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N:o L 146/ 1

(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1095/96,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 1996,

luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen
XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauk
sena

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

1 artikla

1.

Komissio toteuttaa ensimmäisen tilaisuuden tullen 1

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

päivästä tammikuuta 1996 tarvittavat toimenpiteet
yhteisön tullialueella, sellaisena kuin se oli 1 päivänä
tammikuuta 1995, sovellettavassa ja Maailman kauppajär
jestölle toimitetussa luettelossa "CXL — Euroopan yhtei

sekä katsoo, että

maatalouden alalla. Nämä toimenpiteet vahvistetaan
vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesä
kuuta 1992 annetun asetuksen (ETY) N:o 1766/92 (2) 23
artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, muiden
yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevien asetusten vastaa

söt' esitettyjen myönnytysten täytäntöön panemiseksi

vien säännösten sekä CN-koodiin 0701 90 51 kuuluvien

yhteisö on tehnyt Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisen
seurauksena tiettyjen kolmansien maiden kanssa sopi
mukset GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan
mukaisesti (') käytävien neuvottelujen loppuunsaattami
sesta; näissä sopimuksissa määrätään muun muassa
tietyistä maatalouden alaa koskevista yhteisön sitoumuk
sista; komissio on laatinut näiden sopimusten soveltami

seksi uuden luettelon "CXL — Euroopan yhteisöt', jota

tuotteiden osalta hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä
markkinajärjestelystä 18 päivänä toukokuuta 1972
annetun asetuksen (ETY) Nro 1 035/72 (3) 33 artiklan
mukaisesti .

2. Jos neuvosto hyväksyy luettelon CXL muutoksen,
tästä johtuvat toimenpiteet vahvistetaan 1 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen.

sovelletaan koko yhteisön tullialueella sellaisena kuin se

on 1 päivästä tammikuuta 1995 ja jolla korvataan vuoden
1994 GATT-sopimukseen liittyvän Marrakechin pöytä
kirjan liitteenä oleva luettelo "LXXX — Euroopan yhtei
söt'; tämä luettelo CXL on toimitettu Maailman kauppa

järjestölle; luettelossa CXL määrätyt sitoumukset on toteu
tettava niin pian kuin mahdollista ja erityisesti niiden
sitoumusten osalta, joita sovelletaan 1 päivästä tammi
kuuta 1996; tämän vuoksi neuvoston on syytä oikeuttaa
komissio toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet hallintoko
miteamenettelyn mukaisesti; yksinkertaisuuden vuoksi
vaikuttaa tarpeelliselta säätää saman menettelyn soveltami
sesta neuvoston hyväksymien luetteloon CXL mahdolli

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan

Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

sesti tehtävien muutosten toteuttamiseksi,

f) EYVL n:o L 181 , 1.7.1992, s. 21 , asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) n:o 1863/95 (EYVL n:o
L 179, 29.7.1995, s . 1 )

(') EYVL nro L 334, 30.12.1995, s. 25 ja 38

(3) EYVL nro L 118, 20.5.1972, s. 1 , asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) n:o 1363/95 (EYVL n:o
L 132, 16.6.1 995, s. 8)
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 1996.

Neuvoston puolesta
C. BURLANDO

Puheenjohtaja
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N:o L 146/3

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1096/96,

sellaisenaan

annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996,
vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin

vientitukien

vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

erityistapauksissa tuen määrä voidaan vahvistaa luonteel
taan tästä poikkeavilla säännöksillä,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen

(ETY) Nro 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1101 /95 (2), ja erityisesti
sen

19 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a

alakohdan,

(ETY)

tava huomioon tukia vahvistettaessa,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3813/92 (9), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 1 50/95 (10), 1 artiklassa määriteltyjä edustavia markki

sekä katsoo, että

asetuksen

neuvoston asetuksessa (ETY) Nro 990/93 (6), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1380/95 (J),
kielletään Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasa
vallan (Serbia ja Montenegro) välinen kauppa; tätä kieltoa
ei sovelleta tiettyihin tapauksiin , jotka luetellaan tyhjentä
västi mainitun asetuksen 2, 4, 5 ja 7 artiklassa sekä
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 462/96 (8); tämä olisi otet

Nro 1785/ 81

19

artiklan

nojalla

mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa

tarkoitettuja tuotteita koskevien maailmanmarkkinoiden
noteerausten tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön
hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella,

asetuksen (ETY) Nro 1785/ 81 mukaan denaturoimat
toman ja sellaisenaan viedyn valkoisen sokerin ja raakaso

nakursseja käytetään kolmannen maan valuuttana ilmoi
tetun määrän muuntamiseen ja niiden perusteella määri
tetään jäsenvaltioiden valuuttojen maatalouden muunto

kurssit; muuntokurssien vahvistamista ja soveltamista
koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan komission
asetuksessa (ETY) N:o 1068/93 (n), sellaisena kuin se on

viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 2853/95 (I2),
tuki on vahvistettava joka toinen viikko; tukea voidaan

kerin tukea vahvistettaessa on otettava huomioon yhteisön
ja maailman sokerimarkkinoiden tilanne ja erityisesti
mainitun asetuksen 17a artiklassa tarkoitetut hinnat ja
kustannukset; saman artiklan mukaisesti olisi myös otet
tava huomioon suunniteltuun vientiin liittyvät taloudel

näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta nykyi
seen sokerialan markkinatilanteeseen ja erityisesti sokerin
noteerauksiin tai hintoihin yhteisössä ja maailmanmarkki

liset näkökohdat,

noilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava tämän asetuksen

muuttaa muuna aikana,

liitteessä esitettyjen määrien mukaiseksi, ja
raakasokerin tuki on vahvistettava vakiolaadulle; vakio

laatu määritellään raakasokerin vakiolaadusta ja yhteisön

rajanylityspaikasta sokerialan cif-hintojen laskemiseksi 9
päivänä huhtikuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 431 /68 (3), sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) Nro 3290/94 (4), 1 artiklassa; kyseinen
tuki vahvistetaan lisäksi asetuksen (ETY) Nro 1785/81 17a

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

artiklan 4 kohdan mukaisesti; kandisokeri määritellään

sokerialan vientitukien myöntämisen soveltamista koske
vista yksityiskohtaisista säännöistä 7 päivänä syyskuuta

1 artikla

1995 annetussa komission asetuksessa (EY) Nro 2135
/95 (*); tällä tavalla laskettua tuen määrää on lisättyjä

Asetuksen (ETY) Nro 1785/81 1 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denatu

maku- tai väriaineita sisältäviin sokereihin sovellettava

roimattomien tuotteiden vientituet vahvistetaan liitteessä

niiden sakkaroosipitoisuuden perusteella, ja sen vuoksi
tuki on vahvistettava tämän pitoisuuden yhtä prosenttia

esitettyjen määrien mukaisiksi .

kohden,
2 artikla

maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden
erityisvaatimukset voivat edellyttää tuen eriyttämistä
sokerin määräpaikan mukaan,
(')
(2)
O
(4
O

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
Nro
Nro
Nro
Nro

L
L
L
L
L

177, 1.7.1981 , s. 4
110, 17.5.1 995, s. 1
89, 10.4.1968, s. 3
349, 31.12.1994, s. 105
214, 8.9.1995, s. 16

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 1996.
(6) EYVL N:o L 102, 28.4.1993, s . 14
O EYVL Nro L 138 , 21.6.1995, s . 1
O EYVL Nro L 65, 15.3.1996, s. 1
O EYVL Nro L 387, 31.12.1992, s. 1
H EYVL Nro L 22, 31.1.1995, s . 1
(") EYVL Nro L 108, 1.5.1993, s. 106
(12) EYVL N:o L 299 , 12.12.1995, s . 1
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE

sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 19
päivänä kesäkuuta 1996 annettuun komission asetukseen
Tuotekoodi

Tuen määrä (})
— ecua/ 1 00 kg —

1701
1701
1701
1701
1701
1701

11 90
11 90
11 90
12 90
1290
12 90

100
910
950
100
910
950

35,40
35,13

35,40
35,13

(')
(')
(2)
(')
(')
O

— ecua/ l % sakkaroosia x 100 kg —
1701 91 00 000

0,3848

— ecua/ 1 00 kg —
1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950

38,48
38,19
38,19

— ecua/ 1 % sakkaroosia x 100 kg —
1701 99 90 100

0,3848

(') Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuotto on 92 % . Jos viedyn raaka
sokerin tuotto poikkeaa 92 %rsta, sovellettavan tuen määrä lasketaan asetuksen
(ETY) N:o 1785/81 17 a artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti .
(2) Vahvistaminen keskeytetty komission asetuksella (ETY) N:o 2689/85 (EYVL
Nro L 255, 26.9.1985, s. 12), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY)
N:o 3251 /85 ( EYVL N:o L 309, 21.11.1985, s. 14).
(3) Tukea voidaan myöntää Jugoslavian liittotasavaltaan (Serbia ja Montenegro)
suuntautuvaan vientiin ainoastaan asetuksissa (ETY) Nro 990/93, sellaisena kuin
se on muutettuna, ja (EY) Nro 462/96 säädettyjä ehtoja noudattaen.
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Nro L 146/ 5

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1097/96,
annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996,

valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY)
N:o 1813/95 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 44. osit
taista tarjouskilpailua varten
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

kielletään Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasa
vallan (Serbia ja Montenegro) välinen kauppa; tätä kieltoa
ei sovelleta tiettyihin tapauksiin, jotka luetellaan tyhjentä

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen

västi mainitun asetuksen 2, 4, 5 ja 7 artiklassa sekä
neuvoston asetuksessa (EY) Nro 462/96 Q; tämä olisi otet
tava huomioon tukia vahvistettaessa, ja

(ETY) Nro 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1101 /95 (2), ja erityisesti

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallin

sen 17 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan b alakohdan ,

tokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo, että
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

valkoisen sokerin vientimaksujen ja/tai vientitukien
määrittämiseksi järjestettävästä pysyvästä tarjouskilpailusta
26 päivänä heinäkuuta 1995 annetun komission asetuksen
(EY) Nro 1813/95 (3), sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) Nro 706/96 (4), nojalla tämän sokerin
vientiä varten järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja,

(EY) Nro 1813/95 nojalla järjestetyssä valkoisen sokerin
44. osittaisessa tarjouskilpailussa 41,372 ecua sadalta kilo

asetuksen (EY) Nro 1813/95 9 artiklan 1 kohdan sään

grammalta.

nösten mukaan kyseistä tarjouskilpailua varten vahviste
taan tarvittaessa vientituen enimmäismäärä, ottaen erityi
sesti huomioon yhteisön ja maailmanmarkkinoiden
sokerin markkinatilanne ja sen odotettavissa oleva kehitys,

2. Jugoslavian liittotasavaltaan (Serbia ja Montenegro)
suuntautuvaan vientiin voidaan myöntää tukea ainoastaan
asetuksessa (ETY) Nro 990/93, sellaisena kuin se on
muutettuna, ja asetuksessa (EY) Nro 462/96 säädetyin
edellytyksin .

tarjousten tarkastelun jälkeen olisi 44. osittaisesta tarjous
kilpailusta annettava 1 artiklassa tarkoitetut säännökset,
neuvoston asetuksessa (ETY) Nro 990/93 (*), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 1380/95 (%

1 artikla
1.

Vahvistetaan vientituen enimmäismääräksi asetuksen

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1996.
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 N:o L 175, 27.7.1995, s. 12

(4) EYVL N:o L 98, 19.4.1996, s. 11
I5) EYVL Nro L 102, 28.4.1993, s. 14
(<) EYVL N:o L 138, 21.6.1995, s. 1

f) EYVL N:o L 65, 15.3.1996, s. 1

N:o L 146/6
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1098 /96,

melassin

annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996,
edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien

lisätullien

vahvistamisesta sokerialalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

tietoja ei oteta huomioon silloin, kun tavara ei ole virhee
töntä, kunnollista ja myyntikelpoista tai silloin, kun

tarjouksessa ilmoitettu hinta koskee ainoastaan pientä
määrää, joka ei anna edustavaa käsitystä markkinoista;
tarjoushinnat, joiden ei voida katsoa edustavan markki
noiden todellista suuntausta, on myös hylättävä,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1785/81 (>), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1 101 /95 (2),

jotta melassin vakiolaatua koskevat tiedot olisivat verratta
vissa, tarjotun melassin laadun huomioon ottaen hintoja
on laskettava tai nostettava asetuksen (ETY) Nro 785/68
6 artiklan soveltamisesta saatujen tulosten mukaisesti,

ottaa huomioon melassin tuontia koskevista yksityiskoh
taisista säännöistä sokerialalle ja asetuksen (ETY)
Nro 785/68 muuttamisesta 23 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) Nro 1422/95 (3) ja
erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan,

edustava hinta voidaan jättää rajoitetuksi ajaksi poikkeuk
sellisesti muuttamatta, jos edellisessä edustavan hinnan
laskennassa perustana käytetty tarjoushinta ei ole tullut
komission tietoon ja jos saatavissa olevat tarjoushinnat,
joiden ei voida katsoa edustavan markkinoiden todellista
suuntausta, aiheuttaisivat edustaviin hintoihin äkillisiä ja

sekä katsoo, että

jos kyseessä olevan tuotteen käynnistyshinta ja edustava

huomattavia muutoksia,

hinta eroavat toisistaan, tuonnille olisi vahvistettava lisä

asetuksessa (EY) Nro 1422/95 säädetään, että melassin
cif-tuontihinta, jäljempänä "edustava hinta", vahvistetaan
komission asetuksen (ETY) Nro 785/68 (4) mukaisesti;
kyseinen hinta on vahvistettu edellä mainitun asetuksen 1
artiklassa määritellylle vakiolaadulle,

tulli asetuksen (EY) Nro 1422/95 3 artiklassa tarkoitetuin
edellytyksin; jos tuontitullien kantaminen keskeytetään
asetuksen (EY) Nro 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille
tulleille olisi vahvistettava tietyt määrät,

näiden säännösten soveltamisesta seuraa, että kyseisten
tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellet
tavat lisätullit olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen

melassin edustava hinta lasketaan yhteisön rajanylityspai
kalla, joka on tässä tapauksessa Amsterdam; tämän hinnan
laskennan on perustuttava maailmanmarkkinoiden edulli
simpiin ostomahdollisuuksiin, jotka määritellään vakio
laadun poikkeamiin mukautettujen pörssikurssien tai
markkinahintojen perusteella; melassin vakiolaatu määri
tetään asetuksessa (ETY) Nro 785/68,

mukaisesti, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

maailmanmarkkinoiden edullisimpia ostomahdollisuuksia
määritettäessä on otettava huomioon kaikki tiedot, jotka
koskevat maailmanmarkkinoilla tehtyjä tarjouksia,
tärkeiden kolmansien maiden markkinoiden hintoja ja
kansainvälisessä kaupassa tehtyjä myyntitoimia, joista
komissio on saanut tiedon joko jäsenvaltion tai omien
kanaviensa kautta; asetuksen (ETY) Nro 785/68 7 artiklan
mukaisesti tämä määritys voi perustua usean hinnan
keskiarvoon siinä tapauksessa, että tämän keskiarvon

1 artikla

Vahvistetaan asetuksen (EY) Nro 1422/95 1 artiklassa
tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuon
nissa sovellettavat lisätullit liitteen mukaisesti.

katsotaan edustavan markkinoiden todellista suuntausta,

(')
(2)
(3)
(«)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

177,
110,
141 ,
145,

1.7.1981 , s. 4
17.5.1995, s. 1
24.6.1995, s. 12
27.6.1968 , s. 12

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 1996.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE

melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien hsätuuien vahvistamisesta sokeri
alalla annettuun komission asetukseen

Tuontitulli

CN-koodi

Edustava hinta

Lisä tulli

100 nettokilogrammalta
kyseistä tuotetta sillä perusteella

100 nettokilogrammalta
kyseistä tuotetta

100 nettokilogrammalta

että tullien kantaminen

kyseistä tuotetta

keskeytetään asetuksen
(EY) N:o 1422/95
5 artiklan mukaisesti (2)

1703 10 00 (')

8,50

1703 90 00 (')

11,92

—

—

0,00

0,00

(') Vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.
(2) Tämä määrä korvaa, asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tuotteille vahvistetun yhteisen tullitariffin
tullin .
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1099/96,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996,
Algeriasta, Kyproksesta, Egyptistä, Israelista, Jordaniasta, Maltasta, Marokosta,
miehitetyiltä alueilta, Tunisiasta ja Turkista peräisin olevien tiettyjen tuotteiden
yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä mainittujen kiin
tiöiden pidentämistä tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
annetun neuvoston asetuksen (EY) Nro 1981 /94 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

annetun asetuksen (ETY) N:o 701 /84 ja tasoitusmaksun

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

kantamatta jättämisestä tuotaessa tiettyjä tietyistä kolman
sista maista peräisin ja lähtöisin olevia viinejä annetun
asetuksen (ETY) Nro 333/88 kumoamisesta 30 päivänä

sen ,

ottaa huomioon Algeriasta, Kyproksesta, Egyptistä, Israe

lista, Jordaniasta, Maltasta, Marokosta, miehitetyiltä
alueilta, Tunisiasta ja Turkista peräisin olevien tiettyjen
tuotteiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallin
noinnista sekä mainittujen kiintiöiden pidentämisestä tai
mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 25

päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen
(EY) Nro 1981 /94 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna 28 päivänä maaliskuuta 1996 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) Nro 585/96 (2), ja erityisesti sen
6 ja 7 artiklan ,
sekä katsoo, että

asetuksen (EY) Nro 1981 /94 liitteissä I ja III—X avattiin
vastaavasti yhteisön tariffikiintiöt tietyille Turkista, Jorda
niasta, Marokosta, Kyproksesta, Egyptistä, Tunisiasta,
Algeriasta, Maltasta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta
peräisin oleville tuotteille,

kesäkuuta 1995 annetulla komission asetuksella (EY) Nro
1 571 /95 (4) poistettiin tiettyjen viinialan tuotteiden tuon
tiin sovellettavat vapaasti rajalla -viitehinnat 1 päivästä
heinäkuuta 1995,

25 päivänä maaliskuuta 1996 (^ annetulla neuvoston
asetuksella (EY) Nro 539/96 laajennetaan neuvoston
asetuksen (ETY) Nro 4088/87 (®) soveltamisalaa koske
maan Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevia tuot
teita, ja jotta asetusta (EY) Nro 1981 /94 ei tarvitsisi
muuttaa joka kerta, kun sen soveltamisalaa laajennetaan
koskemaan muita maita, jotka ovat oikeutettuja tuoreisiin
leikkokukkiin ja kukannuppuihin sovellettaviin tariffi
kiintiöihin, olisi 3 artiklasta poistettava viittaukset tiet
tyihin maihin, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksi
komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

tiettyjen yhteisön tariffikiintiöiden voimassaolo päättyy 30
päivänä kesäkuuta 1996, ja asetus (EY) Nro 1981 /94 olisi
muutettava ottaen huomioon yhdistetyn nimikkeistön ja
Taric-koodien muutokset, jotta kyseisten tuotteiden vienti
Välimeren maista voisi jatkua tullietuusmenettelyä
noudattaen, kuten eri sopimuksissa määrätään,

tiettyjen Kyproksesta peräisin olevien maataloustuotteiden
yhteisöön tuontiin sovellettavan järjestelyn muuttamisesta
19 päivänä joulukuuta 1994 annetulla neuvoston asetuk
sella (EY) Nro 3192/94 (3) muutettiin kahta voimassa
olevaa yhteisön tariffikiintiötä ja avattiin uusi vuotuinen
yhteisön tariffikiintiö jalostetuille viinirypäleille,
viitehintojen vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) Nro
2027/94, tiettyjen viinialan tuotteiden tuontiin sovelletta
vien vapaasti rajalla -viitehintojen vahvistamisesta 1

päivästä syyskuuta 1988 annetun asetuksen (ETY) Nro
3418/88, tietyistä kolmansista maista peräisin olevien
viinialan tuotteiden tuonnin soveltamista koskevista yksi

tyiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) Nro
1393/76,

tasoitusmaksujen

vahvistamisesta

(') EYVL N:o L 199, 2.8.1994, s. 1
(2) EYVL N:o L 84, 3.4.1996, s. 8
(3 EYVL N:o L 337, 24.12.1994, s. 9

viinialalla

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) Nro 1981 /94 seuraavasti:

1 . Korvataan otsikon ja 1 artiklan ilmaisu "miehitetyiltä
alueilta" ilmaisulla "Länsirannalta ja Gazan alueelta".
2. Poistetaan vapaasti rajalla -viitehinnan noudattamista
koskeva 2 artiklan 1 kohta. Jäljempänä olevat 2, 3 ja 4
kohta numeroidaan uudestaan 1 , 2 ja 3 kohdaksi.
3 . Korvataan 3 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti :

"Leikkokukkiin ja kukannuppuihin liittyvien tariffi
kiintiöiden myöntäminen voidaan keskeyttää suurikuk
kaisten ja pienikukkaisten ruusujen sekä yksikuk
kaisten ja monikukkaisten neilikoiden osalta, jos
yhteisön tasolla todetaan, että asetuksella (ETY) N:o
4088/87 vahvistettuja hintaedellytyksiä ei noudateta."
4. Korvataan liitteet I ja III—X tämän asetuksen liitteillä
I—IX.

(4) EYVL N:o L 150, 1.7.1995, s. 50
O EYVL N:o L 79, 29.3.1996, s. 6

h) EYVL N:o L 382, 31.12.1987, s. 22
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N:o L 146/9

— 1 päivästä lokakuuta 1996 järjestysnumeron 09.1133
osalta,

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen

jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.

— 15 päivästä lokakuuta 1996 järjestysnumeroiden
09.1135 ja 09.1136 osalta,
— 1 päivästä marraskuuta 1996 järjestysnumeroiden
09.1152, 09.114, 09.1137, 09.1138, 09.1190, 09.1381 ,
09.1420 ja 09.1709 osalta,

Sitä sovelletaan :

— 15

— 1

päivästä heinäkuuta

1996 järjestysnumeroiden

09.0203, 09.1121 , 09.1122, 09.1129, 09.1130, 09.1207

ja 09.1707 osalta,

päivästä

marraskuuta

1996

järjestysnumeron

09.1117 osalta,

— 1 päivästä tammikuuta 1997 muiden järjestysnume
roiden osalta.

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

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Mario MONTI

Komission jäsen
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LIITE I

"LIITE I
TURKKI

Kiintiön

järjestys

CN-koodi

numero

09.0201

määrä

Taric
alanimike

Tavaran kuvaus

Kiintiötulli

(% )

ajanjaksona
(tonnia)

Hasselpähkinät, myös filibertspähkinät, tuoreet tai kuivatut, myös

0802 21 00

vuodessa tai
mainittuna

25 000

0

90

0"

kuorettomat
0802 22 00

09.0203

ex 2008 50 92

20

ex 2008 50 94

20

Aprikoosin hedelmäliha, lisättyä alkoholia tai sokeria sisältämätön ,
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 4,5 kg:
— tullattaessa 1.7.—30.6 .

LIITE II
"LIITE III

JORDANIA

Kiintiön

Järjestys

CN-koodi

numero

09.1152

0603 10

määrä

Taric
alanimike

Tavaran kuvaus

vuodessa tai
mainittuna

Kiintiötulli

(% )

ajanjaksona
(tonnia)

Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai
koristetarkoituksiin, tuoreet:
— tullattaessa 1.11 .—31.10 .

56

0"
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Nro L 146/ 11

LIITE III

"LIITE IV

MAROKKO

l
Järjestys

Kiintiön

C N- koodi

numero

\

määrä

Taric
alani
mi kc

Tavaran kuvaus

Kiintiötulli

(%)

ajanjaksona
(tonnia)

I
Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai

0603 10

09.1114

vuodessa tai
mainittuna

336,5

0

2 063,5 (') (2)

0

koristetarkoituksiin, tuoreet:

l

— tullattaessa 1.11 .—31.10 .

50

Leikkokukat ja kukannuput, tuoreet:
Ruusut, gladiolukset ja krysanteemit:

60

— tullattaessa 15.10 .— 14.5 .

09.1135

ex 0603 10 11

ex 0603 10 51

11
12

50

60

ex 0603 10 21

20

ex 0603 10 61

10
30

ex 0603 10 25

20

ex 0603 10 65

10

I
I
l

30

ex 0603 10 13

L

50

Neilikat:

60

— tullattaessa 15.10 .—31.5 .

I

0603 10 53
ex 0603 10 29

09.1136

ex 0603 10 69

81

Muut kukat:

89

— tullattaessa 15.10 .— 14.5 .

1 700 (') (-1)

0

43 680

0

10

30

\

40

\
Uudet perunat:

15

ex 0701 90 51

09.1115

I
09.1117

— tullattaessa 1.1 .—31.3 .

Tomaatit, tuoreet ja jäähdytetyt:
— tullattaessa 15.11 . ja seuraavan vuoden 30.4. välisenä ajanjaksona

0702 00 15
0702 00 20

96 208

vapaa (*)

0702 00 45
09.1190

0702 00 50

09.1118

0702 00 20

— tullattaessa 1.11 . ja seuraavan vuoden 31.3. välisenä ajanjaksona
josta:
Tomaatit, tuoreet tai jäähdytetyt:

I

145 676 0 (6)
16 800

vapaa (4)

— 1 ,—30.4 .
09.1127

ex 0703 10 11

ex 0703 10 19

30

Tuoreet tai jäähdytetyt kepasipulit, myös Muscari comosum -lajin luon
nonvaraiset sipulit:

92

— tullattaessa 15.2.— 15.5.

20

93

ex 0709 90 90

52

53
54

\

5 040

0

N :o L 146/ 12
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\
Järjestys

l
CN-koodi

numero

09.1109

ex 0704 90 90

Taric
alanimike

92

20 . 6 . 96

Kiintiön

\

määrä

Tavaran kuvaus

I

vuodessa tai
mainittuna

Kiintiötulli

(%)

ajanjaksona
(tonnia)
Kiinankaali :

120

0

120

0

— tullattaessa 1.11 .—31.12.
09.1 1 1 1

09.1137

ex 0705 11 10

35

Amerikansalaatti ( Lactuca sativa L., var. capitata L.):

ex 0705 1 1 80

10

— tullattaessa 1.11 .—31.12.

0707 00 10

Kurkut:

0707 00 15

— tullattaessa 1.11 .—31.5 .

5 000 (5) (*)

0707 00 20
0707 00 25
0707 00 35
0707 00 40

09.1138

Latva-artisokat:

0709 10 40

500 o (6)

—

— tullattaessa 1.11 .—31.12.
09.1133

0709 90 71

Kesäkurpitsat:

0709 90 73

— tullattaessa 1.10 .—20.4.

ex 0709 90 75

10—60

ex 0709 90 79

31 —36

5 000 (5) (6)

51—56
09.1121

Tuoreet appelsiinit:

0805 10 01
0805 10 05
0805 10 09
0805 10 11
0805 10 15

— tullattaessa 1.7.—30.6 .

296 800

— tullattaessa 1.12.—31.5 .

300 000 (5) (6)

0805 10 19
0805 10 21
0805 10 25
09.1122

0805 10 29
0805 10 31
0805 10 33
0805 10 35
0805 10 37

0805 10 38
0805 10 39
0805 10 42
0805 10 44

0805 10 46
0805 10 51
0805 10 55
0805 10 59

0805 10 61
0805 10 65
0805 10 69
ex 0805 10 82
ex 0805 10 84

10
11

13

17

ex 0805 10 86

10

vapaa (4)

20. 6. 96
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Kiintiön

Järjestys

CN-koodi

numero

09.1 1 29

määrä

Tanc
alanimike

ex 0805 20 1

11

21

Tavaran kuvaus

vuodessa tai
mainittuna

Tuoreet mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); klementiinit,
wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit

123 200

31

51

ex 0805 20 13

tullattaessa 1.7.—30.6 .

11

21
31
41

09.1130

ex 0805 20 15

51

Tuoreet klementiinit:

61

— tullattaessa 1.11 .—28J29.2.

11

21
31
41

51

61
ex 0805 20 17

11

21
31
41

51

61
ex 0805 20 19

01

03

05
07
09
11

13

15
23
25
33

35
43
45
53
55

63
65
ex 0805 20 21

13
21

31
51
71
ex 0805 20 23

13

21
31

51
71

(%)

ajanjaksona
(tonnia)

41

61

Kiintiötulli

110 000 n (6

vapaa (4)

N:o L 146/ 14
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Kiintiön

Järjestys

CN-koodi

numero

09.1129

Tanc
alani-

mike

ex 0805 20 25

09.1130

13
21

(jatkoa)

31
51
71
ex 0805 20 27

13

21
31

51
71
ex 0805 20 29

12

14
21
23
31
51
71
91
ex 0805 20 31

11

21

31
41
51

61

ex 0805 20 33

11

21
31
41

51

61
ex 0805 20 35

11

21

31
41

51
61

ex 0805 20 37

11

21

31
41

51

61
ex 0805 20 39

11

21
31

41

51

61

määrä

Tavaran kuvaus

vuodessa tai
mainittuna

ajanjaksona
(tonnia)

Kiintiötulli

(%)

20. 6. 96
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Kiintiön

Järjestys

CN-koodi

numero

09.1101

ex 1604 13 11

määrä

Taric
alanimike

Tavaran kuvaus

vuodessa tai

Kiintiötulli

mainittuna

(% )

ajanjaksona
(tonnia)

Sardina pilchardus lajin sardiinien valmisteet ja säilykkeet

11

0

19

ex 1604 13 19

ex 1604 20 50

11

19

— tullattaessa 1.1 .—31.12.1997

21 000 o

13

— tullattaessa 1.1 .—31.12.1998

22 500 (8)

15

09.1119

2004 90 50

2005 40 00

Herneet (Pisum sativum) ja vihreät pavut, muulla tavalla kuin etikan tai
etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädytetyt tai jäädyttämättömät

10 440

0

Aprikoosin hedelmäliha, lisättyä alkoholia tai sokeria sisältämätön,
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 4,5 kg

9 900

0

Appelsiinimehu

16 800

vapaa (4)

5 040

vapaa (4)

2005 59 00

09.1105

09.1123

ex 2008 50 92

20

ex 2008 50 94

20

2009 11 11
2009 11 19

2009 1 1 91
2009 1 1 99
2009 19 11
2009 19 19

2009 19 91
2009 19 99
09.1124

ex 2009 1111

10

ex 2009 11 19

10

ex 2009 11 91

10

ex 2009 1 1 99

10

91

09.1107

ex 2009 19 11

10

ex 2009 19 19

10

ex 2009 19 91

10

ex 2009 19 99

10

ex 2204 21 79

72

ex 2204 21 80

72

ex 2204 21 83

72

ex 2204 21 84

72

josta:

Enintään 2 litraa vetävissä pakkauksissa tuotu appelsiinimehu

I
Alkuperänimikeviinit, joilla

on

seuraavat nimet:

Berkane,

Sais,

95 200 hl

0

astioissa

muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva:
2204 10

0

suus enintään 15 tilavuusprosenttia ja enintään 2 litraa vetävissä

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypälemehu,

09.1131

56 000 hl

Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata, todellinen alkoholipitoi

— kuohuviini :

— — todellinen alkoholipitoisuus vähintään 8,5 tilavuusprosenttia:

N:o L 146/ 16
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Kiintiön

Järjestys

CN-koodi

numero

09.1131

määrä

Tanc
alani-

Tavaran kuvaus

mike

—

2204 10 99

—

— muu :

— muu :

— muu :

muu viini; rypälemehu, jonka käyminen on estetty tai keskeytetty
alkoholia lisäämällä:

— enintään 2 litraa vetävissä astioissa :

— — viinit (muut kuin alanimikkeessä 2204 10 mainitut), jotka ovat

2204 21 10

'pulloissa, jotka on suljettu sienenmuotoisella korkilla, joka on
tuettu sitein tai kiinnikkein'; viini muissa astioissa, joissa hiili
dioksidin aikaansaama ylipaine nesteessä on vähintään 1 baari ,
mutta pienempi kuin 3 baaria 20 °C:ssa mitattuna
— — muut:

— — — todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia:
— —

ex 2204 21 80

—

— muut:

_ _ _ _ _ valkoviinit:

2204 21 79
72

— — — — — muut viinit:

79
80

todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 13 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia:
— muut:

— — valkoviinit

2204 21 83

ex 2204 21 84

— — muut viinit

10
72
79
80

todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 18 tilavuusprosenttia:
ex 2204 21 94

10

muut viinit

30

O

todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 18 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 22 tilavuusprosenttia:
ex 2204 21 98

10

muut viinit

30

0
— — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 22 tilavuuspro
senttia:

ex 2204 21 99

10

— — — muut viinit

0
— muut:

2204 29 10

Kiintiötulli

mainittuna

(%)

ajanjaksona
(tonnia)

2204 10 19

(jatkoa)

vuodessa tai

— — viinit (muut kuin alanimikkeessä 2204 10 mainitut), jotka ovat

'pulloissa, jotka on suljettu sienenmuotoisella korkilla, joka on
tuettu sitein tai kiinnikkein'; viini muissa astioissa, joissa hiili
dioksidin aikaansaama ylipaine nesteessä on vähintään 1 baari,
mutta pienempi kuin 3 baaria 20 °C:ssa mitattuna
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Nro L 146/ 17

Kiintiön

Järjestys

määrä

Taric
alanimike

CN-koodi

numero

vuodessa tai
mainittuna

Tavaran kuvaus

Kiintiötulli

(%)

ajanjaksona
(tonnia)

09.1131

— — — muut:

(jatkoa)

— — — — todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia
— — — — — muut:

2204 29 65

______ valkoviinit

ex 2204 29 75

— — — — — — muut viinit

10

(/9\)

— — — — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 13 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia:

I

I

—

—

—

I

— muut:

— — — — — — valkoviinit:

2204 29 83

ex 2204 29 84

—

______ muut viinit

10
30
/9\

()

— — — — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 18 tilavuusprosenttia:

1
ex 2204 29 94

— — — — — muut viinit

10
30
/9\

()

_ _ _ _ todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 18 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 22 tilavuusprosenttia:
ex 2204 29 98

— — — — — muut viinit

10
30

l

0

ll
— — — — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 22 tilavuuspro
senttia:

ex 2204 29 99

10

— — — — — muut viinit

C)
(') Tähän määrään lukeminen sallitaan marraskuun ensimmäisestä päivästä lähtien ainoastaan sen jälkeen, kun kiintiö 09.1114 on käytetty loppuun .
O Tämä määrä korotetaan 2 263.5 tonniin ajanjaksona 1997/ 1998 ja 2 663,5 tonniin ajanjaksona 1998/ 1999 ja seuraavina ajanjaksoina.
(3) Tämä määrä korotetaan 1 900 tonniin ajanjaksona 1997/ 1998 ja 2 000 tonniin ajanjaksona 1998/ 1999 ja seuraavina ajanjaksoina.
(4) Tullittomuutta sovelletaan ainoastaan arvotulliin.

(5) Näihin kiintiöihin sovellettava vahvistettu tulohinta, josta lähtien yhteisön WTOssa tekemien myönnytysten luettelossa määrätty ylimääräinen paljoustulli on nolla, vastaa:
— 492:ta ecua tonnilta tomaattien osalta ajanjaksona 1.11.1996—31.12.1996 ja 484:ää ecua vuonna 1997,
— 490:tä ecua tonnilta kurkkujen osalta ajanjaksona 1.11.1996—31.12.1996 ja 480:tä ecua tonnilta vuonna 1997,
— 594:ää ecua tonnilta latva-artisokkien osalta,

— 445:tä ecua tonnilta kesäkurpitsojen osalta ajanjaksona 1.10.1996—31.12.1996 ja 440:ää ecua tonnilta vuonna 1997, lukuunottamatta ajanjaksoa 1.2.—31.3, johon sovel
letaan WTO:n tulohintaa,

— 273:a ecua tonnilta appelsiinien osalta,
— 496:ta ecua tonnilta klementiinien osalta .

(6) Jos erän tulohinta on 2, 4, 6 tai 8 prosenttia alhaisempi kuin vastaavat vahvistetut tulohinnat, paljoustulli on vastaavasti 2, 4, 6 tai 8 prosenttia kyseisestä vahvistetusta tulo
hinnasta. Jos erän tulohinta on vähemmän kuin 92 prosenttia vastaavista vahvistetuista tulohinnoista, sovelletaan WTOssa vahvistettua paljoustullia.
O Kiintiön ulkopuolella tuotuihin määriin sovelletaan 5 prosentin suuruista tullia.

(8) Kiintiön ulkopuolella tuotuihin määriin sovelletaan 4 prosentin suuruista tullia .
(') Taric-alanimikettä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1997."

N:o L 146/ 18
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LIITE IV

"LIITE V
KYPROS

Kiintiön

Järjestys

CN-koodi

numero

09.1420

määrä

Taric
alanimike

vuodessa tai
mainittuna

Tavaran kuvaus

(%)

ajanjaksona
(tonnia)

Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai

0603 10

Kiintiötulli

75

0

110 000

0

150

0

150

0

3 750

0

2 250

0

450

0

450

0

11 000

vapaa (')

pakkauksen

2 250

0

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt viinirypäleet, lisättyä alkoholia
sisältämättömät, lisättyä sokeria sisältävät, muualle kuulumattomat

2 500

0

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös
rypälemehu) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusai

4 950

vapaa (')

koristetarkoituksiin, tuoreet:
— tullattaessa 1.11 .—31.10 .

09.1401

0701 90 59

09.1425

ex 0704 90 90

Uudet perunat
92

Kiinankaali :
— tullattaessa 1.11 .—31.12.

09.1427

09.1403

ex 0705 11 10

35

Amerikansalaatti (Lactuca sativa L., var. capitata L.):

ex 0705 1 1 80

10

— tullattaessa 1.11 .—31.12 .

ex 0706 10 00

14

Porkkanat:

15

— tullattaessa 1.4.— 15.5 .

Punajuuret

09.1411

ex 0706 90 90

20

09.1405

ex 0709 30 00

50

Munakoisot:

— tullattaessa 1.10 .—30.11 .
09.1409

0709 60 10

09.1407

ex 0806 10 29

Makeat ja miedot paprikat
50

Syötäviksi tarkoitetut tuoreet viinirypäleet

60

— tullattaessa 8.6 .— 14.7 .

70

— tullattaessa 15.7.—20.7.

0806 10 30
ex 0806 10 40

11—16

— tullattaessa 21.7.—9.8 .

41—46

09.1413

Kuivatut viinirypäleet, tuotetta
nettopaino enintään 15 kg

0806 20 1 1
0806 20 12

lähinnä

olevan

0806 20 18

09.1429

ex 0806 20 91

10

ex 0806 20 92

10

ex 0806 20 98

10

2008 99 43

2008 99 53

09.1421

netta sisältävät:

— viinirypälemehu (mukaan lukien rypälemehu):
— — tiheys enintään 1,33 g/cm3 20 °C:ssa
— — — arvo suurempi kuin 18 ecua/ 1 00 kg netto:
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Kiintiön

Järjestys

CN-koodi

numero

09.1421

määrä

Taric
alanimike

2009 60 51

Tavaran kuvaus

vuodessa tai
mainittuna

Kiintiötulli

(%)

ajanjaksona
(tonnia)
— — — — tiivistetty

(jatkoa)

— — — arvo enintään 18 ecua/ 100 kg netto:
— — — — jossa on lisättyä sokeria enemmän kuin 30 painoprosenttia:
— — — — — tiivistetty

2009 60 71
ex 2009 60 90

11

— — — — muu, tiivistetty yhdistetyn nimikkeistön 20 ryhmän 6 lisä
huomautuksen mukaisesti

91

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypälemehu,
muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva:

— muut rypälemehut:
— — muut:

— — — tiheys enintään 1,33 g/cm3 20 °C:ssa, todellinen alkoholipitoi
suus enintään 1 tilavuusprosentti:
— — — — tiivistetty

2204 30 92

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypälemehu,

09.1415

52 500 h

0

muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva:

— muu viini; rypälemehu, jonka käyminen on estetty tai keskeytetty
alkoholia lisäämällä:

— — enintään 2 litraa vetävissä astioissa:
— — — muut:

— — — — todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia:
— — — —

ex 2204 21 80

— muut:

— — — — — — valkoviinit

2204 21 79
79

______ muut viinit

80

— — — — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 13 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia:
— — — —

ex 2204 21 83

79

— muut:

______ valkoviinit, muut kuin likööristä valmistetut, todel

linen alkoholipitoisuus 15 tilavuusprosenttia

80
ex 2204 21 84

79

— — — — — — muut viinit, muut kuin likööristä valmistetut, todel

linen alkoholipitoisuus 15 tilavuusprosenttia

80

09.1423

29 120 h

muut:
— muut:

— — todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia:
— — — muut:

— — — — valkoviinit

2204 29 65
ex 2204 29 75

10

— — — — muut viinit

0

todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 13 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia:
muut*

ex 2204 29 83

80

ex 2204 29 84

30

valkoviinit, muut kuin likööristä valmistetut, todel

linen alkoholipitoisuus 15 tilavuusprosenttia
e

muut viinit; muut kuin likööristä valmistetut, todel

linen alkoholipitoisuus 15 tilavuusprosenttia

0

N:o L 146/20
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Kiintiön

Järjestys

määrä

Tanc

CN-koodi

numero

Tavaran kuvaus

alanimike

alkoholia lisäämällä:

— — enintään 2 litraa vetävissä astioissa:
— — — muut:

— — — — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 13 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia
— — —

—

— muut:

ex 2204 21 83

10

— — — — — — likööristä valmistetut valkoviinit, todellinen alkoholi

ex 2204 21 84

10

— — — — — — muut likööristä valmistetut viinit, todellinen alkoholi

pitoisuus 15 tilavuusprosenttia
pitoisuus 15 tilavuusprosenttia
— — — — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 18 tilavuusprosenttia:
ex 2204 21 94

10

— — — — — muut likööristä valmistetut viinit

— — — — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 18 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 22 tilavuusprosenttia:
ex 2204 21 98

10

— — — — — muut likööristä valmistetut viinit
— — muut:
—

—

— muut:

— — — — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 13 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia
— — —

—

— muut:

ex 2204 29 83

10

— — — — — — likööristä valmistetut valkoviinit, todellinen alkoholi

ex 2204 29 84

10

— — — — — — muut likööristä valmistetut viinit, todellinen alkoholi

pitoisuus 15 tilavuusprosenttia

pitoisuus 15 tilavuusprosenttia
— — — — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 18 tilavuusprosenttia
ex 2204 29 94

10

— — — — — muut likööristä valmistetut viinit

— — — — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 18 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 22 tilavuusprosenttia:
ex 2204 29 98

10

Kiintiötulli

(%)

ajanjaksona
(tonnia)

— muu viini; rypälemehu, jonka käyminen on estetty tai keskeytetty

09.1417

vuodessa tai
mainittuna

— — — — — muut likööristä valmistetut viinit

(') Tullittomuutta sovelletaan ainoastaan arvotulliin.
O Taric-alanimikettä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1997."

225 000 hl

0

20 . 6 . 96

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Nro L 146/21

LIITE V
"LIITE VI
EGYPTI

\
Järjestys

Kiintiön

C N- koodi

numero

09.1705

ex 0701 90 51

ll

määrä

Taric
alanimike

Tavaran kuvaus

vuodessa tai
mainittuna

Kiintiötulli

(%)

ajanjaksona
(tonnia)

Uudet perunat:

15

109 760

0

— tullattaessa 1.2 .— 15.5 .

12 120

0

Tuoreet tai jäähdytetyt pavut (Phaseolus- suvun lajit):

7 680

0

5 880

0

7 840

vapaa

— tullattaessa 1.1 .—31.3 .
09.1703

ex 0703 10 11

Tuoreet tai jäähdytetyt kepasipulit, mukaan lukien Muscari comosum
-lajin luonnonvaraiset sipulit:

10
20
30

ex 0703 10 19

91

92
93

ex 0709 90 90

51
52

53
54

09.1709

ex 0708 20 20

41

43
ex 0708 20 95

— tullattaessa 1.11 .—30.4.

31

33

09.1701

09.1707

0712 20 00

Kuivatut kepasipulit, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut,
mutta ei enempää valmistetut

0805 10 01

Tuoreet appelsiinit:

0805 10 05
0805 10 09
0805 10 11

— tullattaessa 1.7.—30.6 .

0805 10 15

C)

0805 10 19

0805 10 21
0805 10 25
0805 10 29
0805 10 31
0805 10 33

0805 10 35
0805 10 37
0805 10 38
0805 10 39

\

0805 10 42

0805 10 44

0805 10 46
0805 10 51
0805 10 55
0805 10 59

l

0805 10 61
0805 10 65
0805 10 69
ex 0805 10 82

10

ex 0805 10 84

11

13
17

ex 0805 10 86

10

(') Tullittomuutta sovelletaan ainoastaan arvotullnn.

l
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LIITE VI
"LIITE VII

TUNISIA

Kiintiön

Järjestys

määrä

Taric
alanimike

CN-koodi

numero

vuodessa tai
mainittuna

Tavaran kuvaus

Kiintiötulli

(%)

ajanjaksona
(tonnia)

09.1207

Tuoreet appelsiinit:

0805 10 01

0805 10 05
0805 10 09
0805 10 11

— tullattaessa 1.7.—30.6 .

0805 10 15

0805 10 21
0805 10 25

l
I

l
l
l
l
l
l
l
l

0805 10 29

0805 10 31
0805 10 33

0805 10 35
0805 10 37

I
I

0805 10 38
0805 10 39

31 360

II
l

0805 10 19

l

vapaa

0)

l
I

0805 10 42

\

0805 10 44
0805 10 46

0805 10 51
0805 10 55
0805 10 59
0805 10 61

0805 10 65
080 5 10 69
ex 0805 10 82

10

ex 0805 10 84

11

13
17

09.1201

ex 0805 10 86

10

ex 1604 13 11

11

l
Sardina pilchardus-\z.)in sardiinien valmisteet ja säilykkeet

100

0

5 160

0

56 000 hl

0

19

ex 1604 13 19

11

ex 1604 20 50

13

19

15

09.1203

09.1205

ex 2008 50 92

20

ex 2008 50 94

20

Aprikoosin hedelmäliha, lisättyä alkoholia tai sokeria sisältämätön,
tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 4,5 kg

ex 2204 21 79

73

Alkuperänimikeviinit,

ex 2204 21 80

73

Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag,

ex 2204 21 83

73

grand
cru
Mornag,
todellinen
alkoholipitoisuus
15 tilavuusprosenttia, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

ex 2204 21 84

73

joilla

on

seuraavat

nimet:

Coteaux

de

enintään
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Kiintiön

Järjestys

CN-koodi

numero

määrä

Taric
alanimike

Tavaran kuvaus

muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva:
— kuohuviini :

2204 10

— — todellinen alkoholipitoisuus vähintään 8,5 tilavuusprosenttia:
2204 10 19

2204 10 99

—

—

— muu

—

— muu :

—

—

— muu

— muu viini; rypälemehu, jonka käyminen on estetty tai keskeytetty
alkoholia lisäämällä:
— — enintään 2 litraa vetävissä astioissa :

— — — viinit (muut kuin alanimikkeessä 2204 10 mainitut), jotka ovat

2204 21 10

'pulloissa, jotka on suljettu sienenmuotoisella korkilla, joka on
tuettu sitein tai kiinnikkein'; viini muissa astioissa, joissa hiili
dioksidin aikaansaama ylipaine nesteessä on vähintään 1 baari ,
mutta pienempi kuin 3 baaria 20 °C:ssa mitattuna
— — — muut:

todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia:
— muut:

valkoviinit

2204 21 79
ex 2204 21 80

73

muut viinit

79

80

— — — — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 13 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia:
— — —

ex 2204 21 84

—

— muut:

— — — — — — valkoviinit

2204 21 83
10

— — — — — — muut viinit

73
79
80

— — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 18 tilavuusprosenttia:
ex 2204 21 94

10

muut viinit

30
2

— — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 18 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 22 tilavuusprosenttia:
ex 2204 21 98

10

muut viinit

30

(2)

— — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 22 tilavuuspro
senttia:
ex 2204 21 99

10

Kiintiötulli

(% )

ajanjaksona
(tonnia)

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini; myös väkevöity viini: rypälemehu,

09.1209

vuodessa tai
mainittuna

— — — muut viinit

0
— muut:

179 200 hl

0
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Kiintiön

Järjestys

CN-koodi

numero

Tavaran kuvaus

(jatkoa)

—

— — muut:

— — — — todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia
— — — — — muut:

— — — — — — valkoviinit

2204 29 65
ex

2204 29 75

10

— — — — — — muut viinit

0

— — — — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 13 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia:
—

2204 29 84

— — — — muut:

— — — — — — valkoviinit

2204 29 83
ex

10

— — — — — — muut viinit

30

0

_ _ _ _ todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 18 tilavuusprosenttia:
ex

2204 29 94

10

— — — — — muut viinit

30

0

— — — — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 18 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 22 tilavuusprosenttia:
ex

2204 29 98

10

— — — — — muut viinit

30

0

— — — — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 22 tilavuuspro
senttia:
ex

2204 29 99

10

vuodessa tai
mainittuna

ajanjaksona
(tonnia)

— — — viinit (muut kuin alanimikkeessä 2204 10 mainitut), jotka ovat
'pulloissa, jotka on suljettu sienenmuotoisella korkilla, joka on
tuettu sitein tai kiinnikkein'; viini muissa astioissa, joissa hiili
dioksidin aikaansaama ylipaine nesteessä on vähintään 1 baari,
mutta pienempi kuin 3 baaria 20 °C:ssa mitattuna

2204 29 10

09.1209

määrä

Taric
alanimike

_____ muut viinit

0
(') Tullittomuutta sovelletaan ainoastaan arvotullnn.
(2) Taric-alanimikettä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1997."

Kiintiötulli

(%)
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LIITE VII

"LIITE VIII
ALGERIA

Kiintiön

Järjestys

CN-koodi

numero

Taric
alanimike

määrä

Tavaran kuvaus

vuodessa tai
mainittuna

Kiintiötulli

(%)

ajanjaksona
09.1001

joilla

on

seuraavat

nimet:

Aïn,

Bessem

71

Alkuperänimikeviinit,

ex 2204 21 80

71

Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du

ex 2204 21 83

71

ex 2204 21 84

71

ex 2204 21 79

muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva:
— kuohuviini :

2204 10

— — todellinen alkoholipitoisuus vähintään 8,5 tilavuusprosenttia:
2204 10 19

2204 10 99

—

—

— muu

—

— muu :

—

—

— muu

— muu viini; rypälemehu, jonka käyminen on estetty tai keskeytetty
alkoholia lisäämällä:

— — enintään 2 litraa vetävissä astioissa:

— — — viinit (muut kuin alanimikkeessä 2204 10 mainitut), jotka ovat
'pulloissa, jotka on suljettu sienenmuotoisella korkilla, joka on
tuettu sitein tai kiinnikkein'; viini muissa astioissa, joissa hiili
dioksidin aikaansaama ylipaine nesteessä on vähintään 1 baari ,
mutta pienempi kuin 3 baaria 20 °Gssa mitattuna

2204 21 10

— —

— muut:

— — — — todellinen alkoholipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia:
— — — —

ex 2204 21 80

— muut:

— — — — — — valkoviinit

2204 21 79
71

— — — — — — muut viinit

79
80

— — — — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 13 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia:
— — — — — muut:

— — — — — — valkoviinit

2204 21 83
ex 2204 21 84

10

— — — — — — muut viinit

71
79

80

— — — — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 18 tilavuusprosenttia:
ex 2204 21 94

10

— — — — — muut viinit

30

C)

— — — — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 18 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 22 tilavuusprosenttia:
ex 2204 21 98

10
30

C)

0

224 000 hl

0

Tessalah, coteaux de Tlemcen, todellinen alkoholipitoisuus enintään 15
tilavuusprosenttia, enintään 2 litraa vetävissä astioissa

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypälemehu,

09.1003

224 000 hl

— — — — — muut viinit

N:o L 146/26
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Kiintiön

Järjestys

CN-koodi

numero

Tanc
alani-

määrä

Tavaran kuvaus

mike

vuodessa tai
mainittuna

ajanjaksona
09.1003

todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 22 tilavuuspro

(jatkoa)

senttia:
ex 2204 21 99

10

muut viinit

(')
muut:

— viinit (muut kuin alanimikkeessä 2204 10 mainitut), jotka ovat

2204 29 10

'pulloissa, jotka on suljettu sienenmuotoisella korkilla, joka on
tuettu sitein tai kiinnikkein'; viini muissa astioissa, joissa hiili
dioksidin aikaansaama ylipaine nesteessä on vähintään 1 baari,
mutta pienempi kuin 3 baaria 20 °C:ssa mitattuna
— muut:

— — todellinen alkolipitoisuus enintään 13 tilavuusprosenttia:
— — — muut:

— — — — valkoviinit

2204 29 65
ex 2204 29 75

10

— — — — muut viinit

(')

— — todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 13 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia:
—

2204 29 83

ex 2204 29 84

—

— muut:

— — — — valkoviinit

10

— — — — muut viinit

30

(')

todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 15 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 18 tilavuusprosenttia:
ex 2204 29 94

10

muut viinit

30

(')

todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 18 tilavuuspro
senttia, mutta enintään 22 tilavuusprosenttia:
ex 2204 29 98

10

muut viinit

30

(')

todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 22 tilavuuspro
senttia:
ex 2204 29 99

10

(')
(') Taric-alanimikettä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1997.

— muut viinit

Kiintiötulli

(%)

20 . 6. 96

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

I fi I

N:o L 146/27

LIITE VIII
"LIITE IX
MALTA

Kiintiön

Järjestys

CN- koodi

numero

Taric
alanimike

määrä

Tavaran kuvaus

vuodessa tai
mainittuna

Kiintiötulli

(%)

ajanjaksona
09.1451

Mallasjuomat

2203 00

5 000 hl

0"

LIITE IX
"LIITE X

LÄNSIRANTA JA GAZAN ALUE
Kiintiön

Järjestys

CN-koodi

numero

09.1381

ex 0810 10 05

määrä

Taric
alanimike

Tavaran kuvaus

vuodessa tai
mainittuna

Kiintiötulli

(%)

ajanjaksona
(tonnia)

11

Tuoreet mansikat:

19

— tullattaessa 1.11 .—31.3 .

1 200

0

1 500

0"

31

39

ex 0810 10 80

51
59

09.1382

0603 10

Leikkokukat ja kukannuput, tuoreet

Nro L 146/28
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1100/96,
annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996,

Kanariansaarten humalanhankintaa koskevien erityistoimenpiteiden sovelta
mista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o
2224/92 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
1 artikla

sen,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista
erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi 15 päivänä
kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1601 /92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 2537/95 (2), ja erityisesti
sen 3 artiklan 4 kohdan ,
sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) Nro 2224/92 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1480/95 (4), vahvistetaan hankintaa koskevassa ennakkoar
viossa olevan humalan määrä, joka vapautetaan kolman
sista maista lähtöisin olevaan tuontiin liittyvästä tullista tai
jota yhteisö tukee, sekä tuen määrät; olisi määritettävä
kyseiset määrät ja tuet 1 päivän heinäkuuta 1996 ja 30
päivän kesäkuuta 1997 väliseksi ajaksi, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat humalan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

Korvataan asetuksen (ETY) Nro 2224/92 1 artikla seuraa
vasti :

"1 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 1601 /92 2 ja 3 artiklaa sovellet
taessa CN-koodiin 1210 kuuluvaa humalaa, joka
vapautetaan kolmansista maista lähtöisin olevaan
suoraan tuontiin Kanariansaarille liittyvästä tullista tai
jota yhteisö tukee, koskevan hankinnan ennakkoarvio
vahvistetaan 300 tonniksi 1 päivästä heinäkuuta 1996
30 päivään kesäkuuta 1997."
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
O
(4

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:0

L
L
L
l

173,
260,
218,
145,

27.6.1992, s. 13
31.10.1995, s. 10
1.8.1992, s. 89
29.6.1 995, s. 41
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N:o L 146/29

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1101 /96,
annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996,
Madeiran humalanhankintaa koskevien toimenpiteiden soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2225/92 muuttami
sesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat humalan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sen ,

1 artikla

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista

erityistoimenpiteistä Madeiran ja Azorien hyväksi 15
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 1 600/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2537/95 (2), ja
erityisesti sen 10 artiklan,
sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) N:o 2225/92 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1479/95 (4), vahvistetaan hankintaa koskevassa ennakkoar
viossa olevan humalan määrä, joka vapautetaan kolman
sista maista lähtöisin olevaan tuontiin liittyvästä tullista tai
jota yhteisö tukee sekä tuen määrä; olisi määritettävä
kyseiset määrät ja tuki 1 päivästä heinäkuuta 1 996 30
päivään kesäkuuta 1997, ja

Korvataan asetuksen (ETY) Nro 2225/92 1 artikla seuraa
vasti ;

"1 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 1600/92 2 ja 3 artiklaa sovellet
taessa CN-koodiin 1210 kuuluvaa humalaa, joka
vapautetaan kolmansista maista lähtöisin olevaan
suoraan tuontiin Madeiralle liittyvästä tullista tai jota
yhteisö tukee, koskevan hankinnan ennakkoarvio
vahvistetaan 10 tonniksi 1 päivästä heinäkuuta 1996 30
päivään kesäkuuta 1997."
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 173, 27.6.1992, s. 1
(2) EYVL N:o L 260, 31.10.1995, s. 10
O EYVL N:o L 218, 1.8.1992, s. 91
4 EYVL N:o L 145, 29.6.1 995, s . 40
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1102/96,
annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996,

asetuksen (EY) N:o 1474/95 muuttamisesta ja jätettyjen hakemusten osalta käytet
tävissä olevien määrien vahvistamisesta 15 päivästä toukokuuta 1996
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (') luettelossa CXL
olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopi
muksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen
neuvottelujen päättymisen seurauksena, ja erityisesti sen 1
artiklan 1 kohdan,

seksi ajanjaksoksi; tämän vuoksi asetuksessa (EY) Nro
1474/95 säädetyt kiintiöt on muutettava,
asetuksessa (EY) N:o 573/96 vahvistetaan hakemusten
ensimmäiseksi jättämispäiväksi 15 päivä toukokuuta 1996
viimeisen vuosineljänneksen osalta 1 päivän heinäkuuta
1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1996 välisenä ajanjaksona;
hakemusten osalta käytettävissä olevat määrät on vahvis
tettava kuten myös tuontilupien voimassaoloaika, ja

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

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjeste
lystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) Nro 2771 /75 (2), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) Nro
2916/95 (3), ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan , 6
artiklan 1 kohdan ja 15 artiklan,
ottaa huomioon ovalbumiinin ja laktalbumiinin yhteisestä
kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 2783/75 (4), sellaisena

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) Nro 1474/95 liite I tämän
asetuksen liitteellä I.
2 artikla

kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella

(EY) Nro 2916/95, ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan, 4
artiklan 1 kohdan ja 10 artiklan,
sekä katsoo, että

edellä mainitussa 28 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa
komission asetuksessa (EY) Nro 1474/95 (% sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 573/96 (*),
avataan muna-alaa ja ovalbumiinia koskevat tariffikiintiöt
Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen
osana tehtyjen sopimusten mukaisesti,

Tämän asetuksen liitteessä II vahvistetaan 15 ja 24 päivän
toukokuuta 1996 välisenä aikana jätettyjen hakemusten
osalta käytettävissä olevat määrät.
3 artikla

Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen hakemusten osalta
annetut todistukset ovat voimassa 31 päivään elokuuta
1996 .

4 artikla

asetuksessa (EY) Nro 10 95/96 vahvistetaan uudet kiintiöt 1
päivän heinäkuuta 1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1996 väli

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
O
(4)

Ks. tämän
EYVL Nro
EYVL Nro
EYVL Nro

virallisen lehden sivu 1
L 282, 1.11.1975, s. 49
L 305, 19.12.1995, s. 49
L 282, 1.11.1975, s. 104

{*) EYVL Nro L 145, 29.6.1995, s. 19
h) EYVL Nro L 80, 30.3.1996, s. 54
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N:o L 146/31

LIITE I

"LIITE I

(tonneina)
Sovellettava yhteisen
Ryhmän

El

0407 00 30

152

E2

0408
0408
0408
0408

711

E3

1.7.1995—

(ecua/tonni
tuotteen paino)

numero

11
19
19
91

Tariffikiintiöt

tullitariffin tulli

CN-koodi

80
81
89
80

30.6.1996

82 651

310

6 553 (')

331

0408 99 80

687
176

3502 10 91
3502 10 99

617
83

8 863 (')

(') Tonnimäärät koskevat kuorellisia munia. Muunto tehdään asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL N:o L 253,
11.10.1993, s. 1 ) liitteessä 77 vahvistettujen vakiomääräisten tuottoasteiden mukaisesti ."

LIITE II

(tonneina)
Ryhmän numero

Käytettävissä olevat määrät

El

82 614

E2

1 526

E3

8 119

Nro L 146/32
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1103/96,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996,
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 2933/95 (2), ja
erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,
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,

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

tylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut
tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa

taulukossa merkityllä tavalla.

sekä katsoo, että
2 artikla

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

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(■) EYVL N:o L 337, 24.12.1994, s. 66
(2 EYVL N:o L 307, 20.12.1995, s. 21
(3) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1

M EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1
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Nro L 146/33

LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
19 päivänä kesäkuuta 1996 annettuun komission asetukseen

(ecua/100 kg)
CN-koodi

0702 00 35

Kolmannen

Tuonnin kiinteä

maan koodi (')

arvo

0709 10 20

0709 90 77

0805 30 30

Tuonnin kiinteä
arvo

75,8

284

80,2

388

80,9

064

100,2

400

76,8

066

41,7

404

63,6

068

416

72,7

204

62,3
86,8

508

81,4

208

44,0

512

71,6

212

97,5

524

63,9

624

95,8

528

73,7

999

624

86,5

728

107,3

053

76,0
55,3
156,2

800

78,0

060

61,0

804

84,8

066

53,8

999

79,3

052

144,4

72,1

068

69,1

204

144,3

061

51,3

624

87,1

064

105,3

999

89,5

400

338,0

220

317,0

999

159,7

999

317,0

052

44,8

192,2

052

061

182,0

204

77,5

412

54,2

624

151,9

999

82,1

052

134,4

204

88,8

220

74,0

388

54,8

520

66,5
100,8
65,0

528

600
624
999

0809 10 20

0809 20 49

69,4
68,2

512

524

0808 10 69

I

Kolmannen

maan koodi (')

060

400

0808 10 61 , 0808 10 63,

CN-koodi

052

052

ex 0707 00 25

(ecua/100 kg)

0809 30 21 , 0809 30 29

0809 40 20

84,0
48,9
77,7

I

064

144,0

068

262,6

400

272,2

600

94,9

624

288,1

676

166,2

999

200,3

052

63,1

220

121,8

624

106,8

999

97,2

052

73,2

064

64,4

066

84,9

068

61,2

400

175,7
250,4

039

112,3

624

052

64,0
78,6

676

68,6

999

111,2

064

l

(') Komission asetuksessa (EY) N:o 68/96 (EYVL N:o L 14, 19.1.1996, s. 16) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi "999" tarkoittaa "muuta alkuperää".
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1104/96,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996,
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 19 81 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 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), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) Nro 2528/95 (4), ja erityisesti
sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja 3 artiklan 1
kohdan,

N:o 1568/95 (^ sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) Nro 1084/96 (% 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:

1 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
tullien määrät vahvistetaan komission asetuksessa (EY)

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 1 996.

Tämä asetus on kaikilta osutaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa

jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
o
(3)
(*)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

177,
110,
141 ,
258,

1.7.1981 , s. 4
17.5.1995, s. 1
24.6.1995, s . 16
28.10.1995, s. 50

O EYVL N:o L 150 , 1.7.1995, s. 36
ñ EYVL N:o L 142, 15.6.1996, s . 32
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LIITE

valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien
hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1996 annet
tuun komission asetukseen

(ecutna)

\
CN-koodi

\
1701 11
1701 11
1701 12
1701 12
1701 91
1701 99
1701 99
1702 90

10 (')
90 (')
10 (')
90 (')
00 (2)
10 (2)
90 (2)
99 (3)

Edustava hinta

Lisätulli

100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

22,93

4,84

22,93

10,07

22,93

4,64
9,64

22,93
31,77

9,35

31,77

4,83

31,77

4,83
0,34

0,32

{') Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 431 / 68 (EYVL N:o L 89, 10.4.1968, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna, 1
artiklassa määritellylle vakiolaadulle .
(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.

N:o L 146/36
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1105/96,
annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996,

tuontitullien vahvistamisesta 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) Nro 1766/92 0, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 923/96 (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 viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 346/96 (4), ja erityisesti
sen 2 artiklan 1 kohdan ,

täiset säännöt markkinointivuodeksi 1995/96 vilja-alan
tuontitullien osalta,

tuontitulleja sovelletaan uusien tullien vahvistamisen
voimaantuloon asti; ne jäävät myös voimaan, jos seuraavaa
kausittaista vahvistamista edeltävien kahden viikon aikana

ei ole käytettävissä asetuksen (EY) N:o 1502/95 liitteessä
II tarkoitetun viitepörssin noteerausta,

tuontitullijärjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi
olisi tullien laskemisessa käytettävä kelluvien valuuttojen
osalta viiteajanjakson aikana edustavia markkinakursseja,
ja

asetuksen (EY) N:o 1502/95 soveltamisesta seuraa, että
tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukai

sesti,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklassa säädetään, että
tuotaessa mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja
tuotteita kannetaan yhteisen tullitariffin mukaiset tullit;
kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden
osalta tuontitulli on kuitenkin yhtä suuri kuin näiden
tuotteiden interventiohinta tuonnin tapahtuessa korotet

tuna 55 prosentilla, josta on vähennetty kyseessä olevaan
toimitukseen sovellettava cif-tuotantohinta,

asetuksen (ETY) Nro 1766/92 10 artiklan 3 kohdan
mukaan cif-tuontihinnat lasketaan kyseessä olevan tuot
teen edustavien maailmanmarkkinahintojen perusteella,

asetuksessa (EY) Nro 1502/95 vahvistetaan asetuksen
(ETY) Nro 1766/92 soveltamista koskevat yksityiskoh

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 1766/92 10 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetut tuontitullit vilja-alalla vahvistetaan tämän
asetuksen liitteessä I liitteessä II annettujen tekijöiden
perusteella.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
O
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

181 , 1.7.1992, s. 21
126, 24.5.1996, s. 37
147, 30.6.1995, s. 13
49, 28.2.1996, s. 5
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LIITE I

Asetuksen (ETY) Nro 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 (2)
(ecua/t)

Itämeren satamista (ecua/t)
1001 10 00

Durumvehnä (')

0,00

0,00

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

0,00

1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemen
0,00

0,00

keskilaatuinen

10,14

0,14

heikkolaatuinen

30,54

20,54

1002 00 00

Ruis

50,17

40,17

1003 00 10

Ohra, siemenvilja

50,17

40,17

1003 00 90

Ohra, muu kuin siemenvilja (3)

50,17

40,17

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

39,38

29,38

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (3)

39,38

29,38

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

50,17

40,17

vilja (3)

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

(2) Atlantin valtameren kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta [asetuksen (EY) N:o 1502/95 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.
(3) Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 14 tai 8 ecua tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1502/95 2 artiklan 5 kohdassa
säädetyt edellytykset täyttyvät.

Nro L 146/38
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LIITE II

Tullien laskentatekijät (5.6.1 996:n ja 1 8.6.1 996:n välisenä aikana):
1 . Vahvistamispäivää edeltävien kahden viikon keskiarvot:
Pörssinoteeraukset

Tuote (valkuais- % , kun kosteus on 12 % )
Noteeraus (ecua/1)

Lisä/Meksikonlahti (ecua/t)
Lisä/Suuret järvet (ecua/1)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Mid-America

Mid-America

HRS2. 14%

HRW2. 1 1 %

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

167,85

170,40

146,86

145,71

191,56 ( · )

138,43 (>)

17,40

20,55

12,86

—

24,07

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Maksut: Meksikonlahti—Rotterdam: 10,90 ecua/t; Suuret järvet—Rotterdam: 20,25 ecua/t.

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

—

—

—

—
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Nro L 146/39

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1106/96,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996,
tuontitullien vahvistamisesta riisialalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
21 päivänä kesäkuuta 1976 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 1418 /76 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 3072/95 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) Nro 1418/76
soveltamista markkinointivuonna 1995/96 koskevista yksi
tyiskohtaisista säännöistä riisialan tuontitullien osalta 30
päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen
(EY) Nro 1 573/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 321 /96 (4), ja erityisesti
sen 4 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 1418/76 12 artiklassa säädetään, että
tuotaessa mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja
tuotteita kannetaan yhteisen tullitariffin mukaiset tullit;
kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden

asetuksessa (EY) N:o 1573/95 vahvistetaan asetuksen

(ETY) Nro 1418/76 soveltamista koskevat yksityiskoh
taiset säännöt riisialan tuontitullien osalta,

tuontitulleja sovelletaan uusien tullien vahvistamisen
voimaantuloon asti; ne jäävät myös voimaan, jos seuraavaa
kausittaista vahvistamista edeltävien kahden viikon aikana

ei ole käytettävissä asetuksen (EY) N:o 1573/95 liitteessä I
tarkoitetun viitteen noteerausta,

tuontitullijärjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi

olisi tullien laskemisessa käytettävä kelluvien valuuttojen
osalta viiteajanjakson aikana markkinakursseja, ja
asetuksen (EY) Nro 1573/95 soveltamisesta seuraa, että
tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteiden mukai
sesti,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

osalta tuontitulli on kuitenkin yhtä suuri kuin näiden

1 artikla

tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventio-osto

hinta, jota on korotettu tietyllä prosenttimäärällä sen
mukaan, onko kysymys Indica- tai Japonica-riisistä tai
esikuoritusta tai kokonaan hiotusta riisistä, ja josta on
vähennetty kyseessä olevaan toimitukseen sovellettava
cif-tuotantohinta; tämä tulli ei kuitenkaan saa ylittää
yhteisen tullitariffin tullien määriä,
asetuksen (ETY) Nro 1418 /76 12 artiklan 4 kohdan
mukaan cif-tuontihinnat lasketaan kyseessä olevan tuot
teen maailmanmarkkinahintojen perusteella,

Asetuksen (ETY) Nro 1418/76 12 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut

tuontitullit

riisialalla

vahvistetaan

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(>)
(2)
(3)
(<)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

166, 25.6.1976, s. 1
329, 30.12.1995, s. 18
150, 1.7.1995, s. 53
45, 23.2.1996, s. 3

tämän

asetuksen liitteessä I liitteessä II annettujen tekijöiden
perusteella.
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LIITE I

Tuontitullien vahvistamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1996 annettuun komission asetukseen
(ecua/t)

Tuontimaksut (6)
CN-koodi

Kolmannet maat

(muut kuin AKT
valtiot ja
Bangladesh) (3) (')

AKT-valtiot

Bangladesh
C ) 00 i4)

Basmad

Basmati

Intia f)
asetuksen (EY)

Pakistan (8)
asetuksen (EY)

Asetuksen (ETY)

Nro 1573/ 95

Nro 1573/95
4 artikla

järjestelmä 0

4 artikla

1006 10 21

o

150,76

1006 10 23

0

150,76

1006 10 25

o

150,76

1006 10 27

o

150,76

1006 10 92

o

150,76

1006 10 94

o

150,76

1006 10 96

0

150,76

1006 10 98

o

150,76

1006 20 11

297,74

144,53

1006 20 13

297,74

144,53

1006 20 15

297,74

144,53

1006 20 17

334,88

163,10

1006 20 92

297,74

144,53

1006 20 94

297,74

144,53

1006 20 96

297,74

144,53

1006 20 98

334,88

163,10

1006 30 21

554,55

262,37

1006 30 23

554,55

262,37

1006 30 25

554,55

262,37

1006 30 27

0

290,59

1006 30 42

554,55

262,37

1006 30 44

554,55

262,37

1006 30 46

554,55

262,37

1006 30 48

0

290,59

1006 30 61

554,55

262,37

1006 30 63

554,55

262,37

1006 30 65

554,55

262,37

1006 30 67

O

290,59

1006 30 92

554,55

262,37

1006 30 94

554,55

262,37

1006 30 96

554,55

262,37

1006 30 98

O

290,59

1006 40 00

0

90,38

Nro 3877/86

—

l
—

84,88

284,88

84,88

284,88

—

—

—

—

—

—

(') Jollei neuvoston asetuksen (ETY) Nro 715/90 (EYVL Nro L 84, 30.3.1990, s. 85), sellaisena kuin se on muutettuna, 12 ja 13 artiklan säännösten soveltami
sesta muuta johdu.
(2) Asetuksen (ETY) Nro 715/ 90 mukaisesti maksuja ei sovelleta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista peräisin oleviin ja suoraan Reunionin merenta
kaiseen departementtiin tuotaviin tuotteisiin.
(3) Reunionin merentakaiseen departementtiin tuotavalta riisiltä kannettava maksu määritellään asetuksen (ETY) Nro 1418/76 12 artiklan 3 kohdassa .
(4) Bangladeshista peräisin olevan riisin, lukuun ottamatta rikkoutuneita riisinjyviä (CN-koodi 1006 40 00), tuontiin sovelletaan maksua neuvoston asetuksessa
(ETY) Nro 3491 /90 (EYVL Nro L 337, 4.12.1990, s. 1 ) ja komission asetuksessa (ETY) Nro 862/91 (EYVL Nro L 88, 9.4.1991 , s. 7), sellaisena kuin se on
muutettuna, määritellyn järjestelmän mukaisesti .
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N:o L 146/41

0 Ainoastaan pitkäjyväisen aromaattisen Basmati-lajikkeen nisin tuontiin, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3877/86 (EYVL Nro L 361 , 20.12.1986, s. 1 ),
sellaisena kuin se on muutettuna, määritellyn järjestelmän mukaisesti .
(6) MMA:ista peräisin olevien tuotteiden tuonti vapautetaan maksusta neuvoston päätöksen 91 /482/ETY (EYVL N:o L 263, 19.9.1991 , s. 1 ), sellaisena kuin se
on muutettuna, 101 artiklan 1 kohdan mukaisesti .

f) Intiasta peräisin olevaan esikuorittuun Basmati-lajikkeen riisiin, jota ei ole tuotu asetuksessa (ETY) N:o 3877/86 määritellyn järjestelmän mukaisesti, sovel
letaan 250 ecun alennusta tonnilta [asetuksen (EY) N:o 1573/95 4 artikla].
(8) Pakistanista peräisin olevaan esikuorittuun Basmati-lajikkeen riisiin, jota ei ole tuotu asetuksessa (ETY) N:o 3877/86 määritellyn järjestelmän mukaisesti,
sovelletaan 50 ecun alennusta tonnilta [asetuksen (EY) N:o 1573/95 4 artikla].
(9) Tuontitulli vahvistettu yhteisessä tullitariffissa.

LIITE II

Tuontitullien laskeminen riisialalla

Indica-riisi

Japonica-riisi

Paddy- eli

1 . Tuontitulli (ecu/t) (')

Rikkoutuneet

raakariisi

Esikuorittu

Hiottu

Esikuorittu

Hiottu

riisinjyvät

O

334,88

611,00

297,74

554,55

(2)

406,75

399,47

455,00

480,00

—

425,00

450,00

30,00

30,00

Toimija

Toimija

2. Laskuperusteet :

a) Cif ARAG -hinta ($/t)

—

b) FOB-hinta ($/t)

—

—

c) Merirahti ($/t)

—

—

d) Alkuperä

—

USDA

USDA

—

—

—

—

(') Jos tuonti tapahtuu vahvistamista seuraavan kuukauden aikana, näitä tuontitullien määriä tarkistetaan asetuksen (EY) N:o 1573/95 4 artiklan 1 kohdan
neljännen alakohdan mukaisesti.
(2) Tuontitulli vahvistettu yhteisessä tullitariffissa.

N:o L 146/42
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II
(Säädökset, jotta ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 13 päivänä maaliskuuta 1996,
saksalaisille lentoyhtiöille poistoina myönnettävästä verotustuesta
(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(96/369/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

ottaa huomioon sopimukset Euroopan talousalueesta ja
erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,
on kehottanut niitä, joita asia koskee, esittämään huomau
tuksensa edellä mainittujen artiklojen mukaisesti ja ottaa
huomioon esitetyt huomautukset,
sekä katsoo, että

TOSIASIAT

I

Komissio on 7 päivänä maaliskuuta 1988, 16 päivänä
elokuuta 1988 , 8 päivänä joulukuuta 1988 ja 9 päivänä
huhtikuuta 1991 päivätyillä kirjeillään pyytänyt Saksan

hallitukselta perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan
mukaisesti tietoja Saksassa lentoyhtiöille myönnettävistä
tuista. Saksan hallitus vastasi näihin pyyntöihin 13
päivänä huhtikuuta 1988, 1 päivänä maaliskuuta 1989 ja
22 päivänä elokuuta 1991 päivätyillä kirjeillään, joissa
nimenomaan selvitetään Saksassa voimassa olevan tulove

rotuksen soveltamisasetuksen (Einkommensteuerdurch
fiihrungsverordnung) 82f artiklalla käyttöön otettua poik
keuksellista poistojärjestelmää.

Komissio pyysi 5 päivänä toukokuuta ja 28 päivänä heinä
kuuta 1992 päivätyillä kirjeillään Saksan viranomaisilta
tarkennuksia 82f artiklan poistojärjestelmän alkuperästä,
sen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä,
taloudellisesta vaikutuksesta ja edunsaajista. Saksan
hallitus vastasi näihin kirjeisiin 16 päivänä kesäkuuta ja 3
päivänä syyskuuta 1992 päivätyillä kirjeillä.

Näin saatujen tietojen avulla komissio on saanut selkeän
kuvan kyseessä olevasta poistojärjestelmästä. Järjestelmä
otettiin käyttöön Saksan verolainsäädännössä vuonna 1965
kansainvälisessä kilpailussa mukana olevien lentoyh

tiöiden kilpailukyvyn parantamiseksi, mikä ilmenee 11
päivänä marraskuuta 1991 päivätystä kolmannestatoista
tukipalkkiota koskevasta kertomuksesta Saksan liittopäi
ville (Bundestag). Järjestelmä osottautui myöhemmin
tehokkaaksi taloudelliseksi tukitoimenpiteeksi, minkä
seurauksena sen voimassaoloa jatkettiin viidellä vuodella
31 päivään joulukuuta 1994 asti vuoden 1986 Steuerberei
nigungsgesetz-lailla. Komissiolle ilmoitettiin 8 päivänä
syyskuuta 1993 päivätyllä kirjeellä uudesta viiden vuoden
mittaisesta voimassaolon jatkamisesta 31 päivään joulu
kuuta 1999 asti (vrt. jäljempänä).

On tarpeen tehdä selkoa kyseisen 82f artiklan säännösten
sisällöstä ja soveltamisedellytyksistä. Kuten useimmissa
muissa yhteisön valtioissa Saksan verolainsäädännössä on

kaksi yleistä hyödykkeiden poistojärjestelmää, tasapoisto ja
aleneva poisto, joiden käytön veroa maksava yritys voi
valita itse tietyin edellytyksin . Edellä mainitussa 82f artik

lassa otetaan käyttöön kolmas järjestelmä, joka on
kuitenkin tarkoitettu erityisempään käyttöön ja joka
täydentää tasapoiston käyttöä, mutta eroaa alenevan
poiston käytöstä asianomaisen hyödykkeen kohdalla. Tätä
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poikkeuksellista poistojärjestelmää sovelletaan erityisesti
kaupallisiin tarkoituksiin tavaroiden tai henkilöiden
kansainvälisessä kuljetuksessa tai muissa ulkomailla suori
tettavissa palvelutoiminnoissa käytettäviin ilma-aluksiin.
Järjestelmä koskee ainoastaan Saksassa rekisteröityjä
ilma-aluksia sillä lisäedellytyksellä, että näitä aluksia ei saa

Nro L 146/43

maaliskuuta 1995 ja toimitettu Saksan viranomaisille 6
päivänä maaliskuuta 1995 (asia 641 /93).

luovuttaa niiden hankintaa seuraavien kuuden vuoden

aikana. Kun kaikki edellä mainitut edellytykset on
täytetty, ilma-alusten omistajilla on mahdollisuus
hankintaa seuraavan vuoden sekä sitä seuraavien neljän
vuoden aikana poikkeukselliseen poistoon, jonka enim
mäismäärä on 30 prosenttia hankinnan kokonaiskustan
nuksista. Poikkeuksellisen poiston määrä voidaan käyttää
kokonaisuudessaan ensimmäisen vuoden aikana tai se

voidaan jakaa harkinnan mukaan ensimmäisille viidelle
vuodelle .

II

Komissio ilmoitti 21 päivänä huhtikuuta 1993 päivätyllä
kirjeellä perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan
määräysten mukaisesti Saksan hallitukselle, että se pitää
82f artiklan poikkeuksellista poistomenetelmää verotuk
sellisena tukena, joka vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen

kauppaan ja vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Kirje
julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (').
Lisäksi komissio totesi samassa kirjeessä, että tämän tuen
ei voida katsoa olevan perustamissopimuksen 92 artiklan
2 ja 3 kohdan määräysten mukainen, ja ehdotti Saksan
Kirjanpitoon näin merkitty poikkeuksellinen poisto, joka
lisätään tavanomaisesti tehtävään tasapoistoon, vaikuttaa
siten, että se vähentää samassa suhteessa kyseisen vuoden
verotettavaa määrää. Se ei kuitenkaan voi johtaa kyseisen
hyödykkeen arvon sellaiseen vähentämiseen, joka on
enemmän kuin 100 prosenttia hyödykkeen hankintahin
nasta, eikä se vaikuta hyödykkeen poistoajan pituuteen.
Kun poikkeuksellinen poistojärjestelmä on käytetty,
hyödykkeen ylijäämäarvo poistetaan hyödykkeen mahdol
lisen jäljellä olevan käyttöajan mukaan. On tärkeää
muistaa se, että poistojen tekeminen hyödykkeestä
periaatteessa perustuu hyödykkeen arvonvähennyksen
mahdolliseen aikatauluun, jonka pituuden veroa maksava
yritys arvioi. Lentokoneen poistoajan tavallinen pituus
vaihtelee kymmenen ja viidentoista vuoden välillä
lentoyhtiöstä riippuen.

On huomattava, että 82f artiklan säännökset eivät koske

ainoastaan ilma-aluksia, vaan myös kauppalaivoja ja kalas
tusaluksia ilma-aluksia koskevia edellytyksiä vähemmän
rajoittavin edellytyksin. Liittopäivien 11 päivänä marras
kuuta 1991 antaman kertomuksen mukaan järjestelmä on
hyvä keino kannustaa investoimaan, sillä sen avulla yhtiöt
voivat välttää liian suuria kirjanpitotuloksen ja verotet
tavan tuloksen vaihteluja. Samassa kertomuksessa arvioi
daan 10 miljoonaksi Saksan markaksi se vuosittainen
verotuksellinen hyöty, jonka järjestelmän edunsaajana
olevat lento- ja laivayhtiöt saavat tästä järjestelmästä.
Saksan viranomaiset eivät kuitenkaan ole kyenneet jaotte
lemaan tätä määrää asianomaisten eri yhtiöiden kesken.

viranomaisille, että ne lakkauttaisivat tuen ainoastaan sivii

li-ilmailun alueella viimeistään 1 päivänä tammikuuta
1994. Komissio myös ilmoitti Saksan* viranomaisille, että

sellaisten tietojen puuttuessa, jotka osoittavat asianomaisen
tuen soveltuvan yhteismarkkinoille, komissio varaa itsel

leen mahdollisuuden aloittaa perustamissopimuksen 93
artiklan 2 kohdan mukainen menettely. Tälle asialle
annettiin numeroksi E 4/93 .

Saksan hallitus vastasi 28 päivänä heinäkuuta 1993 komis
siolle, että se ei aikonut lakkauttaa asianomaista 82f

artiklan menettelyä, koska se katsoi sen soveltuvan yhteis
markkinoille 92 artiklan 3 kohdan määräysten mukaisesti.
Saksan hallitus tarkensi, että tämä menettely, jonka avulla
saksalaiset lentoyhtiöt voivat paremmin jakaa verotaakkaa,
on osa Saksan verojärjestelmää ja että saksalaiset lentoyh
tiöt kärsisivät yksipuolisesti sen poistamisesta, sillä muissa
jäsenvaltioissa on verrattavissa olevia menettelyjä. Saksan
hallitus ilmoitti myös, että menettely kannustaa yhtiöitä
hankkimaan uusia, vähemmän saastuttavia aluksia ja
edistää siten sekä ympäristön suojelua että yhteisön lento
koneteollisuutta.

Tämän jälkeen, 8 päivänä syyskuuta 1993 päivätyllä
kirjeellä Saksan hallitus ilmoitti komissiolle perustamisso
pimuksen 93 artiklan 3 kohdan mukaisesti 82f artiklan
poikkeuksellisen poistomenettelyn voimassaolon uudesta

jatkamisesta 1 päivän tammikuuta 1995 ja 31 päivän
joulukuuta 1999 väliseksi ajaksi. Tämän uuden jatkamisen,
joka on seurausta Standortsicherungsgesetz-lain 1 ja 8
artiklan säännöksistä, katsottiin olevan tuki, josta sen
mukaisesti ilmoitettiin komission pääsihteeristölle ja joka
siellä rekisteröitiin 12 päivänä lokakuuta 1993 numerolla
N 640/93 . Ilmoituksensa tueksi Saksan viranomaiset

Merenkulun alalla 82f artiklan säännökset on tähän asti

pidetty laivanrakennusalan tukia koskevien yhteisön
direktiivien yhteydessä. Viimeisin komission tekemä
päätös asiassa on tehty vuoden 1995 osalta 1 päivänä

korostivat tahtoaan säilyttää Saksan yritysten kilpailukyky
ennallaan ja alueellisille kuljetusliikkeille annettavaa
tukea. Viranomaiset esittivät jälleen syyksi asianomaisella
menettelyllä olevan merkityksen kannustamisessa osta
(') EYVL N:o C 289, 26.10.1993, s. 2
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koski sekä asianomaisen verosäännöksen voimassaolon

verotoimenpide on tuki, joka ei sovellu yhteismarkkinoille
saksalaisille kuljetusliikkeille yhteisön vapautetuilla sivii
li-ilmailun markkinoilla suomiensa etujen vuoksi. Saksan
hallitus sekä kaksi muuta, joita asia koskee, sitä vastoin
väittävät, että kyseinen toimenpide ei ensinnäkään ole
perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
tuki ja että toisaalta sille pitäisi joka tapauksessa myöntää
92 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan määräysten nojalla
poikkeus. Tätä koskien ne tuovat esille useita perusteita,
joista muutamissa toistuvat Saksan hallituksen aiemmin
esittämät perusteet, jotka voidaan esittää yhteenvetona

jatkamista 31 päivään joulukuuta 1994 (asia E 4/93) että

seuraavasti:

maan uusia, ympäristöä enemmän huomioivia koneita. He
arvioivat näin ollen 82f artiklan menettelyn aiheuttavan
10 miljoonan Saksan markan vuosittaisen verojen alene
misen vuosina 1995—1999 pelkästään ilmailualan
hyväksi.
Näin ollen komissio päätti 8 päivänä joulukuuta 1993
aloittaa tässä kaksiosaisessa asiassa perustamissopimuksen
93 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn. Menettely

sen jatkamista uudelleen 1 päivän tammikuuta 1995 ja 31
päivän joulukuuta 1999 väliseksi ajaksi, mistä ilmoitettiin
8 päivänä syyskuuta 1993 (asia N 640/93). Komissio
perusteli päätöstään aloittaa menettely muistuttamalla
aluksi, että 82f artiklalla käyttöön otettu verotoimen pide
on perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tettu tuki, koska kyseessä on luonteeltaan alakohtainen
verotoimen pide, joka poikkeaa Saksan yleisestä verotusjär
jestelmästä. Tämän jälkeen komissio oli sitä mieltä, että
kyseisen 92 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista poikkeuk
sista, erityisesti kyseisen kohdan c alakohdassa tarkoitet
tuja poikkeuksia, ei voida suoraan soveltaa tässä tapauk
sessa .

Komissio ilmoitti 31 päivänä joulukuuta 1993 päivätyllä
kirjeellä Saksan hallitukselle päätöksestään aloittaa menet

tely ja vaati sitä esittämään huomautuksensa. Tämä kirje
julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (') ja
myös muita jäsenvaltioita sekä muita, joita asia koskee,
pyydettiin esittämään huomautuksensa perustamissopi
muksen 93 artiklan 2 kohdan määräysten mukaisesti.
Komissio ei kuitenkaan tehnyt mitään lopullista päätöstä
tässä kaksiosaisessa asiassa ennen 31 päivää joulukuuta
1994. Komissio tosiasiallisesti hyväksyi kyseisen toimen

piteen (asia E 4/93), joka oli voimassa oleva toimenpide,
jatkamisen tuohon päivämäärään asti. Komissio osoitti
tätä kohtaa selittävän kirjeen Saksan viranomaisille 10
päivänä maaliskuuta 1995.

— muissa yhteisön maissa on samankaltaisia tukijärjestel
miä. Näin ollen komissio ei voi toimia yhtä ainoata
jäsenvaltiota vastaan kieltämättä tasa-arvoisuuden
periaatetta,

— samoin kolmansissa maissa, erityisesti Yhdysvalloissa,
on tähän verrattavia sääntöjä, ja komission vuonna
1993 nimittämä viisaiden komitea ehdotti nimen

omaan toimenpiteitä, jotka edistävät nopeutettua pois
tojen tekemistä lentokoneista jäsenvaltioissa, jotta
yhteisön lentoyhtiöt voisivat kamppailla kolmansien
maiden lentoyhtiöiden kilpailua vastaan,
— ei ole näytetty toteen, että toimenpide vääristäisi
kilpailua ja vaikuttaisi jäsenvaltioiden väliseen kaup
paan, sillä se ei paranna saksalaisten lentoyhtiöiden
asemaa yhteisön markkinoilla. Lisäksi Saksan verotus
järjestelmä on kokonaisuudessaan melko epäsuotuisa
yrityksiä kohtaan muiden jäsenvaltioiden verotusjärjes
telmiin verrattuna,

— kyseinen poikkeuksellinen poistomenetelmä ei tuota
yrityksille mitään etua tasapoistojen tai alenevien pois
tojen järjestelmään verrattuna; etenkin poistoilla
vähennetty kokonaismäärä on sama ja Saksan valtion
talousarvio ei kaiken kaikkiaan kärsi lainkaan verotu

lojen pienenemisestä, sillä verojen maksua yksinkertai
sesti siirretään myöhempään ajankohtaan,
— 82f artikla, jonka vaikutukset ovat verrattavissa
alenevan poiston vaikutuksiin, on Saksan verolainsää
dännön yleinen toimenpide,

III

Menettelyn aloittamisen seurauksena Saksa 24 päivänä
tammikuuta 1994 ( 19 päivänä tammikuuta 1994 annettu
tiedonanto) ja 28 päivänä helmikuuta 1994 (18 päivänä
helmikuuta 1994 annettu tiedonanto) päivätyillä kirjeil
lään, sekä neljä muuta, joita asia koskee, toisin sanoen
Airbus Industrie, brittiläinen lentoyhtiö British Midland,

saksalainen järjestö Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luft
fahrt-Unternehmen (ADL) saksalainen yhtiö Hapag-Lloyd

Fluggesellschaft mbH., esittivät huomautuksia. Airbus
Industrie mainitsee amerikkalaiselle lentokoneteollisuu

delle Foreign Sales Corporations -järjestelmän avulla
annettavat tuet ja suosittelee komissiolle suurta varovai
suutta asiassa. British Midland arvioi, että 82f artiklan

— 82f artikla on erottamaton osa Saksan koko verotusjär
jestelmää ja komissio ei voi katsoa sitä yhteismarkki
noille soveltumattomaksi niiden määräysten nojalla,
jotka ohjaavat valtion tukia, verotuksellisen yhdenmu
kaistamisen, joka tässä tapauksessa edellyttäisi perusta
missopimuksen 101 artiklaan turvautumista, puut
tuessa yhteisön tasolla,
— toimenpiteellä pyritään suojelemaan ympäristöä ja
edistämään Euroopan unionin siviili-ilmailua ja lento
koneteollisuutta kannustamalla uusien ja vähän saas
tuttavien lentokoneiden ostamiseen .

Kolmansien osapuolien huomautukset on saatettu Saksan
hallituksen tietoon . Tämä esitti arvionsa näistä huomau

tuksista 3 päivänä toukokuuta 1994 komissiolle osoitetulla
(') EYVL N:o C 16, 19.1.1994, s. 3

kirjeellä.
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Saksan hallitus on lisäksi esittänyt uusia huomautuksia
tässä asiassa kirjeillä, jotka on päivätty 1 1 päivänä elokuuta
1994, 12 päivänä tammikuuta 1995 (18 päivänä lokakuuta
1994 annettu tiedonanto), 2 päivänä helmikuuta 1995 ja 4
päivänä lokakuuta 1995 (28 päivänä syyskuuta 1995
annettu tiedonanto).

OIKEUDELLINEN ARVIO

IV

Kyseisen toimenpiteen voimassaolosta 31 päivään
joulukuuta 1994

N:o L 146/45

Kuten Saksan viranomaiset ja kaksi niistä muista osapuo
lista, joita asia koskee, väittävät, tämän poikkeuksellisen
poistomenetelmän käytöllä ei tosin poisteta veron maksua
vastaavien poistomäärärahojen tasolle asti, vaan sitä
ainoastaan siirretään myöhempään ajankohtaan. Aivan
kuten alenevien poistojen järjestelmän tuottama hyöty, 82f
artiklan soveltamisen tuottama hyöty tulee nimenomaan
verojen maksun siirtämisestä: vaikka hyödykkeen pois
toajan umpeutumisen jälkeen Saksan veroviranomaisille
tänä aikana maksettujen verojen nimellismäärä on sama
riippumatta hyödykkeen poistotavasta, näin ei ole
samojen verojen todellisten arvojen summan laita, joiden
yhteydessä otetaan huomioon korot. Loppujen lopuksi on
tosiasia, että kaikkien muiden tekijöiden ollessa muutoin
samanlaiset alenevien poistojen menetelmän tai 82f
artiklan menetelmän käytöstä koituu rahallista nettoetua
voittoa tekeville yrityksille verrattuna ainoastaan tasa
poiston käyttöön, vaikka hyöty onkin pienempi kuin
miltä alun perin näyttää.

Siviili-ilmailuun sovellettavien 82f artiklan säännösten

voimassaolon jatkaminen 31 päivään joulukuuta 1994,
mitä koskien on ensinnäkin tehty ehdotus tarvittaviksi
toimenpiteiksi ja tämän jälkeen aloitettu kyseinen menet
tely, on perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan
mukainen

voimassa

oleva

tuki . Komission

tekemällä

voimassa olevaa tukea koskevalla lopullisella päätöksellä
on kuitenkin vaikutusta vasta siitä ajankohdasta alkaen,
kun päätös on tehty. Koska komissio ei ollut tehnyt
asiassa lopullista päätöstä 31 päivään joulukuuta 1994
mennessä, olisi aiheettomaksi muuttunut menettely
päätettävä.
Tästä seuraa, että saksalaiset yritykset, joita asia koskee,
voivat soveltaa 82f artiklan säännöksiä vuoden 1994 vero

tettaviin tuloihin, joista on tehty ilmoitus vuoden 1995
aikana.

Saksan viranomiset ja muut, joita asia koskee, tuovat myös
esille sen, että vaikka huomioon otettaisiin myöhempään
ajankohtaan siirrettyjen verojen todellinen arvo, verojen
maksun siirrosta koituva kokonaishyöty ei ole 82f artiklan
menetelmää käytettäessä suurempi kuin se, joka koituu
alenevien poistojen käytöstä. Vaikka oletettaisiin, että asia

on näin, tällä perusteella pyritään kuitenkin vähättele
mään 82f artiklan säännöksiin turvautumisen suureen

joustavuuteen liittyviä etuja. Yritysten, erityisesti tappiota
tuottavien yritysten, ei aina kannata valita alenevien pois
tojen mallia. Valinta alenevien poistojen ja tasapoistojen
välillä tehdään ainoastaan hyödykkeen hankintahetkellä,

V

Kyseisen

toimenpiteen

mutta 82f artiklassa tarkoitettuihin poikkeuksellisiin pois
jatkamisesta

1

päivän

tammikuuta 1995 ja 31 päivän joulukuuta 1999 väli
seksi ajaksi

Perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan ja ETA-sopi
muksen 61 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltion myön
tämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myön

netty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua
suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu
yhteismarkkinoille eikä ole mainittujen sopimusten
mukainen siltä osin, kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden tai
sopimuspuolten väliseen kauppaan.

Tässä tapauksesa Einkommensteuerdurchfuhrungsverord
nung-asetuksen 82f artiklan säännöksissä tarkoitettu poik
keuksellinen poisto mahdollistaa sen, että edunsaajana
olevat yritykset vähentävät tietyin edellytyksin verotettavaa
voittoaan sekä verotettavaa määrää, joka pitäisi tavallisesti

tomenetelmiin on mahdollista turvautua milloin tahansa
hankintaa seuraavien ensimmäisten viiden vuoden aikana.
Tämä on 82f artiklan säännöksistä koituva todellinen etu

alenevien poistojen menetelmään tai vielä enemmän tasa

poistojen menetelmään verrattuna. Tämä joustavuus
käytössä antaa esimerkiksi edunsaajana oleville lentoyh
tiöille mahdollisuuden tehdä helpommin muutoksia
lentueensa hallintoon . Se antaa niille ennen

kaikkea

mahdollisuuden nostaa harkintansa mukaan poistojen
määrää suurta voittoa tuottavina tilivuosina. Voittoa tuotta

vien ja tappiollisten tilivuosien aikana poistoihin käyte
tyillä määrärahoilla näin pelaten yritykset voivat paitsi
jakaa myös vähentää verotettavia tulojaan ja joissakin
tapauksissa jopa poistaa koko verotuksen. Jos nimittäin
Saksan verolainsäädäntö salliikin yritysten siirtää loputto
masti tappioitaan seuraaville voitollisille tilivuosille, se ei
kuitenkaan aina salli voittojen siirtämistä mahdollisiin
tuleviin tappioihin: nämä voidaan ainoastaan vähentää
aikaisempien kahden vuoden jakamattomista voitoista 10

maksaa tietyn vuoden aikana, mikäli näihin säännöksiin
ei turvauduttaisi . Poisto suo siten edunsaajana oleville
yrityksille rahallista hyötyä, jonka kustannukset maksetaan

miljoonaan Saksan markkaan asti . Loppujen lopuksi ei
voida kieltää sitä, etteivätkö 82f artiklan säännökset, joissa
annetaan mahdollisuus ylimääräiseen poistotapaan alene
vien poistojen ja tasapoistojen lisäksi, tuottaisi yrityksille

suoraan Saksan valtion talousarviosta.

etua .
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Saksan viranomaiset ja muut, joita asia koskee, väittävät
vielä, että 82f artiklassa säädetty poistotapa on Saksan
verolainsäädännön yleinen toimenpide, joka on erotta
maton osa Saksan koko verotusjärjestelmää. Se voitaisiin
näin ollen kieltää ainostaan perustamissopimuksen 101

artiklan nojalla pyrittäessä yhteisön tasolla tapahtuvaan
yhdenmukaistamiseen, mutta ei perustamissopimuksen 92
ja 93 artiklan nojalla.
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Saksan talouden alaa (kaupallinen merenkulku, kalastus ja
siviili-ilmailu), jotka erityisesti ovat kansainvälisen
kilpailun kohteena. Lisäksi näillä alakohtaisilla säännök

sillä ei ole ajallisesti rajoittamatonta vaikutusta, koska niitä
jatketaan määräajoittain muutamiksi vuosiksi. Lisäksi ne
eivät perustu puolueettomiin perusteisiin eivätkä ne ole
millään tavoin välttämättömiä Saksan verojärjestelmän
toimivuuden kannalta. Ilma-alusten rakenteelliset ominai

suudet, niiden käyttöedellytykset markkinoilla tai mikään

muu tekijä ei edellytä sitä, että tehokkaiden poistojen
tekemiseksi ilma-aluksista olisi turvauduttava muuhun

Valtion tuen erottamiseksi yleisistä toimenpiteistä perusta
missopimus, jonka 92 artiklassa tuki määritellään toimen

piteeksi, jolla suositaan "jotakin yritystä tai tuotannonalaa",
ei tarjoa komission käyttöön kuin erityisperusteen . Näin
ollen olisi verrattava keskenään yhdessä jäsenvaltiossa
kyseisen toimenpiteen edunsaajina oleville yrityksille
myönnettyä kohtelua ja puolueettomin perustein saman
laisissa olosuhteissa oleviin yrityksiin sovellettavaa yleistä
järjestelmää. Jos kutakin toimenpidettä pitää arvioida
tapauskohtaisesti,
komissio tarkastelee yhteisöjen
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti kokonaisval
taisesti valtioiden tuista muodostuvia toimenpiteitä, joiden

poikkeavuutta yleisestä käytännöstä ei voida perustella
järjestelmän luonteella tai sitä koskevilla taloudellisilla
syillä (tuomioistuimen 2 päivänä heinäkuuta 1974 antama

poistotapaan kuin aleneviin poistoihin tai tasapoistoihin .
Komissio myös katsoo, että poikkeuksellista poistojen
tekotapaa ei voi perustella järjestelmän luonteella tai sitä
koskevilla taloudellisilla syillä. Tästä seuraa, että se
voidaan kieltää perustamissopimuksen 92 artiklan nojalla.

Lisäksi jo Saksan hallitukselle 11 päivänä marraskuuta
1994 osoittamassaan päätöksessä, joka koski 82f artiklan
säännösten soveltamista merenkulkuun, komission kanta

oli, että kyseiset säännökset eivät muodostaneet yleistä
toimenpidettä, vaan perustamissopimuksen 92 artiklassa ja
ETA-sopimuksen 61 artiklassa tarkoitetun tuen. Saksan
viranomaiset eivät ole vastustaneet tätä päätöstä.

tuomio asiassa 173/73, Italia vs. komissio) ('). Verotuksen
osalta komissio katsoo, että valtion tueksi ei määritellä

toimenpiteitä, jotka poikkeavan luonteensa johdosta poik
keavat yleisestä käytännöstä edellyttäen, että niiden talou
dellinen järkiperäisyys tekee ne välttämättömiksi tai
toimiviksi järjestelmän tehokkuuteen nähden. Tämän
tulee tavallisesti näkyä niiden puolueettomille ja laaja-alai
sille perusteille tai edellytyksille perustuvan soveltami
salan syrjimättömässä luonteessa ja ajallisesti rajoittamatto

Lisäksi 82f artiklan säännöksistä koituva hyöty, joka
kohdistuu kaiken lisäksi pelkästään kansainväliseen palve
luun käytettäviin ilma-aluksiin, vaikuttaa jäsenvaltioiden
väliseen kauppaan, kun otetaan huomioon ilmakuljetusten

massa luonteessa.

varsinainen luonne ja niiden kansainvälinen ulottuvuus.

Vaikutukset kauppaan tuntuvat vielä enemmän 1 päivänä
tammikuuta

Tässä tapauksessa on todettava, että 82f artiklan sään
nösten soveltamisala on monilla tavoin tarkasti rajattu.
Ensinnäkin niitä sovelletaan vain joihinkin poistettaviin
hyödykkeisiin, jotka on tarkasti määritelty eli kauppalai
voihin, kalastusaluksiin ja ilma-aluksiin, ja kaikki muut

hyödykkeet on jätetty sen soveltamisalan ulkopuolelle.
Tämän jälkeen kyseisissä säännöksissä asetetaan toimenpi
teen soveltamisen edellytykseksi ilma-alusten osalta
kolmen vaatimuksen samanaikainen täyttäminen : käyttö
kaupalliseen tarkoitukseen kansainvälisiin tavara- tai
henkilökuljetuksiin tai muihin ulkomailla suoritettaviin

palvelutoimintoihin, rekisteröinti Saksassa ja ei luovutusta
hankkimista seuraavien kuuden vuoden aikana. Nämä eri

rajoitukset huomioon ottaen 82f artiklan säännösten on
katsottava poikkeavan yleisistä toimenpiteistä, joita ovat
alenevien poistojen tai tasapoistojen menetelmä. Edellä
mainitussa Saksan liittopäivien kertomuksessa tunnuste
taan se, että säännöksillä pyritään edistämään kolmea
(') Kok. 1974, s. 709, perustelujen 33 kohta

1993

voimaan

tulleiden

eri

neuvoston

asetusten (ETY) N:o 2407/92 (2), (ETY) N:o 2408/92 (3) ja
(ETY) N:o 2409/92 (4) ("kolmas ilmailupaketti") johdosta,
jotka vapauttivat siviili-ilmailun markkinat yhteisössä.
Lisäksi 82f artiklan mukainen poikkeuksellinen poisto
vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla siinä mielessä, että
se edistää ainoastaan saksalaisten lentoyhtiöiden kansain
välistä kuljetustoimintaa, erityisesti yhteisössä tapahtuvaa,
minkä seurauksena saksalaisten yhtiöiden kilpailuasema
vahvistuu muiden, samankaltaisten tukitoimenpiteiden
ulkopuolelle jäävien yhteisön kuljetusyhtiöiden asemaan
verrattuna. Poikkeuksellisesta poistosta eivät nimittäin voi
hyötyä yhtiöt, jotka eivät maksa veroa Saksassa. Samoin
sen ulkopuolelle jäävät yhtiöt, jotka ovat saaneet toimilu
pansa muusta jäsenvaltiosta kuin Saksasta, koska 82f artik
lassa edellytetään, että ilma-alukset on rekisteröity
Saksassa. Tältä osin on tärkeää muistuttaa, että Saksan

viranomaiset kuten myös muiden jäsenvaltioiden virano
maiset, vaativat, että ilmaliikenneyhtiöt, joille he myön
tävät toimiluvan , rekisteröivät koneensa valtion kansalli

seen rekisteriin neuvoston asetuksen (ETY) Nro 2407/92 8
(2) EYVL N:o L 240, 24.8.1992, s. 1
(3) EYVL N:o L 240, 24.8.1992, s . 8
O EYVL N:o L 240 , 24.8.1992, s. 15
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artiklan mukaisesti . Saksan viranomaiset voivat myöntää
toimiluvan ainoastaan niille yrityksille, joilla saman
asetuksen 4 artiklan mukaisesti on pääasiallinen toimi
paikka Saksassa. Loppujen lopuksi 82f artiklan säännök
sistä voivat hyötyä ainoastaan ne lentoyhtiöt, joita verote
taan Saksassa ja joilla sen lisäksi on pääasiallinen toimi
paikka siellä.

Nro L 146/47

koon , että Saksan viranomaiset eivät ole mitenkään

vedonneet tähän määräykseen .

Perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan a ja c
alakohdan sekä ETA-sopimuksen 61 artiklan 3 kohdan a
ja c alakohdan alueellisia tukia koskevia määräyksiä ei
voida soveltaa tässä tapauksessa, koska tuki ei edistä tiet
tyjen talousalueiden kehitystä. Kuten edellä muistutettiin,

Edellä mainittujen tekijöiden perusteella komissio tekee
sen päätelmän, että 82f artiklan säännökset ovat perusta
missopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa ja ETA-sopi
muksen 61 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtion tukea.

Tähän määritelmään ei vaikuta se seikka, että muissa

jäsenvaltioissa on mahdollisesti voimassa vastaavia verotoi
menpiteitä, koska nämä toimenpiteet voivat myös joutua
perustamissopimuksen 93 artiklassa tarkoitettujen komis
sion menettelyjen kohteeksi (asia 78/76, Steinike & Wein
ling v. Saksan liittotasavalta) ('). Komissiolla olevista
tiedoista käy sitä paitsi ilmi, että mikään muu jäsenvaltio
Saksan lisäksi ei ole perustanut vastaavaa poikkeuksellista
poistojärjestelmää. Samoin tuen määritelmään ei vaikuta
se, että kolmansissa maissa olisi vastaavia verotoimenpi
teitä, mitä ei kaiken lisäksi ole näytetty toteen, tai että
komission nimittämä viisaiden komitea, jonka päätelmät

eivät joka tapauksessa sido millään tavoin komissiota, on
suositellut toimia, jotka edistävät nopeutettua poistojen
tekemistä lentokoneista yhteisön jäsenvaltioissa, koska
kyseinen toimenpide suosii tiettyjä yrityksiä (asia 57/86,
Kreikka v. komissio) (2).

tuki on luonteeltaan alakohtaista ja sitä sovelletaan yhden
mukaisesti koko Saksan alueella eli sellaisen valtion

alueella, joka kaiken lisäksi on yksi yhteisön vauraimmista
jäsenvaltioista. Myöskään sopimusten kyseisen kohdan b

alakohdan määräyksiä ei voida soveltaa, sillä kyseisellä
tuella ei pyritä poistamaan Saksan taloudessa olevaa
vakavaa häiriötä .

Saksan viranomaiset ja kaksi niistä kolmansista osapuo
lista, joita asia koskee, esittävät huomautuksissaan, että 82f
artiklan mukaiselle poikkeukselliselle poistolle voitaisiin
antaa peustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan b
alakohdan ja ETA-sopimuksen 61 artiklan 3 kohdan b
alakohdan määräysten mukainen vapautus, koska se
edistää tärkeän euroopppalaisen hankkeen toteuttamista,
sekä kyseisen kohdan c alakohdan alakohtaista tukea
koskevien määräysten mukainen vapautus. Tältä osin ne
vetoavat siihen, että kyseessä olisi investointituki uusien
vähän saastuttavien koneiden ostamisen kannustamiseksi

ja Euroopan lentokoneteollisuuden edistämiseksi. Ne
korostavat myös Euroopan siviili-ilmailulle annettavan

tuen tarpeellisuutta ja kansainvälisten ilmakuljetusten
Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa, että yhteisöjen
tuomioistuin on jo antanut tuomion, jonka mukaan se
seikka, että jonkin jäsenvaltion asettaessa tiettyjen tuot
teiden hyväksi preferenssirediskonttauskoron kyseinen
jäsenvaltio aikoisi lähentää tätä korkoa vastaamaan
muiden jäsenvaltioiden korkoja, ei poista kyseessä olevalta
toimenpiteeltä sen tuenomaista luonnetta ( 10 päivänä
joulukuuta 1969 annettu yhteisön tuomioistuimen
tuomio, yhdistetyt asiat 6 ja 1 1 /69, komissio v. Ranska) (3).

Näin ollen on tarpeen tarkastella kyseistä toimenpidettä
perustamissopimuksen 92 artiklan 2 ja 3 kohdan
määräysten nojalla.

VI

kehittämistä.

Komissio ei kuitenkaan ole sitä mieltä, että kyseessä oleva
verotustuki olisi perustamissopimuksen 92 artiklan 3
kohdan b ja c alakohdan ja ETA-sopimuksen 61 artiklan
3 kohdan b ja c alakohdan määräysten nojalla yhteismark
kinoille soveltuva tuki. Komissio nimittäin huomauttaa,

että ensinnäkään kyseinen tuki ei koske tiettyä hanketta
tai ohjelmaa eikä sen käyttöä ole nimenomaan rajattu
tietynlaisten ilma-alusten tai sellaisten ilma-alusten osta
miseen, joilla on erityisiä ympäristöön liittyviä ominai

suuksia. Tämän lisäksi toimenpiteen eri tavoitteet tai
suotuisat vaikutukset, siten kuin Saksan viranomaiset ja
kolmannet osapuolet, joita asia koskee, ne esittävät, ovat
enemmänkin Saksan valtion yksipuolisesti kaikkien
yhteisön toimintapuitteiden ulkopuolella toteuttaman
toimenpiteen seurauksia. Mitä tulee perustamissopi
muksen 92 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja ETA-sopi
muksen

Perustamissopimuksen 92 artiklan 2 kohdan ja ETA-sopi
muksen 61 artiklan 2 kohdan määräyksiä ei voida soveltaa
82f artiklan menetelmään, sillä kyseessä ei ole yksittäisille
kuluttajille myönnettävä sosiaalinen tuki eikä tuki luon
nonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtu
mien aiheuttaman vahingon korvaamiseksi. Kyseessä ei

myöskään ole tuki Saksan eräille sellaisille alueille, joihin
maan entinen jako on vaikuttanut, koska toimenpide
nimenomaan kohdistuu koko Saksan alueeseen . Todetta

(') Kok. 1 977, s. 595, perustelujen 24 kohta

l1) Kok. 1988, s. 2855, perustelujen 10 kohta
(3) Kok. 1969, s. 523, perustelujen 21 kohta

61

artiklan

3

kohdan

b

alakohdan

tärkeää

hanketta koskeviin määräyksiin, niin komissio on määri
tellyt näistä määräyksistä mahdollisen hyötymisen välttä
mättömäksi ennakkoedellytykseksi seuraavien neljän
vaatimuksen samanaikaisen täyttymisen :
— tuen on edistettävä jotakin hanketta. "Edistämisellä"
tarkoitetaan tointa, joka myöntävaikuttaa hankeen
toteuttamiseen,

— kyseessä on oltava todellinen, täsmällinen ja tarkoin
määritelty hanke,

— hankkeen on oltava määrällisesti ja laadullisesti
merkittävä. Erityisesti korostetaan laadullista merkittä
vyyttä, ja

N:o L 146/48
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— hankkeen on oltava Euroopan yhteistä etua koskeva ja
sellaisena siitä on koko unionin voitava hyötyä.

Tässä tapauksessa Saksan viranomaisten esittämät tekijät,
edellyttäen, että niitä voitaisiin pitää "hankkeena", eivät
nimenomaan ole täsmällisiä eivätkä tarkoin määriteltyjä.
Kyseessä oleva toimenpide ei näin ollen voi hyötyä
mainituista määräyksistä.

Perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan
ja ETA-sopimuksen 61 artiklan 3 kohdan c alakohdan
alueellisia tukia koskevien määräysten soveltamisalan

rajoittaminen yhtäältä niihin ilmakuljetusyhtiöihin, joita
verotetaan Saksassa ja joiden pääasiallinen toimipaikka on
siellä, ja toisaalta ainoastaan niihin ilma-aluksiin, jotka
hoitavat kansainvälisiä kuljetuksia, johtaa joka tapauksessa
tässä asiassa kaupan edellytysten heikentymiseen yhteisen
edun vastaisesti ottaen huomioon ilmateitse tapahtuvan

kaupan kasvavan merkityksen siviili-ilmailun vapautetuilla
yhteismarkkinoilla. Tältä osin on muistutettava siitä, että
kolmannessa ilmailualan paketissa viimeistellään vuosia
sitten aloitetut vapauttamisponnistelut yhteisön sisäisen
siviili-ilmailun alalla. Sillä luodaan ainutlaatuiset sisä

20 . 6. 96

koska kyseisen päätöksen saksankielinen toisinto, joka
periaatteessa on samanlainen kuin tämä päätös, sisälsi
useita muodollisia virheitä,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN :

1 artikla

Saksan
Einkommensteuerdurchfuhrungsverordnung
verolain, jossa otetaan käyttöön poikkeuksellinen poisto
menetelmä ilma-alusten hyväksi, 82f artiklan säännösten
voimassaolon jatkaminen 1 päivän tammikuuta 1995 ja 31
päivän joulukuuta 1999 väliseksi ajaksi on valtion tuki,
joka Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92
artiklan ja ETA-sopimuksen 61 artiklan mukaisesti ei
sovellu yhteismarkkinoille .
2 artikla

Saksan on poistettava edellä 1 artiklassa tarkoitettu tuki
toimenpide 1 päivästä tammikuuta 1995.

markkinat, joiden moitteetonta toimintaa haittaa yhden
ainoan jäsenvaltion yhtiöitä suosimaan luotu verotuksel
linen etujärjestelmä . Komissio on sitä paitsi perustamisso
pimuksen 92 ja 93 artiklan sekä ETA-sopimuksen 61

Saksan on ilmoitettava komissiolle tämän päätöksen
noudattamiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä kahden

artiklan soveltamista valtion tukiin ilmailualalla koske

kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

vassa tiedonannossa (') määritellyt tarkasti ne edellytykset,
joilla lentoyhtiölle myönnettyä tukea voitaisiin pitää
yhteisen edun kannalta soveltuvana 92 artiklan 3 kohdan
c alakohdan mukaisesti . Tämä on siten mahdollista vain

sellaisen tuen osalta, jota myönnetään vaikeuksissa oleville
yrityksille, edellyttäen, että nämä toimenpiteet ovat
kiinteä osa riittävien toimenpiteiden ohjelmaa asian
omaisten yritysten taloudellisen elinvoiman ja kilpailu
kyvyn palauttamiseksi kohtuullisessa määräajassa. Tässä
tapauksessa tukea ei ole millään tavoin tarkoitettu turvaa
maan tietyn yrityksen pelastamista, eikä se ole osa
minkään tarkoin määritetyn yrityksen tai määritettyjen

yritysten rakenneuudistus- tai elvytysohjelmaa.
Edellä mainitusta seuraa, että kyseistä tukitoimenpidettä ei
koske mikään niistä tapauksista, joista on määrätty perus
tamissopimuksen 92 artiklan 2 ja 3 kohdassa tai ETA-so

pimuksen 61 artiklan 2 ja 3 kohdassa. Saksan on näin
ollen luovuttava tämän yhteismarkkinoille soveltumat

3 artikla

4 artikla

Menettely, joka koski 1 artiklassa tarkoitettujen Saksan
verolainsäädännön säännösten voimassaoloa 31 päivään
joulukuuta 1994 on päättynyt.
5 artikla

Peruutetaan 29 päivänä marraskuuta 1995 tehty komission
päätös, josta Saksan viranomaisille ilmoitettiin 15 päivänä
joulukuuta 1995.
6 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 1996.

toman tuen soveltamisesta.

Komission puolesta

Lopuksi olisi peruutettava samasta asiasta 29 päivänä
marraskuuta 1995 tehty komission päätös, josta Saksan
viranomaisille ilmoitettiin 15 päivänä joulukuuta 1995,

(') EYVL N:o C 350, 10.12.1994, s. 5

Neil KINNOCK

Komission jäsen
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N:o L 146/49

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 7 päivänä kesäkuuta 1996,
kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1
päivästä helmikuuta 1995 sovellettavista korjauskertoimista

(96/370/Euratom, EHTY, EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

on määritetty korjauskertoimen ja asianomaisen valuutta

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan yhteisöjen
yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovel
lettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta
henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, jotka on
vahvistettu asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/
68 ('), ja viimeksi muutettu asetuksella (EY, Euratom,
EHTY) Nro 2963/95 (2), ja erityisesti sen liitteessä X
olevan 13 artiklan toisen kohdan,

kurssin mukaisesti, on osoittautunut olevan suurempi
kuin viisi prosenttia edelliseen vahvistukseen verrattuna,
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Kolmansiin maihin osoitetuille virkamiehille kyseisen
asemamaan valuuttana maksettaviin palkkoihin sovellet
tavat korjauskertoimet vahvistetaan 1 päivästä helmikuuta
1995 alkaen liitteen mukaisesti .

sekä katsoo, että

neuvoston asetuksella (Euratom, EHTY, EY) Nro 578/
96 (3) on vahvistettu henkilöstösääntöjen liitteessä X
olevan 13 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti 1

Näiden palkkojen maksamisessa käytettävät vaihtokurssit
ovat samat kuin Euroopan yhteisöjen yleistä talousarviota
toteutettaessa sovellettavat vaihtokurssit sen kuukauden

osalta, joka edeltää ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua
päivämäärää.

päivästä tammikuuta 1995 kolmansiin maihin osoitetuille
virkamiehille heidän asemamaansa valuuttana maksetta

Tehty Brysselissä 7 päivänä kesäkuuta 1996.

viin palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet, ja
olisi mukautettava 1 päivästä helmikuuta 1995 tiettyjä
kyseisistä korjauskertoimista, koska, ottaen huomioon
komission käytössä olevat tilastotiedot, joidenkin kolman
sien maiden elinkustannuksissa tapahtunut muutos, joka

Komission puolesta
Hans VAN DEN BROEK

Komission jäsen

LIITE

Asemamaa

Luettelo korjauskertoimista, joita
sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 1995

Angola

151,9800000

Malawi

27,2500000

Meksiko

66,5200000

Surinam

36,9000000

Turkki

56,3600000

(') EYVL N:o L 56, 4.3.1968, s. 1
0 EYVL N:o L 310, 22.12.1 995, s. 1
O EYVL N:o L 83, 2.4.1996, s. 4

N:o L 146/50
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KOMISSION PAATOS,

tehty 7 päivänä kesäkuuta 1 996,

kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1
päivästä maaliskuuta 1 995 sovellettavista korjauskertoimista
(96/371 /Euratom, EHTY, EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon sopimuksen Euroopan yhteisöjen
yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovel
lettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta
henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, jotka on
vahvistettu asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/
68 ('), ja viimeksi muutettu asetuksella (EY, Euratom,
EHTY) Nro 2963/95 (2), ja erityisesti sen liitteessä X
olevan 13 artiklan toisen kohdan,

neuvoston asetuksella (Euratom, EHTY, EY) Nro 578/
96 (3) on vahvistettu henkilöstösääntöjen liitteessä X
13 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti

tamiseen verrattuna,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:
Ainoa artikla

kolmansiin maihin osoitetuille virkamiehille kyseisen
asemamaan valuuttana maksettaviin palkkoihin sovellet
tavat korjauskertoimet mukautetaan 1 päivästä maalis

sekä katsoo, että

olevan

on määritetty korjauskertoimen ja asianomaisen valuutta
kurssin mukaisesti, on osoittautunut olevan suurempi
kuin viisi prosenttia edelliseen vahvistukseen tai mukaut

1

päivästä tammikuuta 1995 kolmansiin maihin osoitetuille

kuuta 1995 alkaen liitteen mukaisesti .

Näiden palkkojen maksamisessa käytettävät vaihtokurssit
ovat samat kuin Euroopan yhteisöjen yleistä talousarviota

virkamiehille heidän asemamaansa valuuttana maksetta

toteutettaessa sovellettavat vaihtokurssit sen kuukauden

viin palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet,

osalta, joka edeltää ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua
päivämäärää.

viime kuukausien aikana komissio on tehnyt useita
mukautuksia kyseisiin korjauskertoimiin (4) henkilöstö
sääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan toisen kohdan
mukaisesti, ja
olisi mukautettava 1 päivästä maaliskuuta 1995 tiettyjä
kyseisistä korjauskertoimista, koska, ottaen huomioon
komission käytössä olevat tilastotiedot, joidenkin kolman
sien maiden elinkustannuksissa tapahtunut muutos, joka

(') EYVL N:o L 56, 4.3.1968 , s . 1
O EYVL N:o L 310, 22.12.1995, s. 1
o EYVL N:o L 83, 2.4.1996, s. 4

(4) EYVL N:o L 126, 24.5.1996, s. 54—63

Tehty Brysselissä 7 päivänä kesäkuuta 1996.
Komission puolesta
Hans VAN DEN BROEK

Komission jäsen
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LIITE

Asemamaa

Angola
Bulgaria

Luettelo korjauskertoimista, joita
sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 1995
187,1900000

39,7100000

Unkari

79,2100000

Madagaskar

43,5300000

Malawi

29,0800000

Nigeria

111,5600000

Papua-Uusi-Guinea

93,0900000

Puola

75,7700000

Surinam

30,6200000

Tansania

42,1100000

Turkki

56,1800000

Ukraina

77,9500000

Uruguay

87,0700000

Venezuela

50,2700000

Nro L 146/52
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KOMISSION PAATOS,

tehty 7 päivänä kesäkuuta 1996,

kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1
päivästä huhtikuuta 1995 sovellettavista korjauskertoimista
(96/372/Euratom, EHTY, EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon sopimuksen Euroopan yhteisöjen
yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovel
lettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta
henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, jotka on
vahvistettu asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/
68 ('), ja viimeksi muutettu asetuksella (EY, Euratom,
EHTY) Nro 2963/95 (2), ja erityisesti sen liitteessä X
olevan 13 artiklan toisen kohdan,
sekä katsoo, että

neuvoston asetuksella (Euratom, EHTY, EY) N:o 578/
96 (3) on vahvistettu henkilöstösääntöjen liitteessä X
olevan

13 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti 1

päivästä tammikuuta 1995 kolmansiin maihin osoitetuille

on määritetty korjauskertoimen ja asianomaisen valuutta
kurssin mukaisesti, on osoittautunut olevan suurempi
kuin viisi prosenttia edelliseen vahvistukseen tai mukaut
tamiseen verrattuna,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:
Ainoa artikla

kolmansiin maihin osoitetuille virkamiehille kyseisen
asemamaan valuuttana maksettaviin palkkoihin sovellet
tavat korjauskertoimet mukautetaan 1 päivästä huhtikuuta
1995 alkaen liitteen mukaisesti .

Näiden palkkojen maksamisessa käytettävät vaihtokurssit
ovat samat kuin Euroopan yhteisöjen yleistä talousarviota

virkamiehille heidän asemamaansa valuuttana maksetta

toteutettaessa sovellettavat vaihtokurssit sen kuukauden

viin palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet,

osalta, joka edeltää ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua
päivämäärää.

viime kuukausien aikana komissio on tehnyt useita
mukautuksia kyseisiin korjauskertoimiin (4) henkilöstö
sääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan toisen kohdan
mukaisesti, ja

olisi mukautettava 1 päivästä huhtikuuta 1995 tiettyjä
kyseisistä korjauskertoimista, koska, ottaen huomioon
komission käytössä olevat tilastotiedot, joidenkin kolman
sien maiden elinkustannuksissa tapahtunut muutos, joka

(>) EYVL N:o L 56, 4.3.1968 , s . 1
(2) EYVL N:o L 310, 22.12.1995, s. 1
(3) EYVL N:o L 83, 2.4.1996, s. 4
M EYVL N:o L 126, 24.5.1996, s. 54—63

Tehty Brysselissä 7 päivänä kesäkuuta 1996.
Komission puolesta
Hans VAN DEN BROEK

Komission jäsen

20 . 6. 96

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Nro L 146/53

LIITE

Asemamaa

Luettelo korjauskertoimista, joita
sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1995

Angola

149,9300000

Burundi

85,2200000

Kolumbia

63,1200000

Ghana

42,6900000

Guinea-Bissau

57,5500000

Kazakstan

88,9600000

Meksiko

39,9100000

Mosambik

58,2700000

Kap Verden tasavalta

70,6800000

Romania

39,6000000

Sudan

42,0700000

Surinam

32,8000000

Turkki

56,0600000

Sambia

65,4900000

Nro L 146/54

| FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

20 . 6. 96

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 7 päivänä kesäkuuta 1996,

kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1
päivästä toukokuuta 1995 sovellettavista korjauskertoimista
(96/373/Euratom, EHTY, EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

on määritetty korjauskertoimen ja asianomaisen valuutta

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan yhteisöjen
yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta,

kuin viisi prosenttia edelliseen vahvistukseen tai mukaut

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovel
lettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta
henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, jotka on
vahvistettu asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) Nro 259/
68 ('), ja viimeksi muutettu asetuksella (EY, Euratom,
EHTY) N:o 2963/95 (2), ja erityisesti sen liitteessä X

kurssin mukaisesti, on osoittautunut olevan suurempi
tamiseen verrattuna,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:
Ainoa artikla

olevan 13 artiklan toisen kohdan,

kolmansiin maihin osoitetuille virkamiehille kyseisen

sekä katsoo, että

asemamaan valuuttana maksettaviin palkkoihin sovellet
tavat korjauskertoimet mukautetaan 1 päivästä toukokuuta

neuvoston asetuksella (Euratom, EHTY, EY) Nro 578/
96 (3) on vahvistettu henkilöstösääntöjen liitteessä X
olevan 13 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti

1

päivästä tammikuuta 1995 kolmansiin maihin osoitetuille

1995 alkaen liitteen mukaisesti .

Näiden palkkojen maksamisessa käytettävät vaihtokurssit
ovat samat kuin Euroopan yhteisöjen yleistä talousarviota

virkamiehille heidän asemamaansa valuuttana maksetta

toteutettaessa sovellettavat vaihtokurssit sen kuukauden

viin palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet,

osalta, joka edeltää ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua
päivämäärää.

viime kuukausien aikana komissio on tehnyt useita
mukautuksia kyseisiin korjauskertoimiin (4) henkilöstö
sääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan toisen kohdan
mukaisesti, ja
olisi mukautettava 1 päivästä toukokuuta 1995 tiettyjä
kyseisistä korjauskertoimista, koska, ottaen huomioon
komission käytössä olevat tilastotiedot, joidenkin kolman
sien maiden elinkustannuksissa tapahtunut muutos, joka

(■) EYVL N:o L 56, 4.3.1968 , s . 1
(2) EYVL N:o L 310, 22.12.1995, s. 1
(3) EYVL N:o L 83, 2.4.1996, s. 4

h) EYVL N:o L 126, 24.5.1996, s. 54—63

Tehty Brysselissä 7 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Hans VAN DEN BROEK

Komission jäsen

20 . 6 . 96

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

n

N:o L 146/55

LIITE

Asemamaa

Angola

Luettelo korjauskertoimista, joita
sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1995
151,5300000

Kiina

68,6100000

Kongo

92,2000000

Costa Rica

57,4400000

Unkari

73,8500000

Malawi

28,8700000

Meksiko

36,4800000

Nigeria

29,3000000

Surinam

32,9900000

Nro L 146/56
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

20 . 6. 96

KOMISSION PAATOS,

tehty 7 päivänä kesäkuuta 1996,

kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1
päivästä kesäkuuta 1995 sovellettavista korjauskertoimista
(96/374/Euratom, EHTY, EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan yhteisöjen
yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovel
lettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta
henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, jotka on
vahvistettu asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/
68 ('), ja viimeksi muutettu asetuksella (EY, Euratom,
EHTY) Nro 2963/95 (2), ja erityisesti sen liitteessä X
olevan 13 artiklan toisen kohdan,
sekä katsoo, että

neuvoston asetuksella (Euratom, EHTY, EY) Nro 578 /
96 (3) on vahvistettu henkilöstösääntöjen liitteessä X
olevan 13 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti 1

päivästä tammikuuta 1995 kolmansiin maihin osoitetuille

on määritetty korjauskertoimen ja asianomaisen valuutta
kurssin mukaisesti, on osoittautunut olevan suurempi
kuin viisi prosenttia edelliseen vahvistukseen tai mukaut
tamiseen verrattuna,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:
Ainoa artikla

kolmansiin maihin osoitetuille virkamiehille kyseisen
asemamaan valuuttana maksettaviin palkkoihin sovellet
tavat korjauskertoimet mukautetaan 1 päivästä kesäkuuta
1995 alkaen liitteen mukaisesti .

Näiden palkkojen maksamisessa käytettävät vaihtokurssit
ovat samat kuin Euroopan yhteisöjen yleistä talousarviota

virkamiehille heidän asemamaansa valuuttana maksetta

toteutettaessa sovellettavat vaihtokurssit sen kuukauden

viin palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet,

osalta, joka edeltää ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua
päivämäärää.

viime kuukausien aikana komissio on tehnyt useita
mukautuksia kyseisiin korjauskertoimiin (4) henkilöstö
sääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan toisen kohdan
mukaisesti, ja

olisi mukautettava 1 päivästä kesäkuuta 1995 tiettyjä
kyseisistä korjauskertoimista, koska, ottaen huomioon
komission käytössä olevat tilastotiedot, joidenkin kolman
sien maiden elinkustannuksissa tapahtunut muutos, joka

(') EYVL N:o L 56, 4.3.1968, s. 1
(2) EYVL N:o L 310, 22.12.1995, s. 1
3 EYVL N:o L 83, 2.4.1996, s . 4

(4) EYVL N:o L 126, 24.5.1 996, s. 54—63

Tehty Brysselissä 7 päivänä kesäkuuta 1996.
Komission puolesta
Hans VAN DEN BROEK

Komission jäsen

20 . 6. 96

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

N:o L 146/57

LIITE

Asemamaa

Angola

Luettelo koijauskertoimista, joita
sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 1995
157,9900000

Brasilia

68,5500000

Kamerun

74,0000000

Ghana

40,1700000

Meksiko

45,6400000

Mosambik

50,0800000

Puola

74,7900000

Dominikaaninen tasavalta

64,4400000

Romania

37,8700000

Sudan

35,4300000

Surinam

32,5200000

Turkki

56,6400000

Uruguay

81,9300000

Venezuela

49,0200000

Zimbabwe

43,0700000

N:o L 146/58
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

20 . 6. 96

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä kesäkuuta 1996,
yhteisön kokeiden ja testien suorittamisesta tiettyjen lajien lisäys- ja taimiaineis
toilla neuvoston direktiivin 92/33/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti

(96/375/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat maatalou
dessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä
siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon vihannesten lisäys- ja taimiaineiston,
lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan 28 päivänä
huhtikuuta

1992

annetun

neuvoston

direktiivin

N:o

92/33/ ETY ('), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
päätöksellä 95/25/EY (2), ja erityisesti sen 20 artiklan 2

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

kohdan,
sekä katsoo, että

kokeita tai tarvittaessa testejä on suoritettava näytteille
mainitun direktiivin mukaisesti jäsenvaltioissa sen varmis
tamiseksi, että mainitussa direktiivissä luetellut vihan

1 artikla

Yhteisön kokeita ja testejä on suoritettava vuonna 1996/
1997 lajin Allium porrum L. lisäys- ja taimiaineistolle .

nesten lisäys- tai taimiaineistot siemeniä lukuun ottamatta
ovat mainitun direktiivin vaatimusten ja edellytysten
mukaiset,

tämän vuoksi on tarpeen erityisesti kyseisen direktiivin
täytäntöönpanon alkuvaiheessa varmistaa, että kokeisiin

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

tai testeihin otetut näytteet edustavat riittävästi koko

yhteisössä tuotettuja eri alkuperiä ainakin tiettyjen kasvila
jien osalta,

sen vuoksi on tarpeen suorittaa yhteisön kokeita ja testejä
vuonna 1996/ 1997 lajin Allium porrum L. lisäys- ja
taimiaineistolla,

kyseisiä kokeita ja testejä käytetään ensi tilassa näiden
lajien lisäys- ja taimiaineistojen teknisten tarkastusmene
telmien yhdenmukaistamiseen, ja

(') EYVL N:o L 157, 10.6.1992, s. 1
2 EYVL N:o L 36, 16.2.1995, s. 34

Tehty Brysselissä 10 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

20. 6. 96
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

N:o L 146/59

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä kesäkuuta 1996,
yhteisön kokeiden ja testien suorittamisesta tiettyjen lajien lisäys- ja taimiaineis
toilla neuvoston direktiivin 91 /682/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti

(96/376/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat koristekasveja
ja niiden lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

sen,

ottaa huomioon koristekasvien ja niiden lisäysaineiston

pitämisestä kaupan 19 päivänä joulukuuta 1991 annetun
neuvoston direktiivin 91 /682/ETY {'), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna päätöksellä 95/ 19/EY (2), ja erityi

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

sesti sen 20 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

kokeita tai tarvittaessa testejä on suoritettava näytteille
mainitun direktiivin mukaisesti jäsenvaltioissa sen varmis
tamiseksi, että mainitussa direktiivissä luetellut koristekas

vilajit tai niiden lisäysaineisto ovat mainitun direktiivin
vaatimusten ja edellytysten mukaiset,
tämän vuoksi on tarpeen erityisesti kyseisen direktiivin
täytäntöönpanon alkuvaiheessa varmistaa, että kokeisiin
tai testeihin otetut näytteet edustavat riittävästi koko
yhteisössä tuotettuja eri alkuperiä ainakin tiettyjen kasvila
jien osalta,
sen vuoksi on tarpeen suorittaa yhteisön kokeita ja testejä
vuonna 1996/ 1997 suvun Rosa lajien lisäys- ja taimiai
neistolla,

kyseisiä kokeita ja testejä käytetään ensi tilassa näiden
lajien lisäys- ja taimiaineistojen teknisten tarkastusmene
telmien yhdenmukaistamiseen, ja

(') EYVL N :o L 376, 31.12.1991 , s. 21
m EYVL N:O L 28, 7.2.1 995, s. 10

1 artikla

Yhteisön kokeita ja testejä on suoritettava vuonna 1996/
1997 suvun Rosa lajien lisäys- ja taimiaineistolle.
2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä kesäkuuta 1996 .
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

