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Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan talousyhteisön 
kanssa tehdyn juustojen tuontia ja vientiä koskevan väliaikaisen 
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy
väksyisi Euroopan talousyhteisön kanssa joulu
kuussa 1981 tehdyn juustojen tuontia ja vientiä 
koskevan väliaikaisen, vuosina 1982-1984 
voimassa olevan sopimuksen. Sopimuksen tar
koituksena on korvata aikaisempi, vuonna 
1968 tehty juustokauppaa koskeva sopimus, 
jonka eräät määräykset eivät enää vastaa juus
tomarkkinoilla vallitsevaa tilannetta. 

Sopimuksen mukaan luovutaan Suomesta 
Euroopan talousyhteisön alueelle vuosina 1982 
-1984 tapahtuvassa juustonviennissä noudat
tamasta kiinteitä minimihintoja. Samalla sekä 
Suomen että talousyhteisön juustonviennille 

toistensa alueille sovitaan tietyt enimmalsvlen
tikiintöt juustolajeittain. Sopimuksella pyritään 
molemminpuoliseen juustokaupan kehittämi
seen, minkä vuoksi siinä on myös yksityiskoh
taiset määräykset perittävien tuontimaksujen 
suuruudesta. Sopimus mahdollistaa suomalaisen 
harkkoemmentaljuuston viemisen talousyhtei
söön samalla tuontimaksulla kuin tahkoemmen
talikin. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen 
eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määrä
ysten voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1982. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Sopimuksen tausta 

Suomen juustovienti Euroopan talousyhtei
söön on 1960-luvulta lähtien perustunut tuol
loin neuvoteltuihin emmental-, tilsit- ja sulate
juustoja koskeviin tullimyönnytyksiin, joiden 
ehtona on ollut määrättyjen mlnimihintojen 
noudattaminen. Tärkeimmäksi näistä on käy
tännössä muodostunut emmentaljuustolle saatu 
myönnytys, jonka perusteella sitä on voitu vie
dä talousyhteisön alueelle tuontimaksulla, jonka 
suuruus on 20 laskentayksikköä 100 kilolta, 
normaalin tuontimaksun ollessa tällä hetkellä 
noin kymmenkertaisen. Alunperin sovittiin mi
nimihinnaksi 117 laskentayksikköä. Myönnytys 
on mahdollistanut sen, että suomalaisen em
mentaljuuston vienti talousyhteisöön on pysy
nyt 6 000-7 000 tonnina vuodessa, päämark
kina-alueiden ollessa Belgia ja Italia. Ilman 
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tullimyönnytystä vientimäärät olisivat todennä
köisesti jääneet hyvin vähäisiksi ja vientikus
tannukset olisivat nousseet korkeiksi. 

Emmentaljuuston tullimyönnytystä ja mlni
mihintaa koskevaa, 31 päivänä toukokuuta 1968 
allekirjoitettua sopimusta sovellettaessa on kui
tenkin ilmennyt Suomen kannalta kaksi mer
kittävää ongelmaa, joiden ratkaisuun on pyritty 
eräiltä osin jo 1970-luvun alusta lähtien: 1) 
myönnytys ei kata harkkoemmentalia vaan 
ainoastaan perinteellisen tahkomuotoisen em
mentaljuuston ja 2) mlnimihinnan tarkistus
mekanismi on edellyttänyt juuston mlnimihin
nan kohoamista suhteessa 1: 14 talousyhteisön 
sisäisen maidonhintaan nähden, mikä on vii
me vuosina etäännyttänyt mlnimihinnan liian 
kauas todellisesta markkinahintatasosta ja aihe
uttanut markkinoimisvaikeuksia. 

Kysymys harkkoemmentalin sisällyttämisestä 



2 N:o 254 

Suomen saamaan tullimyönnytykseen on ollut 
esillä jo 1970-luvun alusta lähtien, koska 
emmentaljuuston tuotannossa on teknisistä ja 
taloudellisista syistä yhä enemmän siirrytty tah
komuotoisen emmentalin tuotannosta harkko
emmentalin tuotantoon. Suomen ja talousyh
teisön välillä käydyissä keskusteluissa pyrittiin 
Suomen puolelta aluksi siihen, että harkko
emmental ·olisi teknisesti tulkittu myönnytyk
sen tarkoittamaksi tuotteeksi sijoittamalla se 
asianomaiseen tullinimikkeeseen. Tähän ei ta
lousyhteisön puolelta kuitenkaan suostuttu, 
vedoten muun muassa juustojen alkuperäis
merkintää ja käyttämistä koskevaan ns. Stresan 
konventioon, joka määrittelee emmentalin tah
komuotoiseksi. Kun useat yhteisömaat ovat 
Stresan konvention allekirjoittajia, ei yhteisö
tasollakaan katsottu voitavan siitä poiketa. 

Toisena vaihtoehtona otettiin esille oman 
erillisen tullinimikkeen luominen harkkoem
mentalille jollakin erikseen sovittavalla nimel
lä. Tällaisesta vaihtoehdosta keskusteltiin ti
viisti muun muassa Tokion kierroksen monen
keskisten kauppaneuvottelujen aikana. Asiaa 
ei kuitenkaan tuolloin haluttu talousyhteisön 
komission taholla viedä ratkaisuun, vaan pidet
tiin parempana palata siihen erillisissä neu
votteluissa, joihin oli tarkoitus ryhtyä eräiden 
juustonviennistään huolestuneiden EFTA-mai
den kanssa Tokion kierroksen päätyttyä. Tä
hän talousyhteisön kantaan joutui Suomi mu
kautumaan. 

Minimihinnan tarkistusmekanismin aiheutta
ma vääristymä sovitun mlnimihinnan ja todel
lisen markkinahinnan välisessä suhteessa kävi 
yhä ilmeisemmäksi 1970-luvun loppupuoliskol
la. Tavoitteena oli irroittaa mlnimihinta 
talousyhteisön sisäisestä maidonhinnasta ja kyt
keä se emmentaljuuston todelliseen markkina
hintaan talousyhteisössä. Nämäkin pyrkimykset 
myönnettiin talousyhteisön taholla periaatteessa 
oikeutetuiksi, mutta neuvottelut haluttiin lykä
tä EFTA-maiden kanssa käytäviin erillisiin 
juustoneuvotteluihin. 

2. S o p i m u k s e n s y n t y j a m e r k i t y s 

Eri EFTA-maiden toistuneet vaatimukset juus
toneuvottelujen käynnistämiseksi johtivat vuon
na 1980 siihen, että talousyhteisön komissio 
pyysi ja sai talousyhteisön neuvostolta valtuu
det ryhtyä neuvottelemaan Suomen, Itävallan 
ja Norjan kanssa molemminpuolisiin myönny
tyksiin perustuvista järjestelyistä juuston tuon-

nissa ja viennissä. Samaan aikaan komissio kävi 
suurimman juustontoimittajansa Sveitsin kanssa 
neuvotteluja eräistä tarkistuksista juustosekto
rilla antamiinsa ja saamiinsa tullimyönnytyk
siin. Suomi ilmoitti Talousyhteisön komissiolle 
neuvotteluvalmiudestaan tammikuussa 1981 ja 
neuvottelut käynnistettiin välittömästi. Ne saa
tiin päätökseen heinäkuussa 1981 ja neuvotte
lutulos parafoitiin 31 päivänä elokuuta 1981. 

Neuvottelutulos merkitsee käytännössä Suo
men kannalta tärkeimpien ongelmien ratkeamis 
ta tavoitteena olleella tavalla: harkkoemmen
tal saadaan Fit'landia-juuston nimellä talousyh
teisön kanssa tehdyn kolmivuotisen sopimuk
sen piiriin samalla tuontimaksulla kuin tahko
emmental. Nykyisestä kiinteästä minimihin
nasta luovutaan ja tyydytään molemmin puo
lin yleisemmin muotoiltuun sitoumukseen val
voa, ettei vientihinnoittelu aiheuta häiriöitä 
tuojamaan markkinoilla. 

Samalla kun Suomi sitoutuu olemaan ylittä
mättä viennissään 7 700 tonnia vuodessa, juus
tolajeittain jaoteltuna, on edellä esitetyillä 
sopimuksen parannuksilla pystytty huolehti
maan siitä, että tämä taso myös käytännössä 
kyetaan saavuttamaan. Vaihtoehtona sopimuk
selle olisi mitä todennäköisemmin ollut mark
kinointiongelmien vaikeutuminen edelleenkin 
ja viennin mahdollisesti tuntuvakin supistu
rr.inen. Myönteisen kokonaisratkaisun edelly
tyksena oli talousyhteisön puolelta myönnytys
ten saaminen juustonviennissä Suomeen, mikä 
on sovittu toteutettavaksi määrällisen kiintiöi
den lisäämisellä sekä tuontimaksujen alennuk
silla. Suomen saamaan kiintiöön verrattuna 
talousyhteisölle annettuja kiintiöitä on pidet
tävä kohtuullisina sopimukseen liittyvien eri 
näkökohtien valossa. Talousyhteisön vienti 
Suomeen kohoaa korkeimmillaan eli kolman
tena sopimusvuotena 600 tonniin. Tuontimak
sujen alennukset eivät koske tärkeimpiä Suo
messa valmistettavia juustolaatuja. 

Sopimukseen pääsyn eräänä syynä oli se, 
että Suomella oli tullitariffeja ja kauppaa kos
kevan yleissopimuksen (GATT; SopS 17 /57) 
24 artiklan 6 kappaleen nojalla oikeus kom
pensaatioihin niistä tullimyönnytysten menetyk
sistä, jotka aiheutuvat Kreikan liittymisestä 
talousyhteisöön. Sopimuksen on tarkoitus kat
taa myös nämä kompensatiot, mutta samalla 
siihen liittyvässä kirjeenvaihdossa todetaan 
Suomen säilyttävän GATT-yleissopimuksen 24 
artiklan 6 kappaleen mukaisen neuvotteluoi
keutensa sopimuksen jälkeistä tilannetta sil
mälläpitäen. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Sopimuksen sisältö 

1 kohdassa todetaan yleisesti niitä sylta, JOl

den vuoksi juustojen vientiä ja kauppaa koske
via järjestelyjä Suomen ja Euroopan talousyh
teisön välillä tulee kehittää. Juuston minimihin
nan määrittely alkuperäisessä sopimuksessa oli 
sidottu automatiikkaan, joka ei vastannut enää 
tosiasiallista tilannetta. Kohdassa todetaan, ettei 
juustokaupalla pyritä muuttamaan osapuolten 
markkinoilla vallitsevaa tilannetta. Kreikan liit
tyminen Talousyhteisöön on sopimuksessa huo
mioitu GATTin määräysten mukaisesti Talous
yhteisöitä saatuina myönnytyksinä, koska Suo
mi on ollut tiettyjen juustolajien pääasiallinen 
toimittaja Kreikkaan. Asian GATT-yhteys on 
vahvistettu erikseen suoritetulla noottienvaih
dolla. 

Koska maatalouspolitiikka, juustonvalmistus 
mukaanluettuna, on talousyhteisön ja sen jäsen
maiden piirissä sisäpoliittisesti hyvin herkkä 
ala, on Suomen kannalta pidetty tärkeänä, että 
kannaltamme tärkeissä kysymyksissä saavute
taan edes väliaikainen ratkaisu sen sijaan, että 
edelleen jäätäisiin odottamaan talousyhteisön 
maatalouspolitiikan kokonaisjärjestelyjä juuston 
osalta. 

II kohdassa sovitaan yksityiskohtaisesti uu
desta juustojen vientiä ja tuontia koskevasta 
väliaikaisesta 1 päivästä tammikuuta 1982 
31 päivään joulukuuta 1984 voimassa olevasta 
järjestelystä. II kohdan 1 alakohdassa sovitaan, 
että väliaikaisen sopimuksen voimassaoloajaksi 
kumotaan talousyhteisöstä Suomesta tapahtu
vaa juustotuontia koskevat minimihinnat. II 
kohdan 2 alakohdassa sovitaan 1 päivän tam
mikuuta 1982 ja 31 päivän joulukuuta 1984 
välisenä aikana noudatettavista viennin ylära
joista ja tuontimaksuista. 

II kohdan 2 a alakohdassa määrätään Suo
men juustonviennin ylärajat ja talousyhteisön 
perimä tuontimaksu. Koska talousyhteisön mää
räysten mukaan varsinainen emmentaljuus·to on 
vain tahkon muotoinen, tulee suomalainen hark
koemmental markkinoida eri nimisenä, Finlan
diajuustona. Finlandialla on oma tuontikattonsa 
emmentaltyyppisten juustojen luokassa, koska 
talousyhteisön piirissä arvellaan harkkoemmen
talin edullisemman kustannusrakenteensa puo
lesta muuten uhkaavan perinteisen emmentalin 
markkinoita. Neuvotteluissa onnistuttiin hark
koemmentalille saamaan sama tuontimaksu 
kuin emmentalillekin, mitä eräissä talousyhtei
sön jäsenmaissa loppuun saakka vastustettiin .. 

II kohdan 2 b alakohdassa määritellään ta
lousyhteisöstä tapahtuva juustotuonti Suomeen. 
Koko talousyhteisön piiristä tapahtuva juusto
tuonti kiintiöidään tiettyyn ylärajaan sopimuk
sen kolmivuotiskautena. Tuontimäärä on viime 
vuosina vaihdellut 100 tonnin molemmin puo
lin. Yläraja nousee sopimuksen voimassaolo
ajan loppua kohden. Tällä pyritään talous
yhteisön puitteissa varmistamaan sopimuksen 
hyväksyminen korostamalla yhteisön maatalous
piireille sopimuksen dynamiikkaa. II kohdan 
2 a ja 2 b kohta tuontikiintiöiden ja tuonti
maksujen määrineen muodostaa yhteisen neu
vottelukokonaisuuden, jotka tasapainottavat 
toisiaan. 

II kohdan 3 alakohdassa asetetaan Suo
melle velvollisuus huolehtia sovitun juuston 
vientikaton noudattamisesta sekä siitä, että 
tuonnille ei aseteta erityisiä esteitä. Osapuolet 
ovat lisäksi sitoutuneet olemaan tekemättä 
muilla määräyksillä tyhjäksi tämän sopimuksen 
määräyksiä. 

II kohdan 4 alakohdassa sitoudutaan mo
lemmin puolin siihen, ettei juuston hinnoitte
lulla vaaranneta markkinatasapainoa. Kohta 
mahdollistaa talousyhteisön luopumisen määri
tellyn minimihinnan noudattamisesta Suomesta 
tapahtuvassa juustontuonnissa. Kyseistä järjes
telyä varten perustetaan erillinen seurantajär
jestelmä, jonka sisältö ja muodot on määritelty 
sopimuksen liitteessä. 

II kohdan 5 alakohdassa sovitaan siitä, mi
ten sopimusta voidaan muuttaa. 

II kohdan 6 alakohdan mukaan osapuolet 
nimittävät kehityksen seuraamiseksi kontakti
henkilöt, jotka voivat olla yhteydessä toisiinsa. 

II kohdan 7 alakohdassa määritellään, miten 
ja missä muodoissa nyt sovittua järjestelyä 
mahdollisesti jatketaan saatujen kokemusten 
valossa. 

II kohdan 8 alakohdassa todetaan nimen
omaisesti, että sopimus on kokonaisuus, jonka 
yhden osan hyväksyminen edellyttää myös sen 
muiden osien hyväksymistä. 

2. Ed u s k u n n a n s u o s t u m u k s e n 
tarpeeellisuus 

Sopimuksen II kohdan 2 b alakohdan maa
räykset merkitsevät muutosta Suomen tuonti
maksukäytäntöön Euroopan talousyhteisöstä ta
pahtuvan juuston tuontiin sovellettavien tuonti-
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maksujen suuruuden osalta. Koska sopimus si
ten sisältää lainsäädännön alaan kuluvia mää
räksiä, on eduskunnan hyväksyminen tältä osin 
tarpeellinen. 

Edellä olevan perusteella ja hallitusmuodon 
33 §:n mukaisesti esitetään, 

että Eduskunta hyväksyisi ne Brysse
lissä 9 päivänä joulukuuta 1981 tehdyn 

Suomen ja Euroopan talousyhteisön vä
lisen juustojen vientiä ja tuontia kos
kevan väliaikaisen sopimuksen määräyk
set, jotka vaativat Eduskunnan suostu
muksen. 

Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka 
kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samal
la Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava laki
ehdotus: 

Laki 
Euroopan talousyhteisön kanssa tehdyn juustojen tuontia ja vientiä koskevan väliaikaisen sopi

muksen eräiden määräysten hyväksymisestä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Brysselissä 9 pa1vana joulukuuta 1981 

tehdyn Suomen ja Euroopan talousyhteisön 
välisen juustojen tuontia ja vientiä koskevan 
väliaikaisen sopimuksen määräykset ovat, mi-

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1981 

käli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa 
niin kuin siitä on sovittu. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet

tävänä ajankohtana. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Esko Rekola 
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(Suomennos) 

Suomen ja Euroopan talousyhteisön välinen 
juustojen tuontia ja vientiä koskeva 

väliaikainen 

SOPIMUS 

I. Suomen ja Euroopan talousyhteisön vä
lillä on käyty neuvotteluja juustojen tuonnista 
ja viennistä. 

Näiden neuvottelujen kuluessa molemmat 
osapuolet totesivat, että juustojen tuonnin ja 
viennin kehitys ei ole ollut tyydyttävä ja että 
tietyt tuontia koskevat märäykset, joista osa
puolet ovat sopineet, eivät enää vastaa juusto
markkinoilla vallitsevaa tilannetta. 

Osapuolet ovat tulleet yksimielisesti siihen 
johtopäätökseen, että juustojen tuontia ja vien
tiä koskevat määräykset olisi sopeutettava 
kummankin osapuolen markkinoilla vallitse
vaan tilanteeseen samalla huomioiden Kreikan 
liittyminen Talousyhteisön jäseneksi. 

Osapuolet olivat sitä mieltä, että nykytilan· 
teessa olisi tarkoituksenmukaisempaa etsiä pi· 
kemminkin tämänhetkistä käytännön tarvetta 
vastaava ja ajallisesti rajattu ratkaisu kuin so
pia lopullisesti kysymyksestä. 

II. Suomi ja Talousyhteisö ovat sopineet 
juustoja koskevasta väliaikaisesta järjestelystä, 
jonka määräykset ovat seuraavat: 

1. Suomi ja Talousyhteisö kumoavat väliai
kaisesti aluksi kolmeksi vuodeksi, 1. 1. 1982-
31. 12. 1984 väliseksi ajaksi, seuraavat juusto
jen tuontia Talousyhteisöön koskevat määrä
ykset: 

- Talousyhteisön tullitariHeihin (TDC) si
sältyvät ja GATTissa sidotut arvorajat (lista 
L XXII - EEC) : 

. 04.04. A 1 a) ex 1 

. 04.04. A 1 b) 1 ex aa), 

ARRANGEMENT 

temporaire de discipline concertee entre la 
Finlande et la Communaute Economique 

Europeenne concernant Ies echanges 
mutuels de fromages 

1. La Finlande et la Communaute economi
que europeenne ont procede a des consultati
ons au sujet de leurs echanges mutuels de 
fromages. 

Au cours de ces consultations, Ies deux pat
ties ont constate, chacune pour ce qui la con
cerne, que l'evolution des importations et ex
portations reciproques de fromages n'a pas ete 
satisfaisante et que certains regimes a l'impor
tation, convenus entre elles, ne repondaient 
plus a la situation actuelle du marche des 
fromages. 

Elles ont conclu, d'un commun accord, qu'il 
convenait d'adapter Ies regimes des echanges 
de formages aux besoins de leurs marches 
respectifs, en tenant egalement compte de 
l'adhesion de la Grece a la Communaute. 

Elles ont estime que dans Ies circonstances ac
tuelles, plutot que d'adapter ces regimes de fac;on 
definitive, il s'averait preferable de proceder 
a la recherche d'une solution pratique et de 
duree limitee. 

II. La Finiande et Ia Communaute sont con
venus de conclure un arrangement temporaire 
dont Ies dispositions sont Ies suivantes: 

1. La Finiande et Ia Communaute suspen
dent temporairement entre elles, pour une 
periode initiaie de trois ans, allant du 1er 
janvier 1982 au 31 decembre 1984, Ies dis
positions suivantes du regime a l'importation 
des fromages dans Ia Communaute: 

- Ies limites de vaieurs incluses dans la 
consolidation au GATT (Iiste LXXII - CEE) 
des lignes tarifaires suivantes du TDC: 

04.04 A 1 a) ex 1 
. 04.04 A 1 b) 1 ex aa), 
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- Talousyhteisön tuontijärjestelmään sisäl
tyvät arvorajat, jotka koskevat tilsit- ja butter
käse-juustoja ja kuuluvat Talousyhteisön tulli
tariffin (TDC) alaryhmään 04.04. EI b) 2, 

- Talousyhteisön tuontijärjestelmään sisäl
tyvät arvorajat, jotka koskevat sulatejuustoja ja 
kuuluvat Talousyhteisön tullitariffin (TDC) 
alaryhmään 04.04. D I 

2. Kumotessaan kohdassa 1 mainitut määrä
ykset Suomi ja Talousyhteisö sopivat samaksi 
ajaksi seuraavasta tuonti- ja vientijärjestelystä: 

- Finlandia-juusto, rasvap1t01suus vähintään 
45 % kuiva-ainepainosta, vähintään 100 
päivää kypsynyt, suorakulmaisina vähintään 
30 kg paloina ja kuuluen Talousyhteisön 
tullitariffin alanimikkeeseen 04.04. EI b) 

- emmental, gruyere, sbrinz ja bergkäse, 
muuten kuin raastettuna tai pulverina, ras
vapitoisuus vähintään 45 % kuiva-aine
painosta, vähintään 3 kk kypsynyt ja kuu
luen Talousyhteisön tullitariffin alanimik-
keeseen 04.04. A I ja II 

- - normaalikokoisina tahkoina 

- - tyhjiö- tai inerttikaasupakkauksiin 
pakattuina 1-5 kg paloina, joissa 

Ajanjaksona 1. 1. 1982-31. 12. 1984 vuo
tuinen kauppa ja tuonnin yhteydessä perittävät 
tuontimaksut eivät jäljempänä mainittujen 
juustojen osalta ylitä seuraavia rajoja: 

a) Tuonti Talousyhteisöön 
Talousyhteisön tullinimikkeistön (TCD) ni

mikkeeseen 04.04. kuuluvat Suomesta tuotavat 
ja suomalaista alkuperää olevat, sovitulla todis
tuksella varustetut juustot: 

Määrät 

5 850 tn 
(mistä enintään 
2 900 tn. Finlandia
juustoa) 

Tuontimaksut 

18,13 ECU/100 kg 

kuori vähintään yhdellä sivulla 1 350 tn 18,13 ECU/100 kg 

- sulatejuusto, muuten kuin raastettuna tai 
pulverina ja jonka valmistukseen ei ole 
käytetty muita juustoja kuin emmentalia, 
gruyere'iä, appenzelliä ja mahdollisesti lisä
nä yrttiglarista (ns. schabziger), vähittäis
myyntiin tarkoitettuna, rasvapitoisuus enin
tään 56 % kuiva-ainepainosta ja kuuluen 
Talousyhteisön tullitariffin alanimikkeeseen 
04.04. D I ja D II a) 500 tn 36,27 ECU/100 kg 

-muut 

b) Tuonti Suomeen 
Talousyhteisöstä peräisin olevat ja sieltä 

tuotavat Suomen tullinimikkeistön nimikkee· 

0 tn 

seen 04.04 kuuluvat sekä sovitulla laatu- ja 
alkuperämerkinnällä varustetut juustot: ' 
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- Ies limites de valeurs incluses dans Ia 
concession autonome de Ia Communaute con
cernant Ie Tilsit et Ie Butterkäse relevant de Ia 
sous-position 04.04 EI b) 2 du TDC, 

- Ies limites de vaieurs incluses dans Ia 
concession autonome de Ia Communaute 
concernant Ies fromages fondus relevant de Ia 
sous-position 04.04 D I du TDC. 

2. La Finiande et Ia Communaute, paralleie
ment aux suspensions mentionnees au para
graphe 1 ci-dessus, instaurent, pour la meme 
periode, le regime d'echanges suivant: 

Finlandia d'une teneur minimale en matie
res grasses de 45 % en poids de la matiere 
seche, d'une maturation d'au moins 100 
jours, en blocs rectangulaires, d'un poids 
net egal ou superieur a 30 kg, relevant de 
la sous-position 04.04 E I b) 5 du TDC 

- Emmental, Gruyere, Sbrinz et Bergkäse, 
autres que rapes ou en poudre, d'une 
teneur minimale en matiere grasse de 45 % 
en poids de la matiere seche, d'une matu
ration d'au moins 3 mois, relevant des 
sous-positions 04.04 A I et II du TDC: 

- - en meules standard 

- - en morceaux conditionnes sous vide 
ou gaz inerte, portant la croute sur 
un cote au moins, d'un poids net 
egal ou superieur a 1 kg et inferieur 

Pour la periode allant du 1er janvier 1982 
au 31 decembre 1984, Ies quantites annuelle
ment echangees ainsi que Ies droits a I'importa
tion a percevoir a l'importation ne peuvent de-
passer, pour Ies fromages repris ci-apres, Ies 
niveaux suivants: 

a) A l'importation dans Ia Communaute 
Fromages relevant de la position 04.04 du 

TDC d'origine et en provenance de la Fin
lande, accompagnes d'un certificat agree: 

Quantites 

5 850 t dont 
au maximum de 
2 900 t pour la 
categorie Finlandia 

Droits a 
l'importation 

18,13 Ecus 100 kg 

a 5 kg 1 350 t 18,13 Ecus 100 kg 
Fromages fondus, autres que rapes ou en 
poudre, dans Ia fabrication desquels ne 
sont pas entres d'autres fromages que 
!'Emmental, le Gruyere et l'Appenzell et, 
eventuellement, a titre additionnel, du 
Glaris aux herbes ( dit "Schabziger") , con
ditionnes pour la vente au detail et d'une 
teneur en matiere seche inferieure ou 
egale a 56 %' relevant des sous-positions 
04.04 D I et D II a) 1 du TDC 500 t 36,27 Ecus/100 kg 

- Autres 

b) A l'importation en Finlande 
Fromages relevant de la position tarifaire 

04.04 du tarif douanier de la Finlande d'ori
gine et en provenance de la Communaute, 

0 t 

accompagnes d'un titre de qualite et d'origine 
agree: 
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04.04.150 tuorejuusto ja juustoaine 

200 sulatejuusto 

300 mesjuusto 

400 homejuusto 

901 emmental-tyyppinen juusto 

902 edam-tyyppinen juusto 

909 muu juusto 

3. Suomi sitoutuu ryhtymään tarvittaviin 
toimenpiteisiin taatakseen 

että Suomen Talousyhteisöön suuntautuvas
sa viennissä ei ylitetä sovittuja vientimää
riä (kts. 2 a) 
ja että tuontilupia myönnetään säännöllises
ti ja siten, että Talousyhteisön tuonti Suo
meen sovittujen määrien puitteissa (kts. 
2 b) voidaan toteuttaa. 

Suomi ja Talousyhteisö huolehtivat sllta, 
ettei molemmin puolin myönnettyjä etuja vaa
ranneta muilla tuontia koskevilla toimenpi
teillä. 

4. Suomi ja Talousyhteisö sitoutuvat kukin 
tahollaan valvomaan, ettei niiden viejien nou
dattama hinnoittelu tule aiheuttamaan vaikeuk
sia tuojamaan markkinoilla. 

Tämän johdosta ne tulevat perustamaan 
tiedotus- ja yhteistyöjärjestelmän, jonka toimin
ta selvitetään lähemmin tämän sopimuksen liit
teessä. 

Jos hinnoittelusta johtuvia vaikeuksia ilme
nee, tulevat osapuolet tilanteen korjaamiseksi 

Määrät 

Kokonaismäärä 

400 tn 1. 1. 82-
31. 12. 82, 
500 tn 1. 1. 83-
31. 12. 83, 
600 tn 1.1. 84-
31. 12. 84. 

ei juustotyyppiä eikä 
juustolaatua koske
via määräyksiä 

Tuontimaksut 

2/3 normaali
maksusta 
1/3 normaali
maksusta 
2/3 normaali
maksusta 
1 /3 normaali
maksusta 
täysimaksu 

täysimaksu 

1 /3 normaali
maksusta 

neuvottelemaan mahdollisimman pian jomman
kumman osapuolen sitä pyytäessä. 

5. Osapuolet voivat keskustella keskenään 
milloin tahansa tämän sopimuksen toimivuu
desta ja tarvittaessa yhdessä myös muuttaa sitä 
aina sen mukaan mitä muutoksia tapahtuu ko
timaisten ja tuontijuustojen hintakehityksessä, 
tuotannossa, markkinoinnissa ja kulutuksessa. 

6. Jatkuvan yhteistyön takaamiseksi tuon
nin ja viennin seurannassa Suomen ja Talous
yhteisön viranomaiset nimeävät kukin oman 
edustajansa tätä tarkoitusta varten. Nämä 
edustajat tiedoittavat toisilleen tuonnin ja 
viennin kehityksestä varsinkin hintojen ja 
markkinaitujen määrien osalta. 

7. Vuoden 1984 alkupuolella osapuolet tu
levat neuvottelemaan päättääkseen siitä, tul
laanko ja minkälaisin ehdoin tätä sopimusta 
jatkamaan. 

8. Kaikki tähän järjestelyyn sisältyvät mää
räykset tulevat voimaan samanaikaisesti. 

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 
1981. 

Suomen Tasavallan hallituksen puolesta 

Paavo Kaariehto 

Euroopan yhteisöjen neuvoston puolesta 

M Jacquot 
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04.04.150 ftomages ftais, caillebotte 

200 ftomages fondus 

300 ftomages de petit lait 

400 ftomages de moisissute 

901 ftomages du type Emmental 

902 ftomages du type Edam 

909 auttes ftomages 

3. La Finlande s'engage a ptendte Ies me
sures necessaites afin de gatantit que: 

- d'une patt, Ies quantites convenues a 
l'expottation de la Finlande vets la Com
munaute (cf. 2 a) ne setont pas depassees; 

- d'autre patt, des licences a l'impottation 
setont octtoyees d'une maniete teguliete et de 
far;on telle que Ies quantites convenues a 
l'impottation en Finlande en ptovenance de la 
Communaute (cf. 2 b) peuvent ette tealisees. 

La Finlande et la Communate fetont en 
sotte que Ies avantages mutuellement consentis 
ne soient pas comptomis pat d'auttes mesutes 
a l'impottation. 

4. La Finlande et la Communaute s' enga
gent, chacune de son cöte, a veillet a ce que 
Ies ptix ptatiques pat leuts expottateuts ne 
soient pas de natute a ptovoquet des difficultes 
sut le matche du pays impottateut. 

Elles conviennent, a cet egatd, d'etablit un 
dispositif d'infotmation et de coopetation 
mutuelles dont Ies elements figutent en annexe 
au ptesent arrangement. 

Si des difficultes au sujet des ptix ptatiques 
se ptesentent, des consultations auront lieu a 
la demande d'une des patties dans Ies plus 

Quantites 

quantites globales de 

400 t pout 
l'annee 1982 

500 t pout 
l'annee 1983 

600 t pout 
l'annee 1984 

sans testtictions 
quant aux types et 
qualites de ftomages 

Droits a 
l'importation 

2/3 du ptelevement 

1/3 du ptelevement 

2/3 du ptelevement 

1/3 du ptelevement 

ptelevement entiet 

ptelevement entiet 

1/3 du ptelevement 

btefs delais, avec pout objectif l'adoption de 
mesures correctives apptoptiees. 

5. Les deux patties pourront se consultet a 
tout moment sut le fonctionnement du ptesent 
attangement, et, le cas echeant, d'un commun 
accotd, modifiet celui-ci en fonction notam
ment de l'evolution des prix du matche, de la 
ptoduction, de la commetcialisation et de la 
consommation des ftomages indigenes et im
pottes. 

6. Pout assutet une coopetation continue 
dans la gestion quotidienne des opetations 
d'expottation et d'impottation, Ies Autorites 
finlandaises et communautaites nomment cha
cune un Deleque. Ces Deleques s'infotmeront 
mutuellement du developpment des echanges 
quant aux prix et aux quantites commetciali
sees. 

7. Au couts du ptemiet semestte de 1984, 
des consultations autont lieu pout decidet si 
et dans quelles conditions le ptesent arrange
ment est ptoroge. 

8. Toutes Ies dispositions reptises au ptesent 
atrangement enttetont en vigueut a la meme 
date. 

Fait a Btuxelles le 9 decembte 1981. 

Pout Ie Gouvetnement de Ia 
Republique de Ia Finlande, 

Paavo Kaariehto 

Au nom du Conseil 
des Communautes europeennes, 

M Jacquot 

2 1681011580 
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LIITE 

Estääkseen sen, ettei viejien harjoittamasta 
hinnoittelusta aiheudu vaikeuksia tuojamaan 
markkinoilla, osapuolet sopivat seuraavista tie
tojen vaihto- ja yhteistyöjärjestelyistä: 

1. Suomi to1m1ttaa Euroopan yhteisöjen 
komission eri elimille seuraavat tiedot kustakin 
järjestelyssä mainitusta juustolajista: 

- kaksi viikkoa ennen kunkin vuosineljän
neksen alkua Suomen Talousyhteisöön suuntau
tuvan viennin näkymät seuraavalla vuosinel
jänneksellä (ennakoidut vientimäärät ja -hinnat 
sekä arvioidut markkinakohteet), 

- kolme viikkoa kunkin vuosineljänneksen 
päättymisen jälkeen Suomen toteutunut vienti 
Talousyhteisöön kuluneella vuosineljänneksellä 
(viedyt määrä, hinnat, Talousyhteisön maat, 
joihin vientiä on tapahtunut). 

2. Euroopan yhteisöjen komission eri eli
met toimittavat säännöllisin väliajoin tiedot 
hinnoista ja muita asiaankuuluvia kotimaisia ja 
tuontijuustoja koskevia tietoja. 

ANNEXE 

Dans le but d'eviter que Ies prix pratiques 
par Ies exportateurs soient de nature a pro
voquer des difficultes sur le marche du pays 
importateur, Ies mecanismes d'information et 
de cooperation suivants sont instaures: 

1) La Finlande fournit aux Services de Ia 
Commission des Communautes europeennes Ies 
informations suivantes pour chacune des cate
gories de fromages couverts par I'arrangement: 

- deux semaines avant le debut de chaque 
trimestre calendaire, Ies perspectives des ex
portations finlandaises vers la Communaute 
anvisagees pour Ie prochain trimestre ( quan
tites prevues, prix franco-frontiere finiandaise 
envisages, marches de destination previsibles), 

- trois semaines apres Ia fin de chaque 
trimestre calendaire, les exportations finland
l'lises effectivement realisees vers la Commun
aute pendant le trimestre passe (quantites 
exportees, prix franco-frontiere finlandaise 
effectivement pratiques, pays membres de la 
Communaute destinataires); 

2) Les Services de la Commission des 
Communautes europeennes fournissent periodi
quement Ies cotations ainsi que toutes autres 
informations utiles concernant Ie marche des 
fromages indigenes et importes. 


