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(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 656/95,
annettu 28 päivänä maaliskuuta 1995 ,

oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niiden määritysmenetel
mistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 ja tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja
yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muutta
misesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

saadun kokemuksen perusteella on tarpeen tehdä tiettyjä
mukautuksia trilinoleiinin määritysmenetelmään; yhden
mukaisuuden saavuttamiseksi kansainvälisen oliiviöljyneu

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

voston

sen ,

tarkoituksenmukaista tarkistaa tiettyjä oliiviöljyjen ja
uutettujen oliiviöljyjen ominaisuuksia koskevia raja-arvoja,

ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
22 päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen
N:o 136/66/ETY ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 3179/93 0, ja erityisesti
sen 35 a artiklan,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhtei
sestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella

kansainvälisten vaatimusten

kanssa on

lisäksi

tarkoitettujen oliiviöljyjen ominaisuuksia koskevat
muutokset edellyttävät edellä mainitun yhdistetyn nimik
keistön 15 luvun täydentävien huomautusten 2, 3 ja 4
muuttamista,

uusiin vaatimuksiin mukauttamiseen ja niiden soveltami
seen tarvittavien keinojen käyttöön ottamiseen tarvittavan
ajan mahdollistamiseksi ja jotta ei aiheutettaisi häiriötä
kaupankäynnissä, olisi lykättävä tämän asetuksen
voimaantuloa noin kahdella kuukaudella sekä säädettävä

(EY) N:o 3330/94 (4), ja erityisesti sen 9 artiklan,

rajoitetusta ajanjaksosta ennen sen voimaantuloa pakatun

sekä katsoo, että

sen vuoksi olisi mukautettava asetus (ETY) N:o 2658/87
sekä asetus (ETY) N:o 2568/91 , jonka liite XIV on
muutettu mainituilla täydentävillä huomautuksilla, ja

komission asetuksessa (ETY) N:o 2568/91 0, sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2632/94 (*), määritellään oliiviöljyjen ja uutettujen oliiviöl
jyjen ominaisuudet sekä niiden määritysmenetelmät;
asetuksessa (ETY) Nro 2568/91 muutetaan lisäksi
asetuksen (ETY) Nro 2658/87 liitteessä I olevan yhdistetyn
nimikkeistön 15 luvun täydentävät huomautukset 2, 3 ja
4,

tutkimuksen kehityksen takia asetuksessa (ETY) Nro
2568/91 määritellyt oliiviöljyn ominaisuudet olisi muutet
tava siten, että voidaan paremmin varmistaa kaupan pidet
tävien tuotteiden puhtaus, sekä säädettävä tähän liittyvästä
määritysmenetelmästä,

öljyn myynnille,

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat rasvojen
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) Nro 2568/91 seuraavasti :
1 . Lisätään 2 artiklaan seuraava luetelmakohta:

O EYVL N:o 172, 30.9.1966, s. 3025/66
(2) EYVL N:o L 285, 20.11.1 993, s. 9

M EYVL N:o L 256, 7.9.1987, s. 1

(4) EYVL N:o L 350, 31.12.1994, s. 51
O EYVL N:o L 248, 5.9.1991 , s. 1
(*) EYVL N:o L 280, 29.10.1994, s. 43

"— stigmastadieenien määritykseen liitteessä XVII
kuvattu menetelmä."
2. Korvataan liitteet tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.
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2 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) Nro 2658/87 liitteessä I esitetyt yhdistetyn nimikkeistön 15
luvun täydentävät huomautukset 2, 3 ja 4 tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.
3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on
julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Asetusta ei sovelleta oliiviöljyihin ja
uutettuihin oliiviöljyihin, jotka on pakattu ennen sen voimaantulopäivää ja joita pidetään
kaupan tämän asetuksen voimaantulosta seuraavan kymmenennen kuukauden loppuun
asti .

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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2. Korvataan liite I seuraavilla taulukoilla ia seuraavalla tekstillä :

"Liite XVII: Menetelmä stigmastadieenien määrittämiseksi kasviöljyistä

1 . Lisätään asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteiden sisällysluetteloon seuraava otsikko:

LIITE I
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3 . Korvataan liitteen VIII huomautus 5 seuraavasti :
"Huomautus 5 :

Jotta trilinoleiinipiikki saadaan erottumaan selvästi läheisistä piikeistä tai mahdollisesti häiriöitä aiheutta
vista aineista, oliivilamppuöljyt ja jalostamattomat uutetut oliiviöljyt on puhdistettava ennalta seuraavan
menetelmän mukaisesti :

Absorboidaan 200 [il öljyä laimentamatta pieneen neste/kiinteä -uuttoa varten tarkoitettuun piidioksidiko
lonniin (tyyppi SEP PAK silica cartridge-waters part. n. 51 900).
Triglyseridit eluoidaan 20 ml:lla HPLC-laatuista vedetöntä heksaania, enintään 20 sekuntia.
Eluoitu tuote kuivataan typpivirassa ja liuotetaan isopropanoliin tai asetoniin (5 ml). Injektoidaan suuren
erotuskyvyn nestekromatografiin (HPLC) 10—20 |il. On tarkkailtava, että öljyn rasvahappokoostumus on
sama ennen puhdistusta ja sen jälkeen, käytetyn määritysmenetelmän virherajoissa."
4 . Lisätään liite XVII seuraavasti :

" LIITE XVII

MENETELMÄ STIGMASTADIEENIEN MÄÄRITTÄMISEKSI KASVIÖLJYISTÄ
1.

TARKOITUS

Stigmastadieenien määritys kasviöljyistä, joissa näiden hiilivetyjen pitoisuudet ovat pieniä, kuten
neitsytoliiviöljystä ja oliivin puristusjätteestä saadusta raakaöljystä.

2.

SOVELTAMISALA

Tätä standardia voidaan soveltaa kaikkiin kasviöljyihin; mittaustulokset ovat kuitenkin luotettavia
ainoastaan, jos näiden hiilivetyjen pitoisuus on 0,01 —4,0 mg/kg. Menetelmä soveltuu erityisesti
puhdistettujen kasviöljyjen (oliivi, oliivin puristusjäte, auringonkukka, palmu tms.) toteamiseen neit
sytoliiviöljystä, sillä puhdistetut öljyt sisältävät stigmastadieeneja, mutta neitsytöljyt eivät sisällä
niitä .

3.

PERIAATE

Saippuoitumattoman aineksen erottaminen. Steroidihiilivetyfraktion erottaminen pylväskromatogra
fian avulla käyttäen silikageeliä ja kapillaarikaasukromatografista määritystä.
4.

LAITTEISTO

4.1

250 ml:n pulloja, joita voi käyttää palautusjäähdyttimen kanssa.

4.2

Erotussuppiloita, joiden vetoisuus on 500 ml.

4.3

Pyöreäpohjaisia 100 ml:n pulloja.

4.4

Pyöröhaihdutin ("rotavapori ").

4.5

Lasinen kromatografiakolonni (sisähalkaisija 1,5—2,0 cm, pituus 50 cm), jossa on teflonhana ja
jonka pohjalla on lasivillatulppa tai lasisintterievy. Silikageelikolonni valmistellaan kaatamalla
kromatografiakolonniin n . 5 cm kerros heksaania ja täyttämällä sen jälkeen kolonni silikageelin
heksaanilietteellä ( 15 g en 40 ml:ssa) käyttäen apuna heksaaniannoksia. Annetaan seistä ja viimeis
tellään asettuminen kevyellä tärytyksellä. Lisätään vedetöntä natriumsulfaattia noin 0,5 cm:n kerros
ja eluoidaan lopuksi liika heksaani.

4.6

Kaasukromatografi, jossa on liekki-ionisaatiodetektori, jakajatyyppinen tai kylmä kolonniin liittyvä

*

(on-column) injektori sekä uuni, joka on ohjelmoitavissa ± 1 celsiusasteen tarkkuudella.

4.7

Kaasukromatografinen kvartsilasikapillaarikolonni (sisähalkaisija 0,25 tai 0,32 mm, pituus 25 m),
joka on pinnoitettu 5-prosenttisella fenyylimetyylisilikonifaasilla, jonka kerrospaksuus on 0,25 µm .

N:o L 69/6
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Huomautus 1 :

Voidaan käyttää myös muita kolonneja, joiden polaarisuus on sama tai pienempi.
4.8

Tallentava integraattori, jolla voidaan integroida pohjasta pohjaan.

4.9

Liimatulla neulalla varustettu 5—10 |µl:n mikroruisku kaasukromatografiaa varten.

4.10 Sähköinen kuumennusvaippa tai lämpölevy.
5.

REAGENSSIT

Kaikkien reagenssien tulee olla analyysilaatua, ellei toisin määrätä. Käytettävän veden tulee olla
tislattua vettä tai puhtaudeltaan vähintään vastaavaa.

5.1

Heksaania tai alkaaniseos, jonka aineosien kiehumispisteet ovat 65—70° C ja joka on tislattu rekti
fioimiskolonnilla.
Huomautus 2:

Liuotin on tislattava epäpuhtauksien poistamiseksi.
5.2

96-prosenttista (v/v) etanolia.

"5.3

Vedetöntä natriumsulfaattia.

5.4

Kaliumhydroksidin 1 0-prosenttista alkoholiliuosta. Lisätään 10 ml vettä 50 g:aan kaliumhydroksidia,
sekoitetaan ja liuotetaan seos 500 ml:aan etanolia.
Huomautus 3:

Kalilipeän alkoholiliuos muuttuu seistessään ruskeaksi. Liuos on valmistettava uudelleen joka päivä
ja pidettävä hyvin suljetuissa ruskeissa lasipulloissa.
5.5

Silikageeliä 60 kaasukromatografiaa varten, 70—230 mesh (Merck ref. 7734 tai samanlainen).
Huomautus 4:

Silikageeli voidaan yleensä ottaa käyttöön suoraan pakkauksesta ilman mitään käsittelyä. Joissakin
valmistuserissä esiintyy kuitenkin alhaista aktiivisuutta, joka johtaa huonoon kromatografiseen erot
tumiseen. Tällöin silikageeli on käsiteltävä seuraavasti: Silikageeli aktivoidaan kuumentamalla sitä
vähintään neljä tuntia 550° C:n lämpötilassa. Kuumentamisen jälkeen silikageelin annetaan jäähtyä
eksikkaattorissa ja pannaan sitten tulpalla suljettuun pulloon. Lisätään 2 % vettä ja ravistetaan,
kunnes paakkuja ei näy ja jauhe virtaa vapaasti.
Jos silikageelin valmistuserä on sellainen, että se aiheuttaa kromatogrammiin toisiaan häiritseviä
huipuja, silikageeli on käsiteltävä edellä esitetyllä tavalla. Vaihtoehtoinen tapa on käyttää erikois
puhdasta silikageeliä 60 (Merck, ref. 7754).
5.6

Kolesta-3,5-dieenin (Sigma, 99-prosenttinen puhtaus) varastoliuos (200 ppm) heksaanissa (10 mg 50
ml:ssa).

5.7

Kolesta-3,5-dieenin standardiliuos heksaanissa, pitoisuus 20 ppm, saadaan laimentamalla edellä
mainitusta liuoksesta.
Huomautus 5:

5.6 ja 5.7 kohdassa tarkoitetut liuokset säilyvät huononematta vähintään neljä kuukautta, jos niitä
säilytetään alle 4°C:n lämpötilassa.
5.8

n-nonakosaanin heksaaniliuos, pitoisuus n. 100 ppm.

5.9

Kantajakaasu kromatografiaa varten: helium tai vety, puhtaus 99,9990 % .

5.10 Apukaasut liekki-ionisaatiodetektoria varten: vety, jonka puhtaus on 99,9990 %, ja puhdistettu ilma.
6.

MENETTELY

6.1

Saippuoitumattoman aineksen valmistelu:

6.1.1 Punnitaan 20 ± 0,1 g öljyä 250 ml:n pulloon (4.1 ), lisätään 1 ml kolesta-3,5-dieenin (20 |µg) standar
diliuosta ja 75 ml kalilipeän 1 0-prosenttista alkoholiliuosta, kiinnitetään palautusjäähdytin ja keite
tään hiljalleen 30 minuuttia. Otetaan näytteen sisältävä pullo pois lämpölähteestä ja annetaan
liuoksen jäähtyä hieman (liuos ei saa jäähtyä kokonaan, sillä tällöin näyte erottuu). Lisätään 100 ml
vettä ja siirretään lios erotussuppiloon (4.2) 100 ml:lla heksaania. Seosta ravistetaan voimakkaasti 30
sekuntia, minkä jälkeen sen annetaan erottua kerroksiksi.
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huomautus 6:

Jos muodostuu emulsio, joka ei häviä nopeasti, lisätään hieman etanolia.

6.1.2 Pohjalle jäävä vesifaasi siirretään toiseen erotussuppiloon ja uutetaan uudelleen 100 ml:lla heksaania.
Pohjalle jäävä osa juoksutetaan taas pois ja heksaaniuute (yhdistettynä toisen erotussuppilon ainek
seen) pestään kolme kertaa 100 ml:lla etanoli-vesiseoksella (1:1 ), kunnes pH on neutraali.
6.1.3 Heksaaniliuos johdetaan vedettömän natriumsulfaatin (50 g) läpi, pestään 20 ml:lla heksaania ja
haihdutetaan kuivaksi pyöröhaihduttimessa 30°C:n lämpötilassa matalassa paineessa.

6.2

Steroidihiilivetyjakeen erottaminen :

6.2.1 Jäännös siirretään fraktiointikolonniin käyttäen kahta yhden millilitran heksaaniannosta, näyte
johdetaan kolonniin antaen liuoksen pinnan vajota natriumsulfaattikerroksen pinnan tasalle ja aloi
tetaan kromatografinen eluointi heksaanilla käyttäen virtausnopeutta, joka on n. 1 ml/min. Eluaatin
ensimmäiset 20—30 ml heitetään pois ja seuraava 40 ml:n jae otetaan talteen. Talteen otettu jae
siirretään 100 ml:n pyöreäpohjaiseen pulloon (4.3).
Huomautus 7:

Ensimmäinen jae sisältää tyydyttyneitä hiilivetyjä (kuva 1a) ja toinen jae steroidihiilivetyjä. Lisä
eluointi tuottaa skvaleenia ja vastaavia yhdisteitä. Jotta saavutetaan tyydyttyneiden ja steroidihiilive
tyjen tarkka erottuminen, jakeiden tilavuudet on määritettävä ihanteellisiksi. Tätä varten ensim
mäisen jakeen tilavuus on valittava siten, että toista jaetta määritettäessä tyydyttyneiden hiilivetyjen
huippu on matala (ks. kuva 1c); jos niitä ei ilmene ja standardihuippu on heikko, tilavuutta on
pienennettävä. Joka tapauksessa on tarpeetonta erottaa täysin ensimmäisen ja toisen jakeen osia,
sillä kaasukromatografisessa määrityksessä ei esiinny päällekkäisiä huippuja, jos kaasukromatogra
fiaolosuhteet säädetään 6.3.1 kohdan mukaisesti. Toisen jakeen ihannetilavuutta ei yleensä tarvitse
etsiä, sillä myöhemmät osat erottuvat hyvin . Jos kutenkin esiintyy suuri huippu, jonka retentioaika
on n. 1,5 minuuttia lyhyempi kuin standardin, tämä johtuu skvaleenista ja osoittaa huonoa erotus
kykyä.
6.2.2 Toinen jae haihdutetaan kuivaksi haihduttimessa 30° C lämpötilassa matalassa paineessa, ja jäännös
liuotetaan välittömästi 0,2 ml:aan heksaania. Liuos säilytetään jääkaapissa määritykseen asti.
Huomautus 8:

6.1.3 ja 6.2.2 kohdassa tarkoitettuja jakeita ei pidä säilyttää kuivana eikä huoneenlämpötilassa.
Liuotin on lisättävä heti kun jäännös on saatu, ja liuoksia on tämän jälkeen säilytettävä jääkaapissa.
6.3

Kaasukromatografia

6.3.1 Työskentelyolosuhteet jakajakatyyppistä injektoria varten:
— Injektorin lämpötila: 300° C.

— Detektorin lämpötila: 320° C.
— Tallentava intergraattori : integrointiparametrit on valittava siten, että pinta-alat arvioidaan
oikein. Integrointi pohjasta pohjaan on suositeltavaa.
— Herkkyys: noin 16 kertaa vähimmäisvaimennus.
— Injektoitava liuosmäärä: 1µl.

— Uunin lämpötilaohjelma: alussa 235° C 6 minuutin ajan, sen jälkeen lämpötilaa kohotetaan
2° C/min, kunnes lämpötila on 285° C.
— Injektori, jossa on virtauksenjakaja 1:15.
— Kantajakaasu: helium tai vety, paine n. 120 kPa.

Näitä olosuhteita voidaan muuttaa kromatografin ja kolonnin ominaisuuksien mukaan, jotta saavu
tetaan seuraavien vaatimusten mukainen kromatogrammi: sisäisen standardin huippu n. 5 minuutin
tarkkuudella 6.3.2 kohdassa tarkoitetussa ajassa; sisäisen standardin huipun on oltava vähintään 80
prosenttia täydestä asteikosta.

Kaasukromatografijärjestelmä on tarkistettava ruiskuttamalla kolestadieenin (5.6) varastoliuoksen ja
n-nonakosaaniliuoksen (5.8) seosta. Kolesta-3,5-dieenin huippu tulee esiintyä ennen n-notako
saanin huipua (kuvalc); jos näin ei käy, voidaan menetellä kahdella tavalla: alentaa uunin lämpö
tilaa ja/tai käyttää polaarisuudeltaan pienempää kolonnia.
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6.3.2 Huipun tunnistaminen

Sisäisen standardin huippu esiintyy n. 19 minuutin kuluttua ja stigmasta-3,5-dieenin huippu
suhteellisella retentioajalla, joka on n. 1,29 (ks. kuva lb). Stigmasta-3,5-dieenin mukana kulkee
pieni määrä isomeeriä, ja yleensä molemmat sisältyvät samaan huippuun. Jos kolonni on kuitenkin
liian polaarinen tai sen erotuskyky on suuri, isomeerin huippu saattaa näkyä erillisenä pinenä stig
masta-3,5-dieenihuippua välittömästi edeltävänä huippuna (kuva 2). Jotta voidaan varmistaa, että
eluoituvat stigmastadieenit muodostavat vain yhden huipun, on suotavaa vaihtaa kolonnin tilalle
vähemmän polaarinen tai sisähalkaisijaltaan suurempi kolonni.
Huomautus 9:

Stigmastadieeneja voidaan saada kromatografista vertailua varten määrittämällä puhdistettua
kasviöljyä ja käyttämällä pinempää näytettä (1 —2 g). Stigmastadieenit tuottavat voimakkaan ja
helposti tunnistettava huipun.
6.3.3 Kvantitatiivinen märitys
Stigmastadieenipitoisuus määritetään seuraavan kaavan avulla:
. . .

„

As x Mc
——
Ac x M0

stigmastadieenipitoisuus mg/kg = —

jossa As = stigmastadieenien huipun pinta-ala (jos huippu jakaantuu kahden isomeerin huipuksi,
näiden kahden huipun pinta-alojen summa)
Ac = sisäisen standardin (kolestadieeni) huipun pinta-ala
Mc = lisätyn standardin massa mikrogrammoina
M0 = öljyn massa grammoina

Toteamisraja: noin 0,01 mg/kg."
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Kuva 1

Kaasukromatogrammi, joka on saatu oliiviöljynäytteistä, jotka on määritetty kvartsilasikapillaarikolonnissa
(sisähalkaisija 0,25, pituus 25 m); kolonni on pinnoitettu 5-prosenttisella fenyylimetyylisilikonillaa, kerros
paksuus 0,25 |µm.

a) Neitsytöljyn ensimmäinen jae (30 ml), jossa näkyy standardin huippu.
b) Oliiviöljyn toinen jae (40 ml); öljy sisältää 0,10 mg/kg stigmastadieeneja.
c) Toinen jae (40 ml), joka sisältää pienen osuuden ensimmäistä jaetta.

Kuva 2

Kaasukromatogrammi, joka on saatu DB-5-kolonnilla määritetystä puhdistetun oliiviöljyn näytteestä; kroma
togrammissa näkyy stigmasta-3,5-dieenin isomeeri.
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LIITE II

"2. A. Nimikkeisiin 1509 ja 1510 kuuluvat ainoastaan öljyt, jotka on saatu yksinomaan oliiveja käsittelemällä
ja joiden rasvahappo- ja sterolipitoisuudet ovat seuraavat:
Taulukko I

Rasvahappojen pitoisuudet prosentteina rasvahappojen kokonaismää
rästä

Rasvahappo

Pitoisuus prosentteina

Myristiinihappo
Linoleenihappo
Arakidonihappo
Eikosaeenihappo
Behenhappo (')
Lignoseriinihappo

M 0,05
M 0,9
M 0,6
M 0,4

M 0,3
M 0,2

M = suurin määrä

(') M 0,2 öljyille, jotka kuuluvat nimikkeeseen 1509
Taulukko II

Sterolien pitoisuudet prosentteina sterolien kokonaismäärästä
Steroli

Pitoisuus prosentteina

Kolesteroli

M 0,5

Brassikasteroli (')
Kampesteroli
Stigmasteroli (2)
Beetasitosteroli (3)
Delta-7-stigmasteroli

M 0,1

M 4,0

< kampesteroli
m 93,0

M 0,5

m = pienin määrä
M = suurin määrä

(') 31.10.1995 asti: M 0,2

(2) Ehto ei koske oliivilamppuöljyjä (alanimike 1509 10 10) eikä raakaa uutettua
oliiviöljyä (alanimike 1510 00 10).
(3) Delta-5,23-stigmastadienoli + klerosteroli + beetasitosteroli + sitostanoli +
delta-5-avenasteroli + delta-5,24-stigmastadienoli.

Nimikkeisiin 1509 ja 1510 eivät kuulu kemiallisesti muutetut oliiviöljyt (erityisesti uudelleeneste
röidyt öljyt) eivätkä oliiviöljyjen seokset muiden öljyjen kanssa. Uudelleenesteröity öljy tai muu kuin
oliiviöljy todetaan asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteessä V, VII, X A ja X B esitellyillä menetel
millä.

B. Alanimikkeeseen 1509 10 kuuluvat ainoastaan I ja II kohdassa määritellyt oliiviöljyt, jotka on valmis
tettu ainoastaan mekaanisia tai muita fysikaalisia valmistusmenetelmiä käyttäen sellaisissa olosuh
teissa, varsinkin lämpöolosuhteissa, jotka eivät johda öljylaadun heikkenemiseen, ja joita ei ole käsi
telty muuten kuin pesemällä, dekantoimalla, linkoamalla tai suodattamalla. Oliiveista liuottimien
avulla saadut öljyt kuuluvat nimikkeeseen 1510.
I. Alanimikkeessä 1509 10 10 "oliivilamppuöljyllä (virgin lampante olive oil)" tarkoitetaan sen happa
muusasteesta riippumatta öljyä, jonka:
a) vahapitoisuus on enintään 350 mg/kg;.
b) erytrodioli- ja uvaolipitoisuus on enintään 4,5 prosenttia;
c) triglyseridien 2-asemassa olevien tyydyttyneiden rasvahappojen pitoisuus on enintään 1,3
prosenttia;
d) transoleiini-isomeerien yhteispitoisuus on enintään 0,10 prosenttia sekä translinoli- ja transli
noleeni-isomeerien yhteispitoisuus enintään 0,10 prosenttia;
ja
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e) jolla on vähintään yksi seuraavista ominaisuuksista:

1 ) peroksidiluku on vähintään 20 mekv aktiivista happea kilogrammaa kohti;
2) haihtuvien halogenoitujen liuottimien pitoisuus on vähintään 0,2 mg/kg kaikkien osalta tai
vähintään 0,1 mg/kg vähintään yhden liuottimen osalta;

3) K.27o -ekstinktiokerroin on vähintään 0,25, mutta enintään 0,1 1 sen jälkeen, kun öljy on käsi
telty aktivoidulla alumiinioksidilla; enemmän kuin 3,3 g/ 100 g vapaita rasvahappoja (oleiini
happona ilmaistuna) sisältävien öljyjen K.27o-ekstinktiokerroin voi olla suurempi kuin 0,10
senkin jälkeen, kun öljy on käsitelty aktivoidulla alumiinioksidilla asetuksen (ETY) N:o
2568/91 liitteessä IX esitetyn menetelmän mukaisesti; tällöin öljyillä on oltava seuraavat
ominaisuudet edellä mainitun asetuksen liitteessä XIII esitetyn menetelmän mukaisesti
laboratoriossa tehdyn neutraloinnin ja värinpoiston jälkeen:
— K.27o -ekstinktiokerroin on enintään 1,20;

— ekstinktiokertoimen poikkeama (AK) on 270 nanometrin alueella suurempi kuin 0,01 ,
mutta enintään 0,16

AKk

= Km

0,5

— 4 I Km 4)

Km

on ekstinktiokerroin absorptiokäyrän maksimin aallonpi
tuudella 270 nanometrin alueella,

Km — 4 et Km+4

ovat ekstinktiokertoimia aallonpituuksilla, jotka ovat 4 nm
lyhyempiä tai pidempiä kuin Km;

4) aistein todettavat ominaisuudet paljastavat hyväksyttävyysrajan ylittäviä virheitä ja asetuksen
(ETY) N:o 2568/91 liitteen XII mukaisen aistinvaraisen arvioinnin tulos on pienempi kuin
3,5.

5) Stigmastadieenien pitoisuus on enintään 0,50 mg/kg.

II. Alanimikkeessä 1509 10 90 "neitsytöljyllä" tarkoitetaan oliiviöljyä, jolla on seuraavat ominaisuudet:
a) happopitoisuus oleiinihappona ilmaistuna on enintään 3,3 g/ 100 g;
b) peroksidiluku on enintään 20 mekv aktiivista happea kilogrammaa kohti;
c) vahapitoisuus on enintään 250 mg/kg;

d) haihtuvien halogeeniliuottimien pitoisuus on enintään 0,20 mg/kg kaikkien osalta ja enintään
0,10 mg/kg yhden liuottimen osalta;

e) K27o -ekstinktiokerroin on enintään 0,25, mutta enintään 0,10 sen jälkeen, kun öljy on käsitelty
aktivoidulla alumiinioksidilla;

f) ekstinktiokertoimen poikkeama (AK) on 270 nanometrin alueella enintään 0,01 ;

g) aistein todettavat ominaisuudet paljastavat ainoastaan hyväksymisrajan alittavia virheitä, ja
asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteen XII mukaisen aistinvaraisen arvioinnin tulos on vähin
tään 3,5.

h) erytrodioli- ja uvaolipitoisuus on enintään 4,5 prosenttia;

ij) triglyseridien 2-asemassa olevien tyydyttyneiden rasvahappojen pitoisuus on enintään 1,3
prosenttia;

k) transoleiini-isomeerien yhteispitoisuus on enintään 0,05 prosenttia sekä translinoli- ja transli
noleeni-isomeerien yhteispitoisuus enintään 0,05 prosenttia;
1) stigmastadieenien pitoisuus on enintään 0,15 mg/kg.
C. Alanimikkeeseen 1 509 90 kuuluu oliiviöljy, joka on valmistettu käsittelemällä alanimikkeeseen
1509 10 10 ja/tai 1509 10 90 kuuluvia oliiviöljyjä, myös jos siihen on sekoitettu neitsytoliiviöljyä, ja
jolla on seuraavat ominaisuudet:
a) happopitoisuus oleiinihappona ilmaistuna on enintään 1,5 g/ 100 g;
b) vahapitoisuus on enintään 350 mg/kg;
c) K27o -ekstinktiokerroin on enintään 1,0;

d) ekstinktiokertoimen poikkeama (AK) on 270 nanometrin alueella enintään 0,13;
e) erytrodioli- ja uvaolipitoisuus on enintään 4,5 prosenttia;
f) triglyseridien 2-asemassa olevien tyydyttyneiden rasvahappojen pitoisuus on enintään 1,5
prosenttia;

g) transoleiini-isomeerien yhteispitoisuus on enintään 0,20 prosenttia sekä translinoli- ja translinolee
ni-isomeerien yhteispitoisuus enintään 0,30 prosenttia.
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D. Alanimikkeessä 1510 00 10 "raaoilla öljyillä" tarkoitetaan öljyjä, erityisesti uutettuja oliiviöljyjä, joilla
on seuraavat ominaisuudet:

a) happopitoisuus oleiinihappona ilmaistuna on vähintään 2 g/ 100 g;
b) erytrodioli- ja uvaolipitoisuus on vähintään 12 prosenttia;
c) triglyseridien 2-asemassa olevien tyydyttyneiden rasvahappojen pitoisuus on enintään 1,8
prosenttia;
d) transoleiini-isomeerien yhteispitoisuus on enintään 0,20 prosenttia sekä translinoli- ja translinolee
ni-isomeerien yhteispitoisuus enintään 0,10 prosenttia.
E. Alanimikkeeseen 1510 00 90 kuuluvat öljyt, jotka on valmistettu käsittelemällä alanimikkeeseen
1510 00 10 kuuluvia öljyjä, myös jos niihin on sekoitettu neitsytoliiviöljyä, sekä öljyt, joilla ei ole 2 B,
2 C ja 2 D lisähuomautuksessa mainittuja ominaisuuksia. Tähän alanimikkeeseen kuuluvien öljyjen
triglyseridien 2-asemassa olevien tyydyttyneiden rasvahappojen pitoisuus saa olla enintään 2,0
prosenttia, transoleiini-isomeerien yhteispitoisuuden tulee olla pienempi kuin 0,40 prosenttia sekä
translinoli- ja translinoleeni-isomeerien yhteispitoisuuden pienempi kuin 0,35 prosenttia.
3. Alanimikkeisiin 1522 00 31 ja 1522 00 39 eivät kuulu:
a) rasvapitoisten aineiden käsittelyssä syntyvät jätteet, joissa olevan öljyn jodiluku asetuksen (ETY) N:o
2568/91 liitteessä XVI määrätyn menetelmän mukaisesti määritettynä on pienempi kuin 70 tai
suurempi kuin 100;
b) rasvapitoisten aineiden käsittelyssä syntyvät jätteet, joissa olevan öljyn jodiluku on 70—100, mutta jossa
asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteen V mukaisesti määritetyn sellaisen huipun pinta-ala, jonka reten
tioaika on sama kuin beetasitosterolilla ('), on pienempi kuin 93,0 prosenttia sterolihuippujen koko
naispinta-alasta.
4. Edellä mainittujen tuotteiden ominaisuuksien määrittämiseen käytettävät analyyttiset menetelmät määrä
tään asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteissä.

(') Delta-5,23-stigmastadienoli + klerosteroli + beetasitosteroli + sitostanoli + delta-5-avenasteroli + delta-5,24-stigmas
tadienoii."
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 657/95 ,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 1995,
tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin vuonna 1995
sovellettavien määrällisten kiintiöiden toisen erän hallintoa koskevista yksityis
kohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

neuvosto on asetuksella (EY) Nro 538/95 mukauttanut
asetuksella (EY) Nro 519/94 käyttöön otetut kiintiöt
ottaakseen huomioon muun muuassa uusien jäsenval
tioiden Kiinan kansantasavallan kanssa käymän kaupan,

sen ,

ottaa huomioon yhteisön määrällisten kiintiöiden hallin
tomenettelyn käyttöönotosta 7 päivänä maaliskuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 520/94 (') ja erityi
sesti sen 2 artiklan 3 ja 4 kohdan sekä sen 13 ja 24 artik

tämän vuoksi olisi jaettava asetuksella (EY) Nro 519/94
käyttöön otettujen vuotuisten kiintiöiden määrän, sellai
sina kuin kiintiöt ovat mukautettuina asetuksella (EY) Nro
538/95, ja määrien, jotka ovat muodostaneet kiintiöiden
vuoden 1995 ensimmäisen erän, mukaan lukien määrät,

joita ei ole voitu jakaa, välinen erotus,

lan,

sekä katsoo, että

asetuksessa (EY) Nro 520/94 säädettyjen eri hallintomene
telmien tarkastelun jälkeen olisi hyväksyttävä perinteisten
kauppavirtojen huomioon ottamiseen perustuva mene
telmä; tämän menetelmän mukaisesti kiintiöerät jaetaan

neuvosto on tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovel
lettavasta yhteisestä menettelystä ja asetusten (ETY) N:o
1765/82, 1766/82 ja 3420/83 kumoamisesta 7 päivänä
maaliskuuta 1994 antamallaan asetuksella (EY) Nro
519/94 (2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella
(EY) N:o 538/95 (3), ottanut käyttöön Kiinan kansantasa
vallasta osalta tiettyjä vuotuisia määrällisiä kiintiöitä, jotka
esitetään kyseisen asetuksen liitteessä II, ja vahvistanut,
että niitä on hallinnoitava asetuksen (EY) Nro 520/94
säännösten mukaisesti,

komissio on tämän vuoksi antanut asetuksen (EY) Nro
738/94 (4), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella
(EY) Nro 2597/94 (*), jossa vahvistetaan asetuksen (EY) Nro
520/94 soveltamista koskevat yleiset säännökset; näitä
säännöksiä sovelletaan edellä mainittujen kiintiöiden
hallintoon, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta
johdu,

ottaen huomioon Kiinan talouden ominaispiirteet, tiet
tyjen tuotteiden toimittamisen kausittaisen luonteen,
kuljetusajat ja uusien jäsenvaltioiden liittymisen Euroopan
unioniin, komissio on aloittanut asetuksella (EY) Nro
2459/94 (6) ennakolta tiettyihin Kiinan kansantasavallasta
peräisin oleviin tuotteisiin vuonna 1995 sovellettavien
määrällisten kiintiöiden ensimmäisen erän jakomenette
lyn,

kahteen osaan, joista toinen kuuluu perinteisille tuojille ja
toinen muille hakijoille,
tämä menetelmä näyttää varmistavan ongelmattoman siir
tymisen aikaisemmasta menettelystä, jolle on tyypillistä
jäsenvaltioiden välinen eriarvoisuus kyseisten tuotteiden
tuontiedellytysten suhteen, kyseisten yhteisön kiintiöiden
käyttöönotosta seuraavaan yhtenäiseen menettelyyn,
tällä menetelmällä voidaan ottaa huomioon aikaisemman

menettelyn aikana syntyneet perinteiset tuonnin kauppa
virrat; yhteisön menettelyn käyttöönotossa on kuitenkin
varmistettava muiden kuin perinteisten tuojien asteit
tainen pääsy siihen; muille hakijoille varatun kiintiön
osuuden määrittämisessä on otettava huomioon edusta

valla tavalla edellä mainitun tuontimenettelyn eroavai
suudet asetuksen (EY) Nro 520/94 6 artiklan 4 kohdan
mukaisesti; kaikkien näiden tietojen perusteella on tämän
vuoksi löydettävä tasapaino sellaisten osuuksien määrittä
miseksi, jotka voidaan jakaa kahdelle tuojaluokalle,
toisen erän kiintiöt olisi jaettava soveltaen samoja perus
teita kuin ensimmäistä erää jaettaessa, lukuun ottamatta
CN-koodiin 8527 29 kuuluvien autoradioiden kiintiötä,

joka saadun kokemuksen perusteella olisi jaettava kahteen
samansuuruiseen osaan,

perinteisille tuojille varatun osuuden jakamiseksi olisi
sovellettava edelleen viiteajanjaksoa 1991 / 1992, jota on

(') EYVL Nro L 66, 10.3.1994, s. 1
(2) EYVL Nro L 67, 10.3.1994, s. 89
(3) EYVL N:o L 55, 11.3.1995, s. 1
(4) EYVL N:o L 87, 31.3.1994, s . 47

O EYVL N:o L 276, 27.10.1994, s. 3
(6) EYVL N:o L 262, 12.10.1994, s. 27

sovellettu jaettaessa vuoden 1995 kiintiöiden ensimmäistä
erää ennakolta sekä yhteisön tuojille että uusien jäsenval
tioiden tuojille; tämä viiteajanjakso edustaa aikaisemman
menettelyn aikana syntyneiden perinteisten tuonnin
kauppavirtojen tavanomaista kehitystä,
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olisi kuitenkin yksinkertaistettava muodollisuudet, jotka
sellaisten perinteisten tuojien on suoritettava, joille on jo
vuoden 1994 yhteisön kiintiötä tai vuoden 1995 kiin
tiöiden ensimmäistä erää jaettaessa myönnetty tuontili
senssi; toimivaltaisilla hallintoviranomaisilla on jo
kustakin kyseisestä perinteisestä tuojasta vaadittavat todis
teet; tämän vuoksi riittää, että mainitut tuojat liittävät
uuteen lisenssihakemukseensa jäljennöksen edellisestä
lisenssistään; ei saisi kuitenkaan antaa lupaa yksinker
taistaa menettelyjä, jotka koskevat CN-koodiin 6402 99
kuuluvien

tuotteiden

tuontilisenssihakemuksia,

kun

otetaan huomioon asetuksella (EY) 538/95 käyttöön
otetun alustavan kiintiön rakenteen muutos,
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kiintiöiden jakoon osallistumista varten perinteisille ja
muille tuojille olisi vahvistettava tuontilisenssihakemusten
jättämistä koskeva määräaika,
kiintiöiden parasta mahdollista käyttöä varten olisi säädet
tävä, että jalkineiden tuontia koskevissa lisenssihakemuk
sissa on täsmennettävä jokaista yhdistetyn nimikkeistön
koodin nimikettä varten haetut määrät, jos kiintiöt
koskevat useampaa yhdistetyn nimikkeistön koodin nimi
kettä,

jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vastaanote
tuista tuontilisenssihakemuksista asetuksen (EY) N:o
520/94 8 artiklassa säädettyjen yksityiskohtaisten sään

saatu kokemus on osoittanut, että asetuksen (EY) Nro
520/94 10 artiklassa säädetty menetelmä, eli hakemusten
ajalliseen saapumisjärjestykseen perustuva menetelmä, voi
osoittautua soveltumattomaksi muille tuojille varatun
osuuden jakamista varten; tämän vuoksi olisi asetuksen
(EY) N:o 520/94 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti määritel

töjen mukaisesti; perinteisten tuojien aikaisempaa tuontia
koskevat tiedot arvioidaan jokaisena viitevuonna ja ne
ilmaistaan kyseisen kiintiön yksikkönä; jos kiintiö on
vahvistettu ecuina, sen valuutan vasta-arvo, jona aikai
sempi tuonti on ilmaistu, lasketaan yhteisön tullikoodek
sista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (') 18 artiklan mukaisesti,

tävä vaihtoehtoinen menetelmä; tätä varten vaikuttaa

tarkoituksenmukaiselta säätää, että jako tapahtuu suhteessa
haettuihin määriin tosiasiallisesti jätettyjen tuontilisenssi
hakemusten samanaikaisen tarkastelun perusteella
asetuksen (EY) N:o 520/94 13 artiklan mukaisesti,

ottaen huomioon kiintiöiden alaisten tuotteiden kaupan
erityisominaisuudet ja erityisesti tavaroiden kuljetusaika,
vaikuttaa aiheelliselta säätää, että tuontilisenssin voimas

saoloaika päättyy 31 päivänä joulukuuta 1995, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY)
N:o 520/94 22 artiklassa perustetun kiintiöiden hallinto

mahdollisimman hyvien edellytysten luomiseksi kiintiön
jakamista ja tyydyttävää käyttämistä varten olisi estettävä
mahdolliset keinottelutarkoituksessa jätetyt hakemukset ja
lisäksi valvottava taloudellisesti merkittävien määrien jaka
mista; tätä varten vaikuttaa tarpeelliselta rajoittaa ennalta
määrättyyn määrään/arvoon määrä, jota kaikki muut kuin
perinteiset tuojat voivat hakea,

komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

asetuksella (EY) N:o 538/95 CN-koodiin 4203 29 kuulu
viin käsineisiin sovellettavaan kiintiöön tehtyjen
muutosten perusteella ja ottaen huomioon jo ensimmäi
sestä erästä jaetut määrät, mahdollisuutta jakaa toinen erä
tarkastellaan jo ensimmäisestä erästä myönnettyjen lisens
sien voimassaoloajan mukaisesti,

1.

Asetuksen (EY) N:o 519/94 liitteessä II tarkoitettujen

määrällisten kiintiöiden vuoden 1995 toinen erä jaetaan

tuojille tämän asetuksen erityissäännösten mukaisesti.
2.

Toisen erän määrä/arvo esitetään jokaisen määräl

lisen kiintiön osalta tämän asetuksen liitteessä I.

CN-koodeihin 6403 51 , 6403 59 ja 8527 29 kuuluvien
tuotteiden osalta on lykätty vuoden 1995 kiintiöiden
ensimmäisen erän jakoa muille kuin perinteisille tuojille,
sillä jaettavat määrät eivät olleet taloudellisesti merkittäviä;
tästä syystä olisi lisättävä muille kuin perinteisille tuojille

3. Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 520/94 soveltamista
koskevista säännöksistä annettua asetusta (EY) N:o 738/94,
jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

kuuluvat toisen erän määrät sellaisiin ensimmäisen erän

2 artikla

määriin, joita ei ole voitu jakaa, ja olisi jaettava näiden
määrien yhteismäärä muille kuin perinteisille tuojille,
joiden hakemuksia ei ole voitu tyydyttää ensimmäisen
erän osalta; tästä syystä on mahdollista määrittää näiden
yhteismäärien jakamista tuojille koskevat määrälliset
perusteet; tämän vuoksi ei tarvitse aloittaa kiintiön kysei

1 . Jokaisen määrällisen kiintiön toinen erä jaetaan
asetuksen (EY) N:o 520/94 2 artiklan 2 kohdan a alakoh
dassa tarkoitetun perinteisten kauppavirtojen huomioon
ottamiseen perustuvan menetelmän mukaisesti.

seen osaan kuuluvien tuotteiden osalta tuontilisenssihake

musten jättämistä koskevaa menettelyä,

(') EYVL N:o L 302, 19.10.1992, s. 1
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toteutuneen

Perinteisille ja vastaavasti muille tuojille varattu

3 . Muille tuojille varattu osuus jaetaan sellaisen mene
telmän mukaisesti, joka perustuu jakamisen suhteessa
haettuihin määriin ja jossa kunkin tuojan mahdollisesti
hakema määrä/arvo ei saa olla suurempi kuin tämän
asetuksen liitteessä III esitetty määrä/arvo.

tuonnin

yhteismäärä

viiteajanjakson

kunkin vuoden aikana.

osuus esitetään tämän asetuksen liitteessä II .

4.

Sovelletaan tarvittaessa asetuksen (ETY) N:o 2913/92

18 artiklaa, kun todiste on ilmaistu valuuttoina.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 3
päivänä toukokuuta 1995 kello 17.00 Brysselin aikaa
3 artikla

Tuontilisenssihakemukset on jätettävä asetuksen (EY) Nro
738 /94 liitteessä I tarkoitetuille toimivaltaisille hallintovi

tiedot tuontilisenssihakemusten lukumäärästä ja kokonais
paljoudesta sekä perinteisten tuojien jättämien hake
musten osalta tiedot näiden toteuttaman aikaisemman
tuonnin määrästä tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa

tarkoitetun viiteajanjakson kunkin vuoden aikana.

ranomaisille sellaisen ajanjakson aikana, joka alkaa seuraa
vana päivänä sen jälkeen, kun tämä asetus on julkaistu
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, ja päättyy 18
päivänä huhtikuuta 1995 kello 17.00 Brysselin aikaa.

6 artikla

Viimeistään 10 päivänä toukokuuta 1995 komissio
vahvistaa määrälliset perusteet, joiden mukaisesti toimival
taisten kansallisten viranomaisten on tyydytettävä tuojien
hakemukset.

4 artikla

1 . Jokaisen perinteisille tuojille varatun kiintiöerän
osuuden käyttämistä varten perinteisinä tuojina pidetään
niitä, jotka voivat todistaa harjoittaneensa tuontia kalente
rivuosien 1991 ja 1992 aikana.
2. Asetuksen (EY) Nro 520/94 7 artiklassa tarkoitettujen
todisteiden on liityttävä Kiinan kansantasavallasta peräisin
olevien sellaisten tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovu
tukseen kalenterivuosina 1991 ja 1992, jotka kuuluvat
lisenssihakemusta koskeviin määrällisiin kiintiöihin .

3 . Asetuksen (EY) Nro 520/94 7 artiklan ensimmäisessä
luetelmakohdassa tarkoitettujen todisteiden sijastar

7 artikla

Muille kuin perinteisille tuojille varatun toisen erän osa,
joka koskee CN-koodeihin 6403 51 , 6403 59 ja 8527 29
kuuluvia tuotteita, on varattu muille kuin perinteisille
tuojille, jotka ovat jättäneet tuontilisenssihakemuksen
vuoden 1995 kiintiöiden ensimmäisen erän osalta.

Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on tyydytettävä
näiden tuotteiden hakemukset siihen määrään saakka,

joka saadaan soveltamalla jäljempänä esitettyä alennus
määrää tuojien hakemaan määrään asetuksessa (EY) Nro
2459/94 vahvistettujen rajojen mukaisesti ;

— hakija voi liittää lisenssihakemukseensa toimivaltaisten
kansallisten viranomaisten hallussaan olevien tullaus

jalkineet, jotka kuuluvat CN-koo

tietojen perusteella laatiman ja varmentaman todis
tusasiakirjan, joka koskee hakijan tai tarvittaessa toimi
jan, jonka toimintaa hakija jatkaa, toteuttamaa asian
omaisten tuotteiden tuontia kalenterivuosien 1991 ja

diin

autoradiot,
CN-koodiin

jotka

6403 51
6403 59

86,32
prosenttia

8527 29

87,87
prosenttia

kuuluvat

1992 aikana,
— lukuun ottamatta CN-koodiin 6402 99 kuuluvien tava

roiden tuontilisenssihakemuksia hakija, joka on jo
komission asetuksen (EY) Nro 1012/94 (') tai komis
sion asetuksen (EY) Nro 2801 /94 (2) mukaisesti myön
netyn sellaisen tuontilisenssin haltija, joka koskee
lisenssihakemuksessa mainittuja tuotteita, voi liittää
tähän lisenssihakemukseen jäljennöksen edellisestä
lisenssistä. Tässä tapauksessa hakijan on kuitenkin
mainittava lisenssihakemuksessa kyseisen tuotteen
(') EYVL N:o L 111 , 30.4.1994, s . 100
(2) EYVL N:o L 297, 18.11.1994, s. 13

8 artikla

Tuontilisenssit ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 1995.

9 artikla

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

Nro L 69/ 16
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 1995.

Komission puolesta
Leon BRITTAN

Varapuheenjohtaja
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LIITE I

VUODEN 1995 KIINTIÖIDEN TOISEN ERÄN MÄÄRÄ/ARVO

Tuotteen kuvaus

Jalkineet, jotka kuuluvat HS/CN-koodeihin

CN-koodi

ex 6402 99 (')
6403 51
6403 59

Toinen erä

12 901 481 paria
1 240 1 1 6 paria

ex 6403 9 1 (')
ex 6403 99 0

4 437 463 paria

ex 6404 1 1 (')

5 591 280 paria

6404 19 10

10 195 512 paria

Posliiniset pöytä- ja keittiöesineet

6911 10

14 369 tonnia

Keraamiset pöytä- ja keittiöesineet

6912 00

10 725 tonnia

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytäesineinä, jne.

7013

Autoradiot, jotka kuuluvat HS/CN-koodeihin

8527 21
8527 29

Lelut, jotka kuuluvat HS/CN-koodeihin

9503 41
9503 49
9503 90

5 960 tonnia

663 899 yksikköä
211 564 yksikköä
1 24 165 743 ecua
69 878 927 ecua
281 271 189 ecua

(') Ei kuitenkaan :

a) jalkineet, jotka on tarkoitettu urheiluun ja joissa on tai joihin voidaan kiinnittää piikkejä, nauloja, nappuloita, pidik
keitä, poikittaislistoja tai niiden kaltaisia tavaroita ja joissa on pistelemätön sisäpohja;
b) erikoisteknologiaa sisältävät jalkineet: jalkineet, joiden cif-hinta paria kohti on vähintään 9 ecua ja jotka on tarkoitettu
urheilukäyttöön ja joissa on muotin mukaan tehty yksi- tai useampikerroksinen pistelemätön sisäpohja synteettisestä
materiaalista, joka on suunniteltu erityisesti vaimentamaan vertikaalisten tai lateraalisten liikkeiden aiheuttamat täräh
dykset ja joissa on sellaisia teknisiä ominaisuuksia kuin kaasua tai nestettä sisältäviä ilmatiiviitä tyynyjä, tärähdyksiä
suodattavia tai neutraloivia mekaanisia osasia taikka sellaisia materiaaleja kuin pientiheyspolymeerejä.

N:o L 69/ 18
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LIITE II

KIINTIÖIDEN TOISEN ERAN JAKAMINEN
Tuotteen kuvaus

Jalkineet, jotka kuuluvat HS/CN-koodeihin

CN-koodi

ex 6402 99 0
6403 51
6403 59

l

Perinteisille tuojille

Muille tuojille varattu

varattu osuus

osuus

10 321 185 paria
(80 %)
692 093 paria

(80 %)

887 493 paria
(20 %)

ex 6404 1 1 (')

4 473 024 paria

1 118 256 paria

6911 10

8 156 410 paria
(80 %)
1 1 495 tonnia

(80 %)
6912 00

8 580 tonnia

(80 %)
Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytäesineinä, jne.

7013

4 768 tonnia

(80 %)
Autoradiot, jotka kuuluvat HS/CN-koodeihin

8527 21

531 119 yksikköä

(80 %)
8527 29

62 082 yksikköä

(50 %)
Lelut, jotka kuuluvat HS/CN-koodeihin

548 023 paria (2)
(20 %)

3 549 970 paria
(80 %)

6404 19 10

Keraamiset pöytä- ja keittiöesineet

(20 %)

ex 6403 91 (')
ex 6403 99 0

(80 %)

Posliiniset pöytä- ja keittiöesineet

2 580 296 paria

9503 41
9503 49
9503 90

(20 %)
2 039 102 paria
(20 %)
2 874 tonnia

(20 %)
2 145 tonnia

(20 %)
1 192 tonnia

(20 %)
1 32 780 yksikköä

(20 %)
149 482 yksikköä
(50 %)

93 1 24 307 ecua
52 409 195 ecua
210 953 392 ecua

31 041 436 ecua
17 469 732 ecua
70 317 797 ecua

(75 %)

(25 %)

(') Ei kuitenkaan:

a) jalkineet, jotka on tarkoitettu urheiluun ja joissa on tai joihin voidaan kiinnittää piikkejä, nauloja, nappuloita, pidikkeitä, poikittaislistoja tai niiden
kaltaisia tavaroita ja joissa on pistelemätön sisäpohja;

b) erikoisteknologiaa sisältävät jalkineet: jalkineet, joiden cif-hinta paria kohti on vähintään 9 ecua ja jotka on tarkoitettu urheilukäyttöön ja joissa on
muotin mukaan tehty yksi- tai useampikerroksinen pistelemätön sisäpohja synteettisestä materiaalista, joka on suunniteltu erityisesti vaimentamaan
vertikaalisten tai lateraalisten liikkeiden aiheuttamat tärähdykset ja joissa on sellaisia teknisiä ominaisuuksia kuin kaasua tai nestettä sisältäviä ilmatiiviitä
tyynyjä, tärähdyksiä suodattavia tai neutraloivia mekaanisia osasia taikka sellaisia materiaaleja kuin pientiheyspolymeerejä.
(2) Joista 375 000:ta paria ei ole jaettu vuoden 1995 ensimmäisestä erästä.

(3) Joista 87 400:aa yksikköä ei ole jaettu vuoden 1995 ensimmäisestä erästä.
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LIITE III

ENIMMÄISMÄÄRÄ, JOTA KUKIN MUU KUIN PERINTEINEN TUOJA VOI HAKEA

Tuotteen kuvaus

Jalkineet, jotka kuuluvat HS/CN-koodeihin

CN-koodi

Ennakolta määrätty
enimmäismäärä

ex 6402 99 (')

4 000 paria

ex 6403 91 (')
ex 6403 99 0

4 000 paria

ex 6404 1 1 (')

4 000 paria

6404 19 10

4 000 paria

Posliiniset pöytä- ja keittiöesineet

6911 10

4 tonnia

Keraamiset pöytä- ja keittiöesineet

6912 00

4 tonnia

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytäesineinä, jne.

7013

3 tonnia

Autoradiot, jotka kuuluvat HS/CN-koodeihin

8527 21

Lelut, jotka kuuluvat HS/CN-koodeihin

4 000 yksikköä

9503 41

30 000 ecua

9503 49
9503 90

30 000 ecua
30 000 ecua

(') Ei kuitenkaan :

a) jalkineet, jotka on tarkoitettu urheiluun ja joissa on tai joihin voidaan kiinnittää piikkejä, nauloja, nappuloita, pidik
keitä, poikittaislistoja tai niiden kaltaisia tavaroita ja joissa on pistelemätön sisäpohja;
b) erikoisteknologiaa sisältävät jalkineet: jalkineet, joiden cif-hinta paria kohti on vähintään 9 ecua ja jotka on tarkoitettu
urheilukäyttöön ja joissa on muotin mukaan tehty yksi- tai useampikerroksinen pistelemätön sisäpohja synteettisestä
materiaalista, joka on suunniteltu erityisesti vaimentamaan vertikaalisten tai lateraalisten liikkeiden aiheuttamat täräh
dykset ja joissa on sellaisia teknisiä ominaisuuksia kuin kaasua tai nestettä sisältäviä ilmatiiviitä tyynyjä, tärähdyksiä
suodattavia tai neutraloivia mekaanisia osasia taikka sellaisia materiaaleja kuin pientiheyspolymeerejä.
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KOMISSION ASETUS EY) N:o 658/95,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 1995 ,
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT) peräisin olevan naudanlihan
tuontitulleista vähennettävien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

N:o 970/90 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (ETY) Nro 3808/92 (4), 3 artiklan mukaisesti,

sen ,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren
valtioista (AKT-valtiot) tai merentakaisista maista ja
merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin oleviin maatalous
tuotteisiin ja niistä jalostettuihin tiettyihin tavaroihin
sovellettavasta järjestelmästä 5 päivänä maaliskuuta 1990
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 715/90 ('), sellai
sena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2484/94 (2), ja erityisesti sen 3 artiklan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N :o 715/90 3 artiklassa säädetyt naudan
liha-alan tuontitulleista vähennettävät määrät, jotka ovat
voimassa vuoden 1995 toisen vuosineljänneksen aikana
tapahtuvassa tuonnissa, vahvistetaan liitteessä.

sekä katsoo, että
2 artikla

asetuksen (ETY) N:o 715/90 3 artiklassa säädetään lihaa
koskevan tuontitullin alentamisesta 90 prosentilla; vähen
nettävä määrä on laskettava komission asetuksen (ETY)

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 84, 30.3.1990, s. 85
O EYVL N:o L 265, 15.10.1994, s. 3

(3) EYVL N:o L 99, 19.4.1990, s. 8
(4) EYVL N:o L 384, 30.12.1992, s. 33
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N:o L 69/21

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Código NC

Importe (en ecus/ 1 00 kg)
Beløb (ECU/ 100 kg)
Betrag (ECU/ 1 00 kg)
Εισφορά (Ecu/ 1 00 kg)
Amount (ECU/ 1 00 kg)
Montant (en écus/ 100 kg)
Importo (ECU/ 1 00 kg)
Bedrag (ecu/ 1 00 kg)
Montante (Em ECU/ 1 00 kg)
Rahamäärä (ecua/ 1 00 kg)
Belopp (i ecu/ 100 kg)

KN-kode
KN-Code

Κωδικός ΣΟ
CN code
Code NC
Codice NC
GN-code

Código NC
CN-koodi
KN-nummer

0102
0102
0102
0102
0102
0102

90
90
90
90
90
90

05
21
29
41
49
51

0102
0102
0102
0102

90
90
90
90

59
61
69
71

0102
0201
0201
0201

90
10
20
20

79
00
20
30

0201
0201
0201
0202
0202
0202
0202

20
20
30
10
20
20
20

50
90
00

0202
0202
0202
0202
0206
0206
0210
0210
0210

20
30
30
30
10
29
20
20
90

0210 90
1602 50
1602 90

142,839
142,839
142,839
142,839
142,839
142,839
142,839
142,839
142,839
142,839
142,839
271,393
271,393
217,115
325,672
407,090
465,655
170,148
170,148
136,119
212,684
255,222
212,684
212,684
292,654
465,655
292,654
407,090
465,655
465,655
465,655
465,655
465,655'

00
10
30
50
90
10
50
90
95
91
10
90
41
90
10
61

NB : Los codigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el
Reglamento (CEE) n° 2658/87 modificado.
NB : KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i den
ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87.
NB : Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch
die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 bestimmt.
NB : Οι
κωδικοί
της
συνδυασμένης
ονοματολογίας,
συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται
στον τροποποιημένο κανονισμό ( EOK) αριθ. 2658/87.
NB : The CN codes and the footnotes are defined in amended Regulation
(EEC) No 2658/87.
NB : Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au
règlement (CEE) n° 2658/87 modifié.
NB : I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal

regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato.
NB : GN-codes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG)
nr. 2658/87.

NB : Os codigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página são
definidos no Regulamento (CEE) n? 2658/87 alterado.
HUOM.: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään komission
asetuksessa (ETY)

N:o

2658/87,

sellaisena

kuin

se

on

muutettuna .

Anm: KN-numren och fotnoterna definieras i kommissionens ändrade

förordning (EEG) nr 2658/87.

N:o L 69/22
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 659/95 ,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 1995 ,

yhteisön sekä Puolan, Unkarin, Tsekin ja Slovakian tasavallan välisissä väliaikai
sissa sopimuksissa määrättyyn järjestelmään liittyvien maaliskuussa 1995 jätet
tyjen tiettyjä siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteita koskevien tuontilupahake
musten hyväksyttävyydestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

teiden osalta käytettävissä olevia määriä suurempia määriä,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

joista on vähennettävä kiinteä prosenttiosuus tasapuolisen
jaon varmistamiseksi,

sen ,

ottaa huomioon yhteisön ja Puolan, Unkarin ja entisen
Tsekin ja Slovakian liittotasavallan välisissä sopimuksissa
määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskoh
taisista säännöistä siipikarjanliha- ja muna-alalla annetun
komission asetuksen (ETY) N:o 2699/93 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
481 /95 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo, että

vuoden 1995 toiseksi vuosineljännekseksi jätetyt tuontilu
pahakemukset koskevat tiettyjen tuotteiden osalta enin
tään käytettävissä olevia määriä ja ne voidaan sen vuoksi
hyväksyä kokonaisuudessaan, ja eräiden muiden tuot

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2699/93 nojalla kaudeksi 1 päivästä
huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta 1995 esitetyistä tuontilu
pahakemuksista hyväksytään liitteessä tarkoitettu osuus.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 245, 1.10.1993, s. 88
Q EYVL N:o L 49, 4.3.1995, s. 22
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LIITE

Ryhmä

Kaudeksi 1 päivästä huhtikuuta
30 päivään kesäkuuta 1995 esitettyjen
tuontilupahakemusten hyväksymisprosentti

1

3,13

2

17,79

4

100,00

7

2,27

8

100,00

9

12,85

10

100,00

11
12
14

15
16
17

18

—

4,92
—

100,00
—

—

—

19

9,20

21

100,00

22

23
24
25
26
27

28
30
31

32
33
34
35

36

—

100,00
—

—

—

100,00
100,00
—

—

—

—

100,00
—

—

N:o L 69 /23

Nro L 69/24
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 660/95 ,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 1995 ,
yhteisön Bulgarian ja Romanian kanssa tekemien sopimusten mukaisen jär

jestelmän mukaisesti maaliskuussa 1995 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha- ja
muna-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ja tiettyjen muiden tuotteiden osalta suurempia kuin
käytettävissä olevat määrät, minkä vuoksi niitä on alennet
tava kiinteämääräisellä prosentilla tasapuolisen jakamisen
varmistamiseksi,

ottaa huomioon yhteisön Bulgarian ja Romanian kanssa
tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän sovelta
mista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjan
liha- ja muna-alalla annetun komission asetuksen (EY)
Nro 1 559/94 ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 481 /95 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan
5 kohdan,
sekä katsoo, että

vuoden 1995 toiselle vuosineljännekselle jätetyt tuontito
distushakemukset ovat tiettyjen tuotteiden osalta
pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät,
ja ne voidaan tämän vuoksi hyväksyä kokonaisuudessaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :
1 artikla

Hyväksytään liitteen mukaisesti jaksolle 1 päivästä huhti
kuuta 30 päivään kesäkuuta 1995 asetuksen (EY) Nro
1559/94 mukaisesti jätetyt tuontitodistushakemukset.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.'

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 166, 1.7.1994, s. 62
2) EYVL N:o L 49, 4.3.1995, s. 22
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LIITE

Ryhmä

Prosentti, jonka mukaisesti jaksolle 1 päivästä
huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta 1995 jätetyt
tuontitodistushakemukset hyväksytään

37

19,04

38

100,00

39
40
43

—

100,00
—

N:o L 69 25

Nro L 69/26
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 661 /95 ,
annettu 28 päivänä maaliskuuta 1995,
siipikarjanliha-alan sulkuhintojen ja tuontimaksujen vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

kanojen tuotantoon käytetyn rehuviljamäärän hinta poik
keaa yli kolme prosenttia edellisen vuosineljänneksen
aikana käytetystä hinnasta; sen vuoksi tämä kehitys on
otettava huomioon vahvistettaessa sulkuhintoja kaudeksi 1

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta 1995,

sen ,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkina
järjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja
Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 3 artiklan ja

vahvistettaessa 1 päivästä lokakuuta, 1 päivästä tammi
kuuta ja 1 päivästä huhtikuuta voimassa olevia maksuja ei
rehuviljan maailmanmarkkinahintojen kehitystä tarvitse
ottaa huomioon, ellei sulkuhintaa vahvisteta uudelleen

samana päivänä,

7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 2777/75 1 artiklan 1 kohdassa

tarkoitettujen tuotteiden sulkuhinnat ja tuontimaksut on
vahvistettava ennakolta jokaiseksi vuosineljännekseksi
siipikarjanliha-alalla sovellettavista maksun ja sulkuhinnan
laskemista koskevista säännöistä 29 päivänä lokakuuta
1975 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) Nro 2778/
75 (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuk
sella (ETY) Nro 3714/92 (3), esitettyjen laskentamenetel
mien mukaisesti,

siipikarjanliha-alan sulkuhinnat ja maksut on viimeksi
vahvistettu komission asetuksessa (EY) Nro 3338/94 (4),
kaudeksi 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta
1 995, ja sen vuoksi ne on vahvistettava uudelleen kaudeksi
1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta 1995; tämä
vahvistus on pääsääntöisesti tehtävä kauden 1 päivästä
lokakuuta 1994 28 päivään helmikuuta 1995 rehuviljan
hintojen perusteella,

tiettyjen tuotteiden sulkuhinta vahvistetaan uudelleen; sen
vuoksi on tarpeen vahvistaa maksut ottaen huomioon
rehuviljan hintojen kehitys,

Afrikan, Karibian tai Tyynenmeren valtioista (AKT-val
tiot) tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta
(MMA) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niistä jalos
tettuihin tiettyihin tavaroihin sovellettavasta järjestelmästä
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) Nro 715/90 (*),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
Nro 2484/94 (6), otetaan käyttöön erityiset tuontijärjestel
mät, joihin sisältyy kiinteitä maksuja ja vuotuisia kiintiöitä
koskeva 50 prosentin alennus maksuista muun muassa
tiettyjen siipikarjanliha-alan tuotteiden osalta,

yleisten tullietuuksien soveltamisesta vuonna 1991 tiet
tyihin kehitysmaista peräisin oleviin maataloustuotteisiin
20 päivänä joulukuuta 1990 annetussa neuvoston asetuk
sessa (ETY) Nro 3833/90 Q, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 3282/94 (8); yhteisen
tullitariffin mukaisten tullien soveltaminen keskeytetään
kokonaan tai osittain muun muassa tiettyjen siipikarjan
liha-alan tuotteiden osalta,

vahvistettaessa 1 päivästä lokakuuta, 1 päivästä tammi
kuuta ja 1 päivästä huhtikuuta voimassa olevaa sulku
hintaa ei rehuviljan maailmanmarkkinahintojen kehitystä
tarvitse ottaa huomioon, ellei rehuviljamäärän hinnassa
ilmene vähimmäismuutosta suhteessa siihen hintaan, jota
on käytetty edellisen vuosineljänneksen sulkuhinnan
laskemisessa; asetuksessa (ETY) Nro 2778/75 tämän vaih
telun määräksi vahvistetaan kolme prosenttia,

merentakaisten maiden ja alueiden assosioinnista
Euroopan talousyhteisöön 25 päivänä heinäkuuta 1991
tehdyn neuvoston päätöksen 91 /482/ETY (9) 101 artiklan
1 kohdan mukaisesti merentakaisista maista ja meren
takaisilta alueilta peräisin olevien tuotteiden tuonti vapau

(') EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 77
(2) EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 84
O EYVL Nro L 378, 23.12.1992, s. 23

H
(é)
O
f)
O

4 EYVL N:o L 350, 31.12.1994, s. 73

tetaan maksusta,
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
Nro
Nro

L
L
L
L
L

84, 30.3.1990, s. 85
265, 15.10.1994, s. 3
370, 31.12.1990, s. 86
348, 31.12.1994
263, 19.9.1991 , s. 1
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toisaalta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja
toisaalta Unkarin tasavallan ja Puolan tasavallan välisen
assosioinnin luovan Eurooppa-sopimuksen soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetuissa
neuvoston asetuksissa (EY) Nro 3491 /93 (') ja (EY) Nro
3492/93 (2) ja toisaalta Euroopan talousyhteisön ja
Euroopan hiili - ja teräsyhteisön ja toisaalta Tsekin ja
Slovakian liittotasavallan välistä kauppaa ja kaupan liitän
näistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista sään
nöistä 27 päivänä helmikuuta 1992 annetussa neuvoston
asetuksessa (ETY) Nro 520/92 (3), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (ETY) Nro 2235/93 (4), ja erityisesti
sen 1 artiklassa, otetaan käyttöön tiettyjen tuotteiden
tuontimaksujen alennusjärjestelmä; sopimuksissa määrä
tyn järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset
säännöt siipikarjanliha-alalla annetaan komission asetuk
sessa (ETY) Nro 2699/93 (i), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 481 /95 (6),

vahvistetaan näille tuotteille tuontimaksut; asetuksella

olisi otettava huomioon toisaalta Euroopan talousyhteisön
ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja toisaalta Bulgarian
tasavallan ja Romanian välistä kauppaa ja kaupan liitän
näistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista sään
nöistä annetut neuvoston asetukset (EY) Nro 3641 /93 (J) ja
(EY) Nro 3642/93 (8); sopimuksissa määrätyn järjestelmän
soveltamista siipikarjanliha-alalla koskevat yksityiskoh
taiset säännöt annetaan komission asetuksessa (EY) Nro
1 559/94 (9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 481 /95,

vahvistetaan liitteessä.

neuvoston asetuksessa (EY) Nro 774/94 (10) avataan
yhteisön tariffikiintiöt tietyille maataloustuotteille ja

(EY) N:o 1431 /94 (n), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 406/95 (12), laaditaan

siipikarjanlihalle asetuksella (EY) Nro 774/94 säädettyä
tuontijärjestelmää koskevat yksityiskohtaiset säännöt, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjan
lihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

1.

Asetuksen (ETY) Nro 2777175 3 artiklassa säädetyt

maksut ja kyseisen asetuksen 7 artiklassa saman asetuksen
1 artiklassa tarkoitetuille tuotteille säädetyt sulkuhinnat
2.
Niiden CN-koodeihin 0207 31 , 0207 39 90 , 0207 50,
0210 90 71 , 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31 , 1602 39 19,

1602 39 30 ja 1602 39 90 kuuluvien tuotteiden, joiden
tulli sidotaan tullitariffeja ja kauppaa koskevassa yleissopi
muksessa (GATT), maksut kuitenkin rajoitetaan tähän
sidottuun määrään .

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL
(2) EYVL
3) EYVL
(4) EYVL
o EYVL
(6) EYVL
f) EYVL
(8) EYVL
O EYVL
H EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o
N:o
N:o
N:o
N:o
N:o
N:o

L 319, 21.12.1993, s . 1
L 319, 21.12.1993, s. 4
L 56, 29.2.1992, s. 9
L 200 , 10.8.1993, s. 5
L 245, 1.10.1993, s. 88
L 49, 4.3.1995, s . 22
L 333, 31.12.1993, s. 16
L 333, 31.12.1993, s. 17
L 166, 1.7.1994, s . 62
L 91 , 8.4.1994, s. 1

(u) EYVL N:o L 156, 23.6.1994, s. 9
12 EYVL N:o L 44, 28.2.1995, s. 10

Nro L 69/28
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siipikarjanliha-alan

sulkuhintojen

ja

tuontimaksujen

vahvistamisesta

28

päivänä

maaliskuuta 1995 annettuun komission asetukseen (') (6)

CN-koodi

Sulkuhinta

\
ecua/ 1 00 kpl

Tuontimaksun

Sopimustullin

määrä

määrä

ecua/ 1 00 kpl

%

0105 11 11

27,03

5,724

—

0105 11 19

27,03

5,724

—

0105 11 91

27,03

5,724

—

0105 11 99

27,03

5,724

—

0105 19 10

119,77

0105 19 90

27,03

I

ecua/ 1 00 kg

19,60
5,724

—

—

ecua/ 1 00 kg

23,14 (4)

—

105,85

34,55

—

0105 99 20

136,99

0105 99 30

124,31

35,32 (4)
27,05 (4)

0105 99 50

143,96

36,90

—

0207 10 11

117,54

29,08 (4)

—

0207 10 15

133,66

33,06 (4)

0207 10 19

145,63

0207 10 31

177,59

36,02 (4) C5)
38,64 (4)

0207 10 39

194,66

42,35 (4)

—

0207 10 51

124,53

40,64 (4) 0

—

0207 10 55

151,22

0105 91 00

93,56

0105 99 10

—

—

—

—

—

0207 10 79

184,76

49,36 (4) 0
54,85 (4) O
50,46 (4) 0
53,13 (4) O

0207 10 90

205,66

52,72

0207 21 10

133,65

33,06 (4) H

0207 21 90

145,62

36,02 (4) O

0207 22 10

177,59

38,64 (4)

0207 22 90

194,67

42,35 (4)

—

0207 23 1 1

151,22

49,36 (4)0

—

0207 23 19

168,02

54,85 0 0

—

0207 23 51

195,71

50,46 O O

—

0207 23 59

184,77

53,13 00

—

0207 23 90

205,67

52,72

—

0207 31 10

1 957,01

504,62

0207 31 90

1 957,01

504,62

0207 39 1 1

343,37

94,61 O

—

0207 39 13

160,19

39,62 O

—

0207 39 15

110,87

29,50 O

—

0207 39 17

76,76

20,42 O

—

0207 39 21

220,54

54,55 O

—

0207 39 23

207,17

51,25 0

—

0207 10 59

168,02

0207 10 71

195,70

—

—

—

—

—

—

30

30
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CN-koodi

Sulkuhinta

ecua/ 1 00 kg

Tuontimaksun

Sopimustullin

määrä

määrä

ecua/ 1 00 kg

%

90,76

—

76,76

20,42 (4)

—

0207 39 31

372,94

81,14 C)

—

0207 39 33

214,13

46,58 (4)

—

0207 39 35

110,87

29,50 (4)

—

0207 39 37

76,76

20,42 (4)

—

0207 39 41

284,14

61,82 (4)

—

0207 39 43

133,19

28,98 (4)

—

0207 39 45

239,74

52,1 6 (4)

—

0207 39 47

341,15

90,76 (4)

—

0207 39 51

76,76

20,42 (4)

—

0207 39 53

388,00

111,57 no

—

0207 39 55

343,37

94,61 (4) H

—

0207 39 57

184,83

60,33

0207 39 61

203,24

58,44 (4) (5)

—

0207 39 63

226,23

57,99

—

0207 39 65

110,87

29,50 (4) i5)

—

0207 39 67

76,76

20,42 (4) H

—

0207 39 71

277,14

79,70 (4) o

—

0207 39 73

220,54

54,55 (4) O

—

0207 39 75

267,90

77,04 (4) O

—

0207 39 77

207,17

51,25 (4) O

—

0207 39 81

235,18

71,75 (4) O

—

0207 39 83

341,15

90,76

—

0207 39 25

341,15

0207 39 27

20,42 (4) O

0207 39 85

76,76

0207 39 90

196,16

52,18

0207 41 10

343,37

94,61 OO

—

10

0207 41 11

160,19

39,62 (4)

—

0207 41 21

110,87

29,50 (4)

—

0207 41 31

76,76

20,42 (4)

—

0207 41 41

220,54

54,55 (4) f)

—

0207 41 51

207,17

51,25 (4) O

—

0207 41 71

341,15

90,76 (4) o o

—

0207 41 90

76,76

20,42 (4) H

—

0207 42 10

372,94

81 t 14C)f)

—

0207 42 1 1

214,13

46,58 00

—

0207 42 21

110,87

29,50 O

—

0207 42 31

76,76

20,42 O

—

0207 42 41

284,14

61,82 0

—

0207 42 51

133,19

28,98 O

—

0207 42 59

239,74

52,16 0

—

0207 42 71

341,15

90,76 O O

—

0207 42 90

76,76

20,42

—

0207 43 1 1

388,00

111,5700

—

N:o L 69/30
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CN-koodi

Sulkuhinta

ecua/ 1 00 kg

Tuontimaksun

Sopimustullin

määrä

määrä

ecua/ 1 00 kg

%

0207 43 15

343,37

94,610)0

0207 43 21

184,83

60,33

0207 43 23

—

—

203,24

58,44 (4) 0

—

0207 43 25

226,23

57,99

—

0207 43 31

110,87

29,50 (4) ø

—

0207 43 41

76,76

20,42 (4) 0

—

0207 43 51

277,14

79,70 (4) 0

—

0207 43 53

220,54

54,55 00

—

0207 43 61

267,90

77,04 00

—

0207 43 63

207,17

51,25 00

—

0207 43 71

235,18

71,75 00

—

0207 43 81

341,15

90,76

—

0207 43 90

76,76

0207 50 10

1 957,01

504,62

0207 50 90

196,16

52,18

0209 00 90

170,57

45,38

0210 90 71

1 957,01

504,62

3

0210 90 79

196,16

52,18

10

1501 00 90

204,69

54,45

18

1602 31 11

355,18

77,28

17 0

1602 31 19

375,26

99,83

17

1602 31 30

204,69

54,45

17

1602 31 90

119,40

31,76

1602 39 11

337,64

94,14

1602 39 19

375,26

99,83

17 0

1602 39 30

204,69

54,45

17

119,40

31,76

17

1602 39 90

20,42 0 0

"

.

—

30
10
—

17
—

') CN-koodiin 0207, 1602 31 ja 1602 39 kuuluvien, AKT-maista peräisin olevien ja asetuksen (ETY) N:o 715/90 6
artiklassa lueteltujen tuotteiden maksua alennetaan 50 % mainitussa asetuksessa tarkoitettujen kiintiöiden
rajoissa.

2) Näihin koodeihin kuuluviin tuotteisiin, jotka on tuotu neuvoston asetuksella (EY) N:o 1798/94 mukaisesti,
sovelletaan kyseisessä asetuksessa säädetyin edellytyksin rajoitettua yhteisen tullitariffin tullia.
') Unkarin, Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Romanian ja Bulgarian sekä yhteisön välisten
väliaikaisten sopimusten mukaisesti tuoduista tai kehitysmaista peräisin olevista tuotteista, joita tarkoitetaan
asetuksessa (ETY) N:o 3833/90, yhteisen tullitariffin tullit suspendoidaan eikä mitään maksuja kanneta.
4) Tähän koodiin kuuluvista, Puolan, Unkarin, Tsekin tasavallan ja Slovakian tasavallan sekä yhteisön välisten
väliaikaisten sopimusten mukaisesti tuoduista tuotteista, joista on esitetty asetuksessa (ETY) n:o 2699/93 säädetyin
edellytyksin annettu EUR.1 -todistus, kannetaan mainitun asetuksen liitteessä ilmoitetut maksut.
*) Tähän koodiin kuuluvista, Bulgarian ja Romanian sekä yhteisön välisten väliaikaisten sopimusten mukaisesti
tuoduista tuotteista, joista on esitetty asetuksessa (EY) N:o 1559/94 säädetyin edellytyksin annettu EUR.1
-todistus, kannetaan mainitun asetuksen liitteessä ilmoitetut maksut.

6) MMA:ista peräisin olevien tuotteiden tuonti vapautetaan maksusta päätöksen 91 /482/ETY 101 artiklan 1 kohdan
mukaisesti .

^ Tähän koodiin kuuluviin tuotteisiin, jotka on tuotu neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 ja komission asetuksen
(EY) N:o 1431 /94 mukaisesti, sovelletaan kyseisessä asetuksessa säädetyin edellytyksin rajoitettua tuontimaksua.
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N:o L 69 /31

KOMISSION ASETUS (EY N:o 662/95 ,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 1995 ,

asetuksen (EY) Nro 1078/94 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallus
saan pitämän leipävehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena
olevan määrän nostamisesta 1 800 000 tonniin

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

määrien luetteloa; olisi muutettava erityisesti asetuksen
(EY) N:o 1078/94 liitettä I, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 1 766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakir
jalla, ja erityisesti sen 5 artiklan,

komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) Nro 2131 /91 (2), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 20/94 (3),

Korvataan asetuksen (EY) Nro 1078/94 2 artikla seuraa
vastir

vahvistetaan interventioelinten hallussa olevien viljojen
myyntiin saattamista koskevat menettelyt ja edellytykset,

"2 artikla

1 . Tarjouskilpailu koskee enintään 1 800 000 leipä
vehnätonnia, joka viedään kaikkiin kolmansiin

sekä katsoo, että

maihin .

komission asetuksella (EY) Nro 1078/94 (4), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 490/95 (*),
avataan pysyvä tarjouskilpailu Saksan interventioelimen
hallussaan pitämän 1 500 000 leipävehnätonnin viemi
seksi; 9 päivänä maaliskuuta 1995 antamassaan tiedonan
nossa Saksa on ilmoittanut komissiolle interventioeli
mensä aikomuksesta lisätä 300 000 tonnilla vientiä varten

tarjouskilpailutettavaa määrää; Saksan interventioelimen
hallussaan pitämän leipävehnän vientiä koskevan pysyvän
tarjouskilpailun kohteena oleva kokonaismäärä olisi

2.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) Nro 1078/94 liite I tämän
asetuksen liitteellä.

3 artikla

nostettava 1 800 000 tonniin,

tarjouskilpailutettavien määrien kasvun perusteella
vaikuttaa tarpeelliselta muuttaa alueiden ja varastoitujen

Alueet, joissa 1 800 000 tonnia leipävehnää on

varastoituna, mainitaan liitteessä I."

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 28 päivänä maaliskuuta 1995.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(-)
(')
(4)
O

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o
N:o

L
L
L
L
L

181 , 1.7.1992, s. 21
191 , 31.7.1993, s. 76
21 , 26.1.1994, s. 1
120, 11.5.1994, s. 12
49 , 4.3.1995, s . 48

N:o L 69/32
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LIITE

"LIITE I

(tonneina)

Varastointipaikka

Määrät

Schleswig-Holstein/Hamburg/
Niedersachsen/Bremen/
Nordrhein-Westfalen

969 117

Hessen/Rheinland-Pfalz/

Baden-Württemberg/Saarland/Bayern

225 783

Berlin/Brandenburg/
Mecklenburg-Vorpommern

186 991

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

417 953"
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N:o L 69/33

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 663/95 ,
annettu 28 päivänä maaliskuuta 1995 ,

muna-alan sulkuhintojen ja tuontimaksujen vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon, ellei sulkuhintaa vahvisteta uudelleen
samana päivänä,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjeste
lystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston

uudet sulkuhinnat vahvistetaan; tämän vuoksi tuonti

maksut on tarpeen vahvistaa rehuviljan hintojen kehitys
huomioon ottaen,

asetuksen (ETY) Nro 2771 /75 ('), sellaisena kuin se on

viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liitty
misasiakirjalla ja erityisesti sen 3 artiklan ja 7 artiklan 1
kohdan,
sekä katsoo, että

merentakaisten maiden ja alueiden assosioinnista
Euroopan talousyhteisöön 25 päivänä heinäkuuta 1991
tehdyn neuvoston päätöksen 91 /482/ETY (*) 101 artiklan
1 kohdan mukaisesti merentakaisista maista ja merenta
kaisilta alueilta peräisin olevien tuotteiden tuonti vapaute
taan maksusta,

asetuksen (ETY) Nro 2771 /75 1 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettujen tuotteiden sulkuhinnat ja tuontimaksut on
vahvistettava ennakolta jokaiseksi vuosineljännekseksi
muna-alalla sovellettavista maksun ja sulkuhinnan laske
mista koskevista säännöistä 29 päivänä lokakuuta 1975
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) Nro 2773/75 (2),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella

(ETY) Nro 41 55/87 (3), esitettyjen laskentamenetelmien
mukaisesti,

muna-alan sulkuhinnat ja maksut on viimeksi vahvistettu

komission asetuksessa (ETY) Nro 3053/94 (4) kaudeksi 1
päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 1995, ja sen
vuoksi ne on vahvistettava uudelleen kaudeksi 1 päivästä
huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta 1995; tämä vahvistus on
pääsääntöisesti tehtävä kauden 1 päivästä lokakuuta 1994
28 päivään helmikuuta 1995 rehuviljan hintojen perus
teella,

vahvistettaessa 1 päivästä lokakuuta, 1 päivästä tammi
kuuta ja 1 päivästä huhtikuuta voimassa olevaa sulku
hintaa ei rehuviljan maailmanmarkkinahintojen kehitystä

toisaalta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja
toisaalta Unkarin tasavallan ja Puolan tasavallan välisen
assosioinnin luovan Eurooppa-sopimuksen soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetuissa
neuvoston asetuksissa (EY) N:o 3491 /93 (6) ja (EY) Nro
3492/93 f) ja toisaalta Euroopan talousyhteisön ja
Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja toisaalta Tsekin ja
Slovakian liittotasavallan välistä kauppaa ja kaupan liitän
näistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista sään
nöistä 27 päivänä helmikuuta 1992 annetussa neuvoston
asetuksessa (ETY) Nro 520/92 (8), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (ETY) Nro 2235/93 (9), ja erityisesti
sen 1 artiklassa, otetaan käyttöön tiettyjen tuotteiden
tuontimaksujen
alennusjärjestelmä;
sopimuksissa
määrätyn järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskoh
taiset säännöt muna-alalla annetaan komission asetuksessa

(ETY) Nro 2699/93 (10), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 481 /95 ("),

ilmene vähimmäismuutosta suhteessa siihen hintaan, jota
on käytetty edellisen vuosineljänneksen sulkuhinnan
laskemisessa; asetuksessa (ETY) Nro 2773/75 tämän
muutoksen määräksi vahvistetaan kolme prosenttia,

olisi otettava huomioon toisaalta Euroopan talousyhteisön
ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja toisaalta Bulgarian
tasavallan ja Romanian välistä kauppaa ja kaupan liitän
näistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista sään

rehuviljamäärän arvo poikkeaa edellisellä vuosineljännek
sellä käytetystä enemmän kuin kolme prosenttia; tämän
vuoksi olisi tämä kehitys otettava huomioon vahvistet
taessa sulkuhintaa 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesä
kuuta 1995 väliseksi ajanjaksoksi,

ja (EY) Nro 3642/93 (13); sopimuksissa määrätyn järjes
telmän soveltamista muna-alalla koskevat yksityiskohtaiset
säännöt annetaan komission asetuksessa (EY) Nro 1559/
94 (14), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuk
sella (EY) Nro 481 /95, ja

tarvitse ottaa huomioon, ellei rehuviljamäärän hinnassa

vahvistettaessa 1 päivästä lokakuuta, 1 päivästä tammi
kuuta ja 1 päivästä huhtikuuta voimassa olevia maksuja ei
rehuviljan maailmanmarkkinahintojen kehitystä tarvitse
(') EYVL Nro L 282, 1.11.1975, s. 49
(2) EYVL Nro L 282, 1.11.1975, s. 64
(3) EYVL N:o L 392, 31.12.1987, s. 29
4) EYVL N:o L 323, 16.12.1994, s . 4

nöistä annetut neuvoston asetukset (EY) Nro 3641 /93 (12)

o EYVL N:o
(6) EYVL N:o
O EYVL N:o
(8) EYVL Nro
O EYVL Nro
(10) EYVL N:o
(") EYVL Nro
C2) EYVL Nro
(> 3) EYVL N:o

L 263, 19.9.1991 , s. 1
L 319, 21.12.1993, s . 1
L 319, 21.12.1993, s. 4
L 56, 29.2.1992, s . 9
L 200, 10.8.1993, s. 5
L 245, 1.10.1993, s. 88
L 49, 4.3.1995, s. 22
L 333, 31.12.1993, s. 16
L 333, 31.12.1993 , s. 17

H EYVL Nro L 166, 1.7.1994, s. 62

N:o L 69/34
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tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean
lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2771 /75 3 artiklassa säädetyt maksut ja kyseisen asetuksen 7 artik
lassa saman asetuksen 1 artiklassa tarkoitetuille tuotteille säädetyt sulkuhinnat vahvistetaan
liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE

muna-alan sulkuhintojen ja tuontimaksujen vahvistamisesta 28 päivänä maaliskuuta 1995
annettuun komission asetukseen (3)

Sulkuhinta

CN-koodi

ecua/ 1 00 kpl
62,26
13,21

0407 00 1 1
0407 00 19

Tuontimaksun
määrä

ecua/ 1 00 kpl

12,36 (')
3,659 (')

ecua/ 1 00 kg

ecua/ 1 00 kg

0407 00 30

100,42

0408 1 1 80

488,45

0408 19 81

220,92

31,21
146,08
63,68
68,05
141,09
36,21

0408 19 89

235,40

0408 91 80

409,93

0408 99 80

108,62

(') Tähän koodiin kuuluvista, Puolan, Unkarin ja Tsekin ja
tasavaltojen sekä yhteisön välisten sopimusten mukaisesti
tuotteista, joista on esitetty asetuksessa (ETY) N:o 2699/93
edellytyksin annettu EUR. 1 -todistus, kannetaan mainitun

(')
(')
(')
Π
C)(2)
Of)
Slovakian
tuoduista
säädetyin
asetuksen

liitteessä ilmoitetut maksut.

(2) Tähän koodiin kuuluvista Romanian ja Bulgarian sekä yhteisön välisten
sopimusten mukaisesti tuoduista tuotteista, joista on esitetty asetuksessa
(EY) N:o 374/94 säädetyin edellytyksin annettu EUR. 1 -todistus,
kannetaan mainitun asetuksen liitteessä ilmoitetut maksut.

(') MMA:ista peräisin olevien tuotteiden tuonti vapautetaan maksusta
päätöksen 91 /482/ETY 101 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
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KOMISSION ASETUS EY N:o 664/95 ,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 1995 ,
Sveitsistä peräisin olevien päärynöiden tuontiin sovellettavan tasoitusmaksun
poistamisesta ia etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

tarkoitetuilla edustavilla markkinoilla noteerattujen hinto

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

jen, jotka on saatu tai laskettu kyseisen asetuksen 5
artiklan mukaisesti, tämänhetkisen kehityksen perusteella

sen ,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä
markkinajärjestelystä 18 päivänä toukokuuta 1972
annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro 1035/72 ('),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan,

Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla ja asetuksella (EY)
N:o 3290/94 (2), ja erityisesti sen 27 artiklan 2 kohdan

voidaan todeta, että tulohinta on kahtena peräkkäisenä

markkinapäivänä viitehinnan kanssa vähintään samalla
tasolla; tämän vuoksi asetuksen (ETY) Nro 1035/72 26
artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetyt edelly
tykset täyttyvät näiden Sveitsistä peräisin olevien tuot
teiden tasoitusmaksun kumoamiseksi,

toisen alakohdan,
sekä katsoo, että

komission asetuksessa (EY) N:o 624/95 (3) otetaan käyt
töön Sveitsistä peräisin olevien päärynöiden tuontiin
sovellettava tasoitusmaksu ja lakataan soveltamasta etuus
tullia, ja
näiden Sveitsistä peräisin olevien tuotteiden komission
asetuksessa (ETY) Nro 21 18 /74 (4), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) Nro 249/93 H,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :
1 artikla

Kumotaan asetus (EY) Nro 624/95.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
(3)
(4)
O

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o
N:o

L
L
L
L
L

118, 20.5.1972, s. 1
349, 31.12.1994, s. 105
65, 23.3.1995, s. 23
220, 10.8.1974, s. 20
28, 5.2.1993, s. 45
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 665/95 ,
annettu 28 päivänä maaliskuuta 1995 ,
muna-albumiinin ja maitoalbumiinin sulkuhintojen ja niiden tuonnista kannet
tavien maksujen vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

kuorellisiin muniin sovellettavat sulkuhinnat ja maksu

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

säilytetään kyseisellä asetuksella muuttumattomina; sen
vuoksi myös asetuksessa (EY) N:o 3054/94 vahvistetut
muna-albumiinin ja maitoalbumiinin sulkuhinnat ja
niiden tuonnista kannettavat maksut on tarpeen säilyttää

sen ,

ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin
yhteisestä kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2783/75 ('),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o
4001 /87 (2), ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan ja 5
artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,
sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2783/75 1 artiklassa tarkoitettujen
tuotteiden sulkuhinnat ja niiden tuonnista kannettavat
maksut on vahvistettava ennakolta jokaiseksi vuosineljän
nekseksi muna-albumiinin ja maitoalbumiinin sulkuhin
tojen ja niiden tuonnista kannettavien maksujen vahvista
misesta komission asetuksessa N:o 200/67/ETY (3) esitet
tyjen laskentamenetelmien mukaisesti,

muuttumattomina,

merentakaisten maiden ja alueiden assosioinnista
Euroopan talousyhteisöön 25 päivänä heinäkuuta 1991
tehdyn neuvoston päätöksen 91 /482/ETY (6) 101 artiklan
1 kohdan mukaisesti merentakaisista maista ja merenta
kaisilta alueilta peräisin olevien tuotteiden tuonti vapaute
taan maksusta, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjan
lihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

muna-albumiinin ja maitoalbumiinin sulkuhinnat ja
niiden tuonnista kannettavat maksut on viimeksi vahvis

tettu komission asetuksessa (EY) N:o 3054/94 (4), kaudeksi
1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 1995, ja
sen vuoksi ne on vahvistettava uudelleen kaudeksi

1

päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta; tämä vahvistus

1 artikla

Vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 2783/75 2 artiklassa
säädetyt tuonnista kannettavat maksut ja kyseisen

on tehtävä kuorellisiin muniin saman kauden aikana

asetuksen 5 artiklassa saman asetuksen 1 artiklassa tarkoi

sovellettavan sulkuhinnan ja maksun perusteella,
tämä sulkuhinta ja tämä maksu vahvistetaan muna-alan
sulkuhintojen ja maksujen vahvistamisesta 28 päivänä
maaliskuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY)

tetuille tuotteille säädetyt sulkuhinnat liitteessä.

N:o 663/95 0,

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

2 artikla

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o

L 282, 1.11.1975, s. 104
L 377, 31.12.1987, s. 44
134, 30.6.1967, s. 2834/67
L 323, 16.12.1994, s. 6

(-*) Ks. tämän virallisen lehden sivu 33

<6) EYVL N:o L 263, 19.9.1991 , s. 1
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LIITE

muna-albumiinin ja maitoalbumiinin sulkuhintojen ja niiden tuonnista kannettavien
maksujen vahvistamisesta 28 päivänä maaliskuuta 1995 annettuun komission asetukseen (')

Sulkuhinta

CN-koodi

maara

\
3502 10 91
3502 10 99
3502 90 51
3502 90 59

Tuontimaksun

ecua/ 1 00 kg

ecuas/ 100 kg

469,38
62,91
469,38
62,91

126,73
17,17
126,73
17,17

(') MMA:ista peräisin olevien tuotteiden tuonti vapautetaan maksusta
päätöksen 91 /482/ETY 101 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Nro L 69/37

Nro L 69/38
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KOMISSION ASETUS EY) N:o 666/95 ,
annettu 28 päivänä maaliskuuta 1995 ,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan
määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltä
vien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta,

sen ,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjes
telmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista sään
nöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 3223/94 ('), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 553/95 (2), ja erityisesti
sen 4 artiklan 1 kohdan,

edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiin
teät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esite

tylle tasolle,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä
joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro
3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 150/95 (4), ja erityisesti sen 3 artiklan
3 kohdan,

1 artikla

Asetuksen (EY) Nro 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut
tuonnin

kiinteät arvot vahvistetaan

liitteessä

taulukossa merkityllä tavalla.

sekä katsoo, että

2 artikla

asetuksessa (EY) Nro 3223/94 säädetään Uruguayn kier
roksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 1995.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
0
O
(4

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o

L
L
L
L

337, 24.12.1994,
56, 14.3.1995, s.
387, 31.12.1992,
22, 31.1.1995, s.

olevassa

s. 66
1
s. 1
1

29 . 3. 95

LH

N:o L 69 /39

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
28 päivänä maaliskuuta 1995 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
CN-koodi

0702 00 15

0707 00 15

0709 90 73

Kolmannen maan koodi (')

Tuonnin kiinteä
arvo

052

94,4

204

87,3

212

95,9

624

171,3

999

112,2

052

100,7

053

166,9

068

73,4

204

51,1

624

207,3

999

119,9

052

129,7

204

89,4

624

196,3

999

138,5

(') Komission asetuksessa (EY) n:o 3079/94 (EYVL n:o L 325, 17.12.1994, s. 17) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi
"999" tarkoittaa "muuta alkuperää".

Nro L 69/40
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 667/95 ,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 1995,
puuvillan tuen määrän vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

asetuksessa (EY) N:o 195/95 tarkoitettujen sääntöjen ja
yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta komission tällä
hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin
voimassa oleva tuki olisi muutettava tämän asetuksen 1

ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjan ja erityisesti
puuvillaa koskevassa pöytäkirjassa N:o 4 olevan 3 ja 10
kohdan, sellaisena kuin se on muutettuna Espanjan ja
Portugalin liittymisasiakirjalla ja erityisesti siihen liitetyllä
pöytäkirjalla N:o 14 ja komission asetuksella (ETY) N:o
4006/87 ('),
ottaa huomioon puuvillan tukijärjestelmän ykisistä sään
nöistä 27 päivänä heinäkuuta 1981 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2169/81 (2), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) Nro 1554/93 (3), ja
erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2169/81 5 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu tuki vahvistetaan komission asetuksessa (EY)
Nro 195/95 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 61 5/95(0, ja

artiklan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 2169/81 5 artiklassa tarkoitettu tuki
puuvillalle, josta siemeniä ei ole poistettu, vahvistetaan
49,393 ecuksi 100 kilogrammalta.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
(')
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o

L
L
L
L

377, 31.12.1987, s. 49
211 , 31.7.1981 , s . 2
154, 25.6.1993, s . 23
24, 1.2.1995, s. 109

H EYVL N:o L 64, 22.3.1995, s. 13
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 668 /95 ,
annettu 28 päivänä maaliskuuta 1995 ,

valkoisen sokerin ia raakasokerin tuontimaksujen vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevat
maksut olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukai

sesti, ja

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 283/95 (2), ja erityisesti

maksujärjestelmän tavanomaisen toiminnan mahdollista
miseksi olisi kyseisten maksujen laskemisessa otettava
huomioon 27 päivänä maaliskuuta 1995 alkavan viite
kauden aikana noteerattu kelluvien valuuttojen edustava

sen 16 artiklan 8 kohdan,

markkinakurssi,

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä
joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) N:o 150/95 (4), ja erityisesti sen 5

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

artiklan,

sekä katsoo, että

Asetuksen (ETY) N:o 1785/81 16 artiklan 1 kohdassa

valkoisen sokerin ja raakasokerin tuontiin sovellettavat
maksut vahvistetaan komission asetuksessa (EY)
N:o 1957/94 O, sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) N:o 655/95 (6),

tarkoitetut vakiolaatuisen raakasokerin sekä
sokerin tuontimaksut vahvistetaan liitteessä.

asetuksessa (EY) Nro 1957/94 mainittujen yksityiskoh
taisten sääntöjen soveltamisesta komission käytettävissä

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 1 995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 1995.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2
,)
(4)
O

EYVL
EYVL
EYVl
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o
N:o

L
L
L
L
L

177, 1.7.1981 , s. 4
34, 14.2.1995, s. 3
387, 31.12.1992, s. 1
22, 31.1.1995, s. 1
198 , 30.7.1994, s . 88

¥) EYVL N:o L 68, 28.3.1995, s. 27

valkoisen

N:o L 69/42
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29 . 3 . 95

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

LIITE

valkoisen sokerin ja raakasokerin tuontimaksujen vahvistamisesta 28 päivänä maaliskuuta
1995 annettuun komission asetukseen

(ecua/100 kg)
CN-koodi

Tuontimaksun määrä (3)

1701 11 10

37,60 0

1701 11 90

37,60 (')

1701 12 10

37,60 (')

1701 12 90

37,60 (')

1701 91 00

46,91

1701 99 10

46,91

1701 99 90

46,91 (2)

(') Sovellettavan tuontimaksun määrä lasketaan komission asetuksen (ETY) N:o 837/68 (EYVL Nro L 151 , 30.6.1968,

s. 42), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1428/78 (EYVL N:o L 171, 28.6.1978,
s. 34), 2 tai 3 artiklan säännösten mukaisesti.

(2) Nykyistä määrää voidaan asetuksen (ETY) N:o 1785/81 16 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti soveltaa
myös sellaisesta valkoisesta sokerista tai raakasokerista, johon on lisätty muita kuin maku- tai väriaineita, saataviin
sokereihin .

(') MMArista peräisin olevien tuotteiden tuonti vapautetaan maksusta päätöksen 91 /482/ETY 101 artiklan 1 kohdan
mukaisesti .
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 669/95 ,
annettu 28 päivänä maaliskuuta 1995 ,

viljojen , jauhon ja maltaiden tuontimaksuun lisättävien maksujen vahvistami
sesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakir
jalla, ja erityisesti sen 12 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä
joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
3813/92 (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 150/95 0,

päivänä maaliskuuta 1995 alkavan viitekauden aikana
kelluvien valuuttojen noteerattu todettu edustava markki
nakurssi, ja

tämän päivän cif-hintojen ja cif-termiinihintojen perus
teella tällä hetkellä voimassa oleviin maksuihin lisättävät
maksut on muutettava tämän asetuksen liitteen mukai

sesti,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 1766/92 1 artiklan 1 kohdan a, b ja

sekä katsoo, että

c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuontia varten

viljojen ja maltaiden maksuihin lisättävät maksut vahviste
taan komission asetuksessa (EY) Nro 1938/94 (4) ja kaikissa

vahvistetaan liitteessä.

ennakolta vahvistettuihin

maksuihin lisättävät maksut

sitä muuttavissa asetuksissa,
2 artikla

maksujärjestelmän tavanomaisen toiminnan mahdollista
miseksi maksujen laskemisessa olisi otettava huomioon 27

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
O
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o

L
L
L
L

181 , 1.7.1992, s. 21
387, 31.12.1992, s. 1
22, 31.1.1995, s. 1
198, 30.7.1994, s. 39

Γ η Ί
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viljojen, jauhon ja maltaiden tuontimaksuun lisättävien maksujen vahvistamisesta
28 päivänä maaliskuuta 1995 annettuun komission asetukseen

A. Viljat ja jauhot
(ecua/t)
Kuluva

1 , jakso

2, jakso

3, jakso

3

4

5

6

0709 90 60

0

4,55

3,96

2,29

0712 90 19

0

4,55

3,96

2,29

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

1,96

1,95

1005 10 90

0

4,55

3,96

2,29

1005 90 00

0

4,55

3,96

2,29

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

3,81

3,81

3,81

CN-koodi

I

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 15

0

0

0

0

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

8 . Maltaat

(ecua/t)
Kuluva

1 , jakso

2, jakso

3, jakso

4, jakso

3

4

5

6

7

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

11Q7 20 00

0

0

0

0

0

CN-koodi
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II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 2 päivänä maaliskuuta 1995 ,
eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tiettyjen
neuvoston direktiivissä 92/ 118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnissa tehtyjen

päätösten 94/187/EY, 94/309/EY, 94/344/EY ja 94/446/EY muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(9 5/8 8 /EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

tuotteet, kaviot ja sorkat sekä niistä valmistetut tuotteet,
jotka on tarkoitettu jatkokäsiteltäviksi ja joita ei ole tarkoi
tettu ihmis- tai eläinravinnoksi,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

päätöksellä 94/775/EY (6) muutetaan edellä mainitut
päätökset siten, että niitä sovelletaan 28 päivästä helmi
kuuta 1995; on ilmeistä, että kolmannet maat eivät

ottaa huomioon eläinten terveyttä ja kansanterveyttä
koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön
sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske
direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direk
tiivin 90/425/ ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainit

kykene täyttämään uusia tuontiedellytyksiä mainittuun
päivämäärään mennessä; kaupankäynnin keskeytymisen
välttämiseksi on tarpeen lykätä kyseisten päätösten sovel
tamispäivä 1 päivään heinäkuuta 1995,

tujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset,
17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin
92/ 118/ETY ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityi

päätökset 94/ 187/EY, 94/309/EY, 94/344/EY
94/446/EY on muutettava vastaavasti, ja

sesti sen 10 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo, että

ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

komission päätöksissä 94/ 187/EY (2), 94/309/EY (3),
94/344/EY (4) ja 94/446/EY (*) vahvistetaan eläinten
terveyttä koskevat edellytykset ja eläinlääkäritodistukset
siltä osin, kuin on kyse seuraavien tuotteiden tuonnista
kolmansista maista: suolet, tietyt lemmikkieläinruoat ja
tietyt parkitsemattomat, pieniriskisiä aineita sisältävät,
lemmikkieläimille tarkoitetut syötävät tuotteet, käsitelty

Korvataan päätöksen 94/ 187/EY 2 artiklassa päivämäärä
"28 päivästä helmikuuta 1995" päivämäärällä "1 päivästä

eläinvalkuainen, mukaan lukien tällaista valkuaista sisäl
tävät eläinravinnot, sekä luu ja luutuotteet, sarvet ja sarvi

2 artikla

(') EYVL N:o L 62, 15.3.1993 , s. 49
(2) EYVL N:o L 89, 6.4.1994, s . 18

1 artikla

heinäkuuta 1995".

Korvataan päätöksen 94/309/EY 2 artiklassa päivämäärä
"28 päivästä helmikuuta 1995" päivämäärällä "1 päivästä
heinäkuuta 1995".

3 EYVL N:o L 137, 1.6.1994, s. 62

(4) EYVL N:o L 154, 21.6.1994, s. 45
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3 artikla

Korvataan päätöksen 94/344/EY 2 artiklassa päivämäärä
"28 päivästä helmikuuta 1995* päivämäärällä "1 päivästä

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

heinäkuuta 1995".

Tehty Brysselissä 2 päivänä maaliskuuta 1995.
4 artikla

Komission puolesta
Korvataan päätöksen 94/446/EY 2 artiklassa päivämäärä
"28 päivästä helmikuuta 1995" päivämäärällä "1 päivästä

Franz FISCHLER

heinäkuuta 1995".

Komission jäsen
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ALUEIDEN KOMITEA

TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS
Alueiden komitean 1 ja 2 päivänä helmikuuta 1995 pidetyssä 6. täysistunnossaan
antama ja Euroopan unionin neuvoston 10 päivänä maaliskuuta 1995 pidetyssä
1833 . istunnossaan vahvistama

Euroopan unionin neuvosto on 10 päivänä maaliskuuta 1995 pidetyissä 1833. istunnossaan
hyväksynyt alueiden komitean työjärjestyksen seuraavan muutoksen, jonka komitea on
antanut 1 ja 2 päivänä helmikuuta 1995 pidetyssä 6. täysistunnossaan:
Korvataan 19 artikla seuraavasti :
"19 artikla

1 . Työvaliokunta valitaan kahdeksi vuodeksi. Se muodostuu kolmestakymmenestä
kuudesta jäsenestä, joista yksi on puheenjohtaja, yksi ensimmäinen varapuheenjohtaja
ja yksi jäsen kustakin maasta varapuheenjohtajan asemassa. Työvaliokunnan kokoon
pano vastaa mahdollisimman tarkasti Euroopan yhteisöjen maantieteellistä tasapainoa.
2.

Puheenjohtaja ja enimmäinen varapuheenjohtaja valitaan täysistunnossa ilman

keskustelua suljetulla lippuäänestyksellä annettujen äänten enemmistöllä. Äänestys
voidaan suorittaa ainoastaan jos kaksi kolmannesta jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan
ja ensimmäisen varapuheenjohtajan valinta suoritetaan erillisillä äänestyskerroilla.
Muut työvaliokunnan jäsenet voidaan valita samalla äänestysmenettelyllä yhteiseltä
listalta.

3. Jos yhteistä listaa ei ole, jokainen jäsen valitaan erillisellä äänestyksellä ensim
mäisellä äänestyskerralla annettujen äänten enemmistöllä, seuraavilla äänestyskerroilla
suhteellisella enemmistöllä. Työvaliokunta laatii listan viidestätoista varapuheenjoh
tajan asemassa olevasta jäsenestä ja esittää sen täysistunnolle hyväksyttäväksi."
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