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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 307/1999,
annettu 8 päivänä helmikuuta 1999,
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta niiden soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan opiskelijoita
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 51 ja 235 artiklan,
ottaa huomioon siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan kuulemisen jälkeen tehdyn
komission ehdotuksen (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),
sekä katsoo, että
(1)

perustamissopimuksen 3 artiklan c alakohdassa määrätään, että yhteisön toimintaan sisältyy
kyseisessä sopimuksessa määrätyin edellytyksin henkilöiden vapaata liikkuvuutta rajoittavien esteiden poistaminen jäsenvaltioiden väliltä,

(2)

perustamissopimuksen 7 a artiklassa määrätään, että sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei
ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus
taataan kyseisen sopimuksen määräysten mukaisesti,

(3)

palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi sekä sellaisten esteiden poistamiseksi, jotka sosiaaliturvan alalla johtuisivat yksinomaan kansallisen lainsäädännön soveltamisesta, neuvosto antoi perustamissopimuksen 51
ja 235 artiklan nojalla asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (4), sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 asetuksen (ETY) N:o
1408/71 täytäntöönpanomenettelystä (5),

(4)

asetuksen (ETY) N:o 1408/71 soveltamisalaa olisi lisäksi laajennettava periaatteessa opiskelijoiden erityisjärjestelmiin,

(5)

yksinomaan kansallisen lainsäädännön soveltaminen ei anna sosiaaliturvan alalla riittävää
suojelua yhteisön alueella liikkuville opiskelijoille; henkilöiden vapaan liikkuvuuden täysimääräiseksi toteuttamiseksi opiskelijoihin sovellettavat sosiaaliturvajärjestelmät olisi
yhteensovitettava,

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

EYVL C 46, 20.2.1992, s. 1
EYVL C 94, 13.4.1992, s. 326
EYVL C 98, 21.4.1992, s. 4
EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1606/98
(EYVL L 209, 25.7.1998, s. 1).
(5) EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1606/98
(EYVL L 209, 25.7.1998, s. 1).
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(6)

opiskelijoihin olisi oikeudenmukaisuuden vuoksi sovellettava palkattuihin työntekijöihin ja
itsenäisiin ammatinharjoittajiin sovellettavia erityissääntöjä; kyseisten sääntöjen olisi yksinkertaisuuden ja selvyyden vuoksi täydennettävä palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia ja heidän perheenjäseniään koskevia, jo voimassa olevia säännöksiä,

(7)

on tarpeen mukauttaa asetuksia (ETY) N:o 1408/71 ja N:o 574/72 siten kuin on tarpeen
niiden säännösten soveltamiseksi yhteisön alueella liikkuviin opiskelijoihin ottaen
huomioon näiden henkilöiden erityistilanne, heihin sovellettavien vakuutusjärjestelmien
erityispiirteet sekä ne etuudet, joihin heillä on oikeus,

(8)

vaikka opiskelijoiden erityistilanteen vuoksi ei ole voitu vahvistaa sovellettavan lainsäädännön määrittämistä koskevia sääntöjä, olisi kuitenkin vältettävä mahdollisuuksien
mukaan sitä, että asianomaisilta perittäisiin maksut kahteen kertaan tai että he saisivat
oikeuden kaksinkertaisiin etuuksiin,

(9)

asetuksen (ETY) N:o 1408/71 artiklaosaan tehtävät mukautukset edellyttävät sen liitteen VI
mukauttamista,

(10)

Luxemburgissa kaikki ulkomailla opiskelevat opiskelijat ovat oikeutettuja terveydenhoitoon, ja tämän erityistilanteen vuoksi on perusteltua, että nämä opiskelijat vapautetaan
automaattisesti velvollisuudesta liittyä sairausvakuutusjärjestelmään siinä maassa, jossa he
harjoittavat opintojaan,

(11)

opiskelijoiden erityistilanteen vuoksi ei ole ollut mahdollista perustaa yhteisön tasolla
kattavaa järjestelmää opiskelijoiden sosiaaliturvaan liittyvien oikeuksien yhteensovittamiseksi, erityisesti opiskelijoiden työkyvyttömyysetuuksien osalta; opiskelijoiden sosiaaliturvaetuudet ovat hyvin erilaiset eri jäsenvaltioissa erityisesti sellaisten maksuihin perustumattomien erityisetuuksien osalta, joita myönnetään vammaisten hoito- ja liikkumistarpeista
aiheutuvien kustannusten kattamiseksi; Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tunnustanut,
että tiettyjen etuuksien myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ovat kiinteässä
yhteydessä taloudelliseen ja sosiaaliseen erityistilanteeseen; rajoitettu poikkeaminen säännöistä, jotka koskevat asetuksen (ETY) N:o 1408/71 10 a artiklan 2 kohdan mukaisesti
sovellettavien kausien yhteensovittamista, on näin ollen perusteltua,

(12)

perustamissopimuksessa ei ole määräyksiä tarvittavista valtuuksista aiheellisten toimien
toteuttamiseksi opiskelijoiden sosiaaliturvan alalla, joten 235 artiklan käyttö oikeusperustana 51 artiklan lisäksi on perusteltua, ja

(13)

tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta opiskelijoiden oleskeluoikeudesta 29 päivänä lokakuuta 1993 annetussa neuvoston direktiivissä 93/96/ETY (1) säädettyjä edellytyksiä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetusta (ETY) N:o 1408/71 seuraavasti:
1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:
a) Lisätään c alakohdan jälkeen kohta seuraavasti:
”c a) 'opiskelijalla' tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole tässä asetuksessa tarkoitettu palkattu
työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja tai heidän perheenjäsenensä taikka
jälkeenjääneensä ja joka harjoittaa jäsenvaltion viranomaisten virallisesti tunnustamaan pätevyyteen johtavia opintoja tai saa tällaista ammatillista koulutusta sekä on
vakuutettu yleisen sosiaaliturvajärjestelmän tai opiskelijoihin sovellettavan erityisen
sosiaaliturvajärjestelmän puitteissa,”
(1) EYVL L 317, 18.12.1993, s. 59
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b) Korvataan f alakohdan i ja ii alakohdassa sanat ”palkattu työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja” sanoilla ”palkattu työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja tai opiskelija”.
2) Korvataan 2 artikla seuraavasti:
”2 artikla
Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat henkilöt

1.
Tätä asetusta sovelletaan palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja
opiskelijoihin, jotka kuuluvat tai ovat kuuluneet yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön piiriin ja jotka ovat jäsenvaltion kansalaisia tai jotka ovat valtiottomia henkilöitä tai
pakolaisia, jotka asuvat jäsenvaltion alueella, sekä heidän perheenjäseniinsä tai jälkeenjääneisiinsä.
2.
Tätä asetusta sovelletaan yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön alaisina
olleiden palkattujen työntekijöiden, itsenäisten ammatinharjoittajien ja opiskelijoiden
jälkeenjääneisiin riippumatta kyseisten henkilöiden kansalaisuudesta, jos heidän jälkeenjääneensä ovat jäsenvaltion kansalaisia taikka valtiottomia henkilöitä tai pakolaisia, jotka asuvat
jäsenvaltion alueella”.
3) Saksankielisessä tekstissä 9 a artiklassa olevat sanat ”der Arbeitnehmer oder Selbständige”
korvataan sanalla ”die Person”.
4) Poistetaan 10 artiklan 2 kohdasta sanat ”palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana”.
5) Poistetaan 22c artikla.
6) Lisätään III osaston 1 lukuun jakso seuraavasti:
”5 a jakso
Opiskelevat tai ammatillista koulutusta saavat henkilöt ja heidän perheenjäsenensä
34 a artikla
Opiskelijoita ja heidän perheenjäseniään koskevat erityissäännökset

Asetuksen 18 ja 19 artiklan, 22 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan, 22 artiklan 2 kohdan
toisen alakohdan, 22 artiklan 3 kohdan, 23 ja 24 artiklan sekä 6 ja 7 jakson säännöksiä
sovelletaan tarvittaessa vastaavasti opiskelijoihin ja heidän perheenjäseniinsä.
34 b artikla
Yleiset säännökset

Asetuksen 22 artiklan 1 ja 3 kohdassa sekä 34a artiklassa tarkoitettu henkilö, joka oleskelee
muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa sellaisen opiskelun tai ammatillisen
koulutuksen vuoksi, joka johtaa jonkin jäsenvaltion viranomaisten virallisesti hyväksymään
tutkintoon, sekä oleskelun aikana hänen mukanaan seuraavat perheenjäsenet kuuluvat 22
artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan, kaikissa sellaisissa olosuhteissa, jotka edellyttävät etuuksien saamista oleskeltaessa sen jäsenvaltion alueella, jossa henkilö opiskelee tai on
koulutuksessa.”
7) Korvataan 35 artiklan 3 kohdassa sanat ”ei sovelleta palkattuihin työntekijöihin tai itsenäisiin
ammatinharjoittajiin eikä heidän perheenjäseniinsä” sanoilla ”ei sovelleta henkilöihin”.
8) Lisätään III osaston 4 lukuun jakso seuraavasti:
”5 jakso
Opiskelijat
63 a artikla
Tämän luvun 1–4 jakson säännöksiä sovelletaan vastaavasti opiskelijoihin.”
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9) Lisätään artikla seuraavasti:
”66 a artikla
Opiskelijat

Edellä 64–66 artiklan säännöksiä sovelletaan vastaavasti opiskelijoihin ja heidän perheenjäseniinsä.”
10) Lisätään artikla seuraavasti:
”76 a artikla
Opiskelijat

Edellä 72 artiklan säännöksiä sovelletaan vastaavasti opiskelijoihin.”
11) Lisätään artikla seuraavasti:
”95 d artikla
Opiskelijoihin sovellettavat siirtymäsäännökset

1.
Tässä asetuksessa ei anneta mitään oikeuksia opiskelijoille tai opiskelijan perheenjäsenille tai jälkeenjääneille ajalla ennen 1. toukokuuta 1999.
2.
Kaikki ennen 1. toukokuuta 1999 jäsenvaltion lainsäädännön mukaan täyttyneet vakuutuskaudet ja tarvittaessa työskentelykaudet, kaudet itsenäisenä ammatinharjoittajana tai
asumiskaudet otetaan huomioon määritettäessä tämän asetuksen säännösten mukaisesti
saatuja oikeuksia.
3.
Jollei 1 kohdan säännöksistä muuta johdu, oikeus saavutetaan tämän asetuksen nojalla,
vaikka se liittyy vakuutustapahtumaan, joka on sattunut ennen 1. toukokuuta 1999.
4.
Kaikki etuudet, joita ei ole myönnetty tai joiden maksaminen on keskeytetty asianomaisen henkilön kansalaisuuden tai asuinpaikan vuoksi, myönnetään tai palautetaan asianomaisen pyynnöstä 1 päivästä toukokuuta 1999, jolleivät aikaisemmat oikeudet ole antaneet
aihetta kertakorvauksen maksamiseen.
5.
Jos 4 kohdassa tarkoitettu pyyntö jätetään kahden vuoden kuluessa 1 päivästä toukokuuta 1999, tämän asetuksen mukaisesti saaadut opiskelijan tai opiskelijan perheenjäsenen tai
jälkeenjääneiden oikeudet ovat voimassa kyseisestä päivämäärästä, eikä kyseiseen henkilöön
voida soveltaa minkään jäsenvaltion oikeuksien menettämistä tai raukeamista koskevaa lainsäädäntöä.
6.
Jos 4 kohdassa tarkoitettu hakemus jätetään 1 päivästä toukokuuta 1999 alkaneen
kahden vuoden määräajan päättymisen jälkeen, asetuksen mukaisesti saadut oikeudet, joita ei
ole menetetty tai jotka eivät ole rauenneet, ovat voimassa hakemuksen päivämäärästä alkaen,
jollei jäsenvaltioiden lainsäädännössä ole asiasta edullisempia säännöksiä.”,
12) Muutetaan liite VI seuraavasti:
a) Lisätään D. ESPANJA jaksoon kohta seuraavasti:
”9. Espanjan opiskelijoiden erityisjärjestelmä (Seguro Escolar) ei perustu etuuksien myötämisen osalta vakuutus-, työskentely- ja asumiskausien täyttymiseen siten kuin ne
määritellään asetuksen 1 artiklan r, s ja s a alakohdassa. Tämän vuoksi Espanjan
laitokset eivät voi antaa asiaankuuluvia todistuksia kausien yhdistämistä varten.
Espanjan opiskelijoiden erityisjärjestelmää sovelletaan kuitenkin opiskelijoihin, jotka
ovat muiden jäsenvaltioiden kansalaisia ja jotka opiskelevat Espanjassa, samoin edellytyksin kuin opiskelijoihin, jotka ovat Espanjan kansalaisia.”
b) Lisätään I. LUXEMBURG jaksoon kohta seuraavasti:
”8. Henkilöt, jotka kuuluvat Luxemburgin suurherttuakunnan sairausvakuutusjärjestelmään ja jotka harjoittavat opintoja toisessa jäsenvaltiossa, on opiskelijoina vapautettu
velvollisuudesta liittyä opiskelumaansa lainsäädännön mukaiseen sairausvakuutusjärjestelmään.”,
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c) Lisätään O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA jaksoon kohta seuraavasti:
”21. Opiskelijoiden tai opiskelijan perheenjäsenen tai jälkeenjääneiden osalta asetuksen
10 a artiklan 2 kohtaa ei sovelleta etuuksiin, jotka on tarkoitettu yksinomaan
vammaisten erityistä suojelemista varten.”
2 artikla
Korvataan asetuksen (ETY) N:o 574/72 120 artikla seuraavasti:
”120 artikla
Henkilöt, jotka opiskelevat tai saavat ammatillista koulutusta

Tämän asetuksen säännöksiä 10 ja 10 a artiklaa lukuun ottamatta sovelletaan tarvittaessa
vastaavasti opiskelijoihin.”
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaisemista seuraavan
kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 1999.
Neuvoston puolesta
O. LAFONTAINE

Puheenjohtaja
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 308/1999,
annettu 8 päivänä helmikuuta 1999,
kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien
teknisten toimenpiteiden avulla annetun asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),
sekä katsoo, että
neuvoston asetus (EY) N:o 850/98 (4) sisältää laiminlyöntejä, tekstivirheitä ja säädösteknisiä puutteita,
Yhdistyneen kuningaskunnan määriteltyä kalavesiensä
rajat uudelleen mikään ICES-suuralueen XII alue, joka
sijaitsee linjan 56° pohjoista leveyttä pohjoispuolella, ei
kuulu jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan; tämän vuoksi tähän alueeseen ei ole tarpeen viitata,
hämähäkkiravun koon määrittämismenetelmä on todettu
epäkäytännölliseksi ja sitä on sen vuoksi tarkistettava, ja
tämän vuoksi asetus (EY) N:o 850/98 olisi muutettava,

3) Liitteessä I:
a) korvataan alaviite (1) seuraavasti:
”(1) Pohjanmerellä 1 päivästä maaliskuuta 31
päivään lokakuuta, ja koko vuoden alueilla 1 ja
2, lukuun ottamatta Skagerrakia ja Kattegatia”;
b) korvataan alaviite (6) seuraavasti:
”(6) Sitä päivää, josta alkaen tätä asetusta sovelletaan,
seuraavana ensimmäisenä vuonna pyydettyjen
saaliiden kohdelajien vähimmäisprosenttiosuuden on oltava 50 prosenttia alueella 2 pyydetyistä saaliista lukuun ottamatta Pohjanmerta,
ICES-aluetta Vb ja ICES-suuraluetta VI linjan
56° pohjoista leveyttä pohjoispuolella.”
4) Korvataan liite IV tämän asetuksen liitteellä I.
5) Korvataan liitteessä IX oleva kohta ”70-79 + ≥ 70”
seuraavasti: ”60-69 + ≥ 70”.
6) Korvataan liitteessä XII viittaukset sanoihin ”Makrilli
(Scomber scombrus)” viittauksilla sanoihin ”Makrilli
(Scomber spp.)” ja viittaukset sanoihin ”Piikkimakrilli
(Trachurus trachurus)” viittauksilla sanoihin ”Piikkimakrilli (Trachurus spp.)”.
7) Korvataan liitteessä XIII oleva 5 kohta seuraavasti:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 850/98 seuraavasti:
1) Korvataan 29 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii
alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa sanat ”punaja kielikampelamäärät” sanoilla ”puna- ja/tai kielikampelamäärät”.
2) Korvataan 30 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) ICES-alueella Vb ja ICES-suuralueella VI, linjan
56° pohjoista leveyttä pohjoispuolella.”
(1) EYVL C 337, 5.11.1998, s. 8
(2) Lausunto annettu 13. tammikuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(3) Lausunto annettu 2. joulukuuta 1998.
(4) EYVL L 125, 27.4.1998, s. 1

”5. a) Hämähäkkiravun koko mitataan kuvassa 4A
esitetyllä tavalla selkäkilven pituutena keskiviivan suuntaisesti otsapiikkien välisestä
reunasta kilven takaosan reunaan.
b) Isotaskuravun koko mitataan kuvassa 4B esitetyllä tavalla selkäkilven suurimpana leveytenä
mitattuna
kohtisuoraan
pituussuuntaiseen
keskiviivaan nähden.”
8) Korvataan kuva 4A tämän asetuksen liitteessä II
olevalla kuvalla.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 1999.
Neuvoston puolesta
O. LAFONTAINE

Puheenjohtaja
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LIITE I
”LIITE IV
HINATTAVAT PYYDYKSET: Skagerrak ja Kattegat
Yksittäisen silmäkokoluokan käytössä sovellettavat silmäkokoluokat, kohdelajien ja saaliiden
vaaditut prosenttiosuudet

Silmäkokoluokka (millimetriä)
: 16

Lajit

16–31

32–69

70–89

≥ 90

Kohdelajin vähimmäisprosenttiosuus

Tuulenkalat (Ammodytidae) (3)

50 %

50 %

20 %

50 %

20 %

50 %

30 %

ei ole

×

×

×

×

×

×

×

×

Tuulenkalat (Ammodytidae) (4)

×

×

×

×

×

×

Harmaaturska (Trisopterus esmarkii)

×

×

×

×

×

×

Mustakitaturska (Micromesistius poutassou)

×

×

×

×

×

×

1

Louhikala (Trachinus draco) ( )

×

×

×

×

×

×

Nilviäiset (muut kuin Sepia) ( )

×

×

×

×

×

×

Nokkakala (Belone belone) ( )

×

×

×

×

×

×

Kyhmykurnusimppu (Eutrigla
gurnardus) (1)

×

×

×

×

×

×

Hopeakuoreet (Argentina spp.)

×

×

×

×

×

×

Kilohaili (Sprattus sprattus)

×

×

×

×

×

×

1

1

Ankerias (Anguilla anguilla)

×

×

×

×

×

×

Katkaravut/leväkatkarapu (Crangon spp.,
Palaemon adspersus) (2)

×

×

×

×

×

×

Makrilli (Scomber spp.)

×

×

×

×

Piikkimakrilli (Trachurus spp.)

×

×

×

×

Silli (Clupea harengus)

×

×

×

×

Pohjankatkarapu (Pandalus borealis)

×

×

×

×

Katkaravut/leväkatkarapu (Crangon spp.,
Palaemon adspersus) (1)

×

×

×

×

Valkoturska (Merlangius merlangus)

×

×

Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

×

×

Muut meren eliöt
(1)
(2)
(3)
(4)

×

Vain 4 meripeninkulman sisällä peruslinjoista.
4 meripeninkulmaa peruslinjojen ulkopuolella.
Skagerrakissa 1 päivästä maaliskuuta 31 päivään lokakuuta ja Kattegatissa 1 päivästä maaliskuuta 31 päivään heinäkuuta.
Skagerrakissa 1 päivästä marraskuuta viimeiseen päivään helmikuuta ja Kattegatissa 1 päivästä elokuuta viimeiseen päivään
helmikuuta.”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 309/1999,
annettu 11 päivänä helmikuuta 1999,
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 12 päivänä helmikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 1999.
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
11 päivänä helmikuuta 1999 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
204
212
624
999
052
068
999
220
999
052
204
999
052
204
212
220
600
624
999
204
624
999

59,9
43,9
104,0
198,1
101,5
118,3
160,7
139,5
241,4
241,4
133,8
194,7
164,3
80,9
42,2
40,7
27,5
48,1
53,6
48,8
80,6
82,3
81,5

052
204
464
600
624
999
052
600
999
060
400
404
728
999
052
388
400
512
528
624
999

54,3
64,1
96,1
69,6
78,8
72,6
47,1
64,5
55,8
47,0
79,6
74,1
71,0
67,9
132,7
103,4
84,6
68,0
95,0
55,8
89,9

0707 00 05

0709 10 00
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 310/1999,
annettu 11 päivänä helmikuuta 1999,
asetuksen (EY) N:o 1760/98 muuttamisesta ja Ranskan interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan
määrän nostamisesta 1 900 000 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,
sekä katsoo, että
komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 39/
1999 (4), vahvistetaan interventioelinten hallussa olevien
viljojen myyntiin saattamisen menettelyt ja edellytykset,
komission asetuksella (EY) N:o 1760/98 (5), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2804/
98 (6), avataan pysyvä tarjouskilpailu Ranskan interventioelimen hallussaan pitämän 1 700 000 ohratonnin viemiseksi; Ranska on ilmoittanut komissiolle interventioelimensä aikomuksesta lisätä 200 000 tonnilla vientiä varten
tarjouskilpailutettavaa määrää; Ranskan interventioelimen
hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena oleva kokonaismäärä olisi nostettava
1 900 000 tonniin,
tarjouskilpailutettavien määrien kasvun perusteella
vaikuttaa tarpeelliselta muuttaa alueiden ja varastoitujen

määrien luetteloa; olisi muutettava erityisesti asetuksen
(EY) N:o 1760/98 liitettä I, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1760/98 seuraavasti:
1) Korvataan 2 artikla seuraavasti:
”2 artikla
1. Tarjouskilpailu koskee enintään 1 900 000:ta
ohratonnia, joka viedään kaikkiin kolmansiin maihin,
lukuun ottamatta Amerikan yhdysvaltoja, Kanadaa ja
Meksikoa.
2. Alueet, joissa 1 900 000 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 11 päivänä helmikuuta 1999.
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, 1.7.1992, s. 21
126, 24.5.1996, s. 37
191, 31.7.1993, s. 76
5, 9.1.1999, s. 64
221, 8.8.1998, s. 13
349, 24.12.1998, s. 17
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LIITE
”LIITE I
(tonneina)
Varastointipaikka

Määrät

Amiens

81 000

Châlons

133 000

Dijon

59 000

Lille

299 054

Nantes

37 000

Nancy

51 000

Orléans

380 000

Paris

114 000

Poitiers

185 000

Rouen

559 546

Toulouse

1 400”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 311/1999,
annettu 11 päivänä helmikuuta 1999,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä interventiotoimenpiteiden osalta annetusta asetuksesta (ETY) N:o
2456/93 poikkeamisesta
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 6 artiklan 7 kohdan,
sekä katsoo, että
komission asetuksessa (ETY) N:o 2456/93 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2812/98 (4), määritellään erityisesti tarjouskilpailumenettelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt; toukokuun 1999
yleisten vapaapäivien ajankohdan vuoksi on käytännön
syistä soveliasta muuttaa tarjousten esittämiselle vahvistettua määräaikaa, ja

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

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 2456/93 10 artiklan ensimmäisestä
virkkeestä poiketen tarjousten esittämiselle toukokuussa
1999 vahvistettu määräaika päättyy kyseisen kuukauden
kolmantena tiistaina kello 12.00 (Belgian aikaa).
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 1999.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

148,
210,
225,
349,

28.6.1968, s. 24
28.7.1998, s. 17
4.9.1993, s. 4
24.12.1998, s. 47
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 312/1999,
annettu 11 päivänä helmikuuta 1999,
maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 (1), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1587/
96 (2), ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että
asetuksen (ETY) N:o 804/68 17 artiklan nojalla mainitun
asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön
hintojen välinen erotus on mahdollista kattaa vientituella,
liittymisasiakirjan 228 artiklan mukaisesti solmittujen
sopimusten määrittämissä rajoissa,
asetuksen (ETY) N:o 804/68 mukaan kyseisen asetuksen 1
artiklassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden
tukia vahvistettaessa on otettava huomioon:
— maidon ja maitotuotteiden hinta- ja saatavuustilanne
ja kehitysnäkymät yhteisön markkinoilla sekä maidon
ja maitotuotteiden hintatilanne ja kehitysnäkymät
kansainvälisessä kaupassa,
— kaupan pitämisestä aiheutuvat kustannukset sekä
edullisimmat kuljetuskustannukset yhteisön markkinoilta yhteisön satamiin tai muihin vientipaikkoihin,
samoin kuin määrämaihin kuljettamisesta aiheutuvat
kustannukset,
— maito- ja maitotuotealan yhteisen markkinajärjestelyn
tavoitteet, joita ovat hintojen ja kaupan tasapainoisen
tilanteen ja luonnollisen kehityksen turvaaminen
kyseisillä markkinoilla,
— liittymisasiakirjan 228 artiklan mukaisesti solmittujen
sopimusten määrittämät rajat,
— häiriöiden välttämisestä yhteisön markkinoilla saatava
etu,
— suunniteltuihin vientitoimiin liittyvät taloudelliset
seikat,
asetuksen (ETY) N:o 804/68 17 artiklan 5 kohdan
mukaan on yhteisön hintoja vahvistettaessa otettava
noudatetuista hinnoista huomioon ne, jotka osoittautuvat
viennin kannalta edullisimmiksi, koska kansainvälisessä
(1) EYVL L 148, 28.6.1968, s. 13
(2) EYVL L 206, 16.8.1996, s. 21

kaupassa hinnat
huomioon:

on

vahvistettava

ottaen

erityisesti

a) kolmansien maiden markkinoilla noudatetut hinnat;
b) kolmansista maista lähtöisin olevien tavaroiden
kolmansiin määrämaihin suuntautuvan tuonnin edullisimmat hinnat;
c) kolmansissa viejämaissa noteeratut tuottajahinnat
ottaen tarvittaessa huomioon näiden maiden myöntämät tuet;
d) vapaasti yhteisön rajalla -tarjoushinnat;

asetuksen (ETY) N:o 804/68 17 artiklan 3 kohdan
mukaan maailmanmarkkinatilanteen tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimusten vuoksi voi olla tarpeen eriyttää
kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden
tuki niiden määräpaikan mukaan,

asetuksen (ETY) N:o 804/68 17 artiklan 3 kohdassa säädetään vientitukea saavien tuotteiden luettelon sekä kyseisen
tuen määrän vahvistamisesta vähintään joka neljäs viikko;
tuen määrä on kuitenkin mahdollista pysyttää samantasoisena yli neljän viikon ajan,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja
maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta 26
päivänä tammikuuta 1999 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 174/1999 (3), 16 artiklan mukaan lisättyä sokeria
sisältäville maitotuotteille myönnettävä vientituki on
kahden osan summa; ensimmäisen osan tarkoituksena on
ottaa huomioon maitotuotteiden määrä, ja se lasketaan
kertomalla perusmäärä kyseisen tuotteen maitotuotteiden
pitoisuudella; toisen osan tarkoituksena on ottaa
huomioon lisätyn sakkaroosin määrä, ja se lasketaan
kertomalla koko tuotteen sakaroosipitoisuus sokerialan
yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta
1981 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1785/81 (4),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 1148/98 (5), 1 artiklan 1 kohdan d
alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientipäivänä sovellettavalla vientituen perusmäärällä; viimeksi mainittu osa
otetaan huomioon ainoastaan, jos lisätty sakkaroosi on
saatu yhteisössä korjatusta sokerijuurikkaasta tai -ruo’osta,
(3) EYVL L 20, 27.1.1999, s. 8
(4) EYVL L 177, 1.7.1981, s. 4
(5) EYVL L 159, 3.6.1998, s. 38
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juustoille myönnettävä tuki lasketaan suoraan kulutukseen
tarkoitetuille tuotteille; juuston kuoret ja tähteet eivät ole
tätä käyttötarkoitusta vastaavia tuotteita; kaikkien tulkinnallisten epäselvyyksien välttämiseksi olisi täsmennettävä,
että juustot, joiden vapaasti rajalla -arvo on alle EUR/
230,00 100 kg, eivät saa tukea,
komission asetuksessa (ETY) N:o 896/84 (1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o
222/88 (2), annetaan täydentäviä säännöksiä tukien myöntämisestä markkinointivuoden vaihtuessa; näissä säännöksissä annetaan mahdollisuus eriyttää tuet tuotteiden
valmistuspäivän mukaan,
sulatejuustoille myönnettävän tuen laskemiseksi on
tarpeen säätää, että jos niihin lisätään kaseiinia ja/tai
kaseinaatteja, kyseistä määrää ei saa ottaa huomioon,
näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta maitoja maitotuotealan nykyiseen markkinatilanteeseen sekä
erityisesti kyseisten tuotteiden hintoihin yhteisössä ja
maailmanmarkkinoilla seuraa, että tämän asetuksen liitteessä mainittujen tuotteiden tuki olisi vahvistettava siinä
mainitun suuruiseksi, ja
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tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1. Asetuksen (ETY) N:o 804/68 17 artiklassa tarkoitetut
sellaisenaan vietävien tuotteiden vientituet vahvistetaan
liitteessä mainitun suuruisiksi.
2. CN-koodeihin 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 ja 2309
kuuluvien tuotteiden määränpäähän N:o 400 suuntautuvaan vientiin ei vahvisteta tukea.
3. CN-koodiin 0406 kuuluvien tuotteiden määränpäihin N:o 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404,
600, 800 ja 804 suuntautuvaan vientiin ei vahvisteta tukea.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 1999.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 91, 1.4.1984, s. 71
(2) EYVL L 28, 1.2.1988, s. 1
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LIITE
maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 11 päivänä helmikuuta 1999 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg nettopaino, jollei toisin ilmoiteta)

Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

Tuen
määrä

Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

Tuen
määrä

0401 10 10 9000

970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
+
970
***
+
+
970
***
970
***
+
+
970
***
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2,327
—
2,327
—
2,327
—
3,597
—
2,327
—
3,597
—
4,551
—
—
4,551
—
—
—
10,50
—
15,77
—
—
—
15,77
—
38,32
59,85
66,00
38,32
59,85
66,00
75,22
110,55
129,01
75,22
110,55
129,01
90,00
90,00
0,9000
0,9000
90,00
105,89
111,56
120,00
90,00
105,89
111,56
120,00
120,86
121,69
123,20
131,67
134,61
145,88
152,49

0402 21 91 9900
0402 21 99 9100
0402 21 99 9200
0402 21 99 9300
0402 21 99 9400
0402 21 99 9500
0402 21 99 9600
0402 21 99 9700
0402 21 99 9900
0402 29 15 9200
0402 29 15 9300
0402 29 15 9500
0402 29 15 9900
0402 29 19 9200
0402 29 19 9300
0402 29 19 9500
0402 29 19 9900
0402 29 91 9100
0402 29 91 9500
0402 29 99 9100
0402 29 99 9500
0402 91 11 9110
0402 91 11 9120
0402 91 11 9310
0402 91 11 9350
0402 91 11 9370
0402 91 19 9110
0402 91 19 9120
0402 91 19 9310
0402 91 19 9350
0402 91 19 9370
0402 91 31 9100
0402 91 31 9300
0402 91 39 9100
0402 91 39 9300
0402 91 51 9000
0402 91 59 9000
0402 91 91 9000
0402 91 99 9000
0402 99 11 9110
0402 99 11 9130
0402 99 11 9150
0402 99 11 9310
0402 99 11 9330
0402 99 11 9350
0402 99 19 9110
0402 99 19 9130
0402 99 19 9150
0402 99 19 9310
0402 99 19 9330
0402 99 19 9350
0402 99 31 9110
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 39 9110
0402 99 39 9150
0402 99 39 9300

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

159,96
120,86
121,69
123,20
131,67
134,61
145,88
152,49
159,96
0,9000
1,0589
1,1156
1,2002
0,9000
1,0589
1,1156
1,2002
1,2086
1,3167
1,2086
1,3167
—
—
11,31
13,85
16,84
—
—
11,31
13,85
16,84
—
19,91
—
19,91
—
—
63,94
63,94
—
—
—
0,2689
0,3228
0,4291
—
—
—
0,2689
0,3228
0,4291
—
0,4467
0,3832
0,6600
—
0,4467
0,3832

0401 10 90 9000
0401 20 11 9100
0401 20 11 9500
0401 20 19 9100
0401 20 19 9500
0401 20 91 9100
0401 20 91 9500
0401 20 99 9100
0401 20 99 9500
0401 30 11 9100
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 19 9100
0401 30 19 9400
0401 30 19 9700
0401 30 31 9100
0401 30 31 9400
0401 30 31 9700
0401 30 39 9100
0401 30 39 9400
0401 30 39 9700
0401 30 91 9100
0401 30 91 9400
0401 30 91 9700
0401 30 99 9100
0401 30 99 9400
0401 30 99 9700
0402 10 11 9000
0402 10 19 9000
0402 10 91 9000
0402 10 99 9000
0402 21 11 9200
0402 21 11 9300
0402 21 11 9500
0402 21 11 9900
0402 21 17 9000
0402 21 19 9300
0402 21 19 9500
0402 21 19 9900
0402 21 91 9100
0402 21 91 9200
0402 21 91 9300
0402 21 91 9400
0402 21 91 9500
0402 21 91 9600
0402 21 91 9700
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Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

Tuen
määrä

0402 99 39 9500
0402 99 91 9000
0402 99 99 9000
0403 10 11 9400
0403 10 11 9800
0403 10 13 9800
0403 10 19 9800
0403 10 31 9400
0403 10 31 9800
0403 10 33 9800
0403 10 39 9800
0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000
0403 90 31 9000
0403 90 33 9200
0403 90 33 9300
0403 90 33 9500
0403 90 33 9900
0403 90 39 9000
0403 90 51 9100

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
970
***
+
+
+
+
970
***
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0,6600
0,7522
0,7522
—
—
—
—
—
—
—
—
88,48
88,48
104,95
110,56
118,93
119,81
0,8848
0,8848
1,0495
1,1056
1,1893
1,1981
2,327
—
—
—
—
—
15,77
—
38,32
59,85
66,00
75,22
110,55
129,01
—
—
—
—
90,00
—
11,31
90,00
105,89
111,56
120,00
—
—
—
—
—
11,31
13,85
16,84
19,91
20,81
120,86
121,69
123,20
131,67
134,61
145,88

0403 90 51 9300
0403 90 53 9000
0403 90 59 9110
0403 90 59 9140
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0403 90 59 9540
0403 90 59 9570
0403 90 61 9100
0403 90 61 9300
0403 90 63 9000
0403 90 69 9000
0404 90 21 9100
0404 90 21 9910
0404 90 21 9950
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150
0404 90 23 9911
0404 90 23 9913
0404 90 23 9915
0404 90 23 9917
0404 90 23 9919
0404 90 23 9931
0404 90 23 9933
0404 90 23 9935
0404 90 23 9937
0404 90 23 9939
0404 90 29 9110
0404 90 29 9115
0404 90 29 9120
0404 90 29 9130
0404 90 29 9135
0404 90 29 9150
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Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

Tuen
määrä

0404 90 29 9160
0404 90 29 9180
0404 90 81 9100
0404 90 81 9910
0404 90 81 9950
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170
0404 90 83 9911
0404 90 83 9913
0404 90 83 9915
0404 90 83 9917
0404 90 83 9919
0404 90 83 9931
0404 90 83 9933
0404 90 83 9935
0404 90 83 9937
0404 90 89 9130
0404 90 89 9150
0404 90 89 9930
0404 90 89 9950
0404 90 89 9990
0405 10 11 9500
0405 10 11 9700
0405 10 19 9500
0405 10 19 9700
0405 10 30 9100
0405 10 30 9300
0405 10 30 9500
0405 10 30 9700
0405 10 50 9100
0405 10 50 9300
0405 10 50 9500
0405 10 50 9700
0405 10 90 9000
0405 20 90 9500
0405 20 90 9700
0405 90 10 9000
0405 90 90 9000
0406 10 20 9100
0406 10 20 9230

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

152,49
159,96
0,9000
—
0,2689
0,9000
1,0589
1,1156
1,2002
—
—
—
—
—
0,2689
0,3228
0,4291
0,4467
1,2086
1,3167
0,4601
0,6600
0,7522
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
176,22
155,49
161,71
216,00
170,00
—
—
—
37,68
22,83
37,68
—
—
35,05
15,29
35,05
—
—
15,39
7,834
15,39

0406 10 20 9290

0406 10 20 9300
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Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

Tuen
määrä

0406 10 20 9610

037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
+
+
+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

—
—
51,11
30,98
51,11
—
—
51,83
31,42
51,83
—
—
57,86
35,06
57,86
—
—
85,03
48,35
85,03
—
—
70,86
25,44
70,86
—
—
—
26,28
13,38
26,28
—
—
31,87
16,22
31,87
—
—
—
—
—
58,77
31,59
58,77
—
—
77,56
42,12
77,56
—
—
82,41
44,75
82,41
—
—
92,10
50,02
92,10

0406 10 20 9620

0406 10 20 9630

0406 10 20 9640

0406 10 20 9650

0406 10 20 9660
0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

0406 10 20 9870
0406 10 20 9900
0406 20 90 9100
0406 20 90 9913

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

0406 20 90 9919

L 38/19

Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

Tuen
määrä

0406 20 90 9990
0406 30 31 9710

+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

—
—
—
9,536
8,346
17,88
—
—
13,99
12,25
26,24
—
—
9,536
8,346
17,88
—
—
13,99
12,25
26,24
—
—
20,36
17,81
38,17
—
—
13,99
12,25
26,24
—
—
20,36
17,81
38,17
—
—
20,36
17,81
38,17
—
—
23,02
21,14
43,16
—
—
24,15
21,14
45,28
—
—
90,00
32,98
90,00

0406 30 31 9730

0406 30 31 9910

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

0406 30 39 9500

0406 30 39 9700

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

0406 30 90 9000

0406 40 50 9000
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Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

0406 40 90 9000

037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

0406 90 13 9000

0406 90 15 9100

0406 90 17 9100

0406 90 21 9900

0406 90 23 9900

0406 90 25 9900

0406 90 27 9900

0406 90 31 9119

0406 90 33 9119

0406 90 33 9919

Tuen
määrä

—
—
92,42
32,98
92,42
—
—
101,62
60,16
101,62
—
—
105,01
62,17
105,01
—
—
105,01
62,17
105,01
—
—
102,90
44,53
102,90
—
—
90,36
18,57
90,36
—
—
89,77
21,16
89,77
—
—
81,30
18,57
81,30
—
—
74,72
25,56
74,72
—
—
74,72
25,56
74,72
—
—
68,29
20,33
68,29
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Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

0406 90 33 9951

037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

0406 90 35 9190

0406 90 35 9990

0406 90 37 9000

0406 90 61 9000

0406 90 63 9100

0406 90 63 9900

0406 90 69 9100
0406 90 69 9910

0406 90 73 9900

0406 90 75 9900

0406 90 76 9300

Tuen
määrä

—
—
68,98
20,01
68,98
28,95
28,95
105,71
61,40
105,71
—
—
105,71
40,19
105,71
—
—
101,62
60,16
101,62
40,61
40,61
112,00
57,27
112,00
37,12
37,12
111,41
63,89
111,41
29,52
29,52
107,11
48,93
107,11
—
—
—
107,11
48,93
107,11
—
—
93,28
52,63
93,28
—
—
93,90
22,27
93,90
—
—
84,68
20,12
84,68
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Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

Tuen
määrä

Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

Tuen
määrä

0406 90 76 9400

037

—

0406 90 85 9999

+

—

039

—

0406 90 86 9100

+

—

099

94,85

0406 90 86 9200

037

—

400

23,22

039

—

0406 90 76 9500

0406 90 78 9100

0406 90 78 9300

0406 90 78 9500

0406 90 79 9900

0406 90 81 9900

0406 90 85 9910

0406 90 85 9991

0406 90 85 9995

***

94,85

099

86,17

037

—

400

27,65

039

—

***

86,17

037

—

039

—

099

87,41

400

30,30

***

87,41

037

—

039

—

099

92,87

400

34,28

***

92,87

037

—

039

—

099

90,24

400

23,22

***

90,24

037

—

039

—

099

87,50

400

18,14

***

87,50

037

—

039

—

099

92,78

400

20,12

***

92,78

037

—

039

—

099

91,91

400

23,22

***

91,91

037

—

039

—

099

75,02

400

19,23

***

75,02

037

—

039

—

099

94,85

400

47,61

***

94,85

037

28,95

039

28,95

099

102,43

400

59,27

***

102,43

037

—

039

—

0406 90 86 9300

0406 90 86 9400

0406 90 86 9900

099

102,43

400

40,24

***

102,43

0406 90 87 9100

+

—

0406 90 87 9200

037

—

0406 90 87 9300

0406 90 87 9400

0406 90 87 9951

039

—

099

71,81

400

24,78

***

71,81

037

—

039

—

099

80,27

400

28,02

***

80,27

037

—

039

—

099

82,36

400

30,66

***

82,36

037

—

039

—

099

93,15

400

42,19

***

93,15

037

—

099

102,43

400

40,19

039

—

***

102,43

099

93,15

0406 90 87 9971

037

—

400

34,41

039

—

***

93,15

099

93,90

099

39,68

400

21,16

400

13,67

***

93,90

***

39,68

0406 90 87 9972
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Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

Tuen
määrä

0406 90 87 9973

037

—

039

—

099

91,46

400

24,08

***

91,46

037

—

0406 90 87 9974

0406 90 87 9979

039

—

099

99,26

400

24,08

***

99,26

037

—

039

—

099

90,36

400

24,08

***

90,36

0406 90 88 9100

+

—

0406 90 88 9105

037

—

0406 90 88 9300

039

—

099

96,27

400

30,30

***

96,27

037

—

039

—

099

70,90

400

30,30

***

70,90

2309 10 15 9010

+

—

2309 10 15 9100

+

—

2309 10 15 9200

+

—

2309 10 15 9300

+

—

2309 10 15 9400

+

—

2309 10 15 9500

+

—

2309 10 15 9700

+

—

2309 10 19 9010

+

—

12. 2. 1999

Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

Tuen
määrä

2309 10 19 9100
2309 10 19 9200
2309 10 19 9300
2309 10 19 9400
2309 10 19 9500
2309 10 19 9600
2309 10 19 9700
2309 10 19 9800
2309 10 70 9010
2309 10 70 9100
2309 10 70 9200
2309 10 70 9300
2309 10 70 9500
2309 10 70 9600
2309 10 70 9700
2309 10 70 9800
2309 90 35 9010
2309 90 35 9100
2309 90 35 9200
2309 90 35 9300
2309 90 35 9400
2309 90 35 9500
2309 90 35 9700
2309 90 39 9010
2309 90 39 9100
2309 90 39 9200
2309 90 39 9300
2309 90 39 9400
2309 90 39 9500
2309 90 39 9600
2309 90 39 9700
2309 90 39 9800
2309 90 70 9010
2309 90 70 9100
2309 90 70 9200
2309 90 70 9300
2309 90 70 9500
2309 90 70 9600
2309 90 70 9700
2309 90 70 9800

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

—
—
—
—
—
—
—
—
—
13,85
18,47
23,09
27,70
32,32
36,94
40,63
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
13,85
18,47
23,09
27,70
32,32
36,94
40,63

(*) Määräpaikkaa koskevat koodinumerot esitetään komission asetuksen (EY) N:o 2645/98 liitteessä (EYVL L 335, 10.12.1998, s. 22).
Kuitenkin
— koodiin ”099” sisältyvät kaikki määräpaikkakoodit 053–096;
— ”970” viittaa komission asetuksen (ETY) N:o 3665/87 (EYVL L 351, 14.12.1987, s. 1) 34 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa ja 42 artiklan 1 kohdan a ja b
alakohdassa tarkoitettuun vientiin.
Kun on kyse muusta kuin kullekin ”tuotekoodille” ilmoitetusta määräpaikasta, sovellettava tuen määrä ilmoitetaan merkinnällä ***.
Merkinnällä ”+” ilmoitetaan, että tuen määrää sovelletaan mihin tahansa muuhun kuin 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun määräpaikkaan suuntautuvaan
vientiin.

Huomio: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 313/1999,
annettu 11 päivänä helmikuuta 1999,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2–4 artiklassa säädetyn järjestelmän
mukaista Kanariansaarten maitotuotteiden hankintaa koskevien tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2993/94 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

2439/98 (6), vahvistetaan maitotuotteille myönnettävän
tuen taso,
vientitukien vahvistamisesta maito- ja maitotuotealalla 11
päivänä helmikuuta 1999 annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 312/1999 (7), vahvistetaan näiden tuotteiden tuet;
näiden muutosten huomioon ottamiseksi olisi tarkistettava asetuksen (EY) N:o 2993/94 liite, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

komission asetuksessa (EY) N:o 2790/94 ( ), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 825/
98 (4), vahvistetaan erityisesti yksityiskohtaiset säännöt
Kanariansaarten tiettyjen maataloustuotteiden erityisen
hankintajärjestelmän soveltamisesta,
3

komission asetuksessa (EY) N:o 2993/94 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 2993/94 liite tämän
asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 1999.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

173,
320,
296,
117,
316,

27.6.1992, s. 13
11.12.1996, s. 1
17.11.1994, s. 23
21.4.1998, s. 5
9.12.1994, s. 11

(6) EYVL L 303, 13.11.1998, s. 20
(7) Ks. tämän virallisen lehden sivu 15

L 38/24

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

12. 2. 1999

LIITE
(EUR/100 kg nettopaino, jollei toisin ilmoiteta)
CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

Huomautukset

Tuen määrä

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältämätön:

0401 10

– rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti:

0401 10 10

– – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

0401 10 10 9000

2,327

0401 10 90

– – muu

0401 10 90 9000

2,327

0401 20

– rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti, mutta enintään 6 painoprosenttia:

– rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

0401 20 11 9100

2,327

– rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia

0401 20 11 9500

3,597

– rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

0401 20 19 9100

2,327

– rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia

0401 20 19 9500

3,597

– rasvapitoisuus enintään 4 painoprosenttia

0401 20 91 9100

4,551

– rasvapitoisuus suurempi kuin 4 painoprosenttia

0401 20 91 9500

5,302

– rasvapitoisuus enintään 4 painoprosenttia

0401 20 99 9100

4,551

– rasvapitoisuus suurempi kuin 4 painoprosenttia

0401 20 99 9500

5,302

– enintään 10 painoprosenttia

0401 30 11 9100

6,803

– suurempi kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 17 painoprosenttia

0401 30 11 9400

10,50

– suurempi kuin 17 painoprosenttia

0401 30 11 9700

15,77

– – enintään 3 painoprosenttia:
0401 20 11

0401 20 19

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:

– – – muu:

– – suurempi kuin 3 painoprosenttia:
0401 20 91

0401 20 99

0401 30

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:

– – – muu:

– rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia:
– – enintään 21 painoprosenttia:

0401 30 11

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:
– rasvapitoisuus:

0401 30 19

– – – muu:
– rasvapitoisuus:
– enintään 10 painoprosenttia

0401 30 19 9100

6,803

– suurempi kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 17 painoprosenttia

0401 30 19 9400

10,50

– suurempi kuin 17 painoprosenttia

0401 30 19 9700

15,77

– enintään 35 painoprosenttia

0401 30 31 9100

38,32

– suurempi kuin 35 painoprosenttia, mutta enintään 39 painoprosenttia

0401 30 31 9400

59,85

– suurempi kuin 39 painoprosenttia

0401 30 31 9700

66,00

– – suurempi kuin 21 painoprosenttia, mutta enintään 45 painoprosenttia:
0401 30 31

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:
– rasvapitoisuus:
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(EUR/100 kg nettopaino, jollei toisin ilmoiteta)

CN-koodi

0401 30 39

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

Huomautukset

Tuen määrä

– – – muu:
– rasvapitoisuus:
– enintään 35 painoprosenttia

0401 30 39 9100

38,32

– suurempi kuin 35 painoprosenttia, mutta enintään 39 painoprosenttia

0401 30 39 9400

59,85

– suurempi kuin 39 painoprosenttia

0401 30 39 9700

66,00

– enintään 68 painoprosenttia

0401 30 91 9100

75,22

– suurempi kuin 68 painoprosenttia, mutta enintään 80 painoprosenttia

0401 30 91 9400

110,55

– suurempi kuin 80 painoprosenttia

0401 30 91 9700

129,01

– enintään 68 painoprosenttia

0401 30 99 9100

75,22

– suurempi kuin 68 painoprosenttia, mutta enintään 80 painoprosenttia

0401 30 99 9400

110,55

– suurempi kuin 80 painoprosenttia

0401 30 99 9700

129,01

– – suurempi kuin 45 painoprosenttia:
0401 30 91

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:
– rasvapitoisuus:

0401 30 99

– – – muu:
– rasvapitoisuus:

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältävä:

0402 10

– jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään
1,5 painoprosenttia (7):
– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön:

0402 10 11

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

0402 10 11 9000

(13)

90,00

0402 10 19

– – – muu

0402 10 19 9000

(13)

90,00

– – muu:
0402 10 91

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

0402 10 91 9000

(14)

0,9000

0402 10 99

– – – muu

0402 10 99 9000

( )

0,9000

– enintään 11 painoprosenttia

0402 21 11 9200

(13)

90,00

– suurempi kuin 11 painoprosenttia, mutta enintään 17 painoprosenttia

0402 21 11 9300

(13)

105,89

– suurempi kuin 17 painoprosenttia, mutta enintään 25 painoprosenttia

0402 21 11 9500

(13)

111,56

– suurempi kuin 25 painoprosenttia

0402 21 11 9900

(13)

120,00

0402 21 17 9000

(13)

90,00

– enintään 17 painoprosenttia

0402 21 19 9300

(13)

105,89

– suurempi kuin 17 painoprosenttia, mutta enintään 25 painoprosenttia

0402 21 19 9500

(13)

111,56

– suurempi kuin 25 painoprosenttia

0402 21 19 9900

(13)

120,00

14

– jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi
kuin 1,5 painoprosenttia (7):
0402 21

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön:
– – – rasvapitoisuus enintään 27 painoprosenttia:

0402 21 11

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg:
– rasvapitoisuus:

– – – – muu:
0402 21 17

– – – – – rasvapitoisuus enintään 11 painoprosenttia

0402 21 19

– – – – – rasvapitoisuus suurempi kuin 11 painoprosenttia, mutta
enintään 27 painoprosenttia:

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painoprosenttia:
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(EUR/100 kg nettopaino, jollei toisin ilmoiteta)

CN-koodi

0402 21 91

0402 21 99

ex 0402 29

0402 29 15

0402 29 19

0402 29 91

0402 29 99

Tavaran kuvaus

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg:
– rasvapitoisuus:
– enintään 28 painoprosenttia
– suurempi kuin 28 painoprosenttia, mutta enintään 29 painoprosenttia
– suurempi kuin 29 painoprosenttia, mutta enintään 41 painoprosenttia
– suurempi kuin 41 painoprosenttia, mutta enintään 45 painoprosenttia
– suurempi kuin 45 painoprosenttia, mutta enintään 59 painoprosenttia
– suurempi kuin 59 painoprosenttia, mutta enintään 69 painoprosenttia
– suurempi kuin 69 painoprosenttia, mutta enintään 79 painoprosenttia
– suurempi kuin 79 painoprosenttia
– – – – muu:
– rasvapitoisuus:
– enintään 28 painoprosenttia
– suurempi kuin 28 painoprosenttia, mutta enintään 29 painoprosenttia
– suurempi kuin 29 painoprosenttia, mutta enintään 41 painoprosenttia
– suurempi kuin 41 painoprosenttia, mutta enintään 45 painoprosenttia
– suurempi kuin 45 painoprosenttia, mutta enintään 59 painoprosenttia
– suurempi kuin 59 painoprosenttia, mutta enintään 69 painoprosenttia
– suurempi kuin 69 painoprosenttia, mutta enintään 79 painoprosenttia
– suurempi kuin 79 painoprosenttia
– – muu:
– – – rasvapitoisuus enintään 27 painoprosenttia:
– – – – muu:
– – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg:
– rasvapitoisuus:
– enintään 11 painoprosenttia
– suurempi kuin 11 painoprosenttia, mutta enintään
17 painoprosenttia
– suurempi kuin 17 painoprosenttia, mutta enintään
25 painoprosenttia
– suurempi kuin 25 painoprosenttia
– – – – – muu:
– rasvapitoisuus:
– enintään 11 painoprosenttia
– suurempi kuin 11 painoprosenttia, mutta enintään
17 painoprosenttia
– suurempi kuin 17 painoprosenttia, mutta enintään
25 painoprosenttia
– suurempi kuin 25 painoprosenttia
– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painoprosenttia:
– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg:
– rasvapitoisuus:
– enintään 41 painoprosenttia
– suurempi kuin 41 painoprosenttia
– – – – muu:
– rasvapitoisuus:
– enintään 41 painoprosenttia
– suurempi kuin 41 painoprosenttia

Tuotekoodi

Huomautukset

Tuen määrä

0402 21 91 9100

(13)

120,86

0402 21 91 9200

(13)

121,69

0402 21 91 9300

(13)

123,20

0402 21 91 9400

(13)

131,67

0402 21 91 9500

(13)

134,61

0402 21 91 9600

(13)

145,88

0402 21 91 9700
0402 21 91 9900

(13)
(13)

152,49
159,96

0402 21 99 9100

(13)

120,86

0402 21 99 9200

(13)

121,69

0402 21 99 9300

(13)

123,20

0402 21 99 9400

(13)

131,67

0402 21 99 9500

(13)

134,61

0402 21 99 9600

(13)

145,88

0402 21 99 9700
0402 21 99 9900

(13)
(13)

152,49
159,96

0402 29 15 9200

(14)

0,9000

0402 29 15 9300

(14)

1,0589

0402 29 15 9500
0402 29 15 9900

(14)
(14)

1,1156
1,2002

0402 29 19 9200

(14)

0,9000

0402 29 19 9300

(14)

1,0589

0402 29 19 9500
0402 29 19 9900

(14)
(14)

1,1156
1,2002

0402 29 91 9100
0402 29 91 9500

(14)
(14)

1,2086
1,3167

0402 29 99 9100
0402 29 99 9500

(14)
(14)

1,2086
1,3167
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L 38/27
(EUR/100 kg nettopaino, jollei toisin ilmoiteta)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

Huomautukset

Tuen määrä

– enintään 3 painoprosenttia

0402 91 11 9110

(13)

2,327

– suurempi kuin 3 painoprosenttia

0402 91 11 9120

(13)

4,551

– enintään 3 painoprosenttia

0402 91 11 9310

(13)

13,30

– suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 7,4
painoprosenttia

0402 91 11 9350

(13)

16,29

– suurempi kuin 7,4 painoprosenttia

0402 91 11 9370

( )

19,81

– enintään 3 painoprosenttia

0402 91 19 9110

(13)

2,327

– suurempi kuin 3 painoprosenttia

0402 91 19 9120

( )

4,551

– enintään 3 painoprosenttia

0402 91 19 9310

(13)

13,30

– suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 7,4
painoprosenttia

0402 91 19 9350

(13)

16,29

– suurempi kuin 7,4 painoprosenttia

0402 91 19 9370

(13)

19,81

– pienempi kuin 15 painoprosenttia

0402 91 31 9100

(13)

– vähintään 15 painoprosenttia

0402 91 31 9300

( )

– pienempi kuin 15 painoprosenttia

0402 91 39 9100

(13)

– vähintään 15 painoprosenttia

– muu:
0402 91

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön:
– – – rasvapitoisuus enintään 8 painoprosenttia:

0402 91 11

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino 2,5 kg:
– maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus:
– pienempi kuin 15 painoprosenttia, rasvapitoisuus:

– vähintään 15 painoprosenttia, rasvapitoisuus:

0402 91 19

13

– – – – muu:
– maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus:
– pienempi kuin 15 painoprosenttia, rasvapitoisuus:

13

– vähintään 15 painoprosenttia, rasvapitoisuus:

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 8 painoprosenttia, mutta enintään 10
painoprosenttia:
0402 91 31

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg:
– maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus:

0402 91 39

13

8,991
23,42

– – – – muu:
– maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus:
8,991

0402 91 39 9300

13

( )

23,42

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 45
painoprosenttia:
0402 91 51

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

0402 91 51 9000

(13)

10,50

0402 91 59

– – – – muu

0402 91 59 9000

(13)

10,50

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painoprosenttia:
0402 91 91

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

0402 91 91 9000

(13)

75,22

0402 91 99

– – – – muu

0402 91 99 9000

( )

75,22

13
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(EUR/100 kg nettopaino, jollei toisin ilmoiteta)

CN-koodi

0402 99

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

Huomautukset

Tuen määrä

– enintään 3 painoprosenttia

0402 99 11 9110

(14)

0,0233

– suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6,9 painoprosenttia

0402 99 11 9130

(14)

0,0456

– suurempi kuin 6,9 painoprosenttia

0402 99 11 9150

(14)

0,1269

– enintään 3 painoprosenttia

0402 99 11 9310

(14)

0,2689

– suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6,9 painoprosenttia

0402 99 11 9330

(14)

0,3228

– suurempi kuin 6,9 painoprosenttia

0402 99 11 9350

(14)

0,4291

– enintään 3 painoprosenttia

0402 99 19 9110

(14)

0,0233

– suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6,9 painoprosenttia

0402 99 19 9130

(14)

0,0456

– suurempi kuin 6,9 painoprosenttia

0402 99 19 9150

(14)

0,1269

– enintään 3 painoprosenttia

0402 99 19 9310

(14)

0,2689

– suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6,9 painoprosenttia

0402 99 19 9330

(14)

0,3228

– suurempi kuin 6,9 painoprosenttia

0402 99 19 9350

(14)

0,4291

– maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus pienempi kuin
15 painoprosenttia

0402 99 31 9110

(14)

0,0975

– maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus vähintään 15
painoprosenttia

0402 99 31 9150

(14)

0,4467

– rasvapitoisuus suurempi kuin 21 painoprosenttia, mutta
enintään 39 painoprosenttia

0402 99 31 9300

(14)

0,3832

– rasvapitoisuus suurempi kuin 39 painoprosenttia

0402 99 31 9500

14

( )

0,6600

– maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus pienempi kuin
15 painoprosenttia

0402 99 39 9110

(14)

0,0975

– maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus vähintään 15
painoprosenttia

0402 99 39 9150

(14)

0,4467

– rasvapitoisuus suurempi kuin 21 painoprosenttia, mutta enintään 39 painoprosenttia

0402 99 39 9300

(14)

0,3832

– rasvapitoisuus suurempi kuin 39 painoprosenttia

0402 99 39 9500

( )

0,6600

– – muu:
– – – rasvapitoisuus enintään 9,5 painoprosenttia:

0402 99 11

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg:
– maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus pienempi kuin
15 painoprosenttia, rasvapitoisuus:

– maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus vähintään 15 painoprosenttia, rasvapitoisuus:

0402 99 19

– – – – muu:
– maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus pienempi kuin 15
painoprosenttia, rasvapitoisuus:

– maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus vähintään 15 painoprosenttia, rasvapitoisuus:

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 9,5 painoprosenttia, mutta enintään 45
painoprosenttia:
0402 99 31

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg
– rasvapitoisuus enintään 21 painoprosenttia:

0402 99 39

– – – – muu:
– rasvapitoisuus enintään 21 painoprosenttia:

14
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L 38/29
(EUR/100 kg nettopaino, jollei toisin ilmoiteta)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

Huomautukset

Tuen määrä

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painoprosenttia:
0402 99 91

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

0402 99 91 9000

(14)

0,7522

0402 99 99

– – – – muu

0402 99 99 9000

(14)

0,7522

ex 0405
0405 10

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet:
– Voi:
– – rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia:
– – – Luonnollinen voi:

0405 10 11

– – – – lähinnä tuotetta olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:
– – – – – rasvapitoisuus:

0405 10 19

– – – – – – vähintään 80 painoprosenttia, mutta pienempi kuin 82 painoprosenttia

0405 10 11 9500

176,10

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia

0405 10 11 9700

180,50

– – – – – – vähintään 80 painoprosenttia, mutta pienempi kuin 82 painoprosenttia

0405 10 19 9500

176,10

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia

0405 10 19 9700

180,50

– – – – – – vähintään 80 painoprosenttia, mutta pienempi kuin 82 painoprosenttia

0405 10 30 9100

176,10

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia

0405 10 30 9300

180,50

– – – – – – vähintään 80 painoprosenttia, mutta pienempi kuin 82 painoprosenttia

0405 10 30 9500

176,10

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia

0405 10 30 9700

180,50

– – – – – – vähintään 80 painoprosenttia, mutta pienempi kuin 82 painoprosenttia

0405 10 50 9100

176,10

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia

0405 10 50 9300

180,50

– – – – – – vähintään 80 painoprosenttia, mutta pienempi kuin 82 painoprosenttia

0405 10 50 9500

176,10

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia

0405 10 50 9700

180,50

– – muu

0405 10 90 9000

187,10

– – – – suurempi kuin 75, mutta pienempi kuin 78 painoprosenttia

0405 20 90 9500

165,09

– – – – vähintään 78 painoprosenttia

0405 20 90 9700

171,69

– – – – muu:
– – – – – rasvapitoisuus:

0405 10 30

– – – Uudelleen yhdistetty (recombined) voi:
– – – – lähinnä tuotetta olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:
– – – – – rasvapitoisuus:

– – – – muu:
– – – – – rasvapitoisuus:

0405 10 50

– – – Heravoi:
– – – – lähinnä tuotetta olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:
– – – – – rasvapitoisuus:

– – – – muu:
– – – – – rasvapitoisuus:

0405 10 90
ex 0405 20
0405 20 90

– Maidosta valmistetut levitteet:
– – rasvapitoisuus suurempi kuin 75, mutta pienempi kuin 80 painoprosenttia:
– – – rasvapitoisuus:

0405 90

– muut:

0405 90 10

– – rasvapitoisuus vähintään 99,3 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään
0,5 painoprosenttia

0405 90 10 9000

228,00

0405 90 90

– – muut

0405 90 90 9000

180,50
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Tuotekoodin käyttöä
koskevat lisävaatimukset
CN-koodi

Veden
enimmäispitoisuus
tuotteen
painosta
(%)

Tavaran kuvaus

ex 0406

Juusto ja juustoaine (5):

ex 0406 30

– sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe (6):

Rasvan vähimmäispitoisuus
tuotteen
kuiva-aineen
painosta
(%)

Tuotekoodi

Huomautukset

Tuen
määrä

0406 30 31 9710

(5)

17,88

0406 30 31 9730

5

()

26,24

0406 30 31 9910

(5)

17,88

– – muu:
– – – rasvapitoisuus enintään 36 painoprosenttia ja rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta:
ex 0406 30 31

– – – – enintään 48 prosenttia:
– – – – – kuiva-ainepitoisuus:
– – – – – – vähintään 40 painoprosenttia, mutta pienempi
kuin 43 painoprosenttia ja rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta:
– – – – – – – pienempi kuin 20 prosenttia

60

– – – – – – – vähintään 20 prosenttia

60

20

– – – – – – vähintään 43 painoprosenttia, ja rasvapitoisuus
kuiva-aineen painosta:
– – – – – – – pienempi kuin 20 prosenttia

57

– – – – – – – vähintään 20 prosenttia, mutta pienempi
kuin 40 prosenttia

57

20

0406 30 31 9930

(5)

26,24

– – – – – – – vähintään 40 prosenttia

57

40

0406 30 31 9950

5

()

38,17

– – – – – – vähintään 40 painoprosenttia, mutta pienempi
kuin 43 painoprosenttia

60

48

0406 30 39 9500

(5)

26,24

– – – – – – vähintään 43 painoprosenttia, mutta pienempi
kuin 46 painoprosenttia

57

48

0406 30 39 9700

(5)

38,17

– – – – – – – pienempi kuin 55 prosenttia

54

48

0406 30 39 9930

(5)

38,17

– – – – – – – vähintään 55 prosenttia

54

55

0406 30 39 9950

(5)

43,16

ex 0406 30 90

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 36 painoprosenttia

54

79

0406 30 90 9000

5

()

45,28

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

5

()

90,36

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

(5)

89,77

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

(5)

81,30

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, fontal, fontina,
maribo, samsoe:

– – – – – – – – – kuiva-ainepitoisuus vähintään 50 painoprosenttia, kuitenkin alle 56 painoprosenttia

50

45

0406 90 76 9300

(5)

84,68

– – – – – – – – – kuiva-ainepitoisuus vähintään 56 painoprosenttia

46

55

0406 90 76 9400

(5)

94,85

– – – – – – – – rasvapitoisuus kuiva-aineesta vähintään
55 painoprosenttia

46

55

0406 90 76 9500

(5)

90,24

ex 0406 30 39

– – – – suurempi kuin 48 prosenttia:
– – – – – kuiva-ainepitoisuus:

– – – – – – vähintään 46 painoprosenttia, ja rasvapitoisuus
kuiva-aineen painosta:

fynbo,

havarti,

– – – – – – – – rasvapitoisuus kuiva-aineesta vähintään
45 painoprosenttia, kuitenkin alle 55
painoprosenttia:
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Tuotekoodin käyttöä
koskevat lisävaatimukset
Veden
enimmäispitoisuus
tuotteen
painosta
(%)

Rasvan vähimmäispitoisuus
tuotteen
kuiva-aineen
painosta
(%)

Tuotekoodi

Huomautukset

Tuen
määrä

– – – – – – – – rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta pienempi kuin 48 prosenttia

50

20

0406 90 78 9100

(5)

87,50

– – – – – – – – rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta vähintään 48 prosenttia mutta pienempi
kuin 55 prosenttia

45

48

0406 90 78 9300

(5)

92,78

– – – – – – – – muu

45

55

0406 90 78 9500

5

()

91,91

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire,
Saint-Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

(5)

75,02

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire,
Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

(5)

94,85

CN-koodi

ex 0406 90 78

ex 0406 90 86

Tavaran kuvaus

– – – – – – – Gouda:

– – – – – – – – suurempi kuin 47 painoprosenttia, mutta
enintään 52 painoprosenttia:
– – – – – – – – – herasta valmistettu juusto

0406 90 86 9100

—

– – – – – – – – – muu, rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta:

ex 0406 90 87

– – – – – – – – – – pienempi kuin 5 prosenttia

52

0406 90 86 9200

(5)

86,17

– – – – – – – – – – vähintään 5 prosenttia, mutta pienempi kuin 19 prosenttia

51

5

0406 90 86 9300

(5)

87,41

– – – – – – – – – – vähintään 19 prosenttia, mutta pienempi kuin 39 prosenttia

47

19

0406 90 86 9400

(5)

92,87

– – – – – – – – – – vähintään 39 prosenttia

40

39

0406 90 86 9900

()

102,43

5

– – – – – – – – suurempi kuin 52 painoprosenttia, mutta
enintään 62 painoprosenttia:
– – – – – – – – – herasta valmistetut juustot, ei kuitenkaan Manouri

0406 90 87 9100

—

– – – – – – – – – muu, rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta:
– – – – – – – – – – pienempi kuin 5 prosenttia

60

0406 90 87 9200

(5)

71,81

– – – – – – – – – – vähintään 5 prosenttia, mutta pienempi kuin 19 prosenttia

55

5

0406 90 87 9300

(5)

80,27

– – – – – – – – – – vähintään 19 prosenttia, mutta pienempi kuin 40 prosenttia

53

19

0406 90 87 9400

(5)

82,36

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego ja Roncal,
valmistettu yksinomaan lampaanmaidosta

45

45

0406 90 87 9951

(5)

93,15

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

5

()

93,15

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

5

()

39,68

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

5

()

91,46

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

5

()

99,26

– – – – – – – – – – – muu

47

40

0406 90 87 9979

()

90,36

– – – – – – – – – – vähintään 40 prosenttia

5
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Tuotekoodin käyttöä
koskevat lisävaatimukset
CN-koodi

ex 0406 90 88

Tavaran kuvaus

Veden
enimmäispitoisuus
tuotteen
painosta
(%)

Rasvan vähimmäispitoisuus
tuotteen
kuiva-aineen
painosta
(%)

Tuotekoodi

Huomautukset

Tuen
määrä

– – – – – – – – suurempi kuin 62 painoprosenttia, mutta
enintään 72 painoprosenttia:
– – – – – – – – – herasta valmistettu juusto

0406 90 88 9100

—

– – – – – – – – – muu:
– – – – – – – – – – muu:
– – – – – – – – – – – rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta:
– – – – – – – – – – – – vähintään 10 prosenttia,
mutta pienempi kuin 19
prosenttia

60

10

0406 90 88 9300

(5)

70,90

(5) Juustoihin, joiden tuotetta lähinnä oleva pakkaus sisältää myös säilöntäliuosta, erityisesti suolavettä, sovellettava tuki myönnetään nettopainon perusteella, eli vähennettynä
kyseisen liuoksen painolla.
(6) Jos tuote sisältää muita kuin maitoa sisältäviä aineita ja/tai kaseiinia ja/tai kaseinaatteja ja/tai heraa ja/tai heran ja/tai laktoosin ja/tai permeaatin johdannaisia ja/tai CN-koodiin
3504 kuuluvia tuotteita, lisättyjen muiden kuin maitoa sisältävien aineiden ja/tai kaseiinin ja/tai kaseinaattien ja/tai heran ja/tai heran ja/tai laktoosin ja/tai permeaatin
johdannaisten ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvien tuotteiden osuutta ei oteta huomioon tuen määrää laskettaessa.
Tullimuodollisuuksia suorittaessaan henkilön, jota asia koskee, on ilmoitettava tähän tarkoitukseen säädetyssä ilmoituksessa, onko tuotteeseen lisätty muita kuin maitoa
sisältäviä aineita ja/tai kaseiinia ja/tai kaseinaatteja ja/tai heraa ja/tai heran ja/tai laktoosin ja/tai permeaatin johdannaisia ja/tai CN-koodiin 3504 kuuluvia tuotteita, ja jos niitä
on lisätty, lisättyjen muiden kuin maitoa sisältävien aineiden ja/tai kaseiinin ja/tai kaseinaattien ja/tai heran ja/tai heran ja/tai laktoosin ja/tai permeaatin johdannisia ja/tai
CN-koodiin 3504 kuuluvien tuotteiden enimmäispitoisuus painoprosentteina on enintään 100 kilogrammassa lopputuotetta.
(7) Jäädytetyn maitotiivisteen tuki on samansuuruinen kuin tuotteille, joiden CN-koodi on 0402 91 tai 0402 99, myönnetty tuki.
(13) Jos tuote sisältää muuta kuin maitoa sisältäviä aineita, muiden kuin maitoa sisältävien aineiden osuutta ei saa ottaa huomioon tuen määrää laskettaessa. Tullimuodollisuuksia
täyttäessään asianomaisen henkilön on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen, onko tuotteeseen lisätty muita kuin maitoa sisältäviä aineita, ja jos niitä on
lisätty, on ilmoitettava lisättyjen muiden kuin maitoa sisältävien aineiden enimmäispitoisuus painoprosentteina 100 kilogrammassa lopputuotetta.
(14) Jos tuote sisältää muita kuin maitoa sisältäviä aineita kuin sakkaroosia, muiden muuta kuin maitoa sisältävien aineiden kuin sakkaroosin osuutta ei saa ottaa huomioon tuen
määrää laskettaessa.
Tähän alanimikkeeseen kuuluvalle tuotteelle 100:aa kilogrammaa kohti myönnettävä tuki on suuruudeltaan seuraavien osien summa:
a) annettu määrä kilolta kerrottuna 100 kilogrammassa tuotetta olevan maito-osuuden painolla,
b) komission asetuksen (ETY) N:o 1466/95 (EYVL L 144, 28.6.1995, s. 22) 12 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti laskettu osa.
Tullimuodollisuuksia täyttäessään asianomaisen henkilön on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen lisätyn sakkaroosin ja/tai muiden muuta kuin maitoa
sisältävien aineiden enimmäispitoisuus painoprosentteina 100 kilogrammassa lopputuotetta.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 314/1999,
annettu 11 päivänä helmikuuta 1999,
Madeiran maitotuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä tuen määrittämiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o
2219/92 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 komission asetuksella (EY) N:o 562/98 (2), ja
erityisesti sen 10 artiklan,
sekä katsoo, että
komission asetuksessa (ETY) N:o 1696/92 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o
2596/93 (4), vahvistetaan erityisesti yksityiskohtaiset
säännöt Azorien ja Madeiran tiettyjen maataloustuotteiden
erityisen hankintajärjestelmän soveltamisesta,
Madeiran maitotuotteiden erityisen hankintajärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja
arvioidun hankintataseen vahvistamisesta 30 päivänä
heinäkuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o
2219/92 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

asetuksella (EY) N:o 2440/98 (6), liitteessä II vahvistetaan
maitotuotteille myönnettävän tuen taso,
vientitukien vahvistamisesta maito- ja maitotuotealalla 11
päivänä helmikuuta 1999 annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 312/1999 (7) vahvistetaan näiden tuotteiden tuet;
näiden muutosten huomioon ottamiseksi olisi tarkistettava asetuksen (ETY) N:o 2219/92 liite II, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2219/92 liite II tämän
asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 1999.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

173, 27.6.1992, s. 1
76, 13.3.1998, s. 6
179, 1.7.1992, s. 6
238, 23.9.1993, s. 24
218, 1.8.1992, s. 75

(6) EYVL L 303, 13.11.1998, s. 30
(7) Ks. tämän virallisen lehden sivu 15
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LIITE
”LIITE II
(EUR/100 kg nettopaino, jollei toisin ilmoiteta)
CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

Huomautukset

Tuen määrä

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältämätön:

0401 10

– rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti:

0401 10 10

– – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

0401 10 10 9000

2,327

0401 10 90

– – muu

0401 10 90 9000

2,327

0401 20

– rasvapitoisuus suurempi
6 painoprosenttia:

– rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

0401 20 11 9100

2,327

– rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia

0401 20 11 9500

3,597

– rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

0401 20 19 9100

2,327

– rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia

0401 20 19 9500

3,597

– rasvapitoisuus enintään 4 painoprosenttia

0401 20 91 9100

4,551

– rasvapitoisuus suurempi kuin 4 painoprosenttia

0401 20 91 9500

5,302

– rasvapitoisuus enintään 4 painoprosenttia

0401 20 99 9100

4,551

– rasvapitoisuus suurempi kuin 4 painoprosenttia

0401 20 99 9500

5,302

0401 30 11 9100

6,803

kuin

1

painoprosentti,

mutta

enintään

– – enintään 3 painoprosenttia:
0401 20 11

0401 20 19

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:

– – – muu:

– – suurempi kuin 3 painoprosenttia:
0401 20 91

0401 20 99

0401 30

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:

– – – muu:

– rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia:
– – enintään 21 painoprosenttia:

0401 30 11

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:
– rasvapitoisuus:
– enintään 10 painoprosenttia
– suurempi kuin 10
17 painoprosenttia

painoprosenttia,

mutta

enintään

– suurempi kuin 17 painoprosenttia
0401 30 19

0401 30 11 9400

10,50

0401 30 11 9700

15,77

– – – muu:
– rasvapitoisuus:
– enintään 10 painoprosenttia
– suurempi kuin 10
17 painoprosenttia

painoprosenttia,

0401 30 19 9100
mutta

enintään

– suurempi kuin 17 painoprosenttia
– – suurempi kuin 21 painoprosenttia, mutta enintään 45 painoprosenttia:

6,803

0401 30 19 9400

10,50

0401 30 19 9700

15,77
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CN-koodi

0401 30 31

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

Huomautukset

Tuen määrä

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:
– rasvapitoisuus:
– enintään 35 painoprosenttia
– suurempi kuin 35
39 painoprosenttia

painoprosenttia,

mutta

enintään

– suurempi kuin 39 painoprosenttia
0401 30 39

0401 30 31 9100

38,32

0401 30 31 9400

59,85

0401 30 31 9700

66,00

0401 30 39 9100

38,32

0401 30 39 9400

59,85

0401 30 39 9700

66,00

0401 30 91 9100

75,22

0401 30 91 9400

110,55

0401 30 91 9700

129,01

0401 30 99 9100

75,22

0401 30 99 9400

110,55

0401 30 99 9700

129,01

– – – muu:
– rasvapitoisuus:
– enintään 35 painoprosenttia
– suurempi kuin 35
39 painoprosenttia

painoprosenttia,

mutta

enintään

– suurempi kuin 39 painoprosenttia
– – suurempi kuin 45 painoprosenttia:
0401 30 91

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa:
– rasvapitoisuus:
– enintään 68 painoprosenttia
– suurempi kuin 68
80 painoprosenttia

painoprosenttia,

mutta

enintään

– suurempi kuin 80 painoprosenttia
0401 30 99

– – – muu:
– rasvapitoisuus:
– enintään 68 painoprosenttia
– suurempi kuin 68
80 painoprosenttia

painoprosenttia,

mutta

enintään

– suurempi kuin 80 painoprosenttia
ex 0402

Rasvaton maitojauhe, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

0402 10 11 9000
0402 10 19 9000

(13)

90,00

ex 0402

Kokomaitojauhe, rasvapitoisuus enintään 27 painoprosenttia

0402 21 11 9900
0402 21 19 9900

(13)

120,00

0402 21 11 9200

(13)

90,00

0402 21 11 9300

(13)

105,89

0402 21 11 9500

(13)

111,56

0402 21 11 9900

13

( )

120,00

0402 21 19 9300

(13)

105,89

0402 21 19 9500

(13)

111,56

0402 21 19 9900

( )

120,00

0402 21 11

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg:
– rasvapitoisuus:
– enintään 11 painoprosenttia
– suurempi kuin 11
17 painoprosenttia

painoprosenttia,

mutta

enintään

– suurempi kuin 17
25 painoprosenttia

painoprosenttia,

mutta

enintään

– suurempi kuin 25 painoprosenttia
– – – – muu:
0402 21 19

– – – – – rasvapitoisuus suurempi kuin 11 painoprosenttia, mutta
enintään 27 painoprosenttia:
– enintään 17 painoprosenttia
– suurempi kuin 17
25 painoprosenttia

painoprosenttia,

– suurempi kuin 25 painoprosenttia

mutta

enintään

13
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CN-koodi

ex 0405
0405 10

Tavaran kuvaus

Tuotekoodi

Huomautukset

Tuen määrä

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet:
– Voi:
– – rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia:
– – – Luonnollinen voi:

0405 10 11

– – – – lähinnä tuotetta olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:
– – – – – rasvapitoisuus:
– – – – – – vähintään 80 painoprosenttia,
82 painoprosenttia

mutta

pienempi

kuin

0405 10 11 9500

176,10

0405 10 11 9700

180,50

0405 10 19 9500

176,10

0405 10 19 9700

180,50

0405 10 30 9100

176,10

0405 10 30 9300

180,50

0405 10 30 9500

176,10

0405 10 30 9700

180,50

0405 10 50 9100

176,10

0405 10 50 9300

180,50

0405 10 50 9500

176,10

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia

0405 10 50 9700

180,50

– – muu

0405 10 90 9000

187,10

– – – – suurempi kuin 75, mutta pienempi kuin 78 painoprosenttia

0405 20 90 9500

165,09

– – – – vähintään 78 painoprosenttia

0405 20 90 9700

171,69

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia
0405 10 19

– – – – muu:
– – – – – rasvapitoisuus:
– – – – – – vähintään 80 painoprosenttia,
82 painoprosenttia

mutta

pienempi

kuin

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia
0405 10 30

– – – Uudelleen yhdistetty (recombined) voi:
– – – – lähinnä tuotetta olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:
– – – – – rasvapitoisuus:
– – – – – – vähintään 80 painoprosenttia,
82 painoprosenttia

mutta

pienempi

kuin

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia
– – – – muu:
– – – – – rasvapitoisuus:
– – – – – – vähintään 80 painoprosenttia,
82 painoprosenttia

mutta

pienempi

kuin

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia
0405 10 50

– – – Heravoi:
– – – – lähinnä tuotetta olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg:
– – – – – rasvapitoisuus:
– – – – – – vähintään 80 painoprosenttia,
82 painoprosenttia

mutta

pienempi

kuin

– – – – – – vähintään 82 painoprosenttia
– – – – muu:
– – – – – rasvapitoisuus:
– – – – – – vähintään 80 painoprosenttia,
82 painoprosenttia
0405 10 90
ex 0405 20
0405 20 90

mutta

pienempi

kuin

– Maidosta valmistetut levitteet:
– – rasvapitoisuus
suurempi
80 painoprosenttia:

kuin

75,

mutta

pienempi

kuin

– – – rasvapitoisuus:

0405 90

– muut:

0405 90 10

– – rasvapitoisuus vähintään 99,3 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään
0,5 painoprosenttia

0405 90 10 9000

228,00

0405 90 90

– – muut

0405 90 90 9000

180,50
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Tuotekoodin käyttöä
koskevat lisävaatimukset
CN-koodi

Tavaran kuvaus

Veden
enimmäispitoisuus
tuotteen
painosta
(%)

Rasvan vähimmäispitoisuus
tuotteen
kuiva-aineen
painosta
(%)

Tuotekoodi

Huomautukset

Tuen
määrä

ex 0406

Juusto ja juustoaine (3):

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

(3)

90,36

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

(3)

89,77

ex 0406 90 76

– – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo,
samsoe:

– – – – – – – – kuiva-ainepitoisuus vähintään 50 painoprosenttia, kuitenkin alle 56 painoprosenttia

50

45

0406 90 76 9300

(3)

84,68

– – – – – – – – kuiva-ainepitoisuus vähintään 56 painoprosenttia

44

45

0406 90 76 9400

(3)

94,85

– – – – – – – rasvapitoisuus kuiva-aineesta
55 painoprosenttia:

46

55

0406 90 76 9500

(3)

90,24

50

20

0406 90 78 9100

(3)

87,50

– – – – – – – – rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta
vähintään 48 prosenttia mutta pienempi
kuin 55 prosenttia

45

48

0406 90 78 9300

(3)

92,78

3

– – – – – – – rasvapitoisuus kuiva-aineesta vähintään
45
painoprosenttia,
kuitenkin
alle
55 painoprosenttia:

ex 0406 90 78

vähintään

– – – – – – – Gouda:
– – – – – – – – rasvapitoisuus kuiva-aineen
pienempi kuin 48 prosenttia

painosta

– – – – – – – – muu

45

55

0406 90 78 9500

()

91,91

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire,
Saint-Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

(3)

75,02

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire,
Double
Gloucester,
Blarney,
Colby,
Monterey

44

44

0406 90 81 9900

(3)

94,85

ex 0406 90 86

– – – – – – – – suurempi kuin 47 painoprosenttia, mutta
enintään 52 painoprosenttia:
– – – – – – – – – herasta valmistettu juusto
– – – – – – – – – muu, rasvapitoisuus
painosta:

ex 0406 90 87

0406 90 86 9100

—

kuiva-aineen

– – – – – – – – – – pienempi kuin 5 prosenttia

52

0406 90 86 9200

(3)

86,17

– – – – – – – – – – vähintään 5 prosenttia, mutta
pienempi kuin 19 prosenttia

51

5

0406 90 86 9300

(3)

87,41

– – – – – – – – – – vähintään 19 prosenttia, mutta
pienempi kuin 39 prosenttia

47

19

0406 90 86 9400

(3)

– – – – – – – – – – vähintään 39 prosenttia

92,87

40

39

0406 90 86 9900

(3)

102,43

– – – – – – – – suurempi kuin 52 painoprosenttia, mutta
enintään 62 painoprosenttia:
– – – – – – – – – herasta valmistetut juustot, ei kuitenkaan Manouri
– – – – – – – – – muu, rasvapitoisuus
painosta:

0406 90 87 9100

—

kuiva-aineen

– – – – – – – – – – pienempi kuin 5 prosenttia

60

– – – – – – – – – – vähintään 5 prosenttia, mutta
pienempi kuin 19 prosenttia

55

– – – – – – – – – – vähintään 19 prosenttia, mutta
pienempi kuin 40 prosenttia

53

0406 90 87 9200

(3)

71,81

5

0406 90 87 9300

(3)

80,27

19

0406 90 87 9400

(3)

82,36
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Tuotekoodin käyttöä
koskevat lisävaatimukset
CN-koodi

ex 0406 90 87
(jatkuu)

ex 0406 90 88

Tavaran kuvaus

– – – – – – – – – – vähintään 40 prosenttia:
– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego ja Roncal,
valmistettu
yksinomaan
lampaanmaidosta
– – – – – – – – – – – Maasdam
– – – – – – – – – – – Manouri
– – – – – – – – – – – Hushållsost
– – – – – – – – – – – Murukoloinen
– – – – – – – – – – – muu
– – – – – – – – suurempi kuin 62 painoprosenttia, mutta
enintään 72 painoprosenttia:
– – – – – – – – – herasta valmistettu juusto
– – – – – – – – – muu:
– – – – – – – – – – muu:
– – – – – – – – – – – rasvapitoisuus
kuiva-aineen
painosta:
– – – – – – – – – – – – vähintään 10 prosenttia,
mutta pienempi kuin 19
prosenttia

Veden
enimmäispitoisuus
tuotteen
painosta
(%)

Rasvan vähimmäispitoisuus
tuotteen
kuiva-aineen
painosta
(%)

45
45
43
46
41
47

45
45
53
45
50
40

Tuotekoodi

Huomautukset

Tuen
määrä

0406 90 87 9951
0406 90 87 9971
0406 90 87 9972
0406 90 87 9973
0406 90 87 9974
0406 90 87 9979

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

93,15
93,15
39,68
91,46
99,26
90,36

0406 90 88 9100

60

10

0406 90 88 9300

—

(3)

70,90

(3) Juustoihin, joiden tuotetta lähinnä oleva pakkaus sisältää myös säilöntäliuosta, erityisesti suolavettä, sovellettava tuki myönnetään nettopainon perusteella, eli vähennettynä
kyseisen liuoksen painolla
(13) Jos tuote sisältää muuta kuin maitoa sisältäviä aineita, muiden kuin maitoa sisältävien aineiden osuutta ei saa ottaa huomioon tuen määrää laskettaessa. Tullimuodollisuuksia
täyttäessään asianomaisen henkilön on merkittävä tähän tarkoitukseen varattuun ilmoitukseen, onko tuotteeseen lisätty muita kuin maitoa sisältäviä aineita, ja jos niitä on
lisätty, on ilmoitettava lisättyjen muiden kuin maitoa sisältävien aineiden enimmäispitoisuus painoprosentteina 100 kilogrammassa lopputuotetta.”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 315/1999,
annettu 11 päivänä helmikuuta 1999,
sokerialan

varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan
valuuttakurssin vahvistamisesta tammikuuksi 1999

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1785/81 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1148/98 (2),
ottaa huomioon maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98 (3),
ottaa huomioon erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä
maatalouden muuntokurssin soveltamiseksi sokerialalla
30 päivänä kesäkuuta 1993 annetun komission asetuksen
(ETY) N:o 1713/93 (4), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 59/97 (5), ja erityisesti sen
1 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että
asetuksen (ETY) N:o 1713/93 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, että asetuksen (ETY) N:o 1785/81 8 artiklassa tarkoitettu varastointikustannusten korvausmäärä on muunnettava kansallisiksi valuutoiksi käyttämällä erityistä maatalouden muuntokurssia, joka saadaan laskemalla pro rata
temporis varastointikuukauden aikana sovellettujen
maatalouden muuntokurssien keskiarvo; tämä erityinen
maatalouden muuntokurssi on vahvistettava joka kuukausi
edelliseksi kuukaudeksi; 1 päivästä tammikuuta 1999

erityisen

sovellettavien korvausmäärien osalta on samana päivänä
käyttöön otettavan maatalouden euromääräisen valuuttajärjestelmän vuoksi syytä vahvistaa muuntokurssit ainoastaan niille erityisille valuuttakursseille, joita käytetään
euron ja niiden jäsenvaltioiden kansallisten valuuttojen,
jotka eivät ole ottaneet yhtenäisvaluuttaa käyttöön, välilä,
ja
kyseisten säännösten soveltamisesta seuraa, että erityinen
valuuttakurssi, jota käytetään varastointikustannusten
korvausmäärän muuntamiseen kansallisiksi valuutoiksi,
vahvistetaan tammikuuksi 1999 tämän asetuksen liitteen
mukaisesti,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Erityinen valuuttakurssi, jota käytetään muunnettaessa
asetuksen (ETY) N:o 1785/81 8 artiklassa tarkoitettu
varastointikustannusten korvausmäärä kansalliseksi valuutaksi, vahvistetaan tammikuuksi 1999 tämän asetuksen
liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1999.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 1999.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

177, 1.7.1981, s.
159, 3.6.1998, s.
349, 24.12.1998,
159, 1.7.1993, s.
14, 17.1.1997, s.

4
38
s. 1
94
25
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LIITE
11 päivänä helmikuuta 1999 annettuun komission asetukseen sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen valuuttakurssin vahvistamisesta tammikuuksi 1999
Erityinen valuuttakurssi

1 euro =

7,44223
323,999
9,13150
0,703911

Tanskan kruunua
Kreikan drakmaa
Ruotsin kruunua
Englannin puntaa
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 316/1999,
annettu 11 päivänä helmikuuta 1999,
tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1079/
98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
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),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa
toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä
kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1501/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2513/98 (4), ja erityisesti sen 4
artiklan,

menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen
vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o
1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet; tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne
tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen
suuruinen tai sitä alhaisempi, sekä se tarjouksen tekijä tai
ne tarjousten tekijät, joiden tarjous koskee vientiveroa,
edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen
viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu
määrä, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo, että
kaikkiin kolmansiin maihin, lukuun ottamata tiettyjä
AKT-maita, vietävän tavallisen vehnän vientitukea ja/tai
vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu komission
asetuksella (EY) N:o 1079/98 (5), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2005/98 (6),
asetuksen (EY) N:o 1501/95 7 artiklassa säädetään, että
komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1079/98 tarkoittaman tarjouskilpailun
puitteissa 5.–11. helmikuuta 1999 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta tavallisen vehnän enimmäisvientitueksi vahvistetaan 33,48 EUR tonnia kohti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 1999.
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,
147,
313,
154,
258,

1.7.1992, s. 21
24.5.1996, s. 37
30.6.1995, s. 7
21.11.1998, s. 16
28.5.1998, s. 24
22.9.1998, s. 8
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 317/1999,
annettu 11 päivänä helmikuuta 1999,
tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2004/
98 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana
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),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa
toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä
kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1501/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2513/98 (4), ja erityisesti sen 7
artiklan,

vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o
1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet; tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne
tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen
suuruinen tai sitä alhaisempi, sekä se tarjouksen tekijä tai
ne tarjousten tekijät, joiden tarjous koskee vientiveroa,
edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen
viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu
määrä, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

sekä katsoo, että
tiettyihin AKT-maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu
komission asetuksella (EY) N:o 2004/98 (5),
asetuksen (EY) N:o 1501/95 7 artiklassa säädetään, että
komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen

Asetuksen (EY) N:o 2004/98 tarkoittaman tarjouskilpailun
puitteissa 5.–11. helmikuuta 1999 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta tavallisen vehnän enimmäisvientitueksi vahvistetaan 37,94 EUR tonnia kohti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 1999.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181,
126,
147,
313,
258,

1.7.1992, s. 21
24.5.1996, s. 37
30.6.1995, s. 7
21.11.1998, s. 16
22.9.1998, s. 4
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 318/1999,
annettu 11 päivänä helmikuuta 1999,
asetuksessa (EY) N:o 1078/98 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun
osana toimitettujen tarjousten osalta
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),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa
toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä
kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1501/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2513/98 (4), ja erityisesti sen 4
artiklan,
sekä katsoo, että
kaikkiin kolmansiin maihin vietävän ohran vientitukea
ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu
komission asetuksella (EY) N:o 1078/98 (5),
asetuksen (EY) N:o 1501/95 7 artiklan mukaan komissio
voi toimitettujen tarjousten perusteella asetuksen (ETY)

N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä,
erityisesti asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa säädetyt
perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista vahvistaa
enimmäistukea tai vähimmäismaksua, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten
osalta, jotka on toimitettu 5 ja 11 päivän helmikuuta 1999
välisenä aikana osana asetuksessa (EY) N:o 1078/98
tarkoitettua ohran vientitukea tai vientimaksua koskevaa
tarjouskilpailua.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 1999.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181,
126,
147,
313,
154,

1.7.1992, s. 21
24.5.1996, s. 37
30.6.1995, s. 7
21.11.1998, s. 16
28.5.1998, s. 20

L 38/44

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

12. 2. 1999

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 319/1999,
annettu 11 päivänä helmikuuta 1999,
rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1746/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
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),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa
toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä
kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1501/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2513/98 (4), ja erityisesti sen 7
artiklan,

vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o
1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet; tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne
tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen
suuruinen tai sitä alhaisempi, sekä se tarjouksen tekijä tai
ne tarjousten tekijät, joiden tarjous koskee vientiveroa,
edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen
viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu
määrä, ja
tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

sekä katsoo, että
kaikkiin kolmansiin maihin vietävän rukiin vientitukea
ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu
komission asetuksella (EY) N:o 1746/98 (5),
asetuksen (EY) N:o 1501/95 7 artiklassa säädetään, että
komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen

Asetuksen (EY) N:o 1746/98 tarkoittaman tarjouskilpailun
puitteissa 5.–11. helmikuuta 1999 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta rukiin enimmäisvientitueksi
vahvistetaan 74,75 EUR tonnia kohti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 1999.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181,
126,
147,
313,
219,

1.7.1992, s. 21
24.5.1996, s. 37
30.6.1995, s. 7
21.11.1998, s. 16
7.8.1998, s. 3
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 320/1999,
annettu 11 päivänä helmikuuta 1999,
kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2007/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
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),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa
toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä
kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1501/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2513/98 (4),
ottaa huomioon viljoja koskevasta erityisestä interventiotoimenpiteestä Suomessa ja Ruotsissa 21 päivänä syyskuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2007/
98 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 244/1999 (6), ja erityisesti sen 8 artiklan,
sekä katsoo, että
Suomessa ja Ruotsissa tuotetun kauran Suomesta ja Ruotsista kaikkiin kolmansiin maihin suuntautuvan viennin
tukea koskeva tarjouskilpailu on avattu asetuksella (EY)
N:o 2007/98,

asetuksen (EY) N:o 2007/98 8 artiklassa säädetään, että
komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen
vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o
1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet; tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne
tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen
suuruinen tai sitä alhaisempi,
edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen
viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu
määrä, ja
tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 2007/98 tarkoittaman tarjouskilpailun
puitteissa 5.–11. helmikuuta 1999 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta kauran enimmäisvientitueksi
vahvistetaan 60,90 EUR tonnia kohti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 1999.
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, 1.7.1992, s. 21
126, 24.5.1996, s. 37
147, 30.6.1995, s. 7
313, 21.11.1998, s. 16
258, 22.9.1998, s. 13
27, 2.2.1999, s. 10
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 321/1999,
annettu 11 päivänä helmikuuta 1999,
maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o
2849/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
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 12 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo, että
komission asetuksella (EY) N:o 2849/98 (3) on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta maissin
tuontitullista Espanjaan,
komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 5 artiklan mukaisesti (4), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY)
N:o 1963/95 (5), komissio voi asetuksen (ETY) N:o 1766/
92 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää
tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta; tässä
vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti
asetuksen (EY) N:o 1839/95 6 ja 7 artiklassa säädetyt
perusteet; tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä,

jonka tarjous on tuontitullin
suuruinen tai sitä alhaisempi,

enimmäisalennuksen

edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen
viljan tämänhetkiseen markkinatilanteeseen seuraa, että
tuontitullin enimmäisalennukseksi olisi vahvistettava 1
artiklassa mainittu määrä, ja
viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 2849/98 tarkoittaman tarjouskilpailun
rajoissa 5.–11. helmikuuta 1999 jätettyjen tarjousten
osalta maissin tuontitullin enimmäisalennukseksi
vahvistetaan 69,84 EUR tonnia kohti 10 000 tonnin kokonaismäärään asti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 1999.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181,
126,
358,
177,
189,

1.7.1992, s. 21
24.5.1996, s. 37
31.12.1998, s. 43
28.7.1995, s. 4
10.8.1995, s. 22
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 322/1999,
annettu 11 päivänä helmikuuta 1999,
maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o
2850/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
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 12 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo, että
komission asetuksella (EY) N:o 2850/98 (3) on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta maissin tuontitullista Portugaliin,
komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 5 artiklan mukaisesti (4), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY)
N:o 1963/95 (5), komissio voi asetuksen (ETY) N:o 1766/
92 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää
tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta; tässä
vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti
asetuksen (EY) N:o 1839/95 6 ja 7 artiklassa säädetyt
perusteet; tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä,

jonka tarjous on tuontitullin
suuruinen tai sitä alhaisempi,

enimmäisalennuksen

edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen
viljan tämänhetkiseen markkinatilanteeseen seuraa, että
tuontitullin enimmäisalennukseksi olisi vahvistettava 1
artiklassa mainittu määrä, ja
viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 2850/98 tarkoittaman tarjouskilpailun
rajoissa 5.–11. helmikuuta 1999 välisenä aikana jätettyjen
tarjousten osalta maissin tuontitullin enimmäisalennukseksi vahvistetaan 68,32 EUR tonnia kohti 29 950
tonnin kokonaismäärään asti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 1999.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181,
126,
358,
177,
189,

1.7.1992, s. 21
24.5.1996, s. 37
31.12.1998, s. 44
28.7.1995, s. 4
10.8.1995, s. 22
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO

ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/1999,
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välinen
assosiaatio,
tehty 28 päivänä tammikuuta 1999,
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä
assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan N:o 4 muuttamisesta
(1999/122/EY)
ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

aiheellista laajentaa kumulaatiojärjestelmää koskemaan
Turkista peräisin olevia teollisuustuotteita,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosiaatiosta
tehdyn ja Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 1993 allekirjoitetun Eurooppa-sopimuksen (1) ja erityisesti sen pöytäkirjan N:o 4 (2) 38 artiklan,

kaupan helpottamiseksi ja hallinnollisten tehtävien yksinkertaistamiseksi on suotavaa muuttaa pöytäkirjassa N:o 4
olevien 3, 4 ja 12 artiklan sanamuotoa, ja

sekä katsoo, että

valmistustekniikoiden muutosten ja tiettyjen raaka-aineiden niukkuuden huomioon ottamiseksi on joltain osin
korjattava pöytäkirjan luetteloa valmistus- ja käsittelytoimista, jotka on suoritettava, jotta ei-alkuperäainekset
voivat saada alkuperätuotteen aseman,

sellaisen laajennetun kumulaatiojärjestelmän, joka
mahdollistaa Euroopan yhteisöstä, Puolasta, Unkarista,
Tšekin tasavallasta, Slovakian tasavallasta, Bulgariasta,
Romaniasta, Latviasta, Liettuasta, Virosta, Sloveniasta,
Euroopan talousalueelta (jäljempänä ”ETA”), Islannista,
Norjasta tai Sveitsistä peräisin olevien ainesten käytön,
toimimiseksi moitteettomalla tavalla pöytäkirjassa N:o 4
olevan käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määritelmä on muutettava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
on suotavaa pitää voimassa tullinpalautuksen tai tullihelpotuksen kieltämiseen liittyen pöytäkirjassa N:o 4
olevassa 15 artiklassa määrätty kiinteämääräisten
maksujen järjestelmä 31 päivään joulukuuta 2000,

Muutetaan käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelystä ja
hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tehty pöytäkirja
N:o 4 seuraavasti:

yhteisön ja Turkin välillä vallitsevat teollisuustuotteita
koskevat erityisjärjestelyt huomioon ottaen olisi myös

1) Korvataan 1 artiklan i alakohta seuraavasti:

(1) EYVL L 358, 31.12.1994, s. 3
(2) Pöytäkirja N:o 4 on korvattu assosiaationeuvoston päätöksellä
N:o 1/97 (EYVL L 134, 24.5.1997, s. 1).

”i) 'arvonlisäyksellä' vapaasti tehtaalla -hintaa, josta on
vähennetty kaikkien sellaisten käytettyjen aineainesten tullausarvo, jotka ovat 3 ja 4 artiklassa tarkoi-
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tettujen muiden maiden alkuperätuotteita, tai jos
tullausarvoa ei tiedetä tai voida todeta, ensimmäinen todettavissa oleva aineksista yhteisössä tai
Bulgariassa maksettu hinta.”;

2) Korvataan 3 ja 4 artikla seuraavasti:
”3 artikla
Kumulaatio Euroopan yhteisössä
1. Tuotteita pidetään yhteisön alkuperätuotteina, jos
ne on siellä tuotettu käyttäen yhteisön, Slovakian tasavallan, Bulgarian, Puolan, Unkarin, Tšekin tasavallan,
Romanian, Liettuan, Latvian, Viron, Slovenian,
Islannin, Norjan, Sveitsin (mukaan lukien Liechtenstein (*)) tai Turkin (**) alkuperäaineksia yhteisön ja
kunkin kyseisen maan välisiin sopimuksiin liitetyn
alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan määräysten
mukaisesti, edellyttäen, että kyseisiä aineksia on yhteisössä valmistettu tai käsitelty enemmän kuin pöytäkirjan 7 artiklassa tarkoitetaan, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta 2 artiklan 1 kohdan määräysten soveltamista. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä.
2. Jos valmistusta tai käsittelyä ei ole yhteisössä
suoritettu 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä
enemmän, valmista tuotetta pidetään yhteisön alkuperätuotteena ainoastaan, jos siellä syntynyt arvonlisäys
on suurempi kuin käytettyjen, jonkin muun 1
kohdassa tarkoitetun maan alkuperäainesten arvo. Jos
näin ei ole, valmista tuotetta pidetään sen maan alkuperätuotteena, jonka yhteisössä suoritetussa valmistuksessa käytettyjen alkuperäainesten arvo on korkein.
3. Edellä 1 kohdassa mainittujen maiden alkuperätuotteet, joille ei suoriteta mitään valmistusta tai käsittelyä yhteisössä, säilyttävät alkuperänsä, mikäli ne
viedään johonkin näistä maista.
4. Tässä artiklassa määrättyä kumulaatiota sovelletaan ainoastaan niihin aineksiin ja tuotteisiin, jotka
ovat saaneet alkuperäaseman sovellettaessa samanlaisia
alkuperäsääntöjä kuin ne, jotka on esitetty tässä pöytäkirjassa.
Yhteisö toimittaa Bulgarialle Euroopan yhteisöjen
komission välityksellä 1 kohdassa mainittujen muiden
maiden kanssa sovellettavia sopimuksia ja niiden
vastaavia alkuperäsääntöjä koskevat yksityiskohtaiset
tiedot. Euroopan yhteisöjen komissio julkaisee
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (C-sarja)
päivämäärän, jona tarvittavat vaatimukset täyttäneet 1
kohdassa mainitut maat voivat alkaa soveltaa tässä
artiklassa määrättyä kumulaatiota.

L 38/49

4 artikla
Kumulaatio Bulgariassa
1. Tuotteita pidetään Bulgarian alkuperätuotteina, jos
ne on siellä tuotettu käyttäen yhteisöstä, Slovakian tasavallan, Bulgarian, Puolan, Unkarin, Tšekin tasavallan,
Romanian, Liettuan, Latvian, Viron, Slovenian,
Islannin, Norjan, Sveitsin (mukaan lukien Liechtenstein) tai Turkin (**) alkuperäaineksia Bulgarian ja
kunkin kyseisen maan välisiin sopimuksiin liitetyn
alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan määräysten
mukaisesti, edellyttäen, että kyseisiä aineksia on Bulgariassa valmistettu tai käsitelty enemmän kuin pöytäkirjan 7 artiklassa tarkoitetaan, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta 2 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamista. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä.
2. Jos valmistusta tai käsittelyä ei ole Bulgariassa
suoritettu 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä
enemmän, valmista tuotetta pidetään Bulgarian alkuperätuotteena ainoastaan, jos siellä syntynyt arvonlisäys
on suurempi kuin käytettyjen, jonkin muun 1
kohdassa tarkoitetun maan alkuperäainesten arvo. Jos
näin ei ole, valmista tuotetta pidetään sen maan alkuperätuotteena, jonka Bulgariassa suoritetussa valmistuksessa käytettyjen alkuperäainesten arvo on korkein.
3. Edellä 1 kohdassa mainittujen maiden alkuperätuotteet, joille ei suoriteta mitään valmistusta tai käsittelyä Bulgariassa, säilyttävät alkuperänsä, mikäli ne
viedään johonkin näistä maista.
4. Tässä artiklassa määrättyä kumulaatiota sovelletaan ainoastaan niihin aineksiin ja tuotteisiin, jotka
ovat saaneet alkuperäaseman sovellettaessa samanlaisia
alkuperäsääntöjä kuin ne, jotka on esitetty tässä pöytäkirjassa.
Bulgaria toimittaa yhteisölle Euroopan yhteisöjen välityksellä 1 kohdassa mainittujen muiden maiden kanssa
sovellettavia sopimuksia ja niiden vastaavia alkuperäsääntöjä koskevat yksityiskohtaiset tiedot. Euroopan
yhteisöjen komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä (C-sarja) päivämäärän, jona tarvittavat vaatimukset täyttäneet 1 kohdassa mainitut maat
voivat alkaa soveltaa tässä artiklassa määrättyä kumulaatiota.
(*) Liechtensteinin ruhtinaskunnalla on tulliliitto
Sveitsin kanssa ja se on Euroopan talousalueesta
tehdyn sopimuksen sopimuspuoli.
(**) Tässä artiklassa määrättyä kumulaatiota ei sovelleta
Turkin alkuperäaineksiin, jotka mainitaan tämän
pöytäkirjan liitteessä V olevassa luettelossa.”
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määräysten mukaisesti yhteisön tai Bulgarian ulkopuolella yhteensä saavutettu arvonlisäys yhteenlaskettuina
eivät saa ylittää mainittua prosenttimäärää.

3) Korvataan 12 artikla seuraavasti:
”12 artikla

5. Sovellettaessa mitä 3 ja 4 kohdassa määrätään,
yhteensä saavutettu arvonlisäys tarkoittaa kaikkia
yhteisön tai Bulgarian ulkopuolella syntyneitä kustannuksia, mukaan lukien siellä käytettyjen ainesten arvo.

Alueperiaate
1. Edellä II osastossa alkuperäaseman saamiselle
määrättyjen edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä
yhteisössä tai Bulgariassa, jollei 2 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa, 3 ja 4 artiklassa ja tämän artiklan 3
kohdassa toisin määrätä.

6. Mitä 3 ja 4 kohdassa määrätään, ei sovelleta tuotteisiin, jotka eivät täytä liitteessä II olevassa luettelossa
mainittuja edellytyksiä tai joita voidaan pitää riittävästi
valmistettuina tai käsiteltyinä vain soveltamalla 6
artiklan 2 kohdassa määrättyä yleistä poikkeusta.

2. Jos yhteisöstä tai Bulgariasta johonkin muuhun
maahan viedyt alkuperätuotteet palautetaan, niitä on,
jollei 3 ja 4 artiklassa toisin määrätä, pidettävä ei-alkuperätuotteina, jollei tulliviranomaisia tyydyttävällä
tavalla voida osoittaa, että:

7. Mitä 3 ja 4 kohdassa määrätään, ei sovelleta tuotteisiin, jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän
50–63 ryhmään.

a) palautetut tavarat ovat samoja kuin maastaviedyt
tavarat, ja

8. Tämän artiklan määräysten mukaisen valmistuksen tai käsittelyn yhteisön tai Bulgarian ulkopuolella on tapahduttava ulkoisena jalostusmenettelynä tai
sen kaltaisessa järjestelmässä.”.

b) niille ei ole suoritettu kyseisessä maassa tai viennin
aikana muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi
tarvittavia toimenpiteitä.
3. Yhteisön ja Bulgarian ulkopuolella suoritettu
valmistus tai käsittely yhteisöstä tai Bulgariasta
viedyille ja niihin jälleentuoduille aineksille ei vaikuta
alkuperäaseman saamiseen II osastossa määrätyillä
edellytyksillä, jos:
a) kyseiset ainekset ovat yhteisössä tai Bulgariassa
kokonaan tuotettuja tai niitä on ennen niiden
vientiä valmistettu tai käsitelty siellä 7 artiklassa
lueteltuja riittämättömiä toimia enemmän, ja
b) tulliviranomaisia
osoittaa, että:

tyydyttävällä

tavalla

voidaan

i) jälleentuodut tavarat on saatu vietyjä aineksia
valmistamalla tai käsittelemällä, ja
ii) yhteisön tai Bulgarian ulkopuolella tämän
artiklan määräyksiä soveltamalla yhteensä saavutettu arvonlisäys ei ole suurempi kuin 10
prosenttia sen valmiin tuotteen, jolle aluperäasemaa vaaditaan, vapaasti tehtaalla -hinnasta.

4) Korvataan 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30 ja 32, artiklan
ilmaus ”4 artiklassa tarkoitettujen/tarkoitetussa/tarkoitetun” ilmauksella ”3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen/
tarkoitetussa/tarkoitetun”;
5) Korvataan 15 artiklan 6 kohdan viimeisen alakohdan
päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 1998” päivämäärällä
”31 päivään joulukuuta 2000”;
6) Korvataan 26 artiklan ilmaus ”C2/CP3” ilmauksella
”CN22/CN23”;
7) Liitteessä I olevassa 5.2 huomautuksessa:
a) Lisätään mainintojen
”— muuntokuitufilamentit” ja
”— polypropeenista
kuidut”

valmistetut

synteettikatko-

väliin seuraava maininta:
”— sähköä johtavat filamentit”;

4. Edellä 3 kohtaa sovellettaessa II osastossa määrättyjä edellytyksiä alkuperäaseman saamiselle ei sovelleta
yhteisön tai Bulgarian ulkopuolella suoritettuun
valmistukseen tai käsittelyyn. Kuitenkin silloin, kun
valmiin tuotteen alkuperäaseman määrittämiseksi
sovelletaan liitteessä II olevan luettelon sääntöä, joka
määrää kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon, asianomaisen osapuolen alueella käytettyjen
ei-alkuperäainesten yhteisarvo ja tämän artiklan

b) Poistetaan viides esimerkki ”(Matto, jonka nukka . . .
täyttyvät)”;
8) Muutetaan liitettä II seuraavasti:
a) Lisätään HS-nimikkeitä 2202 ja 2208 koskevien
merkintöjen väliin seuraavaa:
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”HS-nimike

Tuotteen kuvaus

(1)

(2)

(3)

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80
tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muut denaturoidut väkevät alkoholijuomat, väkevyydestä riippumatta

Valmistus: nimikkeeseen 2207 tai
2208 kuulumattomista aineksista”

2207

Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman
tai

b) Korvataan 57 ryhmää koskeva merkintä seuraavasti:

”57 ryhmä

Matot ja muut lattianpäällysteet,
tekstiiliainetta:
— neulahuopaa

Valmistus (1):
— luonnonkuiduista, tai
— kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta
Kuitenkin:
— nimikkeen 5402 polypropeenifilamenttia,
— nimikkeen 5503 tai 5506 polypropeenikuituja, taikka
— nimikkeen 5501 polypropeenifilamenttitouvia,
joissa jokainen yksittäinen filamentti tai kuitu on alle 9 desitexiä,
saa käyttää, jos niiden arvo ei ylitä
40 % tuotteen vapaasti tehtaalla
hinnasta
— juuttikangasta
saa
käyttää
pohjana

— muuta huopaa

Valmistus (1):
— karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta
varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista, tai
— kemiallisista aineista taikka tekstiilimassasta

— muut

Valmistus (1):
— kookoskuitutai
juuttilangasta (a),
— synteetti- tai muuntokuitufilamenttilangasta,
— luonnonkuiduista, tai
— karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta
varten
käsittelemättömistä
katkotuista tekokuiduista
— juuttikangasta
saa
käyttää
pohjana

(1) Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevat erityisedellytykset 5 alkuhuomautuksessa.
(a) Juuttilangan käyttö on sallittua 1.7.2000 alkaen.”

(4)
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c) Korvataan HS-nimikettä 7006 koskeva merkintä seuraavasti:
”7006

Nimikkeen 7003, 7004 tai 7005 lasi,
taivutettu,
reunoista
työstetty,
kaiverrettu, porattu, emaloitu tai
muulla tavalla työstetty, mutta ei
kehystetty, eikä yhdistetty muihin
aineisiin:
— lasilevyt (alustat), dielektrisellä
ohutkalvolla päällystetyt, SEMII:n
standardien (1) mukaan puolijohtavat

Valmistus nimikkeen 7006 päällystämättömistä lasilevyistä

— muut

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

(1) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.”

d) Korvataan HS-nimikettä 7601 koskeva merkintä seuraavasti:
”7601

Muokkaamaton alumiini

Valmistus, jossa:
— kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin
tuote, ja
— kaikkien käytettyjen ainesten
arvo ei ylitä 50 %:ia tuotteen
vapaasti tehtaalla -hinnasta,
tai
valmistus seostamattomasta alumiinista
tai
alumiinijätteestä
ja
-romusta termisen tai elektrolyyttisen käsittelyn avulla”

9) Lisätään liitteen IV jälkeen liite seuraavasti:
”LIITE V

Luettelo Turkin alkuperätuotteista, joihin ei sovelleta 3 ja 4 artiklaa, harmonoidun järjestelmän
(HS) ryhmien ja nimikkeiden mukaan ryhmiteltynä
1 ryhmä
2 ryhmä
3 ryhmä
0401 – 0402
ex 0403

0404 – 0410
0504
0511
6 ryhmä
0701 – 0709

Kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältävä
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ex 0710

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt), lukuun ottamatta nimikkeen 0710 40 00 sokerimaissia

ex 0711

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoketai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, lukuun ottamatta nimikkeen 0711 90 30 sokerimaissia

0712 – 0714
8 ryhmä
ex 9 ryhmä

Kahvi, tee ja mausteet, lukuun ottamatta nimikkeen 0903 matea

10 ryhmä
11 ryhmä
12 ryhmä
ex 1302

Pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit

1501 – 1514
ex 1515

Muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt (lukuun ottamatta jojobaöljyä ja sen jakeita)
sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

ex 1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut,
vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei
enempää valmistetut, lukuun ottamatta hydrattua risiiniöljyä (opaalivahaa)

ex 1517 ja
ex 1518

Margariinit, tekoihra ja muut syötävät rasvavalmisteet

ex 1522

Rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet, lukuun
ottamatta degrasia

16 ryhmä
1701
ex 1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glugoosi ja fruktoosi
(levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit;
keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri
lukuun ottamatta nimikkeitä 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 ja
1702 90 10

1703
1801 – 1802
ex 1902

Täytetyt makaroonivalmisteet, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia kalaa,
äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia, makkaraa tai sen
kaltaisia tuotteita, lihaa ja muita eläimenosia (mukaan lukien kaikenlaiset rasvat)

ex 2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kurkut, kepasipulit, mangochutney, muut Capasium-sukuiset hedelmät kuin makeat ja miedot paprikat,
sienet ja oliivit

2002 ja 2003
ex 2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut
kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet, lukuun ottamatta perunoita hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina sekä sokerimaissia

ex 2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut
kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet, lukuun ottamatta
perunoita hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina sekä sokerimaissia

2006 ja 2007
ex 2008

2009

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät,
muualle kuulumattomat, lukuun ottamatta maapähkinävoita, palmunsydämiä,
maissia, jamssia, bataattia ja niiden kaltaisia syötäviä kasvinosia, joissa on tärkkelystä vähintään 5 painoprosenttia, viininlehtiä, humalanversoja ja niiden kaltaisia
syötäviä kasvinosia

L 38/53

L 38/54

FI

ex 2106

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

12. 2. 1999

Lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit

2204
2206
ex 2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia, tässä luettelossa mainituista maataloustuotteista valmistettu;

ex 2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia, tässä luettelossa mainituista maataloustuotteista valmistettu”.

2209
23 ryhmä
2401
4501
5301 ja 5302

2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään. Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 1999.
Assosiaationeuvoston puolesta
J. FISCHER

Puheenjohtaja
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Tiedotus Azerbaidžanin tasavallan (1) kanssa tehdyn kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen voimaantulosta
Kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus, jonka neuvosto päätti
tehdä 13 päivänä lokakuuta 1998 Azerbaidžanin tasavallan kanssa, tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 1999 molempien osapuolten suoritettua 21 päivään tammikuuta 1999 mennessä
sopimuksen 32 artiklassa määrättyjen menettelyjen päätöksen saattamista koskevan ilmoitusten
vaihdon.

(1) EYVL L 285, 22.10.1998, s. 2
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KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 9 päivänä helmikuuta 1999,
televisiokamerajärjestelmien moduulien, rakennussarjojen, rakenneyhdistelmien
ja osien tuonnin kirjaamisen päättämisestä sekä neuvoston asetuksella (EY) N:o
1015/94, tiettyjen Japanista peräisin olevien televisiokamerajärjestelmien tuonnissa käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden väitettyä kiertämistä
koskevan tutkimuksen päättämisestä
(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 276)
(1999/123/EY)
tavana olevan tuotteen yhteisön kokonaistuotannosta asetuksen (EY) N:o 384/96, jäljempänä
’perusasetus’, 4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 4
kohdan mukaisesti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon polkumyynnillä muista Euroopan
yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 905/98 (2), ja
erityisesti sen 9 artiklan,

(3)

Valitus sisälsi todisteita kiertämisestä kahden tuottajan/viejän osalta, jotka ovat Ikegami Tsushinki Co
Ltd, jäljempänä ’Ikegami/Japani’, ja Sony Corporation, jäljempänä ’Sony/Japani’. Ne olivat teettäneet
kokoamisen/valmistuksen niihin etuyhteydessä
olevilla tuojilla Euroopan yhteisössä. Alustavia
todisteita ei ole esitetty muiden japanilaisten
viejien/tuottajien toteuttamasta kokoamisesta tai
valmistamisesta. Muut yritykset eivät ilmoittautuneet komissiolle tutkimuksen aikana.

(4)

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa asiasta
komissio pani vireille Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistulla asetuksella (EY) N:o
tutkimuksen
edellä
mainitulla
1178/98 (5)
neuvoston asetuksella Japanista peräisin olevien
televisiokamerajärjestelmien osalta niiden Japanista
peräisin olevien ja nykyisin CN-koodeihin ex
8504 31 90, ex 8525 30 90, ex 8529 90 72, ex
8529 90 81, ex 8529 90 88, ex 8536 90 10, ex
8538 90 99, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex
8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 ja ex
9002 90 90 luokiteltujen moduulien, rakennussarjojen, rakenneyhdistelmien ja osien tuonnissa käyttöön otettujen lopullisten polkumyyntitullien väitetystä kiertämisestä.

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa asiasta,
sekä katsoo, että:
A. MENETTELY
(1)

(2)

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

Komissio vastaanotti 18 päivänä maaliskuuta 1998
valituksen neuvoston asetuksella (EY) N:o 1015/
94 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
neuvoston asetuksella (EY) N:o 1952/97 (4), Japanista peräisin olevien televisiokamerajärjestelmien
osalta niiden Japanista peräisin olevien, täydellisten
televisiokamerajärjestelmien kokoonpanoon yhteisössä käytettyjen moduulien, rakennussarjojen,
rakenneyhdistelmien ja osien tuonnissa käyttöön
otettujen lopullisten polkumyyntitullien väitetystä
kiertämisestä.
Valituksen teki Philips Broadcast Television
Systems BV, joka on televisiokamerajärjestelmien
tuottaja yhteisössä ja joka edustaa pääosaa tarkastel-

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

56, 6.3.1996, s.
128, 30.4.1998,
111, 30.4.1994,
276, 9.10.1997,

1
s. 18
s. 106
s. 20

(5) EYVL L 163, 6.6.1998, s. 20
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(5)

Komissio velvoitti tulliviranomaiset perusasetuksen
14 artiklan 5 kohdan nojalla kirjaamaan edellä
mainittujen osien tuonnin.

(6)

Komissio ilmoitti virallisesti tutkimuksen virellepanosta asianomaisille vientiä harjoittaville tuottajille
ja tuojille, viejämaan edustajille ja valituksen
tehneelle yhteisön tuottajalle. Asianomaisille
osapuolille annettiin tilaisuus esittää kantansa
kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi menettelyn aloittamisesta annetussa asetuksessa asetetussa
määräajassa.
B. VALITUKSEN
PERUUTTAMINEN
MENETTELYN PÄÄTTÄMINEN

JA

(7)

Philips Broadcast Television Systems BV peruutti
virallisesti valituksensa komissiolle 17 päivänä
joulukuuta 1998 osoitetulla kirjeellä.

(8)

Perusasetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti
menettely voidaan päättää, kun valituksen tekijä
peruuttaa valituksensa, paitsi jos päättäminen ei ole
yhteisön edun mukaista.

(9)

Komissio katsoi, että menettely olisi päätettävä,
koska tutkimuksessa ei tullut esiin sellaisia yhteisön
etua koskevia seikkoja, jotka olisi menettelyn päättämistä vastaan. Asianomaisille osapuolille ilmoitettiin asiasta ja niille annettiin mahdollisuus esittää
huomautuksensa. Komissio ei saanut huomautuksia, joiden mukaan menettelyn päättäminen ei
olisi yhteisön edun mukaista.

(10)

Tämän vuoksi komissio katsoo, että Japanista
peräisin olevien televisiokamerajärjestelmien osalta
niiden Japanista peräisin olevien moduulien,
rakennussarjojen, rakenneyhdistelmien ja osien
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tuonnissa käyttöön otettujen lopullisten polkumyyntitullien väitettyä kiertämistä koskeva menettely olisi päätettävä ottamatta käyttöön suojatoimenpiteitä. Tarkasteltavina olevien osien tuonnin
kirjaaminen olisi näin ollen päätettävä.
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Päätetään asetuksella (EY) N:o 1178/98 vireillepantu,
Japanista peräisin olevien televisiokamerajärjestelmien
osalta niiden Japanista peräisin olevien ja nykyisin CNkoodeihin ex 8504 31 90, ex 8525 30 90, ex 8529 90 72,
ex 8529 90 81, ex 8529 90 88, ex 8536 90 10, ex
8538 90 99, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80,
ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 ja ex 9002 90 90 luokiteltujen moduulien, rakennussarjojen, rakenneyhdistelmien
ja osien tuonnissa asetuksella (EY) N:o 1015/94 käyttöön
otettujen
polkumyyntitullien
kiertämistä
koskeva
tutkimus.
2 artikla
Kumotaan asetus (EY) N:o 1178/98.
Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 1999.
Komission puolesta
Leon BRITTAN

Varapuheenjohtaja

