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(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset)

YHTEINEN KANTA
14 päivältä joulukuuta 1998,
jonka neuvosto on määritellyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2
artiklan perusteella riippumattomia tiedotusvälineitä vastaan Jugoslavian liittotasavallassa toimivia henkilöitä koskevista rajoittavista toimenpiteistä
(98/725/YUTP)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
ja erityisesti sen J.2 artiklan,
sekä katsoo, että
neuvosto tuomitsi 26 päivänä lokakuuta 1998 annetuissa
päätelmissään Jugoslavian liittotasavallan viranomaisten
toiminnan riippumattomia tiedotusvälineitä vastaan,
Serbian parlamentin hyväksymä julkista tiedonvälitystä
koskeva laki, joka koskee pääasiassa muita kuin valtion
valvomia tiedotusvälineitä, on kansainvälisesti hyväksyttyjen normien vastainen ja on jälleen uusi askel demokratian periaatteiden tukahduttamisessa,
neuvosto vakuutti uudelleen 9 päivänä marraskuuta 1998
annetuissa päätelmissään, että Euroopan unioni on päättänyt edelleen vakaasti tukea demokratiaa ja ilmaisun
vapautta Jugoslavian liittotasavallassa, ja kehotti Jugoslavian liittotasavallan ja Serbian viranomaisia saattamaan
tiedotusvälineitä koskevan lainsäädäntönsä Euroopan
neuvoston normien mukaiseksi,
neuvosto sopi 7 päivänä joulukuuta 1998 annetuissa
päätelmissään viisumikiellon määräämisestä niille Jugoslavian liittotasavallan ja Serbian viranomaisille, jotka
ovat vastuussa riippumattomien tiedotusvälineiden tukahduttamisesta Jugoslavian liittotasavallassa, sekä sopi siitä,
että tämän toimenpiteen ohessa olisi tuettava riippumattomia tiedotusvälineitä, ja

puolustamisesta tai sen poliittisesta hyväksikäytöstä,
tehdään ilmoitus, jotta voitaisiin evätä heidän pääsynsä
jäsenvaltioiden alueelle.
2. Muita johtavassa asemassa olevia Jugoslavian liittotasavallan ja Serbian edustajia, jotka ovat vastuussa riippumattomien tiedotusvälineiden vastaisista tukahduttamistoimista, lisätään liitteessä olevaan luetteloon, jos Jugoslavian liittotasavallan viranomaiset eivät vastaa Euroopan
unionin vaatimuksiin. Neuvosto pitää luetteloa ajan tasalla
Jugoslavian liittotasavallan tilanteen kehittymisen
mukaan.
2 artikla
Neuvosto kumoaa tämän yhteisen kannan sen jälkeen,
kun riippumattomien tiedotusvälineiden vastaiset tukahduttamistoimenpiteet Jugoslaviassa on lakkautettu.
3 artikla
Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se
hyväksytään.
4 artikla

viisumikielto on tarkoitus poistaa sen jälkeen, kun Jugoslavian liittotasavalta on lakkauttanut riippumattomien
tiedotusvälineiden vastaiset tukahduttamistoimenpiteet,

Tämä yhteinen kanta julkaistaan virallisessa lehdessä.

ON MÄÄRITELLYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 1998.

1 artikla
1. Liitteessä olevassa luettelossa mainituista henkilöistä,
joiden on todettu olevan vastuussa Serbian julkista tiedonvälitystä koskevan lain laatimisesta, täytäntöönpanosta,

Neuvoston puolesta
W. MOLTERER

Puheenjohtaja
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Miljkan Karlicic, Serbian apulaistiedotusministeri
Dusanka Djogo-Antonovic, Serbian apulaistiedotusministeri
Miodrag Popovic, Serbian apulaistiedotusministeri
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Zeljko Simic, Serbian sosialistipuolue
Zivota Zvetkovic, Serbian sosialistipuolue
Ivica Dacic, Serbian sosialistipuolue, puhemies
Slavko Veselinovic, Serbian sosialistipuolue, Serbian sosialistipuolueen hallituksen tiedotus- ja propagandaneuvoston johtaja
Stevo Dragisic, Serbian radikaalipuolue
Tomislav Nikolic, Serbian radikaalipuolue, Serbian varapääministeri
Natasa Jovanovic, Serbian radikaalipuolue, Šumadijan aluejohtaja
Milovan Bojic, Jugoslavian vasemmistopuolueiden liitto, Serbian varapääministeri
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Ivan Markovic, Jugoslavian vasemmistopuolueiden liitto, puhemies
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23. lokakuuta 1998.
Bratislava Buba-Morina, Jugoslavian vasemmistopuolueiden liitto, Serbian pakolaisvaltuutettu, Jugoslavian
naisten liiton johtaja, oikeudenkäynnin kantaja 7. marraskuuta 1998.
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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2743/98,
annettu 14 päivänä joulukuuta 1998,
Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista palveluista annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 297/95 muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista palveluista 10 päivänä helmikuuta 1995 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 (1) ja erityisesti sen
10 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
sekä katsoo, että ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkearviointiviraston perustamisesta
22 päivänä heinäkuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2309/93 (3) 57 artiklan 1 kohdan mukaan
viraston tulot koostuvat yhteisön rahoitusosuudesta ja
yritysten yhteisön markkinoille saattamista koskevien
lupien saamiseksi ja ylläpitämiseksi ja muista viraston
tarjoamista palveluista suorittamista maksuista,

on otettava käyttöön vuosimaksu, jotta voidaan kattaa
luvan saaneiden lääkkeiden valvonnasta aiheutuvat
kustannukset; tietty osa mainitusta vuosimaksusta on siirrettävä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joiden
on asetuksen (ETY) N:o 2309/93 nojalla valvottava markkinoita yhteisön puolesta; lisäksi viraston hallintoneuvoston on vahvistettava tässä asetuksessa säädetyn menettelyn mukaisesti yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan maksujen jakamiseen mainittujen viranomaisten
välillä, ja
tietyissä poikkeustapauksissa ja kansanterveydellisistä tai
eläinten terveyteen liittyvistä pakottavista syistä on
mainittuja maksuja voitava alentaa; viraston toimitusjohtajan on sen vuoksi toimivaltaista tiedekomiteaa kuultuaan tehtävä päätös maksujen alentamisesta kussakin
tapauksessa tehdyn kriittisen arvioinnin jälkeen, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta yhteisön lainsäädännön erityisten
säännösten ja määräysten soveltamista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

asetuksessa (EY) N:o 297/95 säädettyjen maksujen
rakenne ja suuruus on tarkistettava viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 1997,
vuodesta 1995 lähtien saadun kokemuksen perusteella on
syytä pitää edelleen voimassa maksujen pääperiaatteet ja
yleisrakenne sekä mainitulla asetuksella perustetut
keskeiset käytännön järjestelyt ja menettelyt,

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 297/95 seuraavasti:
1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:

tiettyjen maksujen osalta olisi kuitenkin määriteltävä
niiden perusteena olevat palvelut tai suoritteet maksujen
perimisen helpottamiseksi ja mainitun asetuksen avoimuuden ja käytännön täytäntöönpanon parantamiseksi,

”1 artikla

on säädettävä uusista maksuista kaikkien viraston nykyisin
tarjoamien palvelujen kattamiseksi,

Maksut ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden
markkinoille saattamista koskevien yhteisön lupien
antamisesta ja voimassa pitämisestä sekä muista
viraston tarjoamista palveluista peritään tämän
asetuksen säännösten mukaisesti.

(1) EYVL L 35, 15.2.1995, s. 1
(2) EYVL C 328, 26.10.1998
(3) EYVL L 214, 24.8.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 649/98 (EYVL L 88,
24.3.1998, s. 7).

Soveltamisala

Maksujen määrä vahvistetaan ecuina.”
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2) Korvataan 3–10 artikla seuraavasti:
”3 artikla
Ihmisille tarkoitetut lääkkeet, joihin sovelletaan
asetuksessa (ETY) N:o 2309/93 säädettyjä menettelyjä
1. Lääkkeen markkinoille saattamista koskeva
lupa
a) P e r u s m a k s u
Lääkkeen markkinoille saattamista koskevasta
lupahakemuksesta, johon on liitetty kaikki
lääkettä koskevat asiakirjat, peritään 200 000
ecun maksu. Maksu kattaa yhden lääkemuodon
yhden vahvuuden.
Maksua korotetaan 20 000 eculla kultakin
samanaikaisesti ensimmäisen lupahakemuksen
kanssa jätetyltä saman lääkkeen eri vahvuutta
ja/tai lääkemuotoa koskevalta hakemukselta.
Korotus kattaa yhden uuden vahvuuden ja/tai
yhden uuden lääkemuodon.
Maksua korotetaan 5 000 eculla kultakin samanaikaisesti ensimmäisen lupahakemuksen
kanssa jätetyltä saman vahvuuden ja saman
lääkemuodon uutta pakkausta koskevalta hakemukselta.
b) A l e n n e t t u m a k s u
Alennettu 100 000 ecun maksu peritään lääkkeen markkinoille saattamista koskevista lupahakemuksista, joihin ei direktiivin 65/65/ETY
4 artiklan kolmannen kohdan 8 alakohdan a
alakohdan i ja iii alakohdan tai mainitun
direktiivin 4 artiklan kolmannen kohdan 8
alakohdan a alakohdan ii alakohdan säännösten perusteella tarvitse liittää kaikkia
lääkettä koskevia asiakirjoja. Maksu kattaa
yhden lääkemuodon yhden vahvuuden.
Maksua korotetaan 20 000 eculla kultakin
samanaikaisesti ensimmäisen lupahakemuksen
kanssa jätetyltä saman lääkkeen eri vahvuutta
ja/tai lääkemuotoa koskevalta hakemukselta.
Korotus kattaa yhden uuden vahvuuden ja/tai
yhden uuden lääkemuodon.
Maksua korotetaan 5 000 eculla kultakin samanaikaisesti ensimmäisen lupahakemuksen
kanssa jätetyltä saman vahvuuden ja saman
lääkemuodon uutta pakkausta koskevalta hakemukselta.
c) M a k s u t m a r k k i n o i l l e s a a t t a m i s t a k o s kevan luvan laajentamisesta
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Maksut peritään kustakin jo myönnetyn,
markkinoille saattamista koskevan luvan
laajentamisesta:
— perittävä maksu on 50 000 ecua, jos laajentaminen koskee uutta vahvuutta tai uutta
lääkemuotoa tai uutta käyttöaihetta tai
uutta antotapaa,
— perittävä maksu on 10 000 ecua, jos laajentaminen koskee jo luvan saaneen
vahvuuden, lääkemuodon tai uuden antotavan uutta pakkausta.
2. Markkinoille saattamista koskevan luvan muuttaminen
a) M a k s u n l a j i i n I k u u l u v a s t a m u u t o k sesta
Markkinoille saattamista koskevan luvan asiaa
koskevalla komission asetuksella vahvistetun
luokituksen mukaan vähäisestä muutoksesta
peritään 5 000 ecun maksu.
Jos kyse on täysin samanlaisesta muutoksesta,
maksu kattaa kaikki lääkkeen sallitut
vahvuudet, lääkemuodot ja pakkaukset.
b) M a k s u l a j i i n I I k u u l u v a s t a m u u t o k sesta
Markkinoille saattamista koskevan luvan asiaa
koskevalla komission asetuksella vahvistetun
luokituksen mukaan huomattavasta muutoksesta peritään 60 000 ecun maksu. Maksu
voidaan pienentää puoleen tiettyjen lajiin II
kuuluvien muutosten osalta, jotka eivät edellytä
perusteellista tieteellistä arviota; luettelo
muutoksista vahvistetaan 11 artiklan 2
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.
Jos kyse on täysin samanlaisesta muutoksesta,
maksu kattaa kaikki lääkkeen sallitut
vahvuudet, lääkemuodot ja pakkaukset.
3. Maksu luvan uusimisesta
Lääkkeen markkinoille saattamista koskevan luvan
viiden vuoden välein tapahtuvan uusimisen yhteydessä peritään 10 000 ecun maksu uusien tietojen
tutkimisesta. Maksu peritään lääkemuodon jokaisesta vahvuudesta erikseen.
4. Tarkastusmaksu
Yhteisössä tai sen ulkopuolella suoritettavista
tarkastuksista peritään 15 000 ecun kiinteä maksu.
Yhteisön ulkopuolella suoritettavista tarkastuksista
peritään lisäksi matkakustannukset tosiasiallisten
kulujen perusteella.
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5. Siirtomaksu
Luvan haltijan vaihtuessa peritään markkinoille
saattamista koskevista luvuista, joita kyseinen siirto
koskee, 5 000 ecun maksu. Maksu kattaa saman
lääkkeen kaikki luvan saaneet pakkaukset.
6. Vuosimaksu
Kustakin markkinoille saattamista koskevan luvan
saaneesta lääkkeestä peritään 60 000 ecun vuosimaksu. Maksu kattaa saman lääkkeen kaikki luvan
saaneet pakkaukset.

4 artikla
Ihmisille tarkoitetut lääkkeet, joihin sovelletaan
direktiivissä 75/319/ETY säädettyjä menettelyjä (*)
Sovittelumaksu
Direktiivin 75/319/ETY 10 artiklan 2 kohdassa sekä
11, 12 ja 15 artiklassa säädettyjen menettelyjen aloittamisesta peritään 10 000 ecun maksu.
Maksua korotetaan 40 000 eculla, jos direktiivin 75/
319/ETY 11 ja 12 artiklassa säädetyt menettelyt aloitetaan markkinoille saattamista koskevan luvan hakijan
tai haltijan aloitteesta.

5 artikla
Eläinlääkkeet, joihin sovelletaan asetuksessa
(ETY) N:o 2309/93 säädettyjä menettelyjä
1. Lääkkeen markkinoille saattamista koskeva
lupa
a) P e r u s m a k s u
Lääkkeen markkinoille saattamista koskevasta
lupahakemuksesta, johon on liitetty kaikki
lääkettä koskevat asiakirjat, peritään 100 000
ecun maksu. Maksu kattaa yhden lääkemuodon
yhden vahvuuden.
Maksua korotetaan 10 000 eculla kultakin
samanaikaisesti ensimmäisen lupahakemuksen
kanssa jätetyltä saman lääkkeen eri vahvuutta
ja/tai lääkemuotoa koskevalta hakemukselta.
Korotus kattaa yhden uuden vahvuuden ja/tai
yhden uuden lääkemuodon.
Maksuja korotetaan 5 000 eculla kultakin
samanaikaisesti ensimmäisen lupahakemuksen
kanssa jätetyltä saman vahvuuden ja saman
lääkemuodon uutta pakkausta koskevalta hakemukselta.
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Rokotteiden osalta perusmaksua alennetaan
50 000 ecuun, jolloin korotus kultakin uudelta
vahvuudelta ja/tai lääkemuodolta ja/tai
pakkaukselta on 5 000 ecua.
Tätä a alakohtaa sovellettaessa ei kohdelajien
lukumäärällä ole merkitystä.
b) A l e n n e t t u m a k s u
Alennettu 50 000 ecun maksu peritään lääkkeen markkinoille saattamista koskevista lupahakemuksista, joihin ei direktiivin 81/
851/ETY 5 artiklan kolmannen kohdan 10
alakohdan a alakohdan i ja iii alakohdan tai
mainitun direktiivin 5 artiklan kolmannen
kohdan 10 alakohdan a alakohdan ii
alakohdan säännösten peusteella tarvitse liittää
kaikkia lääkettä koskevia asiakirjoja. Maksu
kattaa lääkkeen yhden lääkemuodon yhden
vahvuuden.
Maksua korotetaan 10 000 eculla kultakin
samanaikaisesti ensimmäisen lupahakemuksen
kanssa jätetyltä saman lääkkeen eri vahvuutta
ja/tai lääkemuotoa koskevalta hakemukselta.
Korotus kattaa yhden uuden vahvuuden ja/tai
yhden uuden lääkemuodon.
Maksuja korotetaan 5 000 eculla kultakin
samanaikaisesti ensimmäisen lupahakemuksen
kanssa jätetyltä saman vahvuuden ja saman
lääkemuodon uutta pakkausta koskevalta hakemukselta.
Rokotteiden osalta maksua alennetaan 25 000
ecuun, jolloin korotus kultakin uudelta
vahvuudelta ja/tai lääkemuodolta ja/tai
pakkaukselta on 5 000 ecua.
Tätä b alakohtaa sovellettaessa ei kohdelajien
lukumäärällä ole merkitystä.
c) M a k s u t
markkinoille
saattamista
koskevan luvan laajentamisesta
Maksut peritään jokaisesta jo myönnetyn,
markkinoille saattamista koskevan luvan
laajentamisesta:
— perittävä maksu on 25 000 ecua, jos laajentaminen koskee uutta vahvuutta tai uutta
lääkemuotoa tai uutta lajia tai uutta käyttöaihetta tai uutta antotapaa,
— perittävä maksu on 5 000 ecua, jos laajentaminen koskee jo luvan saaneen vahvuuden,
lääkemuodon
tai
antotavan
uutta
pakkausta,
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— rokotteiden osalta perittävä maksu on
5 000 ecua, jos laajentaminen koskee sen
uutta vahvuutta tai uutta lääkemuotoa tai
uutta pakkausta tai uutta antotapaa.
2. Markkinoille saattamista koskevan luvan muuttaminen
a) M a k s u l a j i i n I k u u l u v a s t a m u u t o k s e s t a
Markkinoille saattamista koskevan luvan asiaa
koskevalla komission asetuksella vahvistetun
luokituksen mukaan vähäisestä muutoksesta
peritään 5 000 ecun maksu. Maksua sovelletaan
myös rokotteisiin.
Jos kyse on täysin samanlaisesta muutoksesta,
maksu kattaa kaikki lääkkeen sallitut
vahvuudet, lääkemuodot ja pakkaukset.
b) M a k s u l a j i i n I I k u u l u v a s t a m u u t o k sesta
Markkinoille saattamista koskevan luvan asiaa
koskevalla komission asetuksella vahvistetun
luokituksen mukaan huomattavasta muutoksesta peritään 30 000 ecun maksu. Maksu
voidaan pienentää puoleen tiettyjen lajiin II
kuuluvien muutosten osalta, jotka eivät edellytä
perusteellista tieteellistä arviota; luettelo
muutoksista vahvistetaan 11 artiklan 2
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.
Rokotteiden osalta maksu on 5 000 ecua.
Jos kyse on täysin samanlaisesta muutoksesta,
maksu kattaa kaikki lääkkeen sallitut
vahvuudet, lääkemuodot ja pakkaukset.
3. Maksu luvan uusimisesta
Lääkkeen markkinoille saattamista koskevan luvan
viiden vuoden välein tapahtuvan uusimisen yhteydessä peritään 5 000 ecun maksu uusien tietojen
tutkimisesta. Maksu peritään lääkemuodon jokaisesta vahvuudesta erikseen.
4. Tarkastusmaksu
Yhteisössä tai sen ulkopuolella suoritettavista
tarkastuksista peritään 15 000 ecun kiinteä maksu.
Yhteisön ulkopuolella suoritettavista tarkastuksista
peritään lisäksi matkakustannukset tosiasiallisten
kulujen perusteella.
5. Siirtomaksu
Luvan haltijan vaihtuessa peritään markkinoille
saattamista koskevista luvuista, joita kyseinen siirto
koskee, 5 000 ecun maksu. Maksu kattaa saman
lääkkeen kaikki luvan saaneet pakkaukset.
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6. Vuosimaksu
Kustakin markkinoille saattamista koskevan luvan
saaneesta lääkkeestä peritään 20 000 ecun vuosimaksu. Maksu kattaa saman lääkkeen kaikki luvan
saaneet pakkaukset.

6 artikla
Eläinlääkkeet, joihin sovelletaan direktiivissä 81/
851/ETY säädettyjä menettelyjä
Sovittelumaksu
Direktiivin 81/851/ETY 18 artiklan 2 kohdassa sekä
19, 20 ja 23 artiklassa säädettyjen menettelyjen aloittamisesta peritään 10 000 ecun maksu.
Maksua korotetaan 20 000 eculla, jos direktiivin 81/
851/ETY 19 ja 20 artiklassa säädetyt menettelyt aloitetaan markkinoille saattamista koskevan luvan hakijan
tai haltijan aloitteesta.

7 artikla
Eläinlääkkeiden jäämien
(JEM) vahvistaminen
1. Maksut jäämien
vahvistamisesta

enimmäismäärien

enimmäismäärien

(JEM)

Ensimmäisestä aineen jäämien enimmäismäärien
vahvistamista koskevasta hakemuksesta peritään
50 000 ecun JEM-perusmaksu.
Kustakin jäämien enimmäismäärien muuttamista
tai laajentamista tai uusien lajien lisäämistä koskevasta hakemuksesta peritään 15 000 ecun JEMlisämaksu.
JEM-maksut vähennetään maksusta, joka peritään
markkinoille saattamista koskevasta lupahakemuksesta tai markkinoille saattamista koskevan luvan
laajentamista koskevasta hakemuksesta, kun lääke
sisältää ainetta, jonka JEM on vahvistettu, jos
hakemukset esittää sama hakija. Vähennys voi
kuitenkin olla enintään puolet maksusta, josta
vähennys tehdään.
2. Maksu JEM:n vahvistamisesta kliinisiä tutkimuksia varten
Jäämien enimmäismäärien vahvistamisesta kliinisiä tutkimuksia varten peritään 15 000 ecun
maksu.
Maksu vähennetään tämän artiklan 1 kohdassa
säädetystä JEM-perusmaksusta.
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8 artikla
Muut maksut
1. Maksu tieteellisistä neuvoista
Maksu peritään lääkkeen tutkimista ja kehitystä
koskevista tieteellisistä tai teknisistä neuvoista,
joita pyydetään markkinoille saattamista koskevan
lupahakemuksen tai markkinoille saattamista
koskevan luvan laajentamista tarkoittavan hakemuksen mahdollista jättämistä varten.
— Maksun
enimmäismääräksi
vahvistetaan
60 000 ecua ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden
osalta.
— Maksun
enimmäismääräksi
vahvistetaan
30 000 ecua eläinlääkkeiden osalta.
Tämän kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 11 artiklan 2 kohdassa
säädetyn menettelyn mukaisesti.
2. Maksut hallinnollisista kustannuksista
Maksut hallinnollisista kustannuksista peritään
asiakirjoja tai todistuksia annettaessa silloin, kun
niiden antamisesta ei peritä toista tässä asetuksessa
säädettyä maksua, tai asiakirjan hallinnollisen käsittelyn päättyessä, jos se johtaa sen hakemuksen
hylkäämiseen, jota varten asiakirjat on toimitettu.
Yksittäinen maksu saa olla enintään 5 000 ecua.
Viraston hallintoneuvosto vahvistaa ja täsmentää
maksuja koskevan luokituksen 11 artiklan 2
kohdan mukaisesti.
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10 artikla
Määräajat ja maksujen viivästyminen
1. Maksut on maksettava kyseisen hakemuksen jättöpäivänä, jollei erityisistä säännöksistä ja määräyksistä muuta johdu.
Sovittelusta perittävä perusmaksu on maksettava
30 päivän kuluessa siitä, kun asia on saatettu
viraston käsiteltäväksi; vuosimaksu on maksettava
30 päivän kuluessa markkinoille saattamista
koskevaa lupaa koskevan päätöksestä annetun
ilmoituksen ensimmäisestä vuosipäivästä tai
kustakin sitä seuraavasta vuosipäivästä.
Tarkastusmaksu on maksettava 30 päivän kuluessa
tarkastuksen tekemisestä.
2. Jos tämän asetuksen nojalla maksettavaa maksua
ei ole maksettu määräpäivään mennessä, viraston
toimitusjohtaja voi, rajoittamatta viraston oikeutta
toimia osapuolena oikeudenkäynnissä asetuksen
(ETY) N:o 2309/93 59 artiklan mukaisesti, päättää,
että pyydetyt palvelut jätetään suorittamatta tai että
palvelut tai menettelyt keskeytetään, kunnes
erääntynyt maksu on maksettu kokonaisuudessaan.
3. Maksut suoritetaan ecuina tai jonkin jäsenvaltion
valuutassa voimassa olevien valuuttakurssien
mukaan, jotka komissio vahvistaa päivittäin.
Mainittuihin valuuttakursseihin perustuvat kuukausittaiset vaihtokurssit voidaan kuitenkin
vahvistaa viraston hallintoneuvoston vahvistaman
laskutavan mukaisesti.

11 artikla
Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

9 artikla
Mahdollisuus alentaa maksuja
Viraston toimitusjohtaja voi toimivaltaisen tiedekomitean lausunnon saatuaan erikoistapauksissa ja pakottavista kansanterveydellisistä tai eläinten terveyteen liittyvistä syistä myöntää tapauskohtaisia alennuksia
maksuihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön
lainsäädännön erityisen säännösten ja määräysten
soveltamista. Tämän artiklan nojalla tehdyt päätökset
on perusteltava asianmukaisesti.
Täydellinen tai osittainen vapautus maksuista voidaan
myöntää erityisesti harvinaisten tautien tai vähemmän
tärkeiden lajien hoitoon tarkoitetuille lääkkeille.

1. Viraston hallintoneuvosto vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta ja komission annettua asiasta
puoltavan lausunnon yksityiskohtaiset säännöt
vuosimaksuista saatavien maksujen osan siirtämisestä kansallisille toimivaltaisille viranomaisille,
jotka osallistuvat valvontaan yhteisön markkinoilla.
2. Viraston hallintoneuvosto voi antaa toimitusjohtajan ehdotuksesta muita määräyksiä, jotka ovat
tarpeen tämän asetuksen soveltamiseksi, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen muiden
säännösten tai asetuksen (ETY) N:o 2309/93 soveltamista.
3. Jos syntyy erimielisyyttä hakemuksen luokittelusta
johonkin tässä asetuksessa säädettyjen maksujen
luokkaan, toimitusjohtaja tekee asiasta päätöksen
saatuaan toimivaltaisen tiedekomitean lausunnon.
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12 artikla
Asetuksen muuttaminen
Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission
ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan
tähän asetukseen tehtävistä muutoksista.
Tässä asetuksessa vahvistettujen maksujen määriä
koskevista muutoksista päätetään kuitenkin asetuksen
(ETY) N:o 2309/93 73 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen.
Komissio antaa viraston hallintoneuvoston lausunnon
saatuaan kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen
voimaantulosta kertomuksen sen täytäntöönpanosta.

19. 12. 98

Tulevat maksujen tarkistukset perustuvat viraston
kustannusten, myös jäsenvaltioiden esittelijöiden
kustannusten, kattavaan arviointiin.
(*) EYVL L 147, 9.6.1975, s. 13, direktiivi sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/
39/ETY (EYVL L 214, 24.8.1993, s. 22).”
3) Nykyisestä 11 artiklasta tulee 13 artikla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä,
jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 1998.
Neuvoston puolesta
W. MOLTERER

Puheenjohtaja
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2744/98,
annettu 14 päivänä joulukuuta 1998,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 355/94 muuttamisesta ja Saksaan ja Itävaltaan
sovellettavan väliaikaisen poikkeustoimenpiteen voimassaolon jatkamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

poikkeustoimenpiteen voimassaolon jatkuminen edellyttää kuitenkin, että Saksalle ja Itävallalle asetetaan
määräaika, johon mennessä niiden on siirryttävä soveltamaan muissa jäsenvaltioissa tuolloin voimassa olevaa
tullittomuudelle asetettua enimmäismäärää, ja että näihin
kahteen jäsenvaltioon sovellettavaa enimmäismäärää korotetaan jo nyt kilpailun vääristymisen rajoittamiseksi ja että
kyseiset jäsenvaltiot sitoutuvat korottamaan asteittain ja
yhteisesti tekemällään päätöksellä mainittua määrää siirtyäkseen 1 päivään tammikuuta 2003 mennessä noudattamaan yhteisön enimmäismäärää,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),
sekä katsoo, että
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 muuttamisesta 14
päivänä helmikuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 355/94 2 artiklan toisessa kohdassa (4), säädetään
Saksaan ja Itävaltaan 31 päivään joulukuuta 1997 saakka
sovellettavasta, tullittomuuden määrän asettamista 75
ecuun sellaisten tavaroiden osalta, joita tuovat maahan
matkustajat, jotka saapuvat Saksan ja Itävallan alueelle
nämä valtiot muihin kuin jäsenvaltioihin tai EFTAvaltioihin yhdistävien maarajojen kautta taikka tapauksen
mukaan mainituista maista rannikkoa pitkin vesiteitse,
koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 355/94 2 artiklan toinen
kohta seuraavasti:

kyseisissä säädöksissä otetaan huomioon ne taloudelliset
ongelmat, joita näissä tilanteissa tavaroita maahan tuoviin
matkustajiin sovellettavan tullittomuuden määrä on
omiaan aiheuttamaan,

”Saksan liittotasavallan ja Itävallan tasavallan osalta
tätä asetusta sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2003 sellaisten tavaroiden osalta, joita tuovat
maahan matkustajat, jotka saapuvat Saksan tai
Itävallan alueelle nämä valtiot muihin kuin Euroopan
unionin jäsenvaltioihin tai EFTA-valtioihin yhdistävien maarajojen kautta taikka tapauksen mukaan
mainituista maista rannikkoa pitkin vesiteitse.

Saksan liittotasavalta ja Itävallan tasavalta pyysivät 24
päivänä kesäkuuta ja 23 päivänä heinäkuuta 1997 päivätyillä kirjeillä asetuksen (EY) N:o 355/94 2 artiklan
toisessa kohdassa säädetyn poikkeustoimenpiteen voimassaolon jatkumista; kyseistä pyyntöä perusteltiin sillä, että
asetusten (EY) N:o 355/94 ja (EY) N:o 3316/94 antamiseen johtaneet taloudelliset ongelmat olivat pysyneet
ennallaan tai jopa pahentuneet,

Kyseisten jäsenvaltioiden on kuitenkin 1 päivästä
tammikuuta 1999 sallittava tullittomuus toisessa
kohdassa mainittujen matkustajien tuoda maahan
tavaroita tullitta vähintään 100 ecun arvosta. Näiden
jäsenvaltioiden on korotettava yhteisesti enimmäismäärää asteittain siirtyäkseen viimeistään 1 päivänä
tammikuuta 2003 soveltamaan kyseisiin tavaroihin
voimassa olevaa yhteisön enimmäismäärää.”

kyseisten kahden jäsenvaltion mainitsema tilanne olisi
otettava huomioon, ja
(1) EYVL C 273, 2.9.1998, s. 10
(2) Lausunto annettu 3 päivänä joulukuuta 1998 (ei vielä julkaistu
virallisessa lehdessä).
(3) Lausunto annettu 15 päivänä lokakuuta 1998 (ei vielä julkaistu
virallisessa lehdessä).
(4) EYVL L 46, 18.2.1994, s. 5, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 3316/94 (EYVL L 350,
31.12.1994, s. 12).

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1998.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 1998.
Neuvoston puolesta
W. MOLTERER

Puheenjohtaja

19. 12. 98
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2745/98,
annettu 18 päivänä joulukuuta 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 19 päivänä joulukuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 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
18 päivänä joulukuuta 1998 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
204
220
624
999
052
999
052
204
999
052
204
999
052
204
999

119,9
105,5
242,0
242,1
177,4
80,8
80,8
90,1
106,3
98,2
35,1
40,1
37,6
76,4
63,0
69,7

052
464
999
052
600
999
052
060
064
400
404
728
999
064
400
720
999

46,7
294,2
170,5
58,6
84,4
71,5
60,6
16,5
45,1
66,2
80,8
85,7
59,1
61,7
92,3
63,0
72,3

0707 00 05
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

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 2746/98,
annettu 18 päivänä joulukuuta 1998,
asetuksessa (EY) N:o 2563/98 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä
esikuorittua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta
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,
ottaa huomioon Réunionin riisitoimituksiin liittyvistä
yksityiskohtaisista soveltamista koskevista säännöistä 6
päivänä syyskuuta 1989 annetun komission asetuksen
(ETY) N:o 2692/89 (3) ja erityisesti sen 9 artiklan 1
kohdan,
sekä katsoo, että
komission asetuksessa (EY) N:o 2563/98 (4) avataan tarjouskilpailu Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen
esikuoritun riisin tuen määrittämistä varten,
asetuksen (ETY) N:o 2692/89 9 artiklan mukaisesti
komissio voi päättää jätettyjen tarjousten perusteella

asetuksen (EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen olla ratkaisematta tarjouskilpailua,
erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2692/89 2 ja 3 artiklassa
säädetyt arviointiperusteet huomioon ottaen tuen enimmäismäärää ei ole aiheellista vahvistaa, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2563/98 tarkoitettu Réunioniin
toimitettavan CN-koodiin 1006 20 98 kuuluvan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tukea koskeva tarjouskilpailu
jätetään ratkaisematta 14–17 päivänä joulukuuta 1998
jätettyjen tarjousten osalta.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18
265, 30.9.1998, s. 4
29, 7.9.1989, s. 8
320, 28.11.1998, s. 40
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2747/98,
annettu 18 päivänä joulukuuta 1998,
kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja
kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta
asetuksessa (EY) N:o 2564/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
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
komission asetuksella (EY) N:o 2564/98 (3) avataan riisin
vientitukea koskeva tarjouskilpailu,
komission asetuksen (EY) N:o 584/75 (4), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 299/95 (5),
5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen (EY) N:o 3072/
95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää
enimmäisvientituen vahvistamisesta; tässä vahvistamisessa
on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 3072/
95 13 artiklassa säädetyt perusteet; tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai sitä alhaisemmat,

edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa,
että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa
tarkoitettu määrä, ja
tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2564/98 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan
hiotun lyhytjyväriisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin
enimmäisvientitueksi vahvistetaan 14–17 päivänä joulukuuta 1998 jätettyjen tarjousten perusteella 109,00 ecua
tonnilta.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18
265, 30.9.1998, s. 4
320, 28.11.1998, s. 43
61, 7.3.1975, s. 25
35, 15.2.1995, s. 8
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2748/98,
annettu 18 päivänä joulukuuta 1998,
kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja
kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta
asetuksessa (EY) N:o 2565/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
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
komission asetuksella (EY) N:o 2565/98 (3) avataan riisin
vientitukea koskeva tarjouskilpailu,
komission asetuksen (EY) N:o 584/75 (4), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 299/95 (5),
5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen (EY) N:o 3072/
95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää
enimmäisvientituen vahvistamisesta; tässä vahvistamisessa
on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 3072/
95 13 artiklassa säädetyt perusteet; tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai sitä alhaisemmat,

edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa,
että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa
tarkoitettu määrä, ja
tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2565/98 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävän
kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun
keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen
A-riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 14–17
päivänä joulukuuta 1998 jätettyjen tarjousten perusteella
104 ecua tonnilta.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18
265, 30.9.1998, s. 4
320, 28.11.1998, s. 46
61, 7.3.1975, s. 25
35, 15.2.1995, s. 8
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2749/98,
annettu 18 päivänä joulukuuta 1998,
kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2566/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
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 muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2072/98 (2), ja erityisesti sen 13
artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että

edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa,
että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa
tarkoitettu määrä, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

komission asetuksella (EY) N:o 2566/98 (3) avataan riisin
vientitukea koskeva tarjouskilpailu,

1 artikla

komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (4), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 299/95 (5),
5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen (EY) N:o 3072/
95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää
enimmäisvientituen vahvistamisesta; tässä vahvistamisessa
on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 3072/
95 13 artiklassa säädetyt perusteet; tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai sitä alhaisemmat,

Asetuksessa (EY) N:o 2566/98 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän CN-koodiin
1006 30 67 kuuluvan pitkäjyväisen kokonaan hiotun riisin
enimmäisvientitueksi vahvistetaan 14–17 päivänä joulukuuta 1998 jätettyjen tarjousten perusteella 293,00 ecua
tonnilta.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18
265, 30.9.1998, s. 4
320, 28.11.1998, s. 49
61, 7.3.1975, s. 25
35, 15.2.1995, s. 8
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2750/98,
annettu 18 päivänä joulukuuta 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 2348/96 (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 2551/98 (4); yhteisön
eurooppalaisessa osassa ja maailmanmarkkinoilla tapahtuneiden noteerausten ja hintojen muutosten johdosta
Azorien ja Madeiran hankintatuet olisi vahvistettava
uudelleen liitteessä esitettyjen määrien mukaisiksi,

tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä sännöksistä
17 päivänä kesäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1103/97 (5) 2 artiklassa säädetään, että 1 päivästä
tammikuuta 1999 alkaen oikeudellisissa asiakirjoissa
esiintyvät viittaukset ecuun korvataan viittauksella euroon
siten, että 1 ECU = 1 EUR; selkeyden vuoksi on syytä
käyttää ilmaisua ”euro” tässä asetuksessa, koska sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999, 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 tammikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

173,
320,
185,
320,

27.6.1992, s. 1
11.12.1996, s. 1
4.7.1992, s. 28
28.11.1998, s. 10

(5) EYVL L 162, 19.6.1997, s. 1

L 345/18

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

19. 12. 98

LIITE
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja
Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta 18 päivänä joulukuuta 1998
annettuun komission asetukseen
(EUR/tonni)
Tuen määrä
Tuote
(CN-koodi)

Määräpaikka
Azorit

Madeira

Tavallinen vehnä

(1001 90 99)

34,00

34,00

Ohra

(1003 00 90)

59,00

59,00

Maissi

(1005 90 00)

52,00

52,00

Durumvehnä

(1001 10 00)

8,00

8,00
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2751/98,
annettu 18 päivänä joulukuuta 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,

tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä sännöksistä
17 päivänä kesäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1103/97 (5) 2 artiklassa säädetään, että 1 päivästä
tammikuuta 1999 alkaen oikeudellisissa asiakirjoissa
esiintyvät viittaukset ecuun korvataan viittauksella euroon
siten, että 1 ECU = 1 EUR; selkeyden vuoksi on syytä
käyttää ilmaisua ”euro” tässä asetuksessa, koska sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

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 2553/98 (4); yhteisön eurooppalaisessa osassa ja maailmanmarkkinoilla tapahtuneiden noteerausten ja hintojen
muutosten vuoksi Ranskan merentakaisten departementtien hankintatuki olisi vahvistettava uudelleen liitteessä
esitettyjen määrien mukaiseksi,

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 tammikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 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
320, 28.11.1998, s. 14

(5) EYVL L 162, 19.6.1997, s. 1
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LIITE
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta 18 päivänä
joulukuuta 1998 annettuun komission asetukseen
(EUR/tonni)
Tuen määrä
Tuote
(CN-koodi)

Määräpaikka
Guadeloupe

Martinique

Ranskan
Guyana

Réunion

(1001 90 99)

37,00

37,00

37,00

40,00

Ohra
(1003 00 90)

62,00

62,00

62,00

65,00

Maissi
(1005 90 00)

55,00

55,00

55,00

58,00

Durumvehnä
(1001 10 00)

12,00

12,00

12,00

16,00

Tavallinen vehnä
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2752/98,
annettu 18 päivänä joulukuuta 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 2552/98 (4); yhteisön eurooppalaisessa
osassa ja maailmanmarkkinoilla tapahtuneiden noteerausten ja hintojen muutosten johdosta Kanariansaarten
hankintatuet olisi vahvistettava uudelleen liitteessä esitettyjen määrien mukaisiksi,

tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä sännöksistä
17 päivänä kesäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1103/97 (5) 2 artiklassa säädetään, että 1 päivästä
tammikuuta 1999 alkaen oikeudellisissa asiakirjoissa
esiintyvät viittaukset ecuun korvataan viittauksella euroon
siten, että 1 ECU = 1 EUR; selkeyden vuoksi on syytä
käyttää ilmaisua ”euro” tässä asetuksessa, koska sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999, 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 tammikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

173,
320,
185,
320,

27.6.1992, s. 13
11.12.1996, s. 1
4.7.1992, s. 26
28.11.1998, s. 12

(5) EYVL L 162, 19.6.1997, s. 1
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LIITE
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille
annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta 18 päivänä joulukuuta 1998 annettuun
komission asetukseen
(EUR/tonni)
Tuote
(CN-koodi)

Tuen määrä

Tavallinen vehnä

(1001 90 99)

34,00

Ohra

(1003 00 90)

59,00

Maissi

(1005 90 00)

52,00

Durumvehnä

(1001 10 00)

8,00

Kaura

(1004 00 00)

60,00
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2753/98,
annettu 18 päivänä joulukuuta 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 yksi-

tyiskohtaisia sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin edellä
mainittuihin toimiin,
riisin vientituen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet määritellään asetuksen (EY) N:o 3072/95 13
artiklassa, ja
tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä
17 päivänä kesäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1103/97 (6) 2 artiklassa säädetään, että 1 päivästä
tammikuuta 1999 alkaen oikeudellisissa asiakirjoissa
esiintyvät viittaukset ecuun korvataan viittauksella euroon
siten, että 1 ECU = 1 EUR; selkeyden vuoksi on syytä
käyttää ilmaisua ”euro” tässä asetuksessa, koska sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999, 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
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181,
126,
329,
265,
288,

1.7.1992, s. 21
24.5.1996, s. 37
30.12.1995, s. 18
30.9.1998, s. 4
25.10.1974, s. 1

(6) EYVL L 162, 19.6.1997, s. 1
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LIITE
yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimittuihin vilja- ja riisialan
tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 18 päivänä joulukuuta 1998 annettuun
komission asetukseen
(EUR/t)
Tuotekoodi

Tuen määrä

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

31,00

1002 00 00 9000

70,00

1003 00 90 9000

56,00

1004 00 00 9400

57,00

1005 90 00 9000

49,00

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 30 65 9900

142,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

49,00

1101 00 15 9100

42,50

1101 00 15 9130

42,50

1102 20 10 9200

77,66

1102 20 10 9400

66,56

1102 30 00 9000

—

1102 90 10 9100

73,35

1103 11 10 9200

21,00

1103 11 90 9200

21,00

1103 13 10 9100

99,85

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

86,56

1104 21 50 9100

97,80

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 2754/98,
annettu 18 päivänä joulukuuta 1998,
Ranskan merentakaisten departementtien siemenperunan hankintaa koskevien
erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
annetun asetuksen (EY) N:o 1772/96 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siementen
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

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,

1 artikla
Muutetaan komission asetus (EY) N:o 1772/96 seuraavasti:
1. Korvataan 1 artikla seuraavasti:

sekä katsoo, että
asetuksen (ETY) N:o 3763/91 2 artiklan soveltamiseksi
komission asetuksessa (EY) N:o 1772/96 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1395/98 (4), vahvistetaan Ranskan merentakaisten departementtien siemenperunan arvioitu hankintatase ja muualta
yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden tuen määrä vuoden
1998 toisella vuosipuoliskolla on syytä vahvistaa Ranskan
merentakaisten departementtien hankintatase kalenterivuodeksi 1999; tämä tase on vahvistettava departementtien tarpeiden mukaan ja ottaen erityisesti huomioon
perinteinen kaupankäynti,
asetuksen (ETY) N:o 3763/91 2 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi on syytä vahvistaa Ranskan merentakaisten departementtien siemenperunan arvioituun hankintataseeseen
liittyvä, muualta yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden
tuen määrä siten, että varmistetaan hankintaedellytysten
vastaavan loppukäyttäjälle kolmansien maiden siemenperunoiden vapautusta tuontitullista; nämä tuet on vahvistettava ottaen huomioon erityisesti maailmanmarkkinoilta
hankkimisen kulut, ja
tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä
17 päivänä kesäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1103/97 (5) 2 artiklassa säädetään, että 1 päivänä
tammikuuta 1999 alkaen oikeudellisissa asiakirjoissa
esiintyvät viittaukset ecuun korvataan viittauksella euroon
siten, että 1 ECU = 1 EUR; selkeyden vuoksi on syytä
käyttää ilmaisua ”euro” tässä asetuksessa, koska sitä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1999, ja
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

356,
267,
232,
187,
162,

24.12.1991, s. 1
9.11.1995, s. 1
13.9.1996, s. 13
1.7.1998, s. 39
19.6.1997, s. 1

”1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 3763/91 2 artiklan soveltamiseksi
CN-koodiin 0701 10 00 kuuluvan siemenperunan arvioidun hankintataseen määrä, joka on vapautettu tuontitullista Ranskan merentakaisissa departementeissa tai
joka saa yhteisön tukea muualta yhteisöstä tulevien
tuotteiden tuonnille, vahvistetaan 750 tonniksi kalenterivuonna 1999. Tämä määrä jaetaan liitteessä esitetyllä tavalla.
Ranskan viranomaiset voivat muuttaa tätä jakoa vahvistetun kokonaismäärän rajoissa. Tällöin he ilmoittavat
komissiolle tästä muutoksesta.”
2. Korvataan 2 artikla seuraavasti:
”2 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 3763/91 2 artiklan 4 kohdan
soveltamiseksi Ranskan merentakaisten departementtien muualta yhteisöstä peräisin olevan siemenperunan
hankintaa koskeva tuki vahvistetaan hankintataseen
yhteydessä 4,830 EUR 100 kilogrammalta tuotteille,
joiden määräpaikka on Guadeloupe ja 5,430 EUR 100
kilogrammalta tuotteille, joiden määräpaikka on
Réunion.”
3. Korvataan asetuksen (EY) N:o 1772/96 liite tämän
asetuksen liitteellä.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
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 18 päivänä joulukuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE
”LIITE
(tonneina)
CN-koodiin 0701 10 00 kuuluvat siemenperunat

Guadeloupe
Réunion

50
700”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2755/98,
annettu 18 päivänä joulukuuta 1998,
Ranskan merentakaisten departementtien lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteita
koskevan erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuonna 1999
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 4 artiklan 5 kohdan,
ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavista muuntokursseista ja laskentayksiköstä 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 12
artiklan,
sekä katsoo, että
asetuksen (ETY) N:o 3763/91 4 artiklan soveltamiseksi on
syytä määrittää lampaan- ja vuohenliha-alalla vuotuisen
soveltamiskauden osalta niiden puhdasrotuisten siitoslampaiden ja -vuohien lukumäärä, joista myönnetään
Ranskan merentakaisten departementtien tuotantomahdollisuuksien kehittämiseen tarkoitettua tukea,
olisi vahvistettava edellä mainittujen muualta yhteisöstä
peräisin olevien puhdasrotuisten siitoslampaiden ja
-vuohien toimittamiseen Ranskan merentakaisiin departementteihin myönnettävien tukien määrät; tukia vahvistettaessa on otettava huomioon erityisesti yhteisön markkinoilta tehtävien hankintojen kustannukset ja Ranskan
merentakaisten departementtien maantieteellinen asema,
Ranskan merentakaisissa departementeissa voi esiintyä eri
markkinointivuosien aikana puhdasrotuisten siitoslampaiden ja -vuohien erityisiä hankintatarpeita; on syytä
sallia Ranskan viranomaisille tietty hallinnollinen joustavuus, jotta ne voivat antaa tiettyihin Ranskan merentakaisiin departementteihin tarkoitettujen eläinten tukitodistuksia kyseisille Ranskan merentakaisille departementeille
käytettävissä olevien enimmäismäärien lisäksi, jos sekä
uros- että naaraspuolisten eläinten kaikille neljälle
Ranskan merentakaiselle departementille käytettävissä
olevaa enimmäismäärää noudatetaan; tällaisten peräkkäisten markkinointivuosien, joiden aikana erityistarpeita
(1)
(2)
( 3)
( 4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

356, 24.12.1991, s. 1
267, 9.11.1995, s. 1
387, 31.12.1992, s. 1
22, 31.1.1995, s. 1

esiintyy, huomioon ottamiseksi Ranskan viranomaisten
on syytä antaa komissiolle tiedoksi tapaukset, joissa todistuksia on annettu tätä mahdollisuutta käyttäen,
komission asetuksessa (ETY) N:o 131/92 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1736/96 (6), vahvistetaan Ranskan merentakaisten departementtien tiettyjen maataloustuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt; olisi vahvistettava lampaan- ja vuohenlihaalalla voimassa oleviin kauppatapoihin mukautetut
täydentävät yksityiskohtaiset säännöt erityisesti tukitodistusten voimassaoloajan sekä toimijoiden velvoitteiden
noudattamisen varmistavan vakuuden suuruuden osalta,
hankintajärjestelmän moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi vahvistettava aikataulu todistushakemusten
jättämiselle ja harkinta-aika niiden antamiselle,
jotta tukien hallinto voitaisiin mukauttaa mahdollisimman hyvin merentakaisten departementtien tarpeisiin,
tuet ja niihin oikeuttavat määrät on syytä vahvistaa vuosittain kalenterivuoden ajaksi,
tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä
17 päivänä kesäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1103/97 (7) 2 artiklassa säädetään, että 1 päivänä
tammikuuta 1999 alkaen oikeudellisissa asiakirjoissa
esiintyvät viittaukset ecuun korvataan viittauksella euroon
siten, että 1 ECU = 1 EUR; selkeyden vuoksi on syytä
käyttää ilmaisua ”euro” tässä asetuksessa, koska sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaan- ja
vuohenlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tämän asetuksen liitteessä vahvistetaan asetuksen (ETY)
N:o 3763/91 4 artiklan 1 kohdassa säädetty yhteisöstä
peräisin olevien puhdasrotuisten siitoslampaiden ja
-vuohien toimittamiseen Ranskan merentakaisiin departementteihin myönnettävä tuki ja tukea saavien eläinten
lukumäärää.
(5) EYVL L 15, 22.1.1992, s. 13
(6) EYVL L 225, 6.9.1996, s. 3
(7) EYVL L 162, 19.6.1997, s. 1
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2 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 131/92 säännöksiä sovelletaan 3
artiklan 4 kohtaa lukuun ottamatta.
3 artikla
Ranskan on osoitettava toimivaltainen viranomainen, joka
a) antaa asetuksen (ETY) N:o 131/92 3 artiklan 1
kohdassa säädetyn tukitodistuksen
b) maksaa tuen asianomaisille toimijoille.
4 artikla
1. Todistushakemukset on jätettävä toimivaltaiselle
viranomaiselle kunkin kuukauden viiden ensimmäisen
työpäivän kuluessa. Todistushakemus voidaan hyväksyä
ainoastaan, jos
a) se ei koske Ranskan ennen hakemusten jättöajan alkua
julkaisemaa käytettävissä olevaa määrää suurempaa
määrää
b) ennen todistushakemusten jättöajan päättymistä toimitetaan todiste siitä, että hakija on antanut vakuuden,
jonka suuruus on 40 EUR eläimeltä.
2. Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin tuen
hallinnoinnissa ilmaantuvien erityistarpeiden huomioonottamiseksi antaa tukitodistuksia kullekin Ranskan
merentakaiselle departementille käytettävissä olevan

19. 12. 98

määrän ylittävälle määrälle eläimiä, jos kaikkien neljän
Ranskan merentakaisen departementin eläinten kokonaismäärä, joille tukea myönnetään, ei ylity; tätä mahdollisuutta sovelletaan erikseen uros- ja naaraspuolisiin eläimiin.
Ranskan on annettava komissiolle tiedoksi tapaukset,
joissa todistuksia on annettu ensimmäisen kohdan mukaisesti.
3. Tukitodistukset on annettava viimeistään kunkin
kuukauden kymmenentenä työpäivänä.
5 artikla
Tukitodistukset ovat voimassa kolme kuukautta.
6 artikla
Edellä 1 artiklassa säädetty tuki maksetaan tosiasiallisesti
toimitetuista määristä.
7 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE

1 OSA
Yhteisöstä peräisin olevien puhdasrotuisten siitoslampaiden ja -vuohien toimittaminen
Guyanaan kalenterivuonna 1999
(euroina eläimeltä)
CN-koodi

0104 10 10

0104 20 10

Toimitettavien
eläinten lukumäärä

Tavaran kuvaus

Tuki

puhdasrotuiset siitoslampaat (1)
— urospuoliset

8

530

— naaraspuoliset

8

205

2

530

14

205

puhdasrotuiset siitosvuohet (1)
— urospuoliset
— naaraspuoliset

2 OSA
Yhteisöstä peräisin olevien puhdasrotuisten siitoslampaiden ja -vuohien toimittaminen
Martiniqueen kalenterivuonna 1999
(euroina eläimeltä)
CN-koodi

0104 10 10

0104 20 10

Tavaran kuvaus

Toimitettavien
eläinten lukumäärä

Tuki

puhdasrotuiset siitoslampaat (1)
— urospuoliset

2

530

— naaraspuoliset

5

205

— urospuoliset

3

530

— naaraspuoliset

5

205

puhdasrotuiset siitosvuohet (1)

(1) Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava puhdasrotuisista jalostuslampaista ja -vuohista 30 päivänä
toukokuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/361/ETY säädettyjä edellytyksiä (EYVL L 153, 6.6.1989, s. 30).
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3 OSA
Yhteisöstä peräisin olevien puhdasrotuisten siitoslampaiden ja -vuohien toimittaminen
Réunioniin kalenterivuonna 1999
(euroina eläimeltä)
CN-koodi

0104 10 10

0104 20 10

Toimitettavien
eläinten lukumäärä

Tuki

— urospuoliset

15

530

— naaraspuoliset

48

205

Tavaran kuvaus

puhdasrotuiset siitoslampaat (1)

puhdasrotuiset siitosvuohet (1)
— urospuoliset
— naaraspuoliset

13

530

297

205

4 OSA
Yhteisöstä peräisin olevien puhdasrotuisten siitoslampaiden ja -vuohien toimittaminen
Guadeloupeen kalenterivuonna 1999
(euroina eläimeltä)
CN-koodi

0104 20 10

Tavaran kuvaus

Toimitettavien
eläinten lukumäärä

Tuki

puhdasrotuiset siitosvuohet (1)
— urospuoliset

2

530

— naaraspuoliset

2

205

(1) Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava puhdasrotuisista jalostuslampaista ja -vuohista 30 päivänä
toukokuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/361/ETY säädettyjä edellytyksiä (EYVL L 153, 6.6.1989, s. 30).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2756/98,
annettu 18 päivänä joulukuuta 1998,
yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80,
0104 20 10, 0104 20 90 ja 0204 kuuluville lampaille, vuohille, lampaanlihalle ja
vuohenlihalle vuodeksi 1999 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2467/98 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden
tuonnin ja viennin osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyille maataloustuotteille yhteisön tariffikiintiöinä tehdyistä tietyistä myönnytyksistä ja tiettyjen
Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen maataloutta koskevien myönnytysten riippumattomasta mukauttamisesta
siirtymäkauden aikana Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen huomioon ottamiseksi 22 päivänä joulukuuta
1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3066/95 (1),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 2435/98 (2), ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä
markkinajärjestelystä 3 päivänä marraskuuta 1998
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2467/98 (3), ja
erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Unkarin tasavallan assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3491/93 (4) ja
erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3492/93 (5) ja
erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tšekin tasavallan assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3296/94 (6) ja
erityisesti sen 1 artiklan,
(1)
(2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

328,
303,
312,
319,
319,
341,

30.12.1995,
13.11.1998,
20.11.1998,
21.12.1993,
21.12.1993,
30.12.1994,

s.
s.
s.
s.
s.
s.

31
1
1
1
4
14

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Slovakian tasavallan assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3297/94 (7) ja
erityisesti sen 1 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian assosioinnista tehdyn Eurooppasopimuksen soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 3382/94 (8) ja erityisesti sen
1 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan assosioinnista tehdyn
Eurooppa-sopimuksen soveltamista koskevista eräistä
yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3383/94 (9) ja
erityisesti sen 1 artiklan,
ottaa huomioon tietyille maataloustuotteille yhteisön tariffikiintiöinä annetuista tietyistä myönnytyksistä ja Viron,
Latvian ja Liettuan kanssa tehdyissä vapaakauppaa ja
kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevissa sopimuksissa
määrättyjen tiettyjen maataloutta koskevien myönnytysten
autonomisesta ja väliaikaisesta mukauttamisesta Uruguayn
kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana
tehdyn maataloussopimuksen huomioon ottamiseksi 7
päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1926/96 (10) ja erityisesti sen 5 artiklan,
sekä katsoo, että
Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen
osana maataloudesta tehdyssä sopimuksessa (11) yhteisö
sitoutui avaamaan tariffikiintiön, joka ei ole maakohtainen; yhteisön ja Keski-Euroopan maiden välisillä
Eurooppa-sopimuksilla mahdollistetaan etuuskohteluun
perustuva pääsy yhteisön markkinoille,
yhteisö on lisäksi säätänyt tariffikiintiöstä lampaan- ja
vuohenlihan tuonnissa Virosta, Latviasta ja Liettuasta
asetuksen (EY) N:o 1926/96 nojalla,
(7) EYVL L 341, 30.12.1994, s. 17
(8) EYVL L 368, 31.12.1994, s. 1
(9) EYVL L 368, 31.12.1994, s. 5
(10) EYVL L 254, 8.10.1996, s. 1
(11) EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22
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komission on avattava vuodelle 1999 nämä tariffikiintiöt,
joita on hallinnoitava komission asetuksessa (EY) N:o
1439/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1764/98 (2), vahvistettujen sääntöjen
mukaisesti,
olisi vahvistettava teuraspaino tariffikiintiöiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi; lisäksi tiettyjen tariffikiintiöiden yhteydessä sallitaan mahdollisuus tuoda joko
eläviä eläimiä tai lihaa; tämän vuoksi tarvitaan muuntokerroin,
asetuksessa (EY) N:o 3066/95 säädetään erityisesti autonomisesta ja väliaikaisesta tullinalennuksesta ja tiettyjen
tuontikiintiöiden
lisäyksestä
assosiointisopimuksen
tehneistä Itä-Euroopan maista; lisäksi säädetään CNkoodiin 0104 20 10 kuuluvien puhdasrotuisten jalostukseen tarkoitettujen vuohien tuonnista Unkarin, Puolan,
Slovakian, Tšekin tasavallan ja Bulgarian tariffikiintiössä;
tämän vuoksi on tarpeen poiketa tietyistä asetuksessa (EY)
N:o 1439/95 vahvistetuista soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuoden 1999 osalta, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaan- ja
vuohenlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

19. 12. 98

1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1999 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä I.
2. CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 ja
0204 ja lisäksi Unkarin, Puolan, Slovakian, Tšekin tasavallan ja Bulgarian osalta CN-koodiin 0104 20 10 kuuluvien elävien eläinten ja teuraspainona ilmaistun lihan
määrät, joiden osalta tietyistä toimittajamaista peräisin
olevaan tuontiin sovellettava tulli alennetaan 0 prosentin
tulliksi 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta
1999 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä II.
3. CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80 ja 0104 20 90
kuuluvien elävien eläinten elopainona ilmaistun lihan
määrät, joiden osalta tietyistä toimittajamaista peräisin
olevaan tuontiin sovellettava tulli alennetaan 10 prosentin
arvotulliksi 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta
1999 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä III.
4. CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80 ja 0104 20 90
kuuluvien elävien eläinten elopainona ilmaistun lihan
määrät, joiden tuontiin sovellettava tulli alennetaan 10
prosentin arvotulliksi 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän
joulukuuta 1999 väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä IV
olevassa A osassa.
5. CN-koodiin 0204 kuuluvan teuraspainona ilmaistun
lihan määrät, joiden tuontiin sovellettava tulli suspendoidaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1999
väliseksi ajaksi, vahvistetaan liitteessä IV olevassa B osassa.

1 artikla
4 artikla
Tällä asetuksella avataan yhteisön tariffikiintiöt lampaanja vuohenliha-alalla ja säädetään eräistä poikkeuksista
asetukseen (EY) N:o 1439/95 1 päivän tammikuuta 31
päivän joulukuuta 1999 väliseksi ajaksi.

2 artikla
CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 ja
0204 kuuluvien liitteissä mainituista maista peräisin
olevien lampaiden, vuohien, lampaanlihan ja vuohenlihan
sekä CN-koodiin 0104 20 10 kuuluvien elävien puhdasrotuisten jalostukseen tarkoitettujen vuohien tuonnissa
Unkarin, Puolan, Slovakian, Tšekin tasavallan ja Bulgarian
osalta sovellettavat tullit on suspendoitava tai alennettava
tässä asetuksessa säädetyiksi määräajoiksi, säädetyille
tasoille ja säädettyjen tariffikiintiöiden rajoissa.

3 artikla
1. CN-koodiin 0204 kuuluvan teuraspainona ilmaistun
lihan määrät, joiden osalta tietyistä toimittajamaista
peräisin olevaan tuontiin sovellettava tulli suspendoidaan
(1) EYVL L 143, 27.6.1995, s. 7
(2) EYVL L 223, 11.8.1998, s. 4

1. Edellä 3 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyjä tariffikiintiöitä hallinnoidaan asetuksen (EY) N:o 1439/95 II A
osastossa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.
2. Edellä 3 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyjä tariffikiintiöitä hallinnoidaan asetuksen (EY) N:o 1439/95 II B
osastossa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

5 artikla
1. Edellä 3 artiklassa teuraspainolla tarkoitetaan luullisen lihan painoa sellaisenaan sekä luuttoman lihan
painoa, joka on kertoimella muunnettu luulliseksi lihaksi.
Tätä tarkoitusta varten 55 kilogrammaa luutonta lampaanlihaa tai muuta vuohenlihaa kuin vohlanlihaa vastaa 100
kilogrammaa luullista lampaanlihaa tai muuta vuohenlihaa kuin vohlanlihaa ja 60 kilogrammaa luutonta
karitsan- tai vohlanlihaa vastaa 100 kilogrammaa luullista
karitsan- tai vohlanlihaa.
2. Jos yhteisön ja tiettyjen toimittajamaiden assosiointisopimuksissa määrätään mahdollisuudesta tuoda liha joko
elävien eläinten tai lihan muodossa, 100 kilogrammaa
eläviä eläimiä vastaa 47 kilogrammaa lihaa.
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6 artikla
Poiketaan asetuksesta (EY) N:o 1439/95 seuraavasti:
1. Osaston II A kohtaa sovelletaan soveltuvin osin CNkoodiin 0104 20 10 kuuluvien tuotteiden tuontiin
Unkarin, Puolan, Slovakian, Tšekin tasavallan ja Bulgarian osalta.
2. Lisätään 14 artiklan 1 kohtaan CN-koodin 0104 20 90
jälkeen ”ja Unkarin, Puolan, Slovakian, Tšekin tasavallan ja Bulgarian osalta CN-koodi 0104 20 10”.
3. Korvataan 14 artiklan 4 kohta seuraavasti:
”4.
Asetuksen (ETY) N:o 1440/95 liitteessä II ja
myöhemmissä vuotuisia tariffikiintiöitä koskevissa
asetuksissa tarkoitetuille määrille myönnettyjen tuontitodistusten 24 kohdassa on oltava ainakin yksi seuraavista merkinnöistä:
— Derecho limitado a 0 [aplicación del Anexo II del
Reglamento (CE) no 1440/95 y de posteriores
Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]
— Told nedsat til 0 (jf. bilag II til forordning (EF)
nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om
årlige toldkontingenter)
— Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung
von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95
und der späteren jährlichen Verordnungen über die
Zollkontingente)
— ∆ασµr περιοριζµενοr στο µηδν [εφαρµογ του
παραρτµατοr ΙΙ του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1440/95
και των µεταγενστερων κανονισµν σχετικ µε την
ετσια δασµολογικ ποσστωση]
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— Duty limited to zero (application of Annex II of
Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent
annual tariff quota regulations)
— Droit de douane nul [application de l’annexe II du
règlement (CE) no 1440/95 et des règlements ultérieurs sur les contingents tarifaires]
— Dazio limitato a zero [applicazione dell’allegato II
del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi
regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]
— Invoerrecht beperkt tot nul (toepassing van bijlage
II bij Verordening (EG) nr. 1440/95 en van de
latere verordeningen tot vaststelling van de jaarlijkse tariefcontingenten)
— Direito limitado a zero [aplicação do anexo II do
Regulamento (CE) në 1440/95 e regulamentos
subsequentes relativos aos contingentes pautais
anuais]
— Tulli rajoitettu 0 prosenttiin [asetuksen (EY)
N:o 1440/95 liitteen II ja sen jälkeen annettujen
vuotuisia tariffikiintiöitä koskevien asetusten soveltaminen]
— Tull begränsad till noll procent (tillämpning av
bilaga II i förordning (EG) nr 1440/95 i senare
förordningar om årliga tullkvoter)”.
7 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999 31 päivään
joulukuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE I
VUODEN 1999 MÄÄRÄT, JOIHIN VIITATAAN 3 ARTIKLAN 1 KOHDASSA
Järjestysnumero 09.4033
Lampaan- ja vuohenliha (tonnia teuraspainona), tulliton
(tonneina)

Argentiina
Australia
Chile
Uusi-Seelanti
Uruguay
Islanti
Bosnia-Hertsegovina
Kroatia
Slovenia
Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

23 000
18 650
3 000
226 700
5 800
1 350
850
450
50
1 750

LIITE II
VUODEN 1999 MÄÄRÄT, JOIHIN VIITATAAN 3 ARTIKLAN 2 KOHDASSA
(tonnia teuraspainona)
Tulli 0 prosenttia
(tonnia)
Elävät eläimet

Liha

Elävät eläimet
ja/tai liha

—

—

9 200 (2)

2 245 (2)

352,5 (3)

—

Unkari

—

—

13 967,5 (2)

Bulgaria

—

—

5 469 (2)

Tšekin tasavalta

—

—

2 075 (2)

Slovakia

—

—

4 150 (2)

Puola
Romania (1)

(1) Mahdollisuus rajoitettujen määrien vaihtamiseen elävien eläinten ja lihan välillä.
(2) Järjestysnumero 09.4575
(3) Järjestysnumero 09.4576
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LIITE III
VUODEN 1999 MÄÄRÄT, JOIHIN VIITATAAN 3 ARTIKLAN 3 KOHDASSA
Järjestysnumero 09.4035
Elävät lampaat ja vuohet (tonnia elopainona) — Tulli 10 prosenttia
Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

215 tonnia

LIITE IV
A. VUODEN 1999 MÄÄRÄT, JOIHIN VIITATAAN 3 ARTIKLAN 4 KOHDASSA
Järjestysnumero 09.4036
Elävät lampaat ja vuohet (tonnia elopainona). Tulli 10 prosenttia.
Muut:

105 tonnia

B. VUODEN 1999 MÄÄRÄT, JOIHIN VIITATAAN 3 ARTIKLAN 5 KOHDASSA
Järjestysnumero 09.4037
Lampaan- ja vuohenliha (tonnia teuraspainona). Tulli 0 prosenttia.
Muut:

637,5 tonnia

(josta Grönlanti 100 tonnia, Färsaaret 20 tonnia, Viro, Latvia ja Liettua 117,5 tonnia ja Turkki 200 tonnia).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2757/98,
annettu 18 päivänä joulukuuta 1998,
Azorien ja Madeiran lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteita koskevan erityisen
hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
vuonna 1999
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

oloajan sekä toimijoiden velvoitteiden noudattamisen
varmistavan vakuuden suuruuden osalta,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

hankintajärjestelmän moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi vahvistettava aikataulu todistushakemusten
jättämiselle ja harkinta-aika niiden antamiselle,

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 komission asetuksella (EY) N:o 562/98 (2), ja
erityisesti sen 10 artiklan,

jotta tukien hallinto voitaisiin mukauttaa mahdollisimman hyvin Azorien ja Madeiran tarpeisiin, tuet ja
niihin oikeuttavat määrät on syytä vahvistaa vuosittain
kalenterivuoden ajaksi,

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavista muuntokursseista ja laskentayksiköstä 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 12
artiklan,

tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä
17 päivänä kesäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1103/97 (7) 2 artiklassa säädetään, että 1 päivänä
tammikuuta 1999 alkaen oikeudellisissa asiakirjoissa
esiintyvät viittaukset ecuun korvataan viittauksella euroon
siten, että 1 ECU = 1 EUR; selkeyden vuoksi on syytä
käyttää ilmaisua ”euro” tässä asetuksessa, koska sitä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1999, ja

sekä katsoo, että

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

asetuksen (ETY) N:o 1600/92 4 artiklan soveltamiseksi on
syytä määrittää lampaan- ja vuohenliha-alalla vuotuisen
soveltamiskauden osalta niiden puhdasrotuisten siitoslampaiden ja -vuohien lukumäärä, joista myönnetään Azorien
ja Madeiran tuotantomahdollisuuksien kehittämiseen
tarkoitettua tukea,
olisi vahvistettava edellä mainittujen muualta yhteisöstä
peräisin olevien puhdasrotuisten siitoslampaiden ja
-vuohien toimittamiseen Azoreille ja Madeiralle myönnettävien tukien määrät; tukia vahvistettaessa on otettava
huomioon erityisesti yhteisön markkinoilta tehtävien
hankintojen kustannukset ja Azorien ja Madeiran maantieteellinen asema,
komission asetuksessa (ETY) N:o 1696/92 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o
2596/93 (6), vahvistetaan Azorien ja Madeiran tiettyjen
maataloustuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt; olisi
vahvistettava lampaan- ja vuohenliha-alalla voimassa
oleviin kauppatapoihin mukautetut täydentävät yksityiskohtaiset säännöt erityisesti tukitodistusten voimassa(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

173, 27.6.1992, s. 1
76, 13.3.1998, s. 6
387, 31.12.1992, s. 1
22, 31.1.1995, s. 1
179, 1.7.1992, s. 6
238, 23.9.1993, s. 24

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tämän asetuksen liitteessä vahvistetaan asetuksen (ETY)
N:o 1600/92 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty
yhteisöstä peräisin olevien puhdasrotuisten siitoslampaiden ja -vuohien toimittamiseen Azoreille ja Madeiralle
myönnettävä tuki ja tukea saavien eläinten lukumäärä.
2 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 1696/92 säännöksiä sovelletaan 4
artiklan 5 kohtaa lukuun ottamatta.
3 artikla
Portugalin on osoitettava toimivaltainen viranomainen,
joka
a) antaa asetuksen (ETY) N:o 1696/92 4 artiklan 1
kohdassa säädetyn tukitodistuksen
b) maksaa tuen asianomaisille toimijoille.
(7) EYVL L 162, 19.6.1997, s. 1
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4 artikla
1. Todistushakemukset on jätettävä toimivaltaiselle
viranomaiselle kunkin kuukauden viiden ensimmäisen
työpäivän kuluessa. Todistushakemus voidaan hyväksyä
ainoastaan, jos
a) se ei koske Portugalin ennen hakemusten jättöajan
alkua julkaisemaa käytettävissä olevaa määrää
suurempaa määrää

L 345/37
5 artikla

Tukitodistukset ovat voimassa kolme kuukautta.
6 artikla
Edellä 1 artiklassa säädetty tuki maksetaan tosiasiallisesti
toimitetuista määristä.
7 artikla

b) ennen todistushakemusten jättöajan päättymistä toimitetaan todiste siitä, että hakija on antanut vakuuden,
jonka suuruus on 40 EUR eläimeltä.

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

2. Tukitodistukset on annettava viimeistään kunkin
kuukauden kymmenentenä työpäivänä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE
1 OSA
Yhteisöstä peräisin olevien puhdasrotuisten siitoslampaiden ja -vuohien toimittaminen
Azoreille kalenterivuonna 1999

CN-koodi

0104 10 10

Toimitettavien
eläinten lukumäärä

Tavaran kuvaus

puhdasrotuiset siitoslampaat (1)
— urospuoliset
— naaraspuoliset

0104 20 10

Tuki
(euroina eläimeltä)

100

380

2 500

110

puhdasrotuiset siitosvuohet
— urospuoliset
— naaraspuoliset

(1) Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava puhdasrotuisia jalostuslampaista ja -vuohista 30 päivänä
toukokuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/361/ETY säädettyjä edellytyksiä (EYVL L 153, 6. 6. 1989, s.
30).

2 OSA
Yhteisöstä peräisin olevien puhdasrotuisten siitoslampaiden ja -vuohien toimittaminen
Madeiralle kalenterivuonna 1999

CN-koodi

0104 10 10

Tavaran kuvaus

Tuki
(euroina eläimeltä)

puhdasrotuiset siitoslampaat (1)
— urospuoliset
— naaraspuoliset

0104 20 10

Toimitettavien
eläinten lukumäärä

15

380

150

110

5

380

50

110

puhdasrotuiset siitosvuohet
— urospuoliset
— naaraspuoliset

(1) Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava puhdasrotuisista jalostuslampaista ja -vuohista 30 päivänä
toukokuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/361/ETY säädettyjä edellytyksiä (EYVL L 153, 6.6.1989, s. 30).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2758/98,
annettu 18 päivänä joulukuuta 1998,
asetuksen (EY) N:o 1667/98 muuttamisesta ja Ruotsin interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan
määrän nostamisesta 333 224 tonniin
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923/96 (2), ja
erityisesti sen 5 artiklan,

määrien luetteloa; olisi muutettava erityisesti asetuksen
(EY) N:o 1667/98 liitettä I, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

sekä katsoo, että
komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2193/96 (4), vahvistetaan interventioelinten hallussa
olevien viljojen myyntiin saattamisen menettelyt ja edellytykset,
komission asetuksella (EY) N:o 1667/98 (5), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2590/
98 (6), avataan pysyvä tarjouskilpailu Ruotsin interventioelimen hallussaan pitämän 189 714 ohratonnin viemiseksi; Ruotsi on ilmoittanut komissiolle interventioelimensä aikomuksesta lisätä 143 510 tonnilla vientiä varten
tarjouskilpailutettavaa määrää; Ruotsin interventioelimen
hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän
tarjouskilpailun kohteena oleva kokonaismäärä olisi
nostettava 333 224 tonniin,
tarjouskilpailutettavien määrien kasvun perusteella
vaikuttaa tarpeelliselta muuttaa alueiden ja varastoitujen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1667/98 seuraavasti:
1) Korvataan 2 artikla seuraavasti:
”2 artikla
1. Tarjouskilpailu koskee enintään 333 224:ta ohratonnia, joka viedään kaikkiin kolmansiin maihin,
lukuun ottamatta Amerikan yhdysvaltoja, Kanadaa ja
Meksikoa.
2. Alueet, joissa 333 224 tonnia ohraa on varastoituna, mainitaan liitteessä I.”
2) Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä.
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 18 päivänä joulukuuta 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

181,
126,
191,
293,
211,
324,

1.7.1992, s. 21
24.5.1996, s. 37
31.7.1993, s. 76
16.11.1996, s. 1
29.7.1998, s. 17
2.12.1998, s. 23
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LIITE
”LIITE I
(tonneina)
Varastointipaikka

Määrät

Stallarholmen

2 062

Motala

2 807

Rök

4 994

Gamleby

2 835

Ättersta

7 584

Broddbo 1

5 997

Velanda
Hova
Brännarp

7 645
12 981
2 624

Helsingborg

37 526

Djurön

39 504

Söråker

13 053

Gävle

10 847

Kalmar

15 738

Halmstad (Engströms)

4 659

Ormesta

5 077

Ervalla

934

Hästholmen

5 089

Vimmerby

3 997

Gistad

3 761

Broddbo 2

6 076

Falun
Fammarp

878
19 046

Funbo-Lövsta

6 579

Gullspång

2 391

Gårdsjö
Karlshamn

2 565
42 356

Laholm

2 737

Mariestad

1 956

Moraby

1 637

Norrtälje

10 014

Otterbäcken

7 210

Signestorp

2 672

Skivarp

9 415

Stavreviken

1 479

Värnamo

5 742

Tjustorp

9 879

Österbybruk

10 878”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2759/98,
annettu 18 päivänä joulukuuta 1998,
tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi
tarkoitetun naudanlihan myynnistä ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan ja
asetuksen (EY) N:o 2144/98 kumoamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 805/68 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1633/98 (2), ja
erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että
interventiotoimenpiteiden soveltaminen naudanliha-alalla
on johtanut varastojen kertymiseen useissa jäsenvaltioissa;
varastoinnin liiallisen pitkittymisen välttämiseksi osa
näistä varastoista olisi myytävä niiden jalostamiseksi yhteisössä,
kyseisten tuotteiden erityisestä käyttötarkoituksesta
johtuvia tiettyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta tähän
myyntiin olisi sovellettava sääntöjä, jotka on vahvistettu
komission asetuksissa (ETY) N:o 2173/79 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2417/95 (4), (ETY) N:o 3002/92 (5), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 770/96 (6), ja
(ETY) N:o 2182/77 (7), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2417/95,

asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 säädettyjen toimenpiteiden lisäksi olisi säädettävä fyysisiin määrän ja laadun
tarkastuksiin perustuvista valvontatoimenpiteistä, jotta
taataan paras mahdollinen valvonta interventionaudanlihan määräpaikan varmistamiseksi,
olisi kumottava komission asetus (EY) N:o 2144/98 (8),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 2511/98 (9),
tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä
17 päivänä kesäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1103/97 (10) 2 artiklassa säädetään, että 1 päivänä
tammikuuta 1999 alkaen oikeudellisissa asiakirjoissa
esiintyvät viittaukset ecuun korvataan viittauksella euroon
siten, että 1 ECU = 1 EUR, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1. Myydään yhteisössä jalostettavaksi asetuksen (ETY)
N:o 805/68 6 artiklan mukaisesti ostettuja interventiotuotteita seuraavasti:

säännöllisen ja pysyvän myynnin varmistamiseksi olisi
sovellettava erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2173/79 I
osaston säännöksiä,

— noin 34 tonnia luullisia, Alankomaiden interventioelimen hallussa olevia etuneljänneksiä

varastojen taloudellisen hallinnoinnin varmistamiseksi on
tarpeen säätää, että interventioelimet myyvät ensisijaisesti
lihat, joiden varastointi on kestänyt pisimpään,

— noin 1 000 tonnia luullisia, Itävallan interventioelimen hallussa olevia etuneljänneksiä

ottaen huomioon hallinnolliset vaikeudet, joita kyseisen
säännön soveltaminen aiheuttaa tietyissä jäsenvaltioissa,
olisi poikettava asetuksen (ETY) N:o 2173/79 2 artiklan 2
kohdan toisesta alakohdasta,

— noin 1 000 tonnia luullisia, Ranskan interventioelimen hallussa olevia etuneljänneksiä

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
( 6)
( 7)

— noin 1 000 tonnia luullisia, Espanjan interventioelimen hallussa olevia etuneljänneksiä

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L

148,
210,
251,
248,
301,
104,
251,

28.6.1968, s. 24
28.7.1997, s. 17
5.10.1979, s. 12
14.10.1995, s. 39
17.10.1992, s. 17
27.4.1996, s. 13
1.10.1977, s. 60

— noin 400 tonnia luullisia, Portugalin interventioelimen hallussa olevia etuneljänneksiä

— noin 500 tonnia luullisia, Tanskan interventioelimen
hallussa olevia etuneljänneksiä

— noin 500 tonnia luullisia, Italian interventioelimen
hallussa olevia etuneljänneksiä

(8) EYVL L 270, 7.10.1998, s. 31
(9) EYVL L 313, 21.11.1998, s. 12
(10) EYVL L 162, 19.6.1997, s. 1
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— noin 380 tonnia luullisia, Irlannin interventioelimen
hallussa olevia etuneljänneksiä

nösten mukaisesti hyväksytty jalostuslaitos tai sen valtuuttama.

— noin 5 000 tonnia luutonta, Irlannin interventioelimen hallussa olevaa naudanlihaa

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2182/77 3
artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, pyyntöön on liitettävä:

— noin 30 tonnia luutonta, Espanjan interventioelimen
hallussa olevaa naudanlihaa

— maininta joko 3 artiklan 2 kohdassa tai 3 artiklan 3
kohdassa tarkoitetusta tuotteesta
— ostajan kirjallinen sitoumus, jossa tämä ilmoittaa jalostavansa ostetut lihat mainituksi tuotteeksi asetuksen
(ETY) N:o 2182/77 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa
määräajassa,
— tarkka selvitys laitoksesta tai laitoksista, jossa tai joissa
ostetut lihat jalostetaan.

— noin 1 790 tonnia luutonta, Ranskan interventioelimen hallussa olevaa naudanlihaa
— noin 8 000 tonnia luutonta, Yhdistyneen kuningaskunnan interventioelimen hallussa olevaa naudanlihaa.

Tuotteita ja niiden myyntihintoja koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat liitteessä I.

2. Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, 1
kohdassa tarkoitetut tuotteet on myytävä komission
asetusten (ETY) N:o 2173/79 ja erityisesti sen I ja III
osaston, (ETY) N:o 2182/77 ja (ETY) N:o 3002/92 säännösten mukaisesti.

3. Asianomaiset voivat saada määriin sekä tuotteiden
varastointipaikkoihin liittyviä yksityiskohtaisia tietoja
tämän asetuksen liitteessä II ilmoitetuista osoitteista.

4. Kunkin liitteessä I mainitun tuotteen osalta kyseisten
interventioelinten on myytävä ensisijaisesti varastossa
pisimpään olleet lihat.

5. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2173/79 2
artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, tarjouksiin ei merkitä, missä varastossa tai varastoissa tuotteita
pidetään.

2 artikla

1. Ostopyyntö voidaan hyväksyä ainoastaan, jos sen
esittäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka
on vähintään kahdentoista kuukauden ajan ennen tämän
asetuksen voimaantuloa valmistanut naudanlihaa sisältäviä
jalosteita ja joka on kirjattu kansalliseen arvonlisäverorekisteriin. Lisäksi kyseisen pyynnön esittäjän on oltava
neuvoston direktiivin 77/99/ETY (1) 8 artiklan sään(1) EYVL L 26, 31.1.1977, s. 85

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu ostaja voi kirjallisesti
antaa ostamiensa tuotteiden toimituksen vastaanottamisen
edustajan tehtäväksi. Tässä tapauksessa edustaja esittää
edustamansa ostajan pyynnön yhdessä edellä tarkoitetun
kirjallisen toimeksiannon kanssa.
4. Asetuksen (ETY) N:o 2173/79 18 artiklan 1 kohdasta
poiketen haltuunotolle asetettu määräaika on kaksi
kuukautta.
5. Edellä olevissa kohdissa tarkoitettujen ostajien ja
edustajien on saatettava ajan tasalle kirjanpito, josta
voidaan todeta tuotteiden määräpaikka ja käyttötarkoitus
erityisesti ostettujen ja jalostettujen tuotteiden määrien
vastaavuuden varmistamiseksi.
3 artikla
1. Tämän asetuksen mukaisesti ostettu liha on jalostettava tuotteiksi, jotka vastaavat 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja
A- ja B-luokan määritelmiä.
2. ”A-luokan tuotteella” tarkoitetaan CN-koodeihin
1602 10 00, 1602 50 31, 1602 50 39 tai 1602 50 80
kuuluvaa jalostettua tuotetta, jossa ei ole muiden kuin
nautaeläinten lihaa ja jonka kollageeni/proteiinipitoisuus
on enintään 0,45 prosenttia (2) ja jonka painosta vähintään 20 prosenttia (3) on vähärasvaista lihaa (muita ruhon
osia kuin lihaa (4) ja rasvaa lukuun ottamatta) ja jossa on
lihaa ja hyytelöä vähintään 85 prosenttia kokonaisnettopainosta.
Tuotteelle on tehtävä riittävä lämpökäsittely lihaproteiinien hyytymisen varmistamiseksi koko tuotteessa, jonka
leikkauspinnalla ei tästä syystä ole jäljellä vaaleanpunertavaa nestettä, jos tuote leikataan sen paksuimman osan
kohdalta kulkevaa linjaa pitkin.
(2) Kollageenipitoisuuden määrittely: Kollageenipitoisuus tarkoittaa
hydroksiproliinipitoisuutta, joka on kerrottu kertoimella
kahdeksan. Hydroksiproliinipitoisuus on määriteltävä ISOmenetelmällä 3496-1994.
3
( ) Vähärasvaisen naudanlihan pitoisuus (rasvaa lukuun ottamatta)
määritellään komission asetuksen (ETY) N:o 2429/86 liitteessä
kuvatulla menetelmällä (EYVL L 210, 1.8.1986, s. 39).
(4) Muita ruhon osia kuin lihaa ovat seuraavat: pää ja sen osat
(korvat mukaan lukien), sorkat, häntä, sydän, utareet, maksa,
munuaiset, kateenkorva (kateenkorvan rauhaset), haima, aivot,
keuhkot, kurkku, pallealiha, perna, kieli, vatsapaita, selkäydin,
syötäväksi kelpaava iho, sukupuolielimet, (kohtu, munasarjat ja
kivekset), kilpirauhaset ja aivolisäke.
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3. ”B-luokan tuotteella” tarkoitetaan jalostettua tuotetta,
jossa on muuta naudanlihaa kuin:

— A-luokan tuotteiksi tarkoitettujen luuttomien lihojen
osalta 1 750 ecua

— asetuksen (ETY) N:o 805/68 1 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa eriteltyjä tuotteita tai

— B-luokan tuotteiksi tai A- ja B-luokan tuotteiden
yhdistelmiksi tarkoitettujen luuttomien lihojen osalta
1 600 ecua.

— edellä 2 kohdassa tarkoitettuja tuotteita.
CN-koodiin 0210 20 90 kuuluvaa jalostettua tuotetta, joka
on kuivattu tai savustettu niin, että tuoreen lihan väri ja
koostumus on kokonaan hävinnyt ja jonka vesi/proteiinipitoisuus on enintään 3,2, pidetään kuitenkin B-luokan
tuotteena.

3. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2182/77 5
artiklan 3 kohdassa säädetään, ensisijainen vaatimus on
kaiken ostetun lihan jalostaminen 3 artiklassa tarkoitetuiksi tuotteiksi.

6 artikla
4 artikla
1. Jäsenvaltioiden on perustettava fyysisen ja asiakirjoihin perustuvan valvonnan järjestelmä sen varmistamiseksi, että liha jalostetaan 2 ja 3 artiklan säännösten
mukaisesti.
Järjestelmään on sisällyttävä fyysisiä määrän ja laadun
tarkastuksia jalostuksen alussa, sen aikana ja jalostustoimen päätyttyä. Tätä varten jalostajien on pystyttävä
milloin tahansa esittämään todisteet lihasta ja sen käytöstä
asianmukaisten tuotannon valvonta-asiakirjojen avulla.
Toimivaltaisen viranomaisen suorittamassa tuotantotavan
teknisessä tarkastuksessa lihan sulatuksen ja leikkauksen
yhteydessä tapahtuva hävikki voidaan ottaa huomioon
tarvittavassa määrin.
Lopputuotteen laadun tarkastamiseksi ja jalostajan valmistusohjeen vastaavuuden vahvistamiseksi jäsenvaltioiden on
otettava edustavia näytteitä ja analysoitava kyseisiä tuotteita. Näiden toimenpiteiden kustannukset maksaa
kyseinen jalostaja.
2. Jäsenvaltio voi jalostajan pyynnöstä sallia luiden
poistamisen luullisista neljänneksistä muussa kuin
aiotussa jalostuslaitoksessa edellyttäen, että luiden poistoon liittyvät toimet suoritetaan samassa jäsenvaltiossa ja
niitä valvotaan asianmukaisesti.
3.

Asetuksen (ETY) N:o 2182/77 1 artiklaa ei sovelleta.

5 artikla
1. Asetuksen (ETY) N:o 2173/79 15 artiklan 1 kohdassa
säädetty vakuus on 12 ecua sadalta kilogrammalta.
2. Asetuksen (ETY) N:o 2182/77 4 artiklan 1 kohdassa
säädetyksi vakuudeksi vahvistetaan:

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2182/77 9 artiklassa säädetään, asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 vahvistettujen mainintojen lisäksi:
— T5-valvontalomakkeen kohtaan 104 on tehtävä yksi
tai useampi seuraavista merkinnöistä:
— Para transformación [Reglamentos (CEE) no 2182/
77 y (CE) no 2759/98]
— Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77
og (EF) nr. 2759/98)
— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG)
Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 2759/98)
— Για µεταποηση [κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77
και (ΕΚ) αριθ. 2759/98]
— For processing (Regulations (EEC) No 2182/77
and (EC) No 2759/98)
— Destinés à la transformation [règlements (CEE) no
2182/77 et (CE) no 2759/98]
— Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE)
n. 2182/77 e (CE) n. 2759/98]
— Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen
(EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 2759/98)
— Para transformação [Regulamentos (CEE) në 2182/
/77 e (CE) në 2759/98]
— Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja
(EY) N:o 2759/98)
— För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/
77 och (EG) nr 2759/98).
— T5-valvontalomakkeen kohtaan 106 on merkittävä
myyntisopimuksen tekopäivä.

7 artikla
Kumotaan asetus (EY) N:o 2144/98.

— A-luokan tuotteiksi tarkoitettujen luullisten etuneljännesten osalta 1 300 ecua

8 artikla

— B-luokan tuotteiksi tai A- ja B-luokan tuotteiden
yhdistelmiksi tarkoitettujen luullisten etuneljännesten
osalta 1 150 ecua

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena 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 18 päivänä joulukuuta 1998.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

19. 12. 98
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BöLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I
Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτοr µλοr

Προϊντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits ( )

Stato membro

Prodotti ( )

Lidstaat

Producten (1)

Estado-membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet ( )

Medlemsstat

Produkter (1)

1

1

1

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

Precio de venta expresado en ecus por tonelada
Salgspriser i ECU/ton
Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Τιµr πλησηr εκφραζµενεr σε Ecu αν τνο
Selling prices expressed in ecus per tonne
Prix de vente exprimés en écus par tonne
Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata
Verkoopprĳzen uitgedrukt in ECU per ton
Preço de venda expresso em ecus por tonelada
Myyntihinta ecuina tonnilta
Försäljningspris i ecu per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρατα µε κκαλα — Bone-in beef — Viande avec
os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
DANMARK
ITALIA
IRELAND
FRANCE
ÖSTERREICH
PORTUGAL
ESPAÑA
NEDERLAND

—
—
—
—
—
—
—
—

Forfjerdinger
Quarti anteriori
Forequarters
Quartiers avant
Vorderviertel
Quartos dianteiros
Cuartos delanteros
Voorvoeten

500
500
380
1 000
1 000
400
1 000
34

(a) (2)

(b) (3)

650
650
650
650
650
650
650
650

800
800
800
800
800
800
800
800

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

Flanchet d’intervention (INT 18)
Jarret avant d’intervention (INT 21)
Épaule d’intervention (INT 22)

1 000
113
677

600
800
1 100

750
950
1 250

UNITED
KINGDOM

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

shank (INT 11)
thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
flank (INT 18)
forerib (INT 19)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)

1 000
1 000
500
500
1 000
500
1 000
1 000
500
1 000

700
1 200
1 450
1 400
600
1 000
700
1 000
700
1 000

850
1 350
1 600
1 550
750
1 150
850
1 100
850
1 150

IRELAND

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

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

500
500
500
1 000
500
1 000
200
200
200
200
200

800
700
800
1 100
800
1 100
1 300
1 550
1 500
1 500
1 100

950
850
950
1 250
950
1 250
1 450
1 700
1 650
1 650
1 250

ESPAÑA

Falda (INT 18)

30

600

750

L 345/46

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

19. 12. 98

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4); Reglamento cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 2304/98 (DO L 288 de 27.10.1998, p. 3).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4); forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2304/98
(EFT L 288 af 27. 10. 1998, s. 3).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2304/98 (ABl. L 288 vom 27.10.1998, S. 3).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 225 τηr 4.9.1993, σ. 4), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 2304/98 (ΕΕ L 288 τηr 27.10.1998, σ. 3).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2304/98 (OJ L 288,
27.10.1998, p. 3).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
2304/98 (JO L 288 du 27. 10. 1998, p. 3).
(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/98
(GU L 288 del 27.10.1998, pag. 3).
(1) Zie de bĳlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2304/98
(PB L 288 van 27. 10. 1998, blz. 3).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) në 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2304/98 (JO L 288 de 27.10.1998, p. 3).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2304/98 (EYVL L 288,
27.10.1998, s. 3), liitteet V ja VII.
(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2304/98 (EGT L 288,
27.10.1998, s. 3).
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos «A» contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.
Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.
Τιµ που εφαρµζεται για τη µεταποηση, µνο σε προϊντα «Α» που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφοr 2.
Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).
Prix applicable uniquement pour la transformation en produits «A» visés à l’article 3, paragraphe 2.
Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti «A» di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Prijs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.
Preço aplicável para a transformação apenas em produtos «A» referidos no në 2 do artigo 3ë
Hinta jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.
Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

Precio aplicable a la transformación en los productos «B» contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos «A» y productos «B».
Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.
Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.
Τιµ που εφαρµζεται για τη µεταποηση σε προϊντα «Β» που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφοr 3,  σε µεγµα προϊντων Α και προϊντων Β.
Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.
Prix applicable pour la transformation en produits «B» visés à l’article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits «A» et de produits «B».
Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti «B» di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B».
Prijs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.
Preço aplicável para a transformação em produtos «B» referidos no në 3 do artigo 3ë, ou uma mistura de produtos «A» e produtos «B».
Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.
Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠAPAPTHMA II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II
Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — ∆ιευθνσειr των οργανισµν παρεµβσεωr — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli
organismi d’intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos
de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

DANMARK
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23
ESPAÑA
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel.: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,
915 22 43 87
FRANCE
OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
ITALIA
AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex: 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58
IRELAND
Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98
NEDERLAND
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserĳ, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39
ÖSTERREICH
AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297
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PORTUGAL
Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
Rua Fernando Curado Ribeiro, në 4-G
P-1600 Lisboa
Tel.: (351-1) 751 85 00; telefax: (351-1) 751 86 15
UNITED KINGDOM
Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
Tel. (01189) 58 36 26
Fax (01189) 56 67 50
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2760/98,
annettu 18 päivänä joulukuuta 1998,
Phare-ohjelman yhteydessä täytäntöönpantavasta rajatylittävän yhteistyön ohjelmasta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

Romania, jolla hakijamaista ainoana ei ole yhteistä rajaa
yhteisön kanssa, pitäisi myös sisällyttää Phare-ohjelman
rajatylittävän yhteistyön ohjelmaan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon taloudellisen tuen myöntämisestä tietyille
Keski- ja Itä-Euroopan maille 18 päivänä joulukuuta 1989
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3906/89 (1),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(ETY) N:o 753/96 (2), ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo, että

Luxemburgissa vuoden 1997 joulukuussa kokoontunut
Eurooppa-neuvosto vahvisti vahvistetun liittymistä valmistelevan strategian, jonka tarkoituksena on auttaa kaikkia
unionin jäsenyyttä hakeneita Keski- ja Itä-Euroopan
maita liittymään lopulta Euroopan unioniin ja siihen
valmistauduttaessa saattamaan niiden lainsäädäntö vastaamaan mahdollisimman hyvin yhteisön säännöstöä,

liittymiskumppanuuksissa, jotka ovat oleellinen osa
vahvistettua liittymistä valmistelevaa strategiaa, määritellään ensisijaiset tavoitteet liittymiseen tähtäävälle työlle, ja
nämä tavoitteet on otettava huomioon rajatylittävässä
yhteistyössä,

komission asetuksen (EY) N:o 1628/94 (3), jolla perustetaan Phare-ohjelman rajatylittävän yhteistyön ohjelma
yhdessä Interreg-ohjelman kanssa, ensimmäisten soveltamisvuosien aikana on jo saavutettu myönteisiä tuloksia;
erityisesti on aloitettu Euroopan unionin raja-alueiden ja
niiden Keski- ja Itä-Euroopan maissa sijaitsevien naapurialueiden välinen vuoropuhelu ja yhteistyö, nopeutettu
kyseisten maiden raja-alueiden talouskehitystä, tehostettu
Euroopan unionin raja-alueiden lähentymistä ja annettu
näille alueille tilaisuus perehtyä Interreg-käytäntöihin ja
-menettelyihin, joihin kuuluu kansallisten raja-alueiden
kehittämisstrategioiden laatiminen,

lisäparannuksiin olisi pyrittävä erityisesti lisäämällä todellisia rajatylittäviä hankkeita ja nopeuttamalla niiden
täytäntöönpanoa,
(1) EYVL L 375, 23.12.1989, s. 11
(2) EYVL L 103, 26.4.1996, s. 5
(3) EYVL L 171, 6.7.1994, s. 14

Phare-ohjelman rajatylittävän yhteistyön ohjelmasta tulee
vähitellen osa liittymistä valmistelevaan strategiaan
kuuluvaa kokonaisvaltaisempaa aluekehityspolitiikkaa,
jonka avulla oikaistaisiin rajatylittävään yhteistyöhön ja
muihin liittymistä valmisteleviin ensisijaisiin tavoitteisiin
sekä hakijamaiden eri alueille myönnettyjen määrärahojen
välistä epätasapainoa,

neuvosto on toistuvasti korostanut tarvetta lujittaa yhteistyötä ja edistää Keski- ja Itä-Euroopan maiden yhdentymistä Euroopan yhteisöön sekä tukea alueen vakautta ja
turvallisuutta,

Phare-ohjelman rajatylittävän yhteistyön ohjelmaa ja
Interreg-ohjelmaa on lähennettävä edelleen, jotta hakijamaat voisivat tulevaisuudessa osallistua yhteisön aluepolitiikkaan, erityisesti perustamalla yhteisiä rajatylittäviä
ohjelmia ja ohjelmointirakenteita,

Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaiden osalta Phareohjelman rajatylittävän yhteistyön ohjelman nykyiset
maantieteelliset rajat on tarpeen ulottaa vähitellen
Euroopan unionin rajoilla olevien alueiden lisäksi myös
Phare-ohjelmaan osallistuvien muiden hakijamaiden
rajoihin; myöhemmin ohjelman soveltamisala voidaan
ulottaa koskemaan Phare-ohjelman tai muiden yhteisön
avustusohjelmien soveltamisalaan kuuluvien maiden
rajoja,

tukikelpoisten tointen olisi oltava samanlaisia kuin
toimet, joita toteutetaan Interreg-ohjelmassa liittymiskumppanuuksien yhteydessä,

on tarpeen lujittaa paikallisten ja alueellisten toimijoiden
asemaa rajatylittävässä yhteistyössä, korostaa paikallistasolta keskushallinnon tasolle etenevää lähestymistapaa,
vahvistaa paikallisten ja alueellisten toimijoiden ohjelmointi-, täytäntöönpano- ja valvontavalmiuksia sekä antaa
raja-alueiden paikallisviranomaisten tehdä rajatylittäviä
pienhankkeita koskevia päätöksiä perustamalla pienhankerahastoja,
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komission asetus (EY) N:o 1628/94 on tarpeen kumota, ja
tämä asetus on Keski- ja Itä-Euroopan tiettyjen maiden
taloudellisen uudelleenrakentamiskomitean lausunnon
mukainen,
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ii) edistää yhteistyöverkkojen luomista ja kehittämistä
rajan molemmin puolin sekä yhteyksien perustamista
näiden verkkojen ja laajempien yhteisön verkkojen
välille.

4 artikla
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (ETY) N:o 3906/89 määritellyn Phareohjelman yleiskehyksen mukaisesti jäljempänä täsmennettyjä sääntöjä sovelletaan rakenteellisluonteisiin rahoitustoimiin, jotka toteutetaan Phare-ohjelman soveltamisalaan kuuluvien Keski- ja Itä-Euroopan maiden rajaalueilla.
Nämä toimet pannaan täytäntöön ottaen huomioon
yhteisön rakennepolitiikat ja erityisesti Interreg- ohjelma.

2 artikla
1. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat Keski- ja
Itä-Euroopan maiden ja yhteisön väliset rajat sekä seuraavien hakijamaiden väliset rajat: Bulgaria, Latvia, Liettua,
Puola, Slovakia, Slovenia, Romania, Tšekki, Unkari ja
Viro.
2. Kukin maa vahvistaa kyseiset raja-alueet yhteisymmärryksessä komission kanssa ottaen huomioon Interregohjelmaa varten vahvistetut menettelyt.
3. Edunsaajamaiden määrärahat lasketaan kyseisten
raja-alueiden väestömäärän, henkeä kohti lasketun BKT:n
ja pinta-alan perusteella.

3 artikla
Avustuksilla, jotka yhteisö myöntää tämän ohjelman
mukaisesti, rahoitetaan pääasiassa kyseisten Keski- ja ItäEuroopan maiden osallistumista sellaisten valtioiden
kanssa toteutettaviin yhteishankkeisiin, joiden kanssa
niillä on yhteinen raja 2 artiklan mukaisesti.
Näiden hankkeiden tarkoitus on:
i) edistää 1 artiklassa määriteltyjen Keski- ja ItäEuroopan maiden raja-alueiden välistä yhteistyötä ja
auttaa siten Keski- ja Itä-Euroopan raja-alueita ratkaisemaan paikallisväestöä hyödyttäen ja ympäristönsuojelun kanssa yhteensopivalla tavalla erityiset kehitysongelmat, jotka voivat johtua muun muassa niiden
asemasta kansantaloudessa;

1. Seuraavanlaiset hankkeet voivat kuulua 2 artiklan
mukaisesti valituilla raja-alueilla toteutettavaan rajatylittävän yhteistyön ohjelmaan:
i) Interreg-ohjelmasta tai jostakin muusta yhteisön ulkoisen avun ohjelmasta tuettujen toimenpiteiden
yhteydessä toteutettavat hankkeet;
ii) kyseisten maiden hyväksymät hankkeet, joilla on rajatylittävä vaikutus, joilla edistetään raja-alueiden
rakenteiden kehitystä ja joilla helpotetaan kyseisten
maiden välistä yhteistyötä yleensä.
2. Erityistä huomiota kiinnitetään hankkeisiin, joiden
rahoitukseen Keski- ja Itä-Euroopan maiden paikallisviranomaiset tai taloudelliset toimijat osallistuvat tai joiden
yhteisrahoitus varmistetaan kyseisten viranomaisten tai
toimijoiden puolesta.
3. Rahoitukseen voivat osallistua myös Euroopan
unionin muut jäsenvaltiot ja muut Keski- ja Itä-Euroopan
maat, kansainväliset rahoituslaitokset sekä muut julkiset
tai yksityiset lähteet.

5 artikla
1. Toimet, joita voidaan rahoittaa tämän ohjelman
mukaisesti, voivat koskea:
a) sellaisten hallinnollisten ja institutionaalisten esteiden
vähentämistä, jotka haittaavat henkilöiden, tavaroiden
ja palvelujen vapaata liikkumista yli rajojen ottaen
huomioon vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät turvallisuusnäkökohdat;
b) infrastruktuurien parantamista erityisesti viestinnän
sekä raja-alueita hyödyttävän paikallisen veden,
kaasun ja sähkön hankinnan osalta;
c) ympäristönsuojelua kuten jätehuoltoa, ympäristöhallintoa ja saastumisen ehkäisyä sekä ulkorajojen läheisyyden kärjistämiä ongelmia;
d) maatalouden ja maaseudun kehittämisen alalla toteutettavia toimenpiteitä, erityisesti rajatylittävien yhteistyöhankkeiden helpottamista;
e) energian ja liikenteen alalla toteutettavia toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu täydentämään Euroopan
laajuisten verkkojen kehittämistä komission hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti;
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oikeus- ja sisäasioihin liittyvään yhteisön politiikkaan
kuuluvia toimia;

g) yritysten välisen yhteistyön edistämistä, yritysten
kehittämistä, rahoitusyhteistyötä sekä liiketoimintaa
edustavien laitosten (esimerkiksi kauppakamarit)
välistä yhteistyötä;
h) investointitukea sekä tukipalvelujen toimittamista
erityisesti teknologian siirtoa varten sekä pienten ja
keskisuurten yritysten markkinointitarpeisiin;
i)

koulutus- ja työllisyystoimenpiteitä;

j)

paikallisten elinkeinojen kuten matkailun kehittämistä;

k) yhteistyön edistämistä terveydenhoidon alalla, erityisesti käyttämällä yhteisesti varoja ja infrastruktuureja
raja-alueilla;
l)

sellaisten välineiden ja varojen kehittämistä tai käyttöönottoa, joilla pyritään parantamaan raja-alueiden
välistä tietojen vaihtoa ja viestintää ja johon kuuluu
radio- ja televisiotoiminnan, sanomalehtien ja muiden
rajatylittävien tiedotusvälineiden tukeminen;

m) kulttuurivaihdot;
n) paikalliset työllisyys- ja koulutusaloitteet.
Edellä j–n alakohdassa mainittuja toimia voidaan
kuitenkin rahoittaa ainoastaan tämän artiklan 2 kohdassa
esitettyjen edellytysten mukaisesti.
2. Kullakin raja-alueella voidaan perustaa yhteinen
pienhankerahasto, johon voidaan osoittaa osa rajatylittävään yhteistyöhön liittyvien ohjelmien ja aloitteiden
määrärahoista, jotta voidaan edistää sellaisten pienimuotoisten toimien kehittämistä, joihin raja-alueiden paikallistoimijat osallistuvat, sekä kyseisten toimijoiden
valmiuksia yksilöidä, kehittää ja toteuttaa tällaisia toimia.
3. Erityistä huomiota osoitetaan toimenpiteille, joilla on
voimakas rajatylittävä ominaisluonne, jotka suunnitellaan
tiiviissä yhteistyössä raja-alueiden alue- ja paikallisviranomaisten kanssa ja joihin kuuluvat sellaisten yhteisten
hallintorakenteiden perustaminen tai kehittäminen,
joiden tarkoituksena on laajentaa ja syventää julkisten
yhteisöjen, puolijulkisten yhteisöjen ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen rajatylittävää yhteistyötä.
4. Samaten voidaan rahoittaa raja-alueiden kehityssuunnitelmien laatimista, hankkeiden yksilöimistä, ohjelmien
laatimista, toteutettavuustutkimuksia, ohjelmien täytän-
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töönpanossa avustamista ja seuranta- ja/tai arviointitutkimuksia.

6 artikla
1. Yhteisön tuki annetaan yleensä avustuksina. Jos
yhteisön avustuksella kuitenkin rahoitetaan toimintaa,
josta syntyy tuloa, komissio vahvistaa asianomaisia viranomaisia kuullen tätä rahoitusta koskevat säännöt, joihin
voi kuulua yhteisrahoitus hankkeen tuottamilla varoilla tai
alkuperäisten avustusten takaisinmaksu.
2. Myönnetyllä tuella voidaan kattaa tuonnista syntyneet kulut sekä hankkeiden ja ohjelmien täytäntöönpanosta paikallistasolla syntyneet kulut.
Yhteisön rahoituksella ei kateta veroja, tulleja ja muita
vaikutukseltaan vastaavia maksuja eikä kiinteän omaisuuden hankkimista.
3. Katettavia kuluja voivat olla tekninen apu, tutkimukset, koulutus tai muut toimielinten lujittamistoimet,
oleellisten laitteiden tai tuotantohyödykkeiden hankintaohjelmat sekä investointitoimet, työohjelmat mukaan
lukien.
4. Ylläpito- ja toimintakulut Keski- ja Itä-Euroopan
maissa voidaan kattaa käynnistysvaiheessa niin, että tuki
alenee asteittain.

7 artikla
1. Perustetaan kutakin raja-aluetta varten yhteistyösekakomitea, joka muodostuu kyseisten maiden edustajista,
myös alue- tai paikallistason edustajista, sekä komission
edustajista.
2. Yhteistyösekakomitea
laatii
useampaa
vuotta
koskevan yhteisen asiakirjan rajatylittävän toiminnan
ohjelmoinnista; asiakirjassa esitetään yhteisiä kehitysstrategioita ja ensisijaisia tavoitteita alueelle, jota käsitellään
yhtenä sosiaalis-taloudellisena ja maantieteellisenä kokonaisuutena, ja sääntöjä yhteistä täytäntöönpanoa varten.
Euroopan yhteisön tukemat rajatylittävään yhteistyöhön
kuuluvien ohjelmien ja aloitteiden toimet ohjelmoidaan ja
pannaan täytäntöön tämän asiakirjan mukaisesti.
3. Kerran vuodessa yhteistyösekakomitea laatii luettelon yhteisistä hankkeista ottaen huomioon 2 kohdassa
tarkoitetun yhteisen asiakirjan rajatylittävän toiminnan
ohjelmoinnista. Asianomaisen Keski- ja Itä-Euroopan
maan viranomaiset toimittavat asianomaisten viranomaisten tekemiin ehdotuksiin perustuvat hankesuositukset komissiolle.

L 345/52

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

8 artikla
1. Komissio laatii jokaiselle raja-alueelle ohjelmaehdotuksen, joka perustuu 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun
rajatylittävän toiminnan ohjelmointia koskevaan yhteiseen
asiakirjaan ja yhteistyökomitean antamiin suosituksiin,
jotka koskevat asianomaisen Keski- ja Itä-Euroopan maan
viranomaisten toimittamia tästä ohjelmasta rahoitettavia
hankkeita.
2. Avustus, jolla katetaan kokonaan tai osittain asianomaisen Keski- ja Itä-Euroopan maan osuus yhteisestä
hankkeesta, hyväksytään asetuksen (ETY) N:o 3906/89 9
artiklassa määriteltyä menettelyä noudattaen, ja siitä sovitaan edunsaajamaan kanssa tekemällä rahoituspöytäkirja.
9 artikla
1. Komissio hallinnoi avustuksia asetuksessa (ETY) N:o
3906/89 määritellyn Keski- ja Itä-Euroopan maille myönnettyihin
avustuksiin
sovellettavan
tavanomaisen
käytännön mukaisesti.

19. 12. 98

2. Mahdollisuuksien mukaan olisi perustettava yhteisiä
seurantarakenteita ohjelmien täytäntöönpanon helpottamiseksi.

10 artikla
Pannessaan täytäntöön 3 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita
komissio varmistaa Phare-ohjelmasta, muista ulkoisista
avustusohjelmista ja rakennerahastoista annettavien avustusten yhteensovittamisen ja johdonmukaisuuden.

11 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, ja sillä korvataan komission asetus (EY)
N:o 1628/94 kyseisenä päivänä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1998.
Komission puolesta
Hans VAN DEN BROEK

Komission jäsen

19. 12. 98
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2761/98,
annettu 18 päivänä joulukuuta 1998,
GATT:iin sidotun yhteisön tariffikiintiön lisäämisestä Kanadasta tulevan sanomalehtipaperin osalta (1998)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon GATT:iin sidottujen ja tiettyjen muiden
yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta maatalous-, teollisuus- ja kalataloustuotteiden osalta sekä
mainittujen kiintiöiden muuttamista tai mukauttamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä heinäkuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1808/
95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1401/98 (2), ja erityisesti sen 9 ja 10 artiklan,
sekä katsoo, että
yhteisö on tehnyt sopimuksen, jossa määrätään erityisesti
650 000 tonnin tariffikiintiön avaamisesta sanomalehtipaperille, josta 600 000 tonnia varataan kunakin vuonna 30
päivään marraskuuta saakka ainoastaan Kanadasta tuleville
tuotteille tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen XIII artiklan (GATT) mukaisesti; kyseisessä sopimuksessa määrätään myös velvoitteesta lisätä viidellä
prosentilla Kanadasta tulevalle tuonnille varattua kiintiön

osaa, jos kyseinen osa käytetään loppuun ennen jonkin
vuoden päättymistä,
mikäli yhteisön tariffikiintiöt Kanadasta tulevan sanomalehtipaperin osalta ovat täysin loppuun kulutetut, olisi
tälle tuonnille varatun kiintiön osan määrää lisättävä
30 000 tonnilla,
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kiintiön määrää lisätään järjestysnumero 09.0015:n osalta
30 000 tonnilla vuoden 1998 ajaksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1998.
Komission puolesta
Mario MONTI

Komission jäsen

(1) EYVL L 176, 27.7.1995, s. 1
(2) EYVL L 188, 2.7.1998, s. 1
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 24 päivänä marraskuuta 1998,
neuvoa-antavasta kalatalouskomiteasta tehtyyn päätökseen 71/128/ETY liittyvästä
poikkeussäännöksestä
(tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3591)
(98/726/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
sekä katsoo, että
kalatalousalalle perustettiin neuvoa-antava komitea
komission päätöksellä 71/128/ETY (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna päätöksellä 97/246/EY (2),
päätöksellä 97/246/EY komitean jäsenten toimikausi
rajattiin 18 kuukauteen, jotta komitean tehtävä ja sen
toimintatavat voitaisiin mukauttaa sen perustamisen
jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin parantamalla kuulemismenettelyä ja komitean toimintaolosuhteita,
komissio ei ole saanut ajoissa päätökseen komitean rakennetta ja työmenetelmiä koskevien soveltuvien säännösten
laatimista, jotta uusi päätös voitaisiin tehdä ennen kuin
nykyisen komitean toimikausi päättyy,
komitean olisi tarpeen jatkaa toimintaansa siihen saakka
kunnes uusi päätös voidaan tehdä,

(1) EYVL L 68, 22.3.1971, s. 18
(2) EYVL L 97, 12.4.1997, s. 27

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Poiketen siitä, mitä päätöksen 71/128/ETY 4 ja 5 artiklassa säädetään, neuvoa-antavan kalatalouskomitean
jäsenet ja puheenjohtaja sekä kumpikin varapuheenjohtaja
jatkavat tehtävässään siihen asti, kunnes uusi komitea
nimitetään, kuitenkin enintään 31 päivään heinäkuuta
1999.
2 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 15 päivästä marraskuuta 1998.
Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 1998.
Komission puolesta
Emma BONINO

Komission jäsen
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 9 päivänä joulukuuta 1998,
tiettyjen jäsenvaltioiden vuodeksi 1998 vahvistamien yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavien valvonta- ja tarkastusjärjestelmien täytäntöönpanosta aiheutuvien kulujen hyväksyttävyydestä tehdyn komission päätöksen 98/439/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3938)
(98/727/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisön osallistumisesta jäsenvaltioiden
yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavan valvontajärjestelmän täytäntöönpanemiseksi hyväksymien tiettyjen
kulujen rahoitukseen 8 päivänä joulukuuta 1995 tehdyn
neuvoston päätöksen 95/527/EY (1) ja erityisesti sen 6
artiklan,
sekä katsoo, että
komission päätöksessä 98/439/EY (2) säädetään tiettyjen
jäsenvaltioiden vuodeksi 1998 vahvistamien yhteiseen
kalastuspolitiikkaan sovellettavien valvonta- ja tarkastusjärjestelmien täytäntöönpanosta aiheutuvien kulujen
hyväksyttävyydestä,
Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut tietoja tarkentaakseen päätöksen 95/527/EY 2 artiklassa tarkoitettujen,
vuodeksi 1998 vahvistettujen menojen yhteisrahoitusta
koskevaa hakemustaan,
nämä tiedot vaikuttavat päätöksen 95/527/EY mukaisten
yhteisrahoitettavaksi hyväksyttyjen menojen määrään,
päätöstä 98/439/EY olisi muutettava kyseisten määrien
huomioon ottamiseksi, ja
tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja
vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

(1) EYVL L 301, 14.12.1995, s. 30. EYVL L 302, 15.12.1995,
s. 45 (oikaisu).
(2) EYVL L 194, 10.7.1998, s. 50

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätös 98/439/EY seuraavasti:
1. Korvataan 1 artiklan ensimmäisessä virkkeessä määrä
71 867 026 ecua määrällä 77 788 171 ecua.
2. Korvataan ensimmäisen artiklan kolmannessa virkkeessä määrä 20 570 152 ecua määrällä 23 530 725
ecua.
3. Korvataan liitteessä I olevat Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat määrät 8 866 957 Englannin puntaa,
13 425 954 ecua ja 3 449 817 ecua vastaavasti määrillä
12 777 483 Englannin puntaa 19 347 099 ecua ja
6 410 390 ecua.
4. Korvataan liitteessä I olevat yhteenlasketut määrät
71 867 026 ecua ja 20 570 152 ecua vastaavasti määrillä
77 788 171 ecua ja 23 530 725 ecua.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle,
Tanskan kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle,
Kreikan tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan
tasavallalle, Irlannille, Italian tasavallalle, Alankomaiden
kuningaskunnalle, Portugalin tasavallalle, Suomen tasavallalle, Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian ja
Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.
Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 1998.
Komission puolesta
Emma BONINO

Komission jäsen
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OIKAISUJA
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1401/98, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, GATTiin sidottujen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta tiettyjen maatalous-, teollisuus- ja kalataloustuotteiden osalta sekä mainittujen kiintiöiden muuttamista tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1808/95 ja asetuksen (EY) N:o
764/96 muuttamisesta
(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 188, 2. heinäkuuta 1998)
Sivu 3, 1 artikla, 6 kohta (koskee asetuksen (EY) N:o 1808/95 liitettä IV)
Korvataan ilmaisu: ”6) Korvataan liite IV tämän asetuksen liitteellä I.”
ilmaisulla:
”6) Korvataan liitteessä IV olevat A ja B osa tämän asetuksen liitteellä I.”
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