ISSN 1024-3038

Euroopan yhteisöjen

L 296

virallinen lehti

21 . marraskuuta 1996

Lainsäädäntö

Suomenkielinen laitos

I

Sisältö

39. vuosikerta

Säädökset, jotka on julkaistava

* Neuvoston asetus (EY) N:o 2210/96, annettu 14 päivänä marraskuuta 1996,
tiettyjen pyyntikiintiöiden jakamisesta jäsenvaltioiden kesken Norjan yksin
omaisella talousvyöhykkeellä ja Jan Mayenin ympärillä olevalla kalastusvyö

hykkeellä kalastavien alusten osalta vuodeksi 1996 annetun asetuksen (EY)
N:o 3076/95 muuttamisesta

1

Komission asetus (EY) N:o 2211 /96, annettu 20 päivänä marraskuuta 1996, sellaise
naan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

3

Komission asetus (EY) N:o 2212/96, annettu 20 päivänä marraskuuta 1996, valkoisen
sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1464/96
tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 16. osittaista tarjouskilpailua
varten

5

Komission asetus (EY) N:o 2213/96, annettu 20 päivänä marraskuuta 1996, melassin
edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokeri
alalla

6

* Komission asetus (EY) N:o 2214/96, annettu 20 päivänä marraskuuta 1996,

yhdenmukaistetuista

kuluttajahintaindekseistä:

YKHI:en

alaindeksien

ilmoittaminen ja levittäminen (')

8

* Komission asetus (EY) Nro 2215/96, annettu 20 päivänä marraskuuta 1996,
Gliihweinia koskevista poikkeustoimenpiteistä
30

Komission asetus (EY) N:o 2216/96, annettu 20 päivänä marraskuuta 1996, maito- ja
maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

31

Komission asetus (EY) Nro 2217/96, annettu 20 päivänä marraskuuta 1996, Israelista
peräisin olevien terttuneilikoiden (spraytyyppi) tuonnin etuustullin uudelleen käyt
töön ottamisesta

39

(') ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

Hinta: 19,50 ecua

FI

(jatkuu kääntöpuolella)

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden
hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Sisältö (jatkuu)

Komission asetus (EY) N:o 2218/96, annettu 20 päivänä marraskuuta 1996, tuontitul
lien vahvistamisesta riisialalla

41

Komission asetus (EY) N:o 2219/96, annettu 20 päivänä marraskuuta 1996, tiettyjen
sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muut
tamisesta

44

Komission asetus (EY) N:o 2220 /96, annettu 20 päivänä marraskuuta 1996, tuonnin
kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 46
Komission asetus (EY) N:o 2221 /96, annettu 20 päivänä marraskuuta 1996, maata
louden muuntokurssien vahvistamisesta

48

* Neuvoston asetus (EY) Nro 2222/96, annettu 18 päivänä marraskuuta 1996,
naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY)
Nro 805/68 muuttamisesta

50

* Neuvoston direktiivi 96/62/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1996, ilman
laadun arvioinnista ja hallinnasta
55

II

Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

EUROOPAN TALOUSALUE

EFTAn valvontaviranomainen

* EFTAn valvontaviranomaisen suositus Nro 86/96/COL, annettu 10 päivänä
heinäkuuta 1996, yhteensovitetusta elintarvikkeiden virallista tarkastusta
koskevasta ohjelmasta vuodeksi 1996
64

FI

21 . 11 . 96

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Nro L 296/ 1

I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2210/96,

annettu 14 päivänä marraskuuta 1996,

tiettyjen pyyntikiintiöiden jakamisesta jäsenvaltioiden kesken Norjan yksinomai
sella talousvyöhykkeellä ja Jan Mayenin ympärillä olevalla kalastusvyöhykkeellä
kalastavien alusten osalta vuodeksi 1996 annetun asetuksen (EY) N:o 3076/95
muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjes

yhteisö jatkoi kyseiseen kalastussopimukseen sisältyvän
menettelyn mukaisesti Ruotsin puolesta neuvotteluja
Norjan kanssa vuoden 1996 kalastuskiintiöistä, ja
nämä neuvottelut ovat päättyneet, ja on tarpeen toteuttaa
hyväksytyt toimenpiteet,

telmän perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 1992
annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3760/92 (') ja

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

erityisesti sen 8 artiklan 4 kohdan,
1 artikla

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

Korvataan asetuksen (EY) Nro 3076/95 liite II tämän
sekä katsoo, että

asetus (EY) Nro 3076/95 (2) ei sisällä säännöstä niiden
pyyntikiintiöiden jakamisesta, joihin Ruotsilla on oikeus 9
päivänä joulukuuta 1976 tehdyn Ruotsin kuningaskunnan

ja Norjan kuningaskunnan välisen kalastussopimuksen
mukaisesti,

asetuksen liitteellä .

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä,

jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 1996.
Neuvoston puolesta
R. BRUTON

Puheenjohtaja

(') EYVL Nro L 389, 31.12.1992, s. 1 , asetus sellaisena kuin se on
muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(2) EYVL N:o L 330, 30.12.1995, s. 51

N:o L 296/2
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LIITE

"LIITE II

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen Norjan vesialueita koskevien yhteisön pyyntikiintiöiden jako
vuodeksi 1996

(Norjan vesialueet linjan 62°00' pohjoista leveyttä eteläpuolella)

Laji

Harmaaturska

C)

ICES
alue

IV

Yhteisön

Jäsenvaltioille myönnetyt

pyyn ti kiintiöt

kiintiöt

50 000

Tanska

Yhdistynyt
kuningaskunta
Tuulenkala

IV

150 000

Tanska

Yhdistynyt
kuningaskunta
Katkaravut

Muut lajit

IV

IV

1 230

11 000

47 500 (2)
2 500 0
142 500 (2)

7 500 (-1)

Tanska
Ruotsi

1 080

Tanska

5 500

Yhdistynyt
kuningaskunta

4 125

Saksa

Belgia
Ranska
Alankomaat
Ruotsi

150

620
60
2 55

440

p.m . (4)

IV

2 560

Ruotsi

Silli/silakka

IV

840

Ruotsi

840 ( 5)

Makrilli

IV

240

Ruotsi

240 (5)

Teolliset lajit

IV

800

Ruotsi

800 (4) (6)

Turska, kolja, seiti , lyyraturska,

2 560

valkoturska

(') Mukaan lukien mustakitaturskat ja sekaisin olevat piikkimakrillit.
(2) Haarmaaturskan ja tuulenkalan osalta Norjalle myönnetyn kokonaiskiintiön rajoissa harmaaturskaa ja tuulenkalaa voidaan
pyynnöstä korvata toisillaan enintään 38 000 tonnia.

(') Haarmaaturskan ja tuulenkalan osalta Norjalle myönnetyn kokonaiskiintiön rajoissa harmaaturskaa ja tuulenkalaa voidaan
pyynnöstä korvata toisillaan enintään 2 000 tonnia.

(4) Norjan Ruotsille myöntämä 'muiden lajien' kiintiö tavanomaisella tasolla.
(5) Turskan, koljan, seidin, lyyraturskan ja valkoturskan sivusaaliit on merkittävä pyydetyiksi näiden lajien kiintiöistä.
(6) Joista enintään 400 tonnia piikkimakrillia."
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N:o L 296/3

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2211 /96,
annettu 20 päivänä marraskuuta 1996,

sellaisenaan

vietävän

valkoisen

sokerin

ja

raakasokerin

vientitukien

vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden
erityisvaatimukset voivat edellyttää tuen eriyttämistä
sokerin määräpaikan mukaan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

erityistapauksissa tuen määrä voidaan vahvistaa luonteel
taan tästä poikkeavilla säännöksillä,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä

1 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1 599/96 (2), ja erityisesti
sen 19 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a
alakohdan ,

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

sekä katsoo, että

asetuksen

(ETY)

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 990/93 (6), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 1380/95 Q,
kielletään Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasa
vallan (Serbia ja Montenegro) välinen kauppa; tätä kieltoa
ei sovelleta tiettyihin tapauksiin, jotka luetellaan tyhjentä
tava huomioon tukia vahvistettaessa,

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
kerin tukea vahvistettaessa on otettava huomioon yhteisön

neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3813/92 (9), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
Nro 1 50/95 (10), 1 artiklassa määriteltyjä edustavia markki
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) Nro 1068/93 ("), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella ( EY) Nro 1482/96 (12),

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

tuki on vahvistettava joka toinen viikko; tukea voidaan
muuttaa muuna aikana,

liset näkökohdat,

raakasokerin tuki on vahvistettava vakiolaadulle ; vakio

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

laatu määritellään raakasokerin vakiolaadusta ja yhteisön

noilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava tämän asetuksen

rajanylityspaikasta sokerialan cif-hintojen laskemiseksi 9
päivänä huhtikuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen

liitteessä esitettyjen määrien mukaiseksi,

(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
artiklan 4 kohdan mukaisesti; kandisokeri määritellään
sokerialan vientitukien myöntämisen soveltamista koske

vista yksityiskohtaisista säännöistä 7 päivänä syyskuuta

asetuksella (EY) Nro 1222/96 ( n) käyttöön otettu muutos
huomioon ottaen luku 9 on katsottava 1 päivästä tammi
kuuta 1997 yhdistetyksi vientitukinimikkeistön koodiin
niiden ensimmäisten kahdeksan luvun jälkeen, jotka viit
taavat yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeistöön, ja

1995 annetussa komission asetuksessa (EY) Nro 2135

/95 f5); tällä tavalla laskettua tuen määrää on lisättyjä
maku- tai väriaineita sisältäviin sokereihin sovellettava

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

(')
(2)
H
(4)
5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L
L

177, 1.7.1981 , s. 4
206, 16.8.1996, s. 43
89, 10.4.1968, s. 3
349, 31.12.1994, s. 105
214, 8.9.1995, s. 16

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

(6) EYVL Nro L 102, 28.4.1993 , s . 14
O EYVL N:o L 138 , 21.6.1 995, s . 1
(8) EYVL N:o L 65, 15.3.1996, s. 1
O EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s . 1
H EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s . 1
(") EYVL N:o L 108 , 1.5.1993, s. 106
(12) EYVL N:o L 188 , 27.7.1996, s. 22

H EYVL N:o L 161 , 29.6.1996, s . 62

Nro L 296/4
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ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 1785/81 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sellaise
naan vietävien ja denaturoimattomien tuotteiden vientituet vahvistetaan liitteessä esitet
tyjen määrien mukaisiksi.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE

sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 20
päivänä marraskuuta 1996 annettuun komission asetukseen
Tuotekoodi

Tuen määrä Ç')

— ecua/ 1 00 kg —
1701 11 90 100
1701 11 90 910

39,60
38,80

1701 11 90 950
1701 12 90 100
1701 12 90 910

39,60
38,80

1701 12 90 950

(')
(>)
0
(')
(')
(2)

— ecua/ 1 % sakkaroosia x 100 kg —
1701 91 00 000

l

0,4305

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

1701 99 10 950

43,05
43,97
43,97

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

0,4305

(') Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuotto on 92 % . Jos viedyn raaka
sokerin tuotto poikkeaa 92 %:sta, 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
N:o 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) N:o 990/93, sellaisena kuin
se on muutettuna, ja (EY) N:o 462/96 säädettyjä ehtoja noudattaen .
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Nro L 296/5

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2212/96,
annettu 20 päivänä marraskuuta 1996,
valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY)
N:o 1464/96 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 16. osit
taista tarjouskilpailua varten
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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 1 599/96 (2), ja erityisesti

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) Nro 462/96 (6); tämä olisi otet
tava huomioon tukia vahvistettaessa, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

sen 1 7 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan b alakohdan ,
sekä katsoo, että

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

valkoisen sokerin vientimaksujen ja/tai vientitukien
määrittämiseksi järjestettävästä pysyvästä tarjouskilpailusta

25 päivänä heinäkuuta 1996 annetun komission asetuksen
(EY) Nro 1464/96 (3), nojalla tämän sokerin vientiä varten
järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja,
asetuksen (EY) Nro 1464/96 9 artiklan 1 kohdan sään
nösten mukaan kyseistä tarjouskilpailua varten vahviste
taan tarvittaessa vientituen enimmäismäärä, ottaen erityi
sesti huomioon yhteisön ja maailmanmarkkinoiden
sokerin markkinatilanne ja sen odotettavissa oleva kehitys,

tarjousten tarkastelun jälkeen olisi 16. tarjouskilpailusta
annettava 1 artiklassa tarkoitetut säännökset,

neuvoston asetuksessa (ETY) Nro 990/93 (4), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 1380/95 (*),
kielletään Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasa

1 artikla

1.

Vahvistetaan vientituen enimmäismääräksi asetuksen

(EY) Nro 1464/96 nojalla järjestetyssä valkoisen sokerin
16. osittaisessa tarjouskilpailussa 47,002 ecua sadalta kilo
grammalta.

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 .
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4

2 EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s . 43

P) EYVL N:o L 187, 26.7.1996, s . 42

H EYVL N:o L 102, 28.4.1993, s. 14
O EYVL N:o L 138 , 21.6.1995, s. 1

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

Nro L 296/6
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2213/96,

melassin

annettu 20 päivänä marraskuuta 1996,
edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien

lisätullien

vahvistamisesta sokerialalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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 1 599/96 (2),

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 ,

sekä katsoo, että

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 ,

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,
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,

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
huomattavia muutoksia,

jos kyseessä olevan tuotteen käynnistyshinta ja edustava
hinta eroavat toisistaan , tuonnille olisi vahvistettava lisä

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 TÄMÄN 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,

(') EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4
(2 EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s . 43
O EYVL Nro L 141 , 24.6.1995, s. 12

M EYVL N:o L 145, 27.6.1968 , s . 12

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 1996 .
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE

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

Tuontitulli
Edustava hinta

Lisätulli

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 1 0 00 (')

7,42

0,00

1703 90 00 (')

11,06

CN-koodi

—

—

0,00

(') Vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68, sellaisena kuin se on muutettuna, 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 2214/96,
annettu 20 päivänä marraskuuta 1996,

yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä: YKHI:en alaindeksien ilmoitta
minen ja levittäminen
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindek
seistä 23 päivänä lokakuuta 1995 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2494/95 (>),

asetuksen liitteessä I mainitulle ja liitteessä II täsmenne
tylle hyödykkeiden luokalle . Ne perustuvat COICOP/
YKHI-luokitukseen (yksityisen kulutuksen käyttötarkoi
tuksen mukainen luokitus YKHI:en tarpeisiin mukautet

tuna) (3). 'Levittäminen' tarkoittaa tietojen välittämistä
kaikissa eri muodoissa.

sekä katsoo, että

3 artikla

asetuksen (EY) N:o 2494/95 5 artiklan 1 kohdan b
alakohdan nojalla jokaisen jäsenvaltion on tuotettava
yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (YKHI) tammi
kuuta 1997 koskevasta indeksistä alkaen,

asetuksen (EY) N:o 2494/95 9 artiklassa edellytetään
jäsenvaltioiden käsittelevän kerätyt tiedot COICOP-luoki
tuksen
(yksityisen
kulutuksen
käyttötarkoituksen
mukainen luokitus) hyödykeryhmät kattavan YKHI:n
tuottamiseksi; näitä hyödykeryhmiä on mukautettava,

asetuksen (EY) N:o 2494/95 11 artiklassa edellytetään
komission (Eurostat) julkaisevan YKHI:n ja sen alaindek

Alaindeksien tuottaminen ja ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on tuotettava ja ilmoitettava komissiolle
(Eurostat) kuukausittain kaikki alaindeksit (liite I), jotka
ovat painoarvoltaan enemmän kuin yksi tuhannesosa

YKHI:n kattamasta kokonaiskulutuksesta (4). Tammikuun
1997 indeksin yhteydessä ja myöhemmin aina painora
kenteen muututtua jäsenvaltioiden on toimitettava komis
siolle (Eurostat) myös vastaavat painotuksia koskevat
tiedot.

sit; alaindeksit on määriteltävä,

4 artikla

asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet
ovat asetuksen (EY) N:o 2494/95 5 artiklan 3 kohdan

Alaindeksien levittäminen

mukaisesti välttämättömiä YKHI:en vertailukelpoisuuden
takaamiseksi,

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhdenmu
kaisia neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (2)

perustetun

tilasto-ohjelmakomitean

(TOK)

Komissio (Eurostat) levittää tämän asetuksen liitteessä I
lueteltujen luokkien YKHI:en alaindeksit siten, että
1996 = 100 .

antaman

lausunnon kanssa, ja

5 artikla

Euroopan rahapoliittista instituuttia on kuultu asetuksen
(EY) Nro 2494/95 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja se on

Laadunvalvonta

antanut myönteisen lausunnon,
Jäsenvaltioiden on pyydettäessä toimitettava komissiolle
(Eurostat) riittävät tiedot tavaroiden ja palveluiden
kohdentamisesta liitteiden I ja II hyödykeluokkiin, jotta
tässä asetuksessa annettujen säännösten noudattamista

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla

voidaan valvoa.

Tavoite

Tämän asetuksen tavoitteena on määrittää yhdenmukais

6 artikla

tetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) alaindeksit, jotka
jäsenvaltiot tuottavat kuukausittain ja ilmoittavat komis
siolle (Eurostat), joka levittää niitä.

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhtei

2 artikla

söjen virallisessa lehdessä.

Määritelmät

Tässä

asetuksessa

tarkoitetaan

'YKHI:n

alaindeksillä'

hintaindeksiä, joka on laskettu mille tahansa tämän
(<) EYVL Nro L 257, 27.10.1995, s. 1

h) EYVL N:o L 181 , 28.6.1989, s. 47

(3) Yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä annetun neu
voston asetuksen (EY) Nro 2494/95 toimeenpanon alkutoi
menpiteistä 9 päivänä syyskuuta 1996 annetun komission ase
tuksen (EY) Nro 1749/96 liite I (EYVL Nro L 229, 10.9.1996, s.
3).

(4) Asetuksen (EY) Nro 1749/96 3 artiklan mukaisesti .
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 1996.

Komission puolesta
Yves-Thibault DE SILGUY

Komission jäsen
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LIITE I

YKHI:N ALAINDEKSIT

01 .

ELINTARVIKKEET JA ALKOHOLITTOMAT JUOMAT

01.1

Elintarvikkeet

01.1.1

Viljatuotteet ja leipä

01.1.2

Liha

01.1.3

Kala

01.1.4

Maitotuotteet, juusto ja kananmunat

01.1.5

Öljyt ja rasvat

01.1.6

Hedelmät

01.1.7

Vihannekset, kasvikset ja juurekset

01.1.8

Sokeri, hillot, hunaja, siirapit, suklaa ja makeiset

01.1.9

Ruokavalmisteet, muualla luokittelemattomat

01.2

Alkoholittomat juomat

01.2.1

Kahvi, tee ja kaakao

01.2.2

Kivennäisvedet, virvoitusjuomat ja mehut

02.

ALKOHOLIJUOMAT JA TUPAKKA

02.1

Alkoholijuomat

02.1.1

Väkevät alkoholijuomat

02.1.2

Viini

02.1.3

Olut

02.2

Tupakka

03 .

VAATETUS JA JALKINEET

03.1

Vaatetus

03.1.1

Vaatteiden valmistusaineet

03.1.2

Vaatteet

03.1.3

Asusteet ja pukineet

03.1.4

Vaatteiden kemiallinen pesu, korjaus ja vuokraus

03.2

Jalkineet, mukaan lukien korjaus

04 .

ASUMINEN, VESI, SAHKO, KAASU JA MUUT POLTTOAINEET

04.1

Asuntojen vuokrat

04.3

Asunnon säännöllinen huolto ja korjaus

04.3.1

Asunnon huoltoon ja korjaukseen liittyvät tuotteet

04.3.2

Asunnon huoltoon ja korjaukseen liittyvät palvelut

04.4A

Muut asumiseen liittyvät palvelut

04.5

Sähkö, kaasu ja muut polttoaineet

04.5.1

Sähkö

04.5.2

Kaasu

04.5.3

Nestemäiset polttoaineet

04.5.4

Kiinteät polttoaineet

04.5.5

Kuuma vesi , höyry ja jää
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05.

KALUSTEET, KOTITALOUSKONEET JA YLEINEN KODINHOITO

05.1

Huonekalut, kalusteet ja sisustus, matot ja muut lattianpäällysteet ja korjaukset

05.1.1

Huonekalut ja kalusteet

05.1.2

Matot ja muut lattianpäällysteet

N:o L 296/ 11

05.1.3

Huonekalujen, kalusteiden ja lattianpäällysteiden korjaus

05.2

Kodintekstiilit

05.3

Lämmityslaitteet ja liedet, jääkaapit, pesukoneet ym. kodinkoneet, mukaan
lukien asennus ja huolto

05.3.1 / 2

Suuret sähkökäyttöiset ja muut kodinkoneet sekä kodin pienkoneet

05.3.3

Kodinkoneiden korjaus

05.4

Lasitavarat, astiat ja kotitaloustarvikkeet

05.5

Kodin ja puutarhan työkalut ja laitteet

05.6

Taloudenhoitoon liittyvät hyödykkeet ja palvelut

05.6.1

Kodin kulutustavarat

05.6.2

Kodinhoitopalvelut

06A

TERVEYS: Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet, hoitolaitteet ja koneet —
kuluttajan itse kustantamat

07 .

LIIKENNE

07.1

Ajoneuvon hankinta

07.1.1

Uudet ja käytetyt autot

07.1.2/3

Moottoripyörät ja polkupyörät

07.2

Yksityisajoneuvojen käyttö

07.2.1

Varaosat ja lisävarusteet

07.2.2

Polttoaineet ja voiteluöljyt

07.2.3

Korjaukset ja huolto

07.2.4A

Muut yksityisajoneuvoihin liittyvät palvelut

07.3

Julkinen liikenne

07.3 . IA

Matkustajaliikenne junilla

07.3 .2A

Matkustajaliikenne teitse

07.3.3A

Matkustajalentoliikenne

07.3.4A

Matkustajaliikenne meritse ja vesiteitse

07.3.5A

Muut matkustuspalvelut

07.3.6A

Yhdistelmäliput

08 .

VIESTINTÄ

08.1

Viestintä

08.1.1

Postipalvelut

08.1.2/ 3

Puhelin- ja telekopiolaitteet ja -palvelut

09 .

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

09.1

Tarvikkeet ja laitteet, mukaan lukien korjaukset

09.1.1

Äänen ja kuvan vastaanottoon, tallentamiseen ja toistoon käytetyt laitteet

09.1.2

Valokuvaus- ja elokuvatarvikkeet ja optiset laitteet

09.1.3

Tietojenkäsittelylaitteet

09.1.4

Muut kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvät kestokulutustarvikkeet

09.1.5

Pelit, lelut ja harrastusvälineet, urheilu- ja retkeilyvälineet
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09.1.6

Äänen ja kuvan tallennusvälineet

09.1.7

Puutarhanhoito

09.1.8

Lemmikkieläimet

09.1.9

Vapaa-aikaan ja kulttuuriin liittyvien välineiden ja tarvikkeiden korjaus

09.2A

Kulttuuri - ja vapaa-ajan palvelut

09.3

Sanomalehdet, kirjat ja paperitavarat

09.4

Valmismatkat

10A

KOULUTUS — yleensä jäsenvaltioiden kuluttajien itse kustantama

11 .

HOTELLIT, KAHVILAT JA RAVINTOLAT

11.1

Ravintolapalvelut

11.1.1

Ravintolat ja kahvilat

11.1.2

Ruokalat

11.2

Majoituspalvelut

12 .

MUUT TUOTTEET JA PALVELUT

12.1

Henkilökohtainen hygienia

12.1.1

Kampaamot ja parturit

12.1.2

Henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut laitteet, esineet ja tuotteet

12.2

Henkilökohtaiset esineet, muualla luokittelemattomat

12.4A

Vakuutukset

1 2.4.2A

Asumiseen liittyvät vakuutukset — irtaimiston vakuutus

1 2.4.4A

Liikenteeseen liittyvät vakuutukset — autovakuutus

12.5A

Pankkipalvelut, muualla luokittelemattomat

12.6A

Muut palvelut, muualla luokittelemattomat

21 . 11 . 96

21 . 11 . 96

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Nro L 296/ 13

LIITE II

YKHI:N ALAINDEKSIEN TÄSMENNYKSET: JAKO KAKSI -, KOLMI - JA NELINUMEROTA
SOLLE (') 0

01 .

ELINTARVIKKEET JA ALKOHOLITTOMAT JUOMAT

01.1

Elintarvikkeet

Tähän luokkaan luokitellaan yleisesti kotitalouksien kulutukseen hankittavat tuotteet. Luokkaan
eivät siten sisälly tuotteet, jotka tavallisesti myydään välittömästi nautittavaksi kuten valmiit voilei
vät, hampurilaiset, jäätelö yms. ( 11.1.1 ). Luokkaan eivät sisälly myöskään valmiit noutoruoat tai
valmisruokien valmistajien ja pitopalveluyritysten tuotteet, vaikka ne toimitetaankin asiakkaan
kotiin ( 11.1.1 ). Nimenomaisesti eläinten ruoaksi myytävät tuotteet kuuluvat luokkaan 09.1.8 :

01.1.1

Viljatuotteet ja leipä (KR)
— Riisi kaikissa muodoissaan mukaan lukien lihan , kalan , äyriäisten tai kasvisten kera valmistettu
riisi

— maissi, vehnä, ohra, kaura, ruis ja muut viljat jyvinä, rouheena ja jauhoina

— leipä ja muut leipomatuotteet kuten näkkileivät, korput, keksit, piparkakut, pikkuleivät, vohve
lit, teeleivät ja muffinsit

— konditoriatuotteet kuten kakut, tortut, piiraat, pizzat jne.

— pastatuotteet kaikissa muodoissaan mukaan lukien lihaa, kalaa, äyriäisiä, juustoa tai kasviksia
sisältävät pastat

— muut tuotteet kuten maltaat, mallasjauhot, -uutteet, perunajauhot, tapioka, saagoydin, muut
tärkkelykset, viljavalmisteet (maissihiutaleet, kaurahiutaleet yms.) sekä jauho-, tärkkelys- ja
mallasuutepohjaiset homogenoidut vauvanruoat, erityisruokavalmisteet ja ruoka-aineet.

Myös: kuskus ja vastaavat jauhopitoiset tuotteet, jotka on valmistettu lihan, kalan, äyriäisten tai
kasvisten kera; valmiit sekoitukset ja taikinat leipoma- ja konditoriatuotteiden valmistamiseen .
Tähän ei kuulu: lihapiiraat (01.1.2); kalapiiraat (01.1.3); sokerimaissi (01.1.7); vähintään 50
prosenttia kaakaota sisältävät homogenoidut vauvanruoat, erityisruokavalmisteet ja ruoka-aineet
(01.1.8).
01.1.2

Liha (KR)

— Tuore, jäähdytetty tai pakastettu:

— naudan, lampaan, vuohen ja sian liha

— siipikarjan liha ja syötävät teurastuksen sivutuotteet

— jäniksen, kanin ja riistan (hirven, villisian, fasaanin, metsäkanan yms.) liha
— hevosen, muulin, aasin, kamelin ja vastaavien eläinten liha

— tuoreet, jäähdytetyt tai pakastetut teurastuksen sivutuotteet
— kuivattu, suolattu tai savustettu liha ja syötävät teurastuksen sivutuotteet (makkarat, salamit,
pekoni, kinkku, pasteija yms.)
— muu säilötty tai käsitelty liha ja lihavalmisteet (lihasäilykkeet, lihauutteet, lihanesteet, lihapii
raat yms .).

Myös: vedessä elävien nisäkkäiden (hylkeet, mursut, valaat yms.) liha ja syötävät sisäelimet.
Tähän ei kuulu: lihaa sisältävät jauhopitoiset tuotteet (01.1.1 ); sammakot, maalla ja vedessä elävät
etanat (01.1.3); lihakeitot (01.1.9); laardi ja muut syötävät eläinrasvat (01.1.5).
(') Useimmat nelinumerotasot koostuvat joko tavaroista tai palveluista. Tavaroita sisältävät luokat on merkitty tunnuksella
(KR), (KS) ja (PKS) sen mukaan, onko kyseessä kertakulutushyödyke, kestokulutushyödyke, vai siltä väliltä oleva puolittai
nen kestokulutushyödyke. Tunnuksella (P) merkitään nelinumerotasoja, jotka koostuvat palveluista. Erotteluvaikeuksien
vuoksi osa nelinumerotasoista sisältää sekä tavaroita että palveluita. Niitä merkitään yleensä tunnuksella (P), sillä palvelun

osuutta pidetään keskeisenä. (E) tarkoittaa energiaa ja (KAUSI) kausiluonteisia hyödykkeitä.

(2) Perustuu COICOP-luokituksen lopulliseen luonnokseen, joka hyväksyttiin kansantalouden tilinpitoa käsitelleessä
UN-ECE:n, OECD:n ja Eurostatin yhteiskokouksessa Genevessä 30.4.—3.5.1996.
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Kala (KR) (KAUSI)

— Tuore, jäähdytetty tai pakastettu kala

— tuoreet, jäähdytetyt tai pakastetut vesieläimet (äyriäiset mukaan lukien taskuravut, nilviäiset ja
muut kuoriaiseläimet, maalla ja vedessä elävät etanat, sammakot)
— kuivattu, savustettu tai suolattu kala ja vesieläimet

— muu säilötty tai käsitelty kala ja vesieläimet sekä kala- ja äyriäisvalmisteet (kala- ja äyriäissäilyk
keet, kaviaari ja muut mädit, kalapiiraat yms.).

Tähän ei kuulu: kalaa sisältävät jauhopitoiset tuotteet (01.1.1 ); kalakeitot (01.1.9).
01.1.4

Maitotuotteet, juusto ja kananmunat (KR)

— Tuore, pastöroitu tai steriloitu täysmaito ja vähärasvainen maito
— säilötty maito (kondensoitu maito, maitotiiviste, maitojauhe)
— jogurtti, kerma, maitopohjaiset jälkiruoat, maitopohjaiset juomat ja muut vastaavat maitopoh
jaiset tuotteet

— juustot ja juoksetetut tuotteet
— siipikarjan munat, munajauho ja muut yksinomaan munasta valmistetut tuotteet.

Myös: sokeria, kaakaota, hedelmiä tai makuaineita sisältävä maito, kerma ja jogurtti .

01.1.5

Öljyt ja rasvat (KR)
— Voi

— margariinit ja muut kasvisrasvat mukaan lukien maapähkinävoi
— syötävät öljyt (oliiviöljy, maissiöljy, auringonkukkaöljy, puuvillansiemenöljy, soijaöljy, maapäh
kinäöljy yms .)
— syötävät eläinrasvat (laardi yms .)

Tähän ei kuulu: kalanmaksaöljyt (06 .A).

01.1.6

Hedelmät (KR) (KAUSI)
— Tuoreet tai jäähdytetyt hedelmät
— kuivatut hedelmät, hedelmänkuoret, hedelmien siemenkodat, pähkinät ja syötävät siemenet

— pakastetut ja säilötyt hedelmät ja hedelmäpohjaiset tuotteet mukaan lukien yksinomaan
hedelmiä sisältävät homogenoidut vauvanruoat, erityisruokavalmisteet ja ruoka-aineet.
Tähän ei kuulu: Hedelmiensä vuoksi kasvatettavat kasvikset kuten tomaatit, kurkut ja munakoisot
(01.1.7); hillot, marmeladit, hillokkeet, hyytelöt ja soseet (01.1.8); sokeriin säilötyt kasvinosat
(01.1.8); hedelmämehut (01.2.2); ruoanvalmistukseen (01.1.9) tai juomien valmistukseen (01.2.2)
käytettävät hedelmätiivisteet ja siirapit.

01.1.7

Vihannekset, kasvikset ja juurekset (KR) (KAUSI)
— Tuoreet tai jäähdytetyt vihannekset ja kasvikset

— pakastetut vihannekset ja kasvikset
— kuivatut vihannekset ja kasvikset

— muut säilötyt tai käsitellyt vihannekset ja kasvikset sekä niistä valmistetut tuotteet mukaan
lukien yksinomaan vihanneksia ja kasviksia sisältävät homogenoidut vauvanruoat, erityisruoka
valmisteet ja ruoka-aineet

— tuoreet tai jäähdytetyt perunat ja juurekset (maniokki, arrowjuuri, kassava, bataatit ja muut tärk
kelyspitoiset juurikasvit)
— mukulakasvivalmisteet (jauhot, hiutaleet, soseet, suikaleet ja lastut) mukaan lukien pakasteet
kuten pakastetut perunasuikaleet).

Myös: sokerimaissi, merilevät ja muut syötävät levät, mausteyrtit (persilja, rosmariini, timjami yms.),
syötävät sienet.

Tähän ei kuulu: perunajauhot, tapioka, saagoydin ja muut tärkkelykset (01.1.1 ); keitot ja liemet
(01.1.9); valkosipuli, inkivääri, paprika ja muut mausteet ja lisäaineet (01.1.9); kasvismehut (01.2.2).
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Sokeri , hillot, hunaja, siirapit, suklaa ja makeiset (KR)

— Ruoko- ja juurikassokeri puhdistettuna tai puhdistamattomana, tomu-, kide- ja palasokerina
— hillot, marmeladit, hillokkeet, hyytelöt ja soseet, luonnollinen ja tehdasvalmisteinen hunaja,
siirapit ja melassit, mukaan lukien sokeriin säilötyt kasvinosat
— suklaapatukat ja - levyt, purukumi , karamellit, toffeet, pastillit ja muut makeistuotteet
— vähintään 50 prosenttia kaakaota sisältävät jälkiruokavalmisteet, homogenoidut vauvanruoat,
erityisruokavalmisteet ja ruoka-aineet
— mehujäät ja jäätelöt.
Myös: keinotekoiset makeutusaineet.

Tähän ei kuulu: kaakao ja kaakaojauhe (01.2.1 ); juomien valmistuksessa käytettävät siirapit
(01.2.2).
01.1.9

Ruokavalmisteet, muualla luokittelemattomat (KR)

— Suola, mausteet, kastikkeet, lisäaineet, maustekastikkeet (sinappi, majoneesi, ketsuppi, soijakas
tike yms.), viinietikka, leivinjauhe, leivontahiiva, jälkiruokavalmisteet, keitot ja liemet, ruoan
valmistukseen käytettävät hedelmätiivisteet ja siirapit yms .
Myös: valkosipuli, inkivääri, paprika; homogenoidut vauvanruoat, erityisruokavalmisteet ja ruoka
aineet lukuun ottamatta jauho-, tärkkelys- tai mallasuutepohjaisia (01.1.1 ) tai yksinomaan hedelmiä
(01.1.6) tai vihanneksia ja kasviksia (01.1.7) sisältäviä sekä vähintään 50 prosenttia kaakaota sisäl
täviä tuotteita (01.1.8).

Tähän ei kuulu: mausteyrtit (01.1.7); vähintään 50 prosenttia kaakaota sisältävät jälkiruokavalmis
teet (01.1.8 ).
01.2

Alkoholittomat juomat

Heti nautittavaksi myytävät alkoholittomat juomat, mukaan lukien automaateista ostettavat,
kuuluvat luokkiin 11.1.1 ja 11.1.2.
01.2.1

Kahvi , tee ja kaakao (KR)

— Kahvi, myös kofeiiniton kahvi, paahdettuna tai jauhettuna, mukaan lukien pikakahvi,
kahviuutteet, kahviesanssit ja korvikkeet

— tee, mate, ja muut haudutettavat kasvipohjaiset juomat
— makeutettu ja makeuttamaton kaakao ja kaakaojauhe.

Myös: kaakaota, maitoa, maltaita yms. sisältävät juomavalmisteet; kahvin ja teen korvikkeet; kahvi
ja teeuutteet ja -esanssit.

01.2.2

Kivennäisvedet, virvoitusjuomat ja mehut (KR)
— Kivennäisvedet

— virvoitusjuomat ja limonadit
— hedelmä- ja vihannesmehut

— juomien valmistuksessa käytettävät siirapit ja tiivisteet.
Tähän ei kuulu: alkoholittomat väkevät juomat, liköörit yms. (02.1.1 ); alkoholittomat viinit,
siiderit yms . (02.1.2) ja alkoholiton olut (02.1.3).
02.

ALKOHOLIJUOMAT JA TUPAKKA

02.1

Alkoholijuomat

Heti nautittavaksi myytävät alkoholijuomat, mukaan lukien automaateista ostettavat, kuuluvat
luokkiin 11.1.1 ja 11.1.2.

02.1.1

Väkevät alkoholijuomat (KR)
— Väkevät alkoholijuomat ja liköörit.

Myös: hunajasima, muut kuin viinipohjaiset aperitiivit, alkoholittomat väkevät juomat, alkoholit
tomat liköörit yms .
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Viini (KR)

— Viinirypäleistä tai muista hedelmistä valmistettu viini mukaan lukien siideri ja päärynäviini
— viinipohjaiset aperitiivit, terästetty viini, samppanja ja muut kuohuviinit, sake yms .
Myös: alkoholittomat viinit, siiderit yms.
02.1.3

Olut (KR)

— Kaikki olutlaadut kuten tumma ja vaalea olut ja portteri.
Myös: vähäalkoholiset ja alkoholittomat oluet.
02.2

Tupakka (KR)

— Savukkeet ja savukepaperit
— sikarit, piipputupakka, purutupakka ja nuuska.

Myös: kahviloista, baareista, ravintoloista, huoltoasemilta yms. ostettu tupakka.
Tähän ei kuulu: muut tupakointivälineet ( 12.2).
03.

VAATETUS JA JALKINEET

03.1

Vaatetus

03.1.1

Vaatteiden valmistusaineet (PKS)

— Luonnonkuitu-, tekokuitu- ja sekoitekankaat.
Tähän ei kuulu: verhoilukankaat (05.2).
03.1.2

Vaatteet (PKS)

— Miesten, naisten, lasten, (3—13-vuotiaat) ja vauvojen (0—2-vuotiaat) mittatilaus- ja valmisvaat
teet kaikista materiaaleista (mukaan lukien nahka, turkikset, muovit ja kumi) arkikäyttöön,
vapaa-aikaan ja työhön :

—
—
—
—
—
—

viitat, päällystakit, sadetakit, anorakit, ulkoilutakit, pusakat yms.
pikkutakit, jakut, housut, liivit, puvut, hameet, mittatilauspuvut yms.
paidat, paitapuserot, villapaidat, neulepuserot, villatakit yms.
T-paidat, aluspaidat, alushousut, sukat, sukkahousut, rintaliivit, liivihousut, korsetit
pyjamat, yöpaidat, oloasut, aamutakit ja uimapuvut
vauvanvaatteet mukaan lukien kangasvaipat ja kankaiset vauvantossut.

Tähän ei kuulu: terveydenhoitoon liittyvät asusteet kuten tukisukkahousut (06A); paperi- ja
puuvillavaipat ( 12.1.2).

03.1.3

Asusteet ja pukineet (SKR)

— Solmiot, nenäliinat, kaulaliinat, huivit, hansikkaat, lapaset, muhvit, vyöt, hosunkannattimet,
esiliinat, työtakit, leukalaput, hihanpidikkeet, hatut, lakit, baskerit, myssyt, kypärät
— ompelulangat, neulelangat ja vaatteiden valmistuksessa käytettävät tarvikkeet kuten soljet,
napit, painonapit, vetoketjut, nauhat, pitsit, somisteet yms.
Tähän ei kuulu: kumihansikkaat ja muut kumista valmistetut asusteet (05.6.1 ); nuppineulat, neulat
ja puikot (05.6.1 ); urheilukypärät (kuten jääkiekossa, amerikkalaisessa jalkapallossa, pesäpallossa,
kriketissä, pyöräilyssä, nyrkkeilyssä yms. käytetyt) (09.1.5); muut urheilijan suojavarusteet kuten
pelastusliivit, nyrkkeilyhansikkaat, säärisuojat, toppaukset, suojalasit, vyöt yms. (09.1.5); paperinenä
liinat ( 12.1.2); kellot, korut, kalvosinnapit, solmioneulat ( 12.2); kävelykepit, sateenvarjot, viuhkat,
avaimenperät ( 12.2).

03.1.4

Vaatteiden kemiallinen pesu, korjaus ja vuokraus (P)
— Pesu, kuivapesu ja värjäys

— vaatteiden parsiminen , korjaaminen, muutostyöt ja modistus
— pukuvuokraus.
Tähän ei kuulu: kodinteksiilien vuokraus (05.6.2).
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Jalkineet, mukaan lukien korjaus (PKS)
— Miesten, naisten, lasten, (3—13-vuotiaat) ja vauvojen (0—2-vuotiaat) jalkineet mukaan lukien
jokapäiväiseen tai vapaa-ajan käyttöön soveltuvat urheilujalkineet (lenkkitossut, tennistossut,
koripallotossut, purjehduskengät yms .)
— jalkineiden osat (korkolaput, pohjat yms.)
— jalkineiden korjaus, mukaan lukien kengänkiillotuspalvelut

— jalkineiden vuokraus lukuun ottamatta lajisidonnaisia jalkineita (keilailukengät, jalkapalloken
gät, piikkarit, monot, luistimiin tai rullaluistimiin kiinnitetyt jalkineet yms.) (09.1.5).
Myös: säärystimet ja muut vastaavat asusteet; jalkineisiin liittyvät varusteet kuten lestit.

Tähän ei kuulu: kankaiset vauvantossut (03.1.2); ortopediset jalkineet (06.A); lajisidonnaiset jalki
neet (keilailukengät, jalkapallokengät, piikkarit, monot, luistimiin tai rullaluistimiin kiinnitetyt
jalkineet yms.) (09.1.5); säärisuojat, krikettitoppaukset ja muut urheilijan suojavarusteet (09.1.5).

04.

ASUMINEN, VESI, SÄHKÖ, KAASU JA MUUT POLTTOAINEET

04.01

Asuntojen vuokrat (P)

Vuokraan sisältyy yleensä maksu kiinteistön maa-alueen käytöstä, hallinnassa olevasta asuintilasta
sekä lämmitys-, viemäröinti-, valaistus- yms. rakenteista ja asennuksista.
Vuokraan sisältyy myös asunnon yhteydessä olevasta autotallista maksettu vuokra. Autotallin ei
välttämättä tarvitse olla asuntoon kiinteästi kuuluva, eikä sen tarvitse olla vuokrattu samalta vuok

ranantajalta.

Vuokriin ei sisälly sähkö-, lämmitys -, kaasu-, vesi -, kuumavesi - ja jätemaksuja.
Kattaa:

— kalustetussa tai kalustamattomassa asunnossa vakituisesti asuvan vuokralaisen tai alivuokra
laisen maksamat todelliset vuokrat

— toissijaisista asunnoista maksetut todelliset vuokrat.

Myös: kalustettuna vuokrattujen asuntojen kalusteiden käytöstä maksetut korvaukset; lomakauden
aikana majoitusta tarjoavista asunnoista maksetut vuokrat (Huom. jos hankittavissa kyseisellä
talousalueella, luokitellaan samoin kuin valmismatkat); hotellissa tai asuntolassa vakinaisesti
asuvien kotitalouksien maksamat vuokrat.

Tähän ei kuulu: autotallien ja autopaikkojen vuokrat, elleivät ne ole asunnon yhteydessä (07.2.4A);
retkeilymajoissa ja muissa vastaavissa majoitusliikkeissä majoittuvien vuokrat ( 11.2); lomakylien ja
lomakeskusten majoitusmaksut ( 11.2).
04.03

Asunnon säännöllinen huolto ja korjaus

Asunnon säännöllisellä huollolla ja korjauksella on kaksi erityispiirrettä: ensinnäkin omistajan tai
vuokralaisen on suoritettava ne sännöllisesti pitääkseen asunnon toimivassa kunnossa, ja toiseksi
ne eivät muuta asunnon tasoa, toimintoja tai sen odotettua elinikää.

Kaikki asunnon säännöllisestä huollosta ja korjauksesta vuokralaiselle koituvat tarvike- ja palvelu
kulut lasketaan osaksi yksittäisen kotitalouden kulutusmenoja.
Omistusasunnossa asuvalle itselleen asunnon säännöllisestä huollosta ja korjauksesta koituvat tarvi
kekulut lasketaan osaksi yksittäisen kotitalouden kulutusmenoja. Omistusasunnossa asuvalle itsel
leen asunnon säännöllisestä huollosta ja korjauksesta koituvat palvelukulut, jotka vastaavat vuokra
laiselle aiheutuvia kustannuksia, lasketaan nekin osaksi yksittäisen kotitalouden kulutusmenoja.
Muut omistusasunnossa asuvalle asunnon säännöllisestä huollosta ja korjauksesta aiheutuvat
kustannukset luokitellaan välilliseksi kulutukseksi .

Vuokralaisen tai omistusasunnossa asuvan suorittamat materiaalihankinnat, joiden tarkoituksena

on huolto- tai korjaustoimenpiteiden suorittaminen itse, sijoitetaan kohtaan 04.3.1 . Jos sen sijaan
vuokralainen tai omistusasunnossa asuva maksaa ulkopuoliselle yritykselle huolto- ja korjaustöiden

suorittamisesta, palvelun koko arvo materiaalikustannukset mukaan lukien sijoitetaan kohtaan
04.3.2.
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04.3.1

Asunnon huoltoon ja korjaukseen liittyvät tuotteet (KR)

— Maalit, lakat, rappaukset, paperi- ja kangastapetit, ikkunanpuitteet, laastit, sementit, pakkelit,
liisterit ja muut vastaavat tuotteet. Myös pienet putkitarvikkeet (putket, eristysteipit, liittimet,
yms.) ja pintamateriaalit (lattialaudat, keraamiset laatat yms.) sisältyvät tähän luokkaan.

Tähän ei kuulu: kokolattiamatot ja linoleum-laatat (05.1.2); käsityökalut, oven helat, pistorasiat,
sähköjohdot ja valonlähteet (05.5); luudat, lattiaharjat, pölyhuiskut ja puhdistustarvikkeet (05.6.1 );
suuriin korjauksiin , laajennuksiin ja asuntojen muutostöihin käytettävät tuotteet (asunnon arvon
nousu).

04.3.2

Asunnon huoltoon ja korjaukseen liittyvät palvelut (P)
— Putkimiehen, sähköasentajan, puusepän, lasittajan, maalarin, sisustussuunnittelijan, lattiankiil
lottajan yms. palvelut asunnon säännöllisen huollon ja korjauksen vuoksi. Kattaa palvelun
koko arvon , siis sekä työn että materiaalikustannukset.

Tähän ei kuulu: suuriin korjauksiin, laajennuksiin ja asuntojen muutostöihin tarvittavat palvelut
(asunnon arvonnousu).
04.4A

Muut asumiseen liittyvät palvelut (P) (')

— Jätteiden keruu — kuluttajat maksavat kulutuksen perusteella (04.4.1 A)
— jätevesi — kuluttajat maksavat kulutuksen perusteella (04.4.2A)
— vesi — kuluttajat maksavat kulutuksen mukaan (04.4.3A)
— muut asumiseen liittyvät palvelut, muualla luokittelemattomat (04.4.4):
— talonmiehen työt, puutarhanhoito, porraskäytävien siivous ja valaistus, kerrostalojen hissien
ja jätekuilujen huolto
— lumenauraus ja nuohous
— katuosuuden puhtaanapito .

Myös: oheiskulut kuten mittareiden vuokraus ja luku, pysyvät kustannukset yms.
Tähän ei kuulu: kuuma vesi ja höyry (04.5.5); desinfiointi ja tuholaistorjunta (05.6.2).
04.5

Sähkö , kaasu ja muut polttoaineet

04.5.1

Sähkö (KR) (E)

Myös: oheiskulut kuten mittareiden vuokraus ja luku, pysyvät kustannukset yms.
04.5.2

Kaasu (KR) ( E)

— Kaupunkikaasu ja luonnonkaasu
— nestemäiset hiilivedyt (butaani , propaani yms .).

Myös: oheiskulut kuten mittareiden vuokraus ja luku, säiliöt, pysyvät kustannukset yms.
04.5.3

Nestemäiset polttoaineet (KR) (E)
— Kotitalouksien lämmitysöljy ja lamppuöljy.

04.5.4

Kiinteät polttoaineet (KR) (E)
— Hiili, koksi, briketit, polttopuut, puuhiili, turve yms.

04.5.5

Kuuma vesi, höyry ja jää (KR) (E)
— Ostettu kuuma vesi ja höyry

— jäähdytys- ja viilennystarkoituksiin käytetty jää.
05.

KALUSTEET, KOTITALOUSKONEET JA YLEINEN KODINHOITO

05.1 .

Huonekalut, kalusteet ja sisustus, matot ja muut lattianpäällysteet ja korjaukset

05.1.1

Huonekalut ja kalusteet (KS)

— Vuoteet, sohvat, vuodesohvat, pöydät, tuolit, kaapit, lipastot ja kirjahyllyt
— kattovalaisimet, seinävalaisimet, pöytälamput ja muut valaisimet

(') 'Kuluttajat maksavat kulutuksen perusteella', i) kun he maksavat mittarin lukeman mukaan, ii) kun he maksavat palvelun
arvioituun käyttömäärään perustuvan arviolaskun ja iii) kun he maksavat liittymismaksun, johon sisältyy tietty määrä pal
velun käyttöä. Kuluttajat eivät maksa kulutuksen perusteella, kun palvelu rahoitetaan verovaroin.
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— maalaukset, veistokset, grafiikanlehdet ja muut taideteokset mukaan lukien taidejäljennökset ja
muut koriste-esineet

— väliseinät, sermit, ja muut huonekalut ja kalusteet.

Myös: asianmukaiset asennukset; aluspatjat, tatami-matot; kylpyhuonekaapit; vauvan kalusteet
kuten kehdot, syöttötuolit ja leikkikehät; kaihtimet lukuun ottamatta kankaisia (05.2); retkeily- ja
puutarhakalusteet lukuun ottamatta aurinkovarjoja (05.2); peilit, kyntteliköt ja kynttilänjalat.

Tähän ei kuulu: kassakaapit (05.3.1 /2); kellot ( 12.2); seinään kiinnitettävät lämpömittarit ja ilma
puntarit, lastenvaunut ja - rattaat ( 12.2).
05.1.2

Matot ja muut lattianpäällysteet (KS)

— Irtomatot, kokolattiamatot, linoleum-laatat ja muut vastaavat lattianpällysteet.
Myös: lattianpäällysteiden asennus.

Tähän ei kuulu: lattialaudat ja keraamiset lattialaatat (04.3.1 ); kylpyhuoneen matot, kaislamatot ja
kynnysmatot (05.2).

05.1.3

Huonekalujen, kalusteiden ja lattianpäällysteiden korjaus (P)
Myös: antiikkihuonekalujen ja taide-esineiden kunnostus; huonekalujen, kalusteiden ja lattianpääl
lysteiden puhdistus.
Tähän ei kuulu: asennus (05.1.1 ) tai (05.1.2).

05.2

Kodintekstiilit (PKS)

— Verhoilukankaat, verhot ja vuorilliset verhot, ulkokaihtimet, oviverhot ja kankaiset kaihtimet
— vuodevaatteet kuten patjat, futon-patjat, tyynyt, päänaluset ja riippumatot
— vuodeliinat kuten lakanat, tyynyliinat, huovat, matkapeitot, viltit, täkit, päiväpeitot ja hyttys
verkot

— pöytäliinat, lautasliinat ja kylpyhuonetekstiilit kuten kylpytakit, kylpypyyhkeet ja kasvopyyh
keet

— muut kodintekstiilit kuten ostoskassit, pyykkipussit, vaatteiden ja huonekalujen suojakankaat,
liput, aurinkovarjot yms.
— kodintekstiilien korjaus .

Myös: kappaletavarana myytävä kangas; öljykangas; kylpyhuoneen matot, kaislamatot ja kynnysma
tot .

Tähän ei kuulu: kangastapetit (04.3.1 ); lattianpäällysteet kuten matot ja kokolattiamatot (05.1.2);
kodintekstiilien vuokraus (05.6.2); autojen, moottoripyörien yms. suojapeitteet (07.2.1 ); ilmapatjat ja
makuupussit (09.1.5).

05.3

Lämmityslaitteet ja liedet, jääkaapit, pesukoneet ym. kodinkoneet, mukaan lukien
asennus ja huolto

05.3.1 /2

Suuret sähkökäyttöiset ja muut kodinkoneet (KS) sekä kodin pienkoneet (PKS)
— Jääkaapit, pakastimet ja jääkaappipakastimet
— pesukoneet, kuivausrummut, astianpesukoneet, prässäyslaitteet ja mankelit
— keittimet, grillit, keittolevyt, liedet, uunit ja mikroaaltouunit
— ilmastointilaitteet, ilmankostuttimet, sisälämmittimet, vedenlämmittimet, tuulettimet ja liesi
tuulettimet

— pölynimurit, höyrypuhdistimet, mattopesurit ja lattioiden puhdistus-, vahaus- ja kiillotuslaitteet
— muut suuret kotitalouden laitteet kuten kassakaapit, ompelu- ja kutomakoneet, vedenpehmen
timet ja kuivauskaapit

— kahvimyllyt, kahvinkeittimet, mehunpuristimet, purkinavaajat, sauvasekoittimet, frityyrikeitti
met, grillit, sähköveitset, leivänpaahtimet, jäätelö- ja sorbettikoneet, jogurttikoneet, lämpölevyt,
silitysraudat, vedenkeittimet, puhaltimet, talousvaa'at.
Myös: kodinkoneiden asennus.

Tähän ei kuulu: kiinteästi asennetut laitteet (asunnon arvonnousu); pienet muut kuin sähkökäyt

töiset kodin laitteet ja käyttöesineet (05.4); henkilövaa'at ja vauvanvaa'at ( 12.1.2).
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Tähän ei kuulu: suurten kodinkoneiden asennus (05.3.1 /2).
05.4

Lasitavarat, astiat ja kotitaloustarvikkeet (PKS)

— Kodin ja toimiston lasi- ja kristalliesineet ja lasiset koriste-esineet

— posliiniset, keraamiset, kivitavarasta ja savesta valmistetut astiat, kodin käyttöesineet ja kylpy
huonetarvikkeet

— ruokailuvälineet ja hopeaesineet

— eri materiaaleista valmistetut, muut kuin sähkökäyttöiset keittiötarvikkeet kuten paistinpannut,
kattilat, kasarit, parilat, kahvimyllyt, soseuttajat, lihamyllyt, lämpölevyt, talousvaa'at ja muut
vastaavat mekaaniset laitteet

— muut eri materiaaleista valmistetut taloustarvikkeet kuten leipälaatikot, kahvi- ja maustepurkit
yms., jäteastiat, paperikorit, pyykkikorit, raha- ja kassalippaat, pyyheliinatelineet, pullotelineet,
silitysraudat ja -laiidat, postilaatikot, tuttipullot, termospullot ja jääpalarasiat
— edellä mainittujen esineiden korjaus.

Tähän ei kuulu: valaisimet (05.1.1 ); sähköiset kodinkoneet (05.3.1 /2); kertakäyttöastiat (05.6.1 );

henkilövaa'at ja vauvanvaa'at ( 12.1.2).
05.5

Kodin ja puutarhan työkalut ja laitteet (KS, PKS)

— Motorisoidut työkalut ja kojeet kuten sähköporat, -sahat, hiomakoneet, pensasleikkurit,
puutarhatraktorit, motorisoidut ruohonleikkurit, jyrsijät, moottorisahat ja vesipumput
— käsityökalut kuten vasarat, ruuvimeisselit, jakoavaimet ja pihdit
— puutarhatyökalut kuten käsikäyttöiset ruohonleikkurit, kottikärryt, lapiot, haravat, hangot,
viikatteet, sirpit ja oksasakset
— portaat ja tikapuut

— oven helat (saranat, vetimet ja lukot), lämpöpattereiden ja tulisijojen rakenteet ja muut kodin
metalliesineet (verhotangot, mattotangot, koukut yms.) ja puutarhan metalliesineet (ketjut, risti
kot, aidanseipäät ja aitaverkot)

— pienet sähkölaitteet kuten pistorasiat, katkaisimet, sähköjohdot, sähkölamput, loisteputket,
taskulamput, yleiskäyttöiset sähköparistot, ovikellot ja hälyttimet
— edellä mainittujen esineiden korjaus.
05.6

Taloudenhoitoon liittyvät tavarat ja palvelut

05.6.1

Kodin kulutustavarat (KR)

— Puhdistus- ja siivousaineet kuten saippuat, pesujauheet, hankausjauheet, pesuaineet, huuhte
luaineet, valkaisuaineet, ikkunanpesutuotteet, vahat, kiillotusaineet, kangasvärit, viemärin
avausaineet, desinfiointiaineet, hyönteismyrkyt, sienimyrkyt ja tislattu vesi
— paperitavarat kuten suodatinpaperit, pöytä- ja lautasliinat, talouspaperi, pölynimurin pussit ja
kertakäyttöastiat mukaan lukien alumiinifolio ja muoviset jätepussit
— siivoustarvikkeet kuten luudat, harjat, pölyrievut ja pölyhuiskut, astiapyyhkeet, lattiarievut,
pesusienet, karhunkielet, teräsvilla ja säämiskäliinat
— muut kodin kulutustavarat kuten tulitikut, kynttilät, lampunsydämet, sprii, pyykkipojat, henka
rit, neulat ja puikot, sormustimet, hakaneulat, naulat, ruuvit ja mutterit, nastat, mattonaulat,
tiivisteet, kotitalouskäyttöön tarkoitetut liimat ja teipit, narut, nyörit ja kumihansikkaat.

Tähän ei kuulu: koristepuutarhojen hoitamiseen tarkoitetut erikoisvälineet (09.1.7); paperinenälii
nat, WC-paperi , kylpysaippuat ja muut henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut tuotteet
( 12.1.2).
05.6.2

Kodinhoitopalvelut (P)
— Työvoiman kuten hovimestarien, kokkien, kotiapulaisten, siivoajien, autonkuljettajien,
puutarhurien, taloudenhoitajien, sihteerien, kotiopettajien ja au-pairien palkkaaminen yksityis
talouksiin

— yritysten ja yksityisyrittäjien tarjoamat kotipalvelut mukaan lukien lastenhoito
— huonekalujen , kalusteiden, kodinkoneiden ja kodintekstiilien vuokraus

— muut kodinhoitopalvelut kuten ikkunoiden pesu, desinfiointi, sienikasvuston poisto ja tuho
laistorjunta.
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Tähän ei kuulu: kuivapesu, pesulapalvelut ja värjäys (03.1.4); kalustetussa asunnossa asuvien vuok
ralaisten suorittama korvaus kalusteiden käytöstä (04.1 ); jätteiden keruu ja jätevesipalvelut (04.4.1 /
2A); talonmiehen työt, puutarhan hoito, porraskäytävien siivous ja valaistus, kerrostalojen hissien ja
jätekuilujen huolto (04.4.4); lumenauraus ja nuohous (04.4.4); katuosuuden puhtaanapito (04.4.4);
huonekalujen ja lattiapintojen korjaus ja asennus (05.1 ); kodinkoneiden korjaus ja asennus (05.3);
lastenhoitajat, seimet, lastentarhat, päiväkodit ja muut lastenhoitopalvelut (eivät sisälly indeksiin).
06.A

TERVEYS: Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet, hoitolaitteet ja koneet — kulut
tajan itse kustantamat (KR, KS, PKS)

Kattaa kunkin jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolelle jäävät lääkkeet, farmaseuttiset
tuotteet, hoitolaitteet ja -koneet; tähän luokkaan sisältyvistä tuotteista ei kyseisenä vuonna saa
korvauksia.

Voi kuulua esimerkiksi:

— Vitamiinit ja hivenaineet, särkylääkkeet, yskänlääkkeet, kalanmaksaöljyt

— kuumemittarit, kangas- ja teippisiteet, injektioruiskut, ensiapupakkaukset, kuumavesipullot ja
jääpussit, terveydenhoitoon liittyvät asusteet kuten tukisukkahousut ja polvisuojat
— kondomit ja muut ehkäisyvälineet

— silmälasit ja piilolinssit, kuulolaitteet, lasisilmät, hammasraudat ja -tuet, tukivyöt ja -liivit,
kaulatuet, terveydenhoidolliset hierontalaitteet ja hoitolamput, motorisoidut ja tavalliset pyörä
tuolit ja liikuntaesteisten kulkuneuvot
— hammasproteesit lukuun ottamatta sovittamiskustannuksia
— ortopediset kengät.
Tähän ei kuulu: lääkkeet, farmaseuttiset tuotteet, hoitolaitteet ja -koneet, jotka kokonaan tai osit
tain korvataan jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän kautta (eivät sisälly indeksiin); kaikki palvelut,
esim. hoitolaitteiden vuokraus ja muut palvelut (eivät sisälly indeksiin); aurinkolasit, joissa ei ole
taittovian korjausta ( 12.2); urheilussa käytettävät suojalasit, vyöt ja tuet (09.1.5); lääkesaippuat
( 12.1.2); eläinlääkintätuotteet (09.1.8).

07 .

LIIKENNE

07.1

Ajoneuvon hankinta

Vapaa-ajan ajoneuvot kuten asuntoautot, -vaunut, peräkärryt, lentokoneet ja veneet kuuluvat luok
kaan 09.1.4 .

Uusien ja käytettyjen autojen painoarvo heijastaa indeksipopulaation nettohankintaa. Jäsenvaltiot
voivat ottaa mukaan joko

i) uusien autojen neuttopainoarvon (bruttopainoarvo vähennettynä käytettyjen autojen myyntiar
volla) ja käytettyjen autojen nettopainoarvon, jolloin huomioidaan kaikki indeksipopulaation
suorittamat hankinnat kolmansilta osapuolilta tai kolmannen osapuolen, yleensä autokaupan tai
autonvälittäjän, välityksellä vähennettynä myytyjen käytettyjen autojen myyntiarvolla, tai

ii) uusien autojen bruttopainoarvon (ottamatta huomioon käytettyjen atuojen myyntiä) ja käytet
tyjen autojen painoarvon, jossa huomioidaan indeksipopulaation yrityksiltä suorittamat
hankinnat sekä indeksipopulaation keskinäisten autokauppojen kauppamarginaali; oletusarvona
on, että käytetyt autot myydään indeksipopulaatiolle, jolloin kyseessä on indeksipopulaation
sisäinen kauppa.

07.1.1

Uudet ja käytetyt autot (KS)

— Uudet henkilöautot, matkustajille rekisteröidyt pakettiautot, farmariautot yms. kaksi- tai nelive
toiset ajoneuvot

— käytetyt henkilöautot, matkustajille rekisteröidyt pakettiautot, farmariautot yms. kaksi tai neli
vetoiset ajoneuvot.

Tähän ei kuulu: liikuntaesteisten kulkuneuvot (06A); asuntovaunut (09.1.4); golfkärryt (09.1.4).
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Moottoripyörät ja polkupyörät (KS)
— Kaikenlaiset moottoripyörät, skootterit ja mopedit

— kaikenlaiset polkupyörät ja kolmipyöräiset ajoneuvot lukuun ottamatta lelupyöriä (09.1.5).
Myös: sivuvaunut; lumikelkat.

Tähän ei kuulu: liikuntaesteisten kulkuneuvot (06.A); golfkärryt (09.1.4).
07.2.

Yksityisajoneuvojen käyttö
Kotitalouksien huoltoa ja korjauksia varten suorittamat materiaalihankinnat on sisällytettävä luok
kaan 07.2.1 tai 07.2.2. Jos kotitalous kuitenkin maksaa yrityksille huollon tai korjauksen suoritta
misesta, palvelun koko arvo materiaalikustannukset mukaan lukien sisältyy luokkaan 07.2.3 .

07.2.1

Varaosat ja lisävarusteet (PKS)
— Renkaat (uudet, käytetyt ja pinnoitetut), sisärenkaat, sytytystulpat, akut, iskunvaimentimet,
suodattimet, pumput ja muut yksityisajoneuvojen varaosat ja lisävarusteet.

Myös: ajoneuvojen puhdistukseen ja huoltoon tarkoitetut erikoistuotteet kuten maalit, kromin
puhdistusaineet, ruosteenestoaineet ja kiillotusaineet; autojen ja moottoripyörien suojapeitteet yms.
Tähän ei kuulu: yleiskäyttöön tarkoitetut puhdistus- ja huoltotuotteet kuten tislattu vesi, pesusie
net, säämiskäliinat, pesuaineet yms. (05.6.1 ); varaosien ja lisävarusteiden asennuskustannukset,
maalaus-, pesu- ja kiillotustöiden kustannukset (07.2.3); autoradiot (09.1.1 ) ja radiopuhelimet
(8.1.2/3).
07.2.2

Polttoaineet ja voiteluöljyt (KR)(E)

— Bensiini ja muut polttoaineet kuten dieselöljy, nestekaasu, alkoholi ja kaksitahtisekoitukset
— voiteluöljyt, jarrunesteet, vaihteistoöljyt, jäähdytysnesteet ja lisäaineet.

Myös: luokkaan 09.1.4 kuuluvien vapaa-ajan ajoneuvojen polttoaineet.
Tähän ei kuulu: öljynvaihdon ja voitelun työkustannukset (07.2.3).

07.2.3

Korjaukset ja huolto (P)(')

— Ajoneuvojen huolto- ja korjauspalvelut kuten osien ja lisävarusteiden asennus, ohjauksen säätö,
katsastus, konerikkopalvelut, öljynvaihto, rasvaus ja pesu. Kattaa palvelun koko arvon eli sekä
työ- että materiaalikustannukset.
07.2.4A

Muut yksityisajoneuvoihin liittyvät palvelut (P)
EKT 1995:ssä noudatettavan käytännön mukaisesti tähän luokkaan kuuluvat kotitalouksien
maksut lisensseistä, luvista ym., joita pidetään palveluiden ostoina julkisyhteisöltä (EKT 1995,

kohta 3.76 h). Siinä tapauksessa valtio myöntää lisenssin osana jotakin säädettyä valvontatehtävää
kuten kyseisten henkilöiden kyvykkyyden tai pätevyyden tarkistamista (EKT 1995, kohta 4.80 d
alaviitteineen).

— Yksityisajoneuvon vuokraaminen ilman kuljettajaa

— autotallin tai pysäköintipaikan vuokraaminen muualta kuin asunnon yhteydestä
— ajo-opetus (auton tai moottoripyörän), ajokokeet ja ajokortit
— käyttömaksut (sillat, tunnelit, lossit, moottoritiet) ja pysäköintimaksut
— auton katsastus .

Tähän ei kuulu: kuljettajalla varustetut vuokra-auton vuokraus (07.3.2); autotallin vuokraaminen
asunnon välittömästä läheisyydestä (4.1 ); ajoneuvon omistamiseen tai käyttöön vaaditut luvat (eivät
kuulu indeksiin).

07.3

Julkinen liikenne

Julkisen liikenteen palvelut luokitellaan liikennevälineen perusteella. Jos yksi lippu kattaa kaksi
tai useampia liikennevälineitä — esimerkiksi kaupunkiliikenteen linja-auton ja maanalaisen tai
pikajunan ja lautan — ostos luokitellaan luokkaan 07.3.6A.
(') Tämän kohdan painoarvoa muokataan niin, että siihen sisältyvät myös vakuutusyhtiöiden suoraan maksamat korjauskus
tannukset (katso myös 12.4A).
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Matkustajaliikenne junilla (P)

— Lähi- ja kaukoliikenteen junien, raitiovaunujen ja maanalaiset henkilö-, ryhmä- ja matkatavara
kuljetukset.

Myös: yksityisajoneuvojen kuljetus; majoituspalvelut.
Tähän ei kuulu: köysiradat (07.3.5A); ateriat ja virvoikkeet, elleivät ne sisälly matkan hintaan
( 11.1.1 ).
07.3.2A

Matkustajaliikenne teitse (P)

— Paikallis- ja kaukoliikenteen linja-autojen, taksien ja kuljettajalla varustettujen vuokra-autojen
henkilö-, ryhmä- ja matkatavarakuljetukset.

Tähän ei kuulu: sairaskuljetukset (eivät sisälly indeksiin); ateriat ja virvokkeet, elleivät ne sisälly
matkan hintaan ( 11.1.1 ).

07.3.3A

Matkustajalentoliikenne (P)

— Henkilö-, ryhmä- ja matkatavarakuljetukset lentokoneella ja helikopterilla.

Tähän ei kuulu: sairaskuljetukset (eivät sisälly indeksiin); ateriat ja virvokkeet, elleivät ne sisälly
matkan hintaan ( 11.1.1 ).

07.3.4A

Matkustajaliikenne meritse ja vesiteitse (P)
— Henkilö-, ryhmä- ja matkatavarakuljetukset laivalla, lautalla, veneellä, ilmatyynyaluksella ja
kantosiipialuksella.

Myös: yksityisajoneuvojen kuljetus; majoituspalvelut.

Tähän ei kuulu: sairaskuljetukset (eivät sisälly indeksiin); ateriat ja virvokkeet, elleivät ne sisälly
matkan hintaan ( 11.1.1 ).

07.3.5A

Muut matkustuspalvelut (P)
— Köysiradat
— koti-irtaimiston muutto ja varastointi

— kantajien, matkatavaratoimistojen ja matkatavaran kuljetusliikkeiden palvelut
— matkatoimistojen välityspalkkiot.

Tähän ei kuulu: sairaskuljetukset (eivät sisälly indeksiin); hiihto- ja lomakeskusten köysiradat ja
hiihtohissit (09.2).

07.3.6.A

Yhdistelmäliput (P)

— Liput, jotka kattavat kaksi tai useampia liikennevälineitä eikä kustannuksia ole mahdollista
jakaa eri liikennevälineiden kesken.

Tähän ei kuulu: sairaskuljetukset (eivät sisälly indeksiin); hiihto- ja lomakeskusten köysiradat ja
hiihtohissit (09.2).

08 .

VIESTINTÄ

08.01

Viestintä

08.1.1

Postipalvelut (P)

— Kirjeiden, korttien ja pakettien postimaksut.

Myös: kaikkien uusien postimerkkien hankkiminen; kortit ja postikirjeet, joiden postimaksu on
valmiiksi maksettu; yksityinen postin ja pakettien kotiinkuljetus.

Tähän ei kuulu: käytettyjen tai mitätöityjen postimerkkien hankkiminen (09.1.5); postitoimistojen
tarjoamat rahoituspalvelut ( 12.5A).
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Puhelin - ja telekopiolaitteet ja -palvelut (P)

— Puhelinten, radiopuhelinten, telekopiolaitteiden, puhelinvastaajien ja puhelinkaiutinten hank
kiminen

— kotitalouden puhelinlaitteiden asennus - ja tilauskulut
— yksityisen ja julkisen puhelinverkon käyttö
— sähke -, teleksi - ja telekopiopalvelut
— tiedonsiirtopalvelut.

Myös: edellä mainittujen laitteiden korjaukset; radiopuhelinliikenne, radiosähkötys, radioteleksit;
hotellien, kahviloiden ja ravintoloiden puhelinmaksut; puhelinten, telekopiolaitteiden, puhelinvas
taajien ja puhelinkaiutinten vuokrat; Internet-yhteys.
Tähän ei kuulu: mikrotietokoneiden telekopio- ja puhelinvastaajatoiminnot (09.1.3).

09.

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

09.1

Tarvikkeet ja laitteet, mukaan lukien korjaukset

09.1.1

Äänen ja kuvan vastaanottoon, tallentamiseen ja toistoon käytetyt laitteet (KS)
— Radiot, autoradiot, kelloradiot, kaksisuuntaiset radiot ja radioamatöörivastaanottimet ja - lähet
timet

— televisiot, videolaitteet, kaikenlaiset tv-antennit

— levysoittimet, nauhurit, kasettisoittimet ja -nauhoittimet, CD-soittimet, stereolaitteet ja -järjes
telmät osineen (levylautaset, virittimet, vahvistimet, kaiuttimet yms.), mikrofonit ja kuulokkeet.
Tähän ei kuulu: videokamerat ja ääntä tallentavat kamerat (09.1.2); edellä mainittujen laitteiden

korjaus (09.1.9); edellä mainittujen laitteiden vuokraus, audiovisuaalisten laitteiden käyttömaksut ja
verot, yksityisten tv-kanavien tilausmaksut (09.2).
09.1.2

Valokuvaus- ja elokuvatarvikkeet ja optiset laitteet (KS)
— Valokuvauskamerat, elokuvauskamerat ja ääntä tallentavat kamerat, videokamerat, elokuva- ja

diaprojektorit, suurennuskojeet ja elokuvan kehityslaitteet ja varusteet kuten kankaat, katselu
laitteet, linssit, salamalaitteet, suodattimet ja valotusmittarit

— kiikarit, mikroskoopit, kaukoputket ja kompassit.
09.1.3

Tietojenkäsittelylaitteet (KS)

— Mikrotietokoneet ja näyttöpäätteet, kirjoittimet, ohjelmat ja niiden erilaiset lisävarusteet
— laskimet, mukaan lukien taskulaskimet

— kirjoituskoneet ja tekstinkäsittelylaitteet.

Myös: mikrotietokoneiden telekopio- ja puhelinvastaajatoiminnot.
Tähän ei kuulu: videopeliohjelmat, videopelikasetit ja televisiovastaanottimeen yhdistettävät tieto
konepelit (09.1.5); kirjoituskoneen värinauhat (09.3); laskutikut (09.3).
09.1.4

Muut kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvät kestokulutustarvikkeet (KS)
— Asuntoautot, asuntovaunut ja perävaunut

— lentokoneet, kevytlentokoneet ja riippuliitimet

— huviveneet, perämoottoriveneet, purjeet, takilat ja kansirakenteet

— suuret peli- ja liikuntavälineet kuten kanootit, kajakit, purjelaudat, kuntosalivälineet, sukellus
varusteet, biljardipöydät, pöytätennispöydät, flipperit, rahapelikoneet ja golfkärryt
— siirrettävät uima-altaat

— soittomet, mukaan lukien sähköiset soittimet kuten pianot, urut, viulut, kitarat, trumpetit,
klarinetit ja huilut

— hevoset ja ponit.
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Tähän ei kuulu: pienet soittimet kuten nokkahuilut, huuliharput yms. (09.1.5); puhallettavat
kumiveneet ja uima-altaat (09.1.5).
09.1.5

Pelit, lelut ja harrastusvälineet, urheilu- ja retkeilyvälineet (PKS)
— Korttipelit, seurapelit, sakkipelit yms.
— kaikenlaiset lelut mukaan lukien nuket, pehmolelut, leluautot ja -junat, lelupolkupyörät ja
kolmipyöräiset, rakennussarjat, palapelit, muovailuvahat, sähköiset pelit, naamiot, rooliasut,
pilailuvälineet, pikkuesineet, ilotulitusvälineet, juhlakoristeet ja joulukoristeet

— postimerkkien keräilyvälineet kuten käytetyt tai mitätöidyt postimerkit, postimerkkialbumit ja
muut keräilytarvikkeet (kivet, hyönteiset, kasvit yms .)
— voimistelu-, koululiikunta- ja urheiluvälineet kuten pallot, mailat, sukset, luistimet, rullaluisti
met, seipäät, painot, kiekot, keihäät, käsipainot ja vetolaitteet

— urheilu- ja metsästysaseet ja ampumatarvikkeet, vavat ja muut kalastustarvikkeet
— ranta- ja ulkopelien kuten nurmikeilapelin, kroketin ja liitokiekon välineet, mukaan lukien
puhallettavat uima-altaat, kumiveneet ja -lautat
— retkeilytarvikkeet kuten teltat varusteineen, makuupussit ja rinkat, ilmapatjat ja pumput, retki
keittimet ja ulkogrillit.

Myös: soittorasiat ja pienet soittimet kuten nokkahuilut, huuliharput, pillit yms.; videopeliohjel
mat, videopelikasetit ja televisiovastaanottimeen yhdistettävät tietokonepelit; lajisidonnaiset jalki
neet (keilailukengät, jalkapallokengät, piikkarit, monot sekä luistimiin tai rullaluistimiin kiinni
tetyt jalkineet, urheilukypärät (kuten jääkiekossa, amerikkalaisessa jalkapallossa, pesäpallossa,
kriketissä, pyöräilyssä, nyrkkeilyssä yms. käytetyt); muut urheilijan suojavarusteet kuten pelastuslii
vit, nyrkkeilyhansikkaat, säärisuojat, toppaukset, suojalasit, vyöt, tuet yms .
Tähän ei kuulu: retkeily- ja puutarhakalusteet (05.1.1 ); taide- tai antiikkiesineiksi luokiteltavat
keräilyesineet (05.1.1 ); kuntosalivälineet (09.1.4); joulukuuset (09.1.7); lasten leikekirjat (09.3); uudet
postimerkit (8.1.1 ).

09.1.6

Äänen ja kuvan tallennusvälineet (PKS)
— Äänilevyt ja CD-levyt
— valmiiksi tallennetut nauhat, kasetit, videokasetit, levykkeet ja CD-ROM-levyt nauhureihin,
kasettisoittimiin, videoihin ja tietokoneisiin
— tallentamattomat nauhat, kasetit, videokasetit, levykkeet ja CD-ROM-levyt nauhureihin, kaset
tisoittimiin , videoihin ja tietokoneisiin
— uudet, valokuvaukseen ja elokuvaukseen tarkoitetut filmit, kasetit ja levyt.

Myös: valokuvaustarvikkeet kuten paperi ja salamavalot.
Tähän ei kuulu: paristot (05.5); videopelikasetit (09.1.5); kehitetyt valokuvat ja diapositiivit (09.2).
09.1.7

Puutarhanhoito (KR)

— Kasvit, pensaat, mukulat, juurakot, siemenet, lannoitteet, kompostimulta, koristepuutarhojen
erikoismultaseokset, aidot ja keinotekoiset kukat ja viherkasvit, ruukut ja kukkatelineet.
Myös: aidot ja keinotekoiset joulukuuset.
Tähän ei kuulu: puutarhatyökalut (05.5).
09.1.8

Lemmikkieläimet (KR)

— Lemmikkieläimet, lemmikkieläinten ruoat, lemmikkieläinten lääkintä- ja hoitotuotteet, kaula

pannat, talutushihnat, koirankopit, lintuhäkit, akvaariot, kissanhiekka yms.
Tähän ei kuulu: hevoset ja ponit (09.1.4); eläinlääkintäpalvelut (09.2).

09.1.9

Vapaa-aikaan ja kulttuuriin liittyvien välineiden ja tarvikkeiden korjaus (P)
— Audiovisuaalisten laitteiden, mikrotietokoneiden, soitinten, harrastuslentokoneiden ja huvive

neiden, pelien, lelujen sekä urheilu-, metsästys-, kalastus- ja retkeilyvarusteiden korjaus.

Nro L 296/26
09.2A

I FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Kulttuuri - ja vapaa-ajan palvelut (P)

— Palvelut, joita tarjoavat:

— elokuvateatterit, teatterit, oopperatalot, konserttitalot, musiikkisalit
— urheilustadionit, velodromit, hevoskilparadat yms .
— museot, kirjastot, taidegalleriat, näyttelyt

— historialliset monumentit, kansallispuistot, eläintarhat ja kasvitieteelliset puutarhat
— ääni - ja valoesitykset

— sirkukset, tivolit ja huvipuistot
— karusellit, keinut ja muut leikkikenttävarusteet

— flipperit ja muut aikuisten pelit lukuun ottamatta uhkapelejä
— laskettelurinteet ja hiihtohissit.

— Kulttuuri - ja vapaa-ajan varusteiden , ennen kaikkea televisiovastaanotinten , videokasettien ,
lentokoneiden , veneiden , hevosten, suksien ja retkeilyvarusteiden , vuokraus

— uimahallien pääsymaksut sekä tennis- ja squash-kenttien ja keilaratojen tuntimaksut
— bridgen, tanssin, musiikin, hiihdon, uinnin ja muiden harrastusten kouluajan ulkopuolella
annettava yksityis - tai ryhmäopetus
— muusikkojen, klovnien ja muiden esiintyjien viihdepalvelut yksityishenkilöille
— valokuvaajien tarjoamat palvelut kuten kehitys, kuvanvalmistus, suurennokset, muotokuvaus
yms .

— eläinlääkintäpalvelut ja muut lemmikkieläinten palvelut kuten hoito ja kennelit
— eräoppaiden , matkaoppaiden yms. palvelut.
Myös: hiihto- ja lomakeskusten köysiradat ja hiihtohissit; tv- ja radiolähetykset, ennen kaikkea
tv-lupamaksut; maksulliset tv-lähetykset; lajisidonnaisten jalkineiden kuten keilailukenkien, jalka
pallokenkien, piikkarien, monojen, luistimiin tai rullaluistimiin kiinnitettyjen jalkineiden vuok
raus .

Tähän ei kuulu: muualla kuin hiihto- ja lomakeskuksissa sijaitsevat köysiradat ja hiihtohissit
(07.3.5A); viihdeohjelmaa tarjoavat ravintolat ( 11 .1 . 1 ); tietokonekurssit, kielikurssit, konekirjoitus
kurssit yms. ( 10.A); arpajaisten järjestäjien , vedonlyönnin välittäjien, totalisaattorien, kasinoiden ja
muiden uhkapelien järjestäjien , peliautomaattien , bingohallien , raaputusarpojen ja muiden arpa
jaisten palvelumaksut (eivät sisälly indeksiin).

09.3

Sanomalehdet, kirjat ja paperitavarat (PKS) (KR)
— Kirjat, mukaan lukien karttakirjat, sanakirjat, tietosanakirjat ja oppikirjat
— sanoma- ja aikakauslehdet
— luettelot ja mainosesitteet

—
—
—
—
—
—

julisteet, onnittelukortit ja käyntikortit, viestikortit, postikortit, kalenterit
tiekartat, maailmankartat ja karttapallot
kirjelehtiöt, kirjekuoret, tilikirjat, muistikirjat, päiväkirjat yms .
kuulakärkikynät, lyijykynät, mustekynät, huopakynät, musteet, pyyhkimet, teroittimet yms .
stensiilit, hiilikopiopaperit, kirjoituskoneen värinauhat, mustetyynyt, korjauslakat yms .
refittimet, paperileikkurit, paperisakset, toimistoliimat ja -teipit, nitojat ja niitit, paperiliittimet,
nastat yms .

— piirustus- ja maalaustarvikkeet kuten kankaat, paperit, kartongit, maalit, väriliidut, pastelliliidut
ja siveltimet.

Myös: lasten leikekirjat ja albumit, koulutarvikkeet kuten koulukirjat, harjoituskirjat, laskutikut,
kompassit, kulmaviivaimet, astelevyt, liitutaulut, liidut ja kynäkotelot.
Tähän ei kuulu: postimerkkikansiot (09.1.5); kortit ja postikirjeet, joiden postimaksu on valmiiksi
maksettu (8.1.1 ); taskulaskimet (09.1.3).
09.4

Valmismatkat (P)

— Valmiit pakettimatkat ja kiertomatkat, joihin sisältyy matkat, ateriat, majoitus, opaspalvelut
yms .

Myös: puolipäivä- ja päiväretket.

Tähän ei kuulu: matkavakuutus (ei sisälly indeksiin); lomakauden aikana majoitusta tarjoavista
asunnoista maksetut vuokrat (04.1 ); lomakylien ja lomakeskusten majoitusmaksut ( 11.2).
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Nro L 296/27

KOULUTUS — yleensä jäsenvaltioiden kuluttajien itse kustantama (P)
Kattaa ne koulutuspalvelut, jotka jäsenvaltion kuluttajat yleensä itse kustantavat. Jäsenvaltioiden
määritelmän mukaisesti sellaista on :

— ISCED:n (International Standard Classification of Education) taso 9: yleensä aikuisille suun
natut koulutusohjelmat, joihin ei sisälly pohjakoulutusvaatimuksia, ennen kaikkea ammatil
linen koulutus ja henkinen kehitys .

Myös: tietokonekurssit, kielikurssit, konekirjoituskurssit yms.
Tähän ei kuulu: koulutus, jota jäsenvaltion kuluttajat eivät yleensä itse kustanna. Siihen sisältyvät
ISCEDrn tasot 0 ja 1 eli esiopetus ja ensimmäisen asteen koulutus sekä kaikenikäisten lasten luku
taito-ohjelmat, ISCED.n tasot 2 ja 3 eli yleissivistävä, ammatillinen ja tekninen toisen asteen
koulutus, sekä ISCED:n tasot 5, 6 ja 7 eli kolmannen asteen koulutus yliopistoissa ja muualla
(eivät sisälly indeksiin); vapaa-ajan-, liikunta- ja matkailutoiminnat, jotka eivät muodosta järjestel
mällistä ja etenevää opetuskurssia, esimerkiksi yksityisten opettajien antamat musiikki -, urheilu
tai bridgetunnit (09.2A); oppimateriaalit (09.3); koulujen , yliopistojen ja muiden oppilaitosten
ruokalat ( 11.1.2); sisäoppilaitosten , yliopistojen ja muiden oppilaitosten tarjoamat majoituspalvelut
( 11.2).
11 .

HOTELLIT, KAHVILAT JA RAVINTOLAT

11.1

Ravintolapalvelut

11.1.1

Ravintolat ja kahvilat (P)

— Kahviloiden , ravintoloiden, lounasravintoloiden, baarien, konditorioiden yms. tarjoamat ravin
tolapalvelut (ateriat, juomat ja välipalat), mukaan lukien seuraavissa tiloissa sijaitsevat:
— viihde -, kulttuuri - ja urheilutilat: teatterit, elokuvateatterit, urheilustadionit, uimahallit,
urheilukeskukset, museot, taidegalleriat yms.
— julkiset kulkuvälineet (linja-autot, junat, laivat, lentokoneet) lukuun ottamatta matkan
hintaan sisältyviä aterioita (esimerkiksi lentokoneessa tarjottu ateria)
— ohjelmalliset tilat, joissa tarjoillaan juomia: kabareet, yökerhot, tanssiravintolat yms .
— Myös :

— välittömästi nautittavaksi myytävät tuotteet kuten valmiit voileivät, hampurilaiset, jäätelö
jne .
— valmisruokien valmistajien ja pitopalveluyritysten noutoruoat ja pikaruoat kotiinkuljetet
tuna ja noudettuna
— lämpimät noutoruoat
— myyntiautomaateista saatavat valmisruoat (valmiit voileivät, suklaapatukat, virvoitusjuomat,
kahvi yms.).

Myös: juomarahat
Tähän ei kuulu: tupakka (02.2).
11.1.2

Ruokalat (P)

Työmaa- ja toimistoruokaloiden, koulujen, yliopistojen ja muiden oppilaitosten ruokaloiden ateria
palvelut.

Tähän ei kuulu: sairaalapotilaille tarjotut ruoat ja juomat (eivät sisälly indeksiin).
11.2

Majoituspalvelut (P) (')
— Hotellien, asuntoloiden , motellien ja majatalojen tarjoamat majoituspalvelut

— lomakylien ja lomakeskusten, leirintäalueiden ja asuntovaunualueiden, retkeilymajojen ja
eräkämppien tarjoamat majoituspalvelut

— sisäoppilaitosten, yliopistojen ja muiden oppilaitosten tarjoamat majoituspalvelut.
Myös: juomarahat, kantajat.
Tähän ei kuulu: hotellissa tai asuntolassa vakinaisesti asuvien kotitalouksien maksamat vuokrat

(04.1 ); lomakauden aikana majoitusta tarjoavista asunnoista maksetut vuokrat (04.1 ); edellä mainit
tujen majoituspalveluiden yhteydessä tarjottavat ravintolapalvelut lukuun ottamatta majoituksen
hintaan sisältyvää aamiaista ( 11.1.1 ); lastenkodeissa, vammaisten tai sopeutumattomien asunto
loissa, nuorten- tai vierastyöläisten asuntoloissa asuvat henkilöt (eivät sisälly indeksiin).
(') Kattaa kaikki ostetut jäsenvaltion talousalueella hankittavissa olevat majoituspalvelut.
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12.

MUUT TAVARAT JA PALVELUT

12.1

Henkilökohtainen hygienia

12.1.1

Kampaamot ja parturit (P)

— Kampaamoiden, parturiliikkeiden, kauneushoitoloiden, kylpylöiden ja saunojen palvelut, sola
rium, muu kuin sairauden hoitoon annettu hieronta yms.

12.1.2

Henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut laitteet, esineet ja tuotteet (KR)
— Sähkölaitteet: sähköparranajokoneet ja kotiparturit, hiustenkuivaajat ja kuivauskuvut, kihar
timet ja muotoilijat, aurinkolamput, hieromalaitteet, sähköhammasharjat ja muut suuhygienian
hoitoon käytettävät sähkölaitteet yms.

— käsikäyttöiset laitteet: partahöylät, kotiparturit ja niiden terät, sakset, kynsiviilat, kammat, parta
sudit, hiusharjat, hammasharjat, kynsiharjat, hiussoljet, papiljotit, henkilövaa'at, vauvanvaa'at
yms .

— henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut tuotteet: kylpysaippuat, lääkesaippuat, ihon
puhdistusaineet, partasaippuat ja -vaahdot, hammastahnat yms.

— kosmetiikkatuotteet, hajuvedet ja deodorantit: huulipunat, kynsilakat, meikit ja meikinpoistoai
neet (mukaan lukien puristepuuteri, siveltimet ja puuterihuiskut), hiuskiinteet ja kampausnes
teet, parranajotuotteet ja partavedet, aurinkovoiteet, ihokarvojen poistoaineet, hajuvedet, deodo
rantit ja kylpytuotteet

— muut tuotteet: WC-paperi, paperinenäliinat, kertakäyttöpyyhkeet, kuukautissuojat, pumpuli,
pumpulipuikot, kertakäyttövaipat.

Myös: edellä mainittujen laitteiden korjaus.

Tähän ei kuulu: kangasvaipat (03.1.2); kankaiset nenäliinat (03.1.3)
12.2

Henkilökohtaiset esineet, muualla luokittelemattomat (KS) (PKS)

— Jalokivet, korut, mukaan lukien pukukorut, kalvosinnapit ja solmioneulat
— kellot, rannekellot, sekuntikellot, herätyskellot
— edellä mainittujen laitteiden korjaus
— tupakointivälineet: piiput, sytyttimet, sikarirasiat yms .

— vauvanvarusteet: lastenvaunut, lastenrattaat, vauvan istuimet, turvakaukalot ja turvaistuimet,
kantorinkat, rintareput, valjaat yms .
— matkalaukut ja muut henkilökohtaisten esineiden kuljetuslaukut: matkalaukut, matka-arkut,
matkakassit, salkut, olkalaukut, käsilaukut, lompakot, rahakukkarot yms.

— satunnaiset henkilökohtaiset esineet: aurinkolasit, kävelykepit, sateenvarjot, viuhkat, avaimen
perät yms.

— hautaustarvikkeet kuten uurnat, arkut ja hautakivet.

Myös: matkaherätyskellot; seinään kiinnitettävät lämpömittarit ja ilmapuntarit.

Tähän ei kuulu: koriste-esineet (05.1.1 ) tai (05.4); kelloradiot (09.1.1 ); vauvan kalusteet (05.1.1 ):
kynäkotelot (09.3.4); ostoskassit (05.2).
12.4A

Vakuutukset (P) (')
Vakuutusten palvelumaksut luokitellaan vakuutuslajin perusteella. Moniturvavakuutusten palvelu
maksuja ei luokitella erikseen . Ellei niiden palvelumaksuja ole mahdollista jakaa eri riskien välille,
niiden palvelumaksut luokitellaan päävakuutuskohtaiden maksun perusteella.

12.4.2A

Asumiseen liittyvät vakuutukset — irtaimiston vakuutus (P)
— Omistusasunnon asukkaan tai vuokralaisen maksamat palvelumaksut vakuutuksista, jotka
vuokralainen tavallisesti ottaa (palo, varkaus, vesivahinko yms .).

Tähän ei kuulu: omistusasunnon asukkaan maksamat palvelumaksut vakuutuksista, jotka
vuokranantaja tavanomaisesti ottaa (välillinen kulutus).
(') Tämän kohdan painoarvot ja hinnat ilmoitetaan korvauksilla vähennettyinä. Tiedot voidaan kuitenkin korvata vakuutus
maksujen bruttohintojen hintaindeksillä, jota voidaan käyttää myös nettomaksujen muutoksen arvioimiseen. Muiden koh
tien painoarvoa on muutettava vakuutusyhtiöiden suoraan maksamien korvausten verran, esimerkiksi kohdassa korjaukset
ja huolto (07.2.3) sekä uudet ja käytetyt autot (07.1.1 ).
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Liikenteeseen liittyvät vakuutukset — autovakuutus (P)

— Yksityisajoneuvon vakuutukseen sisältyvät palvelumaksut.

Tähän ei kuulu: matkustaja- ja matkatavaravakuutus (eivät sisälly indeksiin).
12.5A

Pankkipalvelut, muualla luokittelemattomat (P)
— Pankkien palvelumaksut

— postitoimistojen ja säästöpankkien tarjoamien maksuliikenteen ja muiden palvelujen palvelu
maksut.

Tähän ei kuulu: korot ja prosentuaaliset komissiot.
12.6A

Muut palvelut, muualla luokittelemattomat (P)
— Oikeusavun , työvoimatoimiston yms . palvelumaksut
— hautaustoimistojen ja muiden hautauspalveluiden maksut

— omaisuuden hoitajien palvelumaksut, huutokauppakamarien hoitajien ja muiden välittäjien
palkkiot
— valokopioiden ja muiden asiakirjatoisintojen hinnat

— passin, syntymä-, vihki- ja kuolintodistuksen hinta — EKT 1995:ssä (kohta 4.79, alaviite 5) ja
kansantalouden tilinpitojärjestelmässä (kohta 8.54) noudatettavan käytännön mukaisesti
kyseisiä maksuja pidetään palvelujen ostona julkisyhteisöltä, jolloin ne sisältyvät YKHI:iin
— sanomalehtien ilmoitushinnat

— käsialan tutkijoiden, astrologien, yksityisetsivien, avioliittovälitystoimistojen ja avioliittoneuvo
jien sekä yleisten kirjureiden palvelujen maksut, satunnaiset maksut (istuimet, käymälät,
naulakkomaksut yms .).
Tähän ei kuulu: EKT 1995:ssä noudatettavan käytännön mukaisesti tähän luokkaan eivät kuulu
ammattiliitoille, kirkoille ja yhteiskunnallisille, kulttuuri- ja vapaa-ajan - sekä urheiluseuroille
suoritetut osuus- ja jäsenmaksut (EKT 1995, kohta 3.77 e).
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 2215/96,
annettu 20 päivänä marraskuuta 1996,

Gliihweinia koskevista poikkeustoimenpiteistä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

viinistä valmistettuja juomasekoituksia käsittelevän täytän

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

töönpanokomitean lausunnon mukaiset,

sen ,

ottaa huomioon maustettujen viinien, maustettujen viini

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

pohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen
juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koske
vista yleisistä säänöistä 10 päivänä kesäkuuta 1991
annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro 1601 /91 ('),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
Nro 20 6 1 /9 6 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon maustettujen viinien, maustettujen viini

pohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen
juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koske
vista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) Nro
1601 /91 muuttamisesta 8 päivänä lokakuuta 1996 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) Nro
2061 /96 ja erityisesti sen 2 artiklan,
sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 1601 /91 2 artiklan 3 kohdan f
alakohdassa

kielletään

veden

lisääminen

Glühweiniin

muulloin kuin makeuttamisen yhteydessä; asetuksen (EY)
Nro 2061 /96 2 artiklassa säädetään 31 päivään tammi
kuuta 1998 jatkuvien poikkeustoimenpiteiden käyttöönot

1 artikla

1 . Glühweinia saa 31 päivään tammikuuta 1998 asti
valmistaa vettä lisäämällä, jos asetuksen (ETY) Nro
1601 /91 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyjä
maustettujen viinipohjaisten juomien valmistuksessa
käytettyjen viinien vähimmäisosuuksia noudatetaan ,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta makeuttamista.

2. Tässä asetuksessa 'valmistetulla' tarkoitetaan lopul
lista tuotetta, joka on pullotettu, varustettu etiketillä ja
tarkoitettu kuluttajalle .
3 . Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukai
sesti valmistettuja tuotteita, jotka ovat tosiasiallisesti pois
tuneet tuotantolaitoksista ja niiden varastoista 31 päivään
tammikuuta 1998 mennessä, saa pitää hallussa myyntiä
varten, laskea liikkeeseen tai viedä, kunnes varastot loppu
vat .

2 artikla

tamisesta tämän tuotteen osalta; olisi vahvistettava nämä

poikkeustoimenpiteet, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maustettuja

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli

viinejä, maustettuja viinipohjaisia juomia ja maustettuja

sessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 149, 14.6.1991 , s. 1
2) EYVL N:o L 277, 30.10.1996, s. 1
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2216/96,
annettu 20 päivänä marraskuuta 1996,
maito - ia maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopi
muksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä mark
kinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 804/68 ('), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1587
/96 (2), ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,

kaupassa hinnat on vahvistettava ottaen erityisesti
huomioon :

a) kolmansien maiden markkinoilla noudatetut hinnat;
b) kolmansista

asetuksen (ETY) Nro 804/68 mukaan kyseisen asetuksen
1 artiklassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden
tukia vahvistettaessa on otettava huomioon :

lähtöisin

olevien

tavaroiden

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

sekä katsoo, että

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

maista

kolmansiin määrämaihin suuntautuvan tuonnin edul
lisimmat hinnat;

tämät tuet;

d) vapaasti yhteisön rajalla -tarjoushinnat;
asetuksen (ETY) Nro 804/68

17 artiklan 3 kohdan

mukaan maailmanmarkkinatilanteen tai tiettyjen markki
noiden erityisvaatimusten vuoksi voi olla tarpeen eriyttää
kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden
tuki niiden määräpaikan mukaan,
asetuksen (ETY) Nro 804/68 17 artiklan 3 kohdassa
säädetään vientitukea saavien tuotteiden luettelon sekä

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

kyseisen tuen määrän vahvistamisesta vähintään joka
neljäs viikko; tuen määrä on kuitenkin mahdollista
pysyttää samantasoisena yli neljän viikon ajan,

sainvälisessä kaupassa,

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

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

maito- ja maitotuotealan vientitukia koskevista erityisistä
yksityiskohtaisista säännöistä 27 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1466/95 (3), sellai
sena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 1875/96 (4), 12 artiklan mukaan lisättyä sokeria sisäl
täville maitotuotteille myönnettävän tuen on oltava
kahden osan summa, joista toisen tarkoituksena on ottaa
huomioon maitotuotteiden määrä ja toisen lisätyn sakka
roosin määrä; viimeksi mainittua osaa on käytettävä
kuitenkin vain, jos lisätty sakkaroosi on tuotettu yhteisössä
korjatuista sokerijuurikkaista tai sokeriruo'oista; sellaisten
CN-koodeihin

ex

0402 99 11 ,

ex

0402 99 19,

ex

mukaan on yhteisön hintoja vahvistettaessa otettava
noudatetuista hinnoista huomioon ne, jotka osoittautuvat

0404 90 51 , ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 ja ex 0404 90 93
kuuluvien tuotteiden osalta, joiden rasvapitoisuus on enin
tään 9,5 painoprosenttia ja maidon rasvattoman kuiva-ai
neen pitoisuus vähintään 15 painoprosenttia, on ensim
mäinen edellä tarkoitettu osa vahvistettava 100 kilogram
malle kokonaista tuotetta; muille CN-koodeihin 0402 ja
0404 kuuluville lisättyä sokeria sisältäville tuotteille
kyseinen osa on laskettava kertomalla perusmäärä
kyseisen tuotteen maitotuotteiden pitoisuudella; kyseinen
perusmäärä on samansuuruinen kuin kokonaisessa tuot
teessa oleville maitotuotteille kilogrammalta vahvistettava

viennin kannalta edullisimmiksi, koska kansainvälisessä

tuki,

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

(3) EYVL N:o L 144, 28.6.1995, s. 22

— häiriöiden välttämisestä yhteisön markkinoilla saatava
etu ,

— suunniteltuihin vientitoimiin liittyvät taloudelliset
seikat,

asetuksen (ETY) Nro 804/68 17 artiklan 5 kohdan

2 EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s . 21

4 EYVL N:o L 247, 28.9.1996, s . 36
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toinen osa on laskettava kertomalla sokerialan yhteisestä
markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1785/81 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
Nro 1 599/96 (2), 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoi

kielletään Euroopan talousyhteisön ja Jugoslavian liittota
savallan (Serbia ja Montenegro) välinen kauppa; tätä
kieltoa ei sovelleta tiettyihin tapauksiin, jotka luetellaan
tyhjentävästi kyseisen asetuksen 2, 4, 5 ja 7 artiklassa sekä
neuvoston asetuksessa (EY) Nro 462/96 Q; tämä olisi otet

tettujen tuotteiden vientipäivänä voimassa olevan tuen
perusmäärä kokonaisen tuotteen sakkaroosipitoisuudella,

tava huomioon tukia vahvistettaessa,

tarkoitetuille tuotteille; juuston kuoret ja tähteet eivät ole
tätä käyttötarkoitusta vastaavia tuotteita; kaikkien tulkin
nallisten epäselvyyksien välttämiseksi olisi täsmennettävä,

asetuksella (EY) Nro 1222/96 f) käyttöön otettu muutos
huomioon ottaen luku 9 on katsottava 1 päivästä tammi
kuuta 1997 yhdistetyksi vientitukinimikkeistön koodiin
niiden ensimmäisten kahdeksan luvun jälkeen, jotka viit
taavat yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeistöön, ja

että juustot, joiden vapaasti rajalla -arvo on alle 230,00
ecua 100 kilogrammalta, eivät saa tukea,

maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

komission asetuksessa (ETY) Nro 896/84 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY)

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

juustoille myönnettävä tuki lasketaan suoraan kulutukseen

Nro 222/88 (4), annetaan täydentäviä säännöksiä tukien
myöntämisestä markkinointivuoden vaihtuessa; näissä

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja

1 artikla

säännöksissä annetaan mahdollisuus eriyttää tuet tuot

teiden valmistuspäivän mukaan,

sulatejuustoille myönnettävän tuen laskemiseksi on
tarpeen säätää, että jos niihin lisätään kaseiinia ja/tai
kaseinaatteja, kyseistä määrää ei saa ottaa huomioon,

1.

Asetuksen (ETY) Nro 804/68 17 artiklassa tarkoi

tetut sellaisenaan vietävien tuotteiden vientituet vahviste
taan liitteessä mainitun suuruisiksi .

2. CN-koodeihin 0401 , 0402, 0403, 0404, 0405 ja 2309
kuuluvien tuotteiden määränpäähän Nro 400 suuntautu

näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta maito

vaan vientiin ei vahvisteta tukea.

ja maitotuotealan nykyiseen markkinatilanteeseen sekä
erityisesti kyseisten tuotteiden hintoihin yhteisössä ja

3.

maailmanmarkkinoilla seuraa, että tämän asetuksen liit

teessä mainittujen tuotteiden tuki olisi vahvistettava siinä

CN-koodiin

0406

kuuluvien

tuotteiden

määrän

päihin Nro 022, 024, 028 , 043, 044, 045, 046, 052, 404,
600, 800 ja 804 suuntautuvaan vientiin ei vahvisteta tukea.

mainitun suuruiseksi,
2 artikla

neuvoston asetuksessa (ETY) Nro 990/93 (*), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 1380/95 f),

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4
2) EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s. 43
3 EYVL N:o L 91 , 1.4.1984, s . 71

M EYVL N:o L 28, 1.2.1988, s. 1
O EYVL N:o L 102, 28.4.1993, s. 14
M EYVL N:o L 138 , 21.6.1995, s. 1

O EYVL N:o L 65, 15.3.1996, s. 1

8 EYVL N:o L 161 , 29.6.1996, s . 62
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LIITE

maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 20 päivänä marraskuuta 1996 annet
tuun komission asetukseen

(ecua/100 kg nettopaino, jollei toisin ilmoiteta)

Tuotekoodi

Määräpaikka (")

0401 10 10 000

+

0401 10 90 000

+

0401 20 11 100

+

0401 20 11 500

+

0401 20 19 100

+

0401 20 19 500

+

0401 20 91 100

+

0401 20 91 500

+

0401 20 99 100

+

0401 20 99 500

+

0401 30 11 100

+

0401 30 11 400

+

0401 30 11 700

+

0401 30 19 100

+

0401 30 19 400

+

0401 30 19 700

+

0401 30 31 100

+

0401 30 31 400

+

0401 30 31 700

+

Tuen

määrä (**)
4,748
4,748
4,748
7,340
4,748
7,340
9,775
11,39
9,775
11,39
14,62
22,55
33,87
14,62
22,55
33,87
40,34

63,00
69,47

0401 30 39 100

+

40,34

0401 30 39 400

+

0401 30 39 700

+

63,00
69,47

0402 21 91 500

+

0402 21 91 600

+

0402 21 91 700

+

79,18
116,37
135,80
79,18
116,37
135,80
63,00
63,00
0,6300
0,6300
63,00
95,30
100,40
108,00
63,00
95,30
100,40
108,00
108,78
109,53
110,88
118,51
121,15
131,29
137,24

0402 21 91 900

+

0401 30 91 100

+

0401 30 91 400

+

0401 30 91 700

+

0401 30 99 100

+

0401 30 99 400

+

0401 30 99 700

+

0402 10 11 000

+

0402 10 19 000

+

0402 10 91 000

+

0402 10 99 000

+

0402 21 1 1 200

+

0402 21 1 1 300

+

0402 21 1 1 500

+

0402 21 1 1 900

+

0402 21 17 000

+

0402 21 19 300

+

0402 21 19 500

+

0402 21 19 900

+

0402 21 91 100

+

0402 21 91 200

+

0402 21 91 300

+

0402 21 91 400

+

0402 21 99 100

+

0402 21 99 200

+

0402 21 99 300

+

0402 21 99 400

+

0402 21 99 500

+

Tuotekoodi

Määräpaikka f)

0402 21 99 600

+

0402 21 99 700

+

0402 21 99 900

+

0402 29 15 200

+

0402 29 15 300

+

0402 29 15 500

+

0402 29 15 900

+

Tuen

määrä (**)
131,29
137,24
143,96

0,6300
0,9530
1,0040
1,0802

0402 29 19 200

+

0,6300

0402 29 19 300

+

0,9530

1,0040
1,0802
1,0878
1,1851
1,0878
1,1851
4,748
9,775
14,00
17,15
20,85
4,748
9,775
14,00

0402 29 19 500

+

0402 29 19 900

+

0402 29 91 100

+

0402 29 91 500

+

0402 29 99 100

+

0402 29 99 500

+

0402 91 11 110

+

0402 91 11 120

+

0402 91 11 310

+

0402 91 11 350

+

0402 91 11 370

+

0402 91 19 110

+

0402 91 19 120

+

0402 91 19 310

+

0402 91 19 350

+

0402 91 19 370

+

0402 91 31 100

+

0402 91 31 300

+

0402 91 39 100

+

0402 91 39 300

+

17,15
20,85

19,31
24,65

0402 99 19 350

+

0402 99 31 110

+

19,31
24,65
22,55
22,55
79,18
79,18
0,0475
0,0978
0,1336
16,14
19,37
25,75
0,0475
0,0978
0,1336
16,14
19,37
25,75
0,2094

143,96

0402 99 31 150

+

26,81

108,78
109,53
110,88
118,51
121,15

0402 99 31 300

+

0,4034

0402 99 31 500

+

0402 99 39 110

+

0,6947
0,2094

0402 99 39 150

+

0402 99 39 300

+

0402 91 51 000

+

0402 91 59 000

+

0402 91 91 000

+

0402 91 99 000

+

0402 99 11 110

+

0402 99 11 130

+

0402 99 11 150

+

0402 99 11 310

+

0402 99 1 1 330

+

0402 99 1 1 350

+

0402 99 19 110

+

0402 99 19 130

+

0402 99 19 150

+

0402 99 19 310

+

0402 99 19 330

+

26,81
0,4034

N:o L 296/34

Tuotekoodi
0402
0402
0402
0403
0403
0403
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Määräpaikka (*)

39
91
99
11
11
13

500
000
000
400
800
800

444+
+
4-

0403
0403
0403
0403

99
99
99
10
10
10
10
10
10
10

19
31
31
33

800
400
800
800

0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403

10
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

39
11
13
13
13
13
19
31
33
33
33
33
39
51
51
53

800
000
200
300
500
900
000
000
200
300
500
900
000
100
300
000

44+
4+
44+
44+
+
44+

140
170
310
340
370
510

+
44+
44+
44+
+
+

0403 90 59 540
0403 90 59 570
0403 90 61 100
0403 90 61 300
0403 90 63 000
0403 90 69 000
0404 90 21 100
0404 90 21 910
0404 90 21 950
0404 90 23 120
0404 90 23 130
0404 90 23 140
0404 90 23 150
0404 90 23 91 1
0404 90 23 913
0404 90 23 915
0404 90 23 917
0404 90 23 919
0404 90 23 931
0404 90 23 933
0404 90 23 935
0404 90 23 937
0404 90 23 939
0404 90 29 110
0404 90 29 115
0404 90 29 120
0404 90 29 130
0404 90 29 135
0404 90 29 150

4+
+
44444+
4444444+
4+
+
4+
44+
444+

0403 90 59 110
0403
0403
0403
0403
0403
0403

90
90
90
90
90
90

59
59
59
59
59
59

Tuen

määrä (**)

0,6947
0,7918
0,7918
4,748
7,340
9,775
14,62
0,0475
0,0734
0,0978

0,1462
61,94
61,94
94,45
99,50
107,03
107,83
0,6194
0,6194
0,9445
0,9950
1,0703
1,0783
4,748
7,340
9,775

21 . 11 . 96

Tuen

Tuotekoodi

Määräpaikka f)

0404 90 29 160
0404 90 29 180

+

0404 90 81 100

4-

0404 90 81 910

4-

0404 90 81 950

+

0404 90 83 110

4-

0404 90 83 130

4-

0,9445

0404 90 83 150

4-

0,9950

0404 90 83 170

+

1,0703

0404 90 83 91 1

4-

0,0475

0404 90 83 913

4-

0,0978

0404 90 83 915

+

0,1462

0404 90 83 917

+

0,2255

0404 90 83 919

4-

0404 90 83 931

4-

+

määrä (")

136,02
142,66
0,6194
0,0475

16,00

0,6194

0,3387
16,00

0404 90 83 933

4-

19,20

0404 90 83 935

+

25,52

0404 90 83 937

4-

26,55

0404 90 89 130

+

0404 90 89 150

4-

1,1746

0404 90 89 930

+

0,4843

0404 90 89 950

4-

0,6947

0404 90 89 990

4-

14,62

0405 10 11 500

4-

185,37

22,55
33,87
40,34
63,00
69,47
79,18

0405 10 11 700

4-

190,00

0405 10 19 500

4-

185,37

0405 10 19 700

4-

190,00

0405 10 30 100

4-

185,37

0405 10 30 300

4-

190,00

0405 10 30 500

+

185,37

0405 10 30 700
0405 10 50 100

44-

190,00
185,37

0405 10 50 300

4-

190,00

0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405

+
444444-

185,37
190,00
196,95
173,78
180,73
240,00
190,00

0406 10 20 100

4-

—

0406 10 20 230

037

—

116,37
135,80
0,0475
0,0734
0,0978
0,1462
61 ,94
4,748
13,87
61,94
94,45
99,50
107,03
4,748
9,775
14,62
22,55
33,87
13,87
17,00
20,66
24,43
25,54
107,83
108,54
109,89
117,46
120,05
130,11

10
10
10
20
20
90
90

50
50
90
90
90
10
90

500
700
000
500
700
000
000

039

1,0783

0,7918

—

099

24,03

400

24,72

36,05
0406 10 20 290

037
039

—
—

099

22,36

400

22,99

33,54
0406 10 20 300

037

—

039

—

099

400

9,820

11,78
14,73
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Määräpaikka (*)

Tuotekoodi

037

0406 10 20 610

039

—

—

Määräpaikka (*)

Tuotekoodi

0406 20 90 990

+

0406 30 31 710

037

41,70

039

50,04
62,55

099

12,55

400

12,55

...

18,82

099

400

—

—

037

45,73
54,87

039
099

099

51,63

400

61,95
77,44

18,41

...

27,62

037

0406 30 31 910

039
099
400

037

400
...

037

0406 10 20 650

60,59

037

0406 30 31 930

039

72,70
90,88

099
400

—

099

63,07

400

38,26
94,61

0406 10 20 660

+

—

0406 10 20 830

037

—

039

—

099

16,77

400

20,12

037

0406 30 31 950

039

099

400

24,39

0406 10 20 870

+

—

0406 10 20 900

+

—

0406 20 90 100

+

—

0406 20 90 915

099

27,62

037

0406 30 39 700

039
099

26,79

***

40,18

037

0406 30 39 930

39,59
47,50
59,38

037

—

039

—

79,17

099

400
...

26,79
40,18
—

—

099

31,78

400

31,78

...

47,66

037

0406 30 90 000

—

26,79

...

039

52,78
63,34

—

400

037

0406 30 39 950

26,79

400

039

039

0406 20 90 919

18,41

..,

099

037

18,41

400

—

\

—

039

—

400

0406 20 90 917

26,79
40,18

037

099

26,79

...

039

...

—

—

20,33

099

18,41

—

099

400

—

18,41

400

037

0406 30 39 500

30,49

0406 20 90 913

—

039

25,15
037

12,55

27,62

039

0406 10 20 850

12,55

18,82

039
099

18,41

400

—

039

...

—

037

0406 30 31 730

68,59

0406 10 20 640

—

—

099

039

0406 10 20 630

Tuen

määrä (**)

400

037

0406 10 20 620

Tuen

määrä (")

N:o L 296/35

—

—

039
—

56,07
67,29
84,11

\

31,78

400

31,78
47,66

» » *

0406 40 50 000

037

099

037

—

039

039

099

62,67

099

58,96

400

75,21

400

49,60

...

94,01

* * *

88,44

Nro L 296/36
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Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

0406 40 90 000

037
039
099
400

0406 90 07 000

037
039

099
400
· **

0406 90 08 100

037

Tuen määrä (")

Tuotekoodi

—

0406 90 31 119

—

67,61

—

0406 90 31 151

037

—

—

039

68,69
97,72
103,03

099

42,01

400

32,34

...

63,02

—

0406 90 33 119

—

037

—

099

45,07

400

34,60

...

67,61

039

099
400

—

—

0406 90 33 151

—

0406 90 09 900

+

0406 90 12 000

037
039

099
400
»..

037
039
099

400
..»

0406 90 14 900

+

0406 90 16 100

037
039
099

400
.».

+

037
039
099

400
037
039
099

400
...

037
039

68,69
97,72

0406 90 33 919

—

099

42,01

400

32,34

...

63,02

037
039

—

—

—

68,69
97,72

099

39,83

400

30,57

...

59,74

103,03
—

0406 90 33 951

72,30
102,86
108,45
—

037

039

—

099

0406 90 35 190

—

68,69
97,72
103,03

—

39,08

30,08

...

58,62

037

30,47

039

30,47

099

75,47

400

79,25

...

0406 90 35 990

—

400

—

037

113,21
—

—

039

—

—

099

57,56

—

70,69
66,96
106,04

0406 90 37 000

—

48,04
27,93
72,06

400

60,44

...

86,34

037

039

—

0406 90 61 000

—

—

—

099

74,25

400

102,86

...

111,38

037

42,75

039

42,75

099

82,02

—

400

31,81
87,51

400
...

0406 90 63 100

037

—

039

—

400

—

—

58,34

099

—

—

099

...

037
039

103,03

0406 90 27 900

34,60

...

102,86
108,45

037

0406 90 25 900

45,07

400

0406 90 09 100

0406 90 23 900

099
400

039

+

0406 90 21 900

_

—

72,30

0406 90 08 900

0406 90 16 900

037

Tuen määrä (**)

099

...

I

Määräpaikka (*)

039

58,96
49,60
88,44

039

0406 90 14 100

21 . 11 . 96

48,04
27,93
72,06

86,12
1 23,03

037

39,07

039

39,07

099

67,25

400

100,88

...

100,88

21 . 11 . 96
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Määräpaikka (*)

Tuote koodi

0406 90 63 900

037

31,07

039

31,07

099

46,62

400

69,93

\

0406 90 69 100
0406 90 69 910

Tuen määrä (**)

Tuotekoodi

037

039

Määräpaikka (*)

0406 90 81 900

57,56

400

60,44

\
0406 90 85 910

86,34
037
039

30,47

099

75,47

—

099

51,51

77,27

037

400

77,27
—

0406 90 85 991

099

70,37

57,56

400

73,89

400

60,44

...

86,34

037

105,56
—

0406 90 85 995

58,71

099

33,48

400

31,81

»..

88,06

...

89,88

037

—

—

099

43,06

400

27,27

037
039

400
...

0406 90 85 999

+

0406 90 86 100

+

0406 90 86 200

64,59

400
...

037
039

0406 90 78 300

30,26

0406 90 86 300

0406 90 7« 500

41,57

***

59,38

037

34,92

400

45,56

099

—

0406 90 86 900

—

30,26
79,09

400

51,54

73,63

037

037

400

60,52

...

86,45

0406 90 87 100

+

—

0406 90 87 200

037

—

039

52,73

'

34,92

_

099

36,61

400

38,44
54,92

0406 90 87 300

037

—

039

099

53,45

099

400

28,91

400

...

—

57,63

—

039

l

—

099

79,09
0406 90 79 900

—

49,09

...

039
099

—

400

039

—

400

037
039

—

52,73

—

43,39

65,08
0406 90 86 400

79,09

099

—

099

52,73

27,27
64,59

037

39,59

400

039

79,09

400

039

—

—

—

43,06

037

—

099

52,73

099

...

59,92

—

037

099

037
039

039

0406 90 78 100

—

039

099

099

I

037

400

...

0406 90 76 500

037
039

039

0406 90 76 300

79,25
113,21

099

039

0406 90 76 100

»

039

...

0406 90 75 900

30,47

—

*

0406 90 73 900

_

099

—

400
,.»

Tuen määrä f")

037

039

69,93
+

N:o L 296/37

80,17

—

40,13
42,13

60,19

Nro L 296/38

Tuotekoodi

0406 90 87 400

FI!
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Määräpaikka (*)
037
039

0406 90 87 951

Tuen määrä (**)
—

—

2309 10 15 200

+

2309 10 15 300

+

68,11

2309 10 15 400

+

037

66,49

2309 10 19 200

+

2309 10 19 300

+

2309 10 19 400

+

037

099

—

2309 10 19 500

+

55,36

2309 10 19 600

+

51,74

2309 10 19 700

+

83,04

2309 10 19 800

+

—

21,09
20,55

037

099
400
...

037

—

55,36
36,22
83,04
—

039
099
400

55,36

36,22
83,04

037
039

li

2309 10 70 300

+

2309 10 70 500

+

2309 10 70 600

+

2309 10 70 700

+

2309 10 70 800

+

2309 90 35 010

+

2309 90 35 100

-f

2309 90 35 200

+

2309 90 35 300

+

2309 90 35 400

+

2309 90 35 500

+

2309 90 35 700

+

2309 90 39 010

+

36,22

2309 90 39 300

+

83,04

2309 90 39 400

+

2309 90 39 500

+

2309 90 39 600

+

2309 90 39 700

+

—

037

43,39

45,56
65,08

—

2309 90 39 800

+

2309 90 70 010

+

2309 90 70 100

+

2309 90 70 200

+

—

_

—

—

—

14,58
19,44
24,30
29,16
34,02
38,88
42,77
—

—

—

—

—

—

—

—

2309 90 70 300

+

14,58
19,44
24,30

2309 90 70 500

+

29,16
34,02
38,88
42,77

099

43,39

2309 90 70 600

+

400

45,56
65,08

2309 90 70 700

+

2309 90 70 800

+

».»

Tuen määrä (**)

_

037
039

+

+

...

400

2309 10 70 200

+

400

099

+

+

2309 90 39 200

55,36

+

2309 10 70 010
2309 10 70 100

2309 90 39 100

—

099

039

0406 90 88 300

+

+

69,82

039

I

2309 10 19 010
2309 10 19 100

99,74

31,64

0406 90 88 105

+
+

...

400

0406 90 88 100

2309 10 15 500
2309 10 15 700

400

400

0406 90 87 979

+

45,41

099

0406 90 87 974

+

2309 10 15 100

47,68

039

0406 90 87 973

2309 10 15010

099

099

0406 90 87 972

Määräpaikka (*)

400

039

0406 90 87 971

Tuotekoodi

21 . 11 . 96

(*) Määräpaikkaa koskevat koodinumerot esitetään komission asetuksen (EY) N:o 68/96 liitteessä (EYVL N:o L 14, 19.1.1996, s . 6).
Kuitenkin koodiin "099" sisältyvät kaikki määräpaikkakoodit 053—096.
Kun on kyse muusta kuin kullekin "tuotekoodille" ilmoitetusta määräpaikasta, sovellettava tuen määrä ilmoitetaan merkinnällä ***.
Merkinnällä " + " ilmoitetaan, että tuen määrää sovelletaan mihin tahansa muuhun kuin 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun määräpaikkaan suuntautu
vaan vientiin .

(") Tukea voidaan myöntää Jugoslavian liitotasavaltaan (Serbia ja Montenegro) suuntautuvaan vientiin ainoastaan asetuksissa (ETY) N:o 990/93, sellaisena ja
(EY) N:o 462/96 säädettyjä ehtoja noudattaen .

Huomio: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL N:o L 366, 24.12.1987, s.
1 ), sellaisena kuin se on muutettuna.
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Nro L 296/39

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2217/96,
annettu 20 päivänä marraskuuta 1996,

Israelista peräisin olevien terttuneilikoiden (spraytyyppi) tuonnin etuustullin
uudelleen käyttöön ottamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon etuustullien soveltamisedellytyksistä tiet

tyjen Kyproksesta, Israelista tai Jordaniasta ja Marokosta
peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontiin 21
päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 4088/87 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 539/96 (2), ja erityisesti
sen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan ,
sekä katsoo, että

asetuksessa (ETY) Nro 4088/87 määritetään etuustullin
soveltamisedellytykset isokukkaisiin ruusuihin, pienikuk
kaisiin ruusuihin, isokukkaisiin neilikoihin (vakiotyyppi)

ja terttuneilikoihin (spraytyyppi) vuosittain vahvistettavien
tullikiintiöiden rajoissa tuoreiden leikkokukkien yhtei
söön tuonnin osalta,

neuvoston asetuksessa (EY) Nro 1981 /94 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1877/96 (4), säädetään yhteisön tariffikiintiön vahvistami

sesta Kyproksesta, Jordaniasta, Marokosta ja Israelista
peräisin oleville tuoreille leikkokukille ja kukannupuille
sekä sen hallinnosta,

komission asetuksessa (ETY) N:o 700/ 88 (6), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o
2917/93 l7), määritetään kyseisen järjestelmän soveltamista
koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

neuvoston asetuksen (ETY) Nro 3813/92 (8), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
1 50/95 (9), 1 artiklassa määriteltyjä edustavia markkina
kursseja käytetään kolmannen maan valuutassa ilmoitetun
määrän muuntamiseen ja niiden perusteella määritetään
jäsenvaltioiden valuuttojen maatalouden muuntokurssit;
muuntokurssin soveltamista ja vahvistamista koskevat
yksityiskohtaiset säännöt annetaan komission asetuksessa
(ETY) Nro 1 068/93 (10), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna setuksella (EY) Nro 1482/96 ("),
Israelista peräisin oleville terttuneilikoille (spraytyyppi)
asetuksessa (EY) Nro 1981 /94 vahvistettu etuustullin sovel
taminen keskeytetään komission asetuksella (EY) Nro
21 67/96 C 2),

asetusten (ETY) Nro 4088/87 ja (ETY) Nro 700/88 sään
nösten mukaisesti toteutettujen hintanoteerausten perus
teella olisi todettava, että asetuksen (ETY) Nro 4088/87 2
artiklan 3 kohdan viimeisessä alakohdassa säädetyt edelly
tykset täyttyvät etuustullin uudelleen käyttöön ottamiseksi
Israelista peräisin oleville terttuneilikoille (spraytyyppi);
tämän vuoksi etuustulli olisi otettava uudelleen käyttöön,
ia

asetuksen (ETY) Nro 4088 /87 2 artiklan 3 kohdassa sääde
tään etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta tiettyä

alkuperää oleville tietyille tuotteille, jos tuodun tuotteen
hinta (täyttä tullimaksua ei vähennetty) vähintään 70
prosentin osalta määristä, joista on käytettävissä hintano
teeraus yhteisön edustavilla markkinoilla, on vähintään 85
prosenttia yhteisön tuottajahinnasta tietyn jakson aikana,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

laskettuna etuustullin varsinaisesta suspendointipäivästä:

— kahtena peräkkäisenä markkinapäivänä lakkautta
misen jälkeen kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan
a alakohdan mukaisesti,

Israelista peräisin olevien terttuneilikoiden (spraytyyppi)
(CN-koodit ex 0603 10 13 ja ex 0603 10 53) tuonnille
muutetussa asetuksessa (EY) Nro 1981 /94 vahvistettu
etuustulli otetaan uudelleen käyttöön .

— kolmena peräkkäisenä markkinapäivänä lakkautta
misen jälkeen kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan
b alakohdan mukaisesti,

komission asetuksessa (EY) Nro 1985/96 (^ vahvistetaan

yhteisön tuottajahinnat neilikoille ja ruusuille järjestelmän
soveltamiseksi ,

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 1996.
(6) EYVL N:o L 72, 18.3.1988, s. 16

j7) EYVL N:o L 264, 23.10.1993, s. 33

(')
O
(3)
(4)
M

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

Nro
Nro
Nro
Nro
Nro

L
L
L
L
L

382, 31.12.1987, s. 22
79, 29.3.1996, s. 6
199, 2.8.1994, s. 1
249, 1.10.1996, s. 1
264, 17.10.1996, s. 14

f) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1
O EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1

(10) EYVL Nro L 108 , 1.5.1993, s. 96
(") EYVL Nro L 188 , 27.7.1996, s. 22
(12) EYVL N:o L 290 , 13.11.1996, s. 10
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FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

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

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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Nro L 296/41

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2218/96,
annettu 20 päivänä marraskuuta 1996,
tuontitullien vahvistamisesta riisialalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) Nro 3072/95 ('),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) Nro 3072/95
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
riisialan tuontitullien osalta 29 päivänä heinäkuuta 1996
annetun komission asetuksen (EY) Nro 1 503/96 (2), sellai
sena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 2131 /
96 (3), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo, että

asetuksen (EY) Nro 3072/95 11 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

asetuksessa (EY) N:o 1503/96 vahvistetaan asetuksen (EY)
Nro 3072/95 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset
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) Nro 1503/96 5 artik
lassa säädetystä viitelähteestä saatavaa noteerausta,
tuontitullijärjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi

olisi tullien laskemisessa käytettävä kelluvien valuuttojen
osalta viiteajanjakson aikana markkinakursseja, ja
asetuksen (EY) Nro 1503/96 soveltamisesta seuraa, että
tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteiden mukai
sesti ,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta,

jota on korotettu tietyllä prosenttimäärällä sen mukaan,
onko kysymys esikuoritusta tai kokonaan hiotusta riisistä,
ja josta on vähennetty tuotantohinta; tämä tulli ei kuiten
kaan saa ylittää yhteisen tullitariffin tullien määriä,
asetuksen (EY) Nro 3072/95 12 artiklan 3 kohdan
mukaan cif-tuontihinnat lasketaan kyseisen tuotteen
maailmanmarkkinoiden tai yhteisön tuontimarkkinoiden
edustavien hintojen perusteella,

Asetuksen (EY) Nro 3072/95 11 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut

tuontitullit

riisialalla

vahvistetaan

perusteella.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 329, 30.12.1995, s. 18
(z) EYVL N:o L 189, 30.7.1996, s. 71
3 EYVL N:o L 285, 7.11.1996, s . 6

tämän

asetuksen liitteessä I liitteessä II annettujen tekijöiden

N:o L 296/42
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LIITE I

Tuontitullien vahvistamisesta 20 päivänä marraskuuta 1996 annettuun komission asetuk
seen

(ecua/t)

Tuontimaksut (5)
C N- koodi

Kolmannet maat

(muut kuin AKT

valtiot ja
Bangladesh) f) (8)
1006 10 21

AKT-valtiot

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

1006 20 15
1006 20 17

314,91

153,12

1006 20 92

1006 20 96

O
(8)
(8)

177,31

1006 20 98

314,91

153,12

1006 30 21

(8)
0
(8)
(8)
(8)
(8)
n
C)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)

271,09

1006 10 25

1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13

1006 20 94

1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44

1006 30 46
1006 30 48

1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65

1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

Basmati

Intia (6)
asetuksen (EY)

Pakistan f7)
asetuksen (EY)

N:o 1573/ 95
4 artikla

0
(8)
(8)
0
(8)
n
n
(8)
o
0
o

1006 10 23

Basmati

N:o 1573 / 95
4 artikla

140,81
140,81
140,81
140,81

140,81
140,81
140,81

140,81
177,31

I

177,31
177,31

64,91

264,91

64,91

264,91

177,31

177,31

271,09
271,09
271,09
271,09
271,09
271,09

271,09
271,09

271,09
271,09
271,09
271,09

271,09
271,09
271,09

84,38

(') Jollei neuvoston asetuksen (ETY) N:o 715/90 (EYVL N:o L 84, 30.3.1990, s. 85), sellaisena kuin se on muutettuna, 12 ja 13 artiklan säännösten soveltami
sesta muuta johdu.

(2) Asetuksen (ETY) N:o 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 (EY) N:o 3072/ 95, 1 1 artiklan 3 kohdassa.
(4) Bangladeshistä peräisin olevan riisin, lukuun ottamatta rikkoutuneita riisinjyviä (CN-koodi 1006 40 00), tuontiin sovelletaan maksua neuvoston asetuksessa
(ETY) N:o 3491 /90 (EYVL N:o L 337, 4.12.1990, s. 1 ) ja komission asetuksessa (ETY) N:o 862/91 (EYVL N:o L 88 , 9.4.1991 , s. 7), sellaisena kuin se on
muutettuna, määritellyn järjestelmän mukaisesti .
(^ 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 .

("•) Intiasta peräisin olevaan esikuorittuun Basmati-lajikkeen riisiin sovelletaan 250 ecun alennusta tonnilta [asetuksen (EY) N:o 1503/96 4 artikla].
Ç) Pakistanista peräisin olevaan esikuorittuun Basmati-lajikkeen riisiin, sovelletaan 50 ecun alennusta tonnilta [asetuksen (EY) N:o 1503/96 4 artikla].
(8) Tuontitulli vahvistettu yhteisessä tullitariffissa.
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N:o L 296/43

LIITE II

Tuontitullien laskeminen riisialalla

Indica-riisi

Japonica-riisi

Paddy- eli

1 . Tuontitulli (ecu/t)

Rikkoutuneet

raakariisi

Esikuorittu

Hiottu

Esikuorittu

Hiottu

riisinjyvät

C)

314,91

572,00

363,30

572,00

C)

407,02

368,75

380,00

420,00

350,00

390,00

30,00

30,00

2. Laskuperusteet :

a) Cif ARAG -hinta ($/t)

—

b) FOB-hinta ($/t)

—

—

—

c) Merirahti ($/t)

—

—

—

d) Alkuperä

—

USDA

USDA

(') Tuontitulli vahvistettu yhteisessä tullitariffissa.

Toimija

Toimija

—

—

—

—

Nro L 296/44
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2219/96,
annettu 20 päivänä marraskuuta 1996,
tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien
lisätullien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

Nro 11 95/96

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 1599/96 (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
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 127/96 (4), ja

erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja 3
artiklan 1 kohdan ,

sellaisena kuin se on viimeksi muutet

tuna asetuksella (EY) Nro 2181 /96 (6), 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 TAMAN ASETUKSEN :

/ artikla

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

sekä katsoo, että

valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien
edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisä
tullien määrät vahvistetaan komission asetuksessa (EY)

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4
(2) EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s. 43
3 EYVL Nro L 141 , 24.6.1995, s . 16

4) EYVL N:o L 150, 25.6.1996, s. 12

O EYVL Nro L 161 , 29.6.1996, s. 3

h) EYVL Nro L 291 , 14.11.1 996, s. 24
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Nro L 296/45

LIITE

valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien
hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 20 päivänä marraskuuta 1996 annet
tuun komission asetukseen

(ecuina)
Edustava hinta

Lisätulli

CN-koodi

100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 0
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

20,80

5,90

20,80

11,39

20,80

5,71

20,80

10,87

24,00

13,61

24,00

8,71

24,00

8,71

0,24

0,40

(') 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) Nro 793/72 (EYVL Nro L 94, 21.4.1972, s. 1 ) 1 artiklassa määritellylle vakiolaa
dulle .

(3) Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.

Nro L 296/46
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 2220/96,
annettu 20 päivänä marraskuuta 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) Nro 3223/94 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1 890/96 (2), ja

edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiin

erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

teät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esite

tylle tasolle,

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
Nro 3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) Nro 1 50/95 (4), ja erityisesti sen 3
artiklan 3 kohdan ,

1 artikla

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

sekä katsoo, että

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

kiinteät

arvot

vahvistetaan

liitteessä

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 1996.

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

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 337, 24.12.1994, s. 66
4 EYVL N:o L 249, 1.10.1996, s. 29
O EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1
4 EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s . 1

olevassa

taulukossa merkityllä tavalla.
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tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
20 päivänä marraskuuta 1996 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
Tuonnin kiinteä arvo

C N - koodi

Kolmannen maan koodi (')

0702 00 45

204

48,6

999

48,6

0707 00 40

0709 90 79

0805 20 31

624

124,4

999

124,4

052

81,7

999

81,7

204

106,5

999

106,5

0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37,
0805 20 39

0805 30 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 67

052

62,2

999

62,2

052

73,6

400

84,0

528

44,9

600

71,5

999

68,5

052

70,1

060

46,5

064

43,5

400

77,9

404

59,9

999

59,6

052

70,8

064

82,6

400

80,9

624

63,2

999

74,4

(') Komission asetuksessa (EY) N :o 68/ 96 (EYVL N :o L 14, 19.1.1996, s. 6) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi 999
tarkoittaa "muuta alkuperää".

N:o L 296/48
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 2221 /96,
annettu 20 päivänä marraskuuta 1996,
maatalouden muuntokurssien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

10 päivästä 20 päivään marraskuuta 1996 vaihtokurssien
perusteella on tarpeen vahvistaa uusi maatalouden muun
tokurssi Belgian frangille, ja

asetuksen (ETY) Nro 1068/93 15 artiklan 2 kohdassa

sen ,

säädetään , että ennalta vahvistettua maatalouden muunto

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 3813/92 f ), sellaisena kuin se on viimeksi muutet
tuna asetuksella (EY) N:o 1 50/95 (2), ja erityisesti sen 3
artiklan 1 kohdan ,
sekä katsoo, että
maatalouden

muuntokurssit on vahvistettu komission

kurssia on tarkistettava, jos ero sen ja sillä hetkellä
voimassa olevan muuntokurssin välillä, jona kyseiseen
määrään sovellettava määräytymisperuste määräytyy,
ylittää neljä pistettä, tällöin ennalta vahvistettua maata
louden

muuntokurssia

voimassa

olevaan

louden muuntokurssi korvataan,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

asetuksella (EY) Nro 2145/96 (3),

asetuksen (ETY) Nro 3813/92 4 artiklassa säädetään, että
tietyn valuutan osalta maatalouden muuntokurssia muute

lähennetään

kurssiin siihen asti, kunnes ero on vain neljä pistettä; olisi
täsmennettävä se kurssi, jolla ennalta vahvistettu maata

1 artikla
Maatalouden muuntokurssit vahvistetaan liitteessä I.

taan, kun valuuttaero suhteessa edustavaan markkinakurs

2 artikla

siin ylittää tietyt tasot, jollei vahvistuskauden alkamisesta

Asetuksen (ETY) Nro 1068 /93 15 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetussa tapauksessa ennalta vahvistettu maatalouden

muuta johdu,

muuntokurssi korvataan kyseisen valuutan ecukurssilla,

joka on liitteen II

edustava markkinakurssi määritetään viitekausien perus
teella tai tarvittaessa vahvistuskausien perusteella, jotka on
vahvistettu maatalousalalla käytettävien muuntokurssien

— taulukossa A, mikäli viimeksi mainittu kurssi on

vahvistamista ja soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä 30 päivänä huhtikuuta 1993 annetun komis
sion asetuksen (ETY) Nro 1068/93 (4), sellaisena kuin se

— taulukossa B, mikäli viimeksi mainittu kurssi on

korkeampi kuin ennalta vahvistettu kurssi, tai

alempi kuin ennalta vahvistettu kurssi .

on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1482/96

3 artikla

2 artiklan mukaisesti; mainitun artiklan 2 kohdassa sääde

tään, että milloin kahden jäsenvaltion valuutta-arvojen
välisen eron itseisarvo, joka on laskettu kolmen peräk
käisen noteerauspäivän ecukurssien keskiarvon perus

teella, ylittää kuusi pistettä, edustavia markkinakursseja
tarkistetaan mainittujen kolmen päivän perusteella,

Kumotaan asetus (EY) Nro 2145/96.
4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1

$ EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1
3 EYVL N:o L 286, 8.11.1996, s . 14
h) EYVL Nro L 108, 1.5.1993, s. 106
h) EYVL Nro L 188, 27.7.1 996, s. 22
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Nro L 296/49

LIITE I

Maatalouden muuntokurssit

1

ecu

I

39,6918

7,49997
1,92441
311,761
198,202
6,61023
6,02811
2,15852
0,812908
1 973,93
13,5396
165,198
8,64446
0,809915

Belgian tai
Luxemburgin frangia
Tanskan kruunua
Saksan markkaa

Kreikan drakmaa

Portugalin escudoa
Ranskan frangia
Suomen markkaa

Alankomaiden guldenia
Irlannin puntaa
Italian liiraa
Itävallan sillinkiä

Espanjan pesetaa
Ruotsin kruunua

Englannin puntaa

LIITE II

Ennakolta vahvistetut ia tarkistetut maatalouden muuntokurssit

Taulukko A

1 ecu =

38,1652

Belgian tai
Luxemburgin frangia

7,21151
1,85039
299,770
190,579
6,35599

Tanskan kruunua

5,79626

Suomen markkaa

2,07550

Alankomaiden guldenia
Irlannin puntaa

0,781642
1 898,01
13,0188
158,844
8,31198

0,778764

Saksan markkaa
Kreikan drakmaa

Portugalin escudoa
Ranskan frangia

Italian liiraa
Itävallan sillinkiä

Espanjan pesetaa
Ruotsin kruunua

Englannin puntaa

Taulukko B

1 ecu =

41,3456
7,81247
2,00459
324,751

206,460
6,88566
6,27928
2,24846
0,846779
2 056,18
14,1038
172,081
9,00465
0,843661

Belgian tai
Luxemburgin frangia
Tanskan kruunua
Saksan markkaa
Kreikan drakmaa

Portugalin escudoa
Ranskan frangia
Suomen markkaa

Alankomaiden guldenia
Irlannin puntaa
Italian liiraa
Itävallan sillinkiä

Espanjan pesetaa
Ruotsin kruunua

Englannin puntaa

N:o L 296/50
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2222/96,

annettu 18 päivänä marraskuuta 1996,
naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) Nro
805/68 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ('),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo, että

naudanlihamarkkinoiden toiminta on häiriintynyt vaka

vasti pääasiallisesti sen vuoksi, että kuluttajat tuntevat
huolta BSE:n (bovine spongiform encephalopathy)
johdosta; tilanne on aiheuttanut markkinoiden nopean ja
jatkuvan heikkenemisen, mikä heijastuu erityisesti kulu
tuksen voimakkaana laskuna , tuottajahintojen alenemisena

ja julkisina interventio-ostoina; vaikka yhteisö on toteut
tanut lukuisia asiaa koskevia toimenpiteitä, kulutus ei
ennusteiden mukaan todennäköisesti nouse nopeasti enti
selle tasolle; sen vuoksi olisi toteutettava toimenpiteet

markkinoiden
tasapainottamiseksi,
mutta
samalla
kuitenkin säilytettävä naudanliha-alan tukijärjestelmien
toimivuus; tätä varten tuotantoa olisi mukautettava vastaa

maan paremmin kulutusta,
antamalla asetuksen (EY) N:o 1997/96 (3) neuvosto on jo
toteuttanut eräitä kiireellisiä toimenpiteitä, jotka koskevat
erityisesti marraskuun puoliväliin 1996 saakka välttämä
töntä interventio-ostojen enimmäismäärän lisäämistä;

yli 22 kuukautta vanhoista sonneista kannustaa erityisesti
raskaiden eläinten tuotantoon; tilanteen korjaamiseksi
olisi poistettava toinen maksu; tähän toimenpiteeseen on
liityttävä kerran maksettavan palkkion määrän korottami
nen, jotta tuottajia ei rangaistaisi taloudellisesti,

tietyissä jäsenvaltioissa on sonnikarjoja, joita kasvatetaan
perinteisen laajaperäisen tuotannon alueilla; jotta tämän
tyyppinen tuotanto voisi mukautua uuteen tilanteeseen,
kyseisille jäsenvaltioille olisi sallittava väliaikaisesti toisen
palkkion myöntäminen vuosina 1997 ja 1998 rajoittaen
samalla tähän palkkioon oikeuttavien eläinten lukumäärää
ja vahvistaen toisen palkkion määrä sellaiseksi, että
kahden saadun palkkion yhteenlaskettu määrä on yhtä
suuri kuin niiden kahden palkkion yhteenlaskettu määrä,
jotka voidaan myöntää kuohituille eläimille,

niiden eläinten kokonaismäärä, joista myönnetään
kunakin kalenterivuonna erityispalkkio, riippuu asetuksen
(ETY) Nro 805/68 4 b artiklan 3 ja 3 a kohdassa vahviste
tuista alueellisista enimmäismääristä; saatujen kokemusten
perusteella niiden eläinten lukumäärä, joille palkkiota
haetaan, on joissakin jäsenvaltioissa selvästi edellä mainit
tuja enimmäismääriä pienempi ja toisissa edellä mainittuja
enimmäismääriä suurempi; enimmäismäärät olisi määri
teltävä uudelleen todellisen palkkionhaun perusteella,
jotta ne voitaisiin mukauttaa tuotannon todelliseen tasoon,
ja mukautettuja enimmäismääriä olisi lisäksi vähennettävä
5 prosenttia kokonaistuotannon pienentämiseksi, paitsi
niissä jäsenvaltiossa, joissa hakemusten määrä ylitti enim
mäismäärät yli 5 prosentilla; Espanjalle vahvistettua
alueellista

enimmäismäärää

olisi

lisäksi

aiheellista

mukauttaa siellä todetun kehityksen mukaisesti,

koska tämä asetus kattaa vain osittain komission ehdotuk

sen, neuvosto on ilmoittanut päättävänsä myöhemmin
mainitun ehdotuksen muista kohdista, kuten mainitun

enimmäismäärän mahdollisista uusista lisäyksistä,

emolehmäpalkkio-oikeuksien väliaikainen käytöstä poista
minen voi myötävaikuttaa tuotannon hallintaan; komissio
olisi

urospuolisista

naudoista voidaan

nykyään

myöntää

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 4 b artiklassa (4)
tarkoitettu erityispalkkio ikäryhmittäin kaksi kertaa
kunkin eläimen elinaikana; toisen palkkion myöntäminen
(') EYVL N:o C 300, 10.10.1996, s. 16
(2) EYVL N:o C 320, 28.10.1996
(3) Naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun ase
tuksen (ETY) N:o 805/68 muuttamisesta 14 päivänä lokakuuta
1996 annettu neuvoston asetus (EY) Nro 1997/96 (EYVL Nro

L 267, 19.10.1996, s . 1 ).

(4) EYVL Nro L 148, 28.6.1968, s. 24, asetus sellaisena kuin se on

viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1997/96 (EYVL Nro
L 267, 19.10.1996, s . 1 ).

tätä varten

valtuutettava

toteuttamaan

tarvittavat

toimenpiteet niiden oikeuksien osalta, joita tuottajat eivät
ole käyttäneet ja jotka palautuvat kansalliseen varantoon,

laajaperäisen tuotannon edistämiseksi asetuksen (ETY)
N:o 805/68 4 h artiklassa säädetään palkkiolisän myöntä
misestä erityispalkkioon ja emolehmäpalkkioon, jos tilan
eläintiheys on pienempi kuin 1,4 nautayksikköä (ny)
rehupinta-alan hehtaarilta; toimenpiteen tehostamiseksi
sekä tuotannon laajaperäistämisen että hallitsemisen
kannalta on suotavaa säätää suuremman määrän maksami

sesta silloin, kun eläintiheys on alle 1 ny:ä hehtaarilta,
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tervehdyttäminen

edellyttää

markkinoille tarjottujen täysikasvuisten eläinten luku

määrän vähentämistä kannustamalla aiempaa enemmän
nuorten kevyiden eläinten markkinoilta vetämistä ja/tai
markkinointia; tätä varten asetuksen (ETY) Nro 805/68 4 i
artiklassa tarkoitetun prosessointipalkkion vaikutusta
tuotantoon on lisättävä; sen soveltaminen olisi säilytettävä
vapaaehtoisena kaikissa jäsenvaltioissa ja sen soveltamisala
olisi laajennettava koskemaan kaikkia urospuolisia vasi
koita; komissiolle olisi annettava tehtäväksi vahvistaa palk
kion määrä, jotta varmistetaan palkkion tai palkkioiden
määrän mukauttaminen järjestelmän tarpeisiin tapauksen
mukaan ,

vasikoiden

aikaistetusta

markkinoille

saattamisesta

maksettavan palkkion käyttöön ottaminen saattaa myös
myötävaikuttaa markkinoiden tasapainottamiseen; palk
kion vaikutuksen suuntaamiseksi mahdollisimman hyvin
jäsenvaltioissa vallitseviin tuotannon edellytyksiin olisi
määriteltävä jäsenvaltioiden vasikoiden palkkiokelpoisuus
kussakin jäsenvaltiossa teurastettujen vasikoiden tilastol
lisen keskiteuraspainon mukaan ; tämä keskipaino voi
vaihdella jäsenvaltion sisällä; sen vuoksi olisi säädettävä,
että komissio voi sallia palkkion aluekohtaisen soveltami

sen; tietty pitoaika on välttämätön kaupan vääristymien
välttämiseksi; palkkion määrän vahvistamisen olisi oltava
komission tehtävä samoista syistä kuin prosessointipalk

N:o L 296/51

aiempaa nopeammin markkinaheilahteluihin, on aiheel
lista säätää, että neuvosto voi muuttaa määräenemmistöllä

komission ehdotuksesta mainittujen interventio-ostojen

enimmäismäärää,

kevyiden eläinten tilapäinen interventio-osto voi myös
myötävaikuttaa naudanlihamarkkinoiden elpymiseen; tätä
varten olisi otettava käyttöön erityinen interventiojärjes
telmä, jota sovelletaan syksyn 1997 interventioihin ,

Saksan yhdistymisestä aiheutuneen erityistilanteen
huomioon ottamiseksi asetuksen (ETY) N:o 805/68 4 k
artiklassa säädetään Saksan uusia osavaltioita (Länder)
koskevasta erityisten alueellisten enimmäismäärien järjes
telmästä, 90 eläimen enimmäismäärän sekä erityispalk
kioiden ja emolehmäpalkkioiden alueellisia ja tuottaja

kohtaisia enimmäismääriä koskevien säännösten sovelta

misesta poiketen; naudanlihatuotannon rakennekehitys
Saksan uusissa osavaltioissa (Länder) on kuitenkin edis
tynyt niin paljon vuoden 1998 loppuun mennessä, että
erityistoimenpiteet eivät enää ole välttämättömiä; olisi

kuitenkin säädettävä tietyistä mukautustoimenpiteistä, ja
toimenpiteet, joiden avulla voidaan siirtyä entisestä järjes
telmästä tämän asetuksen säännösten soveltamiseen,
voivat olla tarpeen jopa ennen uusien säännösten
voimaantuloa,

kion vahvistamisen ,

tuotanto ja kuluttajien odotukset vaihtelevat huomattavasti
jäsenvaltiosta toiseen; sen vuoksi olisi aiheellista antaa
jäsenvaltioille mahdollisuus valita, soveltavatko ne proses
sointipalkkiota vai aikaistetusta markkinoille saattamisesta
maksettavaa palkkiota, kuitenkin siten, että niiden on
pantava täytäntöön ainakin toinen niistä 1 päivän joulu
kuuta 1996 ja 30 päivän marraskuuta 1998 välisenä
aikana,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) Nro 805/68 seuraavasti :
1 ) Muutetaan 4 b artikla seuraavasti :

kuuden kuukauden kuluttua on tarkistettava vasikoiden

aikaistetusta markkinoille saattamisesta maksettavan palk
kion ja jalostuspalkkion järjestelmien tehokkuus sekä se,
että niitä on sovellettu oikein, ottaen erityisesti huomioon
saavutettu vaikutus verrattuna tavoitteeseen vähentää noin

1 000 000 naudanlihantuotantoon joutuvaa vasikkaa,
soveltamisponnistusten jakautuminen jäsenvaltioiden
kesken ja mahdolliset kaupalliset vääristymät,

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti :

"2.

Palkkio myönnetään enintään :

a) yhden
kerran
kuohitsemattoman
10—21
kuukautta vanhan urospuolisen naudan elinai
kana tai

b) kaksi kertaa kuohitun urospuolisen naudan
elinaikana,

BSE-krnsin

vuoksi

ostettavat

määrät

voivat

aiheuttaa

asetuksen (ETY) N:o 805/68 6 artiklan 1 kohdassa vahvis
tettujen enimmäismäärien ylittymisen; sen varmistami
seksi, että näiden enimmäismäärien soveltaminen ei johda

— ensimmäisen kerran, kun eläin on täyttänyt 10
kuukautta

— toisen kerran, kun eläin on täyttänyt 22
kuukautta .

edellä mainitun asetuksen 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitet

tuun turvaverkkojärjestelmän turvautumiseen, on syytä
nostaa enimmäismäärät vuosiksi 1996 ja 1997 tasolle, joka
vastaa markkinoiden vaatimuksia; jotta voitaisiin vastata

Palkkion saamiseksi tuottajan on myöhemmin
määritettävän ajan verran täytynyt pitää lihotuksessa
kutakin hakemuksen kohteena olevaa eläintä ";

N:o L 296/52
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b) 3 kohdassa
— korvataan Saksan osalta luku "3 092 667" luvulla

— sillä edellytyksellä, että eläin on kasvatettu
asianomaisen jäsenvaltion perinteisellä laajape
räisen tuotannon alueella.

"2 966 619" ja poistetaan koko suluissa oleva

Toisen palkkion määräksi vahvistetaan 81 ecua
palkkiokelpoisen eläimen osalta."

teksti,
— lisätään seuraava alakohta :

"Vuosina 1997 ja 1998 sovelletaan kuitenkin
alueellisina enimmäismäärinä :

Belgia

235 149

Tanska

277 110

Saksa
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1 782 700

(mukaan lukien 4 k artiklan 1

2) Lisätään 4 f artiklan 4 kohtaan ensimmäisen luetelma
kohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti :

"— yksittäisiä vuosina 1997 ja 1998 käyttämättömiä,
kansalliseen varantoon palautettuja oikeuksia
koskevat toimenpiteet."
3) Korvataan 4 h artiklan 1 kohta seuraavasti:

kohdan a alakohdassa tarkoitettua

" 1 . Tuottajat, joille maksetaan erityispalkkiota ja/tai
emolehmäpalkkiota, voivat saada palkkiolisän, jonka

erityispalkkiota koskeva erityinen
alueellinen enimmäismäärä, jota
sovelletaan

suuruus

Saksan uusiin osaval

tioihin)
Kreikka

140 130

Espanja

603 674

Ranska

1 754 732

Irlanti

1 002 458

Italia

18 962

Alankomaat

157 932

Itävalta

423 400

Portugali

1 54 897

Suomi

241 553

Ruotsi

226 328

Yhdistynyt kuningaskunta

1 419 811 . ;

c) korvataan 5 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan
toinen virke seuraavasti :

"Tässä tapauksessa kuohitsemattomien urospuo
listen eläinten 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu

ikävaatimus korvataan 200 kg:n vähimmäispainol
la .";

d) korvataan 6 kohdan ensimmäinen alakohta seuraa
vasti :

4) Korvataan 4 i artikla seuraavasti :
"4 i artikla

1 . Jäsenvaltiot voivat päättää, että toimijat voivat
saada yhteisöstä peräisin olevista urospuolisista vasi
koista maksettavaa prosessointipalkkiota, jos vasikat on
poistettu tuotannosta ennen 10 päivän ikää. Jäsenval
tiot voivat kuitenkin päättää myöntää edellä tarkoite
tuista eläimistä palkkion, jos vasikat on poistettu
tuotannosta ennen 20 päivän ikää ja jos jäsenvaltiot
toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi,
että nämä eläimet poistetaan ihmisten ravintoketjusta.
2. Jäsenvaltiot voivat myöntää vasikoiden aikaiste
tusta markkinoille saattamisesta 30 päivään marras
kuuta 1998 asti palkkion . Tämä palkkio myönnetään
jäsenvaltiossa teurastamisen yhteydessä jokaisesta vasi
kasta :

— jonka teuraspaino ei ylitä kyseessä olevan jäsenval
Palkkio vahvistetaan palkkiokelpoista eläintä

kohden :

— 108,7 ecuksi

kuohittua urospuolista nautaa

kohden

— 135 ecuksi kuohitsematonta urospuolista nautaa
kohden ";

e) lisätään alakohta seuraavasti:
"7 a.

— 36 ecua myönnettyä palkkiota kohden, jos tilan
eläintiheys kalenterivuonna on pienempi kuin 1,4
ny:ä hehtaarilta tai
— 52 ecua myönnettyä palkkiota kohden, jos tilan
eläintiheys kalenterivuonna on pienempi kuin 1
ny:ä hehtaarilta."

598 746

Luxemburg

"6.

on :

Poikkeuksena 2 kohdan a alakohtaan jäsen

valtiot voivat maksaa palkkion toisen kerran jokai
sesta elävästä kuohitsemattomasta urospuolisesta
naudasta kalenterivuodet 1997 ja 1998 käsittävän

siirtymäkauden aikana ja eläinmäärälle, joka saa olla
enintään 3 prosenttia jäsenvaltion alueellisista enim
mäismääristä. Tässä tapauksessa palkkio maksetaan :
— vasta kun asianomainen eläin on 22 kuukauden

ikäinen, ja

tion vasikoiden keskimääräistä teuraspainoa, vähen
nettynä 15 prosentilla. Jäsenvaltioiden keskiteuras

painot määritellään Eurostatin laatimien vuoden
1995 tilastotietojen tai minkä tahansu muun komi
sison hyväksymän virallisesti julkaistun vuoden
1995 tilastotiedon perusteella.

— jota on pidetty asianomaisessa jäsenvaltiossa välittö
mästi ennen teurastusta myöhemmin määriteltävän
ajan .

3 . Jäsenvaltioiden on 1 päivän joulukuuta 1996 ja
30 päivän marraskuuta 1998 välisenä aikana sovellet
tava ainakin toista 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista järjes
telmistä .

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut palkkiot on
maksettava asianmukaisesti perusteltuja erityistapauksia
lukuun ottamatta viiden kuukauden määräajassa hake
muksen jättöpäivästä .
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Jäljempänä 27 artiklassa säädettyä menettelyä

N:o L 296/53

jolle kyseinen tuottaja sai emolehmäpalkkiota

noudattaen komissio :

vuonna 1998 .

— antaa yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan

Jos luonnon olosuhteiden vuoksi vuonna 1998 ei

maksettu palkkiota tai se maksettiin vähennettynä,
eläinten määräksi voidaan hyväksyä vuonna 1997
maksettuja maksuja vastaava määrä .

soveltamisesta,

— määrittää 2 kohdassa tarkoitetut, jäsenvaltioissa
sovellettavat suurimmat sallitut vasikoiden teuras

Jos vuonna 1998 ei maksettu palkkiota tai se
maksettiin vähennettynä tätä varten säädettyjen
rangaistusseuraamusten soveltamisesta johtuen ,
eläinten määrä on se, joka todettiin näihin rangais

painot,

— vahvistaa prosessointipalkkion määrän tasolle tai
tarvittaessa sopiville eri tasoille vasikoiden määrän
vähentämiseksi riittävästi markkinoiden tarpeet
huomioon ottaen ,
— vahvistaa

aikaistetusta

markkinoille

saattamisesta

maksettavan palkkion määrän asianmukaiseksi,
jotta vasikoita teurastetaan riittävä määrä markki
noiden tarpeet huomioon ottaen ,

tuksiin johtaneissa tarkastuksissa;

c) jos sellaisille tuottajille, joiden tilat sijaitsevat Saksan
uusissa osavaltioissa (Länder), myönnettyjen palk
kio-oikeuksien kokonaismäärä on tuottajakohtaisten
enimmäismäärien asettamisen jälkeen pienempi
kuin aikaisemmin kyseiselle alueelle vahvistettu

alueellinen enimmäismäärä, jäljelle jääneet oikeudet
palkkioihin poistetaan, lukuun ottamatta niitä
ylijäämään liittyviä oikeuksia, jotka Saksa lisää 4 f

— voi hyväksyä jäsenvaltion pyynnöstä alueittain eriy
tetyn aikaistetusta markkinoille saattamisesta
maksettavan palkkion soveltamisen jäsenvaltion
sisällä, mikäli eläimiä on pidetty asianomaisella
alueella välittömästi ennen teurastusta myöhemmin
määriteltävän ajan,

artiklan

Komissio tarkistaa, ovatko tässä artiklassa säädetyt

ratkaisee asian määräenemmistöllä, ottaen erityisesti
huomioon soveltamisponnistusten jakautumisen jäsen
valtioiden kesken ja mahdolliset kaupalliset vääristy
mät."

kansalliseen

Näin muodostettua uutta varantoa sovelletaan koko

järjestelmät antaneet kuuden kuukauden kuluttua
Päinvastaisessa tapauksessa komissio tekee neuvostolle
aiheellisen ehdotuksen, jonka perusteella neuvosto

tarkoitettuun

Saksan alueeseen . Missään tapauksessa Saksan
uusiin jäsenvaltioihin sijoittautuneille tuottajille
myönnettyjen oikeuksien kokonaissumma tai varan
toon tarkoitettu 3 prosenttia ei saa ylittää tälle
alueelle myönnettyä alueellista enimmäismäärää.

keskeyttämisestä.

niiden voimaantulosta tyydyttäviä tuloksia.

kohdassa

naissummasta.

— voi päättää jommankumman tai kummankin tässä
artiklassa tarkoitetun palkkion myöntämisen
6.

1

varantoon, joka on enintään 3 prosenttia kyseisille
tuottajille myönnettyjen enimmäismäärien koko

2.

Komissio vahvistaa tarvittaessa yksityiskohtaiset

säännöt tämän

artiklan

soveltamisesta 27 artiklassa

säädettyä menettelyä noudattaen."
7) Korvataan 6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraa
vasti :

"Näiden ostojen määrä koko yhteisössä , yhtenä vuonna
saa olla enintään:

5) 4 k artiklan 1 kohdan

a) a alakohdassa luvut "660 323" ja 1 80 000 korvataan
tässä järjestyksessä luvuilla "235 316" ja "306 048";
b) b alakohta poistetaan.

— 550 000 tonnia vuonna 1996

— 500 000 tonnia vuonna 1997

— 350 000 tonnia vuodesta 1998 alkaen .
Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuk

sesta päättää näiden määrien tarkistamisesta."

6) Korvataan 4 k artikla 1 päivästä tammikuuta 1999
seuraavasti :

"4 k artikla

1.

Saksan uusien osavaltioiden (Länder) osalta:

a) sovelletaan muussa yhteisössä sovellettavia palkkio
järjestelmiä koskevia säännöksiä, jollei tämän
artiklan säännöksistä muuta johdu;

b) Saksa päättää ja antaa tiedoksi kullekin tuottajalle
tämän tuottajakohtaisen enimmäismäärän 4 d
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun emolehmäpalkkio
oikeuden osalta sen eläinten määrän perusteella,

8) Korvataan 6 a artikla seuraavasti :
"6 a artikla

1.

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 2 kohdassa sääde

tään, voidaan markkinatilanteen niin vaatiessa päättää,
että interventioelimet ostavat yhdessä tai useammassa
jäsenvaltiossa tai jonkin jäsenvaltion alueella yhteisöstä
peräisin olevien urospuolisten lihottamattomien
nautojen tuoretta tai jäähdytettyä lihaa tarjousmenette
lyllä alkaen syyskuun 1997 ensimmäisestä tarjousme
nettelystä joulukuun 1997 viimeiseen tarjousmenette
lyyn asti naudanliha-alan intervention yksityiskoh
taisten soveltamissääntöjen mukaisesti .
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Edellä 1 kohdan mukaisesti ostetut lihamäärät

otetaan

huomioon , kun

sovelletaan

6

artiklan
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3 artikla

1

kohdassa tarkoitettuja oston enimmäismääriä.
3.
Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt
tämän artiklan soveltamisesta 27 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen ."
2 artikla

Komissio vahvistaa asetuksen (ETY) N:o 805/68 27 artik
lassa säädettyä menettelyä noudattaen tarvittaessa toimen

piteet, joiden avulla voidaan siirtyä entisestä järjestelmästä

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.
Alkaen

— 1 päivästä joulukuuta 1996 sovelletaan 1 artiklan 4
kohtaa,

— 1 päivästä tammikuuta 1997 sovelletaan 1 artiklan 1 , 3,
5 ja 8 kohtaa,
— 1 päivästä tammikuuta 1999 sovelletaan 1 artiklan 6

soveltamaan tässä asetuksessa annettuja säännöksiä .

kohtaa.

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

Tehty Brysselissä 18 päivänä marraskuuta 1996.
Neuvoston puolesta
I. YATES

Puheenjohtaja
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N:o L 296 55

NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/62/EY,

annettu 27 päivänä syyskuuta 1996,
ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

komission on tehtävä selvityksiä eri epäpuhtauksien ja
päästölähteiden yhteisvaikutuksista sekä ilmaston vaiku

tuksesta tämän direktiivin perusteella tutkittavien epäpuh
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 130 s artiklan 1 kohdan,

tauksien haitallisuuteen,

ilmanlaatua on arvioitava raja-arvojen ja/tai varoituskyn
nysten sekä otsonin osalta tavoitearvojen ja/tai raja-arvojen
perusteella ottaen huomioon ilman epäpuhtauksille altis
tuvan väestön ja ekosysteemien koko sekä ympäristö,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (] ),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa perustamissopimuksen
määrättyä menettelyä (3),

189

c

artiklassa

jäsenvaltioissa suoritettaviin mittauksiin perustuvan ilman
laadun arvioinnin saamiseksi vertailukelpoiseksi olisi
näytteenottopaikkojen

sijainti

ja

lukumäärä

sekä

mittausten vertailumenetelmät määriteltävä, kun asetetaan

arvoja varoituskynnyksille sekä raja- ja tavoitearvoille,
sekä katsoo, että
muiden ilmanlaadun arviointimenetelmien kuin suoran

vuonna 1992 laaditussa ympäristöä koskevassa viidennessä

toimintaohjelmassa, jonka yleisen lähestymistavan
neuvosto ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden
hallitusten edustajat hyväksyivät 1 päivänä helmikuuta
1993 antamallaan päätöslauselmalla 93/C1 38/01 (4), on
tarkoituksena muuttaa olemassa olevaa ilman epäpuh
tauksia koskevaa lainlsäädäntöä; tässä ohjelmassa suosite
taan ilmanlaadulle pitkän ajan tavoitteiden asettamista,

ympäristön kokonaisuudessaan ja ihmisten terveyden
suojelemiseksi haitallisia ilman epäpuhtauksien pitoi
suuksia on ehkäistävä, rajoitettava tai vähennettävä ja
ilman epäpuhtauksille on asetettava raja-arvoja ja/tai varoi
tuskynnyksiä,

mittauksen käytön mahdollistamiseksi on tarpeen määri
tellä perusteet näiden menetelmien käyttämiselle ja
menetelmiltä vaadittavalle tarkkuudelle,

tässä direktiivissä säädettyjen yleisten toimenpiteiden
lisäksi on säädettävä muista tässä direktiivissä tarkoitettuja
yksittäisiä aineita koskevista erityistoimenpiteistä,

näistä erityistoimenpiteistä on säädettävä mahdollisimman
nopeasti, jotta tämän direktiivin yleiset päämäärät voitai
siin saavuttaa,

olisi kerättävä ennakolta edustavia tietoja epäpuhtauksien
tasoista,

otsonin erityisten muodostumistapojen ottamiseksi
huomioon voi olla tarpeen antaa näiden raja-arvojen ja
varoituskynnysten lisäksi tavoitearvoja tai korvata ne tavoi
tearvoilla,

raja-arvojen, varoituskynnysten ja otsonin osalta tavoitear
vojen ja/tai raja-arvojen ja varoituskynnysten lukuarvojen
on perustuttava tämän alan kansainvälisten tieteellisten
ryhmien töiden tuloksiin,
(■) EYVL Nro C 216, 6.8.1994, s. 4
(2) EYVL N:o C 110, 2.5.1995, s. 5
(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 16 päivänä kesäkuuta
1995 (EYVL N:o C 1 66, 3.7.1995, s. 173), neuvoston yhteinen
kanta vahvistettu 30 päivänä marraskuuta 1995 (EYVL N:o C
59, 28.2.1996, s. 24) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 22

päivänä toukokuuta 1996 (EYVL N:o C 166, 10.6.1996, s. 63).
(4) EYVL N:o C 138 , 17.5.1993, s. 1

ympäristön kokonaisuudessaan ja ihmisten terveyden
suojelmiseksi on tarpeen, että jäsenvaltioiden olisi raja-ar
vojen ylittyessä toteutettava tarvittavat toimenpiteet raja
arvojen saavuttamiseksi vahvistetun määräajan kuluessa,

jäsenvaltioiden toimenpiteissä olisi otettava huomioon
teollisuuslaitosten toimintaa koskevat säädökset epäpuh
tauksien yhdennettyä ehkäisemistä ja rajoittamista
koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti tapauksissa,
joissa tätä lainsäädäntöä sovelletaan,

tällaisten toimien käyttöönotto ja täytäntöönpano vaatii
aikaa, minkä takia voi olla tarpeen säätää raja-arvon väliai
kaisista ylitysmarginaaleista,

N:o L 296/56
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jäsenvaltioissa voi olla alueita, joilla epäpuhtaustasot ylit
tävät raja-arvot, mutta pysyvät kuitenkin sallitun ylitys
marginaalin rajoissa; raja-arvo on saavutettava asetetussa
määräajassa,

jäsenvaltioiden on kuultava toisiaan, jos epäpuhtauden
taso ylittää tai tulee todennäköisesti ylittämään raja-arvon
lisättynä ylitysmarginaalilla tai tapauksesta riippuen varoi
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annettu direktiivi 85/203/ETY (3) ja otsonin aiheuttamasta
ilman pilaantumisesta 21 päivänä syyskuuta 1992 annettu
direktiivi 92/72/ETY (4),

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

tuskynnyksen, toisen jäsenvaltion aiheuttaman merkit
tävän pilaantumisen seurauksena,
1 artikla

suojelutoimenpiteiden toteuttamista koskevia varoituskyn
nyksiä määräämällä on mahdollista rajoittaa epäpuhtaus

Päämäärät

episodien vaikutuksia terveyteen,

alueilla ja taajamissa, joilla epäpuhtaustasot ovat raja-ar
vojen alapuolella, jäsenvaltioiden on pyrittävä ylläpitä
mään mahdollisimman hyvää ilmanlaadun tasoa, joka on
sopusoinnussa kestävän kehityksen kanssa,
kerättyjen tietojen käsittelyn ja vertailun helpottamiseksi
tiedot on toimitettava komissiolle vakiomuodossa,

Tämän direktiivin yleisenä päämääränä on määritellä
perusperiaatteet yhteiselle strategialle, jonka tarkoituksena
on

— ilmanlaatua koskevien päämäärien määrittely ja
vahvistaminen yhteisössä ihmisten terveydelle ja koko
ympäristölle haitallisten vaikutusten
ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi;

välttämiseksi,

— arvioida yhteisin menetelmin ja arviointiperustein
ilmanlaatua jäsenvaltioiden alueella;

laajan ja kattavan ilmanlaadun arviointia ja hallintaa
koskevan politiikan täytäntöönpanon on perustuttava
vahvaan tekniseen ja tieteelliseen tietämykseen sekä jatku
vaan näkemysten vaihtoon jäsenvaltioiden kesken,

on tarpeen välttää jäsenvaltioiden toimittamien tietojen
määrän lisäämistä tarpeettomasti; komission tämän direk

— saada ilman laadusta riittävästi tietoa ja toimia siten,
että väestölle tiedotetaan tästä muun muassa käyttäen
varoituskynnyksiä;
— ylläpitää ilman laatu sellaisenaan silloin kun se on
hyvä ja muissa tapauksissa parantaa sitä.

tiivin täytäntöön panemisessa keräämistä tiedoista on
hyötyä Euroopan ympäristökeskukselle (EEA), ja komissio

2 artikla

voi sen vuoksi toimittaa tiedot sille,

Määritelmät

olisi suotavaa mukauttaa ilmanlaadun arvioinnin perusteet
ja menetelmät tieteen ja tekniikan kehitykseen sekä
järjestää tämän direktiivin mukaisesti hankittavien tietojen
vaihto; tarvittavan työn helpottamiseksi olisi otettava käyt
töön tätä varten menettely jäsenvaltioiden ja komission
välisen kiinteän yhteistyön aikaansaamisesta komiteassa,

jäsenvaltioiden ja EEA:n välisen vastavuoroisen tietojen
vaihdon edistämiseksi komissio julkaisee joka kolmas
vuosi

EEA:n

avustamana

kertomuksen

ilmanlaadusta

yhteisössä, ja

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

1 ) 'ilmalla' ulkoilmaa alailmakehässä lukuun ottamatta
työpaikkoja;

2) 'epäpuhtaudella' ihmisen

suoraan

tai välillisesti

ilmaan päästämiä aineita, joista voi olla haitallisia
seurauksia ihmisen terveydelle tai koko ympäristölle;

3) 'tasolla' epäpuhtauden pitoisuutta ilmassa tai sen
laskeumaa tiettynä aikana;

ensin olisi käsiteltävä aineet, joita jo koskee ilmanlaadun

raja- ja ohjearvoista rikkidioksidille ja leijumalle 15
päivänä heinäkuuta 1980 annettu direktiivi 80/779/
ETY ('), ilmassa olevan lyijyn raja-arvosta 3 päivänä joulu
kuuta 1982 annettu 82/884/ETY (2), ilmanlaatustandar
deista typpidioksidille 7 päivänä maaliskuuta 1985

4) 'arvioinnilla' menetelmää, jolla mitataan, lasketaan,
ennustetaan tai arvioidaan epäpuhtauden taso ilmassa;

5) 'raja-arvolla' tasoa, joka on vahvistettu tieteellisin
perustein ihmisen terveydelle ja/tai koko ympäristölle
haitallisten seurausten välttämiseksi, ehkäisemiseksi

(') EYVL N:o L 229, 30.8.1980, s. 30, direktiivi sellaisena kuin se

on viimeksi muutettuna direktiivillä 91 /692/ ETY (EYVL N:o
L 377, 31.12.1991 , s . 48).

(2) EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 15, direktiivi sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91 /692/ ETY.

(3) EYVL Nro L 87, 27.3.1985, s . 1 , direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna direktiivillä 91 / 692/ ETY .

4 EYVL N:o L 297, 13.10.1992, s. 1
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tai vähentämiseksi, joka on saavutettava määräajassa ja
jota ei saa ylittää sen jälkeen kun se on saavutettu;

6) 'tavoitearvolla' tasoa, joka on vahvistettu ihmisen
terveyden ja/tai koko ympäristön vahingoittumisen
estämiseksi pitkällä aikavälillä ja joka on saavutettava
mahdollisuuksien mukaan määrätyn ajan kuluessa;

7) 'varoituskynnyksellä' sellaista tasoa, joka on ylittyessä
lyhytaikainen altistuminen vaarantaa ihmisten
terveyttä ja jäsenvaltioiden on ryhdyttävä välittömästi
tämän direktiivin mukaisiin toimiin ;

taessa varoituskynnysten määrittämiseksi seuraavan aika
taulun mukaisesti :

— 1 —5 kohdassa mainittujen epäpuhtauksien osalta
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1996,
— otsonin osalta
mukaisesti,

direktiivin

92/72/ETY

8

artiklan

— 7—8 kohdassa mainittujen epäpuhtauksien osalta
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1997,
— 9—13 kohdassa mainittujen epäpuhtauksien osalta
niin pian kuin mahdollista ja viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 1999 .

8) 'ylitysmarginaalilla' sitä prosenttimäärää raja-arvosta,
jonka verran tämä arvo saa ylittyä tässä direktiivissä
vahvistetuin edellytyksin;

N:o L 2 96 57

Raja-arvoja ja tarvittaessa varoituskynnyksiä vahvistettaessa
on otettava esimerkkeinä huomioon liitteessä II vahvis

9) 'alueella'

jäsenvaltioiden

rajaamaa

osaa

niiden

tetut tekijät.

alueesta;
Otsonin osalta näissä ehdotuksissa on otettava huomioon

10) 'taajamalla' aluetta, jolla on 250 000:ta asukasta
suurempi väestökeskittymä tai, jos väestökehittymä on
enintään 250 000 asukasta, sellaista aluetta, jonka
asukastiheys neliökilometriä kohden edellyttää jäsen
valtioiden mielestä ilmanlaadun arviointia ja hallintaa.
3 artikla

tämän epäpuhtauden erityinen muodostumistapa, ja
tämän vuoksi voidaan säätää tavoite- ja/tai raja-arvoja.
Jos otsonille vahvistettu tavoitearvo ylittyy, jäsenvaltioiden
on ilmoitettava komissiolle, mitä toimenpiteitä on toteu
tettu tavoitearvoon pääsemiseksi . Komissio arvioi näiden
tietojen perusteella, ovatko lisätoimenpiteet tarpeen
yhteisön tasolla, ja antaa tarvittaessa neuvostolle ehdotuk
sia.

Täytäntöönpano ja vastuut

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden
on nimettävä sopivilta tasoilta toimivaltaiset viranomaiset
ja toimielimet, joiden tehtävänä on
— tämän direktiivin täytäntöönpano,
— ilmanlaadun arviointi,

— mittausjärjestelmien hyväksyntä (menetelmät, laitteet,
verkostot, laboratoriot),
— mittausjärjestelmien avulla suoritettavien mittausten
luotettavuuden varmistaminen ja luotettavuuden yllä
pito tekemällä erityisesti sisäisiä laadunvarmistuksia
muun muassa eurooppalaisten laatustandardien vaati

Muiden epäpuhtauksien osalta komissio antaa neuvostolle

ehdotuksia raja-arvojen ja tarvittaessa varoituskynnysten
vahvistamiseksi, jos tieteen alalla saavutettu edistys ja liit
teessä III vahvistetut perusteet huomioon ottaen näyttää
siltä, että yhteisön alueella on vältettävä, ehkäistävä tai
vähennettävä näiden epäpuhtauksien ihmisen terveydelle
ja/tai koko ympäristölle aiheuttamia haitallisia vaikutuk
sia.

2. Komissio huolehtii siitä, että ne tekijät, joihin 1
kohdassa tarkoitetut raja-arvot ja varoituskynnykset perus
tuvat, arvioidaan uudelleen ottaen huomioon viimei

simmät tiedot kyseeseen tulevista epidemiologisista ja
ympäristönsuojelualan tutkimuksista sekä mittausmenetel
missä tapahtunut viimeisin kehitys.

musten mukaisesti ,

— arviointimenetelmien analysointi,

— komission järjestelmien laadunvarmistusta koskevien
yhteisön ohjelmien yhteensovittaminen niiden
alueella .

Jäsenvaltioiden toimittaessa komissiolle ensimmäisessä
kohdassa tarkoitettuja tietoja niiden on asetettava ne
yleisön saataville .
4 artikla

Ilmanlaatua koskevien raja-arvojen ja varoituskyn
nysten määrittäminen
.1.

Komissio antaa neuvostolle ehdotuksia liitteessä I

lueteltuja epäpuhtauksia koskevien raja-arvojen ja tarvit

3 . Raja-arvoja ja varoituskynnyksiä asetettaessa pääte
tään seuraavia asioita koskevista perusteista ja menetel
mistä :

a) edellä 1 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön täytän
töönpanossa käytettävät mittaukset:

— näytteenottopaikkojen sijainti,
— näytteenottopaikkojen vähimmäismäärä,
— mittauksen vertailumentelmät ja näytteenotto
menetelmät;

b) muiden ilmanlaadun arviointimenetelmien
erityisesti mallintaminen :

käyttö,

— mallintamisen ja objektiivisten arviointimenetel
mien alueellinen resoluutio,
— mallintamisen vertailumenetelmät.
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Nämä perusteet ja menetelmät vahvistetaan kullekin
epäpuhtaudelle ja niissä otetaan huomioon taajamien
koko tai epäpuhtauksien taso tutkituilla alueilla.
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— edellä 2 artiklan 10 kohdan mukaisissa taajamissa,
— alueilla, joilla tasot ovat raja-arvojen ja 3 kohdassa
tarkoitettujen tasojen välissä, ja

4. Tietyn epäpuhtauden määrän tosiasiallisen tason
huomioon ottamiseksi raja-arvoja määritettäessä sekä

— muilla alueilla, joilla tasot ylittävät raja-arvot.

ilmansuojelutoimien toteuttamiseen tarvittavan ajan
huomioon ottamiseksi neuvosto voi vahvistaa raja-arvolle
myös väliaikaisen ylitysmarginaalin .

Säädettyjä mittauksia voidaan täydentää mallintamismene

Tätä ylitysmarginaalia pienennetään kunkin epäpuh
tauden osalta määriteltävien yksityiskohtaisten sääntöjen
mukaisesti niin, että raja-arvo saavutetaan määräajassa,
josta päätetään kunkin epäpuhtauden osalta kyseistä raja
arvoa määritettäessä .

5.

Neuvosto antaa edellä 1 kohdassa tarkoitetun lain

säädännön sekä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut säännökset
perustamissopimuksen määräysten mukaisesti.

6.

Jos jäsenvaltio toteuttaa tiukempia toimenpiteitä

kuin 5 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä, sen on ilmoi

telmillä riittävän tiedon saamiseksi ilmanlaadusta .

3 . Ilmanlaadun arviointiin voidaan käyttää mittauksien
ja mallintamismenetelmien yhdistelmää, jos tasot ovat
edustavan ajan pienemmät kuin 4 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetuissa säännöksissä määrittävä raja-arvoa alhai
sempi taso.
4.

Jos tasot ovat alhaisemmat kuin 4 artiklan 5

kohdassa tarkoitetuissa säännöksissä määrittävä taso,

voidaan ilmanlaadun arvioinnissa käyttää pelkästään
mallintamista tai objektiivista arviointia. Tätä säännöstä ei

sovelleta taajamiin niiden epäpuhtauksien osalta, joille on
vahvistettu varoituskynnykset 4 artiklan 5 kohdassa tarkoi
tetuissa säännöksissä .

tettava tästä komissiolle .

7. Jos jäsenvaltio aikoo asettaa raja-arvoja tai varoitus
kynnyksiä epäpuhtauksille, joita ei mainita liitteessä I ja
joita yhteisön ilmanlaatua koskevat yhteisön säännökset

5. Jos epäpuhtauksia on mitattava, mittaukset suorite
taan määrätyillä paikoilla joko jatkuvatoimisesti tai satun
naisotannalla; mittausten lukumäärän on oltava riittävän

suuri havaittujen tasojen määrittämiseksi .

eivät koske , sen on ilmoitettava tästä komissiolle riittävän

ajoissa. Komission on vastattava riittävän ajoissa kysymyk
seen tarpeesta toteuttaa toimenpiteet yhteisön tasolla liit
7 artikla

teessä III vahvistettujen perusteiden mukaisesti .

Ilmanlaadun parantamisen
5 artikla

Yleiset vaatimukset
Ilmanlaadun alustava arviointi

1.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpi

teet varmistaakseen raja-arvojen noudattamisen .
Jäsenvaltioiden , joilla ei ole kaikilta alueilta ja kaikista
taajamista edustavia mittaustuloksia ilman epäpuhtauksien
tasoista, on toteutettava joukko edustavia mittauksia, tutki
muksia tai arviointeja, jotta niillä olisi käytettävissään
nämä tiedot riittävän ajoissa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tetun lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi .

2.

Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi toteu

tettavissa toimenpiteissä :

a) on otettava huomioon ilman, veden ja maaperän
suojelun yhdentämisen periaate,
b) on oltava rikkomatta työterveyttä ja työturvallisuutta
koskevaa yhteisön lainsäädäntöä,

6 artikla

c) ei saa aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaiku
tuksia muissa jäsenvaltioissa.

Ilmanlaadun arviointi

1 . Kun raja-arvot ja varoituskynnykset on asetettu,
ilmanlaatu arvioidaan jäsenvaltioiden koko alueella tämän
artiklan mukaisesti .

2. Edellä 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen perus
teiden mukaisesti ja koskien 4 artiklan 3 kohdassa tarkoi
tettuja epäpuhtauksia mittaaminen on pakollista seuraa
villa alueilla:

3.

Jäsenvaltioiden on laadittava toimintasuunnitelmia,

joista ilmenevät toimenpiteet, jotka on toteutettava
lyhyellä aikavälillä raja-arvojen ja/tai varoituskynnysten
ylittymisen uhatessa, kyseisen uhan vähentämiseksi ja sen
keston lyhentämiseksi . Näissä suunnitelmissa voidaan

määrätä tapauskohtaisesti valvontatoimista ja tarvittaessa
sellaisten toimintojen keskeyttämisestä, moottoriajoneuvo
liikenne mukaan lukien, jotka myötävaikuttavat raja-ar
vojen ylittymiseen .
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8 artikla

N:o L 296/59

ilmanlaatu, joka on sopusoinnussa kestävän kehityksen
kanssa.

Sovellettavat toimenpiteet alueilla, joilla tasot ylit
tävät raja-arvon
10 artikla

1 . Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo alueista ja
taajamista, joissa yhden tai useamman epäpuhtauden tasot
ylittävät ylitysmarginaalilla korotetun raja-arvon .
Jos epäpuhtaudelle ei ole vahvistettu ylitysmarginaalia,
alueet ja taajamat, joissa tämän epäpuhtauden taso ylittää
raja-arvon, rinnastetaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoi
tettuihin alueisiin ja taajamiin ja niihin sovelletaan 3, 4 ja
5 kohta .

2. Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo alueista ja
taajamista, joissa yhden tai useamman epäpuhtauden taso
on raja-arvon ja ylitysmarginaalin korotetun raja-arvon

Varoituskynnysten ylittyessä sovellettavat toimenpi
teet

Kun varoituskynnykset ylittyvät, jäsenvaltioiden on
ryhdyttävä varmistamaan, että tarvittavat toimenpiteet
toteutetaan yleisölle tiedottamiseksi (esimerkiksi radion,
television ja lehdistön välityksellä). Jäsenvaltioiden on
myös toimitettava komissiolle alustavat tiedot mitattujen
epäpuhtauksien tasoista ja pilaantumisjakson tai -jaksojen
kestosta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tapahtu
masta. Asetettaessa varoituskynnykset laaditaan myös luet
telo vähimmäistiedoista, jotka annetaan yleisölle .

välissä .

3 . Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpi
teet varmistaakseen 1 kohdassa tarkoitetuilla alueilla ja
taajamissa sellaisten suunnitelmien tai ohjelman laati
misen tai toteutuksen, jolla saavutetaan raja-arvo vahviste

11 artikla

Tietojen ja kertomusten toimittaminen

tussa määräajassa.

Neuvoston hyväksyttyä 4 artiklan 1 kohdan ensimmäi
Tässä suunnitelmassa tai ohjelmassa, joka on oltava
yleisön saatavilla, on oltava vähintään liitteessä IV luetellut
tiedot.

sen :

1 ) jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 3 artiklassa

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla alueilla ja taajamissa,
joissa useamman kuin yhden epäpuhtauden taso ylittää
raja-arvon, jäsenvaltioiden on laadittava kokonaissuunni
telma, joka koskee kaikkia kyseeseen tulevia epäpuhtauk

tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset, laboratoriot ja
toimielimet sekä

a) edellä 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla alueilla:

i) ilmoitettava

sia .

5.

sessä luetelmakohdassa tarkoitetun ensimmäisen ehdotuk

Komissio valvoo säännöllisesti 3 kohdan soveltami

seksi esitettyjen suunnitelmien tai ohjelmien toteuttamista
seuraamalla niiden edistymistä ja ilmanlaadun kehitysnä
kymiä.

yhdeksän

kuukauden

kuluessa

kunkin vuoden päättymisestä komissiolle ylitys
marginaalilla korotettuja raja-arvoja suurempien
epäpuhtaustasojen esiintymispäivämäärät tai
ajanjaksot, joina tasot on havaittu, sekä mitatut
arvot .

Jos tietylle epäpuhtaudelle ei ole vahvistettu

6. Jos epäpuhtauden taso toisen jäsenvaltion aiheut
taman merkittävän pilaantumisen seurauksena ylittää tai
tulee todennäköisesti ylittämään ylitysmarginaalilla koro
tetun raja-arvon tai mahdollisesti varoituskynnyksen,
asianomaisten jäsenvaltioiden on neuvoteltava keskenään
tilanteen parantamiseksi . Komissio voi osallistua näihin
neuvotteluihin .

9 artikla

Vaatimukset alueilla, joilla tasot ovat raja-arvoa
alhaisemmat

Jäsenvaltiot laativat luettelon alueista ja taajamista, joissa
epäpuhtauksien tasot ovat raja-arvoa alhaisemmat.

Jäsenvaltioiden on pidettävä näillä alueilla ja näissä taaja
missa epäpuhtauksien tasot raja-arvojen alapuolella ja
niiden on pyrittävä ylläpitämään mahdollisimman hyvä

ylitysmarginaalia, ne alueet ja taajamat, joissa
tämän epäpuhtauden taso ylittää raja-arvon,
rinnastetaan 1 alakohdassa tarkoitettuihin aluei

siin ja taajamiin;

ii) ilmoitettava komissiolle jokaisen havaitun
tapauksen syyt yhdeksän kuukauden kuluessa
kunkin vuoden päättymisestä;
iii) toimitettava komissiolle 8 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetut suunnitelmat tai ohjelmat viimeistään
kahden vuoden kuluessa sen vuoden lopusta,
jonka kuluessa nämä tasot havaittiin;
iv) annettava komissiolle tieto joka kolmas vuosi
suunnitelman tai ohjelman edistymisestä;
b) toimitettava komissiolle vuosittain ja viimeistään
yhdeksän kuukauden kuluessa vuoden päättymisestä
luettelo 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 9 artiklassa
tarkoitetuista alueista ja taajamista;
c) toimitettava komissiolle eräiden ympäristöä koske
vien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kerto
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päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direk
tiivin 91 /692/ETY (') 4 artiklassa tarkoitetun alakoh
taisen kertomuksen yhteydessä joka kolmas vuosi ja
viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa kunkin
kolmivuotiskauden päättymisestä tiedot, joissa
tehdään yhteenveto havaituista tai arvioiduista
tasoista, tapauksesta riippuen, 8 ja 9 artiklojen
tarkoittamilla alueilla ja taajamissa;

d) toimitettava komissiolle tiedot 5 artiklassa määrä
tyssä ilmanlaadun alustavassa arvioinnissa käytettä
vistä menetelmistä.

2) Komissio julkaisee :
a) vuosittain luettelon 8 artiklan 1 kohdassa tarkoite
tuista alueista ja taajamista;
b) joka kolmas vuosi kertomuksen ilmanlaadusta
yhteisössä. Tässä kertomuksessa on esitettävä
yhteenveto komission ja jäsenvaltioiden välisestä
tietojenvaihtojärjestelmästä saaduista tiedoista.

3) Komissio käyttää tarvittaessa hyväkseen Euroopan
ympäristökeskuksen asiantuntemusta laatiessaan 2
kohdan b alakohdassa tarkoitettua kertomusta.
12 artikla

Komitea ja sen tehtävät

1 . Muutoksista, joita tarvitaan 4 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettujen perusteiden ja menetelmien mukauttami
seksi tieteen ja tekniikan kehitykseen, 11 artiklan perus
teella annettavien tietojen toimittamista koskevista yksi

tyiskohtaisista säännöistä sekä 4 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetuissa säännöksissä eritellyistä muista tehtävistä,

päätetään tämän artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä
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lytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee
komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenval
tioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa
määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen .
Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne
ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos

suunnitellut

toimenpiteet

eivät

ole

komitean

lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio

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

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa,

komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.
13 artikla

1 . Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset voimaan 1 —4 ja 12 artiklan sekä liitteiden I,
II, III ja IV osalta kahdeksantoista kuukauden kuluessa
tämän direktiivin voimaantulosta ja muita artikloja koske
vien säännösten osalta viimeistään päivänä, jolloin 4
artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä sovelletaan .

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava
tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin
on liitettävä viittaus tähän direktiiviin . Jäsenvaltioiden on
säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään .

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä
tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset
säädökset kirjallisina komissiolle.
14 artikla

noudattaen .

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan

Tästä mukauttamisesta ei saa suoraan tai välillisesti olla

Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

seurauksena raja-arvojen tai varoituskynnysten muuttami
nen .

2. Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsen
valtioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komis
sion edustaja.

Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvitta
vista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuk
sesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian
kiireellisyyden mukaan . Lausunto annetaan perustamisso

pimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edel

(') EYVL N:o L 377, 31.12.1991 , s. 48

15 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille .

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 1996.

Neuvoston puolesta
M. LOWRY

Puheenjohtaja
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LIITE I

LUETTELO ILMANLAADUN ARVIOINNISSA JA HALLINNASSA HUOMIOON OTETTA
VISTA ILMAN EPÄPUHTAUKSISTA

I. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittavat epäpuhtaudet mukaan lukien ne, joista on annettu
yhteisön direktiivit ilmanlaadun alalla
1 . Rikkidioksidi

2. Typpidioksidi
3. Pienet hiukkaset kuten noki ( 10 mikrometrin hiukkaset mukaan lukien)
4. Hiukkaset, kokonaisleijuma
5. Lyijy
6. Otsoni

II. Muut ilman epäpuhtaudet
7. Bentseeni
8 . Hiilimonoksidi

9. Polysykliset aromaattiset hiilivedyt
10 . Kadmium
1 1 . Arseeni
12. Nikkeli

13. Elohopea
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LIITE II

RAJA-ARVOJA JA VAROITUSKYNNYKSIA MÄÄRITETTÄESSÄ HUOMIOON OTETTAVAT
TEKIJÄT
Raja-arvoa ja aiheellista varoituskynnystä määritettäessä voidaan ottaa huomioon erityisesti seuraavat esimerk
keinä mainitut tekijät:
— väestön ja erityisesti sen vastustuskyvyltään heikompien alaryhmien altistuminen
— ilmasto

— eläimistön ja kasviston sekä niiden elinympäristöjen ja kasvupaikkojen herkkyys ilman epäpuhtauksille
— historiallisen kulttuuri - ja kansallisperinnön altistuminen epäpuhtauksille
— taloudellinen ja tekninen toteutettavuus

— epäpuhtauksien kaukokulkeutuminen mukaan lukien sekundaariset epäpuhtaudet kuten otsoni.

LIITE III

PERUSTEET HARKINNANVARAISTEN ILMAN EPÄPUHTAUKSIEN VALITSEMISEKSI

1 . Vaikutusten esiintymistodennäköisyys, vakavuus ja toistuvuus; ihmisen terveyden ja koko ympäristön
osalta on kiinnitettävä erityistä huomiota pysyviin vaikutuksiin .

2. Epäpuhtauden yleisyys ilmakehässä ja kohonneet pitoisuudet.

3. Epäpuhtauksien muutunta luonnossa tai aineenvaihdunnassa, mikä voi johtaa myrkyllisempien kemial
listen yhdisteiden muodostumiseen .
4. Epäpuhtauden pysyvyys ympäristössä erityisesti, jos epäpuhtaus ei hajoa biologisesti ja sillä on taipumus
kertyä ihmiskehoon, ympäristöön tai ravintoketjuihin.
5. Epäpuhtauden vaikutus:
— altistuvan väestön , elollisen luonnon tai ekosysteemien koko tai määrä
— kyseisellä alueella olevat erityisen herkät kohteet.
6. Riskinarviointimenetelmiä voidaan myös käyttää.

Direktiivissä 67/548/ETY (') ja sen myöhemmissä mukautuksissa vahvistetut tähän liittyvät vaarallisuusluoki
tukset on otettava epäpuhtauksien valinnassa huomioon .

(') EYVL N:o 196, 16.8.1967, s. 1 , direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 91 /632/ETY
(EYVL N:o L 338, 10.12.1991 , s. 23).
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LIITE IV

PAIKALLISIIN,

ALUEELLISIIN

TAI

KANSALLISIIN

SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

ILMANSUOJELUOHJELMIIN

Edellä 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot

1 . Paikka, jossa raja-arvot on ylitetty
— alue

— kaupunki (kartta)

— mittausasema (kartta, pituus- ja leveyspiirit)
2. Yleiset tiedot

— aluetyyppi (kaupunki, teollisuus- tai maaseutualue)
— arvio alueen pinta-alasta (neliökilometreissä) sekä epäpuhtaudelle altistuneen väestön määrästä
— tarvittavat ilmastoa koskevat tiedot
— tarvittavat maastoa koskevat tiedot

— riittävät tiedot kyseisen alueen suojelua tarvitsevista kohteista
3 . Vastuussa olevat viranomaiset

Ilmansuojeluohjelmien laadinnasta ja toteuttamisesta vastuussa olevien henkilöiden nimi ja osoite
4. Pilaantumisen arviointi

— edellisinä vuosina (ennen ilmansuojelutoimenpiteiden toteuttamista) havaitut pitoisuudet
— ohjelman aloittamisen jälkeen mitatut pitoisuudet
— käytetyt arviointimenetelmät

5. Epäpuhtauksien alkuperä
— luettelo tärkeimmistä pilaantumisen aiheuttaneista päästölähteistä (kartta)
— näistä lähteistä peräisin olevien päästöjen kokonaismäärä (tonnia/vuosi)
— tietoja muilta alueilta peräisin olevasta ilman pilaantumisesta
6 . Tilannearvio

— tarkennuksia ylitykset aiheuttaneista tekijöistä (kulkeutuminen, rajojen yli kulkeutuminen mukaan
lukien , muodostuminen)
— tarkennuksia mahdollisista ilmansuojelutoimista

7. Tämän direktiivin voimaantuloa edeltäviä ilmansuojelutoimia tai -hankkeita koskevia tietoja
— paikalliset, alueelliset, kansalliset tai kansainväliset toimenpiteet
— näiden toimenpiteiden todetut vaikutukset

8. Tiedot, jotka koskevat tämän direktiivin voimaantulon jälkeen hyväksyttyjä, epäpuhtauksien vähentä
miseen pyrkiviä toimenpiteitä tai hankkeita
— luettelo ja kuvaus kaikista hankkeessa määrätyistä toimenpiteistä
— toteuttamisaikataulu

— arvio ilmanlaadun paranemisesta sekä näiden tavoitteiden toteutumisen ajankohdasta

9. Pitkällä aikavälillä suunniteltuja toimenpiteitä tai hankkeita koskevat tiedot
10. Luettelo julkaisuista, asiakirjoista, neuvotteluista jne., jotka täydentävät tässä liitteessä pyydettyjä
tietoja.
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II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

EUROOPAN TALOUSALUE

EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN

EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN SUOSITUS

N:o 86/96/COL,

annettu 10 päivänä heinäkuuta 1996,

yhteensovitetusta elintarvikkeiden virallista tarkastusta koskevasta ohjelmasta
vuodeksi 1996

EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan talousalueesta ja erityisesti sen 109 artiklan ja
pöytäkirjan 1 ,
ottaa huomioon sopimuksen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta ja
erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä pöytäkirjan 1 ,
ottaa huomioon ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 50 kohdassa tarkoitetun
säädöksen (virallisesta elintarvikkeiden tarkastuksesta 14 päivänä kesäkuuta 1989 annetun
neuvoston direktiivin 89/397/ETY) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan ,
sekä katsoo, että

Euroopan talousalueen vakaan toiminnan turvaamiseksi on tarpeen järjestää yhteensovi
tetut elintarvikkeiden tarkastusohjelmat Euroopan talousalueella,

kyseisissä ohjelmissa painotetaan ETA-sopimuksen nojalla voimassa olevan elintarvikelain
säädännön mukaisesti kansanterveyden, kuluttajien ja reilujen kauppatapojen suojelua,
kansallisten ohjelmien ja yhteensovitettujen ohjelmien samanaikainen täytäntöönpano voi
antaa tietoa ja kokemusta, joihin tuleva tarkastustoiminta voidaan perustaa,
Liechtensteinin on noudatettava ETA-sopimuksen liitteessä II olevassa XII luvussa tarkoi
tettuja säädöksiä 1 päivänä tammikuuta 2000; Liechtenstein tekee parhaansa noudattaak
seen mainitussa luvussa tarkoitettuja säädöksiä 1 päivänä tammikuuta 1997; sen vuoksi
Liechtensteinia ei tulisi sisällyttää tähän suositukseen vuonna 1996, ja

Norjaa ja Islantia on kuultu EFTAn valvontaviranomaista avustavassa EFTAn elintarvike
komiteassa 7 päivänä marraskuuta 1995,
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ON ANTANUT TAMAN SUOSITUKSEN :

1 . Suositellaan, että Norja ja Islanti ottavat näytteitä seuraavista tuotteista ja/tai tekevät
niiden tarkastuksia sekä ryhtyvät tarvittaessa laboratoriokokeisiin :

a. Kuivatun ja fermentoidun nautintavalmiin lihan ja lihatuotteiden mikrobiologinen
arviointi .

b. Pehmittimien siirtyminen elintarvikkeisiin .

c. Myyntiä varten esille asetettujen jäähdytettyjen elintarvikkeiden lämpötila.
d . Bentso(a)pyreenin pitoisuus savustetuissa sianlihatuotteissa.

2. ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XII luvun 50 kohdassa tarkoitetun säädöksen (neu
voston direktiivi 89/397/ETY) 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti Norjalle ja Islannille
suositellaan yhteensovitettua tarkastusohjelmaa. Aiheista on keskusteltu Norjan ja
Islannin kanssa.

3 . Kutakin aihetta koskeviksi määritysmenetelmiksi annetaan tarvittaessa ehdotuksia.
Näytteenottotiheyksiä ei ole määrätty. Otettujen näytteiden määrän olisi oltava
tarpeeksi suuri, jotta se riittäisi yleiskäsityksen saamiseen käsiteltävänä olevien elintar
vikkeiden markkinoista Norjassa ja Islannissa.
4. Näytteiden määrä ja käytetyt määritysmenetelmät olisi mainittava tai esiteltävä lyhyesti :

I.

Kuivatun ja fermentoidun nautintavalmiin lihan ja lihatuotteiden mikrobio
loginen arviointi

Kuivatut ja fermentoidut nautintavalmiit lihat ja lihatuotteet, joista on otettu näyte
vähittäismyyntipaikalla, jossa niitä myydään kuluttajille, ovat tämän ohjelman osan
aiheena. Näytteet on tutkittava mikrobiologisesti mahdollisten Salmonella, E. coli
0157:h7 -esiintymien selvittämiseksi ja Staphylococcus aureus -bakteerien laskemi
seksi . Tuotteiden pH ja veden aktiivisuus (aw) on merkittävä muistiin . Tulokset on
kirjattava kolmeen luokkaan : kuivat ja puolikuivat makkarat, kuivaamattomat
makkarat sekä raakakypsytetyt (maalaistyyliset) kinkut.

II . Pehmittimien siirtyminen

Pehmittimiä (esimerkiksi fosfori-, ftaali-, steariini- ja adipiiniesterit) käytetään paranta
maan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien muovien mukautuvuutta.
Pehmittimet muodostavat suuren osan aineiden kokonaissiirtymästä pehmitetyistä
muoveista elintarvikkeisiin/elintarvikesimulantteihin . Ohjelman tämän osan tavoit
teena on arvioida elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien pehmitettyjen mate

riaalien yhdenmukaisuus ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 52 kohdassa
tarkoitetussa säädöksessä (elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista muovisista
tarvikkeista 23 päivänä helmikuuta 1990 annettu komission direktiivi 90/ 128/ETY)
säädettyjen raja-arvojen kanssa.

III. Jäähdytettyjen elintarvikkeiden lämpötilan valvominen myyntipaikassa, jossa
niitä myydään loppukuluttajille

ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54.J kohdassa tarkoitetussa säädöksessä
(elintarvikehygieniasta 14 päivänä kesäkuuta 1993 annettu neuvoston direktiivi
93/43/ETY) vaaditaan patogeenisten mikro-organismien kasvuun tai toksiinien
muodostukseen taipuvaisten elintarvikkeiden säilyttämistä lämpötiloissa, jotka eivät
aiheuttaisi vaaraa terveydelle.
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Tämän ohjelman osan tavoitteena on määritellä seuraavien neljän elintarvikeluokan
lämpötila myyntipaikassa, jossa niitä myydään kuluttajille, tarkkaa lämpötilan valvon
talaitteistoa käyttäen :
1 . jäähdytetyt keitetyt elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu nautittavaksi ilman uudel
leenlämmitystä,

2. jäähdytetyt keitetyt elintarvikkeet, jotka vaativat ainoastaan uudelleenlämmityksen
(ei koko keittoprosessia) ennen nauttimista,

3 . raa'at eineselintarvikkeet, jotka on tarkoitettu nautittavaksi täyden lämmityspro
sessin jälkeen,

4. raa'at eineselintarvikkeet, jotka on tarkoitettu nautittavaksi raakoina.
Lämpötilat on mitattava aina, kun se on mahdollista, ruokaa tuhoamattomin menetel
min .

IV. Bentso(a)pyreenin pitoisuus savustetuissa sianlihatuotteissa
ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 44 kohdassa tarkoitetussa säädöksessä
(elintarvikkeissa sallittuja aromeja ja niiden valmistusaineita koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä 22 päivänä kesäkuuta 1988 annettu neuvoston direktiivi
88/388/ETY) rajoitetaan savuaromiaineen 3,4-bentsopyreenin pitoisuus elintarvik
keissa 0,03 [μg:aan/kg. Tarkastusohjelman tämän osan tarkoituksena on arvioida bent
so(a)pyreenin pitoisuuksia savustetuissa sianlihatuotteissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 1996 .

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta
Knut ALMENSTAD

Puheenjohtaja
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