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I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2494/95 ,
annettu 23 päivänä lokakuuta 1995 ,

yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön
muksen ja erityisesti sen 213 artiklan,

teen vertailuun makrotaloudellisissa ja kansainvälisissä
yhteyksissä ja jotka ovat erillään kansallisiin ja mikrota
loudellisiin tarkoituksiin käytettävistä indekseistä,
perustamissopi

ottaa huomioon komission ehdotuksen ('),

inflaatio tiedetään ilmiöksi, joka on havaittavissa kaikissa
kaupallisen toiminnan muodoissa, mukaan lukien sijoitus

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

hyödykkeiden ostot, julkiset hankinnat, työvoimakustan
nukset sekä kuluttajien suorittamat ostot; tarvitaan joukko
tilastoja, joista kuluttajahintaindeksit muodostavat olen
naisen osan, jotta voidaan havainnollistaa rahanarvon
alenemisen kehittyminen kansallisella tasolla sekä jäsen

ottaa huomioon Euroopan rahapoliittisen instituutin

valtioiden välisellä tasolla,

lausunnon (3),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (4),
sekä katsoo, että

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109 j artiklassa
edellytetään, että komissio ja ERI antavat kertomuksia
neuvostolle jäsenvaltioiden edistymisestä talous- ja raha
liiton toteuttamiseen liittyvien jäsenvaltioiden velvolli
suuksien täyttämisessä vakaan hintatason säilyttämiseksi,
edellä mainitussa perustamissopimuksen 109 j artiklassa
tarkoitetun lähentymisperusteista tehdyn pöytäkirjan 1
artiklassa määrätään, että jäsenvaltioiden saavuttama hinta
tason vakauden aste ilmaistaan rahanarvon alenemisena,

joka on laskettu kuluttajahintaindeksin avulla yhtäläisin
perustein, kansallisten määritelmien erot huomioon
ottaen; nykyisiä kuluttajahintaindeksejä ei laadita suoraan
verrannollisin, yhtäläisin perustein,

yhteisö ja erityisesti sen vero- ja rahapolitiikasta vastaavat

jäsenvaltioissa jo laadittujen tai tulevaisuudessa laaditta
vien samankaltaisten kuluttajahintaindeksien asemesta tai
lisäksi on mahdollista laatia vertailukelpoisia kuluttajahin
taindeksejä,

vertailukelpoisten indeksien laatimisesta aiheutuu kustan
nuksia, joista komissio ja jäsenvaltiot vastaavat osaltaan,

yhteisten tilastointistandardien luominen kuluttajahintain

dekseille on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sellainen
tehtävä, joka voidaan toteuttaa tehokkaasti ainoastaan
yhteisön tasolla, ja vertailukelpoisten kuluttajahintaindek
sien tietojen keruu ja indeksien laadinta on toteutettava
jokaisessa jäsenvaltiossa tilastojen laadinnasta kansallisella
tasolla vastaavien elinten ja laitosten toimesta,

talous- ja rahaliiton toteutumista silmällä pitäen on
tarpeen, että käytettävissä on koko yhteisön kattava kulut
tajahintaindeksi, ja

viranomaiset tarvitsevat sellaisia säännöllisiä ja ajantasaisia

kuluttajahintaindeksejä, joita voidaan käyttää inflaatioas
(') EYVL N:o C 84, 6.4.1995, s. 7
(J) EYVL N:o C 249, 25.9.1995

neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom perustettu
tilasto-ohjelmakomitea (TOK) on antanut puoltavan
lausunnon asetusehdotuksesta,

(3) Lausunto annettu 31 päivänä maaliskuuta 1995 (EYVL N:o C
236, 1 1.9.1995, s. 11 ).

(«) EYVL N:o C 236, 11.9.1995, s. 11

(n EYVL N:o L 181 , 28.6.1989, s. 47
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ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla
Tavoite

Tämän asetuksen tavoitteena on laatia tilastolliset perus
teet yhteisön tasolla vertailukelpoisten kuluttajahintain
deksien laskemiseksi .

2 artikla
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan :

a) ilmaisulla yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi
(YKHI)' jokaisen jäsenvaltion laatimaa vertailukelpoista
kuluttajahintaindeksiä,

b) ilmaisulla 'Euroopan kuluttajahintaindeksi (EKHI)'
komission (Eurostat) yhteisöä varten jäsenvaltioiden
YKHIen perusteella laatimaa kuluttajahintaindeksiä,

c) ilmaisulla 'rahaliiton kuluttajahintaindeksi (RLKHI)'
komission (Eurostat) talous- ja rahaliiton puitteissa
laskemaa kuluttajahintaindeksiä niiden jäsenvaltioiden
YKHIen perusteella, joita perustamissopimuksen 109 k
artiklan mukainen poikkeus ei koske, niin kauan kuin
kyseisiä poikkeuksia on olemassa.
3 artikla
Soveltamisala

YKHI perustuu jäsenvaltion talousalueella kuluttajien
tarpeiden välittömäksi täyttämiseksi myyntiin asetettujen
tavaroiden ja palvelujen hintoihin. Komissio päättää
painotukseen liittyvistä kysymyksistä 14 artiklassa
säädettyä menettelyä noudattaen.
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a) I vaihe

Komissio (Eurostat) laatii yhdessä jäsenvaltioiden

kanssa viimeistään maaliskuussa 1996 perustamissopi
muksen 109 j artiklassa (lähentymisperusteet) tarkoi
tettua kertomusta varten joukon väliaikaisia kuluttaja
hintaindeksejä kullekin jäsenvaltiolle. Nämä indeksit
perustuvat kokonaan olemassa olevien kansallisten
kuluttajahintaideksien sisältämiin tietoihin muokat
tuina erityisesti seuraavasti :

i) omistusasuminen, jätetään pois,

ii) terveys- ja koulutuspalvelut, jätetään pois,

iii) tietyt muut hyödykkeet, joita useat jäsenvaltiot
eivät sisällytä indeksiin tai käsittelevät eri tavoin,
jätetään pois;
b) II vaihe
YKHIä on sovellettava tammikuun 1997 indeksistä

alkaen. Yhteinen indeksin perusjakso on vuosi 1996.
Arviot hintojen vaihteluista tammikuuta 1997 edeltä
vien 12 kuukauden ajalta ja sitä seuraavien kuukausien
ajalta laaditaan vuoden 1996 indeksien pohjalta.
2. Komissio (Eurostat) voi tarvittaessa jäsenvaltion
pyynnöstä ja ERIä kuultuaan myöntää poikkeuksia 1
kohdan säännöksistä enintään yhden vuoden ajaksi siltä
osin kuin asianomainen jäsenvaltio joutuu merkittävästi
mukauttamaan tilastointijärjestelmäänsä täyttääkseen tässä
asetuksessa säädetyt velvoitteet.
3 . Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvitta
vista toimenpiteistä — jotka ovat välttämättömiä YKHIen
vertailukelpoisuuden takaamiseksi sekä niiden luotetta
vuuden ja asianmukaisuuden ylläpitämiseksi ja vahvista
miseksi — päätetään ERIn kuulemisen jälkeen 14 artik
lassa säädettyä menettelyä noudattaen .

4 artikla

Vertailukelpoisuusvaatimukset

6 artikla

YKHIt ovat vertailukelpoisia, jos ne kuvastavat yksin
omaan hintavaihteluiden tai kansallisten kulutustottu

musten välisiä eroja.

YKHIt, jotka eroavat käsitteiden, menetelmien tai niiden
määrittelyssä ja laadinnassa noudatettujen käytäntöjen
osalta, eivät ole vertailukelpoisia.

Komissio (Eurostat) antaa 14 artiklassa säädettyä menet
telyä noudattaen säännöt, joita on noudatettava YKHIen
vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.
5 artikla

Aikataulu ja erivapaudet

1 . Vertailukelpoisten kuluttajahintaindeksien aikaansaa
misessa tarvittavat toimenpiteet toteutetaan asteittain
seuraavasti :

Perustiedot

Perustiedot ovat ne tavaroiden ja palvelujen hinta- ja
painotustiedot, jotka ovat tarpeen ottaa huomioon indek
sien vertailukelpoisuuden takaamiseksi 4 artiklassa sääde
tyin ehdoin.
Nämä tiedot kerätään tilastoyksiköistä yhteisön tuotanto

järjestelmän havainnointia ja analyysia varten 15 päivänä
maaliskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY)
N:o 696/93 (!) tarkoitettujen tilastoyksiköiden keräämistä
tiedoista tai muista vastaavista lähteistä edellyttäen, että
tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuja vertailukelpoi

suusehtoja noudatetaan.
(') EYVL N:o L 76, 30.3.1993, s. 1
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N:o L 257/3

7 artikla

11 artikla

Lähteet

Julkaiseminen

Tilastoyksiköiden, jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet
yhteistyöhön hintatietojen keruuta ja toimittamista varten,
on sallittava tosiasiallisten markkinahintojen tarkkailu ja
annettava luotettavia ja täydellisiä tietoja pyydettynä ajan

Komissio (Eurostat) julkaisee 5 työpäivän kuluessa 10
artiklassa tarkoitetun ajanjakson päättymisestä YKHIn,
EKHIn ja RLKHIn sekä 14 artiklassa säädettyä menet
telyä noudattaen valittujen, 9 artiklassa tarkoitettujen

kohtana.

luokkien alakokonaisuuksia koskevat hintaindeksit.

1.

8 artikla

12 artikla

Keräämistiheys

Tietojen vertailukelpoisuus

YKHI, EKHI ja RLKHI laaditaan kuukausittain .

2. Hintatiedot on kerättävä kerran kuukaudessa. Jos
harvemmin tapahtuva keruu ei estä 4 artiklassa tarkoitet
tujen vertailukelpoisuusvaatimusten mukaista YKHIn
laatimista, komissio (Eurostat) voi myöntää poikkeuksia
kuukaisittaisesta keruusta. Tämä järjestely ei ole esteenä
useammin tapahtuvalle hintatietojen keruulle .
3 . YKHIn painotuksia on ajantasaistettava niin usein
kuin 4 artiklassa tarkoitetut vertailukelpoisuusvaatimukset

edellyttävät. Tämä ei velvoita suorittamaan tutkimuksia
kotitalouksien varainkäytöstä useammin kuin viiden
vuoden välein, paitsi niiden jäsenvaltioiden osalta, joissa
14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen todetaan

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) sen
pyynnöstä tiedot, 6 artiklan nojalla kerätyt mukaan lukien,
riittävän yksityiskohtaisessa muodossa, jotta voidaan
arvioida 4 artiklassa tarkoitettujen vertailukelpoisuusvaati
musten noudattamista ja YKHIen laatua.

13 artikla

Rahoitus

Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä säädetään kustannusten ja tehokkuuden
suhde tarkoin huomioon ottaen ja edellyttäen, että niistä
ei aiheudu merkittäviä lisäkuluja missään jäsenvaltiossa,

sellaisia kulutustottumusten muutoksia, että useammin

paitsi jos komissio (Eurostat) sitoutuu vastaamaan kahdesta

tapahtuvat tutkimukset ovat välttämättömiä.

kolmasosasta lisäkustannuksia näiden toimenpiteiden
täytäntöönpanon kahden ensimmäisen vuoden ajan .

9 artikla
14 artikla

Tulosten käsittely

Jäsenvaltioiden on käsiteltävä kerätyt tiedot YKHIn tuot
tamiseksi Laspeyres-tyyppisen indeksin pohjalta kattaen
kansainvälisen COICOP-luokittelun (Classification of
Individual Consumption by Purpose) ( ) hyödykeryhmät,

jotka sopeutetaan 14 artiklassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen vertailukelpoisten YKHIen laatimiseksi.
Samaa menettelyä noudattaen on määriteltävä ne menetel
mät, menettelyt ja mallit, joilla taataan vertailukelpoisuus
vaatimusten täyttäminen .

Menettely

1 . Komissiota avustaa asetettu tilasto-ohjelmakomitea,
jäljempänä "komitea".
2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen
tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa
ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa
asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perusta
missopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten
edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto
tekee

10 artikla

komission

ehdotuksesta.

Komiteaan

kuuluvien

jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa
artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu
äänestykseen .

Tulosten toimittaminen

Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne

Jäsenvaltioiden on toimitettava YKHIt komissiolle (Euro
stat) 30 päivän kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jota
indeksit koskevat.

ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos

suunnitellut

toimenpiteet

eivät

ole

komitean

lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio

(') Yhdistyneiden kansakuntien julkaisu, F-sarja N:o 2, 3. tarkis
tettu versio, taulukko 6.1 , muutettu OECDssä (DES/NI/86.9),
Pariisi 1986

tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista
toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmis
töllä.

N:o L 257/4
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Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden
määräajassa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa,
komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.
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erityisesti niiden luotettavuutta sekä vertailukelpoisuusvaa
timusten noudattamista silmällä pitäen .
Näissä kertomuksissa komissio lausuu mielipiteensä 14
artiklassa tarkoitetun menettelyn toteutumisesta ja
ehdottaa tarvittaessa asianmukaisiksi katsomiaan muutok

15 artikla

sia.

16 artikla

Tarkistus

Komissio (Eurostat) antaa komiteaa kuultuaan ja kahden
vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä, ja
uudelleen kahden vuoden kuluessa siitä, kertomuksen

neuvostolle tämän asetuksen nojalla laadituista YKHIstä,

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhtei
söjen virallisessa lehdessä.

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

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä lokakuuta 1995.

Neuvoston puolesta
P. SOLBES MIRA

Puheenjohtaja
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N:o L 257/5

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2495/95 ,
annettu 26 päivänä lokakuuta 1995 ,

tiettyjen hedelmien ja vihannesten Espanjan ja yhteisön, lukuun ottamatta Portu
galia, välisen täydentävän kaupan järjestelmän (TKJ) tietyistä soveltamista koske
vista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

kuuta 1995 asti tomaattien, latva-artisokkien ja melonien
osalta,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjan,

olisi muistutettava, että asetuksen (ETY) N:o 3944/89
tilastoseurantaa ja jäsenvaltioiden eri ilmoituksia koskevia
määräyksiä sovelletaan varmistamaan TKJ:n toiminta, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja
vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon tuoreiden hedelmien ja vihannesten
täydentävän kaupan järjestelmän soveltamista koskevista
yleisistä säännöistä 23 päivänä lokakuuta 1989 annetun

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3210/89 ('), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 381 8/92 (2),
ja erityisesti sen 9 artiklan,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

1 artikla

sekä katsoo, että

Liitteessä olevien CN-koodeihin kuuluvien tomaattien,

latva-artisokkien ja melonien osalta asetuksen (ETY) N:o
komission asetuksessa (ETY) Nro 816/ 89 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
997/95 (4), vahvistetaan hedelmien ja vihannesten täyden
tävän kaupan järjestelmän alaisten tuotteiden luettelo 1
päivästä tammikuuta 1990; tomaatit, latva-artisokat ja
melonit ovat näiden tuotteiden joukossa,

komission asetuksessa (ETY) N:o 3944/89 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o
3308 /91 (*), määritetään tuoreiden hedelmien ja vihan

nesten täydentävän kaupan järjestelmän, jäljempänä 'TKJ',

3210/ 89

2

artiklassa

tarkoitetut

kaudet

vahvistetaan

samassa liitteessä .

2 artikla

Sovelletaan asetuksen (ETY) Nro 3944/89 määräyksiä
Espanjasta yhteisön muille markkinoille Portugalia
lukuun ottamatta lähetettäviin 1 artiklassa tarkoitettuihin
tuotteisiin .

soveltamista koskevat säännöt,

komission asetuksessa (EY) Nro 2247/95 Q määritetään
asetuksen (ETY) Nro 3210/89 2 artiklassa tarkoitetut
kaudet 5 päivään marraskuuta 1995 asti tomaattien, latva
artisokkien ja melonien osalta; mahdollisuudet lähettää
tuotteita muille yhteisön markkinoille Portugalia lukuun
ottamatta sekä yhteisön markkinatilanne johtavat määrit
tämään liitteen mukaisesti kauden I 31 päivään joulu
(•) EYVL N:o L 312, 27.10.1989, s . 6
(2) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 15
(3) EYVL Nro L 86, 31.3.1989, s. 35

{") EYVL N:o L 101 , 4.5.1995, s. 16
O EYVL Nro L 379, 28.12.1989, s. 20
(6) EYVL Nro L 313, 14.11.1991 , s. 13
(A EYVL N:o L 229 . 26.9.1995. s . 3

Mainitun asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa säädetty
ilmoitus toimitetaan kuitenkin viimeistään joka tiistai
edellisen viikon aikana lähetettyjen määrien osalta.

Asetuksen (ETY) Nro 3944/89 9 artiklan ensimmäisessä
alakohdassa säädetyt ilmoitukset tehdään kerran kuukau
dessa viimeistään jokaisen kuukauden 5 päivänä edellisen
kuukauden aikana tapahtuneiden lähetysten osalta; tarvit
taessa ilmoitukseen merkitään ilmaisu "ei ole".

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä marraskuuta 1995.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 1995.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE

Asetuksen (ETY) N:o 3210/89 2 artiklassa tarkoitettujen kausien määrittely
Kausi 6. marraskuuta — 31 . joulukuuta 1995

CN-koodi

Kausi

0702 00 45

I

0702 00 50

I

Latva-artisokat

0709 10 40

I

Melonit

0807 10 90

I

Tavaran kuvaus

Tomaatit
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2496/95 ,
annettu 26 päivänä lokakuuta 1995 ,

maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

kaupassa hinnat on vahvistettava ottaen

erityisesti

huomioon :

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopi
muksen,

a) kolmansien

maiden

markkinoilla

noudatetut

hinnat;

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä mark

kinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 ('), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1538/
95 (2) ja erityisesti sen 1 7 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo, että

b) kolmansista maista lähtöisin olevien tavaroiden
kolmansiin

määrämaihin

suuntautuvan

tuonnin

edullisimmat hinnat;

c) kolmansissa viejämaissa noteeratut tuottajahinnat
ottaen tarvittaessa huomioon näiden maiden myön
tämät tuet;

asetuksen (ETY) N:o 804/68 17 artiklan nojalla mainitun
asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvä
listen kauppahintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön
hintojen välinen erotus on mahdollista kattaa vientituella,
liittymisasiakirjan 228 artiklan mukaisesti solmittujen
sopimusten määrittämissä rajoissa,
asetuksen (ETY) N:o 804/68 mukaan kyseisen asetuksen 1
artiklassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden

d) vapaasti yhteisön rajalla -tarjoushinnat;
asetuksen (ETY) N:o 804/68 17 artiklan 3 kohdan
mukaan maailmanmarkkinatilanteen tai tiettyjen markki

noiden erityisvaatimusten vuoksi voi olla tarpeen eriyttää
kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden
tuki niiden määräpaikan mukaan,

tukia vahvistettaessa on otettava huomioon :

— maidon ja maitotuotteiden hinta- ja saatavuustilanne ja
kehitysnäkymät yhteisön markkinoilla sekä maidon ja
maitotuotteiden hintatilanne ja kehitysnäkymät kan
sainvälisessä kaupassa,

— kaupanpitämisestä aiheutuvat kustannukset sekä edul
lisimmat kuljetuskustannukset yhteisön markkinoilta
yhteisön satamiin tai muihin vientipaikkoihin, samoin
kuin määrämaihin kuljettamisesta aiheutuvat kustan
nukset,

— maito- ja maitotuotealan yhteisen markkinajärjestelyn
tavoitteet, joita ovat hintojen ja kaupan tasapainoisen
tilanteen ja luonnollisen kehityksen turvaaminen
kyseisillä markkinoilla,
— liittymisasiakirjan 228 artiklan mukaisesti solmittujen
sopimusten määrittämät rajat,
— häiriöiden välttämisestä yhteisön markkinoilla saatava
etu,

— suunniteltuihin vientitoimiin liittyvät taloudelliset
seikat,

asetuksen (ETY) N:o 804/68 17 artiklan 5 kohdan
mukaan on yhteisön hintoja vahvistettaessa otettava
noudatetuista hinnoista huomioon ne, jotka osoittautuvat

asetuksen (ETY) N:o 804/68 17 artiklan 3 kohdassa sääde
tään vientitukea saavien tuotteiden luettelon sekä kyseisen
tuen määrän vahvistamisesta vähintään joka neljäs viikko;
tuen määrä on kuitenkin mahdollista pysyttää samantasoi
sena yli neljän viikon ajan,
maito- ja maitotuotealan vientitukia koskevista erityisistä
yksityiskohtaisista säännöistä 27 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1466/95 (3), sellai
sena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2452/
95 (4), 12 artiklan mukaan lisättyä sokeria sisältäville
maitotuotteille myönnettävän tuen on oltava kahden osan
summa, joista toisen tarkoituksena on ottaa huomioon
maitotuotteiden määrä ja toisen lisätyn sakkaroosin määrä;
viimeksi mainittua osaa on käytettävä kuitenkin vain, jos
lisätty sakkaroosi on tuotettu yhteisössä korjatuista sokeri

juurikkaista tai sokeriruo'oista; sellaisten CN-koodeihin ex
0402 99 1 1 , ex 0402 99 19, ex 0404 90 51 , ex 0404 90 53 ,

ex 0404 90 91 ja ex 0404 90 93 kuuluvien tuotteiden
osalta, joiden rasvapitoisuus on enintään 9,5 painopro
senttia ja maidon rasvattoman kuiva-aineen pitoisuus
vähintään 15 painoprosenttia, on ensimmäinen edellä
tarkoitettu osa vahvistettava 100 kilogrammalle kokonaista
tuotetta; muille CN-koodeihin 0402 ja 0404 kuuluville
lisättyä sokeria sisältäville tuotteille kyseinen osa on
laskettava kertomalla perusmäärä kyseisen tuotteen maito
tuotteiden pitoisuudella; kyseinen perusmäärä on saman
suuruinen kuin kokonaisessa tuotteessa oleville maitotuot

viennin kannalta edullisimmiksi, koska kansainvälisessä

teille kilogrammalta vahvistettava tuki,

(') EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 13
(2) EYVL N:o L 148, 30.6.1995, s. 17

(3) EYVL N:o L 144, 28.6.1995, s. 22
(4 EYVL N:o L 252, 20.10.1995, s. 12
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toinen osa on laskettava kertomalla sokerialan yhteisestä
markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 1785/81 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1 1 01 /95 (2), 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitet
tujen tuotteiden vientipäivänä voimassa olevan tuen
perusmäärä kokonaisen tuotteen sakkaroosipitoisuudella,

juustoille myönnettävä tuki lasketaan suoraan kulutukseen
tarkoitetuille tuotteille; juuston kuoret ja tähteet eivät ole
tätä käyttötarkoitusta vastaavia tuotteita; kaikkien tulkin
nallisten epäselvyyksien välttämiseksi olisi täsmennettävä,
että juustot, joiden vapaasti rajalla -arvo on alle 181,13
ecua 100 kilogrammalta, eivät saa tukea,
komission asetuksessa (ETY) N:o 896/84 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) Nro
222/88 (4), annetaan täydentäviä säännöksiä tukien myön
tämisestä markkinointivuoden vaihtuessa; näissä säännök

sissä annetaan mahdollisuus eriyttää tuet tuotteiden
valmistuspäivän mukaan,

sulatejuustoille myönnettävän tuen laskemiseksi on
tarpeen säätää, että jos niihin lisätään kaseiinia ja/tai
kaseinaatteja, kyseistä määrää ei saa ottaa huomioon,
näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta maito
ja maitotuotealan nykyiseen markkinatilanteeseen sekä
erityisesti kyseisten tuotteiden hintoihin yhteisössä ja
maailmanmarkkinoilla seuraa, että tämän asetuksen liit

teessä mainittujen tuotteiden tuki olisi vahvistettava siinä
mainitun suuruiseksi,

neuvoston asetuksessa (ETY) Nro 990/93 (% sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1380/95 (6), kielletään Euroopan talousyhteisön ja Jugosla

27. 10 . 95

vian liittotasavallan (Serbia ja Montenegro) välinen kaup
pa; tätä kieltoa ei sovelleta tiettyihin tapauksiin, jotka
luetellaan tyhjentävästi kyseisen asetuksen 2, 4, 5 ja 7
artiklassa; tämä olisi otettava huomioon tukia vahvistet
taessa,

maito- ja maitotuotealan vientitukia koskevista erityisistä
yksityiskohtaisista säännöistä 27 päivänä heinäkuuta 1968
annetun komission asetuksen (ETY) Nro 1098/68 Q,
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella

(ETY) Nro 2767/90 (8), kumoamisesta johtuen viittaukset
kohdealueisiin korvataan yhteisön ulkomaankaupan ja
jäsenmaiden välisen kaupan tilastoinnissa käytetyistä
maiden nimikkeistä 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun
komission asetuksen (EY) Nro 3079/94 f) liitteessä määri
tellyillä kohdemaiden koodinumeroilla, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

1.

Asetuksen (ETY) Nro 804/68 17 artiklassa tarkoitetut

sellaisenaan vietävien tuotteiden vientituet vahvistetaan
liitteessä mainitun suuruisiksi .

2. CN-koodeihin 0401 , 0402, 0403, 0404, 0405 ja 2309
kuuluvien tuotteiden määränpäähän Nro 400 suuntautu
vaan vientiin ei vahvisteta tukea.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 1995.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

')
2)
3)
4)
*)

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
110, 17.5.1995, s. 1
91 , 1.4.1984, s. 71
28, 1.2.1988 , s. 1
102, 28.4.1993, s. 14

EYVL N:o L 138 , 21.6.1995, s. 1

f) EYVL N:o L 184, 29.7.1968, s. 10
8) EYVL N:o L 267, 29.9.1990, s. 14
(9) EYV L N :O L 325, 17.12.1994, s. 17
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ito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 26 päivänä lokakuuta 1995 annettuun
komission asetukseen

(ecua/100 kg nettopaino, jollei toisin ilmoiteta)
Tuen

Tuen

Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

5,586

0402 21 91 500

+

115,79

+

5,586

0402 21 91 600

+

125,48

+

5,586

0402 21 91 700

+

131,17

0401 20 11 500

+

8,635

0402 21 91 900

+

137,59

0401 20 19 100

+

5,586

0402 21 99 100

+

103,97

8,635

0402 21 99 200

+

104,68

Tuote koodi

Määräpaikka f)

0401 10 10 000

+

0401 10 90 000
0401 20 11 100

määrä f")

määrä (**)

0401 20 19 500

+

0401 20 91 100

+

11,50

0402 21 99 300

+

105,97

0401 20 91 500

+

13,40

0402 21 99 400

+

113,27

0401 20 99 100

+

11,50

0402 21 99 500

+

115,79

0401 20 99 500

+

13,40

0402 21 99 600

+

125,48

0401 30 11 100

+

17,20

0402 21 99 700

+

131,17

0401 30 11 400

+

26,53

0402 21 99 900

+

137,59

0401 30 11 700

+

39,85

0402 29 15 200

+

0,6000

0401 30 19 100

+

17,20

0402 29 15 300

+

0,9108

+

26,53

0402 29 15 500

+

0,9596

0401 30 19 400

0401 30 19 700

+

39,85

0402 29 15 900

+

1,0321

0401 30 31 100

+

47,46

0402 29 19 200

+

0,6000

0401 30 31 400

+

74,12

0402 29 19 300

+

0,9108

0401 30 31 700

+

81,73

0402 29 19 500

+

0,9596

0401 30 39 100

+

47,46

0402 29 19 900

+

1,0321

0401 30 39 400

+

74,12

0402 29 91 100

+

1,0397

0401 30 39 700

+

81,73

0402 29 91 500

+

1,1327

0401 30 91 100

+

93,15

0402 29 99 100

+

1,0397

0401 30 91 400

+

136,90

0402 29 99 500

+

1,1327

+

159,76

0402 91 11 110

+

5,586

0401 30 91 700

11,50

0401 30 99 100

+

93,15

0402 91 11 120

+

0401 30 99 400

+

136,90

0402 91 11 310

+

18,18

0401 30 99 700

+

159,76

0402 91 1 1 350

+

22,29

0402 10 11 000

+

60,00

0402 91 11 370

+

27,10

60,00

040291 19 110

+

5,586

0402 10 19 000

+

0402 10 91 000

+

0,6000

0402 91 19 120

+

0402 10 99 000

+

0,6000

0402 91 19 310

+

18,18

0402 21 1 1 200

+

60,00

0402 91 19 350

+

22,29

0402 21 1 1 300

+

91,08

0402 91 19 370

+

27,10

95,96

0402 91 31 100

+

22,72

+

32,03

0402 21 1 1 500

+

11,50

0402 21 1 1 900

+

103,21

0402 91 31 300

0402 21 17 000

+

60,00

0402 91 39 100

+

22,72

0402 21 19 300

+

91,08

0402 91 39 300

+

32,03

0402 21 19 500

+

95,96

0402 91 51 000

+

26,53

103,21

0402 91 59 000

+

26,53

+

93,15
93,15

0402 21 19 900

+

0402 21 91 100

+

103,97

0402 91 91 000

0402 21 91 200

+

104,68

0402 91 99 000

+

0402 21 91 300

+

105,97

0402 99 11 110

+

0,0559

0402 21 91 400

+

113,27

0402 99 11 130

+

0,1150
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Tuotekoodi

Määräpaikka f)

0402 99 11 150
0402 99 11 310
0402 99 11 330
0402 99 11 350
0402 99 19 110
0402 99 19 130
0402 99 19 150

+
+
+
+
+
+
+

0402 99 19 310
0402 99 19 330
0402 99 19 350
0402 99 31 110
0402 99 31 150
0402 99 31 300
0402 99 31 500
0402 99 39 110

+
+
+
+
+
+
+
+

0402 99 39 150
0402 99 39 300
0402 99 39 500
0402 99 91 000
040299 99 000

+
+
+
+
+

0403
0403
0403
0403
0403
0403

10 02 000
10 04 200
10 04 300
10 04 500
10 04 900
10 06 000

0403
0403
0403
0403

10
10
10
10

Tuotekoodi

Määräpaikka (*)
r

määrä ( )

0403 90 51 100
0403 90 51 300
0403 90 53 000
0403 90 59 110
0403 90 59 140
0403 90 59 170
0403 90 59 310

+
+
+
+
+
+
+

0403 90 59 340
0403 90 59 370
0403 90 59 510
0403 90 59 540
0403 90 59 570
0403 90 61 100
0403 90 61 300
0403 90 63 000

+
+
+
+
+
+
+
+

5,586
8,635
11,50
17,20
26,53
39,85
47,46
74,12
81,73
93,15
136,90

0,8173
0,9315
0,9315

0403 90 69 000
0404 90 11 100
0404 90 11 910
0404 90 11 950
0404 90 13 120

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

—
—
—
—
—
—

0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90

13 130
13 140
13 150
13 911
13 913
13 915

+
+
+
+
+
+

90,27
95,10
102,29
5,586
11,50
17,20

12000
14 200
14 300
14 500

+
+
+
+

—
—
—
—

040490
0404 90
0404 90
0404 90

13917
13 919
13 931
13 933

+
+
+
+

26,53
39,85
18,02
22,09

0403 10 14 900
0403 10 16 000

+
+

—
—

0404 90 13 935
0404 90 13 937

+
+

26,86
31,75

0403 10 22 100
0403 10 22 300

+
+

5,586
8,635

0404 90 13 939
0404 90 19 110

+
+

33,19
103,05

0403
0403
0403
0403
0403

24000
26 000
32 100
32 300
34000

+
+
+
+
+

11,50
17,20
0,0559
0,0864
0,1150

040490
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90

115
120
130
135
150

+
+
+
+
+

103,74
105,03
112,26
114,74
124,35

0403 10 36 000

+

0,1720

0404 90 19 160

+

130,00

0403 90 11 000

+

59,14

0404 90 19 180

+

136,35

0403 90 13 200

+

59,14

0404 90 31 100

+

59,14

0403 90 13 300

+

90,27

0404 90 31 910

+

0403 90 13 500

+

95,10

0404 90 31 950

+

0403 90 13 900

+

102,29

0404 90 33 120

+

59,14

0403 90 19 000

+

103,05

0404 90 33 130

+

90,27

0403 90 31 000

+

0,5914

0404 90 33 140

4-

95,10

0403 90 33 200

+

0,5914

0404 90 33 150

+

102,29

0403 90 33 300

+

0,9027

0404 90 33 911

+

0403 90 33 500
0403 90 33 900

+
+

0,9510
1,0229

0404 90 33 913
0404 90 33 915

+
+

11,50
17,20

aani

-4-

1.0305

0404 90 33 917

+

26.53

10
10
10
10
10

**9 nnn

T.Uer!„,

maara ( )

0,1735
20,98
25,17
33,46
0,0559
0,1150
0,1735
20,98
25,17
33,46
0,2463
34,83
0,4746
0,8173
0,2463
34,83
0,4746

19
19
19
19
19

Tuen

159,76
0,0559
0,0864
0,1150
0,1720
59,14
5,586
18,02
59,14

5,586
18,02

5,586
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Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

0404 90 33 919

+

39,85

0404 90 99 990

+

0404 90 33 931

+

18,02

0405 00 1 1 200

+

120,98

0404 90 33 933

+

22,09

0405 00 1 1 300

+

152,20

0404 90 33 935

+

26,86

0405 00 1 1 500

+

156,10

0404 90 33 937

+

31,75

0405 00 1 1 700

+

160,00

0404 90 33 939

+

33,19

0405 00 19 200

+

120,98

0404 90 39 110

+

103,05

0405 00 19 300

+

152,20

0404 90 39 1 1 5

+

103,74

0405 00 19 500

+

156,10

0404 90 39 120

+

105,03

0405 00 19 700

+

160,00

0404 90 39 130

+

0405 00 90 100

+

181,13

0405 00 90 900

+

233,21

0406 10 20 100

+

0404 90 39 150

+

0404 90 51 100

+

0404 90 51 910

+

0404 90 51 950

+

0404 90 53 110

+

0404 90 53 130

+

määrä ("*)

112,26
114,74

Määräpaikka (*)

Tuen

Tuotekoodi

0,5914
0,0559

20,79

0406 10 20 230

404

0,9027

+

0,9510

0404 90 53 170

+

1,0229

0,9315

028
400

0,5914

0404 90 53 150

määrä (")

—

42,17

\
0406 10 20 290

34,33

028

0404 90 53 911

+

0,0559

400

0404 90 53 913

+

0,1150

404

—

34,33
—

***

42,17

028

11,87

0404 90 53 915

+

0,1720

0404 90 53 917

+

0,2653

0404 90 53 919

+

0,3985

0404 90 53 931

+

20,79

039

0404 90 53 933

+

24,95

400

0404 90 53 935

+

33,16

404

0404 90 53 937

+

34,51

..,

78,67

0404 90 59 130

+

1,0305

028

17,59

0404 90 59 150

+

1,1226

037

0404 90 59 930

+

0,5698

039

0404 90 59 950

+

0,8173

400

0404 90 59 990

+

0,9315

404

0404 90 91 100

+

0,5914

0404 90 91 910

+

0,0559

0404 90 91 950

+

0404 90 93 110

+

0,5914

0404 90 93 130

+

0,9027

0404 90 93 150

+

0,9510

+

1,0229

l

0404 90 93 170
l

0404 90 93 911

0,0559

+

0,1150

0404 90 93 915

+

0,1720

0404 90 93 917

+

0,2653

0404 90 93 919

+

0,3985

0404 90 93 931

+

037

0406 10 20 620

0406 10 20 630

20,79

+

\

0404 90 93 913

0406 10 20 610

0404 90 93 935
0404 90 93 937

+
+
+

21,10

039
400

404

\

0406 10 20 640

l

\

028

400
404

0406 10 20 650

028
037

1,1226

400

0,5698

404

+

0,8173

».»

0404 90 99 950

—

039

+

0404 90 99 930

—

037

+

0404 90 99 150

96,10
97,40

l

1,0305

+

84,55

028

039

0404 90 99 130

—

86,26

24,95
34,51

—

037

20,79

33,16

—

76,69

„,

—

0404 90 93 933

—

114,29
—

114,29
24,18
—

—

57,14
—

118,98
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MPlI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Tuen

Määräpaikka (*)

0406 10 20 660

+

0406 10 20 810

028

määrä (**)

—

27. 10 . 95

Tuotekoodi

Määräpaikka f)

0406 30 10 200

028
037

—

_

—

039

037
039

400

—

404

18,53

400

34,43
—

38,52

404

18,53
0406 10 20 830

Tuen

määrä (**)

0406 30 10 250

028
037

028

—

039

037

—

400
039

34,43

—

404

31,62

400

—

0406 30 10 300

028

31,62
0406 10 20850

028

400

037

—

037
039

039
400

—

\

404

38,34

.*.

0406 30 10 350

404

028

+

0406 10 20 900

+

0406 20 90 100

+

0406 20 90 913

028
400

50,55
—

56,51
—

037

38,34
0406 10 20 870

38,52

\

404

039

—

400
—

404

—

34,43
—

—

38,52

74,68

0406 30 10 400

028
037

404

—

039
».»

0406 20 90 915

404
...

028
400
404
...

0406 20 90 919

400

028
400

0406 20 90 917

74,68

028
400

404
»..

99,57
—

56,51
0406 30 10 450

028

99,57

037
039

—

105,78

400
404

—

...

105,78
0406 30 10 500

+

0406 30 10 550

028

+

0406 30 10 100

+

118,23

037
039

400
404
»-*

—

73,60
—

82,23
—

—

—

039

118,23

_

34,43

—

15,83
38,52

\
028

—

037

404

0406 30 10 150

—

—

400

0406 20 90 990

50,55

404

—

0406 30 10 600
—

—

15,85
—

18,06

028
037

039

—

—

400

50,55

404

22,16

...

56,51

27. 10. 95
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Määräpaikka (*)

Tuotekoodi

\

Tuen

määrä (")

028

0406 30 10 650

037

Tuotekoodi

Määräpaikka (")

0406 30 31 730

028

\

Tuen

määrä (")

—

037

—

039

039
400

N:o L 257/ 13

400

73,60

50,55

404

404

82,23

I
028

0406 30 10 700

—

56,51

I

037
039

400

0406 30 31 910

028
037

—

039

—

400

—

404

73,60

...

404

0406 30 31 930

82,23
028

0406 30 10 750

037
039
400

—

38,52

028
037
039
400

—

404

—

...

87,29
0406 30 31 950

—

028

—

50,55
—

56,51
—

037

97,53

039

028

0406 30 10 800

—

34,43

—

404

l

—

—

037
039
400

—

400
—

404
...

—

87,29

404

73,60

0406 30 39 100

+

0406 30 39 300

028
037

97,53

82,23
—

—

039

0406 30 31 100

+

0406 30 31 300

028

—

400

037
039
400
404
...

I
0406 30 31 500

028

404

0406 30 39 500

028
037

15,85

039

—

18,06

—

—

—

400

50,55

404

22,16

—

56,51
037

039
400
404
...

0406 30 39 700

028
037

—

34,43

039
400

—

404

38,52

...

0406 30 31 710

15,83
38,52

—

—

34,43

028

0406 30 39 930
037

—

—

—

73,60
—

82,23

028

—

037

039
400
404
...

—

039

34,43
—

38,52

400
404
...

—

73,60
—

82,23

Nro L 257/ 14
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Tuo te koodi

Määräpaikka (')

0406 30 39 950

028
037

039
400

Tuen määrä (")

—

27. 10. 95

Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

0406 90 06 900

+

0406 90 07 000

028

037

—

87,29

039

404

400

97,53
0406 30 90 000

028
037
039
400

...

0406 90 08 100

028
037

—

87,29

039

404

400

97,53
0406 40 50 000

028
400

404
» ¥ »

0406 40 90 000

028
400

—

...

0406 90 08 900

+

0406 90 09 100

028

111,22

037

400

—

0406 90 02 900

+

0406 90 03 100

028

—

—

—

114,29

140,08
—

114,29

—

140,08
0406 90 09 900

+

0406 90 12 000

028
037

114,29

039

404
***

140,08

404

039
400

114,29

039

105,52
111,22

028

—

037

—

404

0406 90 02 100

—

404

—

105,52

—

404

—

—

Tuen määrä f")

400

140,08

404

I

—

—

—

114,29
—

140,08

I

0406 90 14 100

—

028

037
037

—

039
400
404
# »»

039

! 14,29

400
404

140,08

...

0406 90 03 900

0406 90 04 100

+

028
037

0406 90 14 900

+

0406 90 16 100

028

—

—

037
039

114,29

400

404

» * *

0406 90 05 100

+

028

400
404
...

0406 90 05 900

+

0406 90 06 100

028
037

039
400

404
...

—

114,29

140,08

—

0406 90 16 900

+

0406 90 21 900

028

—

—

037

039

—

404

140,08
0406 90 04 900

140,08

—

039
400

114,29

—

037

—

039

114,29

400

—

404

140,08

—

—

114,29
—

140,08

—

—

114,29
—

133,36

—

—

—

0406 90 23 900

028
037

039
400

404
...

—

__

—

57,14
—

118,98

27. 10 . 95

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Tuote koodi

Määräpaikka (*)

0406 90 25 900

028
037
039
400
404
»..

0406 90 27 900

028
037
039
400
404
...

0406 90 31 119

028
037
039

039

57,14

400
404

—

1 18,98
—

...

0406 90 37 000

028

—

037

—

039

49,34

400
404

—

100,83
—

...

0406 90 61 000

028

—

037

—

—

—

114,29
—

114,29
—

—

—

114,29
—

140,08
—

79,13

404

14,07

404

123,07

...

79,08

...

162,64

028

...

0406 90 31 159

+

0406 90 33 119

028
037
039

—

0406 90 63 100

028
037

—

039

92,33

400

186,48

13,15

404

140,66
186,48

—

73,71
—

***

0406 90 63 900

028
037

—

—

—

61,55

400

131,87

54,92

404

14,07

...

...

79,08
_

—

61,55

039

400

028

—

92,33

51,33

404

0406 90 69 100

+

0406 90 69 910

028

70,33

145,05
—

—

039

61,55
61,55

400

51,33

400

131,87

404

13,15

404

037
039

...

037

—

—

...

73,71

028

—

037

—

0406 90 73 900

028
037

70,33
145,05
—

37,51

039

37,51

54,92

400

132,76

404

14,07

404

105,52

...

79,08

...

132,76

039
400

028
037
039

—

—

0406 90 75 900

028
037

—

039

—

400

51,33

400

404

13,15

404

...

0406 90 35 190

037

—

79,13

404

0406 90 33 951

028

162,64

039

0406 90 33 919

0406 90 35 990
—

Tuen määrä (")

400

400

I

Määräpaikka (*)

039

037

0406 90 33 151

Tuotekoodi

54,92

400

0406 90 31 151

Tuen määrä (**)

N:o L 257/ 15

028

...

73,71
—

0406 90 76 100

028

37,51

037

37,51

039

400

139,38

400

404

79,13

404

037
039

...

139,38

...

—

—

—

57,14
—

110,74
21,10
—

—

51,66
—

97,40

N:o L 257/ 16
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Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

0406 90 76 300

028
037

Tuen määrä (**)

—

Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

0406 90 85 995

028
037

—

039
400
404
» » »

0406 90 76 500

028

039

57,14

400

118,98

...

—

0406 90 85 999

037

404
•

0406 90 78 100

*

028

65,94

0406 90 86 100

+

028

...

0406 90 78 300

404
...

0406 90 78 500

028
037
039
400

404
...

0406 90 79 900

028
037
039

400

21,10

404

0406 90 86 300

51,66

028
037

—

039

97,40

400

...

0406 90 81 900

0406 90 86 400

028
037

—

1 18,98

039
400

—

0406 90 85 910

—

...

65,94

0406 90 86 900

0406 9085991

96,10
97,40

039
400

114,29

—

404
—

49,34
100,83

0406 90 87 100

+

0406 90 87 200

028

114,29
—

11,87

037
—

039
400
404

0406 90 87 300

114,29

028

17,59

039

37,51

400

400

139,38

404

404

79,13

139,38

028

\
0406 90 87 400

039

—

400

114,29

—

86,26
21,10
—

039

404
***

114,29

84,55

028

400

404

—

—

...

037
—

—

78,67

037

—

—

78,67

...
—

039

***

—

—

028

37,51

037

21,10

—

1 14,29

***

—

84,55

037

039

037

—

—

118,98

400

028

17,59

404

—

—

...

—

86,26
57,14

037

404

78,67

404

—

404

028

11,87

78,67

***

400

1 18,98

039

039

400

—

57,14

—

1 18,98

028

037

—

037

039

404

24,18

+

0406 90 86 200

037

400

Tuen määrä (**)

404

—

039
400

27. 10 . 95

96,10
-«-.

97,40
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Tuotekoodi

Määräpaikka (')

0406 90 87 951

028

Tuen määrä (")

Tuotekoodi

2309 10 15 500

+

037

37,51

2309 10 15 700

+

039

37,51

2309 10 19 010

+

400

132,76

2309 10 19 100

+

404

79,13

132,76

...

0406 90 87 971

028
037

24,18

I

039

65,06

404

—

1 18,98
028

—

400

34,33

404

0406 90 87 979

—

2309 10 19 200

+

2309 10 19 300

+

2309 10 19 400
2309 10 19 500

\

Tuen määrä (**)

—

—

—

—

—

+

+

2309 10 19 600

+

2309 10 19 700

+

—

2309 10 19 800

+

2309 10 70 010

'+

—

—

2309 10 70 100

+

19,03

2309 10 70 200

+

25,37
31,72

2309 10 70 300

+

2309 10 70 500

+

38,05

...

42,17

2309 10 70 600

+

44,39

028

24,18

2309 10 70 700

+

50,74

+

55,82

037

-I

2309 10 70 800

039

l

2309 90 35 010

+

2309 90 35 100

+

2309 90 35 200

+

2309 90 35 300

+

2309 90 35 400

+

2309 90 35 500

+

65,06

400
404

118,98
0406 90 88 100

+

0406 90 88 200

028

—

11,87

037
039

404

+

2309 90 39 010

+

—

2309 90 39 100

+

2309 90 39 200

+

2309 90 39 300

+

78,67

2309 90 39 400

+

17,59

2309 90 39 500

+

2309 90 39 600

+

2309 90 39 700

+

2309 90 39 800

+

—

...

028
037

2309 90 35 700

—

78,67

400

0406 90 88 300

Määräpaikka f)

—

400

0406 90 87 972

N:o L 257/ 17

-I

039

400
404

84,55

—

—-

_

—

—

—

—

—

—

—

2309 90 70 010

+

2309 90 70 100

+

19,03

2309 90 70 200

+

25,37

2309 90 70 300

+

31,72

2309 90 70 500

+

38,05

2309 90 70 600

+

44,39

...

86,26
2309 10 15 010

+

—

2309 10 15 100

+

—

2309 10 15 200

+

—

2309 10 15 300

+

—

2309 10 15 400

+

—

2309 90 70 700

+

50,74

2309 90 70 800

+

55,82

Q Määräpaikkaa koskevat koodinumerot esitetään komission asetuksen (EY) N:o 3079/94 liitteessä (EYVL N:o L 325, 17.12.1994, s. 17).
Kun on kyse muusta kuin kullekin "tuotekoodille" ilmoitetusta määräpaikasta, sovellettava tuen määrä ilmoitetaan merkinnällä **\
Merkinnällä " + " ilmoitetaan, että tuen määrää sovelletaan mihin tahansa muuhun kuin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun määräpaikkaan suuntautuvaan
vientiin.

(**) Jugoslavian liittotasavaltaan (Serbia ja Montenegro) suuntautuvaan vientiin voidaan myöntää tukea ainoastaan asetuksessa (ETY) N:o 990/93, sellaisena kuin
se on muutettuna, säädetyin edellytyksin.

Huomio: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL Nro L 366, 24.12.1987, s.
1 ), sellaisena kuin se on muutettuna.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2497/95 ,
annettu 26 päivänä lokakuuta 1995 ,

tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla
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 1 766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1863/95 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista markkinointivuonna 1995/96 koskevista yksi
tyiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 29
päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 1 502/95 (3), sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) Nro 181 7/95 (4), ja erityisesti sen 2
artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo, että

vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa
(EY) N:o 2492/95 (5), ja

asetuksen (EY) N:o 2492/95 2 artiklan 1 kohdassa sääde
tään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamis
kauden aikana poikkeaa 5 ecua tonnilta vahvistetusta
tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti; mainittu

poikkeaminen on tapahtunut; tämän vuoksi on tarpeen
tarkistaa asetuksessa (EY) Nro 2492/95 vahvistettuja tuon
titulleja,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) Nro 2492/95 liitteet I ja II
tämän asetuksen liitteillä I ja II .
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 1995 .

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 1995.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 181 , 1.7.1992, s. 21
(*) EYVL N:o L 179, 29.7.1995, s. 1

3 EYVL N:o L 147, 30.6.1995, s. 13

(♦) EYVL Nro L 175, 27.7.1995, s. 23

5 EYVL Nro L 256, 26.10.1995, s. 42
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LIITE I

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 2 kohdassa mainittujen tuotteiden tuontitullit
Tuontitulli tuotaessa
Tavaran kuvaus

CN-koodi

maa-, joki- tai
merikuljetuksena
Välimeren,
Mustanmeren tai

Tuontitulli tuotaessa

merikuljetuksena
muista satamista (3)
(ecua/t) (')

Itämeren satamista (ecua/t) (')
1001 10 00

Durumvehnä (2)

0,00

0,00

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

8,35

0,00

1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemen
8,35

0,00

keskilaatuinen

28,31

18,31

heikkolaatui nen

35,71

25,71

1002 00 00

Ruis

57,05

47,05

1003 00 10

Ohra, siemenvilja

57,05

47,05

1003 00 90

Ohra, muu kuin siemenvilja (4)

57,05

47,05

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

75,28

65,28

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (4)

75,28

65,28

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

57,05

47,05

vilja (4)

(') Tuotaessa vahvistamiskuukautta seuraavan kuukauden aikana näitä tuontitulleja tarkistetaan asetuksen (EY) N:o 1502/95 2 artiklan 1 kohdan kolmannen
alakohdan mukaisesti .

(2) Sellaisen durumvehnän osalta, joka ei vastaa asetuksen (EY) Nro 1502/95 liitteessä I tarkoitettua vähimmäislaatua, sovelletaan heikkolaatuiselle tavalliselle
vehnälle vahvistettua tullia.

(3) Atlantin valtameren kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta [asetuksen (EY) N:o 1 502/95 2 artiklan 4 kohta] tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuk
sesta, joka on :

— 3 ecua/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai
— 2 ecua/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa tai Iberian niemimaan Atlantin valta
meren puoleisella rannikolla.

(4) Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 8 ecua tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1502/95 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt
edellytykset täyttyvät.
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LIITE II

Tullien laskentatekijät (25.1 0.1 995:n ja 7.11.1995:n välisenä aikana):
1 . Vahvistamispäivää edeltävien kahden viikon keskiarvot:
Pörssinoteeraukset

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)
Noteeraus (ecua/t)

Lisä/Meksikonlahti (ecua/t)
Lisä/Suuret järvet (ecua/t)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Mid-America

Mid-America

HRS2 . 14 %

HRW2. 1 1 %

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

139,06

142,19

137,46

97,40

186,13 0

109,38 (')

13,61

10,95

11,43

—

18,70

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Maksut: Meksikonlahti—Rotterdam : 10,63 ecua/t; Suuret järvet/St. Laurent—Rotterdam : 28,31 ecua/t.

3. Tukipalkkiot [asetuksen (EY) N:o 1502/95 4 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta: 0,00 ecua/t].

—

—

—

—
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N:o L 257/21

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2498 /95 ,
annettu 26 päivänä lokakuuta 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, ja

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
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1740/95 (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)
N:o 3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) N:o 1 50/95 (4), ja erityisesti sen 3
artiklan 3 kohdan ,

sekä katsoo, että

1 artikla

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

kiinteät arvot vahvistetaan

liitteessä olevassa

taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla

asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kier
roksen

monenvälisten

kauppaneuvottelujen

tulosten

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 1995.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

C) EYVL N:o L 337, 24.12.1994, s. 66
O EYVL N:o L 167, 18.7.1995, s. 10
(3) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1

M EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1

N:o L 257/22
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LIITE

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

0702 00 40

ex 0707 00 30

0709 90 79

0805 30 30

Kolmannen

Tuonnin kiinteä

maan koodi (')

arvo

(ecua/100 kg)
CN-koodi

0806 10 40

Kolmannen

Tuonnin kiinteä

maan koodi (')

arvo

052

94,0

052

54,3

060

80,2

064

75,6

064

59,6

066

49,4

066

41,7

220

110,8

068

151,8

204

62,3
53,0

400
412

212

117,9

512
600

132,4
186,0
64,5

624

130,3

999

74,9

624

123,2

052

70,1

999

109,7

053

060

166,9
61,0

064

76,4

066

53,8

388

39,2

068

60,4

400

204

49,1

404

56,5
46,3
68,4
21,8

0808 10 92, 0808 10 94,
0808 10 98

624

149,4

508

999

87,2

512

052

55,6

524

57,4

204

77,5

528

48,0

624

196,3

800

72,7

999

109,8

804

26,9

052

66,4

999

51,4

388

62,5

052

99,0

400

151,4

064

512

54,8

388

520

0808 20 57

66,5

400

81,4
79,6
53,8

524

50,3

512

89,7

528

61,0

528

84,1

600

94,4

800

55,8

624

78,0

804

112,9

999

76,1

999

82,0

(') Komission asetuksessa (EY) N:o 3079/94 (EYVL Nro L 325, 17.12.1994, s. 17) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi 999 tarkoittaa muuta alkuperää .
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Nro L 257/23

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2499/95 ,
annettu 26 päivänä lokakuuta 1995 ,

tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien
lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

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) Nro 1 101 /95 (2),
ottaa

huomioon

muiden

sokerialan

tuotteiden

kuin

melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista sään

nöistä 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) Nro 1423/95 (3), ja erityisesti sen 1 artiklan
2 kohdan toisen alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan,

tullien määrät vahvistetaan komission asetuksessa (EY)
Nro 1 568/95 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) Nro 2488/95 (*), ja
asetuksessa (EY) Nro 1423/95 mainittujen sääntöjen
soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin
seuraa, että mainitut, tällä hetkellä voimassa olevat määrät

olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

/ artikla

Asetuksen (EY) Nro 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen
tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellet
tavat lisätullit vahvistetaan liitteen mukaisesti .

sekä katsoo, että

valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien
edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisä

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(>) EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4
(2) EYVL N:o L 110, 17.5.1995, s. 1

3 EYVL Nro L 141 , 24.6.1 995, s . 16

(4) EYVL N:o L 150, 1.7.1995, s. 36
O EYVL Nro L 256, 26.10.1995, s. 26
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valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien
hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 26 päivänä lokakuuta 1995 annet
tuun komission asetukseen

(ecuina)
CN-koodi

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

Edustava hinta

Lisätulli

100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

23,66

4,47

23,66
23,66
23,66
28,42
28,42
28,42
0,28

9,70

4,28
9,27
11,02

6,50
6,50
0,37

(') Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 431 /68 (EYVL N:o L 89, 10.4.1968, s . 3) 1 artiklassa määritellylle vakiolaa
dulle .

(2) Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/ 72 (EYVL N:o L 94, 21.4.1972, s . 1 ) 1 artiklassa määritellylle vakiolaa
dulle.

(3) Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.
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N:o L 257/25

KOMISSION ASETUS (EY) Nro 2500/95 ,
annettu 26 päivänä lokakuuta 1995,
banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiön mukaisesti vuoden 1995

neljänneksi vuosineljännekseksi (toinen jakso)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

haetaan tietyn vuosineljänneksen tai tietyn alkuperäalueen

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

osalta asetuksen (EY) N:o 478/95 liitteessä I mainitulle
maalle tai maaryhmälle, ylittävät ohjeelliset määrät, sovel
letaan vähennysprosenttia,

sen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjeste
lystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 404/93 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 3290/94 (2),
ottaa huomioon banaanien tuontia yhteisöön koskevan

järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä 10 päivänä kesäkuuta 1993 annetun komission
asetuksen (ETY) N:o 1442/93 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 11 64/95 (4), ja
erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) Nro 404/93
täydentävistä yksityiskohtaisista säännöistä yhteisön
alueelle tuotavien banaanien tariffikiintiöjärjestelmästä ja
asetuksen (ETY) Nro 1442/93 muuttamisesta 1 päivänä
maaliskuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) Nro
478/95 (% sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella

koska Kamerunista peräisin oleville banaaneille haetut
määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät, olisi sovellet
tava vähennyskerrointa; B-luokan toimijoiden tekemät
Costa Ricasta peräisin olevia banaaneja koskevat tuontito

distushakemukset on hylättävä, koska tätä alkuperää ja
toimijaluokkaa koskevia määriä ei ollut enää käytettävissä
uusien hakemuksien osalta; tuontitodistuksia voidaan

antaa kaikissa muissa uusissa hakemuksissa esitetyille
määrille, ja
tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi, jotta
todistuksia voidaan antaa niin pian kuin mahdollista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

(EY) Nro 702/95 (% ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,
1 artikla

sekä katsoo, että
Tuontitodistukset annetaan banaanien tariffikiintiöiden

banaanien tuontitodistusten antamisesta vuoden

1995

neljänneksi vuosineljännekseksi sekä uusien hakemusten
jättämisestä 21 päivänä syyskuuta 1995 annetun asetuksen
(EY) Nro 2234/95 O, sellaisena kuin se on oikaistuna
asetuksella (EY) Nro 2329/95 (8), 2 artiklassa vahvistetaan
käytettävissä olevat määrät, joista voidaan esittää uusi
tuontitodistushakemus tariffikiintiön mukaisesti vuoden

mukaisesti asetuksen (EY) Nro 478/95 4 artiklan 1
kohdassa säädettyjen uusien hakemusten osalta vuoden
1995 neljänneksi vuosineljännekseksi:
a) uudessa todistushakemuksessa mainitulle määrälle,
kerrottuna vähennysprosentilla 0,989300 Kamerunista
peräisin olevien banaanien osalta,

1995 neljännen vuosineljänneksen osalta; asetuksen (EY)
Nro 478/95 4 artiklan 3 kohdassa säädetään niiden

määrien välittömästä määrittelystä, joille voidaan myöntää
tuontitodistuksia kyseiseltä alkuperäalueelta tai kyseisiltä
alkuperäalueilta,

komission asetuksen (ETY) Nro 1442/93 9 artiklan 3
kohdassa säädetään, että jos määrät, joille tuontitodistuksia
(')
(2)
(3)
(<)
0
(«)
O

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o
N:o
Nro
N:o

L
L
L
L
L
L
L

47, 25.2.1993, s. 1
349, 31.12.1994, s. 105
142, 12.6.1993, s. 6
117, 24.5.1995, s. 14
49, 4.3.1995, s. 13
71 , 31.3.1995, s. 84
225, 22.9.1995, s. 13

8 EYVL N:o L 235, 4.10.1995, s. 7

b) uudessa todistushakemuksessa mainitulle määrälle, jos
se on peräisin muualta kuin edellä a alakohdassa
mainitusta alkuperämaasta.
B-luokan toimijoiden tekemät Costa Ricasta peräisin
olevia banaaneja koskevat tuontitodistushakemukset hylä
tään .

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan

Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

N:o L 257/26
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 1995.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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N:o L 257/27

KOMISSION ASETUS (EY) Nro 2501 /95 ,
annettu 26 päivänä lokakuuta 1995 ,
maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 1 766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1863/95 (2), ja erityisesti

määrän muuntamiseen ja niiden perusteella määritetään
jäsenvaltioiden valuuttojen maatalouden muuntokurssit;
muuntokurssien vahvistamista ja soveltamista koskevat
yksityiskohtaiset säännöt annetaan komission asetuksessa
(ETY) N:o 1068 /93 (6), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1053/95 f),

tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan
muuttaa muuna aikana,

sen 13 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

neuvoston asetuksessa (ETY) Nro 990/93 (8), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 1380/95 f)
kielletään Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasa
vallan (Serbia ja Montenegro) välinen kauppa; tätä kieltoa
ei sovelleta tiettyihin tapauksiin, jotka luetellaan tyhjentä
västi asetuksen 2, 4, 5 ja 7 artiklassa; tämä olisi otettava

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 1766/92 13 artiklan mukaan
mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden
maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten
tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan
korvata vientituella,

huomioon tukia vahvistettaessa,

näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta vilja
alan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti näiden
tuotteiden noteerauksiin ja hintoihin yhteisössä ja maail
manmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liit

tuet

on

vahvistettava

ottaen

huomioon

neuvoston

asetuksen (ETY) Nro 1766/92 soveltamista koskevista
tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myön
tämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden
osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun
komission asetuksen (EY) Nro 1501 /95 (3) 1 artiklassa

teessä mainitun suuruiseksi, ja

viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheen
johtajansa asettamassa määräajassa,

tarkoitetut tekijät,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

maltaisiin sovellettava tuki on laskettava ottaen huomioon

kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava viljamäärä;
nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY) Nro 1501 /95,

maailmanmarkkinatilanne

tai

tiettyjen

markkinoiden

erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden
tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan,

neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3813/92 (4), sellaisena

1 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 1766/92 1 artiklan c kohdassa
tarkoitettujen maltaiden vientituet vahvistetaan liitteessä
mainitun suuruisiksi .

2 artikla

kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro

150/95 O, 1 artiklassa määriteltyjä edustavia markkina
kursseja käytetään kolmannen maan valuuttana ilmoitetun
(•)
(2)
(3)
(<)
(5

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
179, 29.7.1995, s. 1
147, 30.6.1995, s. 7
387, 31.12.1992, s. 1
22, 31.1.1995, s. 1

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 1995.
(6) EYVL N:o L 108, 1.5.1993, s. 106
f) EYVL N:o L 107, 12.5.1995, s. 4
(8) EYVL N:o L 102, 28.4.1993, s. 14

M EYVL N:o L 138, 21.6.1995, s. 1
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 1995.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE

maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 26 päivänä lokakuuta 1995 annet
tuun komission asetukseen

(ecua/t)
Tuotekoodi

1107 10 19 000

1107 10 99 000
1107 20 00 000

Tuen määrä (')

0,00
—

—

(') Jugoslavian liittotasavaltaan (Serbia ja Montenegro) suuntautuvaan vientiin
myönnetään tukea ainoastaan asetuksessa (ETY) N:o 990/93, sellaisena kuin se
on muutettuna, säädetyin edellytyksin.

27. 10 . 95
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Nro L 257/29

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2502/95 ,
annettu 26 päivänä lokakuuta 1995,

maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 863/95 (2), ja erityisesti

150/95
1 artiklassa määriteltyjä edustavia markkina
kursseja käytetään kolmannen maan valuuttana ilmoitetun
määrän muuntamiseen ja niiden perusteella määritetään
jäsenvaltioiden valuuttojen maatalouden muuntokurssit;
muuntokurssien vahvistamista ja soveltamista koskevat
yksityiskohtaiset säännöt annetaan komission asetuksessa

(ETY) N:o 1068/93 (6), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1053/95 f),

sen 13 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo, että

edellä mainituista säännöksistä seuraa, että korjauskerroin
olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti, ja

asetuksen (ETY) Nro 1766/92 13 artiklan 4 kohdan nojalla
lupahakemuksen jättöpäivänä sovellettavaa, vientikuukau
tena voimassa olevan kynnyshinnan mukaisesti tarkis

viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheen
johtajansa asettamassa määräajassa,

tettua vientitukea on sovellettava hakemuksesta tämän

luvan

voimassaoloaikana

toteutuvaan

vientiin;

tässä

tapauksessa tukeen on sovellettava korjauskerrointa,
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 1766/92 soveltamista
koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitu
kien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien
toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta
1995 annetussa komission asetuksessa (EY) Nro 1501 /
95 (3), sallitaan asetuksen (ETY) Nro 1766/92 1 artiklan 1
kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevan
korjauskertoimen vahvistaminen ; tämä kerroin on lasket
tava ottaen huomioon asetuksen (EY) Nro 1501 /95 1
artiklassa esitetyt tekijät,

neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3813/92 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 1766/92 13 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettu maltaiden ennakolta vahvistettuihin vientitu

kiin sovellettava korjauskerroin vahvistetaan liitteessä.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 1995.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
O
4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

Nro
N:o
Nro
Nro

L
L
L
L

181 ,
179,
147,
387,

1.7.1992, s. 21
29.7.1995, s . 1
30.6.1995, s . 7
31.12.1992, s . 1

O EYVL Nro L 22, 31.1.1995, s. 1
(6) EYVL Nro L 108, 1.5.1993, s. 106
O EYVL N:o L 107, 12.5.1995, s . 4
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maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 26 päivänä lokakuuta
1995 annettuun komission asetukseen

(ecua/t)
Tuotekoodi

Kuluva

1 , jakso

2, jakso

3 , jakso

4, jakso

5, jakso

1107 10 11 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 000

0

- 1,69

- 3,38

- 5,07

- 6,76

- 8,45

1107 10 91 000
1107 10 99 000

1107 20 00 000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(ecua/t)
Tuotekoodi

6, jakso

7, jakso

8, jakso

9. jakso

10 . jakso

11 . jakso

1107 10 11 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 000

- 10,14

- 11,83

- 11,83

- 11,83

- 11,83

- 11,83

1107 10 91 000
1107 10 99 000

1107 20 00 000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2503/95 ,

annettu 26 päivänä lokakuuta 1995 ,

viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen
vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa, sitä voidaan
muuttaa muuna aikana,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1 766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1863/95 (2), ja erityisesti
sen 13 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,
sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan mukaan
mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden
maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten
tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan
korvata vientituella,
tuet

on

vahvistettava

näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta vilja
alan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti näiden
tuotteiden noteerauksiin ja hintoihin yhteisössä ja maail
manmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liit
teessä mainitun suuruiseksi,

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 990/93 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o

1380/95 (*), kielletään Euroopan yhteisön ja Jugoslavian
liittotasavallan (Serbia ja Montenegro) välinen kauppa; tätä
kieltoa ei sovelleta tiettyihin tapauksiin, jotka luetellaan
tyhjentävästi asetuksen 2, 4, 5 ja 7 artiklassa; tämä olisi
otettava huomioon tukia vahvistettaessa, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto

ottaen

huomioon

neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista
tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myön
tämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden
osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun
komission asetuksen (EY) Nro 1501 /95 (3) 1 artiklassa

komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

tarkoitetut tekijät,

vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja
karkeisiin jauhoihin sovellettava tuki on laskettava ottaen
huomioon kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava
viljamäärä; nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY) Nro

Asetuksen (ETY) Nro 1766/92 1 artiklan a, b ja c kohdassa
tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden, maltaita
lukuun

ottamatta,

vientituet

vahvistetaan

liitteessä

mainitun suuruisiksi .

1501 /95,

maailmanmarkkinattanne tai tiettyjen markkinoiden

erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden
tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan,

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 1995.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 1995.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 181 , 1.7.1992, s. 21
O EYVL N:o L 179, 29.7.1995, s. 1

3 EYVL N:o L 147, 30.6.1995, s. 7

(4) EYVL N:o L 102, 28.4.1993, s. 14
O EYVL N:o L 138, 21.6.1995, s. 1
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viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovel
lettavien tukien vahvistamisesta 26 päivänä lokakuuta 1995 annettuun komission asetukseen
(ecua/t)
Tuotekoodi

Määräpaikka (')

Tuen määrä (2)

(ecua/t)
Tuotekoodi

Määräpaikka (')

0709 90 60 000

1101 00 11 000

0712 90 19 000

1101 00 15 100

01

1101 00 15 130

01

1001 10 00 200

—

—

—

1001 90 99 000
1002 00 00 000

1101 00 15 150

1003 00 90 000

1004 00 00 400

1005 10 90 000
1005 90 00 000

1007 00 90 000
1008 20 00 000

0

—

0
—

1101 00 15 170
—

—

—

—

1101 00 15 180
1101 00 15 190

01

0

1101 00 90 000

1003 00 10 000

1004 00 00 200

_

—

1001 10 00 400
1001 90 91 000

Tuen määrä (2)

1102 10 00 500
01

—

01

—

25,00

—

1102 10 00 700

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 900
1103 11 10 200
1103 11 10 400

1103 11 10 900
1103 11 90 200
1103 11 90 800

—

—

-0
-(3)

—

—

—

-(3)

—

—

(') Määräpaikat ovat:
01 kaikki kolmannet maat.

(2) Jugoslavian liittotasavaltaan (Serbia ja Montenegro) suuntautuvaan vientiin myönnetään tukea ainoastaan asetuksessa (ETY) N:o 990/93, sellaisena kuin se
on muutettuna, säädetyin edellytyksin.

(3) Tukea ei myönnetä, jos tuote sisältää puristettua jauhoa.

Huom. Alueet määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 2145/92, sellaisena kuin se on muutettuna, (EYVL N:o L 214, 30.7.1992,
s. 20).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2504/95 ,
annettu 26 päivänä syyskuuta 1995 ,
vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

muuttaa, jos maissin, vehnän tai ohran hinta muuttuu
merkittävästi ,

on syytä kertoa tällä asetuksella vahvistettavat tuotantotuet

sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 (5), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 863/95 (2), ja erityisesti
sen 7 artiklan 3 kohdan,

asetuksen (ETY) N:o 1722/93 liitteessä II esitetyillä
kertoimilla täsmällisen maksettavan määrän määrittämi

seksi,

viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheen
johtajansa asettamassa määräajassa,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 21

päivänä kesäkuuta 1976 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 1418/76 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 530/95 (4), ja erityisesti
sen 9 artiklan 3 kohdan,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

ottaa huomioon vilja- ja riisialan tuotantotukijärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 30
päivänä kesäkuuta 1993 annetun komission asetuksen
(ETY) Nro 1722/93 0, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 151 6/95 f5), ja erityisesti

1 . Asetuksen (ETY) Nro 1722/93 3 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu, tonneina maissista, vehnästä, perunasta, riisistä
tai rikkoutuneista riisinjyvistä saatua tärkkelystä ilmaistu

sen 3 artiklan ,

2. Asetuksen (ETY) Nro 1722/93 3 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu, tonneina ohra- tai kauratärkkelystä ilmaistu

sekä katsoo, että

tuotantotuki vahvistetaan 30,26 ecuksi tonnilta.

tuotantotuki vahvistetaan 0,00 ecuksi tonnilta.

asetuksessa (ETY) Nro 1722/93 määritellään tuotantotu
kien myöntämisen edellytykset; laskentaperuste määrätään
kyseisen asetuksen 3 artiklassa; näin lasketut tuotantotuet
on vahvistettava kerran kuukaudessa, ja niitä voidaan

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 1995.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä syyskuuta 1995.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L
L

181 ,
179,
166,
148,
159,

1.7.1992, s. 21
29.7.1995, s. 1
25.6.1976, s. 1
30.6.1995, s. 5
1.7.1993, s. 112

M EYVL N:o L 147. 30.6.1995. s . 49
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(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO

NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 23 päivänä lokakuuta 1995 ,

luvan antamisesta Saksan liittotasavallalle tehdä Puolan tasavallan kanssa sopi
mus, johon kuuluu poikkeusmääräyksiä jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsää
dännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen
77/388/ETY 2 ja 3 artiklaan

neuvoston

direktiivin

(95/435/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

sopimukseen sisältyy poikkeuksia kuudennen direktiivin
2 ja 3 artiklasta mainitun rajasillan rakentamisen osalta,

muille jäsenvaltioille on ilmoitettu Saksan hakemuksesta
20 päivänä helmikuuta 1995,

sen,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsää
dännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisävero
järjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17
päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston
direktiivin 77/388/ETY f), ja erityisesti sen 30 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

ilman poikkeusmääräyksiä Saksan alueella tehtävät raken
nustyöt olisivat arvonlisäveron alaisia Saksassa ja Puolan
alueella tehdyt kuudennen direktiivin soveltamisalan
ulkopuolella, ja lisäksi kaikki Puolasta lähtöisin olevat
Saksaan tuodut tavarat, joita käytetään rajasillan rakenta
miseen, olisivat arvonlisäveron alaisia Saksassa,

sopimuksen poikkeusmääräysten tarkoitus on yksinker
taistaa kyseisen rajasillan rakennustöistä vastaavien toimi
joiden verotussääntöjä, ja

poikkeusmääräykset vaikuttavat vain hyvin vähän
Euroopan yhteisöjen arvonlisäverosta saataviin omiin
varoihin,

kuudennen direktiivin 30 artiklan mukaisesti neuvosto voi

yksimielisesti komission ehdotuksesta antaa jäsenvaltioille
luvan tehdä kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön

kanssa sopimuksen, joka saattaa sisältää poikkeuksia tästä

ON TEHNYT TAMAN PAATOKSEN :

direktiivistä,

Saksan hallitus on hakenut komission pääsihteeristön 20

päivänä tammikuuta 1995 kirjaamalla kirjeellä lupaa tehdä
Puolan kanssa sopimuksen Saksan maantien B97 ja
Puolan maantien 274 yhdistämisestä ja rajasillan rakenta

misesta Neissejoen yli Gubenin ja Gubinekin alueella;
(') EYVL N:o L 145, 13.6.1977, s. 1 . Direktiivi sellaisena kuin se

on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/76/EY (EYVL N:o L
365, 31.12.1994, s. 53)

1 artikla

Saksan liittotasavallalle annetaan lupa tehdä Puolan tasa
vallan kanssa Saksan maantien B97 ja Puolan maantien

274 yhdistämisestä sekä Neissejoen ylittävän rajasillan
rakentamisesta Gubenin ja Gubinekin alueelle sopimus,
johon sisältyy poikkeuksia kuudennesta direktiivistä
77/388/ETY. Mainitut poikkeukset määritellään tämän
päätöksen 2 ja 3 artiklassa.
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Nro L 257/35

2 artikla

yhdistävän Neissejoen ylittävän rajasillan rakentamiseen

Poiketen kuudennen direktiivin 3 artiklasta Saksan liitto

Gubenin ja Gubinekin alueella. Poikkeusta ei kuitenkaan
sovelleta julkisten viranomaisten maahantuomiin tavaroi

tasavaltaan Gubenin alueella kuuluvan osan, jolla rakenne

taan Saksan maantien B97 ja Puolan maantien 274 yhdis
tävää Neissejoen ylittävää rajasiltaa, katsotaan kuuluvan
Puolan tasavallan alueeseen kyseisen sillan rakentamiseen
liittyvien tavaroiden toimittamisen ja palvelujen tarjoa

hin .

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle .

misen osalta.

3 artikla

Poiketen kuudennen direktiivin 2 artiklan 2 kohdasta
Puolasta lähtöisin olevien tavaroiden tuonti Saksaan ei ole

arvonlisäveron alaista siltä osin , kuin mainitut tavarat

käytetään Saksan maantien B97 ja Puolan maantien 274

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä lokakuuta 1995.
Neuvoston puolesta
P. SOLBES MIRA

Puheenjohtaja

N:o L 257/36
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NEUVOSTON PAATOS,

tehty 23 päivänä lokakuuta 1995 ,
varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan
(95/436/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 198 a artiklan,
ottaa huomioon jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä alueiden komiteaan 26 päivänä
tammikuuta 1994 alkaneeksi ja 25 päivänä tammikuuta 1998 päättyväksi toimikaudeksi 26
päivänä tammikuuta 1994 tehdyn neuvoston päätöksen 94/65/EY ('),
sekä katsoo, että

komiteassa on vapautunut varajäsenen paikka Juan Jose GARCIA ESCRIBANOn erottua,
mistä ilmoitettiin neuvostolle 12 päivänä heinäkuuta 1995, ja

Espanjan hallituksen ehdotus on otettava huomioon,
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Antonio GÖMEZ FAYREN nimetään alueiden komitean varajäseneksi Juan Jose
GARCĺA ESCRIBANOn tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään
tammikuuta 1998 saakka.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä lokakuuta 1995.
Neuvoston puolesta
P. SOLBES MIRA

Puheenjohtaja

C) EYVL N:o L 31 , 4.2.1994, s. 29
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Nro L 257/37

KOMISSIO

KOMISSION PAATÖS,
tehty 1 päivänä helmikuuta 1995,
Saksan tuesta Georgsmarienhutte GmbH:lle
(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)
(ETAtn kannalta merkityksellinen teksti)

(95/437/EHTY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

esittämään huomautuksensa komission päätöksessä esite
tyistä näkökohdista.

ottaa huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perusta
missopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan c alakohdan,
ottaa huomioon terästeollisuudelle myönnettävää tukea
koskevista yhteisön säännöistä 27 päivänä marraskuuta
1991 tehdyn komission päätöksen N:o 3855/91 /EHTY (1)
ja erityisesti sen 2 artiklan,

on mainitun päätöksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti

Saksan viranomaisille osoitettu kirje julkaistiin Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä (2) ja muita jäsenvaltioita ja
muita asianosaisia kehotettiin esittämään huomautuksensa

komissiolle yhden kuukauden määräajassa kyseisen
julkaisun päivämäärästä.

Saksan hallitus vastasi 31 päivänä tammikuuta 1994 lähe
tetyllä, seuraavana päivänä saapuneeksi kirjatulla teleko
piolla.

kehottanut asianosaisia antamaan lausuntonsa,

Lisäksi komissiolle lähettivät kirjeen seuraavat:
sekä katsoo, että

— The British Iron and Steel Producers Association

(BISPA) (28 päivänä maaliskuuta 1994 päivätty, 6
päivänä huhtikuuta 1994 saapunut kirje);
I

Saksan viranomaiset ilmoittivat 6 päivänä heinäkuuta
1993 päivätyllä kirjeellään komissiolle terästeollisuuden
tukea koskevien sääntöjen (päätös Nro 3855/9 1 /EHTY) 2
ja 6 artiklan mukaisesti tuesta Georgsmarienhiitte
GmbHrlle investointien tekemiseksi tutkimus- ja kehitys
työtä varten . Tuen määrä yhteensä oli 32,5 miljoonaa
Saksan markkaa ja edusti 30 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.

Saksan viranomaiset vastasivat 7 päivänä syyskuuta 1993

päivätyllä kirjeellä eräisiin niille 29 päivänä heinäkuuta
1993 päivätyssä kirjeessä esitettyihin kysymyksiin.
Komissio päätti marraskuussa 1993 aloittaa ehdotetun
valtion tuen osalta terästeollisuuden tukea koskevien sään

töjen 6 artiklan 4 kohdan mukaisen menettelyn.

— European

Independent Steel Works Association

(EISA) (6 päivänä huhtikuuta 1994 päivätty, 11 päivänä
huhtikuuta 1994 saapunut kirje);
— MEFOS Metallurgical and Metal Working Research
Plant (7 päivänä huhtikuuta 1994 päivätty, 8 päivänä
huhtikuuta 1994 saapunut kirje);
— Usinor Sacilor (8 päivänä huhtikuuta 1994 päivätty, 11
päivänä huhtikuuta 1994 saapunut kirje);

— Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvä edustusto
Euroopan unionissa (8 päivänä huhtikuuta 1994
päivätty, 18 päivänä huhtikuuta 1994 saapunut kirje).
Nämä kirjeet käännöksineen ja liitteineen toimitettiin
Saksan liittotasavallan pysyvälle edustustolle 21 päivänä
kesäkuuta 1994 päivätyssä kirjeessä.

päivänä joulukuuta 1993 päivätyllä kirjeellä [SG(93)D/

Saksan hallitus vastasi 24 päivänä kesäkuuta päivätyllä,
samana päivänä saapuneeksi kirjatulla kirjeellä. Komission
toimielinten ja Saksan hallituksen edustajat keskustelivat
epävirallisesti asiasta Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta

21737]. Samassa kirjeessä kehotettiin Saksan viranomaisia

1994.

(') EYVL N:o L 362, 31.12.1991 , s. 57

(2) EYVL N:o C 71 , 9.3.1994, s. 5

Saksan hallitukselle annettiin tämä päätös tiedoksi 31

N:o L 257/38

I FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

27. 10 . 95

Saksan hallituksen mukaan tämän kaltaista uunia käyte
tään ensimmäistä kertaa laatu- ja erikoisteräksen laajamit

Saksan viranomaiset toimittivat komissiolle uusia tietoja
11 päivänä heinäkuuta 1994 ja 26 päivänä lokakuuta 1994
päivätyissä kirjeissä.

taiseen tuotantoon .

Uudessa uunissa on erityistä (yksittäinen) ontto elektrodi,
jonka läpi raudan ja teräksen tuotannosta syntyvä rautapi
toinen pöly voidaan yhdessä hiilipölyn kanssa syöttää
teräksentuotantoprosessiin .

II

misen nykyisen masuunin ja konvertterin tilalle. Saksan

Lisäksi hiilimonoksidikaasujen jälkipoltto uunin sisällä ja
vastaava anodisäätely takaavat, että paloittelemattomat
autonromut voidaan kierrättää yksivaiheisesti taloudelli

hallituksen mukaan investoinnin tavoitteena on rautaa

sella ja ympäristöystävällisellä tavalla.

Investointihanke käsittää tasavirtavalokaariuunin rakenta

sisältävien jätetuotteiden (erityisesti 'rautapitoinen pöly' ja
'paloittelemattomien autonromujen') ympäristöystäväl

Saksan hallituksen tukikelpoisiksi arvioimat investointi
kustannukset olivat yhteensä 108,2 Saksan markkaa (57,1
miljoonaa ecua) ja muodostuivat seuraavasti:

linen käyttö ja sen seurauksena tuotantokustannusten
aleneminen .

(milj.
DM)

(milj .
ecua)

41,715

22,0

Erityiset T & K-käyttöön tarkoitetut ohjelmat ja käyttöjärjestelmät

6,000

3,2

Rakennustyöt

8,985

4,7

56,700

29,9

12,000

6,3

7,506

4,0

15,135

8,0

Kustannukset

Valokaariuuni ja pölynkeräilylaitteisto

Välisumma

Osuus sähkönsyöttöjärjestelmän rakennuskustannuksista
Henkilöstökustannukset

Muut käyttökustannukset:
— rautapitoisen pölyn syöttö onton elektrodin avulla
— reaktiotuotteina syntyvien primaaristen kaasujen jälkipoltto

— paloittelemattomien autonromujen sulatus yksivaiheisesti (diok
siini- ja furaanipäästöjen vähentäminen)
— suodatuspölyn seulonta hiukkaskoon mukaan
— kuivia anodeja käyttävän suurjännitesäätelyn kehittäminen
— valokaarijännitteen nostaminen

1,1

1,2

3,475

1,8

4,337

2,3

0,270

0,1

27,542

14,5

Tutkimuslaitos

2,200

1,2

Yleiset lisäkustannukset (30 % 7,506 miljoonan Saksan markan suurui
sista henkilöstökustannuksista, ks. edellä)

2,252

1,2

Välisumma

Kustannukset yhteensä

III

Saksan

2,075

2,250

viranomaisten

tukikelpoisina

pitämät

108,2

miljoonan Saksan markan (57 miljoonan ecun) suuruiset

108,2

57,1

— T & K-avustus (30 % 1 08,2
milj. DM:sta)

32,5 milj . DM

Yhteensä

124,5 milj . DM
(65,5 milj. ecua)

investointikustannukset ja hankkeeseen liittyvät, yhteensä

16,3 miljoonan Saksan markan (8,6 miljoonan ecun)
suuruiset muut kustannukset oli määrä rahoittaa seuraa
vasti :

— omat varat (edellisen omistajan
Klöcker Werke AG:n maksama

kantaosake)
— pankkilainat (vakuudelliset)

25,7 milj. DM
45,0 milj . DM

— toimitusluotot

21,3 milj. DM

Aloittaessaan terästeollisuuden tukea koskevien sääntöjen
6 artiklan 4 kohdan mukaisen menettelyn komissio
ilmaisi epäilyksensä seuraavien seikkojen suhteen:

— tutkimus- ja kehityshankkeen laatu;
— ehdotetun tutkimus- ja kehitystukihankkeen inves
tointikustannusten tukikelpoisuus;
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— sellaisten kustannusten mukaan lukeminen, jotka eivät
missään olosuhteissa ole oikeutettuja tutkimus- ja
kehitystukeen;

— 30 prosentin tuen voimakkuus. Hankkeeseen sisäl
tyvän suuren riskin vuoksi voimakkuuden tulisi ilmoi
tuksen mukaan olla 30 prosenttia eikä 25 prosenttia,
joka on komission tavallisesti hyväksymä voimakkuus
sovelletulle tutkimus- ja kehitystyölle .

teknologiaa. Väline- ja laitteistokustannukset eivät sen
vuoksi ole oikeutettuja tutkimus- ja kehitystukeen, koska
niitä tultaisiin käyttämään täysin kaupallisessa yrityksessä.
EISA

EISA ilmaisi epäilyksensä hankkeen tiettyjen osien tutki
mus- ja kehitysluonteisuuden ja sen tiettyjen muiden
osien toteutettavuuden suhteen, erityisesti mitä tulee

hankkeen laajuuteen. Jälkipolttoa valokaariuuneissa on jo

IV

Saksan hallituksen 31 päivänä tammikuuta 1994 teleko
piona toimitettujen huomioiden mukaan yhtiö oli
syntynyt valtaamalla (johdollemyynnin kautta) entinen
Klöckner Edelstahl GmbH. Sen tuotantokyky vuodessa oli
yhteensä 480 000 tonnia raakarautaa, 900 000 tonnia
raakaterästä ja 600 000 tonnia kuumavalssattuja valmiita
tuotteita. Yhtiön uusina omistajina ovat J. Grofimann 75
prosentin osuudella, Klöcker Werke AG:n pääjohto
kunnan entinen jäsen, sekä Drueker & Co. GmbH 25
prosentin osuudella. Ostosopimus allekirjoitettiin 5
päivänä huhtikuuta 1993 . Yritysvaltauksen tarkoituksena
oli rakennemuutoksen toteuttaminen yhtiön tuotantolai
toksessa, jotta siitä saataisiin kilpailukykyinen .
Rakennemuutossuunnitelma

N:o L 257/39

muodostui

tutkittu. Onttoja elektrodeja on jo käytetty muunlaisen
pölyn syöttämiseen . EISA toteaa pitävänsä kuvattua mene
telmää ongelmallisena massatuotantoa ajatellen.
MEFOS

MEFOS ilmoitti, että rautapohjaisen pölyn syöttämistä
onton elektrodin läpi koskeva teknologia on jo kehitetty
ja se tunnetaan jo. Tavoitteena on ollut ratkaista terästeh
daspölyn laadun parantamista koskeva ongelma mahdolli
simman taloudellisesti. Hanke on jo edennyt niin pitkälle,
että on aloitettu neuvottelut tuotantoyhtiön perustamisesta
Norjaan yhdessä erään sinkintuottajan kanssa. Myös jälki
poltosta valokaariuunissa on tehty paljon kehittämistyötä.
MEFOSilla ei ole mitään hankkeen toteuttamista vastaan .

seuraavista

Usinor Sacilor

toimenpiteistä:
— nykyisen masuunin ja konvertterin korvaaminen valo
kaariuunilla, mikä johtaisi raakateräksen tuotanto
kyvyn kasvamiseen 300 000 tonnista 600 000 tonniin
vuodessa sekä raakaraudan tuotannon lopettamiseen
kokonaan ;

Usinor Sacilorin mielestä hanke perustuu kokonaan jo
tunnettuun teknologiaan ja tuki menee sen vuoksi ainoas
taan investointitarkoituksiin. Se on erityisen huolissaan
siitä, että uuden valokaariuunin rakentamiseen tarkoitettua

investointitukea pidetään tutkimus- ja kehitystukena.

— hienoteräsvalssaamoon
liitetyn viimeistelyosaston
"Adjustagelinien" sulkeminen kuumavalssaamon uu
denaikaistamisen jälkeen .
Huomautuksissa tähdennettiin vielä kerran , että koko

suunnitelma olisi pidettävä tutkimus- ja kehitystyönä ja
että hankkeeseen sisältyvän suuren riskin vuoksi 30

prosentin tuen voimakkuus on asianmukainen . Mitä tulee
yleisten kustannusten määrään, 2,2 miljoonan Saksan
markan suuruisen, 30 prosenttia henkilöstökustannuksista
muodostavan ilmoitetun määrän paikkansapitävyyden
vahvistamiseksi toimitettiin komission pyynnöstä lisätie
toja. Asiasta esitettiin laskelmat ja osoitettiin, että vuonna
1992/93 yleiskustannukset olivat 28,3 prosenttia ja vuonna
1994 30,3 prosenttia henkilöstökustannuksista.

Lisäksi ilmoitettiin, että tutkimus- ja kehityshankkeen
kestoa pidennettäisiin 15 kuukaudella, jolloin tutkimus

ajanjakson kokonaiskestoksi tulisi 51 eikä 36 kuukautta.
Tämän johdosta kustannusten määrää korotettaisiin vielä
1,5 miljoonalla Saksan markalla, jolloin niiden kokonais
määräksi tulisi 108,2 miljoonan Saksan markan asemesta
109,7 miljoonaa Saksan markkaa.
V

Menettelyn kuluessa toimitettiin seuraavat huomautukset:
BISPA

BISPA väitti, että kyseessä ei ole varsinainen tutkimus- ja
kehityshanke ja että suuri osa siitä koskee jo vakiintunutta

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat vakuuttu
neita siitä, että tehdas tulee alusta pitäen toimimaan täysin
kaupallisesti, koska se korvaa paikalla nykyisin olevan
rauta- ja terästuotantolaitoksen, ja ettei ole olemassa
näyttöä siitä, että tasavirtauunin rakentamiseen liittyisi
mitään varsinaisia tutkimus- ja kehitystoimia. Sen vuoksi
ne katsovat, että valtionrahoituksen tarjoaminen olisi

EHTY:n perustamissopimuksen 4 artiklan ja johdetun
oikeuden mukaista laitonta tukea.

Saksan viranomaiset vastasivat näihin huomautuksiin 24

päivänä kesäkuuta 1994 päivätyllä kirjeellä. Siinä ne
antoivat yksityiskohtaisen vastineensa muiden osapuolten
huomautuksiin ja uudistivat kantansa, jonka mukaan koko
hanke koski tutkimus- ja kehitystyötä. Arvosteleviin
huomautuksiin vastattiin myöntämällä, etteivät tasavirtava
lokaariuuni ja ontto elektrodi ole uusia. Pölyn syöttöä ei
kuitenkaan ennen ole suoritettu teräksensulatuksen ollessa

käynnissä vaan aikana, jona teräs ei ole sulaa. Lisäksi
menetelmän tavoitteena ei ole sinkin ja lyijyn erotta
minen pölystä kuten nykyisessä teknologiassa, vaan
pölystä tulee raaka-ainetta, jota voidaan käyttää romun
asemesta myöhemmässä terästuotannossa. Toinen tutki
mus- ja kehitystyön tavoitteista on tehdä vaarattomaksi

tietyt kaasut, jotka syntyvät sulatushauteessa kehittyvästä
ylimääräisestä energiasta. Autonromuissa on lakkoja sekä
öljyjä ja rasvoja. Nämä sivutuotteet kehittävät sulaessaan
ylimääräistä energiaa sekä dioksiinia ja furaania, joista
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pFll

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

molemmat ovat myrkyllisiä kaasuja. Jälkipoltossa nämä
kaasut hajoavat. Sen vuoksi olisi mahdollistettava kaikkien
energiankantimien tehokkain mahdollinen käyttö siten,
että syntyy pienin mahdollinen määrä myrkyllisiä kaasuja.
Nesteytetyn ilman avulla on tarkoitus toteuttaa happikaa
sujen tangentiaalinen syöttö, jonka ansiosta kaasut sekoit
tuvat hyvin ja niiden palamisaste on korkea. Tämän
odotetaan johtavan myös energiansäästöihin .
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Saksan viranomaiset ilmoittivat komissiolle 11 päivänä
heinäkuuta 1994 päivätyllä kirjeellä muutoksista tutki
mus- ja kehityshankkeen kustannuksiin. On varauduttava
lisäkustannuksiin, koska tietty kalusto ja tietyt laitteistot
syöpyvät ja kuluvat kahtena päivänä viikossa 51 viikon
ajan toteutettavassa tutkimus- ja kehityshankkeessa. Nämä
kustannukset aiheutuvat rautapitoisen pölyn syöttämisestä
onton elektrodin läpi ja ne koostuvat seuraavasti:
Kustannukset 48
Kustannukset

käyttöjaksoa

Kokonais
kustannukset

käyttöjaksoa
kohden (DM)

kohden
12 kuukaudessa

51 kuukaudessa

(tuhat DM)

(tuhat DM)

käyttöjaksoista

Jäähdyttimien syöpyminen

1 452

Tulipesän katon syöpyminen

2 626

126

536

Anodin kuluminen

3 549

170,4

724

10 368

497,7

2 115

Kuonan poistattaminen

2 525

121,2

515

Upokkaan käsittelykustannukset

4 500

216

918

Valu-uunin lämpötilan ylläpitämisestä aiheutuvat
käyttökustannukset

3 500

168

714

Upokkaan palautumisesta aiheutuvat kustannukset

3 000

144

612

Tuotantoprosessin tuloksena olevan pölyn ja kerty
neen sinkin poistaminen suodattimista

11 150

535

2 274

Pölynpoistosuodattimet

Usean käyttöjakson erityisanalyysi

—

16 960

Huoltokustannukset

296

69,7

1 658

—

3 460

814

Yhteensä

13 822

(7,18 milj.
ecua)

Saksan viranomaiset pitivät näitä kustannuksia oikeutet
tuina 3,45 miljoonan Saksan markan ( 1,79 miljoonan
ecun) suuruiseen tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettä
vään

tukeen . Tämä vastaa

tuen

voimakkuudesta

VI

25

prosenttia.
Valtion tukea koskevassa ilmoituksessa viitattiin kustan

nuksiin, jotka luokiteltiin muiksi kuin tutkimus- ja kehi
tystyöhön liittyviksi kustannuksiksi, mutta ilmoitettiin
kuitenkin oikeutetuiksi tutkimus- ja kehitystyöhön myön
nettävään valtion

tukeen .

Nämä

kustannukset olivat

Terästeollisuuden tukea koskevien sääntöjen 2 artiklan
mukaan tukea voidaan myöntää teräsyrityksille tutkimus
ja kehitystyöstä aiheutuvien kustannusten peittämiseen,
jos ne ovat yhteisön kehyksessä tutkimus- ja kehitys
työhön myönnettävälle valtion tuelle (') annettujen sään
töjen mukaiset.

yhteensä 10 prosenttia 108,2 miljoonan Saksan markan
suuruisista tukikelpoisista kustannuksista (eli 10,82
miljoonaa Saksan markkaa). Komissio huomautti, ettei se

voisi hyväksyä tällaisia kustannuksia oikeutetuiksi
mus- ja kehitystyöhön myönnettävään tukeen.
väärinkäsitys oikaistiin 26 päivänä lokakuuta 1994
tyssä kirjeessä. Saksan viranomaiset eivät suinkaan

tutkiTämä
päivä
olleet
pitäneet näitä muita kuin tutkimus- ja kehitystyöhön liit
tyviä kustannuksia oikeutettuina valtion tukeen . Ne sisäl
lytettiin sen vuoksi yhteensä 124,5 miljoonan Saksan
markan investointikustannuksiin, mutta luettiin pois

108,2 miljoonan Saksan markan suuruisista ilmoitetuista
kustannuksista, joita Saksan viranomaiset jokaisena ajan
kohtana pitävät edistettävänä.

Edellä mainitussa yhteisön kehyksessä määrätään periaat
teista ehdotettujen tukien voimakkuuden arvioimiseksi,
jonka komissio suorittaa tapauskohtaisesti. Arvioinnissa
otetaan huomioon hankkeen tai ohjelman luonne, sen
sisältämät tekniset ja taloudelliset riskit, Euroopan teolli
suuden kilpailukykyyn liittyvät yleiset seikat sekä
kilpailun vääristymisen ja jäsenvaltioiden väliseen kaup
paan liittyvät uhkat.
(') EYVL N:o C 83, 11.4.1986, s. 2

27. 10 . 95

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Tämän perusteella teollisen perustutkimuksen taso voi
olla suurempi kuin soveltavan tutkimus- ja kehitystyön,
nämä liittyvät läheisemmin tutkimus- ja kehitystyön
tulosten markkinoille tuontiin ja voivat siis tuettuina
johtaa helpommin kilpailun ja kaupan vääristymiseen.

N:o L 257/41

Toinen osa muodostuu uunin panostamisesta paloittele
mattomilla moottoriajoneuvoromuilla, jotka sulatetaan
yksivaiheisesti. Tällainen

panostaminen

mahdollistaa

hiilimonoksidikaasun hävittämisen jälkipolton sekä
vastaavan anodin ja katodin välisen jännitteen säätelyn
avulla .

Arvioidessaan, että teollisen perustutkimuksen tuki ei saa
pääsääntöisesti olla yli 50 prosenttia hankkeen tai
ohjelman kokonaiskustannuksista, komissio odottaa

periaatteessa tukitason laskevan samassa suhteessa kuin
tuettava toiminta lähestyy markkinoita eli etääntyy sovel
tavan tutkimus- ja kehitystyön aloilta. Komission
käytäntöä on ollut hyväksyä soveltavalle tutkimus- ja kehi
tystyölle 25 prosentin tuen voimakkuus.

Lisäksi komissio voi hyväksyä suurempia tukitasoja, jos
tiettyjen hankkeiden todetaan sisältävän erityisen suuren
riskin .

Hanke, jota asia koskee, koostuu kuudesta alahankkeesta:
— rautapitoisen pölyn syöttö onton elektrodin avulla;
— reaktiotuotteina syntyvien primaaristen kaasujen jälki
poltto;

Moottoriajoneuvoromu sisältää noin 25 prosenttia
muoveja jne. Tätä (tavallaan epäpuhdasta) romua voidaan

käyttää käsittelemällä se kaksivaiheisesti (sulatus ja
konverttaus), mutta tässä tavoitteena on käyttää paloittele
mattomia kokonaisia romuautoja ja sulattaa ne välittö
mästi synnyttämättä dioksiinipitoisia kaasuja.

Romun sulatuksen aikana kehittyy hiilimonoksidipitoisia
kaasuja. Tavallisesti näiden kaasujen jälkipoltto tapahtuu
uunin ulkopuolella. Jotta tästä poltosta tuloksena olevaa
lämpöä voitaisiin hyödyntää, jälkipolton olisi tapahduttava
uunin sisällä. Ongelmana on tarvittavan hapen syöttä
minen oikealla hetkellä. Ratkaisuksi ehdotetaan hapen
syöttöä kahdella tasolla, jonka tuloksena syntyy virtaus,
jonka ansiosta kaasut sekoittuvat paremmin . Tämän
hapensyötön oikean ajoituksen määrittämiseksi on tehtävä
tarkkoja laskelmia. Lisäksi jälkipolttoa yritetään saada
aikaan myös vaahtokuonassa.

— paloittelemattomien autonromujen sulatus yksivaihei
sesti (dioksiini- ja furaani päästöjen vähentäminen);
Pölyn seulonta hiukkaskoon mukaan toteutetaan metal

— suodatuspölyn seulonta hiukkaskoon mukaan;

lien, kuten sinkin suodattamiseksi. Nämä metallipölyt

— kuivia anodeja käyttävän suurjännitesäätelyn kehittä

syntyvät sulatusvaiheessa ja ne suodatetaan pois ennen
ylikuumennuksen aloittamista. Sinkkiä ja muuta rikaste
tussa muodossa olevaa metallia voidaan käyttää muualla.

minen ;

— valokaarijännitteen nostaminen.
Yhtä alahankkeista (rautapitoisen pölyn syöttö onton elek
trodin avulla) toteutetaan ainoastaan kahtena päivänä
viikossa. Koska Georgsmarienhutte tuottaa ainoastaan
600 000 tonnia terästä vuodessa, tuotantoa ei ole tarpeen

pitää käynnissä seitsemänä päivänä viikossa, vaan viisi
päivää riittää. Muut viisi alahanketta toteutetaan tuotanto
prosessin ollessa käynnissä, koska ne kokeiluluonteensa

Korkeajännitesäätelyn tavoitteena on vaikuttaa anodin ja
katodin väliseen virtaan. Tulipesän reunaa (niin sanottuja
kylmiä pisteitä) vasten oleva metalli ei kuumennu riittä
västi. Tämä johtuu siitä, että käytetään ainoastaan yhtä
elektrodia kolmen asemesta. Virtaan voidaan oletettavasti

vaikuttaa tehokkaammin käyttämällä kuivia anodeja vesi
jäähdytteisten asemesta.

vuoksi on toteutettava aidoissa olosuhteissa.

Nämä hankkeet yhdessä muodostavat tutkimus- ja kehi

tyshankkeen, eikä niitä aikaisemmin ole toteutettu teolli
sessa tuotannossa tällä tavoin yhdisteltynä. Hankkeesta
saatava, eri teknisten prosessien yhdistämisestä tuloksena
olevana uutena kehityksenä näkyvä hyöty on sen vuoksi

epävarma, mutta onnistuessaan hanke osoittaa, että
kyseisten tekniikkojen yhdistelmä on toimiva aidoissa

Valokaarijännitettä on periaatteessa mahdollista nostaa
tasavirtavalokaariuunissa. Tämän seurauksena lämpö- ja
energiahyötysuhde paranee ja elektrodi kuluu hitaammin .
Tämän periaatteen toimivuus on kuitenkin osoitettava
käytännössä.

olosuhteissa.

Osana tätä hanketta tehtävä esittelytyö muodostuu
kahdesta osasta. Niistä ensimmäinen on rautapitoisen

pölyn (teräksenvalmistusprosessin jätetuote, joka sisältää
50 prosenttia rautaa) syöttö valokaariuuniin onton elek
trodin läpi. Tämä johtaa periaatteessa jätetuotteiden kier
rätykseen, koska pölystä on vastaavasti mahdollista erottaa
rauta ja käyttää siinä muita materiaaleja, kuten kromia.

Tutkimus- ja kehityshanketta voidaan pitää yhteisön
kehyksessä tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävälle
valtion tuelle (') olevan liitteen I mukaisena kehitystyönä,
toisin sanoen "soveltavaan tutkimukseen perustuvana
työnä, jolla pyritään saamaan aikaan uusia tai huomatta
vasti parannettuja tuotteita, tuotantomenetelmiä tai palve
(') EYVL N:o C 83, 11.4.1986, s. 5
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luja, aina teollisen soveltamisen ja kaupallisen hyödyntä
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misen vaiheeseen asti, näitä kuitenkaan mukaan luke

lemassa onton elektrodin avulla tapahtuvaa rautapitoisen
pölyn syöttötekniikkaa ja että hankkeesta Norjassa ollaan

matta. Tämä vaihe sisältää tavallisesti kokeilu- ja esittely

yhä neuvottelemassa.

hankkeita".

Komissio vastaa lausuntoihin ja huomautuksiin seuraa

Usinor Sacilor

vasti :

Komissio on yhtä mieltä siitä, että valokaariuunitekniikka

BISPA

on jo vakiintunutta. Usinor Sacilorin mukaan rautapi

Komissio on yhtä mieltä siitä, että tasavirtateknologia
sinänsä on jo vakiintunutta, eikä sen vuoksi pidä valokaa
riuunia oikeutettuna valtion tukeen (ks. jäljempänä). Eräs
hankkeen tavoitteista on raudan eikä sinkin kierrättämi

nen, kuten huomautuksessa esitetään. BISPA:n mukaan ei

vielä ole selvää, miten jälkipoltto ja paloittelemattomien
autonromujen käyttö vaikuttavat toisiinsa. Esittelyhanke
olisi toteutettava, jotta tämä saataisiin selville.
EISA

Komissio myöntää, että valokaariuunia käytetään erikois

toisen pölyn syöttämiseen onton elektrodin avulla ei
sisälly teollista riskiä, koska uunin muuntaminen tavalli

seksi valokaariuuniksi on hyvin helppoa siinä tapauksessa,
että tekniikka ei täytä odotuksia. Toisin sanoen on vielä
osoittamatta, täyttääkö tämä tekniikka odotukset. Lisäksi
Usinor Sacilor on yhtä mieltä siitä, että paloittelematto

mien autonromujen sulatusta yksivaiheisesti voidaan pitää
innovatiivisena. On kuitenkin huomattava, että tämän

osuuden tavoitteena tutkimus- ja kehityshankkeesta on
yhdistää useita tekniikoita dioksiini- ja furaanipäästöjen
vähentämiseksi. Komissio myöntää, että tasavirtavalokaa
riuunilla tullaan valmistamaan erikoisterästä, mutta tämä
ei kuitenkaan ole tutkimus- ja kehityshankkeen tavoit
teena .

teräksen valmistukseen . Tämä ei kuitenkaan ole tutkimus

ja kehitystyön varsinaisena tavoitteena. Jälkipoltto sinänsä
tunnetaan jo, mutta tässä onkin tarkoituksena osoittaa, että
sillä voidaan päästä pienempiin dioksiinipäästöihin .
Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on osoitettava, että
Klöckerin kehittämien tekniikoiden ja nesteytetyn ilman
käytön yhdistäminen on mahdollista.

Mitä tulee rautapitoisen pölyn syöttöön onton elektrodin
avulla, EISA huomauttaa, että tähän mennessä tätä

tekniikkaa ei ole voitu käyttää suurten pölymäärien käsit
telyssä. Tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena on juuri
selvittää, onko tämä mahdollista.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus

Mitään perusteita ei ole esitetty sen väitteen tueksi, jonka
mukaan kyse ei ole varsinaisesta tutkimustyöstä. Esitet
tyjen väitteiden perusteella komissio kuitenkin katsoo,
että kyse on juuri tutkimus- ja kehitystyöstä.
Kustannukset, jotka aiheutuvat suoraan tutkimus- ja kehi
tyshankkeen edistämisestä, ovat oikeutettuja tutkimus- ja
kehitystyöhön myönnettävään valtion tukeen .

MEFOS

Komissio ottaa huomioon sen, että tällä tutkimuslaitoksella ei ole mitään hankkeen toteuttamista vastaan . Se
kuitenkin painottaa, että Georgsmarienhutte on jo kokei-

Tässä tapauksessa tämä merkitsee, että tiettyjä kustan
nuksia ei voida pitää tutkimus- ja kehitystyöhön myön
nettävään valtiontukeen oikeutettuina:

Kustannukset

Valokaariuuni ja pölynkeräilylaitteisto
Rakennustyöt

Osuus sähkönsyöttöjärjestelmän rakentamisesta aiheutuvista kustan

milj.

milj.

DM

ecua

41,715

22,0

8,985

4,7

12,000

6,3

62,700

32,6

nuksista

Yhteensä

Nämä kustannukset eivät johdu tutkimus- ja kehityshankkeesta eikä niillä ole suoranaista

yhteyttä tutkimus- ja kehityshankkeeseen kokonaisuudessaan eikä mihinkään sen alahankkeista.
Ne ovat itse asiassa teollisuuden investointikustannuksia, jotka yhtiön on maksettava tuottaakseen
tavaraa markkinoille.

Tutkimus- ja kehityshankkeista aiheutuvat välittömät kustannukset kuitenkin ovat oikeutettuja
tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävään valtiontukeen . Näitä ovat:

27. 10 . 95

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

N:o L 257/43

milj .

milj.

DM

ecua

16,135

8,0

Jälkipoltto

2,075

1,1

Paloittelemattomien autonromujen sulatus

2,250

1,2

Suodatuspölyn seulonta hiukkaskoon mukaan

3,475

1,8

Anodisäätely

4,337

2,3

Valokaarijännite

0,270

0,1

28,542

14,84

Kustannukset

Rautapitoisen pölyn syöttö

Yhteensä

Rautapitoisen pölyn syöttöön liittyvien kustannusten ilmoitettua määrää korotettiin yhdellä
miljoonalla Saksan markalla hankkeen keston pidennyttyä.
Näiden hankkeissa tarvittavien laitteisto- ja materiaalikustannusten lisäksi tutkimus- ja kehitys
työstä aiheutuu seuraavia välittömiä kustannuksia:
Kustannukset

milj .

milj.

DM

ecua

Henkilöstökustannukset

8,006

4,0

TU Clausthalin ja Patraksen yliopiston kanssa sovittu tieteellinen työ

2,2

1,2

Yleiskustannukset

2,4

1,2

T & K-käyttöön tarkoitetut ohjelmat

6,0

3,2

Yhteensä

Yleiskustannuksiksi lasketaan 30 prosenttia henkilökus
tannuksista. Georgsmarienhutte on osoittanut kuluneina
vuosina saadun kokemuksen perusteella tämän prosentti
osuuden olevan kohtuullinen ja vastaavan yhtiön henki
löstökustannusten ja yleisten kustannusten tavanomaista
jakautumista.

Alunperin tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävään
tukeen oikeutetuksi ilmoitettiin 108,2 miljoonan Saksan
markan suuruinen määrä. Koska tutkimus- ja kehitys
hankkeen kestoa pidennettiin 36 kuukaudesta 51 kuukau
teen, tähän määrään lisättiin 1,65 miljoonaa Saksan

markkaa (josta 30 prosenttia on ylimääräisiä henkilöstö
kustannuksia yleisiä menoja varten), jolloin yhteismääräksi
saadaan 109,85 miljoonaa Saksan markkaa.
Osa näistä kustannuksista ei aiheudu suoraan tutkimus- ja

kehityshankkeesta ja ne on vähennettävä kyseisestä yhteis
määrästä :

tavanomaisten

standardien

109,85 milj. DM

- 62,7 milj. DM

Alunperin Saksan viranomaiset hakivat hyväksyntää 32,46
miljoonan Saksan markan suuruiselle tutkimus- ja kehi

— kustannukset, joita ei pidetä
— valtion tukeen oikeutetut

T & K-kustannukset yhteensä

muutettavissa

mukaiseksi. Sen vuoksi 5 prosenttiyksikön riskipalkkio ei
ole perusteltu eikä tuen voimakkuuden tulisi olla 25:tä
prosenttia suurempi.

valtion tukeen oikeutetuksi

T& K-työhön kuuluvina

9,6

Patraksen yliopiston välisen tieteellisen yhteistyön edistä
miselle 50 prosentin voimakkuutta.
Komission käytäntönä on kuitenkin ollut myöntää sovel
letulle tutkimus- ja kehitystyölle tukea enintään 25
prosenttia. Komissio voi harkita tuen tason korottamista
tapauksissa, joihin sisältyy erityisen suuri riski.
Tätä on kuitenkin pidettävä poikkeuksena säännöstä, sillä
kaikkiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin sisältyy riskejä.
Tällaisen erityisen suuren riskin vaaraa ei ole riittävästi
osoitettu. Kyseessä oleva tutkimus- ja kehityshanke on
esittelyprojekti, jolla pyritään osoittamaan erilaisten
tekniikoiden yhteentoimivuus aidoissa olosuhteissa. Tämä
merkitsee, että hanke on valmiiksi sangen markkinakel
poinen, ja sen vuoksi tekniset riskit ovat vielä hallittavissa.
Lisäksi jos hankkeessa osoittautuu, että tekniikkojen
yhdistäminen ei tuota toivottua tulosta, Georgsmarien
huttelle jää edelleen valokaariuuni, joka on vähäisin
kustannuksin

— T & K-työhön myönnettävään
ilmoitettu määrä

18,606

47,15 milj . DM
(24,52 milj. ecua)

tystyöhön myönnettävälle tuelle 108,2 miljoonan Saksan
markan suuruisten tukikelpoisten kustannusten ja 30

prosentin tuen voimakkuuden perusteella. Hankkeen
keston pidennyttyä 36 kuukaudesta 51 kuukauteen nämä

Saksan viranomaiset ovat aikoneet eräille näistä kustan

kustannukset nousivat 109,85 miljoonan Saksan mark

nuksista 30 prosentin voimakkuutta ja TU Clausthalin ja

kaan .
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Saksan viranomaiset ilmoittivat komissiolle 11 päivänä
heinäkuuta 1994 päivätyllä kirjeellä, että rautapitoisen
pölyn syöttämisestä onton elektrodin läpi aiheutuu kulu

misesta ja syöpymisestä johtuvat 13,822 miljoonan Saksan
markan suuruiset ylimääräiset kustannukset. Koska nämä
kustannukset johtuvat suoraan tutkimus- ja kehitystoimin
nasta, ne ovat oikeutettuja yhteisön kehyksessä tutkimus
ja kehitystyöhön myönnettävälle valtion tuelle olevan liit
teen II mukaiseen tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettä
vään valtion tukeen . Tuen voimakkuuden määrä on 25
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miljoonaa Saksan markkaa + 13,822 miljoonaa Saksan
markkaa) suuruisesta kokonaismäärästä ainoastaan 60,972
miljoonaa Saksan markkaa on oikeutettu ehdotettuun
tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävään valtion tukeen .
Ehdotetusta 35,9155 miljoonan Saksan markan suuruisesta
valtion tuesta ainoastaan 15,243 miljoonaa Saksan
markkaa

on

teräsmarkkinoille

soveltuvaa,

kun

taas

20,6725 miljoonan Saksan markan suuruinen määrä kiel
letään EHTY:n perustamissopimuksen 4 artiklan c
alakohdan nojalla.

prosenttia.
Koska näiden kustannusten aiheutumisesta tutkimus- ja

kehitystyöstä ei ollut epäilyksiä, terästeollisuuden tukea
koskevien sääntöjen 6 artiklan 4 kohdan mukaisen
menettelyn jatkaminen ei ollut tarpeen . Sama koskee
kustannuksia, jotka aiheutuvat tutkimus- ja kehityshank
keen keston pidentämisestä 36 kuukaudesta 51 kuukau
teen .

Tämän seurauksena ilmoitettujen kustannusten yhteis
määräksi saadaan 123,672 miljoonaa Saksan markkaa ja
tuen suuruudeksi 35,9155 miljoonaa Saksan markkaa.
Yhteisön kehyksessä tutkimus- ja kehitystyöhön myön
nettävälle valtion tuelle 8.2 kohdan mukaan edellytetään,
että valtion tutkimus- ja kehitystuki johtaa ylimääräisiin

tutkimus- ja kehitysponnistuksiin tällä alalla. Tuensaaja
olisi helposti voinut olla toteuttamatta tätä tutkimus- ja
kehityshanketta ja käyttää valokaariuunia ainoastaan
tuotantotarkoituksiin . Tosiasiassa se, että tuensaaja on
toteuttanut tutkimus- ja kehityshankkeen , on jo osoitus

ylimääräisistä ponnistuksista tällä alueella.
Koska 62,7 miljoonaa Saksan markkaa kustannuksista
pidetään tutkimus- ja kehityshankkeesta aiheutumatto
mina, tukikelpoisten kustannusten perusmäärä alenee
60,972 miljoonaan Saksan markkaan . Tästä määrästä 25

prosenttia eli 15,243 miljoonaa Saksan markkaa voidaan
myöntää tutkimus- ja kehitystyöhön tarkoitettuna valtion
tukena.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN :

1 artikla

1 . Komissio vahvistaa, ettei tutkimus- ja kehitystyöstä
aiheutuvia kustannuksia voida pitää 62,7 miljoonan
Saksan markan suuruisia investointikustannuksia, jotka
koskevat valokaariuunia ja pölynkeräilylaitteistoa, raken
nustöitä sekä osuutta sähkönsyöttöjärjestelmän rakentami
sesta aiheutuvista kustannuksista.

2. Komissio vahvistaa, että 20,675 miljoonan Saksan
markan suuruinen valtion tuki ei sovellu teräksen yhteis
markkinoille ja että se kielletään EHTY:n perustamissopi
muksen 4 artiklan c alakohdan nojalla.
2 artikla

1 . Komissio hyväksyy yhteensä 60,972 miljoonan
Saksan markan suuruisen määrän tutkimus- ja kehitys
työstä aiheutuviksi kustannuksiksi, joita tarkoitetaan

päätöksen N:o 3855/91 /EHTY 2 artiklassa, sekä pitää 25
prosentin suuruista tuen voimakkuutta teräksen yhteis
markkinoille soveltuvana.

2.

Komissio vahvistaa, että yhteensä 15,243 miljoonan

Saksan markan suuruinen valtion tuki soveltuu teräksen

yhteismarkkinoille .

20,6725 miljoonan Saksan markan erotusta (35,9155

miljoonaa DM — 15,243 miljoonaa DM), ei voi rinnastaa

3 artikla

mihinkään muuhun terästeollisuuden valtion tukiryhmiin

terästukisääntöjen mukaan niistä terästeollisuuden tukea
koskevien sääntöjen mukaisista ryhmistä, jotka oikeuttavat
tukeen. Tämän yhteensä 20,6725 miljoonan Saksan
markan suuruisen valtion tuen myöntäminen ei ole

EHTYrn perustamissopimuksen 4 artiklan c alakohdan

Saksan hallituksen on ilmoitettava komissiolle kahden

kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksi antamisesta
toimenpiteet, jotka se on toteuttanut tämän päätöksen
noudattamiseksi .

mukaan sallittu .
4 artikla
VII

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle.

Saksan viranomaisten myöntämä tuki voidaan hyväksyä
ainoastaan osittain tutkimus- ja kehitystyöhön tarkoite
tuksi valtion tueksi terästeollisuuden tukea koskevien

sääntöjen 2 artiklan mukaisesti. Jäljelle jäävä osa kielle
tään

EHTY:n

perustamissopimuksen

4 artiklan

c

alakohdan nojalla.

Ilmoitettujen tutkimus- ja kehitystyöstä aiheutuvien
kustannusten 123,672 miljoonan Saksan markan ( 109,85

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 1995.
Komission puolesta
Karel VAN MIERT

Komission jäsen
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N:o L 257/45

KOMISSION PAATOS,

tehty 14 päivänä maaliskuuta 1995,

Espanjan myöntämästä investointituesta Piezas y Rodajes SA -nimiselle teräsva
limolle, Teruelin maakunnassa, Aragönissa, Espanjassa
(Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(95/438/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 93 artiklan 2 kohdan ensim
mäisen alakohdan ,

kuitenkaan todistamaan tätä, sen olisi pitänyt aloittaa
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan 2
kohdan mukainen menettely selvittääkseen kaikkien
asiaan kuuluvien lausuntojen perusteella, oliko sen arvio
oikea.

on kehottanut osapuolia, joita asia koskee, esittämään
huomautuksensa mainitun artiklan mukaisesti, ja ottaa
huomioon kyseiset huomautukset,
sekä katsoo, että

I

II

Komissio päätti aloittaa 28 päivänä heinäkuuta 1993
mainitun tuomion mukaisesti EY:n perustamissopi
muksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn
seuraavien PYRSAlle myönnettyjen tukien osalta:

1 . 182 miljoonan Espanjan pesetan avustus, joka ei ole
Komissio 24 päivänä huhtikuuta 1991 tekemässään
päätöksessä NN 12/91 päätti olla vastustamatta eräiden
Espanjan alueellisen ja paikallisen tason viranomaisten
espanjalaiselle Piezas y Rodajes SA -nimiselle yritykselle
(jäljempänä PYRSA) myöntämää tukea, joka myönnettiin

takaisinperittävissä;

2. takaus 490 miljoonan pesetan 11 vuoden lainalle
(molemmat Aragonin itsehallintoyhteisön myöntämät);

investoinnin aloittamiseksi .

PYRSA perustettiin syyskuussa 1988 ja se toimii teräsvali
moalalla valmistaen hammaspyöriä sekä GET-laitteita
(maansiirtotyövälineitä).
Brittiläinen Cook-niminen yritys, joka toimii samalla
alalla kuin PYRSA, pyysi 30 päivänä heinäkuuta 1991
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta kyseisen komission
päätöksen kumoamista.

Yhteisöjen tuomioistuin kumosi 19 päivänä toukokuuta
1991 antamassaan tuomiossa (') komission päätöksen NN
12/91 "olla vastustamatta" PYRSAlle myönnettyjä valtion
tukia muun kuin komission hyväksymän alueellisen tuki
järjestelmän puitteissa Espanjan hallituksen myöntämän
975 905 000 Espanjan pesetan avustuksen osalta.

3. mainittua 490 miljoonan pesetan lainaa koskeva 7
prosenttiyksikön korkotuki viiden vuoden ajaksi

(Teruelin maakuntahallituksen myöntämä);
4. 2,3 miljoonan pesetan maalahjoitus (Monreal del
Campon kunnan myöntämä).

Päätös aloittaa menettely annettiin tiedoksi Espanjan vi
ranomaisille 6 päivänä elokuuta 1993 päivätyllä kirjeellä.
Tämä kirje julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä (2) muiden jäsenvaltioiden ja asianomaisten
osapuolten tiedoksi . Komissio korosti kirjeessä, että koska
tuen vaikutusta alalle ei voitu todentaa, mitään 92 artiklan

3 kohdan mukaista poikkeusta ei voida soveltaa siihen
eikä tuki ole niissä olosuhteissa yhteismarkkinoille sovel
tuva. Tämän mukaisesti komissio kehotti Espanjan halli
tusta toimittamaan lausuntonsa asiasta sekä kaikki tarpeel
liset tiedot alaa koskevan tutkimuksen suorittamiseksi.

Yhteisöjen tuomioistuimen keskeinen peruste päätöksen
NN 12/91 kumoamiseksi oli se , että kun komissio oli

yrittänyt perustella päätöksensä sillä, että hammaspyörien
ja GET-laitteiden alalla ei ollut ylikapasiteettia pystymättä
(') Asia 198/91 William Cook PLC v. komissio, Kok. 1993, s. I
2487

Tämän päätöksen tekoon tarvittu aika on johtunut asian
monimutkaisuudesta ja käsiteltävinä olevien tietojen
huomattavasta määrästä . Tutkittuaan kaikki 93 artiklan 2

(2) EYVL N:o C 281 , 19.10.1993, s. 8

N:o L 257/46
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kohdan mukaisesti komission käytettäviksi annetut asiaan

kuuluvat tiedot komissio tuli siihen johtopäätökseen, että
oli tilattava riippumattomalta asiantuntijalta markkinatut
kimus, jolla kyseinen ala voitaisiin määritellä.

III

Tämän menettelyn yhteydessä komissio on saanut
lausunnon suoraan neljältä yritykseltä, jotka sijaitsivat
Ranskassa, Italiassa, Saksassa ja Espanjassa (tuen saaja),
sekä kaksi kirjettä asianajotoimistolta, joista toinen on
kirjoitettu Espanjassa sijaitsevan yrityksen puolesta, ja
toisessa oli 14:n Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Rans
kassa ja Saksassa sijaitsevan yrityksen lausunnot sekä
Euroopan valimoyhdistysten lautakunnan (CAEF) laatima
tilastotaulukko usean Euroopan maan teräsvalimoiden
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11,5 prosentista Espanjan 42,9 prosentin tosiasialliseen
ylikapasiteettiarvoon . Yhteisön viiden tärkeimmän tuotta

jamaan (Saksa, Espanja, Ranska, Italia ja Yhdistynyt
kuningaskunta) keskiarvo oli 22,1 prosenttia.

Vuoden 1990 jälkeen kaikki yritykset osoittivat tilanteen
huonontuneen huomattavasti, ja kaikilla niillä ylikapasi
teetit olivat hyvin suuria. Vuonna 1991 ainoastaan kolmen
yrityksen ylikapasiteettiarvo oli 25 prosenttia pienempi ja
vuonna 1992 ainoastaan kahden, joista yksi lopetti
toimintansa samana vuonna. Vastanneiden yritysten
ilmoittama yksinkertainen keskiarvo, joka vuonna 1990
oli 36,9 prosenttia, nousi 59,1 prosenttiin vuonna 1991 ja
82,3 prosenttiin vuonna 1992. Myös CAEF:n taulukko
sisältää ennusteen, jonka mukaan alan tilanne huononee
huomattavasti ainakin vuoteen 1995 asti.

tuotantokyvystä.
IV

Lukuun ottamatta PYRSAa kaikki vastanneet yritykset
ilmoittivat, että erillistä hammaspyörien ja GET-laitteiden
osa-alaa ei ole olemassa, koska teräsvalimoteknologia on
sama kaikkialla ja valimot erikoistuvat kokemuksen ja
teknisten tietojen perusteella. Näin ollen tutkittavana on
yleinen teräsvalimoala. Toisaalta kaikki yritykset ilmoitti
vat, että vuonna 1990 alalla oli ylikapasiteettia, joka on
siitä lähtien kasvanut edelleen, ja että näkymät vuoteen
2000 asti ennustavat tilanteen huononevan .

Espanjan viranomaiset eivät toimittaneet lausuntoa eivätkä
pyydettyjä tietoja. Espanjan viranomaiset kuitenkin
antoivat vastineita muiden asianomaisten osapuolten
vastauksista . Nämä vastineet voidaan tiivistää seuraavasti:

— Vastanneet yritykset eivät ole alaa edustavia, koska
niiden yhteinen osuus koko Euroopan tuotannosta
vuonna 1990 oli vain 4 prosenttia.

Toimitetut tiedot koskevat yleisen teräsvalimo- ja joissakin

tapauksissa GET-laitteiden ja/tai hammaspyörien alan
kapasiteettia, tuotantoa, liikevaihtoa ja voittoja. Tiedot
koskevat vuosia 1990, 1991 , 1992 ja 1993.

— Vastanneiden yritysten toimittamat tiedot koskivat
vuosia 1990, 1991 , 1992 ja 1993, joita ei voi käyttää
viitevuosina, sillä Espanjan viranomaiset hyväksyivät
tuen toukokuussa 1988 . Päätöksen aikoina vuosien

1987—1990 ennusteet olivat hyviä sekä kysynnän että
tuotannon osalta.

Vuoden 1990 yleisen teräsvalimoalan osalta 18 vastan

neesta yrityksestä (joihin tuen saaja ei lukeudu) kolme ei
toimittanut lukuja, joiden perusteella ylikapasiteetin
olemassaoloa olisi voitu selvästi osoittaa, kahdeksan osoitti

selvästi ylikapasiteettia olevan (') (26,6 ja 194 prosentin
välillä), ja seitsemän yrityksen lukujen voidaan katsoa
osoittavan tavallista toimintaa (3,1 ja 17,6 prosentin välil

lä). Kaikkien hammaspyöriä ja/tai GET-laitteita koskevia
lukuja toimittaneiden yritysten (seitsemän) tilanne on

paljon huonompi kyseisten tuotteiden kuin yleisen
tuotannon osalta; ylituotantoarvot ovat paljon korkeampia

(ainoastaan yhden yrityksen osalta arvo on 30 prosenttia,
kaikkien muiden osalta se on yli 100 prosenttia).

CAEF:n toimittamasta, Euroopan tuottajamaita koskevasta
taulukosta ilmenee, että vuonna 1990 yleiset teräsvali

moiden kapasiteettiarvot vaihtelivat Saksan tavanomaisesta

— Hammaspyörät ja GET-laitteet muodostivat vntealan.
Terässulatuksen osa-alojen määrittely tapahtuu
laitosten koon ja lajin perusteella. PYRSA joutuisi
huomattaviin investointeihin (400 miljoonaa pesetaa),
jos se haluaisi muuttaa erikoistumisalaansa.

— Vastanneet yritykset väittivät, että terässulatuksen alalla
oli ylikapasiteettia, mutta ne eivät täsmentäneet
hammaspyörien ja GET-laitteiden alan, eli viitealan,
tilannetta.

— Vastanneet yritykset ilmoittivat, että markkinoiden
tilanne oli yhä huonontunut uuden Intiasta, Kiinasta
ja Itä-Euroopan maista tapahtuvan halvan tuonnin
vuoksi. PYRSA on kuitenkin valmis kilpailemaan

kyseisen tuonnin kanssa tuotantonsa erikoistumisen
(') Ylikapasiteetti lasketaan kapasiteetin ja tuotannon suhteena.

(eikä myönnetyn tuen) ansiosta.
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Yksi tuki, johon menettelyssä viitataan, eli Aragönin
itsehallintoyhteisön myöntämä takaus, ei ollut lasket
tavissa, ainakaan niin kauan kuin sitä ei ole otettu
käyttöön.

Espanjan viranomaiset päättivät huomautuksensa
toteamalla, että PYRSAn tuen osuus ei ylittänyt
yrityksen sijaintialueelle säädettyä 75 %:n ylärajaa.

N:o L 257/47

Kun päätös NN 12/91 tehtiin, komissiolla ei ollut käytet
tävissään tarkkoja tietoja hammaspyörien ja GET-lait
teiden osa-alan kapasiteetin käytöstä. Näin ollen päätettiin
hyödyntää käytettävissä olevia tuotantotietoja vaihtoehtoi
sina mittareina alan tilanteen arvioinnissa. Yhteisöjen
tuomioistuin totesi kuitenkin, että "kyseiset tilastolliset
luvut ovat puutteellisia. (. . .) Niiden perusteella ei voida
arvioida kapasiteettia, eikä verrata sitä tuotantoon tai

markkinoiden kysyntään." Tässä tilanteessa yhteisöjen
tuomioistuin päätti, että komission olisi pitänyt aloittaa 93
artiklan 2 kohdan mukainen menettely selvittääkseen
asiaan kuuluvien lausuntojen perusteella, oliko alalla
ylikapasiteettia.

V

Menettelyn yhteydessä saadut tiedot näyttävät olevan risti
riidassa komission kannan kanssa, että PYRSAn valmis

Komissio ei voi hyväksyä Espanjan viranomaisten väitettä,
että vastanneet yritykset eivät edusta alaa. Kaikki 17
yritystä sijaitsevat viidessä tärkeimmässä teräsvalosten alan
tuottajajäsenvaltiossa. CAEF:n toimittamat tiedot sitä
paitsi koskevat kaikkia maita, ja ne vahvistavat yksittäisten
yritysten toimittamat tiedot alan ylikapasiteetin osalta.

tamat tuotteet kuuluvat erityiselle osa-alalle. Kaikki
vastanneet yritykset ovat sitä mieltä, että ei ole realistista

Komissio asettaa kyseenalaiseksi Espanjan viranomaisten
vastanneiden yritysten tuotanto-osuudeksi vuonna 1990
ilmoittaman 4 prosentin luvun . Komission likimääräisen
arvion mukaan kyseisten yritysten osuus Euroopan
yhteisön teräsvalusta oli yli 15 prosenttia vuonna 1990 .

Teräsvalimojen kapasiteetit ovat harvoja poikkeuksia
lukuun ottamatta täysin joustavia niiden valmistamien
tuotteiden osalta. Ainoat rajoitukset, jotka estävät tiettyjä

Väitettä tuen kaupankäyntiin kohdistuvan kielteisen
vaikutuksen osalta ei voida myöskään hyväksyä, koska
vaikka tuki vahingoittaisi vain yhtä kilpailevaa yritystä,
sitä on pidettävä soveltumattomana yhteimarkkinoille siltä
osin kuin se vääristää kilpailua yhteisön markkinoilla.

jakaa alaa mainitulla tavalla ja että koko teräsvalimoala on
menettelyn kannalta merkityksellinen .

valimoita toimittamasta tuotteitaan tietyille markkinoille,
johtuvat kokemuksesta ja tietotekniikasta tai yrityksen
omasta kapasiteetista eivätkä olemassa olevasta teknolo
giasta. GET-laitteita ja hammaspyöriä valmistava valimo
kykenee tarjoamaan laajan valikoiman tuotteita. Kun
valimo siirtyy yhden tuotteen valmistuksesta toiseen,
ainoat kustannukset liittyvät uuden tuotteen valmistuk
sessa tarvittaviin muotteihin, joita tavallisesti käytetään
vain kerran ja joiden osuus tuotannon kokonaiskustan
nuksista on noin 20 prosenttia. Koska tällaiseen muutok
seen ei tarvita suuria investointeja, useat valimot ovat
viime vuosina pyrkineet turvaamaan olemassaolonsa
tuotannon joustavuudella.

Eri yritysten toimittamat luvut koskevat vuotta 1990 ja sitä
seuraavia vuosia. Espanjan viranomaiset väittävät, että
kyseisiä lukuja ei pidä ottaa huomioon, koska tuki myön
nettiin toukokuussa 1988 . Tämä on kuitenkin ristiriidassa

samojen viranomaisten lähettämässä, 13 päivänä touko
kuuta 1993 päivätyssä kirjeessä olevien tietojen kanssa.
Kirjeessä ilmoitettiin, että tukitoimenpiteet oli hyväksytty
vuosina 1989 ja 1990 . Mainitun 490 miljoonan pesetan
lainan takaus hyväksyttiin huhtikuussa 1990. Kesäkuussa
1990 hyväksyttiin 182 miljoonan pesetan avustus, joka
maksettiin vuosina 1990— 1992. Sen lisäksi päätöksessä
NN 12/91 ja sitä seuranneessa yhteisöjen tuomioistuimen
käsittelyssä käytettiin vuoden 1990 tietoja.

Saadakseen riippumattoman mielipiteen komissio pyysi
ulkopuolista asiantuntijaa selvittämään, mikä oli viiteala ja
oliko sillä ylikapasiteettia. Asiantuntija tuli siihen johto
päätökseen, että hammaspyörien ja GET-laitteiden osa
alaa ei ole olemassa ja että teräsvalimot hyödynsivät

tuotantokapasiteetistaan 69,3 prosenttia vuonna 1991 , 62
prosenttia vuonna 1992 ja 58 prosenttia vuonna 1993 siitä
huolimatta, että niiden kapasiteetti laski vuoden 1991 965
tonnista vuonna 1992 910 tonniin ja vuonna 1993 862
tonniin .
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Uusien tietojen perusteella komissio katsoo, että tähän
tapaukseen liittyvä viiteala, jonka puitteissa tuen vaiku
tusta kaupankäyntiin on arvioitava, on teräsvalimoala
kokonaisuudessaan, päinvastoin kuin se on aikaisemmin
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erityistuki, tämän seikan arviointi on suoritettava vain

tuen osalta, eikä siihen vaikuta se, että tuen osuus ei ylitä
ylärajaa, joka on säädetty yrityksen sijaintialueelle .

katsonut. Komissio kuitenkin korostaa, että siltä osin kuin

erillisiä lukuja on käytettävissä hammaspyörien, GET-lait
teiden tai molempien osalta, vastanneiden yritysten
ilmoittama ylikapasiteettitaso on vielä korkeampi kuin
samojen yritysten muiden terässulatustuotteiden osalta.

Tiettyjen yritysten sekä CAEF:n menettelyn aikana
toimittamien tietojen perusteella, kuten on osastossa III
tutkittu, komissio katsoo, että jo vuonna 1990 terässula
tusalalla oli ylikapasiteettia, tutkimatta hammaspyöriä ja
GET-laitteita erikseen .

Vastanneet yritykset eivät toimittaneet lisätietoja vuosista
1988 ja 1989, jotka voisivat vaikuttaa asiaan. Jos kuitenkin
oletetaan, että kapasiteetti oli kyseisten vuosien osalta
samalla tasolla kuin vuonna 1990, CAEF:n toimittamien

kyseisten vuosien tuotannonlukujen perusteella voidaan
päätellä, että silloiset ylituotantoarvot olivat viidessä
tärkeimmässä yhteisön tuottajamaassa paljon korkeampia

VI

Kyseessä olevat toimenpiteet luokiteltiin valtion tueksi
niin komission päätöksessä NN 12/91 kuin yhteisöjen
tuomioistuimen ratkaisussakin . Tuen muodostavat 182

miljoonan pesetan avustus, joka ei ole takaisinperittävissä,
2,3 miljoonan pesetan maalahjoitus, 3 prosentin vuosi
palkkiota vastaava määrä (pankkien sillä hetkellä perimä
palkkio vastaavien lainojen takaamisesta), valtion takaus
490 miljoonan pesetan lainalle sekä samaa lainaa koskevaa
7 prosentin korkotukea vastaava määrä. Näissä olosuh
teissa, ja ottaen huomioon, että valimotuotteista käydään
vilkasta jäsenvaltioiden välistä kauppaa, komissio katsoo,
että myönnetty tuki vaikuttaa kaupankäynnin ehtoihin ja
vääristää kilpailua. Näin ollen tukeen voidaan soveltaa 92

artiklan 1 kohdan määräyksiä, joiden mukaan tuki, joka
täyttää siinä kohdassa mainitut edellytykset, on periaat
teessa soveltumaton yhteismarkkinoille.

kuin vuonna 1990 .

Se, että PYRSAlla on paremmat edellytykset kuin muilla
teräsvalimoilla kilpailla halvemman tuonnin kanssa, ei
todista mitään tuen soveltuvuudesta, koska nämä edelly
tykset saattavat johtua tuen antamasta edusta eivätkä
yrityksen erikoistumisesta.

Ei ole epäselvää, ettei takausta voida pitää tukena. Päätök
sessään NN 12/91 komissio katsoi, että takaus vastasi 3

prosentin korkotukea 490 miljoonan pesetan lainasta
lähdettäessä siitä, että vapailla markkinoilla maksettava

palkkio tämän tyyppisestä takauksesta olisi sen suuruinen.
Kaikkien tukien katsotaan alkavan myöntämispäivänä
eikä käyttöönottopäivänä.

Kuten menettelyn aloittamista koskevassa tiedonannossa
todetaan, kyseessä olevia tukia on arvioitava sen perus
teella, miten ne vaikuttavat alaan . Euroopan yhteisön

Perustamissopimuksen 92 artiklan 2 kohdassa määrättyjä
poikkeuksia ei voida soveltaa tähän tapaukseen tuen lajin
ja tavoitteiden takia. Espanjan viranomaiset eivät ole
muutoinkaan vaatineet kyseisten poikkeusten sovelta
mista.

Perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdassa määrätään,
millaista tukea voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltu
vana. Tuen soveltuvuutta sopimukseen on arvioitava
yhteisön kokonaisuuden eikä yksittäisen jäsenvaltion
kannalta. Yhteismarkkinoiden toimivuuden ja perustamis
sopimuksen 3 artiklan g kohdan määräysten noudatta
misen takaamiseksi 92 artiklan 3 kohdassa lueteltuja poik
keuksia saman artiklan 1 kohdassa määrätystä periaat
teesta on tulkittava hyvin tiukasti, kun tutkitaan ehdotet
tuja tukijärjestelmiä tai tuen myöntämistä.

Poikkeuksia voidaan soveltaa ainoastaan tapauksissa, joissa
komissio voi todistaa, että jos tukea ei myönnetä, markki
navoimat yksin eivät saa mahdollista tuen saajaa toimi
maan sellaisella tavalla, että jokin edellä mainituista
tavoitteista voidaan saavuttaa.

perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a ja c
alakohdan määräysten soveltamista alueelliseen tukeen
koskevassa tiedonannossaan (') komissio täsmensi, että
tukeen voidaan soveltaa 92 artiklan 3 kohdan a alakoh

dassa määrättyä poikkeusta vain, jos se ei johda alan sellai

seen ylikapasiteettiin yhteisön tasolla, että sen seurauksena
syntyy yhteisön tasolla ongelma, joka on alkuperäistä
alueellista ongelmaa vakavampi. Koska kyseessä on
(') EYVL N:o C 212, 12.8.1988, s. 2

Poikkeusten salliminen tukitoimenpiteisiin, jotka eivät
edistä mainittujen tavoitteiden saavuttamista tai eivät ole
tarpeellisia, merkitsee epäoikeudenmukaisen hyödyn anta
mista tiettyjen jäsenvaltioiden teollisuuksille tai yrityksille,
koska se parantaa niiden taloudellista asemaa ja voi
vaikuttaa kielteisesti jäsenvaltioiden väliseen kaupankäyn
tiin sekä vääristää kilpailua yhteisen edun kanssa ristirii
taisella tasolla .
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Perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a alakoh
dassa määrätyn poikkeuksen osalta, vaikka kyseessä oleva
tuki myönnetään yritykselle, joka sijaitsee alueella, johon
mainittuja poikkeuksia voidaan soveltaa, sitä ei voida
hyväksyä ilman eri toimenpiteitä, koska se ei kuulu
komission hyväksymään yleiseen aluetukijärjestelmään .
Kun tämän tyyppinen järjestelmä sallitaan, oletetaan, että
kyseisen järjestelmän puitteissa myönnetyn tuen hyödyt
hyvittävät niistä johtuvan kilpailun vääristämisen. Yksittäi
sessä tapauksessa nämä vaikutukset on otettava huomioon
tukea tutkittaessa. Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut
tämän näkemyksen 14 päivänä syyskuuta 1994 antamas
saan tuomiossaan (Hytasa) ('), jossa se hyväksyi kyseessä
olevan tuen sillä perusteella, että erityistoimenpidettä
voitiin pitää 92 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisena
aluetukena, jos siitä on hyötyä alueen kehitykselle pitkällä
aikavälillä eikä se vaikuta kielteisesti yhteiseen etuun ja
yhteisön sisäisiin kilpailun edellytyksiin.

N:o L 257/49

yhteisön tasolla yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla.
Tämän takia tukeen ei voida soveltaa 92 artiklan 3

kohdan c alakohdan määräyksiä.
Kyseessä oleviin tutkitoimenpiteisiin ei voida siten
soveltaa mitään perustamissopimuksessa määrättyjä poik
keuksia. Näin ollen komissio katsoo, että kyseiset tuet
ovat yhteismarkkinoille soveltumattomia.

VII

Osastossa II määritellyt PYRSAlle myönnetyt tukimuodot
ovat lainvastaisia, koska ne myönnettiin 93 artiklan 3
kohdan määräysten vastaisesti, jotka edellyttävät tuen
ilmoittamista komissiolle ennakolta.

Koska tuki on lainvastainen ja yhteismarkkinoille soveltu
maton, se on maksettava takaisin . Sen lisäksi tuen talou

Kuten osastoissa III ja V on osoitettu, komission saamista
tiedoista 93 artiklan 2 kohdan mukaisessa menettelyssä
ilmenee, että tukea saava yritys toimii alalla, jolla on ylika

pasiteettia yhteisön tasolla. Koska tuet myönnettiin
alkuinvestointeihin yritykselle, joka aikaansai 5 000
tonnin uuden kapasiteetin vuodessa, kyseinen tuki
pahentaa markkinoiden ylikapasiteettitilannetta. Näin
ollen on todettava, että tuki ei täytä 92 artiklan 3 kohdan
a alakohdassa määrätyn poikkeuksen myöntämiselle
asetettuja edellytyksiä.

delliset vaikutukset on poistettava tukea edeltäneen tilan
palauttamiseksi. Tämän johdosta takaisin maksettavaan
määrään lisätään korko, joka lasketaan tuen myöntämis
päivästä alkaen. Takaisinmaksu on suoritettava Espanjan
oikeusjärjestelmän menettelytapojen ja määräysten mukai
sesti erityisesti viivästyskoron osalta, joka peritään tuen
myöntämispäivästä sen palautuspäivään asti (komission
jäsenvaltioille 4 päivänä maaliskuuta 1991 osoitettu kirje
SG (91 ) D/4571 ),

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN :

Siltä osin kuin on kyse 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan
poikkeuksesta kyseessä olevaa tukea ei ole selvästi tarkoi
tettu Euroopan etua koskevan tärkeän hankkeen edistämi
seen tai Espanjan taloudessa olevan vakavan häiriön pois
tamiseen .

Perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakoh
dassa määrätyn, tietyn taloudellisen toiminnan tai talous
alueen kehityksen edistämiseen tarkoitettua tukea
koskevan poikkeuksen mukaan tuki on yhteismarkki
noille soveltuva, jos se ei muuta kaupankäynnin edelly

tyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla. Kuten
on jo aiemmin todettu 92 artiklan 3 kohdan a alakohdassa
määrätyn poikkeuksen osalta, tuki edistää yrityksen
toiminta-alalla ja yhteisön tasolla esiintyvän ylikapasiteet
titilanteen huononemista. Näin ollen on pääteltävä, että

kyseessä oleva tuki muuttaa kaupankäynnin edellytyksiä
(') Asiat C-278/92, C-279/92 ja C-280/92, Espanja v. komissio,
Kok. 1994, s. 1-4103

1 artikla

Espanjan viranomaisten Piezas y Rodajes SA -nimiselle
yritykselle (PYRSA) myöntämät jäljempänä mainitut tuet
ovat lainvastaisia, sillä ne on myönnetty Euroopan
yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdan
määräysten vastaisesti. Kyseisistä tuista ovat sen lisäksi
yhteismarkkinoille soveltumattomat Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 92 artiklan mukaisesti :
1 . 182 miljoonan Espanjan pesetan avustus (Aragonin
itsehallintoyhteisön myöntämä);

2. takaus 490 miljoonan pesetan 1 1 vuoden lainalle;
tämän takauksen muodostama tuki vastaa vuosittain 3

prosenttia edellä mainitusta lainasta (Aragonin itsehal
lintoyhteisön myöntämä);

3 . korkotuki 7 prosenttiyksikköä viiden vuoden ajaksi
enimmillään 150 miljoonaa pesetaa, edellä mainitulle
490 miljoonan pesetan lainalle (Teruelin maakuntahal
lituksen myöntämä);
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4. 2,3 miljoonan pesetan maalahjoitus (Monreal del
Campon kunnan myöntämä).

27. 10. 95

viivästyskoron osalta, joka peritään tuen myöntämispäi
västä sen palautuspäivään asti .

2 artikla

Espanjan on poistettava Piezas y Rojades SA:lle (PYRSA)
myöntämänsä tuki soveltamalla tavanomaisia markkinaeh
toja 490 miljoonan pesetan lainan palkkioon ja lopetta
malla kyseiseen lainaan myönnetyn korkotuen maksami
nen .

4 artikla

Espanjan on ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden
kuluessa tämän päätöksen tiedoksiannosta toimenpiteistä,
jotka se on toteuttanut päätöksen toteuttamiseksi.

3 artikla

Seuraavat myönnetyt tuet:

5 artikla

1 . 182 miljoonan Espanjan pesetan avustus, joka ei ole
takaisinperittävissä;
2. 490 miljoonan pesetan lainalle myönnetty takaus, joka
vastaa vuosittain 3 prosenttia edellä mainitusta ja joka
lasketaan huhtikuusta 1990 siihen päivään asti, jona 2
artiklassa mainittu tuki poistetaan;
3 . mainittua lainaa koskeva 7 prosenttiyksikön korko
tukea vastaava, jo maksettu 150 miljoonan pesetan

Tämä päätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 1995.

summa;

Komission puolesta

4. 2,3 miljoonan pesetan maalahjoitus
on

maksettava

takaisin

Espanjan

oikeusjärjestelmän

menettelytapojen ja määräysten mukaisesti erityisesti

Karel VAN MIERT

Komission jäsen
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KOMISSION PAATÖS,
tehty 19 päivänä lokakuuta 1995,

Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Nami
biasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontiluvista
(95/439/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren
valtioista (AKT-valtiot) tai merentakaisista maista ja
merentakaisilta alueilta peräisin oleviin maataloustuottei
siin ja niistä jalostettuihin tavaroihin sovellettavasta järjes
telmästä 5 päivänä maaliskuuta 1990 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 715/90 ('), sellaisena kuin se on

viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2484/94 (2), ja
erityisesti sen 27 artiklan,
ottaa huomioon neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 715/90
säädettyjen naudanliha-alan erityisten tuontijärjestelyjen
tilapäisestä mukauttamisesta Uruguayn kierroksen
monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maata
loussopimuksen täytäntöönpanoa varten 5 päivänä heinä
kuuta 1995 annetun komission asetuksen (ETY) N:o
1636/95 (3),

tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista

maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston
direktiivin 72/462/ETY (*), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakir
jalla, soveltamiseen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN :

1 artikla

Seuraavat jäsenvaltiot antavat 21 päivänä lokakuuta 1995
luuttomana lihana ilmaistuja, tietyistä Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren valtioista peräisin olevia naudanliha-alan
tuotteita koskevat tuontitodistukset jäljempänä esitettyjen
määrien ja alkuperämaiden mukaisestir
Saksa:

sekä katsoo, että

asetuksen (EY) N:o 1636/95 1 artiklassa säädetään
mahdollisuudesta antaa tuontitodistuksia naudanliha-alan

tuotteille; tuonti on kuitenkin toteutettava kullekin näistä

viejämaana olevista
määrien rajoissa,

on ilmeisesti aiheellista muistuttaa, että tämä päätös ei
vaikuta terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongel
mista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä

kolmansista

maista

säädettyjen

asetuksen (EY) N:o 1636/95 mukaisesti 1 —10 päivänä
lokakuuta 1995 jätetyt, luuttomana lihana ilmaistut Bots
wanasta, Keniasta, Madagaskarista, Namibiasta, Swazi

maasta ja Zimbabwesta peräisin olevia tuotteita koskevat
tuontitodistushakemukset eivät ylitä näiden valtioiden
käytettävissä olevia määriä; tämän vuoksi on mahdollista
antaa tuontitodistukset näiden maiden haetuille määrille,

neuvoston asetuksen (ETY) Nro 715/90 mukaisesti Afri
kan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtiot)

— 980,000 tonnia Botswanasta peräisin olevia tuotteita,
— 630,000 tonnia Namibiasta peräisin olevia tuotteita,
Ranska:

— 148,732 tonnia Botswanasta peräisin olevia tuotteita,
— 15,000 tonnia Swazimaasta peräisin olevia tuotteita,
— 60,000 tonnia Namibiasta peräisin olevia tuotteita,
Kreikka:

— 1,227 tonnia Madagaskarista peräisin olevia tuotteita,
Italia:

— 120,000 tonnia Madagaskarista peräisin olevia tuot
teita,

peräisin olevan naudanlihan tuonnin jakamisesta vuonna
1995 annetussa komission asetuksessa (EY) Nro 2449/

95 (4) säädetään 1 642 tonnin siirrosta Zimbabwen hyväksi
vuonna 1995 Kenialle, Namibialle ja Swazimaalle myön
netyistä kiintiöistä; tämän siirron sekä lokakuun todistus

hakemusten perusteella olisi vahvistettava määrät, joista
voidaan jättää todistushakemuksia 1 päivästä marraskuuta
1995 52 100 tonnin kokonaismäärän rajoissa, ja

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

Alankomaat:

— 79,193 tonnia Madagaskarista peräisin olevia tuotteita,

Yhdistynyt kuningaskunta:
— 657,000 tonnia Botswanasta peräisin olevia tuotteita,
— 220,000 tonnia Swazimaasta peräisin olevia tuotteita,
— 400,000 tonnia Namibiasta peräisin olevia tuotteita.

M EYVL N:o L 155, 6.7.1995, s. 25

h) EYVL N:o L 252, 20.10.1995, s. 1
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3 artikla

Asetuksen (EY) Nro 1636/95 3 artiklan 3 kohdan mukai
sesti todistushakemuksia voidaan jättää marraskuun 1995
kymmenen ensimmäisen päivän aikana seuraavista luut

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

toman naudanlihan määristär
— Botswana:

6 090,652 tonnia,

— Madagaskar:
— Swazimaa:
— Namibia:
— Zimbabwe :

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 1995.

0,000 tonnia,

— Kenia :

3
1
1
1

983,885
758,500
681,300
642,000

tonnia,
tonnia,
tonnia,
tonnia.
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