevien kansallisten
sääntöjen väliset erot saattavat aiheuttaa esteitä
palvelujen ja tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle,

perustamissopimuksen soveltaminen ei riitä poistamaan näitä sisämarkkinoiden esteitä; nämä esteet
olisi sen vuoksi poistettava säätämällä yhtäläisestä
suojan tasosta eri jäsenvaltioissa; tämä tarkoittaa
laittomia laitteita koskeviin kaupallisiin toimiin
liittyvien kansallisten sääntöjen lähentämistä,

näyttää olevan tarpeen varmistaa, että jäsenvaltiot
antavat asianmukaista oikeussuojaa sellaista välittömän tai välillisen taloudellisen edun hankkimiseksi tehtyä markkinoille saattamista vastaan, joka
koskee sellaisia laittomia laitteita, jotka luvattomasti
mahdollistavat tai helpottavat sellaisten teknisten
toimenpiteiden kiertämistä, jotka on tarkoitettu
laillisesti suoritetusta palvelusta perittävän maksun
saamisen turvaamiseksi,

L 320/56
(23)

(24)
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tämän direktiivin nojalla säädetyt seuraamukset ja
oikeuskeinot eivät rajoita mitään muita seuraamuksia tai oikeuskeinoja, joista saattaa olla säännöksiä kansallisessa lainsäädännössä, kuten ehkäisevät toimenpiteet yleensä tai laittomien laitteiden
takavarikointi; jäsenvaltiot eivät ole velvollisia säätämään tässä direktiivissä tarkoitetuista sääntöjen
vastaisista toimista johtuvia rikosoikeudellisia
seuraamuksia; jäsenvaltioiden vahingonkorvauskanteita koskevien säännösten on oltava sopusoinnussa
niiden kansallisten lainsäädäntö- ja oikeusjärjestelmien kanssa, ja
tämä direktiivi ei rajoita sellaisten kansallisten sääntöjen soveltamista, jotka eivät kuulu tällä direktiivillä yhteensovitettuun alaan, esimerkiksi direktiivin 89/552/ETY nojalla annettujen tai muiden
alaikäisten suojelemiseksi annettujen sääntöjen
taikka yleistä järjestystä tai yleistä turvallisuutta
koskevien kansallisten säännösten soveltamista,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:
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tai omana palvelunaan pidettävää ehdollisen pääsyn
tarjoamista mainittuihin palveluihin,
b) ”ehdollisella pääsyllä” kaikkia teknisiä toimenpiteitä
ja/tai järjestelyjä, joilla pääsy suojattuun ymmärrettävässä muodossa olevaan palveluun tehdään riippuvaiseksi etukäteen annetusta yksilöllisestä luvasta;
c) ”ehdollisen pääsyn mahdollistavalla laitteella” laitteita tai ohjelmia, jotka on tarkoitettu tai mukautettu
tekemään mahdolliseksi pääsy suojattuun ymmärrettävässä muodossa olevaan palveluun;
d) ”liitännäispalvelulla” ehdollisen pääsyn mahdollistavien laitteiden asennusta, huoltoa tai vaihtamista sekä
niihin tai suojattuihin palveluihin liittyvien kaupallisten viestintäpalvelujen tarjoamista;
e) ”laittomalla laitteella” kaikkia laitteita tai ohjelmia,
jotka on suunniteltu tai mukautettu mahdollistamaan
pääsy suojattuun ymmärrettävässä muodossa olevaan
palveluun ilman palvelun tarjoajan lupaa;
f) ”tällä direktiivillä yhteensovitetulla alalla” kaikkia
säännöksiä ja määräyksiä, jotka koskevat 4 artiklassa
täsmennettyjä sääntöjen vastaisia toimia.

1 artikla
Soveltamisala
Tämän direktiivin tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden säännöksiä, jotka koskevat toimia sellaisia laittomia laitteita vastaan, joilla voidaan päästä suojattuihin
palveluihin luvattomasti.
2 artikla
Määritelmät
Tässä direktiivissä tarkoitetaan
a) ”suojatulla palvelulla” jotain seuraavista maksullisista
palveluista, mikäli ne toimitetaan ehdollisen pääsyn
perusteella:
— televisiolähetykset sellaisina, kuin ne on määritelty
direktiivin 89/552/ETY 1 artiklan a alakohdassa;
— radiolähetykset, jotka ovat yleisön vastaanotettaviksi
tarkoitettuja radio-ohjelmia, jotka on lähetetty
johtojen välityksellä tai radioteitse, mukaan lukien
satelliittilähetykset;
— tietoyhteiskunnan palvelut teknisiä standardeja ja
määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia
määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta
1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 98/34/EY (1) 1 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetussa merkityksessä,
(1) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna direktiivillä 98/48/EY (EYVL L 217, 5.8.1998, s.
18).

3 artikla
Sisämarkkinaperiaatteet
1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat
toimenpiteet kieltääkseen alueellaan 4 artiklassa luetellut
toimet ja säätääkseen 5 artiklassa säädetyistä seuraamuksista ja oikeuskeinoista.
2. Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista jäsenvaltiot eivät
saa tällä direktiivillä yhteensovitettuun alaan kuuluvista
syistä:
a) rajoittaa toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien suojattujen palvelujen tai liitännäispalvelujen tarjoamista;
b) rajoittaa ehdollisen pääsyn mahdollistavien laitteiden
vapaata liikkuvuutta.

4 artikla
Sääntöjen vastaiset toimet
Jäsenvaltioiden on kiellettävä alueellaan seuraavat toimet:
a) laittomien laitteiden valmistaminen, tuonti, levittäminen, myynti, vuokraus tai hallussapito kaupallisessa
tarkoituksessa;
b) laittoman laitteen asentaminen, huolto tai vaihtaminen
kaupallisessa tarkoituksessa;
c) kaupallisen viestinnän käyttö laittomien laitteiden
käytön edistämiseksi.
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5 artikla

7 artikla

Seuraamukset ja oikeuskeinot

Kertomukset

1. Seuraamusten on oltava tehokkaita, vakuuttavia ja
sääntöjen vastaisen toiminnan mahdolliseen vaikutukseen
suhteutettuja.

Viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin
voimaantulosta ja joka toinen vuosi sen jälkeen komissio
antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä talous- ja
sosiaalikomitealle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta täydennettynä tarvittaessa erityisesti sen 2
artiklassa olevia määritelmiä koskevilla ehdotuksilla direktiivin mukauttamiseksi tekninen ja taloudellinen kehitys
sekä komission suorittamat kuulemiset huomioon ottamalla.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen sen, että suojattujen palvelujen tarjoajat, joiden etuihin niiden alueella harjoitettu 4 artiklassa
täsmennetty sääntöjen vastainen toiminta vaikuttaa, voivat
turvautua asianmukaisiin oikeuskeinoihin, muun muassa
vahingonkorvauskanteen nostamiseen ja kieltotuomion tai
muun ehkäisevän toimenpiteen hakemiseen sekä tarvittaessa pyytää laittomien laitteiden poistamista markkinoilta.
6 artikla
Täytäntöönpano
1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset voimaan viimeistään 28 päivänä toukokuuta
2000. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava
tähän direktiiviin, tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin
on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on
säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tällä direktiivillä
yhteensovitetulla alalla antamansa kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.

8 artikla
Voimaantulo
Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
9 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 1998.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

J. M. GIL-ROBLES

E. HOSTASCH

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO

NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 23 päivänä marraskuuta 1998,
CFA:n frangin ja Komorien frangin valuuttakursseihin liittyvistä asioista
(98/683/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

talous- ja rahayhteisön (Communauté économique
et monétaire de I’Afrique Centrale, CEMAC) ja
Komorien kanssa, joiden tarkoituksena on taata
CFA:n frangin ja Komorien frangin vaihdettavuus
Ranskan frangiin kiinteällä vaihtokurssilla (3),

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 109 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon komission suosituksen,

(5)

Ranskan frangi korvataan eurolla 1 päivänä tammikuuta 1999,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

(6)

CFA:n frangin ja Komorien frangin vaihdettavuuden takaa Ranskan viranomaisten talousarviositoumus; Ranskan viranomaiset ovat vakuuttaneet,
että UEMOA:n, CEMAC:n ja Komorien kanssa
tehdyillä sopimuksilla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Ranskalle,

(7)

näillä sopimuksilla ei todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta euroalueen raha- ja valuuttapolitiikkaan; nykyisessä muodossa ja täytäntöönpanotilanteessa nämä sopimukset eivät todennäköisesti

sekä katsoo, että
(1)

euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 974/98 (2)
mukaan euro korvaa 1 päivästä tammikuuta 1999
lähtien kunkin osallistuvan jäsenvaltion valuutan
muuntokurssilla,

(2)

yhteisöllä on toimivalta raha- ja valuutta-asioissa
euron käyttöön ottavissa jäsenvaltioissa kyseisestä
päivämäärästä alkaen,

(3)

neuvosto päättää raha- tai valuuttajärjestelmäasioita
koskevien sopimusten neuvotteluihin ja sopimusten tekemiseen liittyvistä aiheellisista järjestelyistä,

(4)

Ranska on tehnyt useita sopimuksia Länsi-Afrikan
talous- ja rahaliiton (Union economique et monétaire ouest-africaine, UEMOA), Keski-Afrikan

(1) Lausunto annettu 23 päivänä syyskuuta 1998 (ei vielä julkaistu
virallisessa lehdessä).
(2) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1

(3) Convention de coopération monétaire du 23 novembre 1972
entre les États membres de la Banque des États de l’Afrique
centrale (BEAC) et la République française, sellaisena kuin se
on muutettuna; Convention de compte d’opérations du 13
mars 1973 entre le ministre de l’économie et des finances de
la République française et le président du conseil de
l’administration de la Banque des États de l’Afrique centrale,
sellaisena kuin se on muutettuna; Accord de coopération du 4
décembre 1973 entre la République française et les républiques membres de l’Union monétaire ouest-africaine, sellaisena
kuin se on muutettuna; Convention de compte d’opérations
du 4 décembre 1973 entre le ministre de l’économie et des
finances de la République française et le président du Conseil
des ministres de l’Union monétaire ouest-africaine, sellaisena
kuin se on muutettuna; Accord de coopération monétaire du
23 novembre 1979 entre la République française et la République fédérale islamique des Comores, sellaisena kuin se on
muutettuna; Convention de compte d’opérations du 23
novembre 1979 entre le ministre de l’économie et des
finances de la République française et le ministre des finances,
de l’économie et du plan de la République fédérale des
Comores, sellaisena kuin se on muutettuna.
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muodosta estettä talous- ja rahaliiton häiriöttömälle
toiminnalle; minkään näissä sopimuksissa ei voida
katsoa muodostavan velvollisuutta Euroopan
keskuspankille tai millekään kansalliselle keskuspankille tukea CFA:n frangin tai Komorien frangin
vaihdettavuutta; muutokset nykyisiin sopimuksiin
eivät aiheuta velvollisuuksia Euroopan keskuspankille tai millekään kansalliselle keskuspankille,
(8)

Ranska ja afrikkalaiset sopimuspuolet haluavat
jatkaa nykyisiä sopimuksia sen jälkeen, kun
Ranskan frangi on korvattu eurolla; on aiheellista,
että Ranska saa jatkaa nykyisiä sopimuksia sen
jälkeen, kun Ranskan frangi on korvattu eurolla ja
että Ranska ja afrikkalaiset sopimuspuolet vastaavat
yksin sopimusten täytäntöönpanosta,

(9)

on tarpeen, että yhteisölle ilmoitetaan säännöllisesti
näiden sopimusten täytäntöönpanosta ja niihin
suunnitelluista muutoksista,

(10)

muutokset nykyisiin sopimuksiin tai niiden täytäntöönpano eivät rajoita yhteisön valuuttakurssipolitiikan ensisijaista tavoitetta pitää yllä hintatason
vakautta perustamissopimuksen 3 a artiklan 2
kohdan mukaisesti,

(11)

(12)

(13)

on tarpeen, että toimivaltaisia yhteisön toimielimiä
kuullaan ennen sopimusten luonteeseen tai
soveltamisalaan liittyvien muutosten tekemistä;
tämä koskee sopimusten osapuolia ja periaatetta
vapaasta vaihdettavuudesta euron ja CFA:n frangin
ja Komorien frangin välillä kiinteällä vaihtokurssilla, ottaen huomioon että Ranskan valtiovarainministeriön talousarviositoumus takaa kyseisen vaihdettavuuden,
päätös ei muodosta ennakkotapausta yhteisön
vastaisuudessa muiden valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa päätettäville raha- tai
valuuttajärjestelmäasioita koskevien sopimusten
neuvotteluihin ja sopimusten tekemiseen liittyville
vastaaville järjestelyille, ja
jäsenvaltiot saavat neuvotella kansainvälisissä
elimissä ja tehdä kansainvälisiä sopimuksia,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön toimivaltaa ja yhteisön sopimuksia talous- ja rahaliiton
osalta,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Kun Ranskan frangi korvataan eurolla, Ranska saa jatkaa
nykyisiä valuuttakursseja koskevia sopimuksia, jotka on
tehty Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton (Union écono-
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mique et monétaire ouest-africaine, UEMOA), KeskiAfrikan talous- ja rahayhteisön (Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale, CEMAC) ja
Komorien kanssa.
2 artikla
Ranska ja afrikkalaiset sopimuspuolet vastaavat yksin
näiden sopimusten täytäntöönpanosta.
3 artikla
Toimivaltaiset Ranskan viranomaiset ilmoittavat säännöllisesti komissiolle, Euroopan keskuspankille ja talous- ja
rahoituskomitealle
sopimusten
täytäntöönpanosta.
Ranskan viranomaiset ilmoittavat talous- ja rahoituskomitealle etukäteen euron ja CFA:n frangin tai Komorien
frangin vaihtokurssin muuttamisesta.
4 artikla
Ranska saa neuvotella ja tehdä muutoksia nykyisiin sopimuksiin, siltä osin kuin sopimusten luonnetta tai soveltamisalaa ei muuteta. Sen on ilmoitettava komissiolle,
Euroopan keskuspankille ja talous- ja rahoituskomitealle
etukäteen kyseisistä muutoksista.
5 artikla
Ranskan on toimitettava näiden sopimusten luonteen tai
soveltamisalan muuttamista koskevat suunnitelmat
komissiolle, Euroopan keskuspankille ja talous- ja rahoituskomitealle. Suunnitelmat edellyttävät neuvoston hyväksyntää komission suosituksesta, kun Euroopan keskuspankkia on kuultu.
6 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999.
7 artikla
Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.
Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 1998.
Neuvoston puolesta
R. EDLINGER

Puheenjohtaja
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KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 17 päivänä marraskuuta 1998,
Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuonnin
vapauttamisesta neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 säädetystä asetuksella (EY)
N:o 2474/93 käyttöönotetun polkumyyntitullin laajennuksesta
(tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3529)
(98/684/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

A. ASETUKSEN (EY) N:o 88/97 3 ARTIKLAN
NOJALLA TEHDYT PYYNNÖT

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
(1)

Asetuksen (EY) N:o 88/97 tultua voimaan useat
polkupyörien kokoajat pyysivät kyseisen asetuksen
3 artiklan nojalla vapautusta asetuksella (EY) N:o
71/97 säädetystä laajennuksesta, jolla asetuksella
(EY) N:o 2474/93 käyttöön otettu, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuontiin
sovellettava lopullinen polkumyyntitulli, jäljempänä ”laajennettu polkumyyntitulli”, ulotettiin
koskemaan Kiinan kansantasavallasta peräisin
olevia tiettyjen polkupyörien osien tuontia.
Komissio julkaisi Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä luettelon hakijoista (5), joiden osalta vapaaseen liikkeeseen luovutettujen olennaisten polkupyörien osien tuontiin sovelletun laajennetun
polkumyyntitullin
kantaminen
keskeytettiin
kyseisen asetuksen 5 artiklan 1 kohdan nojalla.

ottaa huomioon luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin
olevien tiettyjen polkupyörien osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (EY) N:o 2474/93 käyttöön
otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista 20 päivänä tammikuuta 1997
annetun komission asetuksen (EY) N:o 88/97 (4), ja erityisesti sen 7 artiklan,

(2)

Komissio pyysi ja sai tarvittavat tiedot tämän
päätöksen liitteessä mainituilta osapuolilta sekä piti
näiden pyyntöjä hyväksyttävinä asetuksen (EY) N:o
88/97 4 artiklan 1 kohdan nojalla. Annetut tiedot
tarkastettiin ja tarvittaessa todennettiin kyseisten
osapuolten tiloissa.

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa asiasta,

(3)

Komission lopuksi varmistamat tosiasiat osoittivat,
että kyseisten hakijoiden kokoamistoimet eivät
kuulu asetuksen (EY) N:o 384/96 13 artiklan 2
kohdan soveltamisalaan. Todettiin, että hakijoiden

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan
yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 905/98 (2),
ottaa huomioon Kiinan kansantasavallasta peräisin
olevien polkupyörien tuonnissa asetuksella (EY) N:o
2474/93 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin
laajentamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin
tiettyihin polkupyörän osiin, ja laajennetun tullin kantamisesta asetuksen (EY) N:o 703/96 mukaisesti kirjatulta
tällaiselta tuonnilta 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/97 (3),

sekä katsoo, että
(1)
( 2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

56, 6.3.1996, s. 1
128, 30.4.1998, s. 18
16, 18.1.1997, s. 55
17, 21.1.1997, s. 17

(5) EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

C
C
C
C

45, 13.2.1997, s. 3,
112, 10.4.1997, s. 9,
378, 13.12.1997, s. 2 ja
217, 11.7.1998, s. 9.
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kaikissa polkupyörien kokoamistoimissa käytettyjen, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien
osien arvo oli alle 60 prosenttia tällaisissa kokoamistoimissa käytettyjen osien kokonaisarvosta.
Lisäksi joissakin kokoamistoimissa osien tuoma
arvonlisäys oli yli 25 prosenttia valmiiden polkupyörien valmistuskustannuksista.
(4)

Edellä esitetyn perusteella ja asetuksen (EY) N:o
88/97 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämän
päätöksen liitteessä luetellut osapuolet olisi vapautettava laajennetusta polkumyyntitullista. Kyseisille
osapuolille ilmoitettiin asiasta ja niille annettiin
mahdollisuus esittää huomautuksensa.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 88/97 7 artiklan 2 kohdan
mukaisesti tämän päätöksen liitteessä luetellut
osapuolet olisi vapautettava laajennetusta polkumyyntitullista osapuolten pyyntöjen vastaanottamispäivästä alkaen ja laajennetun polkumyyntitullin osalta niille aiheutunutta tullivelkaa olisi
pidettävä mitättömänä kyseisestä päivästä alkaen.
B. ASIANOMAISILLE OSAPUOLILLE ANNETTAVAT TIEDOT

(6)

Tämän päätöksen tekemisen jälkeen asetuksen (EY)
N:o 88/97 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden Csarjassa ajan tasalle saatettu luettelo osapuolista,
joille on myönnetty vapautus asetuksen (EY) N:o
88/97 7 artiklan nojalla sekä osapuolista, joiden

L 320/61

kyseisen asetuksen 3 artiklan nojalla tekemiä pyyntöjä tutkitaan.
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Tämän päätöksen liitteessä luetellut osapuolet vapautetaan
asetuksella (EY) N:o 71/97 säädetystä laajennuksesta, jolla
asetuksella (EY) N:o 2474/93 käyttöön otettu, Kiinan
kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuontiin
sovellettava lopullinen polkumyyntitulli ulotettiin koskemaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen
polkupyörän osien tuontia.
Vapautukset tulevat voimaan kunkin osapuolen osalta
sarakkeessa ”Voimaantulopäivä” esitetystä päivämäärästä
alkaen.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille ja tämän
päätöksen liitteessä luetelluille osapuolille.
Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Leon BRITTAN

Varapuheenjohtaja
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LIITE
OSAPUOLET, JOILLE VAPAUTUS MYÖNNETÄÄN

Nimi

Kaupunki

Maa

Asetuksen (EY)
N:o 88/97
nojalla
myönnetty
vapautus

Voimaantulopäivä

Taricin
lisäkoodit

FIB srl

I-60032 Castelpiano

Italia

5 artikla

18.7.1997

8327

Rabeneick GmbH

D-26135 Oldenburg

Saksa

5 artikla

6.1.1998

8489

Planet’ Fun SA

F-17180 Périgny

Ranska

5 artikla

12.2.1998

8767

Cyclopodilatiki SA

GR-54627 Thessaloniki

Kreikka

5 artikla

9.2.1998

8768

Cicli Regina di Romagna snc

I-47023 Cesena (FO)

Italia

5 artikla

27.2.1998

8005

Pending Systems GmbH

D-95679 Waldershof

Saksa

5 artikla

16.3.1998

8490

Thompson SA

B-7860 Lessines

Belgia

5 artikla

22.4.1998

8491

Lew Ways Ltd

UK-WS11 3NB Cannock

Yhdistynyt kuningaskunta

5 artikla

2.6.1998

8492

Aurora srl

I-Vittorio Veneto (TV)

Italia

5 artikla

5.6.1998

8033

Olmo Giuseppe SpA

I-17015 Celle Ligure (SV)

Italia

5 artikla

6.7.1998

8981

