
HISPAANIA KUNINGRIIGI JA PORTUGALI VABARIIGI

EUROOPA ÜHENDUSTEGA ÜHINEMISE DOKUMENDID
*

KOMISJONI ARVAMUS,
31. mai 1985,

Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi Euroopa
ühendustega ühinemise taotluste kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 98,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 237,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 205,

ning arvestades, et:

Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik on esitanud nende ühenduste liikmeks saamise taotluse;

oma 1978. aasta 19. mai ja 20. novembri arvamuses on komisjonil juba olnud võimalus väljendada oma vaateid teatavate seoses nende taotlustega
tekkivate probleemide põhiaspektide kohta;

nende riikide vastuvõtutingimuste ja nende ühinemisel vajalikuks osutuvate muudatuste üle asutamislepingutes on läbi räägitud ühenduste ja taotluse
esitanud riikide vahelistel konverentsidel; ühenduste esinduse ühtsus tagati asjakohase tähelepanu pööramisega asutamislepingutes ettenähtud
institutsioonilisele dialoogile;

neid läbirääkimisi lõpetades tuleb tõdeda, et sel viisil kokkulepitud sätted on õiglased ja asjakohased; sel juhul võimaldab laienemine ühendusel
tugevdada osalust rahvusvaheliste suhete arengus, samal ajal säilitades oma sisemise ühtekuuluvuse ja arenemisvõime;

ühendustega ühinemisel aktsepteerivad taotluse esitanud riigid reservatsioonideta asutamislepinguid ja nende poliitilisi eesmärke, kõiki pärast
kõnealuste lepingute jõustumist tehtud otsuseid ning ühenduste arengu ja tugevdamise asjus kokkulepitud meetmeid;

ühenduste asutamislepingutes sätestatud õiguskorra oluliseks tunnuseks on nende teatavate sätete ja ühenduse institutsioonide poolt vastu võetud
teatavate õigusaktide vahetu kohaldatavus, et ühenduse õigus on temaga vastuolus olevate siseriiklike õigusnormide suhtes ülimuslik ja et on olemas
selle õiguse ühtset tõlgendamist tagavad menetlused; ühendustega ühinemise raames tunnustatakse nende reeglite siduvat loomust, mille järgimine
on ühenduse õiguse tõhususe ja ühtsuse tagamiseks hädavajalik;

pluralistliku demokraatia põhimõtted ja inimõiguste austamine moodustavad osa Euroopa ühendustesse koondunud riikide rahvaste ühispärandist ja
kujutavad endast seetõttu nimetatud ühendustesse kuulumise olulist tahku;

ühenduste laienemine Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi vastuvõtu teel aitab Euroopas säilitada ja tugevdada rahu ja vabadust,

EDASTAB KÄESOLEVAGA POOLDAVA ARVAMUSE

Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi Euroopa ühendustega ühinemise kohta.

Käesolev arvamus on adresseeritud nõukogule.

Brüssel, 31. mai 1985

Komisjoni nimel

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU OTSUS,
11. juuni 1985,

Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi
Euroopa Söe- ja Teraseühendusega ühinemise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 98,

võttes arvesse komisjoni arvamust,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust

ning arvestades, et:

Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik on esitanud Euroopa Söe- ja Teraseühendusega ühinemise taotluse,



nõukogu poolt kindlaks määratavad ühinemistingimused on eespool nimetatud riikidega läbi räägitud,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE.

Artikkel 1

1. Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik võivad saada Euroopa Söe- ja Teraseühenduse liikmeteks, ühinedes käesolevas otsuses sätestatud
tingimustel nimetatud ühenduse asutamislepinguga sellisel kujul, nagu seda on muudetud või täiendatud.

2. Ühinemistingimused ja seejuures vajalikuks osutuvad muudatused Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingus on sätestatud
käesolevale otsusele lisatud aktis. Selle akti Euroopa Söe- ja Teraseühendust käsitlevad sätted moodustavad käesoleva otsuse lahutamatu osa.

3. Käesoleva otsuse suhtes kohaldatakse sätteid, mis käsitlevad liikmesriikide õigusi ja kohustusi ning ühenduste institutsioonide volitusi ja
pädevust, nagu sätestatud lõikes 1 nimetatud asutamislepingus.

Artikkel 2

1. Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi Euroopa Söe- ja Teraseühendusega ühinemise dokumendid antakse 1. jaanuaril 1986 hoiule
Prantsuse Vabariigi valitsusele.

2. Ühinemine jõustub 1. jaanuaril 1986 tingimusel, et kõik ühinemisdokumendid on sellel kuupäeval hoiule antud ja et kõik Euroopa
Majandusühendusega ja Euroopa Aatomienergiaühendusega ühinemist käsitleva lepingu ratifitseerimiskirjad on antud hoiule enne seda
kuupäeva.

Kui mõni käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud riikidest ei ole siiski oma ühinemisdokumente ja ratifitseerimiskirju õigeaegselt hoiule andnud, jõustub
ühinemine teise ühineva riigi suhtes. Sel juhul otsustab Euroopa Ühenduste Nõukogu viivitamata ühehäälselt sellest tulenevate muudatuste üle, mis on
osutunud möödapääsmatuks käesoleva otsuse artikli 3 ning ühinemisakti artiklite 12, 13, 17, 19, 20, 22, 383, 384, 385 ja 397 suhtes; eespool
nimetatud akti need sätted, mis osutavad selgesõnaliselt riigile, kes ei ole oma ühinemisdokumente ja ratifitseerimiskirju hoiule andnud, võib ta
ühehäälselt tühistada või muuta.

3. Olenemata lõikest 2 võivad ühenduse institutsioonid enne ühinemist vastu võtta ühinemisakti artiklites 27, 179, 366, 378 ja 396 nimetatud
meetmed. Need meetmed jõustuvad ainult siis ja selle kuupäeval, kui jõustub käesolev otsus.

4. Prantsuse Vabariigi valitsus edastab kummagi ühineva riigi ühinemisdokumendi tõestatud koopia liikmesriikide valitsustele ja teise ühineva riigi
valitsusele.

Artikkel 3

Käesolev otsus, mis on koostatud taani, hollandi, inglise, prantsuse, saksa, kreeka, iiri, itaalia, portugali ja hispaania keeles ning mille tekst on
kõikides nimetatud keeltes võrdselt autentne, edastatakse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse liikmesriikidele ning Hispaania Kuningriigile ja Portugali
Vabariigile.

Luxembourg, 11. juuni 1985

[lepingukeeltes]

Nõukogu nimel

eesistuja

[lepingukeeltes]

G. ANDREOTTI

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU OTSUS,
11. juuni 1985,

Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi
Euroopa Majandusühendusega ja Euroopa Aatomienergiaühendusega ühinemise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 237,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 205,

võttes arvesse komisjoni arvamust,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust

ning arvestades, et Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik on esitanud Euroopa Majandusühendusega ja Euroopa Aatomienergiaühendusega
ühinemise taotluse,

ON OTSUSTANUD

need ühinemistaotlused aktsepteerida; vastuvõtutingimused ja seejuures vajalikuks osutuvad asutamislepingute muudatused lepitakse kokku
liikmesriikide, Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi vahel.

Luxembourg, 11. juuni 1985

[lepingukeeltes]

Nõukogu nimel



eesistuja

[lepingukeeltes]

G: ANDREOTTI

LEPING

Belgia Kuningriigi,
Taani Kuningriigi,
Saksamaa Liitvabariigi,
Kreeka Vabariigi
Prantsuse Vabariigi,
Iirimaa,
Itaalia Vabariigi,
Luksemburgi Suurhertsogiriigi,
Madalmaade Kuningriigi,
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi,
kes on Euroopa ühenduste liikmesriigid,
ning
Hispaania Kuningriigi
ja Portugali Vabariigi
vahel

Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemise kohta
Euroopa Majandusühendusega ja Euroopa Aatomienergiaühendusega

Tema Majesteet belglaste kuningas,

Tema Majesteet Taani kuninganna,

Saksamaa Liitvabariigi president,

Kreeka Vabariigi president,

Tema Majesteet Hispaania kuningas,

Prantsuse Vabariigi president,

IiriMAA president,

Itaalia Vabariigi president,

Tema Kuninglik Kõrgus Luksemburgi suurhertsog,

Tema Majesteet Madalmaade kuninganna,

Portugali Vabariigi president,

Tema Majesteet Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kuninganna,

ÜKSMEELSENA oma soovis püüelda Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu eesmärkide
saavutamise poole,

olles otsustanud moodustada nende lepingute vaimus juba rajatud alustel veelgi tihedama liidu Euroopa rahvaste vahel,

pidades silmas, et Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu artikkel 237 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikkel 205 annavad
Euroopa riikidele võimaluse saada nende ühenduste liikmeks,

pidades silmas, et Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik on esitanud nende ühenduste liikmeks saamise taotluse,

pidades silmas, et Euroopa Ühenduste Nõukogu, olles saanud komisjoni arvamuse, on teatanud, et ta pooldab nende riikide vastuvõtmist,

on otsustanud ühisel kokkuleppel kindlaks määrata vastuvõtutingimused ning Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse
asutamislepingus tehtavad muudatused ning on sel eesmärgil määranud oma täievolilisteks esindajateks:

tema majesteet belglaste kuningas:

peaminister
Wilfried MARTENSI,

välissuhete ministri
Leo TINDEMANSI,

alalise esindaja Euroopa ühenduste juures
suursaadik
Paul NOTERDAEME;



TEMA MAJESTEETTAANI KUNINGANNA:

peaminister
Poul SCHLÜTERI,

välisminister
Uffe ELLEMANN-JENSENI,

alalise esindaja Euroopa ühenduste juures
suursaadik
Jakob Esper LARSENI;

Saksamaa liitvabariigipresident:

välisminister
Hans-Dietrich GENSCHERI,

alalise esindaja Euroopa ühenduste juures
suursaadik
Gisbert POENSGENI;

kreeka vabariigi president:

välisminister
Yannis HARALAMBOPOULOSE,

välisministeeriumi riigisekretäri EMÜ alal
Theodoros PAGALOSE,

alalise esindaja Euroopa ühenduste juures
suursaadik
Alexandre ZAFIRIOU;

Tema majesteet hispaania kuningas:

peaminister
Felipe GONZÁLEZ MARQUEZI,

välisminister
Fernando MORÁN LOPEZI,

riigisekretäri suhete alal Euroopa ühendustega
Manuel MARÍN GONZALEZI,

Euroopa ühenduste juures oleva esinduse juhataja
suursaadik
Gabriel FERRÁN de ALFARO;

prantsuse vabariigi PRESIDENT:

peaminister
Laurent FABIUSI,

välissuhete ministri
Roland DUMAS',

Euroopa-asjade eest vastutava delegeeritud ministri
Catherine LALUMIÈRE'I,

alalise esindaja Euroopa ühenduste juures
suursaadik
Luc de LA BARRE de NANTEUIL';

iiriMAA PRESIDENT:

peaminister
dr Garret FITZGERALDi, TD,

välisminister
Peter BARRY, TD,

alalise esindaja Euroopa ühenduste juures
suursaadik
Andrew O'ROURKE'I;

itaalia vabariigi PRESIDENT:

ministrite nõukogu eesistuja
Bettino CRAXI,

välisminister
Giulio ANDREOTTI,

alalise esindaja Euroopa ühenduste juures
suursaadik



Pietro CALAMIA;

tema kuninglik kõrgus luksemburgi suurhertsog:

valitsuse asepresidendi
välisminister
Jacques F. POOSI,

alalise esindaja Euroopa ühenduste juures
suursaadik
Joseph WEYLANDI;

tema majesteet madalmaade kuninganna:

üldiste asjade ministri
peaminister
Ruud F. M. LUBBERSI,

välisminister
Hans van den BROEKI,

alalise esindaja Euroopa ühenduste juures
suursaadik
H. J . Ch. RUTTENI;

portugali vabariigi PRESIDENT:

peaminister
Mário SOARESI,

asepeaminister
Rui MACHETE,

välisminister
Jaime GAMA,

rahandus- ja planeerimisministri
Ernâni RODRIGUES LOPESI;

tema majesteet suurbritannia ja põhja-iiri ühendkuningriigi kuninganna:

välisministri ja
Rahvaste Ühenduse asjade ministri
Sir Geoffrey HOWE'I, QC, MP,

alalise esindaja Euroopa ühenduste juures
suursaadik
Sir Michael BUTLERI;

KES, olles esitanud oma kehtivaks ja vormikohaseks tunnistatud täisvolitused,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES.

Artikkel 1

1. Käesolevaga saavad Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse liikmeks ning nende
ühenduste muudetud või täiendatud asutamislepingute osapoolteks.

2. Vastuvõtutingimused ja seejuures vajalikuks osutuvad muudatused Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse
asutamislepingus on sätestatud käesolevale lepingule lisatud aktis. Nimetatud akti Euroopa Majandusühendust ja Euroopa Aatomienergiaühendust
käsitlevad sätted moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.

3. Lõikes 1 nimetatud asutamislepingute sätteid liikmesriikide õiguste ja kohustuste ning ühenduste institutsioonide volituste ja pädevuse kohta
kohaldatakse ka käesoleva lepingu suhtes.

Artikkel 2

1. Kõrged lepinguosalised ratifitseerivad käesoleva lepingu vastavalt oma põhiseadusest tulenevatele nõuetele. Ratifitseerimiskirjad antakse hoiule
Itaalia Vabariigi valitsusele hiljemalt 31. detsembriks 1985.

2. Käesolev leping jõustub 1. jaanuaril 1986, tingimusel et kõik ratifitseerimiskirjad on enne seda kuupäeva hoiule antud ning et kõik Euroopa Söe- ja
Teraseühendusega ühinemise dokumendid antakse hoiule sel kuupäeval.

Kui üks artikli 1 lõikes 1 nimetatud riikidest ei ole siiski oma ratifitseerimiskirju ja ühinemisdokumente õigel ajal hoiule andnud, jõustub käesolev
leping teise riigi suhtes, kes on oma dokumendid hoiule andnud. Sel juhul teeb Euroopa Ühenduste Nõukogu viivitamata ühehäälselt otsuse sellest
tulenevalt vajalikuks osutunud kohanduste kohta käesoleva lepingu artiklis 3, ühinemisakti artiklites 14, 17, 19, 20, 23, 383, 384, 385, 386, 388, 397
ja 402, kõnealuse akti I lisa mitmesuguste komiteede koosseisu ja funktsioneerimist käsitlevates sätetes ning Euroopa Investeerimispanga põhikirja
käsitleva protokolli nr 1 vastavates artiklites; ühehäälselt võib ta ka eespool nimetatud akti need sätted, milles nimetatakse sõnaselgelt riiki, kes ei ole
oma ratifitseerimis- ja ühinemisdokumente hoiule andnud, tühistada või muuta.

3. Olenemata lõikest 2 võivad liidu institutsioonid ühinemisakti artiklites 27, 91, 161, 163, 164, 165, 171, 179, 258, 349, 351, 352, 358, 366, 378 ja
396 ning protokolli nr 2 artiklites 2, 3 ja 4 nimetatud meetmed enne ühinemist vastu võtta. Need meetmed jõustuvad käesoleva lepingu jõustumise
kuupäeval, tingimusel et leping jõustub.

Artikkel 3



Käesolev leping, mille originaal on koostatud hispaania, hollandi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, saksa ja taani keeles, kusjuures kõik
tekstid on võrdselt autentsed, antakse hoiule Itaalia Vabariigi valitsuse arhiivi ja nimetatud valitsus edastab kõigi teiste allakirjutanud riikide
valitsustele tõestatud koopia.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lõppaktile alla kirjutanud.

[lepingukeeltes]

Sõlmitud Madriidis kahekümnendal juunil tuhande üheksasaja kaheksakümne viiendal aastal.

[lepingukeeltes]

Wilfried MARTENS Gearóid Mac GEARAILT
L. TINDEMANS Peadar de BARRA
P. NOTERDAEME Andréas Ó RUAIRC

Poul SCHLÜTER B. CRAXI
U. ELLEMANN-JENSEN Giulio ANDREOTTI
Jakob Esper LARSEN Pietro CALAMIA

Hans-Dietrich GENSCHER J. F. POOS
G. POENSGEN J. WEYLAND

Y. HARALAMBOPOULOS R. LUBBERS
Th. PAGALOS H. van den BROEK
A. ZAFIRIOU H. J. Ch. RUTTEN

Felipe GONZÁLEZ Mário SOARES
Fernando MORÁN Rui CHANCERELLE de MACHETE
Manuel MARÍN Jaime GAMA
Gabriel FERRÁN Ernâni RODRIGUES LOPES

Laurent FABIUS Geoffrey HOWE
Roland DUMAS Michael BUTLER
C. LALUMIÈRE
Luc de LA BARRE de NANTEUIL

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lõppaktile alla kirjutanud.

[lepingukeeltes]

Sõlmitud Lissabonis kahekümnendal juunil tuhande üheksasaja kaheksakümne viiendal aastal.

[lepingukeeltes]

Wilfried MARTENS Gearóid Mac GEARAILT
L. TINDEMANS Peadar de BARRA
P. NOTERDAEME Andréas Ó RUAIRC

Poul SCHLÜTER B. CRAXI
U. ELLEMANN-JENSEN Giulio ANDREOTTI
Jakob Esper LARSEN Pietro CALAMIA

Hans-Dietrich GENSCHER J. F. POOS
G. POENSGEN J. WEYLAND

Y. HARALAMBOPOULOS R. LUBBERS
Th. PAGALOS H. van den BROEK
A. ZAFIRIOU H. J. Ch. RUTTEN

Felipe GONZÁLEZ Mário SOARES
Fernando MORÁN Rui CHANCERELLE de MACHETE
Manuel MARÍN Jaime GAMA
Gabriel FERRÁN Ernâni RODRIGUES LOPES

Laurent FABIUS Geoffrey HOWE
Roland DUMAS Michael BUTLER
C. LALUMIÈRE
Luc de LA BARRE de NANTEUIL

AKT

Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi
ühinemistingimuste ning asutamislepingutesse tehtavate muudatuste kohta

ESIMENE OSA

Põhimõtted

Artikkel 1

Käesolevas aktis:



"asutamislepingud" on Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamisleping, Euroopa Majandusühenduse asutamisleping ning Euroopa
Aatomienergiaühenduse asutamisleping sellisel kujul, nagu neid on täiendatud või muudetud lepingute või muude aktidega, mis on jõustunud
enne käesolevat ühinemist; mõisted "ESTÜ asutamisleping", "EMÜ asutamisleping" ja "EURATOMi asutamisleping tähendavad vastavaid
asutamislepinguid sellisel kujul, nagu neid on niiviisi täiendatud või muudetud;

"praegused liikmesriigid" on Belgia Kuningriik, Taani Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Kreeka Vabariik, Prantsuse Vabariik, Iirimaa, Itaalia
Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Madalmaade Kuningriik ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik.

-"praeguse koosseisuga ühendus" on praegustest liikmesriikidest koosnev ühendus;

-"laiendatud ühendus" on vastavalt asjaoludele kas ühendus 1972. aasta ühinemisele järgnenud koosseisus või ühendus 1979. aasta ühinemisele
järgnenud koosseisus;

-"uued liikmesriigid" on Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik.

Artikkel 2

Alates ühinemise kuupäevast on asutamislepingute sätted ja ühenduste institutsioonide poolt enne ühinemist vastu võetud aktid uutele liikmesriikidele
siduvad ja neid kohaldatakse nendes riikides vastavalt kõnealustes lepingutes ja käesolevas aktis sätestatud tingimustele.

Artikkel 3

1. Käesoleva akti alusel ühinevad uued liikmesriigid otsuste ja lepingutega, mille on vastu võtnud nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste
esindajad. Uued liikmesriigid kohustuvad alates ühinemise kuupäevast ühinema kõikide muude lepingutega, mille on sõlminud praegused liikmesriigid
ja mis käsitlevad ühenduste toimimist või on seotud nende tegevusega.

2. Uued liikmesriigid kohustuvad ühinema EMÜ asutamislepingu artiklis 220 ette nähtud konventsioonidega ja nende konventsioonidega, mis on
lahutamatud nimetatud asutamislepingu eesmärkide saavutamisest, olles nõnda seotud ühenduse õiguskorraga, samuti nende konventsioonide
Euroopa Kohtu poolse tõlgendamise protokollidega, millele algkoosseisuga või laiendatud ühenduse liikmesriigid on alla kirjutanud, ning sel eesmärgil
kohustuvad uued liikmesriigid astuma praeguste liikmesriikidega läbirääkimistesse, et teha nendesse vajalikud muudatused.

3. Nõukogu deklaratsioonide, resolutsioonide või muude seisukohtade suhtes ning liikmesriikide ühisel kokkuleppel vastu võetud deklaratsioonide,
resolutsioonide ja muude seisukohtade suhtes, mis käsitlevad Euroopa ühendusi, on uued liikmesriigid samasuguses olukorras kui praegused
liikmesriigid; vastavalt sellele järgivad nad kõnealustest deklaratsioonidest, resolutsioonidest või muudest seisukohtadest tulenevaid põhimõtteid ja
suuniseid ning võtavad nende rakendamise tagamiseks vajalikke meetmeid.

Artikkel 4

1. Lepingud või konventsioonid, mille üks ühendustest on sõlminud ühe või mitme kolmanda riigiga, rahvusvahelise organisatsiooniga või kolmanda
riigi kodanikuga, on uutele liikmesriikidele siduvad vastavalt asutamislepingutes ja käesolevas aktis sätestatud tingimustele.

2. Uued liikmesriigid kohustuvad käesolevas aktis sätestatud tingimustel ühinema lepingute ja konventsioonidega, mille alg- või laiendatud
koosseisuga ühenduse liikmesriigid ja üks ühendustest on üheskoos sõlminud, ning nende riikide sõlmitud lepingutega, mis on seotud kõnealuste
lepingute ja konventsioonidega. Selles suhtes annavad ühendus ja praegused liikmesriigid uutele liikmesriikidele abi.

3. Käesoleva akti alusel ja selles sätestatud tingimustel ühinevad uued liikmesriigid sisekokkulepetega, mille algkoosseisuga või laiendatud ühenduse
liikmesriigid on sõlminud lõikes 2 osutatud lepingute ja konventsioonide rakendamiseks.

4. Vajaduse korral võtavad uued liikmesriigid asjakohased meetmed, et kohandada oma seisukoht rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende
rahvusvaheliste lepingute suhtes, milles osaleb ka üks ühendustest või milles osalevad teised liikmesriigid, õiguste ja kohustustega, mis tulenevad
nende ühinemisest ühendustega.

Artikkel 5



Uute liikmesriikide jaoks kehtivad EMÜ asutamislepingu artikkel 234 ning EURATOMi asutamislepingu artiklid 105 ja 106 lepingute või konventsioonide
suhtes, mis on sõlmitud enne nende ühinemist.

Artikkel 6

Kui käesolevas aktis ei ole sätestatud teisiti, ei või käesoleva akti sätete kehtivust peatada, neid muuta ega kehtetuks tunnistada muul viisil kui
vastavalt asutamislepingutes sätestatud korrale, mis võimaldab neid lepinguid uuesti läbi vaadata.

Artikkel 7

Ühenduste institutsioonide poolt vastu võetud aktid, millega on seotud käesoleva akti üleminekusätted, säilitavad oma õigusjõu; eelkõige jääb kehtima
nende aktide muutmise kord.

Artikkel 8

Käesoleva akti sätetel, mille eesmärgiks või tagajärjeks on ühenduste institutsioonide poolt vastu võetud aktide kehtetuks tunnistamine või muutmine
muul viisil kui üleminekumeetmena, on samasugune õigusjõud, nagu nendel sätetel, mis nende aktidega kehtetuks tunnistatakse või muudetakse, ning
nende suhtes kehtivad samasugused eeskirjad.

Artikkel 9

Asutamislepingute ja institutsioonide poolt vastu võetud aktide kohaldamise suhtes kehtivad üleminekumeetmetena käesoleva aktiga ette nähtud
erandid.

TEINE OSA

Lepingute muutmine

I JAOTIS
SÄTTED INSTITUTSIOONIDE KOHTA

1. PEATÜKK
Euroopa Parlament

Artikkel 10

Otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, EURATOM lisatud, Euroopa Parlamendi esindajate otsest ja üldist valimist käsitleva akti artikkel 2 asendatakse
järgmisega:

"Artikkel 2

Igast liikmesriigist valitavate esindajate arv on järgmine:

Belgia 24 Iiri 15
Taani 16 Itaalia 81
Saksamaa 81 Luksemburg 6
Kreeka 24 Madalmaad 25
Hispaania 60 Portugal 24
Prantsusmaa 81 Ühendkuningriik81 ."

2. PEATÜKK



Nõukogu

Artikkel 11

Euroopa ühenduste ühtse nõukogu ja ühtse komisjoni asutamislepingu artikli 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

"Eesistuja ametikohta täidavad nõukogus kõik liikmesriigid kordamööda kuuekuulise tähtaja jooksul järgmises liikmesriikide järjekorras:

esimese kuueaastase tsükli jooksul: Belgia, Taani, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad,
Portugal, Ühendkuningriik;

järgmise kuueaastase tsükli jooksul: Taani, Belgia, Kreeka, Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Iirimaa, Madalmaad, Luksemburg,
Ühendkuningriik, Portugal."

Artikkel 12

ESTÜ asutamislepingu artikkel 28 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 28

Kui ülemamet konsulteerib nõukoguei pea nõukogu asja arutamisel tingimata hääletama. Nõukogu arutelu protokoll edastatakse ülemametile.

Kui käesoleva lepinguga nõutakse nõukogu nõusolekut, loetakse selline nõusolek antuks, kui ülemameti esitatud ettepanek pälvib:

liikmesriikide esindajate absoluutse häälteenamuse, sealhulgas hääled esindajatelt kahest liikmesriigist, millest kumbki toodab vähemalt ühe
üheksandiku ühenduse söe- ja terasetoodangu koguväärtusest, või

häälte võrdse jagunemise korral ja kui ülemamet jääb pärast teist arutelu oma ettepaneku juurde, hääled esindajatelt kolmest liikmesriigist,
millest igaüks toodab vähemalt ühe üheksandiku ühenduse söe- ja terasetoodangu koguväärtusest.

Kui käesoleva lepinguga nõutakse ühehäälset otsust või üksmeelset nõusolekut, on selline otsus või nõusolek asjakohaselt antud, kui kõik nõukogu
liikmed hääletavad poolt. Käesoleva lepingu artiklite 21, 32, 32a, 78e ja 78h ning Euroopa Kohtu põhikirja käsitleva protokolli artikli 16, artikli 20
kolmanda lõigu, artikli 28 viienda lõigu ning artikli 44 kohaldamisel ei takista isiklikult kohalolevate või esindatud liikmete hääletamisest loobumine
nõukogu siiski vastu võtmast otsuseid, mille puhul nõutakse ühehäälsust.

Nõukogu otsused, mille puhul ei nõuta kvalifitseeritud häälteenamust ega ühehäälsust, võetakse vastu nõukogu liikmete häälteenamusega; kõnealune
häälteenamus peetakse saavutatuks, kui see kajastab liikmesriikide esindajate absoluutset häälteenamust, sealhulgas hääli esindajatelt kahest
liikmesriigist, millest kumbki toodab vähemalt ühe üheksandiku ühenduse söe- ja terasetoodangu koguväärtusest. Käesoleva lepingu artiklite 78, 78b
ja 78e kohaldamisel, mille puhul on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus, arvestatakse nõukogu liikmete hääli siiski järgmiselt:

Belgia 5 Iirimaa 3
Taani 3 Itaalia 10
Saksamaa 10 Luksemburg 2
Kreeka 5 Madalmaad 5
Hispaania 8 Portugal 5
Prantsusmaa 10 Ühendkuningriik10 .

Otsuste vastuvõtmiseks on vaja vähemalt 54 poolthäält, mille on andnud vähemalt kaheksa liiget.

Hääletamisel võib iga nõukogu liige esindada lisaks endale veel ainult üht liiget.

Nõukogu suhtleb liikmesriikidega oma eesistuja kaudu.



Nõukogu aktid avaldatakse nõukogu poolt otsustatud viisil."

Artikkel 13

ESTÜ asutamislepingu artikli 95 neljas lõik asendatakse järgmisega:

"Ülemamet ja nõukogu esildavad need muudatused ühiselt, tehes otsuse oma liikmete kümne kaheteistkümnendiku häälteenamusega, ning esitavad
need kohtule arvamuse saamiseks. Nende läbivaatamisel on kohus täielikult pädev hindama kõiki faktilisi ja juriidilisi asjaolusid. Kui kohus sellise
läbivaatamise tulemusel leiab, et ettepanekud on eelmise lõiguga kooskõlas, edastatakse muudatused Euroopa Parlamendile ning need jõustuvad, kui
kiidetakse heaks kahe kolmandiku Euroopa Parlamendi liikmete poolt antud häälte kolmeneljandikulise enamusega."

Artikkel 14

EMÜ asutamislepingu artikli 148 lõige 2 ja EURATOMi asutamislepingu artikli 118 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Kui nõukogu otsuseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus, arvestatakse tema liikmete hääli järgmiselt:

Belgia 5 Iirimaa 3
Taani 3 Itaalia 10
Saksamaa 10 Luksemburg 2
Kreeka 5 Madalmaad 5
Hispaania 8 Portugal 5
Prantsusmaa 10 Ühendkuningriik10 .

Nõukogu otsuste vastuvõtmiseks on nõutav vähemalt:

54 poolthäält, kui käesoleva lepinguga on ette nähtud otsuste vastuvõtmine komisjoni ettepaneku põhjal;

muudel juhtudel 54 poolthäält, mille on andnud vähemalt kaheksa liiget."

3. PEATÜKK
Komisjon

Artikkel 15

Euroopa ühenduste ühtse nõukogu ja ühtse komisjoni asutamislepingu artikli 10 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

"1. Komisjon koosneb 17 liikmest, kes valitakse nende üldisest asjatundlikkusest lähtudes ja kelle sõltumatus on väljaspool kahtlust."

Artikkel 16

Euroopa ühenduste ühtse nõukogu ja ühtse komisjoni asutamislepingu artiklit 14 muudetakse järgmiselt:

1. Esimene lõik asendatakse järgmisega:

"Sama korra kohaselt, nagu on kehtestatud komisjoniliikmete ametissenimetamiseks, nimetab komisjon oma liikmete hulgast kaheaastaseks
ametiajaks presidendi ja kuus asepresidenti. Neid võib ametisse tagasi määrata."

2. Lisatakse järgmine lõik:

"Nõukogu võib ühehäälselt muuta asepresidente käsitlevaid sätteid."



4. PEATÜKK
Euroopa Kohus

Artikkel 17

ESTÜ asutamislepingu artikli 32 esimene lõik, EMÜ asutamislepingu artikli 165 esimene lõik ja EURATOMi asutamislepingu artikli 137 esimene lõik
asendatakse järgmisega:

"Euroopa Kohus koosneb 13 kohtunikust."

Artikkel 18

ESTÜ asutamislepingu artikli 32a esimene lõik, EMÜ asutamislepingu artikli 166 esimene lõik ja EURATOMi asutamislepingu artikli 138 esimene lõik
asendatakse järgmisega:

"Kohut abistab kuus kohtujuristi."

Artikkel 19

ESTÜ asutamislepingu artikli 32b teine ja kolmas lõik, EMÜ asutamislepingu artikli 167 teine ja kolmas lõik ning EURATOMi asutamislepingu artikli 139
teine ja kolmas lõik asendatakse järgmisega:

"Iga kolme aasta järel toimub kohtunike osaline asendamine. Vaheldumisi asendatakse seitse ja kuus kohtunikku.

Iga kolme aasta järel toimub kohtujuristide osaline asendamine. Iga kord asendatakse kolm kohtujuristi."

5. PEATÜKK
Kontrollikoda

Artikkel 20

ESTÜ asutamislepingu artikli 78e lõige 2, EMÜ asutamislepingu artikli 206 lõige 2 ja EURATOMi asutamislepingu artikli 180 lõige 2 asendatakse
järgmisega:

"2. Kontrollikoda koosneb 12 liikmest."

6. PEATÜKK
Majandus- ja sotsiaalkomitee

Artikkel 21

EMÜ asutamislepingu artikli 194 esimene lõik ja EURATOMi asutamislepingu artikli 166 esimene lõik asendatakse järgmisega:

"Komitee liikmete arv on järgmine:

Belgia 12 Iirimaa 9
Taani 9 Itaalia 24
Saksamaa 24 Luksemburg 6
Kreeka 12 Madalmaad 12
Hispaania 21 Portugal 12



Prantsusmaa 24 Ühendkuningriik24 ."

7. PEATÜKK
ESTÜ nõuandekomitee

Artikkel 22

ESTÜ asutamislepingu artikli 18 esimene lõik asendatakse järgmisega:

"Ülemameti juurde moodustatakse nõuandekomitee. See koosneb vähemalt 72 ja mitte rohkem kui 96 liikmest ning hõlmab võrdsel arvul tootjaid,
töötajaid, tarbijaid ja vahendajaid."

8. PEATÜKK
Teadus- ja tehnikakomitee

Artikkel 23

EURATOMi asutamislepingu artikli 134 lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

"2. Komitee koosneb 33 liikmest, kelle nimetab ametisse nõukogu pärast konsulteerimist komisjoniga."

II JAOTIS
MUUD MUUDATUSED

Artikkel 24

EMÜ asutamislepingu artikli 227 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Käesolevat lepingut kohaldatakse Belgia Kuningriigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse
Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Portugali Vabariigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri
Ühendkuningriigi suhtes."

Artikkel 25

1. Kanaari saarte ning Ceuta ja Melilla suhtes kohaldatakse asutamislepinguid ning Euroopa ühenduste institutsioonide akte, kui lõigetes 2 ja 3
osutatud eranditest ning muudest käesoleva akti sätetest ei tulene teisiti.

2. Tingimused, mille alusel EMÜ asutamislepingu ja ESTÜ asutamislepingu kaupade vaba liikumist käsitlevaid sätteid ning ühenduse institutsioonide
tollialaseid õigusakte ja kaubanduspoliitikat käsitlevaid akte kohaldatakse Kanaari saarte ning Ceuta ja Melilla suhtes, on sätestatud protokollis nr 2.

3. Ilma et see piiraks artikli 155 erisätete kohaldamist, ei kohaldata Euroopa ühenduste institutsioonide ühist põllumajanduspoliitikat ja ühist
kalanduspoliitikat käsitlevaid akte Kanaari saarte ning Ceuta ja Melilla suhtes.

Nõukogu määrab komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega kindlaks sotsiaalstruktuurilist laadi eeskirjad, mida põllumajanduse
valdkonnas kohaldatakse Kanaari saarte suhtes, samal ajal tagades, et need eeskirjad on kooskõlas ühise põllumajanduspoliitika üldeesmärkidega.

4. Hispaania Kuningriigi taotluse alusel võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ühehäälselt:

otsustada arvata Kanaari saared ning Ceuta ja Melilla ühenduse tolliterritooriumi koosseisu,



määratleda kohased meetmed, mille eesmärgiks on ühenduse õiguse kehtivate sätete laiendamine Kanaari saartele ning Ceutale ja Melillale.

Omal algatusel või liikmesriigi taotlusel toimiva komisjoni ettepaneku põhjal võib nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ühehäälselt
otsustada teha Kanaari saarte ning Ceuta ja Melilla suhtes kehtivas korras vajalikke muudatusi.

KOLMAS OSA

Institutsioonide poolt vastu võetud aktide kohandamine

Artikkel 26

Käesoleva akti I lisas loetletud akte kohandatakse vastavalt kõnealuse lisa sätetele.

Artikkel 27

Käesoleva akti II lisas loetletud aktide kohandused, mille tingib ühinemine, tehakse kooskõlas selles lisas sätestatud suunistega ja vastavalt artiklis
396 sätestatud tingimustele ja korrale.

NELJAS OSA

Üleminekumeetmed

I JAOTIS
INSTITUTSIOONE KÄSITLEVAD SÄTTED

Artikkel 28

1 Esimese kahe ühinemisjärgse aasta jooksul korraldab kumbki uus liikmesriik otsesed ja üldised valimised, kus vastavalt 20. septembri 1976. aasta
aktile Euroopa Parlamendi esindajate otsese ja üldise valimise kohta valitakse Euroopa Parlamenti 60 Hispaania rahva esindajat ja 24 Portugali rahva
esindajat.

Nende esindajate ametiaeg lõpeb üheaegselt praegustest liikmesriikidest käesolevaks viieaastaseks tähtajaks valitud esindajate ametiajaga.

2. Ajavahemikuks, mis algab ühinemisest ja kestab seni, kuni mõlemad lõikes 1 osutatud valimised on aset leidnud, määravad uute liikmesriikide
parlamendid enda liikmete hulgast vastavalt kummaski riigis kehtestatud korrale Hispaania ja Portugali rahva esindajad Euroopa Parlamenti.

Artikkel 29

Euroopa ühenduste ühtse nõukogu ja ühtse komisjoni asutamislepingu artikli 2 teise lõigu kohaldamiseks kehtib käesoleva akti artiklis 11 määratud
uut liikmesriikide järjestus järelejäänud rotatsiooniperioodi lõppedes vastavalt liikmesriikide järjestusele, nagu see on fikseeritud eespool artiklis 2 selle
enne ühinemist kehtinud redaktsioonis.

II JAOTIS
HISPAANIAGA SEOTUD ÜLEMINEKUMEETMED

1. PEATÜKK
Kaupade vaba liikumine

I jagu
Tariifieeskirjad



Artikkel 30

1. Tollimaksu baasmääraks, mille suhtes võetakse ette artiklis 31, artikli 75 lõikes 1 ning artikli 173 lõigetes 1 ja 2 sätestatud järjestikused
vähendamised, on iga toote puhul 1. jaanuaril 1985 praeguse koosseisuga ühendusest või Hispaaniast pärit toodete suhtes nendevahelise kaubanduse
kontekstis tegelikult kohaldatud tollimaks.

2. Artiklis 37, artikli 75 lõikes 2 ja artikli 173 lõikes 4 sätestatud tollimaksude järkjärgulisel lähendamisel ühisele tollitariifistikule ja ESTÜ ühtsele
tariifile kasutatakse iga toote puhul tollimaksu baasmäärana Hispaania Kuningriigis 1. jaanuaril 1985 tegelikult kehtinud tollimaksu.

3. Kui pärast seda kuupäeva, ent enne ühinemist kohaldatakse tariifivähendust, loetakse tollimaksu baasmääraks siiski selline vähendatud
maksumäär.

4. Praeguse koosseisuga ühendus ja Hispaania Kuningriik teatavad teineteisele oma vastavatest tollimaksu baasmääradest.

5. Olenemata lõikest 1 on allpool nimetatud toodete puhul tollimaksu baasmääraks, mille suhtes Hispaania Kuningriik kohaldab artiklis 31 sätestatud
järjestikuseid vähendamisi, iga toote vastas näidatud maksumäär.

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kauba kirjeldus Tollimaksu
baasmäär

24.02 Töödeldud tubakas; tubakaekstraktid ja -essentsid
A. Sigaretid 50%
B. Sigarid 55%
C. Suitsetamistubakas 46,8%
C. Närimistubakas 26%
E. Muu, sh aglomeeritud tubakas lehtede või ribadena 10,4%

27.09 Toornafta ja bituminoossetest mineraalidest toodetud toorõlid Maksuvaba

Artikkel 31

1. Praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania Kuningriigi vahelised imporditollimaksud kaotatakse järk-järgult vastavalt järgmisele ajakavale:

1. märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 90,0%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 77,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1988 vähendatakse kõiki tollimakse 62,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse kõiki tollimakse 47,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse kõiki tollimakse 35,0%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 22,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse kõiki tollimakse 10,0%ni baasmäärast;

viimane 10%-line vähendus tehakse 1. jaanuaril 1993.

2. Olenemata lõikest 1 kohaldatakse alates 1. märtsist 1986 tollimaksuvaba sissevedu:

1. impordi suhtes, mille puhul kehtivad ühest liikmesriigist teise reisivate isikute suhtes kohaldatavate maksuvabastuste eeskirjad;

2. väikesaadetisena lähetatavate mittekaubanduslikku laadi kaupade impordi suhtes, mille puhul kehtivad liikmesriikidevaheliste maksuvabastuste
eeskirjad.

3. Lõike 1 kohaselt arvutatud tollimaksumäära kohaldatakse esimese kümnendkohani ümardatuna, kusjuures teine kümnendkoht kustutatakse.

Artikkel 32

Ühelgi juhul ei kohaldata ühenduse piires tollimakse, mis oleksid kõrgemad nendest, mida kohaldatakse enamsoodustusrežiimiga kolmandate riikide



suhtes.

Kui muudetakse või peatatakse ühise tollitariifistiku maksumäärasid või kui Hispaania Kuningriik kohaldab artiklit 40, võib kvalifitseeritud
häälteenamusega otsustav nõukogu võtta komisjoni ettepaneku põhjal ühenduse soodustuse säilitamiseks vajalikke meetmeid.

Kui muudetakse või peatatakse ESTÜ ühtse tariifi maksumäärasid või kui Hispaania Kuningriik kohaldab artiklit 40, võib komisjon võtta vajalikke
meetmeid ühenduse soodustuse säilitamiseks.

Artikkel 33

Hispaania Kuningriik võib osaliselt või täielikult peatada praeguse koosseisuga ühendusest imporditavatelt toodetelt tollimaksu sissenõudmise. Ta
teatab sellest teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega osaliselt või täielikult peatada tollimaksu sissenõudmise Hispaaniast
imporditavatelt toodetelt.

Artikkel 34

Teatavate uute ühise tollitariifistiku alamrubriiki ex 87.02.A I B) kuuluvate reisijateveoks mõeldud mootorsõidukite importimisel Hispaaniasse
kaotatakse ühinemisel praeguse koosseisuga ühendusest imporditavate sõidukite suhtes tariifikvoodid, mille suhtes kehtib artiklist 30 tulenevalt
vähendatud tollimaksumäär.

Alates 1. jaanuarist 1986 avab Hispaania Kuningriik ühise tollitariifistiku alamrubriiki ex 87.02 A I b) kuuluvate, praeguse koosseisuga ühendusest
pärinevate reisijateveoks mõeldud sädesüütega või survesüütega mootorsõidukite, välja arvatud autobusside ja reisibusside iga-aastased
tariifikvoodid, mille suhtes kehtib vähendatud tollimaksumäär. Selliste mootorsõidukite kuuluvust kõnealuste tariifikvootide alla reguleerivad protokolli
nr 6 sätted.

Artikkel 35

Hispaania ja praeguse koosseisuga ühenduse vahelises kaubanduses kaotatakse kõik imporditollimaksudega samaväärse toimega maksud 1. märtsil
1986.

Alates 1. märtsist 1986 ei kohaldata ühtegi fiskaalset tollimaksu.

Artikkel 36

Praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania vahelises kaubanduses kaotatakse eksporditollimaksud ning samaväärse toimega maksud 1. märtsil
1986.

Artikkel 37

1. Ühise tollitariifistiku ja ESTÜ ühtse tariifi järkjärguliseks kehtestamiseks muudab Hispaania Kuningriik oma kolmandate riikide suhtes kehtivaid
tariife järgmiselt.

Alates 1. märtsist 1986:

1. nende tariifirubriikide puhul, kus tollimaksu baasmäärad ei erine ühise tollitariifistiku või ESTÜ ühtse tariifi maksumääradest rohkem kui 15%
kummaski suunas, kohaldatakse viimati nimetatud tariife;

2. muudel juhtudel kohaldab Hispaania Kuningriik tollimaksumäära, mille puhul baasmäära ja ühise tollitariifistiku või ESTÜ ühtse tariifi määra
vahelist erinevust vähendatakse vastavalt järgmisele ajakavale:

1. märtsil 1986 10%,



1. jaanuaril 1987 12,5%,

1. jaanuaril 1988 15%,

1. jaanuaril 1989 15%,

1. jaanuaril 1990 12,5%,

1. jaanuaril 1991 12,5%,

1. jaanuaril 1992 12,5%.

Alates 1. jaanuarist 1993 kohaldab Hispaania Kuningriik ühist tollitariifistikku ja ESTÜ ühtset tariifi täies ulatuses.

2. Olenemata lõikest 1 kohaldab Hispaania Kuningriik üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe 1973.-1979. aasta kaubandusläbirääkimiste raames
sõlmitud tsiviilõhusõidukitega kauplemise kokkuleppe lisas loetletud toodete puhul ühist tollitariifistikku alates 1. märtsist 1986 täies ulatuses.

Artikkel 38

Ühenduse ühisesse tollitariifistikku kantud ühepoolseteks tollimaksudeks on praeguse koosseisuga ühenduse ühepoolsed tollimaksud. EMÜ ühise
tollitariifistiku ja ESTÜ ühtse tariifi lepingulisteks tollimaksudeks on praeguse koosseisuga EMÜ ja ESTÜ lepingulised tollimaksud, välja arvatud erandid,
mis tuleb teha, et võtta arvesse tõsiasja, et Hispaania ja Portugali kehtivad tariifimäärad on tervikuna kõrgemad kui praeguse koosseisuga EMÜ ja
ESTÜ kehtivad tariifimäärad.

Kõnealune kohandus, mille suhtes tuleb algatada läbirääkimised ühise tolli- ja kaubanduskokkuleppe raames, jääb nimetatud kokkuleppe XXIV
artikliga avatud võimaluste piiresse.

Artikkel 39

1. Kui Hispaania Kuningriigi tollitariifistiku maksumäärad erinevad oma laadilt ühise tollitariifistiku või ESTÜ ühtse tariifi vastavatest määradest,
lähendatakse esimesed järk-järgult teistele Hispaania tollimaksu baasmäära komponentide liitmisega ühise tollitariifistiku maksumäärade või ESTÜ
ühtse tariifi komponentidele, kusjuures Hispaania tollimaksu baasmäära vähendatakse vastavalt artiklis 37 ja artikli 75 lõikes 2 sätestatud ajakavale
järk-järgult nullini ning ühise tollitariifistiku või ESTÜ ühtse tariifi maksumäära suurendatakse sama ajakava kohaselt nullist järk-järgult kuni
täismäärani.

2. Kui mõni ühise tollitariifistiku või ESTÜ ühtse tariifi maksumäär alates 1. märtsist 1986 muudetakse või peatatakse, muudab või peatab Hispaania
Kuningriik samaaegselt oma tariife vahekorras, mis tuleneb artikli 37 rakendamisest.

3. Hispaania Kuningriik kohaldab ühise tollitariifistiku ja ESTÜ ühtse tariifi nomenklatuuri alates 1. märtsist 1986.

Hispaania Kuningriik võib nendesse nomenklatuuridesse lisada ühinemise ajal olemas olevad siseriiklikud alajaotused, mis on hädavajalikud, et tema
tollimaksude järkjärguline lähendamine ühise tollitariifistiku ja ESTÜ ühtse tariifi maksumääradele toimuks käesolevas aktis sätestatud tingimustel.

Kui ühise tollitariifistiku või ESTÜ ühtse tariifi nomenklatuuri tehakse käesolevas aktis nimetatud toodete suhtes muudatusi, võib nõukogu komisjoni
ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega kohandada kõnealuste toodete nomenklatuuri, nagu on näidatud käesolevas aktis.

4. Selleks, et rakendada lõiget 3 ning kergendada ühise tollitariifistiku ja ESTÜ ühtse tariifi järkjärgulist kehtestamist Hispaania Kuningriigis ning
tollimaksude järkjärgulist kaotamist praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania Kuningriigi vahelt, määrab komisjon vajaduse korral kindlaks
rakendussätted, mille alusel Hispaania Kuningriik oma tollimakse muudab; kõnealused rakendussätted ei või siiski kaasa tuua muudatusi artiklites 31
ja 37.

5. Lõike 37 kohaselt arvutatud tollimaksumäära kohaldatakse esimese kümnendkohani üles- või allapoole ümardatuna.

Hispaania tollimaksu vastavusseviimisel ühise tollitariifistiku või ESTÜ ühtse tariifiga, mis on väiksemad kui Hispaania tollimaksu baasmäärad, toimub
allapoole ümardamine teise kümnendkoha kustutamise teel. Muul juhul ümardatakse suurema kümnendkohani.

Artikkel 40



Et viia oma tariifid vastavusse ühise tollitariifistikuga ja ESTÜ ühtse tariifiga, säilitab Hispaania Kuningriik õiguse muuta oma tollimakse kiiremini, kui
sätestatud artiklis 36. Ta teatab sellest teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Artikkel 41

Tollimaksude kaotamise ajal praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania Kuningriigi vahelt ning Hispaania tollitariifistiku maksumäärade ühise
tollitariifistiku ja ESTÜ ühtse tariifiga vastavusse viimise ajal on Hispaania Kuningriigil võimalus avada kolmandatele riikidele 1. jaanuaril 1985
tegelikult kohaldatud tariifikvoodid.

Kui sellised kvoodid avatakse, kohaldatakse nende kvootide kehtivusaja jooksul kolmandatest riikidest imporditavate toodete suhtes kehtivate
tollimaksude kindlaksmääramiseks artiklit 37. Nende tollimaksudega maksustamisele kuuluvad kogused või väärtus piirduvad samade 1. jaanuaril
1985 avatud kvootide alusel tegelikult imporditavate kogustega. Kuni kõnealused kvoodid on avatud, kehtivad praeguse koosseisuga ühendusest
imporditud toodete suhtes vastavalt artikli 31 sätetele vähendatud tollimaksumäärad ilma koguseliste või väärtuseliste piiranguta.

Kui selliseid kvoote ei avata, kohaldab Hispaania Kuningriik praeguse koosseisuga ühendusest imporditavate toodete suhtes tollimakse, mis kehtiksid
selliste kvootide avamise puhul. Kõnealuste tollimaksudega maksustamisele kuuluvad kogused või väärtus piirduvad samade 1. jaanuaril 1985 avatud
kvootide alusel tegelikult praeguse koosseisuga ühendusest imporditavate kogustega.

II jagu
Koguseliste piirangute ja samaväärse toimega meetmete kaotamine

Artikkel 42

1. jaanuaril 1986 kaotatakse praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania Kuningriigi vahel koguselised impordi- ja ekspordipiirangud ning kõik
samaväärse toimega meetmed.

Artikkel 43

1. Olenemata artiklist 42 võib Hispaania Kuningriik säilitada koguselised impordipiirangud:

III lisas nimetatud toodete puhul kuni 31. detsembrini 1988,

IV lisas nimetatud toodete puhul kuni 31. detsembrini 1989.

2. Lõikes 1 nimetatud piirangud kehtestatakse kvootidena.

3. Kvoodid aastaks 1986 on näidatud vastavalt III ja IV lisas.

III lisas nimetatud kvootide ning IV lisas nimetatud kvootide nr 1-5 ja 10-14 astmelise suurendamise määr on eküüdes väljendatud kvootide puhul
25% iga aasta alguses ja mahus väljendatud kvootide puhul 20% iga aasta alguses. Kõnealune suurendus lisatakse kõigile kvootidele ja järgmine
suurendamine arvutatakse nõnda saadud kogusumma alusel.

IV lisas loetletud kvootide nr 6-9 puhul on astmelise suurendamise iga-aastane määr järgmine:

esimene aasta: 13%,

teine aasta: 18%,

kolmas aasta: 20%,

neljas aasta: 20%.

4. Kui komisjon oma otsuses leiab, et kahel järjestikusel aastal on mõnda III või IV lisas nimetatud toodet Hispaaniasse imporditud alla 90% kvoodist,
lastakse kõnealuse toote import praegustest liikmesriikidest alates nendele kahele aastale järgneva aasta algusest vabaks.

5. Protokoll nr 7 määratleb põhimõtted, mida Hispaania Kuningriik kohaldab käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud kvootide haldamisel.



Artikkel 44

1. Olenemata artiklist 42 võib Hispaania Kuningriik kuni 31. detsembrini 1989 ühise tollitariifistiku alamrubriiki ex 87.02.A I b) kuluvate reisijateveoks
mõeldud säde- või survesüütega mootorsõidukite, välja arvatud autobusside ja reisibusside osade ja lisaseadmete jaoks säilitada omamaiste toodete
lõpptootes kasutamise määra, mis ei ületa 60%.

2. Lõikes 1 sätestatud omamaiste toodete lõpptootes kasutamise määr on Hispaanias asuvate teiste liikmesriikide kodanikest tootjate ning kõigi
Hispaania Kuningriigist pärit tootjate jaoks ühesugune. Eespool nimetatud tootjatele ei saa osaks vähem soodsat kohtlemist kui kolmandatest riikidest
pärit tootjatele.

Artikkel 45

1. Olenemata artiklist 42 võib ühendus kuni 31. detsembrini 1988 säilitada järgmiste toodete Hispaaniasse eksportimisel koguselised piirangud:

Ühise tollitariifistiku rubriigi nr Kauba kirjeldus
ex 26.03 Tuhk ja jäägid, mis sisaldavad vaske või selle sulameid
ex 74.01 Vase ja selle sulamite jäätmed ja jäägid

2. Lõikes 1 nimetatud piirangud kujutavad endast iga-aastaseid koguselisi kvoote.

3. Kvoodid aastaks 1986 on vastavalt 5000 tonni ühise tollitariifistiku rubriiki nr ex 26.03 kuuluva tuha ja jäätmete puhul, mis sisaldavad vaske ja
selle sulameid, ning 14 000 tonni ühise tollitariifistiku rubriiki nr ex 74.01 kuuluvate vase ja selle sulamite jäätmete ja jääkide puhul.

Alates teise aasta algusest on esialgsete kvootide iga-aastane astmelise suurendamise määr 10% iga aasta alguses. Kõnealune suurendus lisatakse
kõigile kvootidele ja järgmine suurendamine arvutatakse nõnda saadud kogusumma alusel.

4. Kui mõne lõikes 1 nimetatud toote eksport ühendusest on aastatel 1986 ja 1987 olnud alla 90% avatud kvoodist, kaotatakse kõnealused piirangud
alates 1. jaanuarist 1988.

5. Ühenduse poolt Hispaania suhtes kohaldatav kord, nagu see on sätestatud lõigetes 1-4, ei või olla vähem soodus kui kolmandate riikide suhtes
kohaldatav kord.

Artikkel 46

Olenemata artiklist 42 võivad praegused liikmesriigid kuni artiklis 52 nimetatud perioodi lõpuni säilitada ühise tollitariifistiku rubriiki nr 73.03
kuuluvate raua- või terasejäätmete ja raua- või terasejääkide koguselised ekspordipiirangud, mida nad kohaldasid Hispaania Kuningriigi suhtes enne
ühinemise kuupäeva, niivõrd kui need ei ole rangemad kolmandatesse riikidesse eksportimisel kohaldatavatest piirangutest.

Artikkel 47

1. Olenemata artiklist 42 võib keemia- või farmaatsiatoote või taimekaitsealase toote patendi omanik või tema õigusjärglane patendi puhul, mis on
taotletud liikmesriigis ajal, mil kõnealusele tootele ei olnud Hispaanias võimalik patenti saada, tugineda kõnealuse patendiga omandatud õigustele, et
tõkestada kõnealuse toote importi ja turustamist liikmesriigis või -riikides, kus toote suhtes kehtib patendikaitse, isegi kui ta ise viis kõnealuse toote
Hispaanias esmakordselt turule või kui see toimus tema nõusolekul.

2. Sellele õigusele võib tugineda lõikes 1 nimetatud toodete puhul kuni kolmanda aasta lõpuni pärast seda, kui Hispaania on teinud kõnealused tooted
patenditavaks.

Artikkel 48

1. Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõigete 2 ja 3 kohaldamist, kohandab Hispaania Kuningriik alates 1. jaanuarist 1986 järk-järgult oma
kaubanduslikke riigimonopole EMÜ asutamislepingu artikli 37 lõike 1 tähenduses, pidades vajaduse korral silmas EMÜ asutamislepingu artikli 90 lõiget
2, tagamaks, et hiljemalt 31. detsembriks 1991 ei oleks kaupade hankimis- ja turustamistingimuste suhtes diskrimineerimist liikmesriikide kodanike



vahel.

Praegustel liikmesriikidel on Hispaania Kuningriigi suhtes samasugused kohustused.

Komisjon annab soovitusi selle kohta, mil viisil ja millise ajakava järgi tuleb neid kohandusi teostada, kusjuures teostamisviis ja ajakava peavad
olema ühesugused nii Hispaania Kuningriigi kui ka praeguste liikmesriikide jaoks.

2. Alates 1. jaanuarist 1986 kaotab Hispaania Kuningriik kõik ekspordi ainuõigused.

3. V lisas olevasse nimekirja kantud toodete suhtes kaotatakse ekspordi ainuõigused hiljemalt 31. detsembril 1991. Nende ainuõiguste kaotamine
toimub impordikvootide järkjärgulise avamise teel praegustest liikmesriikidest pärit toodetele alates 1. jaanuarist 1986. Kvootide maht aastaks 1986
on näidatud kõnealuses nimekirjas.

Hispaania Kuningriik suurendab kvootide mahtu esimeses lõigus osutatud lisas sätestatud viisil.

Protsentides väljendatud suurendus lisatakse kõigile kvootidele ja järgmine suurendamine arvutatakse nõnda saadud kogusumma alusel.

Esimeses lõigus osutatud kvoodid avatakse ilma piiranguteta kõikidele ettevõtjatele ning nende kvootide alusel imporditavate toodete suhtes ei või
Hispaanias kehtida turustamise ainuõigusi hulgimüügi tasandil; teatavate kvoodi alusel imporditavate toodete jaemüük tuleb korraldada tarbijate
diskrimineerimiseta.

4. VI lisas olevasse nimekirja kantud toodete monopoli kohandamine ei pruugi tingimata mõjutada Hispaania naftamonopoli toimimist kolmandate
riikide suhtes. See monopol võib jätkuvalt määrata osa kolmandatest riikidest imporditava toornafta päritolu- ja hanketingimusi, mis on vajalikud, et
tagada naftaga varustamine Hispaania turul, järgides samal ajal EMÜ asutamislepingu sätteid, eriti nimetatud asutamislepingu artiklites 30 ja 37
sisalduvaid sätteid vaba liikumise kohta.

Artikkel 49

Olenemata artiklist 42 kohaldatakse teatavate tekstiiltoodetega kauplemise suhtes praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania vahel protokollis nr 9
kirjeldatud korda.

III jagu
Muud sätted

Artikkel 50

1. Komisjon määrab nõuetekohaselt kehtivaid norme ja eelkõige ühenduse transiidi alaseid norme järgides kindlaks halduskoostöö meetodid, mille
eesmärgiks on tagada, et nõutavatele tingimustele vastavate kaupade suhtes kaotataks tollimaksud ja samaväärse toimega maksud ning koguselised
piirangud ja samaväärse toimega meetmed, nagu see on sätestatud käesolevas aktis.

2. Kuni 28. veebruarini 1986 kohaldatakse praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania vahelises kaubanduses jätkuvalt 1970. aasta Euroopa
Majandusühenduse ja Hispaania vahelise tollikorralduskokkuleppe sätteid.

3. Komisjon kehtestab alates 1. märtsist 1986 kohaldatavad normid ühendusesiseseks kauplemiseks ühenduses toodetud kaupadega, mille
valmistamisel on kasutatud:

tooteid, mille eest ei ole võetud tollimakse ega samaväärse toimega makse, mis kehtisid nende suhtes praeguse koosseisuga ühenduses või
Hispaanias, või mille eest sellised maksud on osaliselt või täielikult tagastatud,

põllumajandustooteid, mis ei vasta praeguse koosseisuga ühenduses või Hispaanias vabasse ringlusse laskmiseks nõutavatele tingimustele.

Nende normide kehtestamisel võtab komisjon arvesse eeskirju, mis on sätestatud käesolevas aktis praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania
vaheliste tollimaksude kaotamiseks ning ühise tollitariifistiku ja ühise põllumajanduspoliitikaga seotud normide järkjärguliseks kehtestamiseks



Hispaania Kuningriigis.

Artikkel 51

1. Kui käesolevas aktis ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kaubandust kolmandate riikidega käsitlevate tollialaste õigusaktide kehtivaid sätteid
samadel tingimustel ühendusesisese kaubanduse suhtes nii kaua, kui kõnealuses kaubanduses nõutakse tollimakse.

Tolliväärtuse määramiseks ühendusesiseses kaubanduses ja kaubanduses kolmandate riikidega kuni:

31. detsembrini 1992 tööstustoodete puhul,

31. detsembrini 1995 põllumajandustoodete puhul,

tuleb tolliterritooriumina arvestada tolliterritooriumi, nagu see on määratletud eeskirjades, mis kehtivad ühenduses ja Hispaania Kuningriigis 31.
detsembril 1985.

2. Hispaania Kuningriik kohaldab ühise tollitariifistiku ja ESTÜ ühtse tariifi nomenklatuuri ühendusesiseses kaubanduses alates 1. märtsist 1986.

Hispaania Kuningriik võib nendesse nomenklatuuridesse lisada ühinemise ajal olemas olevad siseriiklikud alajaotused, mis on hädavajalikud, et tema
tollimaksude järkjärguline kaotamine ühenduse piires toimuks käesolevas aktis sätestatud tingimustel.

Artikkel 52

Kolme aasta jooksul alates ühinemise kuupäevast viib Hispaania Kuningriik käesolevale aktile lisatud protokollis nr 10 sätestatud tingimustel lõpule
oma raua- ja terasetööstuse ümberkorraldamise.

Komisjon võib nõukogu nõusolekul eespool nimetatud perioodi lühendada ja kõnealuses protokollis sätestatud üksikasjalikke eeskirju muuta:

Hispaania ümberkorraldusplaanides saavutatud edu põhjal, võttes ettevõtete elujõulisuse taastamisel arvesse olulisi tegureid,

pärast ühinemise kuupäeva ühenduse raua- ja terasesektoris kehtivate meetmete põhjal; sellisel juhul ei võiks pärast ühinemist praeguse
koosseisuga ühendusse tehtavate Hispaania tarnete suhtes kehtiv kord viia oluliste erinevusteni Hispaania ja muude liikmesriikide kohtlemises.

Artikkel 53

1. Kui ühe või mitme sellise põhitoote suhtes, mida arvatakse olevat kasutatud nõukogu 11. novembri 1980. aasta määrusega (EMÜ) nr 3033/80
(millega sätestatakse teatavate põllumajandussaadustest toodetavate kaupade suhtes kehtiv kauplemiskord) hõlmatud kaupade valmistamisel,
kehtivad praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania Kuningriigi vahelises kaubanduses artiklis 72 nimetatud hüvitissummad, kohaldatakse järgmisi
üleminekumeetmeid:

nende kaupade Hispaaniast praeguse koosseisuga ühendusse importimisel kohaldatakse hüvitissummat, mis arvutatakse artiklis 72 nimetatud
hüvitissummade alusel vastavalt määruses (EMÜ) nr 3033/80 nimetatud määrusega hõlmatud kaupade suhtes kehtiva muutuvkomponendi
arvutamiseks sätestatud korrale;

kui määrusega (EMÜ) nr 3033/80 hõlmatud kaupu imporditakse kolmandatest riikidest Hispaaniasse, vähendatakse või suurendatakse
nimetatud määrusega sätestatud muutuvkomponenti vastavalt olukorrale esimeses taandes osutatud hüvitissumma võrra;

hüvitissummat, mis määratakse kindlaks põhisaaduste jaoks kinnitatud hüvitissummade alusel ning kooskõlas nõukogu 11. novembri 1980.
aasta määruses (EMÜ) nr 3035/80 (millega kehtestatakse eksporditoetuste andmise üldreeglid teatavatele asutamislepingu II lisaga hõlmamata
kaupadena eksporditavatele põllumajandussaadustele ja nende summade kindlaksmääramise kriteeriumid) sätestatud toetuse arvutamise
eeskirjadega, kohaldatakse nimetatud määrusega hõlmatud kaupade puhul ka nende kaupade praeguse koosseisuga ühendusest Hispaaniasse
eksportimisel;



määrusega (EMÜ) nr 3035/80 hõlmatud kaupade eksportimisel Hispaaniast kolmandatesse riikidesse kehtivad nende suhtes kolmandas taandes
nimetatud hüvitissummad.

2. Määrusega (EMÜ) nr 3033/80 hõlmatud kaupade importimisel Hispaaniasse alates ühinemise kuupäevast kehtiva maksu püsikomponendi
moodustav tollimaks määratakse kindlaks, lahutades Hispaania Kuningriigis praeguse koosseisuga ühendusest pärit toodete suhtes kohaldatavast
tollimaksu baasmäärast muutuvkomponent, mis võrdub määruse (EMÜ) nr 3033/80 kohaldamisel kehtestatud muutuvkomponendiga, mida on
vastavalt olukorrale vähendatud või suurendatud lõike 1 esimeses ja kolmandas taandes osutatud hüvitissumma võrra.

Toodete puhul, mis kuuluvad VII lisas osutatud ühise tollitariifistiku rubriikidesse, võrdub püsikomponent nimetatud lisas esitatud tollimaksudega.

Hispaania võib üksnes statistilistel eesmärkidel allutada VII lisas loetletud tooted ja ühise tollitariifistiku alamrubriiki 22.09 C kuuluvad alkohoolsed
joogid seitsmeaastaseks üleminekuperioodiks ühenduse järelevalvele. Sellise statistilise järelevalve kohaldamine ei või siiski põhjustada viivitust nende
toodete importimisel.

3. Määrusega (EMÜ) nr 3033/80 hõlmatud kaupade importimisel kolmandatest riikidest Hispaaniasse alates ühinemise kuupäevast kehtiva maksu
püsikomponendi moodustav tollimaks võrdub kahest järgmiselt kindlaks määratud summast kõrgemaga:

summa, mis saadakse, lahutades Hispaania Kuningriigis kolmandatest riikidest importimisel kohaldatavast tollimaksu baasmäärast
muutuvkomponendi, mis võrdub määruse (EMÜ) nr 3033/80 alusel kinnitatud muutuvkomponendiga, mida on vastavalt olukorrale vähendatud
või suurendatud lõike 1 esimeses ja kolmandas taandes osutatud hüvitissumma võrra;

summa, mille saamiseks liidetakse praeguse koosseisuga ühendusest Hispaaniasse importimisel kehtiv püsikomponent ja ühise tollitariifistiku
maksumäära püsikomponent (või ühenduse üldiste soodustuste režiimi alla kuuluvate kolmandate riikide puhul sooduspüsikomponent, mida
ühendus kohaldab vajaduse korral impordile nendest riikidest).

'

4. Artiklist 30 kõrvale kaldudes arvestatakse tollimaksud, mida Hispaania Kuningriik kohaldab impordile ühendusest ja kolmandatest riikidest, alates
ühinemise kuupäevast ümber ühisesse tollitariifistikku kantud maksuliikideks ja ühikuteks. Ümberarvestus tehakse selliste viimase nelja kvartali
jooksul Hispaaniasse imporditud kaupade väärtuse alusel, mille kohta teave on kättesaadav, või asjaomaste kaupade Hispaaniasse importimise
puudumisel samade praeguse koosseisuga ühendusse imporditud kaupade ühikuväärtuse alusel.

'

5. Kõik praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania Kuningriigi vahelises kaubanduses kehtivad püsikomponendid kaotatakse vastavalt artiklile 31.

'

Kõik Hispaania Kuningriigi poolt kolmandatest riikidest importimisel kohaldatavad püsikomponendid viiakse kooskõlla ühise tollitariifistiku
püsikomponendiga (või vajaduse korral ühenduse üldises soodustuste süsteemis sätestatud sooduspüsikomponendiga) vastavalt artiklitele 37 ja 40.

'

6. Kui ühenduse üldiste soodustuste süsteemi alla kuuluvate kolmandate riikide suhtes vähendatakse ühise tollitariifistiku maksumäära
muutuvkomponenti, kohaldab Hispaania Kuningriik seda soodusmuutuvkomponenti alates ühinemise kuupäevast.

IV jagu
Kaubandus Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi vahel

Artikkel 54

'

Hispaania Kuningriik kohaldab kaubanduses Portugali Vabariigiga artikleid 30-53, kui protokollis nr 3 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

2. PEATÜKK
Isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine

I jagu
Töötajad

Artikkel 55

'



EMÜ asutamislepingu artikli 48 sätteid kohaldatakse töötajate liikumisvabaduse suhtes Hispaania ja teiste liikmesriikide vahel üksnes niivõrd, kui
käesoleva akti artiklite 56-59 üleminekusätetest ei tulene teisiti.

Artikkel 56

'

1. Määruse (EMÜ) nr 1612/68 (töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires) artikleid 1-6 kohaldatakse Hispaanias teiste liikmesriikide kodanike
suhtes ja teistes liikmesriikides Hispaania kodanike suhtes üksnes alates 1. jaanuarist 1993.

'

Hispaania Kuningriik ja teised liikmesriigid võivad kuni 31. detsembrini 1992 vastavalt teiste liikmesriikide kodanike ja Hispaania kodanike suhtes
jõusse jätta siseriiklikud või kahepoolsetest lepingutest tulenevad eeskirjad, mis nõuavad eelnevat luba sisserände korral, mille eesmärgiks on senise
töösuhte jätkamine või tööleasumine.

'

Hispaania Kuningriik ja Luksemburgi suurhertsogiriik võivad siiski kuni 31. detsembrini 1995 jõusse jätta eelmises lõigus osutatud siseriiklikud
eeskirjad, mis kehtivad vastavalt Luksemburgi kodanike ja Hispaania kodanike suhtes.

'

2. Alates 1. jaanuarist 1991 vaatab nõukogu pärast komisjoni aruande saamist läbi lõikes 1 osutatud erandmeetmete kohaldamise tulemused.

'

Selle läbivaatamise järel võib nõukogu ühehäälselt komisjoni ettepaneku põhjal uute andmete alusel vastu võtta kõnealuste meetmete kohandamiseks
mõeldud eeskirjad.

Artikkel 57

1. Kuni 31. detsembrini 1990 kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklit 11 Hispaanias teiste liikmesriikide kodanike suhtes ja teistes
liikmesriikides Hispaania kodanike suhtes järgmistel tingimustel:

'

1. kõnealuse määruse artikli 10 lõike 1 punktis a osutatud töötajate perekonnaliikmetel, kes käesoleva akti allakirjutamise kuupäevaks on koos
töötajaga eeskirjade kohaselt liikmesriigi territooriumile elama asunud, on ühinemisel õigus asuda tööle kõnealuse liikmesriigi territooriumi
kõikides osades.

Eespool nimetatud õiguse omandamine võib siiski piirduda Hispaania töötajate perekonnaliikmetega, kes on asunud elama teise liikmesriiki varasemal
kuupäeval, mis on määratud kindlaks enne käesoleva akti allakirjutamist sõlmitud kahepoolsete erikokkulepete alusel, mis käsitlevad Hispaania
töötajate perekonnaliikmete tööleasumise tingimusi pärast ühinemist.

2. Kõnealuse määruse artikli 10 lõike 1 punktis a osutatud töötajate perekonnaliikmetel, kes käesoleva akti allakirjutamise kuupäevaks on koos
töötajaga eeskirjade kohaselt liikmesriigi territooriumile elama asunud, on õigus seal töötada, kui nad on elanud seal vähemalt kolm aastat.
Alates 1. jaanuarist 1989 vähendatakse seda elamisperioodi 18 kuuni.

Käesolev lõige ei piira soodsamate siseriiklike või kahepoolsetest kokkulepetest tulenevate normide kohaldamist.

2. Lõikes 1 sätestatud korda kohaldatakse ka füüsilisest isikust ettevõtja perekonnaliikmete suhtes, kes on temaga koos mõnda liikmesriiki elama
asunud.

Artikkel 58

Niivõrd kui direktiivi 68/360/EMÜ (liikmesriikide töötajate ja nende perekondade liikumis- ja elamispiirangute kaotamise kohta ühenduse piires)
teatavaid sätteid ei või lahutada määruse (EMÜ) nr 1612/68 nendest sätetest, mille kohaldamine on artikli 56 alusel edasi lükatud, võivad Hispaania
Kuningriik ja teised liikmesriigid kõnealustest sätetest erandeid teha ulatuses, mis on vajalik nende erandeid käsitlevate eeskirjade kohaldamiseks,
mis on sätestatud artiklis 56 seoses kõnealuse määrusega.

Artikkel 59

Hispaania Kuningriik ja teised liikmesriigid võtavad komisjoni abiga vajalikke meetmeid, et komisjoni 8. detsembri 1972. aasta otsuse (nõukogu
määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 15 alusel asutatud ühtse süsteemi kohta, mida nimetatakse SEDOCiks) ja komisjoni 14. detsembri 1972. aasta
otsuse (nõukogu määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 14 lõikes 3 sätestatud teabekogumise ja -ringluse "ühenduse kava" kohta) kohaldamine saaks



laieneda Hispaaniale hiljemalt 1. jaanuariks 1993.

Artikkel 60

1. Kuni määruse (EMÜ) nr 1408/71 (sotsiaalkindlustuskorra kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja
nende perekondade suhtes) artiklis 99 osutatud kõikide liikmesriikide jaoks ühetaolise lahenduse jõustumiseni ja kõige kauem kuni 31. detsembrini
1988 ei kohaldata määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 73 lõigete 1 ja 3, artikli 74 lõike 1 ja artikli 75 lõike 1 ning määruse (EMÜ) nr 574/72 (millega
kinnitatakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord) artiklite 86 ja 88 sätteid Hispaania töötajate suhtes, kes on asunud tööle mõnes teises
liikmesriigis peale Hispaania, ent kelle pereliikmed elavad Hispaanias.

Määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 73 lõiget 2, artikli 74 lõiget 2, artikli 75 lõiget 2 ja artikli 94 lõiget 9 ning määruse (EMÜ) nr 574/72 artikleid 87, 89,
98 ja 120 kohaldatakse nende töötajate suhtes analoogia põhjal.

Eelnev ei piira siiski liikmesriigi selliste õigusnormide kohaldamist, mis näevad ette, et töötajale tuleb maksta peretoetusi, vaatamata sellele, millises
riigis tema pereliikmed elavad.

2. Olenemata määruse (EMÜ) nr 1408/71 artiklist 6 jäävad lõikes 1 osutatud ajavahemikus Hispaania töötajate suhtes siiski kehtima järgmised
sotsiaalkindlustuslepingute sätted:

1. Hispaania - Belgia

28. novembri 1956. aasta üldkonventsiooni artikli 20 lõiked 2 ja 3,

30. juuli 1969. aasta halduskokkuleppe artiklid 59, 60 ja 61.

2. Hispaania - Saksamaa

4. detsembri 1973. aasta konventsiooni 17. detsembri 1975. aasta muutmiskokkuleppe artikliga 2 muudetud redaktsiooni artikli 40 lõike 1 punktid 1-
4.

3. Hispaania - Itaalia

30. oktoobri 1979. aasta konventsiooni artiklid 25 ja 26,

30. oktoobri 1979. aasta halduskokkuleppe artiklid 31 ja 32.

4. Hispaania - Luksemburg

8. mai 1969. aasta konventsiooni 29. märtsi 1978. aasta teise lisakokkuleppe artikliga 3 muudetud redaktsiooni artikkel 29.

25. mai 1971. aasta halduskokkuleppe artikkel 30.

5. Hispaania - Madalmaad

5. veebruari 1974. aasta konventsiooni artikli 37 lõiked 2 ja 5,

5. veebruari 1974. aasta halduskokkuleppe artiklid 46 ja 47.

6. Hispaania - Portugal



11. juuni 1969. aasta üldkonventsiooni artiklid 23 ja 24,

22. mai 1970. aasta halduskokkuleppe artiklid 45 ja 46.

7. Hispaania - Ühendkuningriik

13. septembri 1974. aasta konventsiooni artikkel 22,

30. oktoobri 1974. aasta kokkuleppe artikkel 17.

II jagu
Kapitaliliikumised

Artikkel 61

1. Hispaania Kuningriik võib artiklites 62-66 sätestatud tingimustel ja tähtaegadeks edasi lükata kapitaliliikumiste liberaliseerimise, mis on sätestatud
esimese nõukogu direktiivi (EMÜ asutamislepingu artikli 67 rakendamise kohta) (11. mai 1960) ja teise nõukogu direktiivi (millega tehakse lisandusi ja
muudatusi esimesse nõukogu direktiivi EMÜ asutamislepingu artikli 67 rakendamise kohta) (18. detsember 1962) A- ja B-nimekirjas.

2. Hispaania ametiasutuste ja komisjoni vahel toimuvad õigeaegselt vastavad konsultatsioonid liberaliseerimis- või leevendamismeetmete võtmise
korra kohta, mille rakendamise võib järgmiste sätete alusel edasi lükata.

Artikkel 62

Hispaania Kuningriik võib:

1. kuni 31. detsembrini 1988 edasi lükata vabalt kaubeldavate väärtpaberite omandamise ja omamise eesmärgil Hispaania residentide poolt
teistes liikmesriikides tehtavate otseinvesteeringute liberaliseerimise;

2. kuni 31. detsembrini 1990 edasi lükata kinnisvara omandamise, valdamise ja kasutamise eesmärgil Hispaania residentide poolt teiste
liikmesriikide ettevõtetesse tehtavate otseinvesteeringute liberaliseerimise.

Artikkel 63

Hispaania Kuningriik võib kuni 31. detsembrini 1990 edasi lükata kinnisvarainvesteeringute liberaliseerimise, mida on teinud teistesse liikmesriikidesse
Hispaania residendid, niivõrd kui need investeeringud ei ole seotud töötajate väljarändamisega liikumisvabaduse või asutamisvabaduse raames.

Artikkel 64

Hispaania Kuningriik võib kuni 31. detsembrini 1988 edasi lükata teistes liikmesriikides Hispaania residentide poolt börsil kaubeldavate välisriigi
väärtpaberite omandamise liberaliseerimise;

Ühinemisel liberaliseeritakse siiski:

nende väärtpaberite omandamine kindlustusseltside, hoiupankade, tööstuspankade poolt kuni 10% ulatuses nende omavahendite kasvust;

nende väärtpaberite omandamine vallasvaraga kauplevate investeerimisfondide ja -ühingute poolt selliseid fonde ja ühinguid käsitlevates
siseriiklikes eeskirjades sätestatud tingimuste alusel;



Euroopa ühenduste ja Euroopa Investeerimispanga poolt emiteeritud püsituluväärtpaberite omandamine.

Artikkel 65

Kui asjaolud võimaldavad, viib Hispaania Kuningriik artiklites 62, 63 ja 63 sätestatud kapitaliliikumiste liberaliseerimise lõpule enne kõnealustes
artiklites sätestatud tähtapäevi.

Artikkel 66

Käesoleva jao sätete rakendamiseks võib komisjon konsulteerida valuutakomiteega ja esitada nõukogule kohaseid ettepanekuid.

3. PEATÜKK
Põllumajandus

I jagu
Üldsätted

Artikkel 67

1. Käesolev peatükk käsitleb põllumajandussaadusi, välja arvatud tooted, mida reguleeritakse määrusega (EMÜ) nr 3796/81 kalandustooteturu ühise
korralduse kohta.

2. Kui käesolevas peatükis ei ole sätestatud teisiti, kehtivad lõikes 1 osutatud põllumajandussaaduste suhtes käesolevas aktis sätestatud eeskirjad.

3. Kui käesolevas peatükis pole erisätetega ette nähtud teisi kuupäevi või lühemaid tähtaegu, lõpeb üleminekumeetmete kohaldamine lõikes 1
osutatud põllumajandussaaduste suhtes 1995. aasta lõpus.

1. alajagu
Hinnakompensatsioon ja hindade lähendamine

Artikkel 68

Enne artiklis 70 nimetatud esimest hindade lähendamist kinnitatakse Hispaanias kohaldatavad hinnad kooskõlas kõnealuse sektori ühises
turukorralduses sätestatud eeskirjadega tasemel, mis vastab Hispaanias varasema siseriikliku süsteemi alusel iga toote suhtes kindlaksmääratavaks
kontrollperioodiks kinnitatud hindade tasemele.

Kui mingi konkreetse toote jaoks ei ole Hispaanias kindlaksmääratud hinda, arvutatakse Hispaanias kohaldatav hind Hispaania turgudel
kindlaksmääratava kontrollperioodi jooksul tegelikult registreeritud hindade alusel.

Kui teatavate Hispaania turul olevate toodete kohta siiski puuduvad hinnamääramiseks vajalikud andmed, arvutatakse Hispaanias kohaldatav hind
praeguse koosseisuga ühenduses sarnaste toodete või sarnaste tooterühmade või konkureerivate toodete hinna alusel.

Artikkel 69

1. Kui ühinemisel leitakse, et erinevus mingi toote Hispaanias kehtiva hinnataseme ja ühise hinna taseme vahel on minimaalne, võib Hispaanias
kõnealuse toote suhtes kohaldada ühist hinda.

2. Lõikes 1 osutatud erinevust loetakse minimaalseks, kui see moodustab ühisest hinnast 3% või vähem.

Artikkel 70



1 Kui artikli 68 kohaldamise tulemusena Hispaanias erineb hinnatase ühiste hindade tasemest, viiakse hinnad, mille puhul II jaos viidatakse
käesolevale artiklile, ühiste hindadega vastavusse igal aastal turustusaasta alguses vastavalt lõigete 2 ja 3 sätetele, kui lõikest 4 ei tulene teisiti.

2. Kui toote hind on Hispaanias ühisest hinnast madalam, toimub hindade lähendamine seitsmes etapis, kusjuures esimese kuue lähendamise käigus
tõstetakse Hispaanias kehtivat hinda järjestikku ühe seitsmendiku, ühe kuuendiku, ühe viiendiku, veerandi, ühe kolmandiku ja poole võrra nimetatud
liikmesriigis enne iga lähendamist kehtivate hindade taseme ja ühiste hindade taseme vahest; selle arvutuse tulemusena saadud hinda suurendatakse
või vähendatakse võrdeliselt ühise hinna tõusu või langusega järgmisel turustusaastal; ühine hind kehtestatakse Hispaanias seitsmenda lähendamise
käigus.

3. a) Kui toote hind on Hispaanias ühisest hinnast kõrgem, jäetakse hind nimetatud liikmesriigis artikli 68 kohaldamisest tulenevale tasemele ning
lähendamine toimub seitsmel ühinemisjärgsel aastal ühiste hindade arengust tulenevalt.

Hispaanias kehtivat hinda kohandatakse siiski vajalikul määral, et vältida kõnealuse hinna ja ühise hinna erinevuse suurenemist.

Peale selle tuleb juhul, kui Hispaanias varasema siseriikliku korra alusel 1985/86. turustusaastaks kinnitatud hinnad eküüdes väljendatuna on viinud
1984/85. turustusaastal Hispaania hindade ja ühiste hindade vahel eksisteerinud erinevuse suurenemiseni, vähendada kahe eelmise lõigu
kohaldamisest tulenevat hinda Hispaanias kindlaks määratava summa võrra, mis võrdub osaga ülemäärasest summast, nõnda et ülemäärane summa
kaotatakse täielikult esimese seitsme ühinemisjärgse turustusaasta jooksul.

Ilma et see piiraks punkti b kohaldamist, kehtestatakse ühine hind seitsmenda lähendamise käigus.

b) Kui toote hind on Hispaanias ühisest hinnast oluliselt kõrgem, viib nõukogu neljanda ühinemisjärgse aasta lõpus läbi hindade lähendamise arengu
analüüsi, võttes aluseks komisjoni arvamuse, millele on vajaduse korral lisatud kohased ettepanekud.

Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega ning pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist üleminekumeetmete
kohaldamise maksimumtähtaja piires pikendada hindade lähendamise perioodi ning teha otsuseid muude kiirendatud hinnalähendamismeetodite
kohta.

4. Integratsiooniprotsessi tõrgeteta toimimise huvides võib otsustada, et olenemata lõikest 2 kaldub ühe või mitme toote hind Hispaanias üheks
turustusaastaks nimetatud lõike kohaldamisest tulenevatest hindadest kõrvale.

Selline kõrvalekalle ei või ületada 10% tehtavast hinnamuudatusest.

Sellisel juhul on järgmise turustusaasta hinnatase selline, mis oleks tulenenud lõike 2 kohaldamisest, kui ei oleks otsustatud kõrvale kalduda.
Kõnealuseks turustusaastaks võib siiski otsustada edasise kõrvalekaldumise vastavalt esimeses ja teises lõigus toodud tingimustele.

Esimeses lõigus sätestatud erandit ei kohaldata lõikes 2 nimetatud viimase lähendamise suhtes.

Artikkel 71

Kui ühinemise kuupäeval või üleminekumeetmete kohaldamise perioodil ületab teatava toote hind maailmaturul ühise hinna, võib Hispaanias
kõnealuse toote suhtes kohaldada ühist hinda, välja arvatud juhul, kui Hispaanias kehtiv hind on ühisest hinnast kõrgem.

Artikkel 72

Nende hinnatasemete vahe, mille puhul II jaos on viidatud käesolevale artiklile, hüvitatakse järgmiselt:

1. Toodete puhul, mille hinnad on kinnitatud vastavalt artiklitele 68 ja 70, võrduvad praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania ning Hispaania ja
kolmandate riikide vahelises kaubanduses kohaldatavad hüvitissummad Hispaania jaoks kinnitatud hindade ja ühiste hindade vahega.

Eespool osutatud eeskirjade kohaselt kehtestatud hüvitissummasid korrigeeritakse siiski vajaduse korral, võtmaks arvesse ka riiklikku abi, mida
Hispaania Kuningriigil lubatakse artikli 80 alusel säilitada.



2. Hüvitissummat siiski ei kinnitata, kui lõike 1 kohaldamise tulemuseks on miinimumsumma.

3. a) Hispaania ja praeguse koosseisuga ühenduse vahelises kaubanduses saab hüvitissummad importiv riik või annab eksportiv riik.

b) Hispaania ja kolmandate riikide vahelises kaubanduses vähendatakse või suurendatakse ühise põllumajanduspoliitika alusel kohaldatavaid lõive ja
muid impordimakse ning eksporditoetusi, välja arvatud selgesõnaliste erandite puhul, vastavalt olukorrale hüvitissumma võrra, mida kohaldatakse
kaubanduses ühendusega selle praeguses koosseisus.

Tollimakse ei või siiski hüvitissumma võrra vähendada.

4. Toodete puhul, mille suhtes ühise tollitariifistiku maksumäär on kindlaks määratud üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppega, võetakse seda asjaolu
arvesse.

5. Liikmesriigi poolt lõike 1 alusel saadav või antav hüvitissumma ei või ületada kogusummat, mida sama liikmesriik saab impordi eest
enamsoodustusrežiimi alla kuuluvatest kolmandatest riikidest.

Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega kehtestada erandi sellest reeglist, eelkõige selleks, et vältida kaubandus-
häireid ja konkurentsimoonutusi.

6. Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega teha erandeid artikli 53 esimesest lõigust toodete puhul, mille suhtes
kehtivad hüvitissummad, niivõrd kui see on vajalik ühise põllumajanduspoliitika nõuetekohase toimimise huvides.

Artikkel 73

Kui mõne toote maailmaturuhind on kõrgem kui ühise põllumajanduspoliitika alusel kehtestatud impordimaksu arvutamisel kasutatav hind, millest on
lahutatud impordimaksust artikli 72 alusel mahaarvatav hüvitissumma, või kui toetus kolmandatesse riikidesse eksportimisel on väiksem kui
hüvitissumma või kui toetust ei ole ette nähtud, võib võtta kohaseid meetmeid, et tagada ühise turukorralduse nõuetekohane toimimine.

Artikkel 74

1. Antavaid hüvitissummasid rahastab ühendus Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust.

2. Kulutused, mida Hispaania Kuningriigil tuleb teha seoses sekkumisega siseturul ning toetuste või subsiidiumide andmisega kolmandatesse riikidesse
ja teistesse liikmesriikidesse eksportimisel, jäävad määruse (EMÜ) nr 1035/72 (puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta) alla kuuluvate toodete
puhul siseriiklikuks kuni 31. detsembrini 1989.

Ühendus osaleb siiski artiklis 133 sätestatud tingimustel Hispaania Kuningriigi sekkumistegevuse rahastamises nende toodete suhtes kehtiva
konvergentsikontrolli etapi jooksul.

Alates teisest etapist rahastab Hispaania siseturul tehtavaid sekkumiskulutusi ning kolmandatesse riikidesse eksportimisel antavateks toetusteks
tehtavaid kulutusi ühendus Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust.

2. alajagu
Vaba liikumine ja tolliliit

Artikkel 75

Toodete suhtes, mille importimisel kolmandatest riikidest praeguse koosseisuga ühendusse kehtivad tollimaksud, kohaldatakse järgmisi sätteid.

1. Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 kohaldamist, kaotatakse praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania vahelised imporditollimaksud järk-järgult
vastavalt järgmisele ajakavale:



1. märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 87,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 75%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1988 vähendatakse kõiki tollimakse 62,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse kõiki tollimakse 50%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse kõiki tollimakse 37,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 25%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse kõiki tollimakse 12,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1993 kaotatakse kõik tollimaksud.

Vaatamata sellele:

1. määruse (EMÜ) nr 1035/72 alla kuuluvate toodete puhul toimub tariifide kaotamine kümneaastase üleminekuperioodi jooksul järgmises korras:

toodete puhul, millele on kinnitatud võrdlushind, kaotatakse maksud järk-järgult üheteistkümnes iga-aastases osas:

1. märtsil 1986 10%,

1. jaanuaril 1987 10%,

1. jaanuaril 1988 10%,

1. jaanuaril 1989 10%,

1. jaanuaril 1990 25%,

1. jaanuaril 1991 15%,

1. jaanuaril 1992 4%,

1. jaanuaril 1993 4%,

1. jaanuaril 1994 4%,

1. jaanuaril 1995 4%,

1. jaanuaril 1996 4%;

muude toodete puhul kaotatakse tollimaksud järk-järgult vastavalt järgmisele ajakavale:

1. märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 90,9%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 81,8%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1988 vähendatakse kõiki tollimakse 72,7%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse kõiki tollimakse 63,6%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse kõiki tollimakse 54,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 45,4%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse kõiki tollimakse 36,3%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1993 vähendatakse kõiki tollimakse 27,2%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1994 vähendatakse kõiki tollimakse 18,1%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1995 vähendatakse kõiki tollimakse 9%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1996 kaotatakse kõik tollimaksud;

2. määrusega (EMÜ) nr 805/68 (veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta) hõlmatud toodete puhul kaotatakse imporditollimaksud järk-
järgult kaheksas etapis kaheksa ühinemisjärgse turustusaasta jooksul 12,5% kaupa iga turustusaasta alguses;

3. ühise tollitariifistiku alamrubriiki 12.01 B kuuluvate õliseemnete ja õliviljade ning rubriiki nr 12.02 ja alamrubriiki 23.04 B kuuluvate toodete
puhul kaotatakse praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania vahelised imporditollimaksud järk-järgult vastavalt järgmisele ajakavale:

1. märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 90,9%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 81,8%ni baasmäärast;



1. jaanuaril 1988 vähendatakse kõiki tollimakse 72,7%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse kõiki tollimakse 63,6%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse kõiki tollimakse 54,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 45,4%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse kõiki tollimakse 36,3%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1993 vähendatakse kõiki tollimakse 27,2%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1994 vähendatakse kõiki tollimakse 18,1%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1995 vähendatakse kõiki tollimakse 9%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1996 kaotatakse kõik tollimaksud;

4. määruse nr 136/66/EMÜ artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud toodete, välja arvatud ühise tollitariifistiku rubriiki nr 12.02 ja alamrubriiki 23.04 B
kuuluvate toodete puhul kohaldavad praeguse koosseisuga ühendus ja Hispaania Kuningriik oma vastavaid tollimaksu baasmäärasid ja
samaväärse toimega makse muutumatult selle aja jooksul, mil Hispaanias kehtivad teatavad artiklis 94 osutatud kontrollimehhanismid.

Kõnealuse aja lõppedes kaotatakse tollimaksudega samaväärsed maksud täielikult ning tollimaksud kaotatakse järk-järgult vastavalt järgmisele
ajakavale:

1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 83,3%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse kõiki tollimakse 66,6%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1993 vähendatakse kõiki tollimakse 49,9%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1994 vähendatakse kõiki tollimakse 33,2%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1995 vähendatakse kõiki tollimakse 16,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1996 kaotatakse kõik tollimaksud.

2. Ilma et see piiraks lõigete 4 ja 5 kohaldamist, kehtivad ühise tollitariifistiku rakendamiseks Hispaanias järgmised sätted.

1. Alates 1. märtsist 1986 kohaldab Hispaania Kuningriik ühise tollitariifistiku maksumäärasid tervikuna järgmiste toodete puhul:

määrusega (EMÜ) nr 805/68 hõlmatud tooted,

määrusega (EMÜ) nr 1035/72 hõlmatud tooted, mille suhtes on terveks või osaks turustusaastaks kinnitatud võrdlushind,

määrusega (EMÜ) nr 337/79 (veinituru ühise korralduse kohta) hõlmatud tooted, mille suhtes on kinnitatud võrdlushind.

2. Ühise tollitariifistiku järkjärguliseks kehtestamiseks muudab Hispaania Kuningriik ühise tollitariifistiku alamrubriiki 12.01 B kuuluvate
õliseemnete ja õliviljade ning rubriiki nr 12.02 ja alamrubriiki 23.04 B kuuluvate toodete suhtes kolmandate riikide jaoks kehtivaid tariife
järgmiselt:

aa) nende tariifirubriikide puhul, kus tollimaksu baasmäärad ei erine ühise tollitariifistiku maksumääradest rohkem kui 15% kummaski suunas,
kohaldatakse viimati nimetatud tariife;

bb) muudel juhtudel kohaldab Hispaania Kuningriik tollimaksumäära, mille puhul baasmäära ja ühise tollitariifistiku määra vahelist erinevust
vähendatakse vastavalt järgmisele ajakavale:

1. märtsil 1986 vähendatakse erinevust 90,9%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse erinevust 81,8%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1988 vähendatakse erinevust 72,7%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse erinevust 63,6%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse erinevust 54,5%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse erinevust 45,4%ni esialgsest erinevusest;



1. jaanuaril 1992 vähendatakse erinevust 36,3%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1993 vähendatakse erinevust 27,2%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1994 vähendatakse erinevust 18,1%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1995 vähendatakse erinevust 9%ni esialgsest erinevusest.

Hispaania Kuningriik kohaldab ühist tollitariifistikku tervikuna alates 1. jaanuarist 1996.

c) Määruse nr 136/66/EMÜ artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud toodete, välja arvatud ühise tollitariifistiku rubriiki nr 12.02 ja alamrubriiki 23.04 B
kuuluvate toodete puhul kohaldab Hispaania Kuningriik oma vastavaid tollimaksu baasmäärasid ja samaväärse toimega makse muutumatult selle aja
jooksul, mil Hispaanias kehtivad teatavad artiklis 94 osutatud kontrollimehhanismid.

Kõnealuse aja lõppedes kaotab Hispaania Kuningriik tollimaksudega samaväärsed maksud tervikuna ja muudab oma kolmandate riikide suhtes
kehtivaid tariife järgmiselt:

aa) nende tariifirubriikide puhul, kus tollimaksu baasmäärad ei erine ühise tollitariifistiku maksumääradest rohkem kui 15% kummaski suunas,
kohaldatakse viimati nimetatud tariife;

bb) muudel juhtudel vähendab Hispaania Kuningriik baasmäära ja ühise tollitariifistiku määra vahelist erinevust vastavalt järgmisele ajakavale:

1. jaanuaril 1991 vähendatakse erinevust 83,3%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse erinevust 66,6%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1993 vähendatakse erinevust 49,9%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1994 vähendatakse erinevust 33,2%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1995 vähendatakse erinevust 16,5%ni esialgsest erinevusest.

Hispaania Kuningriik kohaldab ühist tollitariifistikku tervikuna alates 1. jaanuarist 1996.

d) Muude toodete puhul:

aa) kohaldab Hispaania Kuningriik ühise tollitariifistiku maksumäärasid tervikuna alates 1. märtsist 1986, kui tema tollimaksu baasmäärad on ühise
tollitariifistiku määradest väiksemad või nendega võrdsed, välja arvatud:

ühise tollitariifistiku rubriiki nr 04.06 kuuluv naturaalne mesi ning rubriiki nr 24.01 kuuluv töötlemata tubakas ja tubakajäätmed, mille puhul
Hispaania Kuningriik vähendab tollimaksu baasmäära ja ühise tollitariifistiku määra vahelist erinevust kaheksa 12,5%-lise lähendamise käigus,
mis toimuvad 1. märtsil 1986 ja 1. jaanuaril aastatel 1987-1993;

ühise tollitariifistiku rubriiki nr 18.01 kuuluvad terved või purustatud, toored või praetud kakaooad ning alamrubriiki 09.01 A I a kuuluv
röstimata ja kofeiinitustamata kohv, mille puhul Hispaania Kuningriik vähendab tollimaksu baasmäära ja ühise tollitariifistiku määra vahelist
erinevust vastavalt järgmisele ajakavale:

1. märtsil 1986 vähendatakse erinevust 83,3%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse erinevust 66,6%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1988 vähendatakse erinevust 49,9%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse erinevust 33,2%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse erinevust 16,5%ni esialgsest erinevusest.

Alates 1. jaanuarist 1991 kohaldab Hispaania Kuningriik ühist tollitariifistikku tervikuna.

bb) Kui Hispaania tollimaksu baasmäärad on kõrgemad kui ühise tollitariifistiku määrad, muudab Hispaania Kuningriik oma kolmandate riikide suhtes
kehtivaid tariife järgmiselt:

i) nende tariifirubriikide puhul, kus tollimaksu baasmäärad ei erine ühise tollitariifistiku maksumääradest rohkem kui 15% kummaski suunas,
kohaldatakse viimati nimetatud tariife;



ii) muudel juhtudel kohaldab Hispaania Kuningriik tollimaksumäära, mille puhul baasmäära ja ühise tollitariifistiku määra vahelist erinevust
vähendatakse kaheksas võrdses 12,5%-lises osas järgmistel kuupäevadel:

1. märtsil 1986,

1. jaanuaril 1987,

1. jaanuaril 1988,

1. jaanuaril 1989,

1. jaanuaril 1990,

1. jaanuaril 1991,

1. jaanuaril 1992.

Hispaania Kuningriik kohaldab ühist tollitariifistikku tervikuna alates 1. jaanuarist 1993.

3. Tollimaksu baasmäärana lõigete 1 ja 2 tähenduses kasutatakse tollimaksu baasmäära, nagu see on määratletud artiklis 30.

Vaatamata sellele:

kasutatakse VIII lisas osutatud toodete puhul tollimaksu baasmäärana iga toote vastas toodud määra,

ühise tollitariifistiku alamrubriiki 12.01 B kuuluvate õliseemnete ja õliviljade ning rubriiki nr 12.02 ja alamrubriiki 23.04 B kuuluvate toodete
puhul, mida varasema siseriikliku korralduse alusel on Hispaaniasse importimisel maksustatud nõndanimetatud "regulatiivse tollimaksu" või
"muutuva hüvitistollimaksuga", kinnitatakse tollimaksu baasmäär tasemel, mis tuleb artiklis 91 sätestatud tingimustel kindlaks määrata ja mis
on tüüpiline 1984/85. turustusaastal.

4. Ühise turukorraldusega hõlmatud toodete suhtes võib määruse nr 136/66/EMÜ artiklis 38 või, olenevalt olukorrast, muude põllumajandusturgude
ühist korraldust käsitlevate määruste vastavates artiklites sätestatud korra kohaselt otsustada, et:

a) Hispaania võib oma taotluse põhjal:

kaotada lõikes 1 nimetatud tollimaksud või lähendada muude peale lõike 2 punktis a nimetatud toodete suhtes kehtivad tollimaksud kiiremas
tempos, kui seal sätestatud,

osaliselt või täielikult peatada tollimaksu praegustest liikmesriikidest imporditavatelt toodetelt,

osaliselt või täielikult peatada tollimaksu kolmandatest riikidest imporditavatelt toodetelt, välja arvatud lõike 2 punktis a nimetatud tooted;

b) praeguse koosseisuga ühendus:

kaotab lõikes 1 nimetatud tollimaksud kiiremas tempos, kui seal sätestatud,

peatab osaliselt või täielikult tollimaksu Hispaaniast imporditavatelt toodetelt.

Toodete puhul, mis ei ole hõlmatud ühise turukorraldusega:

a) ei ole Hispaania Kuningriigil esimese lõigu punkti a esimeses ja teises taandes nimetatud meetmete kehtestamiseks otsust vaja; Hispaania
Kuningriik teatab võetavatest meetmetest teistele liikmesriikidele ja komisjonile;

b) komisjon võib osaliselt või täielikult peatada tollimaksu Hispaaniast imporditavatelt toodetelt.



Tollimaksude kiirendatud lähendamisest või tollimaksu peatamisest tulenevad maksumäärad ei või olla väiksemad kui tollimaksumäärad samade
toodete importimisel teistest liikmesriikidest.

5. Kui ühise tollitariifistiku alamrubriikidesse 15.17 B II ja 23.04 B kuuluvate toodete turul tekib erilisi raskusi, võib Hispaania Kuningriigil määruse nr
136/66/EMÜ artiklis 38 sätestatud korras lubada:

a) edasi lükata lõike 1 punkti c alusel tehtav tollimaksu vähendamine praeguse koosseisuga ühendusest importimisel;

b) edasi lükata lõike 2 punkti b alusel tehtav tollimaksu baasmäära ja ühise tollitariifistiku maksumäära vahelise erinevuse vähendamine;

c) suurendada eespool punktides a ja b osutatud imporditollimakse nii kauaks, kui on esile kerkinud raskuste lahendamiseks möödapääsmatult vaja.

Artikkel 76

1. Hispaania ja teiste liikmesriikide ning Hispaania ja kolmandate riikide vahelises kaubanduses kohaldatakse Hispaanias alates 1. märtsist 1986
toodete suhtes, mida ühinemise kuupäeval hõlmab ühine turukorraldus, praeguse koosseisuga ühenduses kehtivat süsteemi tollimaksude ja
samaväärse toimega maksude ning koguseliste piirangute ja samaväärse toimega meetmete osas, kui käesoleva peatüki sätetest ei tulene teisiti.

2. Toodete suhtes, mida 1. märtsil 1986 ühine turukorraldus ei hõlma, ei kohaldata tollimaksudega samaväärse toimega maksude kaotamist ning
koguseliste piirangute ja nendega samaväärse toimega meetmete järkjärgulist kaotamist käsitlevaid neljanda osa II jaotise sätteid kõnealuste
maksude, piirangute ja meetmete osas, kui need moodustavad ühinemise kuupäeval osa Hispaania või teise liikmesriigi siseriiklikust turukorraldusest.

Käesolev säte kehtib üksnes kuni ühise turukorralduse rakendumiseni nende toodete suhtes, mitte kauem kui 31. detsembrini 1995 ja sel määral, mil
see on tingimata vajalik, et tagada siseriikliku korralduse säilimine.

3. Hispaania Kuningriik kohaldab ühise tollitariifistiku nomenklatuuri alates 1. märtsist 1986.

Sel määral, mil ühenduse eeskirjade kohaldamisel ning eelkõige ühise turukorralduse ning käesolevas peatükis sätestatud üleminekumehhanismide
toimimises ei teki raskusi, võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega lubada Hispaania Kuningriigil lisada sellesse
nomenklatuuri senised siseriiklikud alajaotused, mis on hädavajalikud, et tollimaksude järkjärguline lähendamine ühisele tollitariifistikule või nende
kaotamine ühenduses toimuks käesolevas aktis sätestatud tingimustel.

Artikkel 77

Ilma et see piiraks artikli 94 kohaldamist, võib Hispaania Kuningriik vastavalt kindlaksmääratavatele üksikasjalikele eeskirjadele säilitada koguselised
piirangud järgmiste toodete importimisel kolmandatest riikidest:

a) järgmiste toodete puhul kuni 31. detsembrini 1989:

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kauba kirjeldus

07.01 Köögivili, värske või jahutatud:

B. Peakapsas, lillkapsas, rooskapsas:

I. Lillkapsas

G. Porgand, naeris, söögipeet, juurseller, redis jms. juurviljad:

ex II. Porgand ja naeris:

-Porgand

ex H. Sibul, šalottsibul, küüslauk:

-sibul ja küüslauk

M. Tomatid



08.02 Tsitrusviljad, värsked või kuivatatud:

A. Apelsinid

B. Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad); klementiinid,
vilkingid jms tsitrusviljade hübriidid:

ex II. - muud

-Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad)

C. Sidrunid

08.04 Viinamarjad, värsked või kuivatatud:

A. Värsked:

I. Lauaviinamarjad

08.06 Värsked õunad, pirnid ja aivad:

A. Õunad

B. Pirnid

08.07 Luuviljad, värsked:

A. Aprikoosid

ex B. Virsikud, sh nektariinid:

-Virsikud

b) määruse (EMÜ) nr 2759/75 artiklis 1 nimetatud toodete puhul kuni 31. detsembrini 1995:

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kauba kirjeldus

02.04 Muu liha ja söödav rups (subproduktid), värsked, jahutatud või
külmutatud:

ex A. Kodutuvi- ja -küülikuliha:

-Koduküülikuliha

11.01 Teraviljajahu:

A. Püülijahu nisust või meslinist

11.02 Teraviljatangud ja teraviljalihtjahu; muul viisil töödeldud teravili (nt
kroovitud, valtsitud, helvestatud, lihvitud, peenelt või jämedalt
purustatud, kuid muul viisil töötlemata), v.a rubriiki 10.06 kuuluv
riis; terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud teraviljaidud:

A. Teraviljatangud ja lihtjahu

B. Kroovitud teravili (purustatud kestadega või viljakestast
vabastatud) ja peenelt või jämedalt purustatud

C. Poleeritud

D. Jämedalt purustatud, muul viisil töötlemata

ex E. valtsitud teravili; helvestatud teravili:

-helvestatud teravili:

G. Terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud teraviljaidud

11.08 Tärklis; inuliin:

A. Tärklis:

III. Nisutärklis

11.09 Nisuvalk, kuivatatud või kuivatamata

c) toodete puhul, mille suhtes kehtib artiklis 81 osutatud täiendav mehhanism praeguse koosseisuga ühendusest Hispaaniasse importimiseks, välja
arvatud määrusega (EMÜ) nr 1035/72 hõlmatud tooted.



Artikkel 78

1. Import Hispaaniast praeguse koosseisuga ühendusse maksustatakse töötleva tööstuse kaitseks mõeldud komponendiga, mida kasutatakse teravilja-
ja riisituru ühise korraldusega hõlmatud toodete kolmandatest riikidest importimisel nõutava maksu arvutamiseks.

2. Hispaaniasse importimisel määratakse nimetatud komponendi suurus kindlaks sellega, et 1. jaanuaril 1985 kohaldatavast kaitsest lahutatakse
töötleva tööstuse kaitseks mõeldud komponent või komponendid; see summa ei või siiski ületada kõnealuse toote jaoks kinnitatud ühenduse
kaitsekomponendi taset. Kui erilised raskused summa suuruse selgitamisel ei võimalda Hispaanias kohaldatavat kaitsekomponenti kindlaks määrata,
kohaldab kõnealune liikmesriik viivitamata ühenduse kaitsekomponenti.

Selliste komponentidega maksustatakse import teistest liikmesriikidest; kolmandatest riikidest importimisel nõutava tollimaksu puhul asendavad need
ühenduse kaitsekomponenti.

3. Artiklit 75 kohaldatakse lõigetes 1 ja 2 nimetatud komponendi suhtes, mis loetakse baaskomponendiks. Kõnealused vähendused ja lähendamised
toimuvad siiski kaheksas etapis 12,5% kaupa kaheksa ühinemisele järgneva ja vastava põhisaaduse jaoks kindlaksmääratud turustusaasta alguses.

3. alajagu
Abi

Artikkel 79

1. Käesoleva artikli sätteid kohaldatakse abi, preemiate või muude samasuguste ühise põllumajanduspoliitika raames kehtestatud summade suhtes,
mille puhul II jaos viidatakse käesolevale artiklile.

2. Ühenduse abi kasutuselevõtuks Hispaanias kohaldatakse järgmisi sätteid:

a) Hispaanias alates 1. märtsist 1986 mingi konkreetse toote jaoks antava ühenduse abi tase võrdub summaga, mis määratakse kindlaksmääratava
kontrollperioodi jooksul Hispaania Kuningriigis varasema siseriikliku korra alusel antud abi alusel.

See summa ei või siiski ületada 1. märtsil 1986 praeguse koosseisuga ühenduses antavat abi.

Kui varasema siseriikliku korra alusel samalaadset abi ei antud ja kui järgmistest sätetest ei tulene teisiti, ei anta Hispaanias 1. märtsil 1986 ühenduse
abi.

b) Esimese turustusaasta alguses või selle puudumisel esimese ühinemisjärgse abitaotlemisperioodi alguses:

algatatakse Hispaanias ühenduse abi andmine tasemel, mis moodustab ühe seitsmendiku järgmisel turustusaastal või perioodil kohaldatavast
ühenduse abi summast,

või Hispaanias antava ühenduse abi taset lähendatakse erinevuse olemasolu korral praeguse koosseisuga ühenduses järgmiseks
turustusaastaks või perioodiks antava abi tasemele ühe seitsmendiku võrra nende kahe abi vahest.

c) Järgmiste turustusaastate või abitaotlemisperioodide alguses lähendatakse Hispaanias antava ühenduse abi taset praeguse koosseisuga ühenduses
järgmiseks turustusaastaks või perioodiks antava abi tasemele järjestikku ühe kuuendiku, ühe viiendiku, veerandi, ühe kolmandiku ja poole võrra
nende kahe abi vahest.

d) Ühenduse abi taset kohaldatakse Hispaanias täies ulatuses alates seitsmendast ühinemisjärgsest turustusaastast või abitaotlemisperioodist.

Artikkel 80



1. Ilma et see piiraks artikli 79 kohaldamist, lubatakse Hispaania Kuningriigil säilitada selline riiklik abi, mille kaotamine põhjustaks paratamatult
tõsiseid tagajärgi nii tootja- kui tarbijahindadele. Sellise abi võib siiski säilitada üksnes ajutiselt ja põhimõtteliselt järk-järgult vähenevalt kõige kauem
üleminekumeetmete kohaldamise perioodi lõpuni.

2. Nõukogu võtab artiklis 91 sätestatud tingimustel vastu käesoleva artikli sätete rakendamiseks vajalikud meetmed. Nende meetmete hulka kuulub
eelkõige lõikes 1 nimetatud abi nimekiri ja täpne sõnastus, abisumma, selle kaotamise ajakava, vähenemisskaala ning ühise põllumajanduspoliitika
nõuetekohase toimimise tagamiseks vajalikud üksikasjalikud eeskirjad; need üksikasjalikud eeskirjad peavad muu hulgas tagama võrdse juurdepääsu
Hispaania turule.

3. Kui peaks tekkima vajadus, võib üleminekumeetmete kohaldamise perioodi jooksul teha lõikes 2 osutatud vähenemisskaalast erandi.

4. alajagu
Täiendav kaubandusmehhanism

Artikkel 81

1. Praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania vahelises kaubanduses kehtestatakse täiendav mehhanism, edaspidi "TKM".

TKMi kohaldatakse 1. märtsist 1986 kuni 31. detsembrini 1995, välja arvatud lõike 2 punkti a esimeses taandes ja punkti b alapunktis cc nimetatud
toodete puhul, mille suhtes seda kohaldatakse 1. jaanuarist 1990 kuni 31. detsembrini 1995.

2. TKM hõlmab järgmisi tooteid:

a) praeguse koosseisuga ühendusse importimisel:

määruse (EMÜ) nr 1035/72 reguleerimisalasse kuuluvad puu- ja köögiviljasektori tooted,

määruse (EMÜ) nr 337/79 reguleerimisalasse kuuluvad veinisektori tooted,

ühise tollitariifistiku alamrubriiki 07.01 A II kuuluvad värsked kartulid.

b) Hispaaniasse importimisel:

aa) määruse (EMÜ) nr 337/79 reguleerimisalasse kuuluvad veinisektori tooted;

bb)

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kauba kirjeldus

01.02 Elusveised:

A. Koduveised:

ex II. Muud:

-välja arvatud härjavõitluseks mõeldud loomad

02.01. Rubriikidesse nr-d 01.01, 01.02, 01.03 või 01.04 kuuluvate
loomade liha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud:

A. Liha:

II. Veiseliha

B. Rups:

II. Muud:

b) Veiserups

02.06 Liha ja söödav rups (välja arvatud kodulinnumaks), soolatud,
soolvees, kuivatatud või suitsutatud:

C. Muud:



I. Veiserups

04.01 Rõõsk piim ja koor, kontsentreerimata, magustamata

04.02 Rõõsk piim ja koor, kontsentreerimata, magustamata:

A. Suhkrulisandita:

ex II. Piim ja koor, pulbri või graanulitena:

- inimtoiduks

B. Suhkrulisandiga:

I. Piim ja koor, pulbri või graanulitena:

a) Imikutoiduks mõeldud piim, hermeetiliselt suletud mahutis
netomassiga kuni 500 g ning rasvasisaldusega üle 10%, ent
mitte üle 27% massist

ex b) Muud:

-inimtoiduks

04.03 Või

04.04 Juust ja kohupiim:

A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, Appenzell, Vacherin
fribourgeois ja Tête de moine, riivimata ja pulbristamata

B. Glarusi ürdijuust (nn Schabziger), valmistatud lõssist,
segatud peeneksjahvatatud ürtidega

C. Sinihallitusjuust, riivimata, pulbristamata

C. Sulatatud juust, riivimata, pulbristamata

E. Muud:

I. Riivimata, pulbristamata, rasvasisaldusega kuni 40% kaalust
ja rasvavaba juustumassi veesisaldusega:

ex a) kuni 47%:

-välja arvatud kohupiim

b) Üle 47%, kuid mitte üle 72%:

1. Cheddar

ex 2. Muud:

-välja arvatud kohupiim

c) Üle 72%:

ex. 1. Müügipakendites netomassiga kuni 500 g

-välja arvatud kohupiim

ex. 2. Muud:

-välja arvatud kohupiim

II. Muud:

a) Riivitud või pulbristatud

ex b) Muud:

-välja arvatud kohupiim

cc)

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kauba kirjeldus

07.01 Köögivili, värske või jahutatud:

B. Peakapsas, lillkapsas, rooskapsas:

I. Lillkapsas

G. Porgand, naeris, söögipeet, juurseller, redis jms. juurviljad:

ex II. Porgand ja naeris:



-porgand

ex H. Sibul, šalottsibul, küüslauk:

-sibul ja küüslauk

M. Tomatid

08.02. Tsitrusviljad, värsked või kuivatatud:

A. Apelsinid

B. Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad); klementiinid,
vilkingid jms tsitrusviljade hübriidid:

ex II. Muud:

-mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad)

C. Sidrunid

08.04. Viinamarjad, värsked või kuivatatud:

A. Värsked:

I. Lauaviinamarjad

08.06 Värsked õunad, pirnid ja aivad:

A. Õunad

B. Pirnid

08.07. Luuviljad, värsked:

A. Aprikoosid

ex B. Virsikud, sh nektariinid:

-virsikud

dd)

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kauba kirjeldus

10.01 Nisu ja meslin (nisu ja rukki segu):

B. Muud:

ex I. Harilik nisu ja meslin:

-Leivajahuks kõlblik harilik nisu

3. Artiklis 82 sätestatud korra kohaselt võib teha otsuse kustutada TKMga hõlmatud toodete nimekirjast järgmised tooted:

a) veinisektori tooted, värsked kartulid ja inimtoiduks mõeldud piim pulbri või graanulitena teise ühinemisjärgse aasta ja iga järgmise aasta alguses;

b) puu- ja köögivili hiljemalt üheksa kuud enne neljanda ühinemisjärgse aasta lõppu ja iga järgmise aasta algust;

c) ülejäänud lõike 2 punktis b osutatud tooted alates viiendast ühinemisjärgsest aastast ja iga järgmise aasta alguses.

Nimetatud toodete puhul võetakse arvesse eelkõige olukorda tootmise tasandil ja turustusstruktuuri.

4. Seemneturu ühist korraldust käsitleva määruse (EMÜ) nr 2358/71 artiklis 11 sätestatud korra kohaselt võib selleks pädev kõnealuse määrusega
asutatud korralduskomitee otsustada allutada ajavahemikuks 1. märtsist 1986 kuni 31. detsembrini 1989 TKMile ühise tollitariifistiku alamrubriiki ex
07.01 A I kuuluva madalama kvaliteediga sertifitseeritud seemnekartuli import Hispaaniasse.

5. Kui ilmneb erilisi raskusi, võib Hispaania Kuningriigi taotluse põhjal ning vastavalt artiklis 82 sätestatud korrale täiendada Hispaaniasse importimisel
TKM alla kuuluvate toodete nimekirja nende määrusega (EMÜ) nr 1035/72 hõlmatud toodetega, mida ei ole nimetatud lõike 2 punktis b.



6. Komisjon esitab iga aasta alguses nõukogule aruande TKM toimimise kohta eelmisel aastal.

Artikkel 82

1. Moodustatakse ajutine komitee, mis koosneb liikmesriikide esindajatest ja mille eesistujaks on komisjoni esindaja.

2. Liikmesriikide esindajate hääli ajutises komitees arvestatakse EMÜ asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 sätestatud korras. Eesistuja ei hääleta.

3. Kui järgitakse käesolevas artiklis ettenähtud menetlust, edastab eesistuja küsimuse ajutisele komiteele kas omal algatusel või liikmesriigi esindaja
taotlusel.

4. Komisjoni esindaja esitab võetavate meetmete kava. Komitee esitab oma arvamuse eelnõu kohta aja jooksul, mille määrab esimees vastavalt
küsimuse kiireloomulisusele. Arvamus võetakse vastu 54häälelise häälteenamusega.

5. Komisjon võtab meetmed vastu ja kohaldab neid viivitamata, kui need on komitee arvamusega kooskõlas. Kui meetmed ei ole komitee arvamusega
kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule. Nõukogu võtab
meetmed vastu kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui nõukogu ei ole meetmeid võtnud ühe kuu möödudes pärast seda, kui asjaomases küsimuses tema poole pöörduti, peab kõnealused meetmed
võtma ja viivitamata rakendama komisjon, välja arvatud juhul, kui nõukogu ei ole lihthäälteenamusega kõnealuste meetmete vastu.

Artikkel 83

1. Iga turustusaasta alguses koostatakse määruse nr 136/66/EMÜ artiklis 38 või, olenevalt olukorrast, muude põllumajandusturgude ühist korraldust
käsitlevate määruste vastavates artiklites sätestatud korra kohaselt eelkalkulatsioon iga TKM alla kuuluva toote kohta. Värskete kartulite kohta
koostatakse kalkulatsioon määruse (EMÜ) nr 1035/72 artiklis 33 sätestatud korra kohaselt ning selles küsimuses on pädev kõnealuse määrusega
asutatud korralduskomitee.

Kõnealune kalkulatsioon koostatakse tootmis- ja tarbimiskalkulatsioonide põhjal Hispaanias või praeguse koosseisuga ühenduses; selle kalkulatsiooni
põhjal koostatakse sama korra kohaselt kõnealuseks turustusaastaks esialgne ajakava kaubanduse arengusuundade jaoks ja kinnitatakse impordi
soovituslik ülemmäär kõnealusel turul.

Ajavahemikuks 1. märtsist 1986 kuni 1986/87. turustusaasta alguseni koostatakse eraldi kalkulatsioon iga toote või tooterühma jaoks.

2. Järjestikune soovituslike ülemmäärade kinnitamine peab peegeldama teatavat progressi traditsiooniliste kaubavoogude osas, tagamaks turu
harmoonilist ja järkjärgulist avanemist ning vaba liikumise täielikku teostumist ühenduse piires üleminekumeetmete kohaldamise perioodi lõpus.

Sel eesmärgil määratakse lõikes 1 osutatud korras kindlaks iga-aastane ülemmäära kasvumäär. Üldise soovitusliku ülemmäära raames võib kinnitada
ülemmäärasid, mis vastavad kõnealuse turustusaasta eri perioodidele.

Artikkel 84

1. Kuni 31. detsembrini 1989 määratakse artiklis 83 osutatud ajakava koostamisel Hispaaniasse importimise tarvis kindlaks järgmiste toodete
"juhiskogus":

artikli 81 lõike 2 punkti b alapunktis bb nimetatud tooted, välja arvatud need, mis kuuluvad ühise tollitariifistiku rubriiki ex 04.02;

artikli 81 lõike 2 punkti b alapunktis dd osutatud tooted.

2. 1986. aastal kehtiv "juhiskogus" ja selle kasv järgmisel kolmel aastal eelmise aastaga võrreldes on järgmine:



Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kauba kirjeldus Juhiskogus Kasvumäär

01.02 Elusveised:

A. Koduveised:

ex II. Muud:

-välja arvatud härjavõitlusteks
mõeldud loomad

20 000 tonni
(millest:

elusloomad
12 000
pead

värske ja
jahutatud
liha 2000
tonni)

02.01 Rubriiki nr 01.01, 01.02, 01.03 või
01.04 kuuluvate loomade liha ja
söödav rups, värske, jahutatud või
külmutatud:

A. Liha:

II. Veiseliha

B. Rups:

II. Muud:

b) Veiserups

02.06 Liha ja söödav rups (välja arvatud
kodulinnumaks), soolatud, soolvees,
kuivatatud või suitsutatud:

C. Muud:

Veiseliha

04.01 Rõõsk piim ja koor,
kontsentreerimata, magustamata

200 000 tonni
(sellest 40 000
tonni piima ja
koort väike-
pakendites)

10%, 12,5%,
15%

04.03 Või 1000 tonni 15%, 15%,
15%

04.04 Juust ja kohupiim:

A. Emmental, Gruyère, Sbrinz,
Bergkäse, Appenzell, Vacherin
fribourgeois ja Tête de moine,
riivimata, pulbristamata

B. Glaruse ürdijuust (nn
Schabziger), valmistatud lõssist,
segatud peeneksjahvatatud ürtidega

C. Sinihallitusjuust, riivimata,
pulbristamata

D. Sulatatud juust, riivimata,
pulbristamata

E. Muud:

I. Riivimata, pulbristamata, rasva-
sisaldusega kuni 40% kaalust ja
rasvavaba massi veesisaldusega:

ex a) kuni 47%:

-välja arvatud kohupiim

b) üle 47%, kuid mitte üle 72%:

1. Cheddar

ex 2. Muud:

-välja arvatud kohupiim

c) üle 72%:

ex 1. Müügipakendites netomassiga
kuni 500 g

-välja arvatud kohupiim

ex 2. Muud:

-välja arvatud kohupiim

II. Muud:

a) Riivitud või pulbristatud

ex b) Muud:

14.000 tonni 15%, 15%,
15%



-välja arvatud kohupiim

10.01 Nisu ja meslin (nisu ja rukki segu):

B. Muud:

ex I. Harilik nisu ja meslin:

-leivajahuks kõlblik harilik nisu

175.000 tonni 15%, 15%,
15%

Piima- ja piimatoodeteturu ühist korraldust käsitleva määruse (EMÜ) nr 804/68 artiklis 30 või, olenevalt olukorrast, muude asjaomaste
põllumajandusturgude ühist korraldust käsitlevate määruste vastavates artiklites sätestatud korras võib teha otsuse, et eespool nimetatud
"juhiskoguseid" väljendatakse iga ühise turukorralduse nõudeid järgides, võttes arvesse artiklis 83 nimetatud eelkalkulatsiooni koostamise üksik-
asjalikke eeskirju.

3. Kui vaja, jagatakse eespool nimetatud "juhiskogused" eri toodete vahel olenevalt olukorrast lõikes 2 sätestatud korra kohaselt.

4. Asjaomase aja jooksul ei või "juhiskogust" ületada, välja arvatud siis, kui olenevalt olukorrast tehakse lõikes 2 nimetatud korra kohaselt vastav
otsus.

Kui selline otsus tehakse, võetakse kõnealuse toote eelkalkulatsiooni silmas pidades eriti arvesse arengusuundi Hispaania siseriiklikus nõudluses ja
turuhindade arengus Hispaanias.

Artikkel 85

1. Ilma et see piiraks artikli 84 lõike 4 kohaldamist, peab komisjon juhul, kui ühendusesisese kaubanduse arengu uuringud näitavad, et impordis on
toimunud oluline kasv või seda on ette näha, ning kui selle olukorra tulemusena jõutakse mingi toote jooksva turustusaasta või selle osa impordi
soovitusliku ülemmäärani või see ülemmäär ületatakse, liikmesriigi taotlusel või omal algatusel kiirmenetluse korras otsustama:

vajalikud ajutised kaitsemeetmed, mida kohaldatakse kuni lõikes 3 sätestatud püsimeetmete jõustumiseni,

asjaomase sektori korralduskomitee kokkukutsumise eesmärgiga vaagida vajalikke meetmeid.

2. Kui eelmises lõikes osutatud olukord põhjustab turul olulisi häireid, võib liikmesriik paluda komisjonil võtta viivitamata lõikes 1 osutatud ajutisi
kaitsemeetmeid. Selleks teeb komisjon otsuse 24 tunni jooksul taotluse saamisest arvates.

Kui komisjon ei tee otsust selle aja jooksul, võib taotlev liikmesriik võtta ajutisi kaitsemeetmeid, millest teatatakse viivitamata komisjonile.

Neid meetmeid kohaldatakse kuni selle ajani, mil komisjon on esimeses lõigus osutatud taotluse suhtes oma otsuse teinud.

3. Püsimeetmed võetakse vastu niipea kui võimalik määruse nr 136/66/EMÜ artiklis 38 või, olenevalt olukorrast, muude põllumajandusturgude ühist
korraldust käsitlevate määruste vastavates artiklites sätestatud korras.

Need meetmed võivad hõlmata:

a) kas soovitusliku ülemmäära uuesti läbi vaatamist, kui kõnealusel turul ei ole impordi arengule järgnenud olulisi häireid;

b) või vastavalt olukorra tõsidusele, mida hinnatakse eelkõige turuhindade ja kaubavahetuse mahu arengutendentside põhjal, impordi piiramist või
peatamist praeguse koosseisuga ühenduse turul või Hispaania turul.

Punktis b osutatud piiravaid meetmeid võib võtta üksnes sellises ulatuses ja sellise aja jooksul, nagu on möödapääsmatult vaja häire lõpetamiseks.
Praeguse koosseisuga ühenduse puhul võivad nimetatud meetmed piirduda selle teatavate piirkondade jaoks mõeldud impordiga, tingimusel et nad
sisaldavad sätteid, mis võimaldavad vältida kaubandushäireid.

4. TKM kohaldamine ei või mingil juhul Hispaaniast või praeguse koosseisuga ühendusest pärit toodetele kaasa tuua vähem soodsat kohtlemist kui



see, mis saab osaks asjaomastes piirkondades müüdavatele enamsoodustusrežiimi alla kuuluvatest kolmandatest riikidest pärit toodetele.

5. alajagu
Muud sätted

Artikkel 86

Mis tahes tootevarud, mis on Hispaania territooriumil 1. märtsil 1986 vabas ringluses ja ületavad koguse, mida võidaks käsitleda kui normaalset
ülekandevaru, peab Hispaania Kuningriik kõrvaldama omal kulul vastavalt täpsustatavale ühenduse korrale tähtaja jooksul, mis tuleb artiklis 91
sätestatud tingimustel selleks seada. Normaalse ülekandevaru mõiste määratletakse iga toote suhtes vastavalt kriteeriumidele ja eesmärkidele, mis
on iseloomulikud igale ühisele turukorraldusele.

Artikkel 87

Mitmesuguste ühise põllumajanduspoliitika raames sätestatud summade kinnitamisel, välja arvatud artiklis 68 nimetatud hindade puhul, võetakse
arvesse kohaldatud hüvitissummat või selle puudumisel registreeritud või majanduslikult õigustatud hinnavahet ning vajaduse korral ka tollimaksude
mõju, välja arvatud järgmistel asjaoludel:

-kui kaubandushäirete tekkimine ei ole tõenäoline või

-kui ühise põllumajanduspoliitika häireteta toimimine nõuab, et seda summat, vahet või mõju ei võetaks arvesse, või kui see muudab sellise
arvessevõtmise ebasoovitavaks.

Artikkel 88

1. Nõukogu võtab artiklis 91 sätestatud tingimustel vastu korra, mida Hispaania Kuningriik kohaldab Portugali Vabariigi suhtes.

2. Uute liikmesriikide ja praeguse koosseisuga ühenduse vahelises kaubanduses lõikes 1 osutatud korra rakendamiseks vajalikud meetmed võetakse
vastu, olenevalt olukorrast, kas artiklis 91 sätestatud tingimustel või artikli 89 lõikes 1 sätestatud korras.

Artikkel 89

1. Kui erijuhtudel ei nähta ette teisiti, võtab nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega ja komisjoni ettepaneku põhjal vastu käesoleva peatüki
vajalikud rakendussätted.

Need sätted võivad eelkõige ette näha piisavaid meetmeid, et vältida kaubandushäireid Hispaania ja teiste liikmesriikide vahelises kaubanduses.

2. Nõukogu võib ühehäälselt ja komisjoni ettepaneku põhjal pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist teha käesoleva peatüki sätetes kohandusi,
mis võivad osutuda vajalikuks ühenduse eeskirjade muutmise tõttu.

Artikkel 90

1. Kui selleks, et kergendada Hispaanias üleminekut seniselt korralduselt ühise turukorralduse rakendamisest tulenevale korraldusele, nagu see on
sätestatud käesolevas peatükis, on vaja üleminekumeetmeid, ning eriti kui teatavate toodete puhul ilmneb arvestatavaid raskusi uue korra
rakendamisel graafikujärgseks kuupäevaks, võetakse sellised meetmed vastu korra kohaselt, mis on sätestatud määruse nr 136/66/EMÜ artiklis 38
või, olenevalt olukorrast, muude põllumajandusturgude ühist korraldust käsitlevate määruste vastavates artiklites. Selliseid meetmeid võib võtta kuni
31. detsembrini 1987, ent neid ei või kohaldada pärast kõnealust kuupäeva.

2. Nõukogu võib ühehäälselt ja komisjoni ettepaneku põhjal pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist pikendada lõikes 1 osutatud tähtaega.

Artikkel 91



1. Käesolevas ühinemisaktis piiritlemata üleminekumeetmed, mis on seotud ühise põllumajanduspoliitika alaste aktide kohaldamisega, muu hulgas
ühinemise tõttu vajalike struktuuridega, võetakse vastu enne ühinemist vastavalt lõikes 3 sätestatud korrale ning need jõustuvad mitte enne
ühinemise kuupäeva.

2. Lõikes 1 osutatud üleminekumeetmed on artikli 75 lõikes 3 ning artiklites 80, 86, 88, 126 ja 144 nimetatud meetmed.

3. Lõikes 1 osutatud üleminekumeetmed võtab vastu nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega ja komisjoni ettepaneku põhjal või komisjon, kes teeb
otsuse artikli 90 lõikes 1 sätestatud korras, vastavalt sellele, kumb nendest kahest institutsioonist on vastu võtnud esialgse akti, millega need
meetmed on seotud.

II jagu
Teatavate ühiste turukorraldustega seotud sätted

1. alajagu
Õlid ja rasvad

Artikkel 92

1. Oliiviõli puhul kohaldatakse artiklite 68 ja 72 sätteid sekkumishinna suhtes.

2. Kümneaastase üleminekuperioodi jooksul viiakse niiviisi Hispaania jaoks kinnitatud hind igal aastal turustusaasta alguses vastavusse ühise hinna
tasemega järgmise korra kohaselt:

-kuni muudatuste jõustumiseni acquis communautaire'is viiakse Hispaanias kehtiv hind vastavusse igal aastal ühe kahekümnendiku võrra esialgsest
erinevusest selle hinna ja ühise hinna vahel;

-alates muudatuste jõustumisest acquis communautaire'is korrigeeritakse Hispaanias kehtivat hinda nimetatud liikmesriigis kehtiva hinna ja enne iga
lähendamist kehtiva ühise hinna vahe võrra, mis jagatakse üleminekumeetmete kohaldamise perioodi lõpuni jäävate aastate arvuga; selle arvutuse
tulemusena tekkivat hinda kohandatakse võrdeliselt ühise hinna muutustega järgmise turustusaasta jooksul.

3. Tehes otsuse EMÜ asutamislepingu artikli 43 lõikes 2 sätestatud korras, märgib nõukogu, et lõike 2 teise taande kohaldamiseks vajalikud
tingimused on täidetud. Hindade lähendamine toimub kooskõlas viimase sättega alates sellisele märkimisele järgneva turustusaasta algusest.

4. Artikli 72 kohaldamisest tulenevat hüvitissummat tuleb vajaduse korral korrigeerida praeguse koosseisuga ühenduses ja Hispaanias kohaldatava
ühenduse tarbimisabi vahe põhjal.

Artikkel 93

1. Õliseemnete puhul kohaldatakse artiklit 68 rapsi-, rüpsi- ja päevalilleseemne taotlushinna ning sojaoa soovitushinna suhtes.

Linaseemne suhtes Hispaanias 1. märtsil 1986 kohaldatav soovitushind kinnitatakse külvikorra alusel konkureerivate toodete Hispaanias ja praeguse
koosseisuga ühenduses kindlaksmääratud kontrollperioodi jooksul kehtinud hindade vahe põhjal. Hispaanias kohaldatav soovitushind ei või siiski
ületada ühist hinda.

2. Ajavahemikus, mil kohaldatakse üleminekumeetmeid, viiakse niiviisi Hispaania jaoks kinnitatud hind igal aastal turustusaasta alguses vastavusse
ühise hinna tasemega. Hindade lähendamine toimub 10 etapis, kusjuures artikli 70 sätteid kohaldatakse mutatis mutandis.

3. Hispaanias kehtiv rapsi-, rüpsi- ja päevalilleseemne sekkumishind ja sojaoa miinimumhind tuletatakse vastavalt lõikes 1 ja 2 osutatud
taotlushinnast ja soovitushinnast kooskõlas asjaomase ühise turukorralduse eeskirjadega.

4. Kuni 31. detsembrini 1990 võetakse määruse nr 136/66/EEC alla kuuluvate õlitoodetega, välja arvatud oliiviõlitoodete ning ühise tollitariifistiku
rubriiki nr 15.13 kuuluvate toodetega kauplemisel vastu kohased meetmed, võtmaks arvesse nende õlide hinna erinevust Hispaanias ja praeguse



koosseisuga ühenduses.

Artikkel 94

1. Hispaania Kuningriik kohaldab kuni 31. detsembrini 1990 vastavalt kindlaksmääratavatele üksikasjalikele eeskirjadele süsteemi, et kontrollida:

a) nende toodete koguseid, mis on nimetatud määruse nr 136/66/EMÜ artikli 1 lõike 2:

-punktis a, välja arvatud ühise tollitariifistiku alamrubriiki ex 12.01 B kuuluvad sojaoad,

-punktis b, välja arvatud ühise tollitariifistiku alamrubriikidesse 15.17 B II ja 23.04 B kuuluvad tooted,

Hispaania siseturul, et hoida neid koguseid Hispaanias aastatel 1983 ja 1984 keskmise tarbimise alusel määratud tasemel, mida on kohandatud
tarnevajaduste prognoositavate arengusuundade põhjal;

b) punktis a nimetatud õlide ja margariini tarbijahindade taset, et kuni 31. detsembrini 1990 põhimõtteliselt säilitada 1984/85. turustusaastal
saavutatud hinnatase eküüdes väljendatuna.

Punktis a nimetatud kontrollisüsteem seisneb Hispaanias impordi suhtes kohaldatava kauplemiskorra asendamises 1. märtsil 1986 koguseliste
impordipiirangute süsteemiga, mis on avatud nii praeguse koosseisuga ühenduse kui ka kolmandate riikide suhtes ilma ettevõtjate vahel vahet
tegemata.

2. Kuni 31. detsembrini 1990 kehtib sojaoa Hispaaniasse importimise suhtes kohustus eksportida nende pressimisel saadud õli ning tooted, mis
ületavad lõike 1 punkti a alusel Hispaania turule lubatava koguse.

3. Erandlikel asjaoludel võib käesolevas artiklis määratletud kontrollisüsteemi selle alla kuuluvate toodete suhtes muuta sel määral, mil see on vajalik,
et vältida tasakaalustamatust mitmesuguste õlide turul.

Kõnealused muudatused võetakse vastu direktiivi 136/66/EMÜ artiklis 38 sätestatud korra kohaselt.

Artikkel 95

1. Ühenduse abi oliiviõli tootmiseks kohaldatakse Hispaanias alates 1. märtsist 1986. Abi kinnitatakse esimeseks korraks ja viiakse
üleminekumeetmete kohaldamise perioodi jooksul vastavusse praeguse koosseisuga ühenduses antava abi tasemega, kusjuures artikli 79 sätteid
kohaldatakse mutatis mutandis.

Ühenduse abi oliiviõli tarbimiseks kehtestatakse Hispaanias alates 1. jaanuarist 1991 vastavalt kindlaksmääratavale ajakavale sellises ulatuses, mis on
vajalik, et jõuda üleminekumeetmete kohaldamise perioodi lõpuks ühisele tasemele.

2. Hispaanias toodetavale rapsi-, rüpsi- ja päevalilleseemnele ning sojaoale ja linaseemnele antav abi:

-kehtestatakse Hispaanias alates esimese ühinemisjärgse turustusaasta algusest ning

-seda suurendatakse seejärel artikli 94 lõikes 1 osutatud kontrollimehhanismi kohaldamisaja jooksul,

võttes aluseks olenevalt olukorrast kas Hispaanias kohaldatava taotlus- või soovitushinna lähendamise ühise hinna tasemele.

Eelmises lõigus osutatud aja möödudes võrdub Hispaanias antav abi nimetatud liikmesriigis kohaldatava taotlus- või soovitushinna ja
maailmaturuhinna vahega, mida on vähendatud Hispaania Kuningriigis kolmandatest riikidest imporditavate toodete suhtes kohaldatavate tollimaksude
võrra.



3. Abi, mida antakse lõikes 2 osutatud seemnete ja ubade jaoks, mis on toodetud Hispaanias ja töödeldud praeguse koosseisuga ühenduses, ning
samade seemnete ja ubade jaoks, mis on toodetud praeguse koosseisuga ühenduses ja töödeldud Hispaanias, kohandatakse nii, et võetaks arvesse
nende seemnete ja ubade ning kolmandatest riikidest imporditavate seemnete ja ubade hinnataseme vahet.

4. Peale selle võetakse rapsi-, rüpsi- ja päevalilleseemne jaoks antava abi arvutamisel arvesse vajaduse korral kohaldatavat diferentsiaalsummat.

Artikkel 96

1986/87.-1994/95. turustusaastatel kinnitatakse Hispaanias toodetava rapsi-, rüpsi- ja päevalilleseemne jaoks konkreetsed tagatiskünnised.

Need konkreetsed tagatiskünnised määratakse kindlaks kriteeriumide alusel, mis on tegelikult võrreldavad praeguse koosseisuga ühenduses
tagatiskünniste kinnitamiseks kehtestatud kriteeriumidega, võttes arvesse kõrgeimat tootmistaset, mis on registreeritud ühel järgmistest
turustusaastatest: 1982/83, 1983/84 ja 1984/85.

Kui konkreetne tagatiskünnis ületatakse, kohaldatakse ühisvastutustrahvi kooskõlas korraga, mis vastab praeguse koosseisuga ühenduses
kohaldatavale korrale, ning sama ülemmääraga.

Artikkel 97

1. Kui artiklis 94 osutatud kontrollisüsteem on kehtivuse kaotanud, kohaldab Hispaania Kuningriik oliiviõli sektoris, õliseemnete ja -viljade sektoris ning
nendest saadud toodete sektoris enamsoodustus-, lepingulist või autonoomset korda, mida ühendus kohaldab kolmandate riikide suhtes.

2. Alates 1. jaanuarist 1991 kohaldab Hispaania Kuningriik tollimaksu, mille puhul 31. detsembril 1990 tegelikult kohaldatava tollimaksumäära ja
tollimaksu soodusmäära vahelist erinevust vähendatakse vastavalt järgmisele ajakavale:

-1. jaanuaril 1991 vähendatakse erinevust 83,3%ni esialgsest erinevusest;

-1. jaanuaril 1992 vähendatakse erinevust 66,6%ni esialgsest erinevusest;

-1. jaanuaril 1993 vähendatakse erinevust 49,9%ni esialgsest erinevusest;

-1. jaanuaril 1994 vähendatakse erinevust 33,2%ni esialgsest erinevusest;

-1. jaanuaril 1995 vähendatakse erinevust 16,5%ni esialgsest erinevusest.

Hispaania Kuningriik kohaldab soodusmäärasid tervikuna alates 1. jaanuarist 1996.

2. alajagu
Piim ja piimatooted

Artikkel 98

1. Kuni esimese hindade lähendamiseni kinnitatakse Hispaanias või ja lõssipulbri suhtes kohaldatavad sekkumishinnad tasemel, mis vastab selles
liikmesriigis varasema siseriikliku korra alusel kindlaksmääratava kontrollperioodi jooksul registreeritud hinnatasemele.

Seejärel vähendatakse erinevust nende hindade ja vastavate ühises turukorralduses sätestatud eeskirjade kohaselt Hispaanias piima suhtes esimeses
lõigus osutatud kontrollperioodi jooksul kohaldatava tagatud hinna alusel arvutatud hindade vahel järk-järgult nõnda, et neljandal lähendamisel
võrdub see poolega esialgsest erinevusest ja kaotatakse täielikult seitsmendal lähendamisel.

Artiklit 70 kohaldatakse mutatis mutandis; samuti kohaldatakse artiklit 72.

Hüvitissummasid loomasöödaks mõeldud lõssi ja lõssipulbri jaoks võib siiski vähendada määruse (EMÜ) nr 804/68 artiklis 30 sätestatud korras.

2. Piimatoodete, välja arvatud või ja lõssipulbri hüvitissumma kinnitatakse koefitsientide abil, mis tuleb kindlaks määrata.



Artikkel 99

1. Kui teisest lõigust ei tulene teisiti, võib Hispaania Kuningriik pastöriseeritud rõõsa piima turustamisel kuni 31. detsembrini 1986 säilitada meiereide
siseriiklikud ainukontsessioonid.

Need ainukontsessioonid ei või takistada praegustest liikmesriikidest imporditud pastöriseeritud rõõsa piima vaba turustamist Hispaanias.

2. Hispaania Kuningriik teatab lõike 1 alusel võetud meetmetest komisjonile hiljemalt kolm kuud enne ühinemise kuupäeva.

3. alajagu
Veise- ja vasikaliha

Artikkel 100

Artiklit 68 kohaldatakse Hispaanias tagatud hindade suhtes ja praeguse koosseisuga ühenduses sekkumisostuhindade suhtes, mis kehtivad võrreldava
kvaliteedi puhul, mis määratakse kindlaks ühenduse täiskasvanud veiste liigitusskaala alusel. Hispaanias kehtiva sekkumisostuhinna suhtes
kohaldatakse artikleid 70 ja 72.

Artikkel 101

Muude määruse (EMÜ) nr 805/68 artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud toodete hüvitissumma kinnitatakse koefitsientide abil, mis tuleb kindlaks
määrata.

Artikkel 102

Ammlehmade pidamise lisatasu suhtes kohaldatakse artiklit 79.

4. alajagu
Tubakas

Artikkel 103

1. Iga sordi või sortiderühma jaoks kinnitatud sekkumishinna suhtes kohaldatakse artiklit 68 ja, kui see on kohane, artiklit 70.

2. Lõikes 1 nimetatud sekkumishinnale vastav soovitushind kinnitatakse Hispaanias esimeseks ühinemisjärgseks saagikoristuseks vastavalt määruse
(EMÜ) nr 727/70 (toortubakaturu ühise korralduse kohta) artikli 2 lõike 2 teisele lõigule tasemel, mis kajastab soovitushinna ja sekkumishinna
vahelist suhet.

5. alajagu
Lina ja kanep

Artikkel 104

Lina- ja kanepikiu suhtes kohaldatakse artiklit 79.

6. alajagu
Humal

Artikkel 105



Määruse (EMÜ) nr 1696/71 artiklis 12 osutatud humalatootjatele antavat abi kohaldatakse Hispaanias alates esimesest ühinemisjärgsest
saagikoristusest.

7. alajagu
Seemned

Artikkel 106

Määruse (EMÜ) nr 2358/71 artiklis 3 osutatud seemnete jaoks antava abi suhtes kohaldatakse artiklit 79.

8. alajagu
Siidiussid

Artikkel 107

Siidiusside kasvatamiseks antava abi suhtes kohaldatakse artiklit 79.

9. alajagu
Suhkur ja isoglükoos

Artikkel 108

Valge suhkru sekkumishinna ja suhkrupeedi baashinna suhtes kohaldatakse artikleid 68, 70 ja 72.

Hüvitissummat korrigeeritakse siiski ühise turukorralduse tõrgeteta toimimise jaoks vajalikus ulatuses ladustamiskulude hüvitismaksu mõju võrra.

Artikkel 109

Toorroosuhkru ja määruse (EMÜ) nr 1785/81 (suhkruturu ühise korralduse kohta) artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud toodete, välja arvatud värske
suhkrupeedi, ning artikli 1 lõike 1 punktides d ja f nimetatud toodete suhtes kehtiva hüvitissumma võib kinnitada ulatuses, mis on vajalik, et vältida
häireid praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania vahelises kaubanduses.

Sellisel juhul tuletatakse hüvitissummad kõnealuse põhisaaduse hüvitissummast koefitsientide abil, mis tuleb kindlaks määrata.

Artikkel 110

Hispaania Kuningriigil lubatakse kõige kauem kuni 31. detsembrini 1995 anda siseriiklikku kohanemisabi A-ja B-suhkrupeedi tootjatele määruses
(EMÜ) nr 1785/81 määratletud tähenduses. Selle abi summa ei või ületada 23,64% ühenduses kõnealuseks turustusaastaks kinnitatud suhkrupeedi
baashinnast.

10. alajagu
Teravili

Artikkel 111

1. Teraviljasektoris kohaldatakse sekkumishinna suhtes artikleid 68, 70 ja 72.

2. Nende teraviljade puhul, millele ei ole kinnitatud sekkumishinda, tuletatakse kohaldatav hüvitissumma odra suhtes kohaldatavast hüvitissummast,



võttes arvesse asjaomaste teraviljade künnishindade vahelist suhet.

3. Määruse (EMÜ) nr 2727/75 (teraviljaturu ühise korralduse kohta) artikli 1 punktis c nimetatud toodete suhtes kehtiv hüvitissumma tuletatakse
nendega seotud teraviljade suhtes kohaldatavast hüvitissummast koefitsientide abil, mis tuleb kindlaks määrata.

Artikkel 112

Odra miinimumerikaal, mille puhul sekkumine Hispaanias on lubatav, kinnitatakse järgmiselt:

-ajavahemikuks 1. märtsist 1986 kuni 1986/87. turustusaasta lõpuni 60 kilogrammi hektoliitri kohta,

-1987/88. turustusaastaks 61 kilogrammi hektoliitri kohta,

-1988/89. turustusaastaks 62 kilogrammi hektoliitri kohta.

Hispaanias kohaldatavat kaera sekkumishinda vähendatakse järgmiselt:

-ajavahemikuks 1. märtsist 1986 kuni 1986/87. turustusaasta lõpuni 4%,

-1987/88. turustusaastal 3%,

-1988/89. turustusaastal 2%.

Artikkel 113

Määruse (EMÜ) nr 2727/75 artiklis 10 nimetatud kõva nisu jaoks antava abi suhtes kohaldatakse artiklit 79.

11. alajagu
Sealiha

Artikkel 114

1. Searümba kilogrammi kohta kehtiv hüvitissumma arvutatakse ühenduses ühe kilogrammi sealiha tootmiseks vajamineva söödateraviljakoguse
suhtes kehtivate hüvitissummade alusel. Esimese nelja ühinemisjärgse turustusaasta jooksul seda summat siiski ei kohaldata.

2. Määruse (EMÜ) nr 2759/75 (sealihaturu ühise korralduse kohta) artikli 1 lõikes 1 osutatud toodete, välja arvatud searümpade suhtes kehtiv
hüvitissumma tuletatakse lõikes 1 osutatud hüvitissummast koefitsientide abil, mis tuleb kindlaks määrata.

3. Kui on oht, et Hispaanias toimub liigne sekkumine eraladustamiseks antava abi alusel või vajaduse korral määruse (EMÜ) nr 2759/75 artikli 20
alusel otsustatud avaliku kokkuostu alusel, võib kuni 31. detsembrini 1989 nimetatud määruse artiklis 24 sätestatud korras teha otsuse kehtestada
nimetatud liikmesriigis vajalikud piirangud mis tahes päritolu impordi suhtes sealihasektoris.

12. alajagu
Munad

Artikkel 115

1. Ühe kilogrammi koorega munade suhtes kehtiv hüvitissumma arvutatakse ühenduses ühe kilogrammi koorega munade tootmiseks vajamineva



söödateraviljakoguse suhtes kehtiva hüvitissumma alusel.

2. Ühe haudemuna suhtes kehtiv hüvitissumma arvutatakse ühenduses ühe haudemuna tootmiseks vajamineva söödateraviljakoguse suhtes kehtiva
hüvitissumma alusel.

3. Määruse (EMÜ) nr 2771/75 (munaturu ühise korralduse kohta) artikli 1 lõike 1 punktis b osutatud toodete suhtes kehtiv hüvitissumma tuletatakse
koorega munade suhtes kehtivast hüvitissummast koefitsientide abil, mis tuleb kindlaks määrata.

13. alajagu
Kodulinnud

Artikkel 116

1. Ühe kilogrammi tapetud kodulindude kohta kehtiv hüvitissumma arvutatakse linnuliikide kaupa diferentseeritud hüvitissummade alusel, mis
kehtivad ühenduses ühe kilogrammi tapetud kodulindude tootmiseks vajamineva söödateraviljakoguse suhtes.

2. Ühe tibu suhtes kehtiv hüvitissumma arvutatakse ühenduses ühe tibu tootmiseks vajamineva söödaviljakoguse suhtes kehtiva hüvitissumma alusel.

3. Määruse (EMÜ) nr 2777/75 (linnulihaturu ühise korralduse kohta) artikli 1 lõike 2 punktis d osutatud toodete suhtes kehtiv hüvitissumma
tuletatakse tapetud koidulindude suhtes kehtivast hüvitissummast koefitsientide abil, mis tuleb kindlaks määrata.

14. alajagu
Riis

Artikkel 117

1. Riisi puhul kohaldatakse toorriisi sekkumishinna suhtes artikleid 68, 70 ja 72.

2. Kooritud riisi hüvitissummaks on toorriisi hüvitissumma, mis arvestatakse ümber määruse nr 467/67/EMÜ artiklis 1 nimetatud ümberarvestuskursi
alusel.

3. Täielikult kroovitud riisi hüvitissummaks on kooritud riisi hüvitissumma, mis arvestatakse ümber määruse nr 467/67/EMÜ artiklis 1 nimetatud
ümberarvestuskursi alusel.

4. Poolkroovitud riisi hüvitissummaks on täielikult kroovitud riisi hüvitissumma, mis arvestatakse ümber määruse nr 467/67/EMÜ artiklis 1 nimetatud
ümberarvestuskursi alusel.

5. Määruse (EMÜ) nr 1418/76 (riisituru ühise korralduse kohta) artikli 1 lõike 1 punktis c osutatud toodete suhtes kehtiv hüvitissumma tuletatakse
nendega seotud toodete suhtes kohaldatavast hüvitissummast koefitsientide abil, mis tuleb kindlaks määrata.

6. Purustatud riisi hüvitissumma kehtestatakse tasemel, mis võtab arvesse Hispaanias kehtiva tarnehinna ja künnishinna vahet.

15. alajagu
Puu- ja köögiviljatooted

Artikkel 118

Toodete puhul, mille suhtes kehtib määruse (EMÜ) nr 516/77 (puu- ja köögiviljatoodete turu ühise korralduse kohta) artiklis 3 sätestatud toetuste
süsteem, kohaldatakse Hispaanias järgmisi sätteid.

1. Kuni artiklis 70 nimetatud esimese hindade lähendamiseni määratakse määruse (EMÜ) nr 516/77 artiklis 3b osutatud miinimumhind kindlaks
järgmiselt:



-töötlemiseks mõeldud saaduste puhul Hispaanias varasema siseriikliku süsteemi alusel kinnitatud hinna põhjal;

-sellise hinna puudumise korral töötlemiseks mõeldud saaduste eest Hispaanias tootjatele makstavate hindade põhjal, nagu need on registreeritud
kontrollperioodi jooksul, mis tuleb kindlaks määrata.

2. Kui 1 nimetatud miinimumhind on:

-ühisest hinnast madalam, kohandatakse Hispaanias kehtivat hinda iga ühinemisjärgse turustusaasta alguses artiklis 70 sätestatud korra kohaselt.

-ühisest hinnast kõrgem, võetakse Hispaanias ühinemisel kasutusele ühine hind.

3. a) Tomatitoodete puhul tuletatakse esimeseks neljaks ühinemisjärgseks aastaks Hispaanias antava ühenduse abi summa praeguse koosseisuga
ühenduses antava abi summast, võttes arvesse lõike 2 kohaldamisest tulenevaid miinimumtootjahindu, enne kui seda viimati nimetatud abi võidakse
vähendada praeguse koosseisuga ühenduses nendele toodetele kinnitatud tagatiskünnise ületamise tõttu.

Kui praeguse koosseisuga ühenduses künnis ületatakse ning kui see osutub vajalikuks, et tagada Hispaania ja ühenduse tootjate vahel normaalseid
konkurentsitingimusi, otsustatakse määruse (EMÜ) nr 516/77 artiklis 20 sätestatud korras kohaldada artikli 72 lõike 3 punkti a kohaselt
hüvitissummat, mis võib olla kõige rohkem võrdne Hispaania jaoks kinnitatud abi ja selle abi vahega, mis oleks tuletatud ühenduse kinnitatud abist,
ning sellega maksustab Hispaania Kuningriik ekspordi kolmandatesse riikidesse. Määruses (EMÜ) nr 1320/85 osutatud korra lõppedes ei nõuta siiski
hüvitissumma tasumist, kui on tõestatud, et Hispaania toode ei ole saanud Hispaanias antavat ühenduse abi.

Mingil juhul ei või Hispaanias kohaldatav abi ületada praeguse koosseisuga ühenduses antavat abi.

b) Esimese nelja ühinemisjärgse turustusaasta jooksul piirdub ühenduse abi andmine Hispaanias iga turustusaasta kestel sellise töödeldud saaduste
kogusega, mis vastab järgmistele värske tomati kogustele:

370 000 tonni tomatikontsentraadi tootmiseks,

209 000 tonni tervete kooritud tomatite tootmiseks,

88 000 tonni muude tomatitoodete tootmiseks.

Kõnealuse ajavahemiku lõppedes võetakse ühenduse künniste kinnitamisel arvesse eespool kinnitatud koguseid, mida on kohandatud selle
ajavahemiku jooksul ühenduse künnistes tehtud muudatuste põhjal.

4. Tomatitoodete puhul viienda ja kuuenda ühinemisjärgse turustusaasta jooksul ja muude toodete puhul kuue ühinemisjärgse turustusaasta jooksul
tuletatakse Hispaanias antava ühenduse abi summa praeguse koosseisuga ühenduse jaoks kinnitatud abist, võttes arvesse lõike 2 kohaldamisest
tulenevat miinimumhindade erinevust.

Muude toodete puhul peale tomatitoodete tuleb juhul, kui kindlaksmääratava perioodi jooksul varasema siseriikliku korra alusel on Hispaanias
registreeritud tootmiskulud vähemalt 10% madalamad kui tootmiskulud praeguse koosseisuga ühenduses, Hispaanias antav abi kõnealusele tootele
tuletada nõnda, et ka registreeritud tootmiskulude erinevus on arvesse võetud. Hispaanias registreeritud tootmiskulud viiakse järk-järgult vastavusse
praeguse koosseisuga ühenduses registreeritud kuludega vastavalt samadele reeglitele, nagu need, mis on sätestatud artiklis 70 hindade
lähendamiseks.

5. Ühenduse abi kohaldatakse Hispaanias täies ulatuses alates seitsmenda ühinemisjärgse turustusaasta algusest.

6. Siirupis virsikute puhul piirdub esimese nelja ühinemisjärgse turustusaasta jooksul ühenduse abi andmine Hispaanias 80 000 tonni lõpptootega
netomassis väljendatuna.

7. Artikli 1 kohaldamisel tähendavad praeguse koosseisuga ühenduses kehtiv miinimumhind, tootmiskulud ja abi summasid, mis kehtivad praeguse
koosseisuga ühenduses, arvestamata Kreekat.



Artikkel 119

Hispaanias kohaldatav miinimumhind ja rahaline kompensatsioon, mis on sätestatud määruse (EMÜ) nr 2601/69 (millega sätestatakse erimeetmed
teatavate apelsinisortide töötlemise soodustamiseks) artiklites 2 ja 3 ning määruse (EMÜ) nr 1035/77 (millega sätestatakse erimeetmed sidrunitoodete
turustamise soodustamiseks) artiklites 1 ja 2, kinnitatakse järgmiselt:

1. Kuni artiklis 70 osutatud esimese hindade lähendamiseni kinnitatakse kohaldatav miinimumhind Hispaanias töötlemiseks mõeldud tsitrusviljade
tootjatele makstavate hindade alusel, nagu need on registreeritud kindlaksmääratava kontrollperioodi jooksul. Rahaline kompensatsioon on praeguse
koosseisuga ühenduses kehtiv kompensatsioon, millest on vajaduse korral lahutatud ühise miinimumhinna ja Hispaanias kehtiva miinimumhinna vahe.

2. Edaspidiste hindade kinnitamiseks viiakse Hispaanias kohaldatav miinimumhind artikli 70 sätete kohaselt vastavusse ühise miinimumhinnaga.
Hispaanias iga hindade lähendamise etapi ajal kohaldatav rahaline kompensatsioon võrdub praeguse koosseisuga ühenduses kehtiva
kompensatsiooniga, millest on vajaduse korral lahutatud ühise miinimumhinna ja Hispaanias kehtiva miinimumhinna vahe.

3. Kui lõike 1 või 2 kohaldamisest tulenev miinimumhind on suurem kui ühine miinimumhind, võib Hispaanias siiski lõplikult kohaldada viimati
nimetatud hinda.

4. Esimese nelja ühinemisjärgse turustusaasta jooksul piirdub ühenduse töötlemisabi andmine sellise töödeldud toote kogusega, mis vastab järgmistele
toorainekogustele:

30 000 tonni apelsine sordist "Bianca comune",

7 600 tonni veriapelsine,

26 000 tonni sidruneid.

16. alajagu
Kuivsööt

Artikkel 120

1. Määruse (EMÜ) nr 1117/78 (kuivsöödaturu ühise korralduse kohta) artiklis 4 osutatud soovitushind, mida kohaldatakse Hispaanias alates 1. märtsist
1986, kinnitatakse külvikorra alusel konkureerivate toodete Hispaanias ja praeguse koosseisuga ühenduses kindlaksmääratud kontrollperioodi jooksul
kehtinud hindade vahe põhjal.

Esimese lõigu kohaselt arvutatud soovitushinna suhtes kohaldatakse artiklit 70. Hispaanias kohaldatav soovitushind ei või siiski ületada ühist
soovitushinda.

2. Hispaanias kohaldatavaid täiendavaid toetusi kohandatakse summa võrra, mis võrdub:

-vajaduse korral Hispaanias kehtiva soovitushinna ja ühise soovitushinna vahega, mis korrutatakse määruse (EMÜ) nr 1117/78 artikli 5 lõikes 2
nimetatud protsendiga; ja

-tollimaksudega, mida Hispaania kohaldatakse kõnealuste toodete importimisel kolmandatest riikidest.

3. Määruse (EMÜ) nr 1117/78 artiklis 3 osutatud kindlasummalise abi suhtes kohaldatakse artiklit 79.

17. alajagu
Hernes, põlduba ja maguslupiin

Artikkel 121



1. Loomasööda tootmisel kasutatava herne, põldoa ja maguslupiini puhul kohaldatakse käivituskünnishinna suhtes artikleid 68 ja 70. Muul otstarbel
kasutatava herne ja põldoa puhul kinnitatakse Hispaanias 1. märtsil 1986 kohaldatav soovitushind külvikorra alusel konkureerivate toodete Hispaanias
ja praeguse koosseisuga ühenduses kindlaksmääratud kontrollperioodi jooksul kehtinud hindade vahe põhjal.

Nende toodete soovitushinna suhtes kohaldatakse artiklit 70. Hispaanias kohaldatav soovitushind ei või siiski ületada ühist soovitushinda.

2. Määruse (EMÜ) nr 1431/82 (milles sätestatakse erimeetmed herne, põldoa ja maguslupiini jaoks) alla kuuluvate Hispaanias kasvatatud ja
loomasööda tootmisel kasutatavate saaduste puhul vähendatakse nimetatud määruse artikli 3 lõikes 1 osutatud abisummat vajaduse korral Hispaanias
kohaldatava käivituskünnishinna ja ühise hinna vahe võrra.

Ilma et see piiraks esimese lõigu kohaldamist, vähendatakse kõnealuse abi summat Hispaanias töödeldavate toodete puhul tollimaksude võrra, mida
Hispaanias kohaldatakse sojaõlikookide importimisel kolmandatest riikidest.

Esimeses ja teises lõigus osutatud vähendused tulenevad määruse (EMÜ) nr 1431/82 artikli 3 lõikes 1 nimetatud protsendimäära kohaldamisest.

3. Määruse (EMÜ) nr 1431/82 artikli 3 lõikes 2 osutatud abisummat Hispaanias kasvatatava herne ja põldoa jaoks, mida kasutatakse inimtoiduks või
loomasöödaks teisiti kui nimetatud artikli lõikes 1 sätestatud viisil, vähendatakse summa võrra, mis võrdub Hispaanias kohaldatava soovitushinna ja
ühise soovitushinna vahega, kui selline vahe tekib.

Ilma et see piiraks esimese lõigu kohaldamist, vähendatakse kõnealuse abi summat Hispaanias töödeldavate toodete puhul tollimaksude võrra, mida
Hispaanias kohaldatakse nende toodete importimisel kolmandatest riikidest.

18. alajagu
Vein

Artikkel 122

1. Kuni artiklis 70 osutatud esimese hindade lähendamiseni kehtib järgmine:

Hispaanias valge lauaveini suhtes kohaldatav soovitushind kinnitatakse sellisel tasemel, et kõnealuses liikmesriigis kohustuslikule
destilleerimisele kuuluva lauaveini ostuhinna ja soovitushinna suhe on 50%,

Hispaanias punase lauaveini suhtes kohaldatav soovitushind tuletatakse valge lauaveini soovitushinnast sama suhte alusel, nagu on praeguse
koosseisuga ühenduses AI- ja RI-tüüpi lauaveinide soovitushindade vahel,

esimeses taandes osutatud lauaveinide ostuhind kinnitatakse kindlaksmääratava kontrollperioodi jooksul Hispaanias varasema siseriikliku korra
alusel kehtinud kohustusliku destillatsiooni reguleerimishinna tasemel,

määruse (EMÜ) nr 337/79 artiklis 3a osutatud tagatud miinimumhind moodustab 72% iga lauaveinitüübi soovitushinnast,

määruse (EMÜ) nr 337/79 artiklis 12a osutatud destilleerimisele määratud veini hind on:

valge lauaveini puhul 80% soovitushinnast;

punase lauaveini puhul 81,5% soovitushinnast.

2. Lauaveinide soovitushinna suhtes kohaldatakse artiklit 70. 1986/87.-1990/91. viinamarjakasvatusaastatel kehtib järgmine:

soovitushinna ja Hispaanias kehtivate lõike 1 kolmandas, neljandas ja viiendas taandes osutatud hindade suhe viiakse vastavusse praeguse
koosseisuga ühenduses nende hindade vahel oleva suhtega etappide kaupa võrdsetes osades,

ilma et see piiraks määruse (EMÜ) nr 337/79 artikli 41 lõike 6 esimese taande kohaldamist, saavutatakse soovitushinna ja lõike 1 kolmandas



taandes osutatud hinna vahelise suhte osas määruse (EMÜ) nr 337/79 artikli 41 lõike 6 teises taandes osutatud 40%-line hinnatase käesoleva
lõike esimeses taandes osutatud korras.

Artikkel 123

1. Selliste lõikes 2 osutatud toodete importimisel praeguse koosseisuga ühendusse, mis pärinevad Hispaaniast ja mille puhul tuleb ühise
turukorralduse alusel kinnitada võrdlushind, kehtestatakse reguleerimissummade mehhanism.

2. Seda mehhanismi reguleeritakse järgmiste eeskirjadega:

a) lauaveinide puhul tuleb tasuda reguleerimissumma, mis võrdub Hispaanias ja praeguse koosseisuga ühenduses kehtivate soovitushindade vahega.
Selle summa taset võib siiski korrigeerida määruse (EMÜ) nr 337/79 artiklis 67 sätestatud korra kohaselt, et võtta arvesse turuhindade seisundit,
mida hinnatakse erinevate veinikategooriate kaupa nende kvaliteedi alusel.

b) Päritolunimetusega veinide ja muude toodete puhul, mis võivad turul häireid põhjustada, võib kinnitada reguleerimissumma punktis a sätestatud
korras. See reguleerimissumma tuletatakse lauaveinide suhtes kehtivast reguleerimissummast korra kohaselt, mis tuleb kindlaks määrata.

3. Reguleerimissumma kinnitatakse tasemel, mis tagab tingimused, mis pole vähem soodsad kui ühinemiseelse korra alusel kehtinud tingimused.
Selleks arvutatakse see summa nõnda, et summa, mis saadakse, kui Hispaanias asjaomase toote suhtes kehtivale soovitushinnale liidetakse selle
toote suhtes kehtiv reguleerimissumma ja tollimaks, ei ületa selle toote suhtes asjaomasel viinamarjakasvatusaastal kehtivat võrdlushinda.

4. Pidades silmas erinevate lõikes 2 osutatud toodete turu erilist seisundit, võib määruse (EMÜ) nr 337/79 artiklis 67 sätestatud korras otsustada
kinnitada reguleerimissumma ühe või mitme kõnealuse toote eksportimisel praeguse koosseisuga ühendusest Hispaaniasse.

See summa kinnitatakse tasemel, mis tagab praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania vahel normaalse kaubandusstruktuuri, tekitamata
asjaomaste toodete turul Hispaanias häireid.

5. Reguleerimissummasid rahastab ühendus Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust.

Artikkel 124

Et kuni 1989/90. turustusaasta lõpuni rakendada määruse (EMÜ) nr 337/79 artiklis 41 osutatud kohustuslikku destilleerimist, kinnitatakse Hispaania
erinevates tootmispiirkondades kolme järjestikuse võrdlusaasta jooksul toodetavaks keskmiseks lauaveinide ja veinivalmistamiseks mõeldud lauaveini
eeltoodete koguseks 27,5 miljonit hektoliitrit.

Artikkel 125

1. Ajavahemikus 1. märtsist 1986 kuni 31. detsembrini 1989 lubatakse Hispaania territooriumil valge lauaveini valmistamiseks sobiva veini või valge
veini kupaažimist punase lauaveini valmistamiseks sobiva veini või punase lauaveiniga. Sellise kupaažimise teel saadud toode võib olla ringluses
üksnes Hispaania territooriumil.

2. Lõikes 1 osutatud ajavahemikus on praeguse koosseisuga ühenduses keelatud Hispaania veinide - välja arvatud valged lauaveinid - kupaažimine
muude liikmesriikide veinidega, välja arvatud kindlaksmääratavatel erandjuhtudel.

Selle ajavahemiku jooksul võivad eespool osutatud Hispaania veinid olla teiste liikmesriikidega kauplemise objektiks üksnes tingimusel, et nende
suhtes kehtestatakse normid, mis võimaldavad nende päritolu kindlaks teha ja nende liikumist kaubanduses jälgida.

Artikkel 126

1. Lauaveinidel, mis pärinevad Asturiase, Cantabria, Galicia, Guipuzcoa ja Vizcaya piirkonnast aladelt, mis on 1. jaanuaril 1985 viinamarjaistandike all
ja mille nimekiri tuleb artiklis 91 sätestatud tingimustel kindlaks määrata, võib kuni 1995. aasta lõpuni olla tegelik alkoholisisaldus vähemalt 7 mahu-
protsenti.



Veinidel, mille tegelik alkoholisisaldus on alla 9 mahuprotsendi, tuleb see kangus sildile märkida.

2. Lõikes 1 osutatud lauaveinid võivad olla ringluses üksnes Hispaania territooriumil.

Artikkel 127

Kuni 31. detsembrini 1990 võib Hispaanias toodetud ja nimetatud liikmesriigis turule toodud lauaveinide üldhappesisaldus olla viinhappes väljendatuna
mitte vähem kui 3,5 grammi liitri kohta.

Artikkel 128

Kuni 1992/93. turustusaasta lõpuni kinnitatakse määruse (EMÜ) nr 337/79 artiklis 14 osutatud kontsentreeritud viinamarjavirde ja puhastatud
kontsentreeritud viinamarjavirde jaoks Hispaanias antav abi, võttes arvesse kulude erinevust kõnealuses liikmesriigis eespool nimetatud toote ja
sahharoosi abil rikastamisel.

Artikkel 129

Kuni 31. detsembrini 1995 lubatakse Ühendkuningriigi ja Iirimaa siseturul kasutada liitnimetusi "British Sherry," "Irish Sherry" ja "Cyprus Sherry".
1995. aastal vaatab nõukogu selle korra uuesti üle ja teeb EMÜ asutamislepingu artikli 43 alusel komisjoni ettepaneku põhjal otsuse selle muutmise
kohta, võttes arvesse kõigi osapoolte huve.

19. alajagu
Lamba- ja kitseliha

Artikkel 130

Lambalihasektoris kohaldatakse baashinna suhtes artiklit 68.

III jagu
Puu- ja köögivili

Artikkel 131

Määruse (EMÜ) nr 1935/72 alla kuuluva puu- ja köögivilja suhtes kehtib üleminekukord, mis koosneb kahest etapist:

-esimene etapp, mida nimetatakse konvergentsi kontrolli etapiks, algab 1. märtsil 1986 ja lõpeb 31. detsembril 1989,

-teine etapp algab 1. jaanuaril 1990 ja lõpeb 31. detsembril 1995.

Üleminek esimesest etapist teise toimub automaatselt.

1. alajagu
Esimene etapp

A. Hispaania siseturg

Artikkel 132



1. Esimese etapi jooksul lubatakse Hispaania Kuningriigil artiklites 133-135 sätestatud tingimustel säilitada oma põllumajandustoodete siseturu
korraldamiseks artiklis 131 osutatud toodete suhtes tema varasema siseriikliku korralduse raames kehtinud eeskirjad.

2. Selle tulemusena ning artiklist 394 kõrvale kaldudes lükatakse Hispaanias ühenduse siseturukorraldusalaste eeskirjade kohaldamine edasi kuni
esimese etapi lõpuni.

Peale selle lükatakse artikli 396 alusel ühenduse eeskirjadesse tehtud muudatuste kohaldamine praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania
Kuningriigi suhtes edasi kuni esimese etapi lõpuni.

Artikkel 133

1. Et Hispaania puu- ja köögiviljasektor võiks esimese etapi lõpus harmooniliselt ja täielikult integreeruda ühise põllumajanduspoliitika raamesse,
kohandab Hispaania Kuningriik oma siseturukorralduse järk-järgult lõikes vastavalt lõikes 2 määratletud üldeesmärkidele.

2. Üldeesmärgid, mis tuleb saavutada, on järgmised:

-kvaliteedistandardite järkjärguline kohaldamine kõigi asjaomaste toodete suhtes ning nendest tulenevate nõuete range kohaldamine,

-tootjarühmade väljaarendamine vastavalt ühenduse eeskirjadele,

-ühenduse eeskirjades sätestatud organi moodustamine ning avalike sekkumisoperatsioonide teostamiseks sobiva materiaalse ja iniminfrastruktuuri
loomine,

-võrgustiku loomine hindade igapäevaseks registreerimiseks tüüpilistel turgudel, mis tuleb erinevate toodete põhjal kindlaks määrata,

-kaubanduse liberaliseerimine eesmärgiga kehtestada vaba konkurentsi ja Hispaania turule vaba juurdepääsu süsteem ning kohandada kaubanduse
sektorilist korraldust ekspordi suhtes, et viia see vastavusse liikumisvabaduse nõuetega.

3. Et aidata kaasa üldeesmärkide teostamisele:

a) kohaldatakse Hispaanias ühenduse eeskirju sotsiaal-struktuurilises valdkonnas, kaasa arvatud tootjaorganisatsioone käsitlevaid eeskirju, alates
ühinemisest;

b) ühendus osaleb selliste sekkumisoperatsioonide rahastamisel, mida tootjaorganisatsioonid esimese etapi jooksul võtavad Hispaanias ette ühistele
kvaliteedistandarditele vastavate toodete suhtes.

Ühenduse kõnealuse rahalise osaluse määr piirdub siiski iga toote puhul Hispaanias kogusega, mille on tootnud sellised tootjaorganisatsioonid, mille
komisjon on tunnistanud ühenduse eeskirjadele vastavaks nii põhikirja kui ka tegutsemistingimuste poolest.

Igal turustusaastal registreerib komisjon eelmises lõigus osutatud määra; selleks teeb ta koostöös Hispaania ametivõimudega kohapealseid
kontrollimisi.

Artikkel 134

1. Selleks et teostada üldeesmärke, koostab komisjon vaheperioodil tihedas koostöös Hispaania ametivõimudega tegevusprogrammi.

2. Seejärel jälgib komisjon tähelepanelikult olukorra arengut Hispaanias, pidades silmas:

-kinnitatud eesmärkide teostamisel saavutatud edu,



-horisontaalmeetmete või konkreetsete struktuurimeetmete rakendamisel saavutatud tulemusi.

3. Komisjon esitab oma arvamuse kõnealuse arengu kohta aruannetes, mille ta edastab nõukogule:

-vaheperioodi lõpus, selleks et registreerida enne ühinemise kuupäeva toimunud areng,

-aegsasti enne neljanda ühinemisjärgse aasta lõppu,

-mis tahes muul ajal, mil ta seda kasulikuks või vajalikuks peab.

4. Võttes eriti arvesse lõikes 3 osutatud aruannete arutelu nõukogus, võib komisjon vajaduse korral teha Hispaania Kuningriigile soovitusi meetmete
kohta, mida tuleks võtta, et saavutada kõnealused eesmärgid.

Artikkel 135

Esimese etapi jooksul kohaldab Hispaania Kuningriik järgmisi distsipliine.

1. Hinnadistsipliin:

a) ühinemisel kinnitab Hispaania Kuningriik toodetele, millel on olemas ühised hinnad, tegelikule majanduslikule olukorrale vastavad institutsioonilised
hinnad ühise turukorralduse alusel kindlaksmääratud kriteeriumidele võimalikult lähedaste kriteeriumide põhjal, võttes aluseks võrdlusperioodi, mis
tuleb kindlaks määrata.

b) Kui Hispaania hinnad eküüdes väljendatuna on ühiste hindadega võrdsed või neist madalamad, ei või iga-aastane hinnatõus reeglina ületada ühiste
hindade tõusu.

Ühelgi juhul ei või hinnad Hispaanias ületada ühiste hindade taset.

c) Kui Hispaania hinnad eküüdes väljendatuna on ühistest hindadest kõrgemad, ei või neid nende varasema taseme suhtes tõsta. Lisaks sellele
kohandab Hispaania Kuningriik oma hindu vajalikul määral, et vältida sealsete hindade ja ühiste hindade vahelise erinevuse suurenemist.

d) Hispaania Kuningriik võib kohandada oma hindu, kui sekkumised turul on õigustamatu ulatusega. Sellisel juhul asendab kohandatud hind punktides
b ja c esitatud reeglite kohaldamisel esialgse hinna.

e) Komisjon tagab eespool osutatud reeglite järgimise. Nende reeglite kohaldamisest tuleneva hinnataseme ületamist ei võeta arvesse artiklis 148
osutatud teise etapi jooksul toimuva hindade lähendamise algtasemeks võetava hinnataseme kindlaksmääramisel.

2. Abialane distsipliin:

Selle distsipliini alusel lubatakse Hispaania Kuningriigil säilitada esimese etapi jooksul riiklik abi.

Nimetatud ajavahemikus tagab Hispaania Kuningriik siiski, et teatav ühenduse õigusega kokkusobimatu riiklik abi kaotatakse ja et tema
siseturukorralduses kehtestatakse järk-järgult ühenduse abiprogramm, ilma et sellise abi tase ületaks ühise taseme.

3. Toomisdistsipliin:

Selle distsipliini alusel kohaldab Hispaania Kuningriik sama tootmisdistsipliini, mis kehtib teistes liikmesriikides, kui see on vajalik, või nendes
liikmesriikides, mis on sellise distsipliini suhtes samalaadses olukorras.

B. Praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania vahelises kaubanduses kohaldatav kord



Artikkel 136

1. Kui artiklitest 75 ja 137-139 ei tulene teisiti, lubatakse Hispaania Kuningriigil esimese etapi jooksul kohaldada artiklis 131 osutatud toodete puhul
kaubanduses praeguse koosseisuga ühendusega nii eksportimisel kui importimisel selles kaubanduses enne ühinemist kehtinud korda.

2. Esimese etapi jooksul kohaldab praeguse koosseisuga ühenduse Hispaaniast pärinevate artiklis 131 osutatud toodete importimisel korda, mida ta
kohaldas Hispaania suhtes enne ühinemist, kui artikli 75 lõikest 2 ja artiklist 140 ei tulene teisiti.

3. Esimese etapi jooksul kohaldab praeguse koosseisuga ühenduse artiklis 131 osutatud toodete eksportimisel Hispaaniasse korda, mida ta kohaldab
ekspordi suhtes kolmandatesse riikidesse, kui artiklist 141 ei tulene teisiti.

Artikkel 137

1. Kui lõike 2 sätetest ei tulene teisiti, kaotab Hispaania Kuningriik alates 1. märtsist 1986 kõik praeguse koosseisuga ühendusest pärinevatele artiklis
131 osutatud toodete suhtes kehtivad koguselised piirangud ja nendega samaväärsed meetmed ning kõik imporditollimaksudega samaväärsed
maksud.

2. Kuni 31. detsembrini 1989 võib Hispaania Kuningriik säilitada koguselised impordipiirangud järgmiste praeguse koosseisuga ühendusest pärit
kaupade suhtes:

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kauba kirjeldus

07.01 Köögivili, värske või jahutatud:

B. Peakapsas, lillkapsas, rooskapsas:

I. Lillkapsas

G. Porgand, naeris, söögipeet, juurseller, redis jms. juurviljad:

ex II. Porgand ja naeris:

-porgand

ex H. Sibul, šalottsibul, küüslauk:

-sibul ja küüslauk

M. Tomatid

08.02. Tsitrusviljad, värsked või kuivatatud:

A. Apelsinid

B. Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad); klementiinid, vilkingid jms
tsitrusviljade hübriidid:

ex II. Muu:

-mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad)

C. Sidrunid

08.04. Viinamarjad, värsked või kuivatatud:

A. Värsked:

I. Lauaviinamarjad

08.06 Värsked õunad, pirnid ja aivad:

A. Õunad

B. Pirnid

08.07. Luuviljad, värsked:

A. Aprikoosid

ex B. Virsikud, sh nektariinid:

-virsikud



3. a) Lõikes 2 osutatud koguselised piirangud kujutavad endast kvoote, mis avatakse ettevõtjate vahel vahet tegemata.

b) Esialgne kvoot kinnitatakse mahus väljendatuna iga toote jaoks 1986. aastaks järgmiselt:

-kas 3% Hispaania keskmisest toodangust viimasel kolmel ühinemiseelsel aastal, mille kohta on olemas statistilised andmed,

-või Hispaania keskmine import viimasel kolmel ühinemiseelsel aastal, mille kohta on olemas statistilised andmed, kui selle tulemusena saadakse
suurem kogus.

c) Kvootide astmelise suurendamise alammäär on 10% iga aasta alguses.

See suurendus lisatakse igale kvoodile ning järgmine suurendus arvutatakse nõnda saadud kogusumma alusel.

d) Kui kahel järjestikusel aastal on import Hispaaniasse alla 90% avatud aastakvoodist, kaotab Hispaania Kuningriik kehtivad koguselised piirangud.

e) Ajavahemikus 1. märtsist kuni 31. detsembrini 1986 võrduvad kohaldatavad kvoodid esialgse kvoodiga, mida on vähendatud ühe kuuendiku võrra.

4. Lõikes 2 osutatud koguseliste piirangute raames kehtib järgmiste toodete importimisel Hispaaniasse ajakava, mis sisaldab imporditavaid koguseid
protsendina igaks aastaks kinnitatud kvoodist:

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kirjeldus
Kogus
protsendina
aastakvoodist

08.06 Värsked õunad, pirnid ja aivad:

A. Õunad

ex I. Siidriõunad, lahtised, 16. septembrist 15.
detsembrini

-16. septembrist 30. novembrini

II. Muud:

ex a) 1. augustist 31. detsembrini

-1. septembrist 30. novembrini 15%

B. Pirnid

ex I. Siidripirnid, lahtised, 1. augustist 31. detsembrini

-1. augustist 16. detsembrini

II. Muud:

c) 16.-31. juulil

ex d) 1. augustist 31. detsembrini

-1. augustist 16. detsembrini 25%

08.07. Luuviljad, värsked:

ex A. Aprikoosid

-1. maist 31. juulini 25%

ex B. Virsikud, sh nektariinid:

-virsikud 15. juunist 15. septembrini 25%

Artikkel 138

Esimese etapi jooksul ei anna Hispaania Kuningriik põhimõtteliselt artiklis 131 osutatud toodete praegustesse liikmesriikidesse eksportimisel
eksporditoetusi ega -subsiidiume.



Kui selliste toetuste või subsiidiumide andmine näib vajalik, piirdub nende summa siiski kõige enam institutsiooniliste hindade vahega või nende
puudumisel Hispaanias ja praeguse koosseisuga ühenduses registreeritud hindade vahega või vajaduse korral tollimaksusummaga.

Selliseid toetusi ja subsiidiume ei või kinnitada enne artiklis 142 osutatud nõuandemenetlust.

Artikkel 139

1. Hispaania Kuningriik kaotab alates 1. märtsist 1986 kõik artiklis 131 osutatud toodete praeguse koosseisuga ühendusesse eksportimisel kehtivad
koguselised piirangud ja nendega samaväärsed meetmed.

2. Esimese etapi jooksul võib Hispaania Kuningriik siiski säilitada kaubanduse sektorilise korralduse, mida ta kohaldab ekspordi suhtes, kohandades
seda nimetatud etapi jooksul nõnda, et see etapi lõpuks oleks kooskõlas liikumisvabaduse nõuetega.

Artikkel 140

1. Olenemata artikli 136 lõikest 2 tuleb toodete importimisel Hispaaniast kõiki määruse (EMÜ) nr 1035/72 kohaldamisest tulenevaid
tasakaalustusmakseid vähendada:

-esimesel ühinemisjärgsel aastal 2%,

-teisel ühinemisjärgsel aastal 4%,

-kolmandal ühinemisjärgsel aastal 6%,

-neljandal ühinemisjärgsel aastal 8%.

2. Praeguse koosseisuga ühenduse ja kolmandate riikide vahelises kaubanduses ei kasutata esimese etapi jooksul võrdlushindade arvutamisel
Hispaania toodete hindu.

Artikkel 141

1. Esimese etapi jooksul ei anna praeguse koosseisuga ühendus põhimõtteliselt artiklis 131 osutatud toodete Hispaaniasse eksportimisel
eksporditoetusi.

Kui selliste toetuste andmine näib vajalik, piirdub nende summa siiski kõige enam institutsiooniliste hindade vahega või nende puudumisel praeguse
koosseisuga ühenduses ja Hispaanias registreeritud hindade vahega või vajaduse korral tollimaksusummaga.

Selliseid toetusi ei või kinnitada enne artiklis 142 osutatud konsultatsioonimenetlust.

2. Käesolevas artiklis osutatud toetusi rahastab ühendus Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust.

Artikkel 142

Enne artiklis 138 osutatud toetuste ja subsiidiumide rakendamist Hispaania Kuningriigis ja artiklis 141 osutatud toetuste rakendamist ühenduses
peavad toimuma konsultatsioonid, mis leiavad aset järgmise korra kohaselt.

1. Kõik ettepanekud:



-subsiidiumide kinnitamiseks ekspordile Hispaaniast praeguse koosseisuga ühendusse või kolmandatesse riikidesse või

-toetuste kinnitamiseks ekspordile praeguse koosseisuga ühendusest Hispaaniasse

tuleb määrusega (EMÜ) nr 1035/72 moodustatud korralduskomitee korraliste nõupidamiste raames läbi arutada.

2. Komisjoni esindaja esitab lõikes 1 osutatud ettepaneku läbivaatamiseks; see läbivaatamine keskendub eelkõige kavandatava ekspordi
majanduslikule aspektile ning hindade tasemele Hispaania turul, praeguse koosseisuga ühenduse turul või maailmaturul.

3. Komitee esitab oma arvamuse ettepaneku kohta aja jooksul, mille esimees võib määrata vastavalt küsimuse kiireloomulisusele. Arvamus võetakse
vastu 54häälelise häälteenamusega.

Arvamus edastatakse viivitamata kinnitamiseks pädevale asutusele, milleks on olenevalt olukorrast Hispaania Kuningriik või komisjon.

C. Hispaania ja kolmandate riikide vahelises kaubanduses kohaldatav kord

Artikkel 143

Kui artikli 137 sätetest ei tulene teisiti, kohaldab Hispaania Kuningriik artiklis 131 osutatud toodete puhul alates 1. märtsist 1986 kolmandatest
riikidest pärit toodete ühendusse importimisel kohaldatavaid ühenduse eeskirju.

Võrdlushindade puhul kohaldab Hispaania Kuningriik siiski kolmandatest riikidest importimisel korda, mida praeguse koosseisuga ühendus kohaldab
artikli 140 lõike 2 alusel Hispaania suhtes.

Artikkel 144

Kuni 31. detsembrini 1989 võib Hispaania Kuningriik vastavalt artiklis 91 osutatud korras kindlaksmääratavatele üksikasjalikele eeskirjadele säilitada
koguselised piirangud artikli 137 lõikes 2 osutatud toodete importimisel kolmandatest riikidest.

Artikkel 145

Artiklis 131 osutatud toodete puhul on Hispaania Kuningriigil lubatud ühenduse poolt ühepoolselt või kokkuleppe alusel teatavatele kolmandatele
riikidele kehtestatud soodusrežiimi järkjärguline kohaldamine impordi suhtes kuni teise etapi alguseni edasi lükata.

Artikkel 146

1. Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, lubatakse Hispaania Kuningriigil säilitada esimese etapi jooksul artiklis 131 osutatud toodete kolmandatesse riikidesse
eksportimisel sellise kaubanduse suhtes enne ühinemist kehtinud kord.

2. Hispaania Kuningriigi poolt vajaduse korral kolmandatesse riikidesse eksportimisel antud toetused või subsiidiumid peavad piirduma summaga, mis
on möödapääsmatult vajalik, et tagada kõnealuse toote müük sihtturul.

Selliseid toetusi ja subsiidiume ei või rakendada enne artiklis 142 osutatud menetlust. Need konsultatsioonid käsitlevad eelkõige kavandatava ekspordi
majanduslikke aspekte, nende arvutamisel kasutatud hindu ning olukorda lähte- ja sihtturul.

2. alajagu
Teine etapp

Artikkel 147



Alates teisest etapist kohaldatakse Hispaanias artiklis 131 osutatud tooteid käsitlevaid ühenduse eeskirju täies ulatuses, kui artiklitest 75, 81, 82, 83,
85 ja 148-153 ei tulene teisiti.

Artikkel 148

1. Ilma et see piiraks artikli 135 lõike 1 punkti e kohaldamist, kinnitatakse kuni artiklis 149 osutatud hindade esimese lähendamiseni Hispaanias alates
1. jaanuarist 1990 kohaldatavad hinnad vastavalt asjaomase turu ühise korralduse eeskirjadele Hispaanias esimese etapi lõpus kinnitatud hindade
tasemel.

2. Kui teise etapi alguses leitakse, et erinevus mingi toote Hispaanias kehtiva hinnataseme ja ühise hinna taseme vahel on minimaalne, võib
Hispaanias kõnealuse toote suhtes kohaldada ühist hinda.

Hindade erinevus loetakse minimaalseks, kui see moodustab ühisest hinnast 3% või vähem.

Artikkel 149

Kui artikli 148 lõike 1 sätete kohaldamise tulemuseks on Hispaanias hinnatase, mis erineb ühiste hindade tasemest, viiakse Hispaanias kehtivad hinnad
ühiste hindadega kooskõlla alates 1990/91. turustusaasta algusest kuues etapis ning artikli 70 sätteid kohaldatakse mutatis mutandis.

Ühised hinnad kehtestatakse Hispaanias kuuenda lähendamise käigus.

Artikkel 150

Artikli 76 lõiget 1, artikleid 80, 87 ja 90 kohaldatakse Hispaanias alates 1. jaanuarist 1990.

Artiklis 90 asendatakse kuupäev "31. detsember 1987" siiski kuupäevaga "31. detsember 1991".

Artikkel 151

Kui esimese etapi jooksul algatatakse ühise põllumajanduspoliitika raames abi andmine, kehtestatakse see Hispaanias või viiakse Hispaanias
olemasoleva samalaadse abi tase vastavusse ühise tasemega kuues etapis, kohaldades artikli 79 sätteid analoogia põhjal.

Artikkel 152

1. Teise etapi jooksul kehtestatakse selliste Hispaaniast pärinevate puu- ja köögiviljade jaoks, millele on kolmandate riikide suhtes kinnitatud
võrdlushind, nende praeguse koosseisuga ühendusse importimisel kompensatsioonimehhanism.

2. Seda mehhanismi reguleeritakse järgmiste eeskirjadega.

a) Võrreldakse punkti b kohaselt arvutatud Hispaania toote pakkumishinda ja ühenduse pakkumishinda. Viimati nimetatud hind arvutatakse igal aastal

-kõigi praeguse koosseisuga ühenduse liikmesriikide tootjahindade aritmeetilise keskmise alusel, millele liidetakse toodete veo- ja pakkimiskulud
tootmispiirkondadest ühenduse tüüpiliste tarbimiskeskusteni,

-pidades silmas tootmiskulude arengusuundi.

Eespool nimetatud tootjahinnad vastavad ühenduse pakkumishinna kinnitamisele eelneva kolme aasta jooksul registreeritud keskmistele
hinnanoteeringutele.



Ühenduse pakkumishind ei või ületada kolmandate riikide suhtes kohaldatava võrdlushinna taset.

b) Hispaania pakkumishind arvutatakse igal turupäeval praeguse koosseisuga ühenduses registreeritud või importimise/hulgimüügi etapini vähendatud
tüüpiliste hinnanoteeringute alusel. Hispaaniast pärinevate toodete hind võrdub madalaima tüüpilise hinnanoteeringuga või vähemalt 30% kõnealust
päritolu toodetest, mis on turustatud kõikidel tüüpilistel turgudel, mille kohta hinnanoteeringud on kättesaadavad, madalaimate hinnanoteeringute
keskmisega. Seda hinnanoteeringut või neid noteeringuid tuleb eelnevalt vähendada:

-tollimaksude võrra, mis on arvutatud punkti c sätete kohaselt,

-korrigeeriva summa võrra, mis on kehtestatud punkti d sätete kohaselt.

c) Hispaania toote hinnanoteeringust mahaarvatavaks tollimaksuks on ühise tollitariifistiku maksumäär, mida igal aastal turustusaasta alguses
vähendatakse järk-järgult ühe kuuendiku võrra selle summast. 1990. aastal toimub see vähendamine siiski 1. jaanuaril.

d) Kui punkti b sätete kohaselt arvutatud Hispaania toote hind on väiksem kui punktis a osutatud ühenduse pakkumishind, nõuab importiv liikmesriik
praeguse koosseisuga ühendusse importimisel korrigeeriva summa tasumist, mis võrdub nende kahe hinna vahega.

e) Korrigeeriva summa tasumist nõutakse, kuni tehakse kindlaks, et Hispaania toote hind võrdub punktis a osutatud ühenduse hinnaga või on sellest
kõrgem.

3. Kui import praeguse koosseisuga ühendusest tekitab Hispaania turul häireid, võib nende praeguse koosseisuga ühendusest pärinevate puu- ja
köögiviljade suhtes, millele on kinnitatud võrdlushind, otsustada võtta kohaseid meetmeid, mis võivad ette näha hüvitissumma kohaldamise vastavalt
üksikasjalikele eeskirjadele, mis tuleb kindlaks määrata.

Artikkel 153

1. Hispaania Kuningriik kohaldab artiklis 131 osutatud kaupade impordi suhtes alates 1. jaanuarist 1990 järk-järgult soodusrežiimi, mille ühendus on
ühepoolselt või kokkuleppe alusel kehtestanud teatavatele kolmandatele riikidele.

2. Sel eesmärgil kohaldab Hispaania Kuningriik tollimaksu, mille puhul 31. detsembril 1989 tegelikult kohaldatava tollimaksumäära ja tollimaksu
soodusmäära vahelist erinevust vähendatakse järgmiselt:

-1. jaanuaril 1990 vähendatakse erinevust 85,7%ni esialgsest erinevusest;

-1. jaanuaril 1991 vähendatakse erinevust 71,4%ni esialgsest erinevusest;

-1. jaanuaril 1992 vähendatakse erinevust 57,1%ni esialgsest erinevusest;

-1. jaanuaril 1993 vähendatakse erinevust 42,8%ni esialgsest erinevusest;

-1. jaanuaril 1994 vähendatakse erinevust 28,5%ni esialgsest erinevusest;

-1. jaanuaril 1995 vähendatakse erinevust 14,2%ni esialgsest erinevusest.

Hispaania Kuningriik kohaldab soodusmäärasid tervikuna alates 1. jaanuarist 1996.

4. PEATÜKK
Kalandus

I jagu
Üldsätted

Artikkel 154

1. Kui käesolevas peatükis ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kalandussektori suhtes käesoleva akti sätteid.

2. Kalatoodete suhtes kohaldatakse artikli 89 lõiget 2 ja artiklit 90.



Artikkel 155

1. Kui lõikest 2 ei tulene teisiti ja ilma et see piiraks protokolli nr 2 kohaldamist, ei kohaldata ühist kalanduspoliitikat Kanaari saarte ega Ceuta ja
Melilla suhtes.

2. Nõukogu määrab komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega kindlaks:

a) ühenduse struktuurimeetmed, mida võib lõikes 1 osutatud territooriumide kasuks kehtestada;

b) kohase korra kõigi või osa lõikes 1 osutatud territooriumide huvide arvessevõtmiseks otsuste puhul, mida ta teeb igaks üksikjuhuks eraldi ühenduse
läbirääkimiste kohta, mille eesmärgiks on kalanduskokkulepete ülevõtmine või sõlmimine kolmandate riikidega, ning nende territooriumide erihuvide
kohta rahvusvaheliste kalandusalaste konventsioonide raames, milles ühendus on osaline.

3. Vajaduse korral määrab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt kindlaks vastavatele kalastusvöönditele ja nende varudele vastastikuse
juurdepääsu võimalused ja tingimused.

II jagu
Juurdepääs vetele ja kalavarudele

Artikkel 156

Käesoleva jaoga ette nähtud süsteem reguleerib Hispaania lippu kandvate ja ühise kalanduspoliitika alla kuuluval territooriumil asuvates sadamates
registreeritud kalalaevade pääsu praeguste liikmesriikide jurisdiktsiooni või suveräänsete õiguste alla kuuluvatesse vetesse, mida hõlmab
Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (International Council for the Exploration of the Sea - ICES), et integreerida need laevad ühenduse kalavarude
kaitse- ja majandamissüsteemi, mis on kehtestatud määrusega (EMÜ) nr 170/83.

Artikkel 157

Kalapüügiga võivad tegelda üksnes artiklites 158, 159 ja 160 osutatud laevad ning nad võivad seda teha üksnes kõnealustes artiklites täpsustatud
vööndites ja tingimustel.

Artikkel 158

1. 300 laeval, mis on koos tehniliste andmetega kantud IX lisas olevasse nimekirja, nn. "põhinimekirja", lubatakse kalastada ICES V b, VI, VII ning
VIII a, b ja d jao vetes, välja arvatud ajavahemikus ühinemise kuupäevast kuni 31. detsembrini 1995 vööndis, mis asub lõuna pool 56°30'N
laiuskraadi, ida pool 12°W pikkuskraadi ja põhja pool 50°30'N laiuskraadi.

2. Samaaegselt lubatakse püügile üksnes 150 põhinimekirjas olevat standardset laeva, millest viis võivad olla ette nähtud üksnes muude kui
põhjalähedaste liikide püügiks, tingimusel, et need laevad esinevad komisjoni poolt vastu võetud perioodilises nimekirjas, kusjuures need jaotuvad
järgmiselt:

a) 23 ICES V b ja VI jaos,

b) 70 ICES VII jaos,

c) 57 ICES VIII a, b ja d jaos.

"Standardlaev" tähendab laeva, mille efektiivvõimsus on 700 hobujõudu (bhp). Teistsuguse mootorivõimsusega laevadele kehtivad järgmised
ümberarvestustegurid:

alla 300 hj: 0,57,



vähemalt 300 hj, ent alla 400 hj: 0,76,

vähemalt 400 hj, ent alla 500 hj: 0,85,

vähemalt 500 hj, ent alla 600 hj: 0,90,

vähemalt 600 hj, ent alla 700 hj: 0,96,

vähemalt 700 hj, ent alla 800 hj: 1,00,

vähemalt 800 hj, ent alla 1000 hj: 1,07,

vähemalt 1000 hj, ent alla 1200 hj: 1,11,

üle 1 200 hj: 2,25,

õngepüügilaevad, välja arvatud artikli 160 punktis b osutatud: 1,00,

õngepüügilaevad, millel on õngejadade automaatse söödastamise või mehhaanilise hiivamise seadmed, välja arvatud artikli 160 punktis b
osutatud laevad: 2,00.

Nende ümberarvestustegurite kohaldamisel laevade suhtes, mis tegelevad püügioperatsioonidega, mida nimetatakse "parejas" ja "trios", liidetakse
osalevate laevade mootorivõimsused.

3. Kõik muudatused põhinimekirjas, mis tulenevad laeva tegevuse seiskamisest vääramatu jõu tagajärjel enne ühinemist, võetakse vastu hiljemalt 1.
jaanuariks 1986 määruse (EMÜ) nr 170/83 artiklis 14 sätestatud korras. Need muudatused ei või tuua kaasa laevade arvu või nende jaotumise
muutumist erinevate kategooriate vahel ega põhjustada mõne kategooria kogutonnaaži või koguvõimsuse suurenemist. Peale selle võib asenduseks
määratud laevu valida üksnes X lisas loetletud laevade hulgast.

Artikkel 159

1. Artikli 158 lõikes 2 osutatud standardsete laevade arvu võib määruse (EMÜ) nr 170/83 artiklis 11 sätestatud korras suurendada vastavalt
kogupüügivõimaluste arengule, mis on eraldatud Hispaaniale lubatud kogupüügi (edaspidi "TAC") süsteemi kuuluvate varude osas.

2. Kui põhinimekirjas olevate laevade tegevus seisatakse ja nad põhinimekirjast kustutatakse, võib nad asendada sama kategooria laevadega, mille
mootorivõimsus on pool põhinimekirjast kustutatud laeva võimsusest, kuni põhinimekiri on saavutanud taseme, mis tagab eraldatud kalavarude
normaalse kasutamise.

Esimeses lõigus osutatud asendamistingimusi kohaldatakse üksnes sel määral, mil praeguse koosseisuga ühenduse laevastik ühenduse Atlandi ookeani
vetes ei suurene.

Artikkel 160

1. Lubatud on järgmised spetsialiseeritud püügi vormid:

Püügitegevuse liik Vöönd

Lubatud
laevade
koguarv
(põhinimekiri)

Samaaegselt
püügile
lubatud
laevade arv
(perioodiline
nimekiri)

Lubatud püügiaeg



a) sardiinilaevad
(nootadega, alla 100
brt)

VIII a, b, d 71 40 1. jaanuar-28.
veebruar ja 1.
juuli-31. det-
sember

b) Õngepüügilaevad, alla
100 brt

VIII a 25 10 aasta ringi

c) Püük laevadelt kuni
50 brt eranditult
ritvõngedega

VIII a, b, d - - aasta ringi

d) Laevad, mille
põhitegevus on
anšoovisepüük

VIII a, b, d - 160 1. märts-30.
juuni

e) Laevad, mis püüavad
anšoovist elussöödaks

VIII a, b, d - 120 1. juuli-31.
oktoober

f) Tuunikalapüük Kõik
vööndid

- piiramatu aasta ringi

g) Atlandi merilatikat
püüdvad laevad

VII g, h, j,
k

- 25 1. oktoober-31.
detsember

2. Alates 1. jaanuarist 1986 on kõik lõikes 1 osutatud püügitegevusi käsitlevad eeskirjad identsed vahetult enne käesoleva akti jõustumist kehtinud
eeskirjadega.

Lõike 1 punktis c osutatud püügitegevusega võib siiski tegelda kõikjal ICES asjakohastes jagudes lähtejoonest arvates 12 meremiilist väljaspool olevat
ala.

Artikkel 161

1. TAC ja kvootide alla kuuluvatest liikidest Hispaaniale eraldatav osa TACist kinnitatakse liikide ja vööndite kaupa järgmiselt:

Liik ICES jagu Hispaania osa (%)

a) Merluus V b, VI, VII, VIII a, b 30

b) Merikurat V b, VI 3,846

VII 3,672

VIII a, b, d 15,233

VIII c, IX 99,9 
1

c) Kotkakeel V b, VI 11,363

VII 30

VIII a, b, d 55,334

d) Norra salehomaar V b, VI 0,2

VII 6

VIII a, b 6

VIII c 96

VIII d 0

e) Pollak V b, VI 0,2

VII 0,2

VIII a, b 17

VIII c 90

VIII d 0

f) Anšoovis VIII 90

2. Lisaks lõike 1 punktis a osutatud osale merluusi TACist eraldatakse alates 1. jaanuarist 1986 kolme aasta jooksul igaks aastaks täiendav kindla
suurusega kogus 4500 tonni.



Kui nende TACide kogutase ületab 45 000 tonni, vähendatakse seda kindla suurusega kogust, et Hispaaniale eraldatud kvoot jääks tasemele, mis ei
ületa 18 000 tonni.

3. Ilma kvootide jaotamiseta TAC alla kuuluvatest liikidest Hispaaniale eraldatav kogus kinnitatakse kindla suurusena liikide ja püügirajoonide kaupa
järgmiselt:

Liik ICES jagu Hispaania osa

a) Põhjaputassuu V b, VI, VII, VIII a, b, d 30 000 tonni

b) Harilik stauriid V b, VI, VII, VIII a, b, d 31 000 tonni

4. Hispaaniale ette nähtud kalapüügivõimalused ja sellest tulenevad teiste ühenduse liikmesriikide kvoodid kinnitatakse vastavalt määruse (EMÜ) nr
170/83 artiklile 11 igal aastal ning esimest korda enne 1. jaanuari 1986.

Artikkel 162

Enne 31. detsembrit 1992 esitab komisjon artiklite 158 ja 161 kohaldamise põhjal nõukogule aruande kalapüügi olukorra ja väljavaadete kohta
ühenduses. Selle aruande alusel võetakse EMÜ asutamislepingu artiklis 43 sätestatud korra kohaselt enne 31. detsembrit 1993 vastu vajalikuks
osutuvad muudatused artiklis 158, artikli 159 lõike 2 esimeses lõigus ning artikli 161 lõigetes 1, 2 ja 3 ette nähtud korras, sealhulgas need, mis
käsitlevad juurdepääsu muudele vöönditele peale artikli 158 lõikes 1 mainitute; muudatused jõustuvad alates 1. jaanuarist 1996.

Artikkel 163

1. Hispaania ametiasutused koostavad artikli 160 lõike 1 punktides a ja b osutatud püügitegevuseks põhinimekirjad ning muudeks artikli 160 lõikes 1
osutatud püügitegevusteks nimekirja, milles on näidatud kõigi laevade tehnilised andmed.

Nad esitavad komisjonile artikli 158 lõikes 2 ja artikli 160 lõikes 1 osutatud perioodiliste nimekirjade eelnõu.

2. Artiklis 158 ja artikli 160 lõike1 alapunktis g osutatud laevade puhul hõlmavad perioodilised nimekirjad vähemalt ühekuulise ajavahemiku.

Muu kategooria laevade puhul kinnitatakse püügioperatsioonide kord vastavalt artikli 160 lõikele 2 ning käesoleva artikli lõike 3 teises lõigus osutatud
korras.

Pärast kontrollimist kiidab komisjon need nimekirjad heaks ja edastab Hispaania ametiasutustele ning muude asjaomaste liikmesriikide
järelevalveasutustele.

3. Eeskirjad, mille eesmärgiks on tagada, et ettevõtjad järgiksid käesolevas artiklis sätestatud eeskirju, ja sealhulgas anda võimalus mitte lubada
asjaomasel laeval teatud aja jooksul kalastada, võetakse vastu enne 1. jaanuari 1986 määruse (EMÜ) nr 170/83 artiklis 11 sätestatud korras.

Artiklite 156-162 kohaldamiseks vajalikud tehnilised menetlused ning XI lisas sisalduvad tehnilised menetlused võetakse vastu enne 1. jaanuari 1986
vastavalt määruse (EMÜ) nr 170/83 artiklis 14 sätestatud korrale.

Artikkel 164

1. Mõne praeguse liikmesriigi lippu kandvate laevade arv, kellel on lubatud kalastada Hispaania Kuningriigi jurisdiktsiooni või suveräänsete õiguste alla
kuuluvates ning ICESga hõlmatud Atlandi ookeani vetes, kinnitatakse igal aastal:

a) TAC ja kvootidega hõlmatud liikide puhul eraldatud kalapüügivõimaluste alusel;

b) TAC ja kvootidega hõlmamata liikide puhul varude suhtelist stabiilsust ja liigikaitsevajadusi arvestades.



2. Praeguste liikmesriikide lippu kandvate laevade spetsialiseeritud püügioperatsioonid lõikes 1 osutatud vetes toimuvad samade kogusepiirangute
alusel vastavalt samadele juurdepääsu- ja kontrollimenetlustele, nagu on kehtestatud Hispaania laevadele, millel on luba tegelda
püügioperatsioonidega praeguste liikmesriikide kalastusvööndites, ning muid kalavarude kaitse eeskirju järgides.

3. Käesoleva artikli üldised rakenduseeskirjad ning eelkõige iga-aastase laevade arvu kinnitamise eeskirjad võetakse vastu määruse (EMÜ) nr 170/83
artiklis 11 ettenähtud korras esmakordselt enne 1. jaanuari 1986.

4. Käesoleva artikli kohaldamise kord võetakse vastu enne 1. jaanuari 1986 määruse (EMÜ) nr 170/83 artiklis 14 sätestatud korras.

Artikkel 165

1. Et integreerida Portugali lippu kandvad laevad ühenduse kalavarude kaitse- ja majandamissüsteemi, mis on sisse seatud määrusega (EMÜ) nr
170/83, kehtib nende juurepääsu suhtes Hispaania Kuningriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatele ICESiga ning Kesk-Atlandi idaosa kalastuskomiteega
(CECAF) hõlmatud vetele kuni 31. detsembrini 1995 lõigetes 2-8 osutatud režiim, ilma et see piiraks artiklis 155 osutatud erisätete kohaldamist.

2. Lõikes 1 osutatud laevad võivad oma peategevusena korraldada järgmisi püügioperatsioone:

Liik
Kogus
(tonni-
des)

Vöönd Lubatud
püügivahendid

Lubatud
püügi-
aeg

Lubatud
laevade
koguarv
(põhi-
nimekiri)

Samaaegselt
püügile
lubatud
laevade arv
(perioodiline
nimekiri)

Põhjalähedased
liigid

-Merluus

850 ICES VIII +
IX + CECAF
(mandriosa
rannik)

traalnoot aasta
ringi

Põhja pool
Rio Mino
joont: 17

Ida pool
Rio
Guadiana
joont: 4

Põhja pool Rio
Mino joont: 9

Ida pool Rio
Guadiana
joont: 2

ICES VIII + IX +
CECAF (mandri-
osa rannik)

traalnoot aasta ringi -Muud

Pelaagilised liigid 2 250 ICES VIII +
IX + CECAF
(mandriosa
rannik)

traalnoot aasta
ringi-Harilik stauriid

-Suured siirde-
kalad, välja
arvatud tuun
(mõõkkala,
sinihai, atlandi
merilatikas)

ICES VIII +
IX + CECAF
(mandriosa
rannik)

mail aasta
ringi

20

-Pikkuimtuun ICES VIII +
IX + CECAF
(mandriosa
rannik)

veoõng maist
juulini

tuleb kindlaks
määrata

3. Seisevvõrkude kasutamine on keelatud.

4. Iga õngepüügilaev võib päevas vette lasta kuni kaks õngejada; õngejada maksimumpikkuseks on määratud 20 meremiili; konksude vahekaugus ei
või olla alla 2,70 meetri.

5. Koorikloomade püük ei ole lubatud. Siiski on nad saagina lubatud merluusi ja muude põhjalähedaste liikide spetsiaalpüügil kuni 10% ulatuses nende
liikide pardalejäetud saagist.

6. Laevade arv, kellel on lubatud püüda pikkuim-tuuni, otsustatakse enne 1. märtsi 1986 määruse (EMÜ) nr 170/83 artiklis 11 sätestatud korras.

7. Üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli kohaldamise kohta kehtestatakse analoogia põhjal XI lisas sisalduvate eeskirjadega enne 1. jaanuari 1986
määruse (EMÜ) nr 170/83 artiklis 14 sätestatud korras.



8. Eeskirjad, mille eesmärgiks on tagada, et ettevõtjad järgiksid käesolevas artiklis sätestatud eeskirju, ja sealhulgas anda võimalus mitte lubada
asjaomasel laeval teatud aja jooksul kalastada, võetakse vastu enne 1. jaanuari 1986 määruse (EMÜ) nr 170/83 artiklis 11 sätestatud korras.

Artikkel 166

Artiklites 156-164 määratletud režiim, sealhulgas selle kohandused, mida nõukogu võib artikli 162 alusel teha, jäävad jõusse kuni määruse (EMÜ) nr
170/83 artikli 8 lõikes 3 sätestatud tähtaja lõpuni.

III jagu
Välised kalavarud

Artikkel 167

1. Alates ühinemise kuupäevast haldab ühendus kalastuskokkuleppeid, mille Hispaania Kuningriik on sõlminud kolmandate riikidega.

2. Lõikes 1 osutatud kokkulepetest tulenevad Hispaania Kuningriigi õigused ja kohustused ei muutu nende kokkulepete sätete ajutise kehtivuse ajal.

3. Niipea kui võimalik ja igal juhul enne lõikes 1 osutatud kokkulepete aegumist võtab nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega ja komisjoni
ettepaneku põhjal vastu asjakohased otsused nendest kokkulepetest tuleneva kalastustegevuse jätkumise kohta, sealhulgas võimaluse kohta
pikendada teatavaid kokkuleppeid ajavahemikuks, mis ei ületa ühte aastat.

Artikkel 168

1. Vabastused, peatamised ja tariifikvoodid, mille Hispaania Kuningriik annab Hispaania ja muude riikide füüsiliste või juriidiliste isikute
ühisettevõtetest pärit kalatoodetele, kaotatakse seitsme aasta jooksul järgmiselt:

Kvootide kehtimisaeg
Tollimaksu nullmääraga
maksustada lubatud kogus
(tonnides)

Vähendus (%)

1. märts - 31. detsember
1986

66 300

1. jaanuar - 31. detsember
1987

62 985 5

1. jaanuar - 31. detsember
1988

56 355 10,5

1. jaanuar - 31. detsember
1989

46 410 17,6

1. jaanuar - 31. detsember
1990

34 808 24,9

1. jaanuar - 31. detsember
1991

23 206 33,3

1. jaanuar - 31. detsember
1992

11 603 50

Alates 1. jaanuarist 1993 0 100

2. Igal aastal lubatud üldkoguste piires toimub kvootide eraldamine ühise tollitariifistiku rubriikide või alamrubriikide kaupa proportsionaalselt
kooskõlas 1983. aastal kehtinud jaotusele.

3. Selle korra alusel imporditud tooteid ei või lugeda vabas ringluses olevaks EMÜ asutamislepingu artikli 10 tähenduses, kui need reeksporditakse
teise liikmesriiki.

4. Käesolevas artiklis sätestatud meetmeid võib rakendada üksnes XII lisas toodud nimekirjas olevatest ühisettevõtetest või selliste ettevõtete
laevadelt pärit toodete suhtes.



5. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning eelkõige iga-aastaste kvootide kogused ühise tollitariifistiku rubriikide või alamrubriikide
kaupa võetakse vastu määruse (EMÜ) nr 3796/81 artiklis 33 ettenähtud korras.

IV jagu
Ühine turukorraldus

Artikkel 169

1. Atlandi sardiini ja anšoovise suhtes Hispaanias ja praeguse koosseisuga ühenduses kehtivad soovitushinnad tuleb vastavalt lõigetele 2 ja 3
kooskõlla viia, kusjuures esimene lähendamine toimub 1. märtsil 1986.

2. Atlandi sardiini puhul tuleb Hispaanias ja praeguse koosseisuga ühenduses kohaldatavad soovitushinnad viia kümnes iga-aastases etapis vastavusse
vahemere sardiini soovitushinnaga, lähtudes 1984. aasta hindadest, järjestikku ühe kümnendiku, ühe üheksandiku, ühe kaheksandiku, ühe
seitsmendiku, ühe kuuendiku, ühe viiendiku, veerandi, ühe kolmandiku ja poole võrra enne iga lähendamist kehtivate soovitushindade vahest; selle
arvutuse tulemusena saadavat hinda kohandatakse võrdeliselt järgmiseks kalastusaastaks kehtestatud soovitushinna muutusega; ühine hind
kehtestatakse alates kümnenda lähendamise kuupäevast.

3. Anšoovise puhul tuleb soovitushinnad, mis kehtivad vastavalt Hispaanias ja teistes liikmesriikides, viia vastavusse viies iga-aastases etapis
järjestikku ühe viiendiku, veerandi, ühe kolmandiku ja poole võrra nende soovitushindade vahest, kusjuures seda lähendamist kohaldatakse pooles
ulatuses ühe ja pooles teise hinna suhtes, tõstes madalamat hinda ja langetades kõrgemat; selle arvutuse tulemusena saadavat hinda kohandatakse
võrdeliselt järgmiseks kalastusaastaks kehtestatud soovitushinna muutusega; ühine hind kehtestatakse alates viienda lähendamise kuupäevast.

Artikkel 170

1. Artiklis 169 osutatud hindade lähendamise käigus kehtestatakse seiresüsteem järgmiste võrdlushindade alusel:

-Hispaaniast praeguse koosseisuga ühendusse imporditava atlandi sardiini võrdlushind,

-teistest ühenduse liikmesriikidest Hispaaniasse imporditava anšoovise võrdlushind.

2. Igal hindade lähendamise etapil kinnitatakse lõikes 1 osutatud võrdlushinnad Hispaanias anšoovise suhtes ja teistes liikmesriikides vastavalt
vahemere sardiini suhtes kohaldatava kõrvaldamishinna tasemel.

3. Kui turul tekib häireid seepärast, et lõikes 1 osutatud import toimub võrdlushinnast madalamate hindadega, võib määruse (EMÜ) nr 3796/81 artiklis
33 sätestatud korras võtta nimetatud määruse artiklis 21 sätestatutega analoogseid meetmeid.

4. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu määruse (EMÜ) nr 3796/81 artiklis 33 kehtestatud korras.

Artikkel 171

1. Ühinemisel kehtestatakse praeguse koosseisuga ühenduse sardiinitootjatele hüvitistesüsteem seoses artikli 169 lõike 2 alusel selle liigi suhtes
kohaldatava erilise hindade lähendamise süsteemiga.

2. Enne hindade lähendamise perioodi lõppu otsustab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega, kas ja vajaduse korral
millises ulatuses käesolevas artiklis osutatud süsteemi tuleks pikendada.

3. Nõukogu võtab enne 31. detsembrit 1985 komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega vastu käesoleva artikli kohaldamise korra.

Artikkel 172

1984. aastal sardiinide suhtes kehtivaid ümberarvestustegureid, mis on sätestatud määruse (EMÜ) nr 3796/81 artikli 12 lõikes 1, ei muudeta hindade



lähendamise perioodi kestel.

V jagu
Kaubanduse suhtes kohaldatav kord

Artikkel 173

1. Erandina artiklist 31 kaotatakse ühise tollitariifistiku rubriikidesse nr-d 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 ja 16.05 ning alamrubriikidesse 0.15 A ja 23.01
B kuuluvate kalatoodete puhul praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania vahelised imporditollimaksud järk-järgult vastavalt järgmisele ajakavale:

1. märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 87,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 75,0%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1988 vähendatakse kõiki tollimakse 62,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse kõiki tollimakse 50,0%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse kõiki tollimakse 37,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 25,0%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse kõiki tollimakse 12,5%ni baasmäärast;

viimane, 12,5%-line vähendus tehakse 1. jaanuaril 1993.

2. Erandina lõikest 1 kaotatakse ühise tollitariifistiku alamrubriiki 16.04 D kuuluvate sardiinitoodete ja sardiinikonservide imporditollimaksud Hispaania
ja teiste ühenduse liikmesriikide vahel järk-järgult vastavalt järgmisele ajakavale:

1. märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 90,9%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 81,8%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1988 vähendatakse kõiki tollimakse 72,7%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse kõiki tollimakse 63,6%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse kõiki tollimakse 54,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 45,4%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse kõiki tollimakse 36,3%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1993 vähendatakse kõiki tollimakse 27,2%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1994 vähendatakse kõiki tollimakse 18,1%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1995 vähendatakse kõiki tollimakse 9%ni baasmäärast;

viimane, 9%-line vähendus tehakse 1. jaanuaril 1996.

3. Ühinemisel kaotab Hispaania Kuningriik kõik tasakaalustusmaksed teistest ühenduse liikmesriikidest pärinevate lõikes 1 osutatud toodete
importimisel Hispaaniasse.

4. Erandina artiklist 37 kohandab Hispaania Kuningriik lõikes 1 osutatud kalatoodete puhul oma kolmandate riikide suhtes kehtivat tariifi, vähendades
erinevust tollimaksu baasmäära ja ühise tollitariifistiku maksumäära vahel vastavalt järgmisele ajakavale:

-alates 1. märtsist 1986 kohaldab Hispaania Kuningriik tollimaksumäära, mille puhul baasmäära ja ühise tollitariifistiku määra vahelist erinevust on
vähendatud 12,5%;

-alates 1. jaanuarist 1987:

a) nende tariifirubriikide puhul, kus tollimaksu baasmäärad ei erine ühise tollitariifistiku maksumääradest rohkem kui 15% üles- või allapoole,
kohaldatakse viimati nimetatud tariife;

b) muudel juhtudel kohaldab Hispaania Kuningriik tollimaksumäära, mille puhul baasmäära ja ühise tollitariifistiku määra vahelist erinevust
vähendatakse seitsmes võrdses 12,5%-lises osas järgmistel kuupäevadel:

1. jaanuaril 1987,



1. jaanuaril 1988,

1. jaanuaril 1989,

1. jaanuaril 1990,

1. jaanuaril 1991,

1. jaanuaril 1992.

Hispaania Kuningriik kohaldab ühist tollitariifistikku tervikuna alates 1. jaanuarist 1993.

Artikkel 174

1. Kuni 31. detsembrini 1992 kehtib XIII lisas esinevate toodete importimisel teistest liikmesriikidest Hispaaniasse täiendav kaubandusmehhanism,
nagu see on määratletud käesolevas artiklis.

2. Peale selle kehtib lõikes 1 osutatud mehhanism kuni 31. detsembrini ühise tollitariifistiku alamrubriiki 16.04 D kuuluvate sardiinikonservide
importimisel Portugalist Hispaaniasse.

3. Iga asjaomase toote kohta koostatakse Hispaanias enne iga aasta algust kolme eelmise aasta impordi alusel pakkumise eelkalkulatsioon. Selles
kalkulatsioonis on näidatud lisaks impordile teistest liikmesriikidest ka import kolmandatest riikidest. Ühendusesisest osa selles kalkulatsioonis tuleb
suurendada järk-järgult igal aastal 15%.

4. Väljaspool ühendusesisese osa künnist võib võtta importi piiravaid või peatavaid meetmeid.

5. Väljaspool pakkumiskalkulatsioonile kinnitatud künnist võib Hispaania Kuningriik võtta ajutisi kaitsemeetmeid, mida kohaldatakse viivitamata.
Sellistest meetmetest teatatakse viivitamata komisjonile, kes võib nende kohaldamise sellisele teatamisele järgneval kuul peatada.

6. Üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu määruse (EMÜ) nr 3796/81 artiklis 33 kehtestatud korras.

Artikkel 175

1. Praeguse koosseisuga ühenduses Hispaaniast pärit toodete suhtes määruse (EMÜ) nr 3796/81 artikli 19 lõike 4 tingimuste alusel kohaldatavad
koguselised piirangud kõrvaldatakse järk-järgult ja kaotatakse tuunikalakonservide puhul 1. jaanuaril 1993 ning sardiinikonservide puhul 1. jaanuaril
1996.

2. Lõike 1 üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu määruse (EMÜ) nr 3796/81 artiklis 33 kehtestatud korras.

Artikkel 176

1. Kuni 31. detsembrini 1992 võib Hispaania Kuningriik säilitada kolmandate riikide suhtes koguselised piirangud XIV lisas esinevatele toodetele;
nende piirangute ulatuse ja säilitamise korra määrab nõukogu kindlaks komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega.

2. Ühenduse võrdlushindade mehhanismi kohaldatakse iga toote suhtes siis, kui sellega seotud koguselised piirangud on kaotatud.

5. PEATÜKK
Välissuhted

I jagu
Ühine kaubanduspoliitika

Artikkel 177



1. Hispaania Kuningriik säilitab kolmandate riikide suhtes koguselised impordipiirangud selliste toodete puhul, mis ei ole veel praeguse koosseisuga
ühenduse suhtes liberaliseeritud. Ta ei anna kolmandatele riikidele nende toodete suhtes kinnitatud kvootide osas eeliseid praeguse koosseisuga
ühenduse ees.

Need koguselised piirangud jäävad jõusse vähemalt nii kauaks, kuni kehtivad koguselised piirangud samade toodete suhtes praeguse koosseisuga
ühenduse puhul.

2. Hispaania Kuningriik säilitab määrustes (EMÜ) nr 1765/82, (EMÜ) nr 1766/82 ja (EMÜ) nr 3420/83 nimetatud riikliku kaubandusega maade suhtes
koguselised impordipiirangud toodete puhul, mis ei ole veel liberaliseeritud määrusega (EMÜ) nr 288/82 hõlmatud maade suhtes. Ta ei anna riikliku
kaubandusega maadele nende toodete suhtes kinnitatud kvootide osas eeliseid määrusega (EMÜ) nr 288/82 hõlmatud maade ees.

Need koguselised piirangud jäävad jõusse vähemalt nii kauaks, kuni kehtivad koguselised piirangud samade toodete suhtes määrusega (EMÜ) nr
288/82 hõlmatud maade puhul.

Kõik muudatused selliste toodete Hispaaniasse importimise korras, mida ühendus ei ole riikliku kaubandusega maade suhtes liberaliseerinud, tuleb
teha vastavalt määruses (EMÜ) nr 3420/83 sätestatud eeskirjadele ja korrale ning ilma et see piiraks esimese lõigu kohaldamist.

Hispaania Kuningriigilt ei nõuta siiski riikliku kaubandusega maade suhtes koguseliste piirangute taaskehtestamist toodetele, mis on kõnealuste maade
suhtes liberaliseeritud ja mille puhul kehtivad endiselt koguselised piirangud üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe liikmesriikide suhtes.

3. Kuni 31. detsembrini 1991 võib Hispaania Kuningriik, ilma et see piiraks lõigete 1 ja 2 kohaldamist, säilitada koguselised impordipiirangud kvootide
näol XV lisas loetletud toodete ja koguste puhul ajutise erandina ühistest impordi liberaliseerimise nimekirjadest, mis on toodud määrustes (EMÜ) nr
288/82, (EMÜ) nr 1765/82, (EMÜ) nr 1766/82 ja (EMÜ) nr 3419/83, viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 453/84, tingimusel et ühise tolli- ja
kaubanduskokkuleppe liikmesmaade puhul on nendest piirangutest enne ühinemist nimetatud kokkuleppe raames teada antud.

Alates 1. jaanuarist 1992 kohaldatakse nende toodete impordi suhtes kehtivaid ühiseid liberaliseerimisnimekirju täies ulatuses. Kuni selle kuupäevani
suurendatakse kvoote järk-järgult vastavalt lõikele 4.

4. Lõikes 3 osutatud kvootide astmelise suurendamise miinimummäär on eküüdes väljendatud kvootide puhul 17% iga aasta alguses ja mahus
väljendatud kvootide puhul 12% iga aasta alguses. See suurendus lisatakse igale kvoodile ning järgmine suurendus arvutatakse nõnda saadud
kogusumma alusel.

Ilma et see piiraks lõigete 1 ja 2 kohaldamist, kaotab Hispaania Kuningriik kehtivad koguselised piirangud, kui kahel järjestikusel aastal on import alla
90% lõike 3 kohaselt avatud aastakvoodist.

5. Hispaania Kuningriik säilitab kõikide kolmandate riikide suhtes koguselised impordipiirangud kvootide näol XVI lisas loetletud toodetele, mida
ühendus ei ole kolmandate riikide suhtes liberaliseerinud ja mille puhul ta säilitab koguselised impordipiirangud praeguse koosseisuga ühenduse
suhtes; piirangud kehtivad kõnealuses lisas sätestatud koguste puhul ja vähemalt kuni seal nimetatud kuupäevadeni.

Kõik muudatused esimeses lõigus osutatud toodete Hispaaniasse importimise korras tehakse vastavalt määrustes (EMÜ) nr 288/82 ja (EMÜ) nr
3420/83 sätestatud eeskirjadele ja korrale ning ilma et see piiraks lõigete 1 ja 2 kohaldamist.

6. Et täita üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe alusel ühendusel lasuvaid kohustusi riikliku kaubandusega maade suhtes, kes on nimetatud
kokkuleppe osalised, laiendab Hispaania Kuningriik vajaduse korral vajalikus ulatuses nimetatud maadele liberaliseerimismeetmeid, mida ta peab
võtma muude kokkuleppeosaliste kolmandate riikide suhtes, võttes samas arvesse kokku lepitud üleminekumeetmeid.

Artikkel 178

1. Alates 1. märtsist 1986 kohaldab Hispaania Kuningriik järk-järgult üldist soodustuste süsteemi EMÜ asutamislepingu II lisas nimetamata toodete
suhtes, alates artikli 30 lõikes 1 osutatud tollimaksu baasmääradest. XVII lisas loetletud toodete puhul läheneb Hispaania Kuningriik siiski üldisele
soodustuste süsteemile järk-järgult 31. detsembriks 1992, alates artikli 30 lõikes 2 osutatud tollimaksu baasmääradest. Nende lähendamiste ajakava
on samasugune, nagu on sätestatud artiklis 37.

2. a) Asutamislepingu II lisas loetletud toodete puhul kohaldatakse sätestatud või arvutatud soodusmäärasid järk-järgult tollimaksude suhtes, mida
Hispaania Kuningriik tegelikult nõuab kaubanduses kolmandate riikidega, järgides punktis b osutatud üldmenetlust või artiklites 97 ja 153 osutatud



erimenetlusi.

b) Alates 1. märtsist 1986 kohaldab Hispaania Kuningriik tollimaksu, millega vähendatakse tollimaksu baasmäära ja soodusmäära vahelist erinevust
vastavalt järgmisele ajakavale:

1. märtsil 1986 vähendatakse erinevust 90,9%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse erinevust 81,8%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1988 vähendatakse erinevust 72,7%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse erinevust 63,6%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse erinevust 54,5%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse erinevust 45,4%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse erinevust 36,3%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1993 vähendatakse erinevust 27,2%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1994 vähendatakse erinevust 18,1%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1995 vähendatakse erinevust 9,0%ni esialgsest erinevusest.

Hispaania Kuningriik kohaldab soodusmäärasid tervikuna alates 1. jaanuarist 1996.

c) Erandina punktist b kohaldab Hispaania Kuningriik ühise tollitariifistiku rubriikidesse nr-d 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 ja 16.05 ning
alamrubriikidesse 05.15 A ja 23.01 B kuuluvate kalatoodete suhtes alates 1. märtsist 1986 tollimaksu, mille puhul tollimaksu baasmäära ja tollimaksu
soodusmäära vahelist erinevust vähendatakse vastavalt järgmisele süsteemile:

1. märtsil 1986 vähendatakse erinevust 87,5%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse erinevust 75,0%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1988 vähendatakse erinevust 62,5%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse erinevust 50,0%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse erinevust 37,5%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse erinevust 25,0%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse erinevust 12,5%ni esialgsest erinevusest.

Hispaania Kuningriik kohaldab soodusmäärasid tervikuna alates 1. jaanuarist 1993.

II jagu
Ühenduste kokkulepped teatavate kolmandate riikidega

Artikkel 179

1. Alates 1. jaanuarist 1986 kohaldab Hispaania Kuningriik artiklis 181 osutatud kokkulepete sätteid.

Üleminekumeetmete ja muudatuste suhtes kehtivad kokkuleppeosaliste kolmandate riikidega sõlmitud protokollid, mis lisatakse kõnealustele
kokkulepetele.

2. Need üleminekumeetmed on kavandatud tagama, et nende lõppedes kehtiks ühenduses suhetes kõigi kokkuleppeosaliste kolmandate riikidega
ühtne süsteem ning et liikmesriikide õigused ja kohustused oleksid ühesugused.

3. Nende artiklis 181 loetletud maade suhtes kehtivate üleminekumeetmete tulemusena ei taga Hispaania Kuningriik neile üheski valdkonnas
soodsamat kohtlemist kui praeguse koosseisuga ühendusele.

Eelkõige kehtestatakse kõigi toodete puhul, mille kohta kehtivad praeguse koosseisuga ühenduse suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid käsitlevad
üleminekumeetmed, kõigi artiklis 181 loetletud maade suhtes samasuguseks ajavahemikuks samasugused meetmed.



4. Nendele artiklis 181 loetletud maade suhtes kehtivate üleminekumeetmete kohaldamise tulemusena ei saa Hispaania Kuningriigi poolt osaks vähem
soodsat kohtlemist kui muudele kolmandatele riikidele. Eelkõige ei saa koguselisi piiranguid käsitlevaid üleminekumeetmeid kavandada artiklis 181
loetletud maade suhtes toodetele, mis on vabad sellistest piirangutest, kui neid imporditakse Hispaaniasse muudest kolmandatest riikidest.

Artikkel 180

1. Kui artikli 179 lõikes 1 osutatud protokolle ei ole 1. jaanuariks 1986 sõlmitud, võtab ühendus vajalikud meetmed selle olukorra lahendamiseks
ühinemisel.

Igal juhul kohaldab Hispaania Kuningriik alates 1. jaanuarist 1986 artiklis 181 loetletud riikide suhtes enamsoodustusrežiimi.

2. Lõikes 1 osutatud siseriiklike meetmete suhtes kehtib järgmine kord:

i) kui eespool nimetatud protokolle ei ole ühinemise kuupäevaks ühendusest või Hispaania Kuningriigist sõltumatutel põhjustel sõlmitud, näevad
ühenduse võetavad meetmed igal juhul ette enamsoodustusrežiimi kohaldamise Hispaania Kuningriigi poolt soodusrežiimi alla kuuluvate lepingu-
osaliste riikide ja ühendusega assotsieerunud riikide suhtes ning võtavad arvesse ka korda, mida kõnealused kolmandad riigid kohaldavad nimetatud
kuupäeval Hispaania Kuningriigi suhtes;

ii) kui eespool nimetatud protokolle ei ole ühinemise kuupäevaks sõlmitud muudel põhjustel kui punktis i osutatud, lähtub ühendus lõikes 1 osutatud
meetmete võtmiseks üleminekumeetmetest ja konverentsi raames kokku lepitud muudatustest ning võtab vajaduse korral arvesse asjaomaste
kolmandate riikidega peetud läbirääkimistel saavutatud tulemusi.

Artikkel 181

1. Artikleid 179 ja 180 kohaldatakse järgmiste kokkulepete suhtes:

-Alžeeria, Austria, Egiptuse, Iisraeli, Islandi, Jordaania, Jugoslaavia, Küprose, Liibanoni, Malta, Maroko, Norra, Rootsi, Soome, Süüria, Šveitsi,
Tuneesia ja Türgiga sõlmitud kokkulepped ning muud kolmandate riikidega sõlmitud kokkulepped, mis käsitlevad eranditult EMÜ asutamislepingu II
lisas nimetatud toodetega kauplemist;

-8. detsembril 1984 alla kirjutatud uus kokkulepe ühenduse ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahel.

2. AKV-EMÜ teisest konventsioonist ning 31. oktoobril 1979 alla kirjutatud Euroopa Söe- ja Teraseühenduse toodete kokkuleppest tulenevat korda
Hispaania Kuningriigi ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelistes suhetes ei kohaldata.

Artikkel 182

Jõustuvalt 1. jaanuarist 1986 denonsseerib Hispaania Kuningriik Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikidega sõlmitud kokkuleppe, millele on
alla kirjutatud 26. juunil 1979.

III jagu
Tekstiiltooted

Artikkel 183

1. Alates 1. jaanuarist 1986 kohaldab Hispaania Kuningriik 20. detsembri 1973. aasta kokkulepet rahvusvahelise tekstiilikaubanduse kohta ja ühenduse
poolt selle kokkuleppe alusel või muude kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolseid kokkuleppeid. Nende kokkulepete kohandamisprotokollide suhtes
peab ühendus läbirääkimisi kokkulepete osapoolteks olevate kolmandate riikidega, et sätestada Hispaaniasse eksportimise vabatahtlik piiramine
selliste toodete ja sellise päritolu puhul, mille suhtes kehtivad piirangud ühendusse eksportimisel.

2. Kui neid protokolle ei ole 1. jaanuariks 1986 sõlmitud, võtab ühendus meetmed, mis on ette nähtud selle olukorra lahendamiseks ja käsitlevad va-
jalikke üleminekukohandusi, tagamaks, et ühendus rakendab kõnealused kokkulepped.



6. PEATÜKK
Finantssätted

Artikkel 184

1. 21. aprilli 1970. aasta otsust liikmesriikide rahaliste osamaksete asendamise kohta ühenduse omavahenditega, edaspidi "21. aprilli 1970. aasta
otsus", kohaldatakse vastavalt artiklitele 185-188.

2. Iga viidet 21. aprilli 1970. aasta otsusele käesoleva peatüki artiklites tuleb alates ühenduse omavahendite süsteemi käsitleva nõukogu 7. mai 1985.
aasta otsuse jõustumisest mõista osutavana nimetatud otsusele.

Artikkel 185

21. aprilli 1970. aasta otsuse artikli 2 punktis a osutatud "põllumajandusmaksudeks" nimetatav tulu hõlmab ka artiklite 67-153, artikli 50 lõike 3 ja
artikli 53 alusel Hispaania ja teiste liikmesriikide ning Hispaania ja kolmandate riikide vahelises kaubanduses impordilt sissenõutud summadest
saadavat tulu.

See tulu hõlmab määruse (EMÜ) nr 1035/72 alla kuuluva puu- ja köögivilja kohta registreeritud tasakaalustusmakseid nende Hispaaniasse
importimisel siiski üksnes alates 1. jaanuarist 1990.

Selle tulu hulka ei kuulu summad, mida nõutakse impordilt Kanaari saartele või Ceutasse ja Melillasse.

Artikkel 186

21. aprilli 1970. aasta otsuse artikli 2 punkti b esimeses lõigus osutatud "tollimaksudeks" nimetatav tulu hõlmab kuni 31. detsembrini 1992 tollimakse,
mis on arvutatud nii, nagu oleks Hispaania Kuningriik kaubanduses kolmandate riikidega alates ühinemisest kohaldanud ühisest tollitariifistikust
tulenevaid maksumäärasid ning muudest ühenduse poolt kohaldatavatest soodusrežiimidest tulenevaid vähendatud määrasid. Määruse nr 136/66/EMÜ
alla kuuluvate õliseemnete ja -viljade ning neist saadud toodete ja määruse (EMÜ) nr 1035/72 alla kuuluva puu- ja köögiviljaga seonduvate
tollimaksude suhtes kohaldatakse sama reeglit kuni 31. detsembrini 1995.

See tulu hõlmab niiviisi määruse (EMÜ) nr 1035/72 alla kuuluva puu- ja köögivilja kohta arvutatud tollimakse nende Hispaaniasse importimisel siiski
üksnes alates 1. jaanuarist 1990.

Kui kohaldatakse eeskirju, mille ühendus on vastu võtnud käesoleva akti artikli 50 lõike 3 alusel, ja kui tehakse erand esimesest lõigust, vastavad
tollimaksud kõnealuste eeskirjadega tootmisel kasutatud kolmandate riikide toodetele kinnitatud tasakaalustusmakse määra põhjal arvutatud
summale.

Selle tulu hulka ei kuulu summad, mida nõutakse impordilt Kanaari saartele või Ceutasse ja Melillasse.

Hispaania Kuningriik arvutab need tollimaksud igal kuul ühe kuu tollideklaratsioonide alusel. Nõnda kõnealusel kuul registreeritud andmete põhjal
arvutatud tollimaksud tehakse komisjonile kättesaadavaks määruses (EMÜ, EURATOM, ESTÜ) nr 2891/77 määratletud tingimustel.

Alates 1. jaanuarist 1993 hakatakse kõiki tasumisele kuuluvaid tollimakse nõudma täies ulatuses. Määruse (EMÜ) nr 1035/72 alla kuuluva puu- ja
köögivilja ning määruse nr 136/66/EMÜ alla kuuluvate õliseemnete ja -viljade ning neist saadud toodete puhul hakatakse tollimaksu täies ulatuses
nõudma siiski alates 1. jaanuarist 1996.

Artikkel 187

Käibemaksust laekuvate omavahendite alusel kindlaksmääratud maksusummad tuleb tasuda täies ulatuses alates 1. jaanuarist 1986.

Kõnealune summa arvutatakse ja seda kontrollitakse nii, nagu kuuluksid Kanaari saared ning Ceuta ja Melilla kuuenda nõukogu direktiivi 77/388/EMÜ
(17. mai 1977) (kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta - ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas)
territoriaalsesse kohaldamisalasse.



Ühendus maksab Hispaania Kuningriigile Euroopa ühenduste üldeelarve eraldi kuluartiklina tagasi osa käibemaksust laekuvate omaressursside alla
tehtud maksetest nende komisjoni käsutusse andmisele järgneva kuu jooksul järgmise korra kohaselt:

87% aastal 1986,

70% aastal 1987,

55% aastal 1988,

40% aastal 1989,

25% aastal 1990,

5% aastal 1991.

Seda järjest väheneva tagasimakse protsenti ei kohaldata summa suhtes, mis vastab Hispaania panusele nõukogu 7. mai 1985. aasta otsuse
(ühenduste omavahendite süsteemi kohta) artikli 3 lõike 3 punktides b ja c sätestatud Ühendkuningriigi kasuks tehtava mahaarvamise rahastamises.

Artikkel 188

Selleks et Hispaania Kuningriik ei peaks kandma ühendusele liikmesriikide poolt enne 1. jaanuari 1986 tehtud ettemaksete tagasimaksmise kulusid,
saab Hispaania Kuningriik kõnealuse tagasimaksmise eest rahalist hüvitist.

III JAOTIS
Portugaliga SEOTUD ÜLEMINEKUMEETMED

1. PEATÜKK
Kaupade vaba liikumine

I jagu
Tariifieeskirjad

Artikkel 189

1. Tollimaksu baasmääraks, mille suhtes võetakse ette artiklis 190, artikli 243 lõikes 1 ning artikli 360 lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud järjestikused
vähendamised, on iga toote puhul 1. jaanuaril 1985 praeguse koosseisuga ühendusest või Portugalist pärit toodete suhtes nendevahelise kaubanduse
kontekstis tegelikult kohaldatud tollimaks.

2. Artiklis 197, artikli 243 lõikes 2 ja artikli 360 lõikes 4 sätestatud tollimaksude järkjärgulisel lähendamisel ühisele tollitariifistikule ja ESTÜ ühtsele
tariifile kasutatakse iga toote puhul tollimaksu baasmäärana Portugali Vabariigis 1. jaanuaril 1985 tegelikult kehtinud tollimaksu.

3. Kui pärast seda kuupäeva, ent enne ühinemist kohaldatakse tariifivähendust, loetakse tollimaksu baasmääraks siiski selline vähendatud
maksumäär.

4. Portugali Vabariik võtab vajalikke meetmeid selleks, et ühinemisel kaotataks tema maksimaalne tollitariif ja tollimaksude juhutised peatamised.

Maksimumtariifimäärad ja ajutiselt peatatud tollimaksude määrad ei ole lõigetes 1 ja 2 osutatud tollimaksu baasmäärad. Kui selliseid tollimakse
tegelikult esitatakse, on tollimaksu baasmääraks miinimumtollitariifimäärad või vajaduse korral kokkuleppelised tollimaksud.

5. Praeguse koosseisuga ühendus ja Portugali Vabariik teatavad teineteisele oma vastavatest tollimaksu baasmääradest.

6. Olenemata lõikest 1 kasutatakse protokollis nr 15 esinevate toodete puhul tollimaksu baasmäärana kõnealuses protokollis iga toote vastas olevat
määra.

Artikkel 190

1. Praeguse koosseisuga ühenduse ja Portugali Vabariigi vahelised imporditollimaksud kaotatakse järk-järgult vastavalt järgmisele ajakavale:



märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 90%ni baasmäärast;

jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 80%ni baasmäärast;

jaanuaril 1988 vähendatakse kõiki tollimakse 65%ni baasmäärast;

jaanuaril 1989 vähendatakse kõiki tollimakse 50%ni baasmäärast;

jaanuaril 1990 vähendatakse kõiki tollimakse 40%ni baasmäärast;

jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 30%ni baasmäärast;

ülejäänud kaks vähendust, millest kumbki on 15%, tehakse 1. jaanuaril 1992 ja 1. jaanuaril 1993.

2. Olenemata lõikest 1 kohaldatakse alates 1. märtsist 1986 tollimaksuvaba sissevedu:

a) impordi suhtes, mille puhul kehtivad ühest liikmesriigist teise reisivate isikute suhtes kohaldatavate maksuvabastuste eeskirjad;

b) väikesaadetisena lähetatavate mittekaubanduslikku laadi kaupade impordi suhtes, mille puhul kehtivad liikmesriikide vaheliste maksuvabastuste
eeskirjad.

3. Lõike 1 kohaselt arvutatud tollimaksumäära kohaldatakse esimese kümnendkohani ümardatuna, kusjuures teine kümnendkoht kustutatakse.

Artikkel 191

Ühelgi juhul ei kohaldata ühenduse piires tollimakse, mis oleksid kõrgemad nendest, mida kohaldatakse enamsoodustusrežiimiga kolmandate riikide
suhtes.

Kui muudetakse või peatatakse ühise tollitariifistiku maksumäärasid või kui Portugali Vabariik kohaldab artiklit 201 või kui Portugalis esinevad sama
tariifirubriigi või -alamrubriigi kohta samaaegselt koguseline tollimaks praeguse koosseisuga ühenduse suhtes ja väärtuseline tollimaks kolmandate
riikide suhtes, võib kvalifitseeritud häälteenamusega otsustav nõukogu võtta komisjoni ettepaneku põhjal vajalikke meetmeid ühenduse soodustuse
säilitamiseks.

Kui muudetakse või peatatakse ESTÜ ühtse tariifi maksumäärasid või kui Portugali Vabariik kohaldab artiklit 201 või kui Portugalis esinevad sama
tariifirubriigi või -alamrubriigi kohta samaaegselt koguseline tollimaks praeguse koosseisuga ühenduse suhtes ja väärtuseline tollimaks kolmandate
riikide suhtes, võib komisjon võtta vajalikke meetmeid ühenduse soodustuse säilitamiseks.

Artikkel 192

Portugali Vabariik võib osaliselt või täielikult peatada praeguse koosseisuga ühendusest imporditavatelt toodetelt tollimaksu nõudmise. Ta teatab
sellest teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega osaliselt või täielikult peatada Portugalist imporditavatelt toodetelt
tollimaksu nõudmise.

Artikkel 193

Praeguse koosseisuga ühenduse ja Portugali vahelises kaubanduses kaotatakse kõik imporditollimaksudega samaväärse toimega maksud 1. märtsil
1986.

Artikkel 194

Järgmised maksud, mida Portugal kohaldab kaubanduses praeguse koosseisuga ühendusega, kaotatakse järk-järgult vastavalt järgmisele ajakavale:

a) 0,4%-line väärtuseline maks, mida kohaldatakse järgmiste kaupade suhtes:



-ajutiselt imporditud kaubad,

-reimporditud kaubad (välja arvatud konteinerid),

-kaubad, mis imporditakse sellise sisese töötlemise korra alusel, mida iseloomustab kasutatavate kaupade importimisel nõutud maksude
tagasimaksmine pärast saadud toodete eksporti,

-vähendatakse 0,2%ni 1. jaanuaril 1987 ja

-kaotatakse 1. jaanuaril 1988.

b) 0,9%-line väärtuseline maks, mida kohaldatakse vabasse ringlusse lubamiseks imporditavate kaupade suhtes,

-vähendatakse 0,6%ni 1. jaanuaril 1989,

-vähendatakse 0,3%ni 1. jaanuaril 1990 ja

-kaotatakse 1. jaanuaril 1991.

Artikkel 195

Praeguse koosseisuga ühenduse ja Portugali vahelises kaubanduses kaotatakse eksporditollimaksud ning samaväärse toimega maksud 1. märtsil 1986.

Artikkel 196

1. Importimisel praeguse koosseisuga ühendusest kaotab Portugali Vabariik alates 1. märtsist 1986 sel kuupäeval eksisteerivad fiskaalsed tollimaksud
või muude tollimaksude fiskaalse komponendi.

2. Järgmiste toodete puhul kaotatakse Portugali Vabariigi poolt kohaldatavad fiskaalsed tollimaksud või muude tollimaksude fiskaalne komponent
vastavalt artiklis 190 sätestatud ajakavale.

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kauba kirjeldus
Tollimaks

Fiskaalne
komponent Kaitsekomponent

17.04 Suhkrust kondiitritooted, mis ei sisalda
kakaod:
A. Lagritsaekstrakt sahharoosisisaldusega
üle 10% kaalust, muude lisanditeta

5 ESC/kg 12 ESC/kg

21.03 Sinepipulber ja valmissinep:
A. Sinepipulber müügipakendites 13% 22%
B. Valmissinep 13% 22%

22.08 Denatureerimata etüülalkohol alkoholi-
sisaldusega 80% mahust või enam;
igasuguse alkoholisisaldusega
denatureeritud piiritus
(sh etüülalkohol):

22.08 B. Denatureerimata etüülalkohol alkoholi-
sisaldusega 80% mahust või enam,
mahutites mahuga:
-Kuni kaks liitrit 280 ESC ühe

hl puhta
alkoholi kohta

2190 ESC ühe
hl puhta
alkoholi kohta

-Üle kahe liitri 214 ESC ühe
hl puhta
alkoholi kohta

2256 ESC ühe
hl puhta
alkoholi kohta

24.02 Töödeldud tubakas; tubakaekstraktid ja
-essentsid:
A. Sigaretid 180 ESC/kg puudub
ex B. Sigarid:
-Tubakast ümbrislehega 200 ESC/kg puudub
ex C. Suitsetamistubakas:
-Lõigatud tubakas 170 ESC/kg puudub
ex D. Närimis- ja nuusktubakas:
-Lõigatud tubakas 170 ESC/kg puudub
ex E. Muu, sh aglomeeritud tubakas
lehtede või ribadena:
-Lõigatud tubakas 170 ESC/kg puudub

3. Portugali Vabariigile jääb õigus asendada fiskaalne tollimaks või muu tollimaksu fiskaalne komponent riigimaksuga, mis on kooskõlas EMÜ
asutamislepingu artikliga 95.



Kui Portugali Vabariik seda õigust kasutab, kujutab iga komponent, mida see riigimaks võib mitte hõlmata, endast artiklis 189 sätestatud tollimaksu
baasmäära. See komponent kaotatakse kaubandusest ühendusega ning viiakse kooskõlla ühise tollitariifistiku ja ESTÜ ühtse tariifiga vastavalt artiklites
190 ja 197 sätestatud ajakavale.

Artikkel 197

1. Ühise tollitariifistiku ja ESTÜ ühtse tariifi järkjärguliseks kehtestamiseks muudab Portugali Vabariik oma kolmandate riikide suhtes kehtivaid tariife
järgmiselt.

-Alates 1. märtsist 1986 kohaldab Portugali Vabariik tollimaksumäära, mille puhul baasmäära ja ühise tollitariifistiku või ESTÜ ühtse tariifi määra
vahelist erinevust on vähendatud 10%.

-Alates 1. jaanuarist 1987:

a) nende tariifirubriikide puhul, kus tollimaksu baasmäärad ei erine ühise tollitariifistiku või ESTÜ ühtse tariifi maksumääradest rohkem kui 15%
kummaski suunas, kohaldatakse viimati nimetatud määrasid;

b) muudel juhtudel kohaldab Portugali Vabariik tollimaksumäära, mille puhul baasmäära ja ühise tollitariifistiku või ESTÜ ühtse tariifi määra vahelist
erinevust vähendatakse vastavalt järgmisele ajakavale:

1. jaanuaril 1987 vähendus 10%,

1. jaanuaril 1988 vähendus 15%,

1. jaanuaril 1989 vähendus 15%,

1. jaanuaril 1990 vähendus 10%,

1. jaanuaril 1991 vähendus 10%,

1. jaanuaril 1992 vähendus 15%.

Portugali Vabariik kohaldab ühist tollitariifistikku ja ESTÜ ühtset tariifi tervikuna alates 1. jaanuarist 1993.

2. Olenemata lõikest 1 kohaldab Portugali Vabariik üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe 1973.-1979. aasta kaubandusläbirääkimiste raames sõlmitud
tsiviillennukikaubanduse kauplemise lepingu lisas loetletud toodete puhul ühist tollitariifistikku tervikuna alates 1. märtsist 1986.

Artikkel 198

Ühenduse ühisesse tollitariifistikku kantud ühepoolseteks tollimaksudeks on praeguse koosseisuga ühenduse ühepoolsed tollimaksud. EMÜ ühise
tollitariifistiku ja ESTÜ ühtse tariifi lepingulisteks tollimaksudeks on praeguse koosseisuga EMÜ ja ESTÜ lepingulised tollimaksud, välja arvatud
kohandus, mis tuleb teha võtmaks arvesse tõsiasja, et Hispaania ja Portugali kehtivad tariifimäärad on tervikuna kõrgemad kui praeguse koosseisuga
EMÜ ja ESTÜ kehtivad tariifimäärad.

Kõnealune kohandus, mille suhtes tuleb üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe raames läbirääkimisi pidada, jäävad nimetatud kokkuleppe XXIV artikli
alusel avanevate võimaluste piiridesse.

Artikkel 199

1. Kui Portugali Vabariigi tollitariifistiku maksumäärad erinevad oma laadilt ühise tollitariifistiku või ESTÜ ühtse tariifi vastavatest määradest,
lähendatakse esimesed järk-järgult teistele Portugali tollimaksu baasmäära komponentide liitmisega ühise tollitariifistiku maksumäärade või ESTÜ
ühtse tariifi komponentidele, kusjuures Portugali tollimaksu baasmäära vähendatakse vastavalt artiklis 197 ja artikli 243 lõikes 2 sätestatud ajakavale
järk-järgult nullini ning ühise tollitariifistiku või ESTÜ ühtse tariifi maksumäära suurendatakse sama ajakava kohaselt nullist järk-järgult kuni
täismäärani.

2. Kui mõnda ühise tollitariifistiku või ESTÜ ühtse tariifi maksumäära alates 1. märtsist 1986 muudetakse või peatatakse, muudab või peatab Portugali
Vabariik samaaegselt oma tariife vahekorras, mis tuleneb artikli 197 rakendamisest.



3. Portugali Vabariik kohaldab ühise tollitariifistiku ja ESTÜ ühtse tariifi nomenklatuuri alates 1. märtsist 1986.

Portugali Vabariik võib nendesse nomenklatuuridesse lisada ühinemise ajal olemas olevad siseriiklikud alajaotused, mis on hädavajalikud, et tema
tollimaksude järkjärguline lähendamine ühise tollitariifistiku ja ESTÜ ühtse tariifi maksumääradele toimuks käesolevas aktis sätestatud tingimustel.

Kui ühise tollitariifistiku või ESTÜ ühtse tariifi nomenklatuuri tehakse käesolevas aktis nimetatud toodete suhtes muudatusi, võib nõukogu komisjoni
ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega kohandada kõnealuste toodete nomenklatuuri, nagu on näidatud käesolevas aktis.

4. Selleks, et rakendada lõiget 3 ning kergendada ühise tollitariifistiku ja ESTÜ ühtse tariifi järkjärgulist kehtestamist Portugali Vabariigis ning
tollimaksude järkjärgulist kaotamist praeguse koosseisuga ühenduse ja Portugali Vabariigi vahelt, määrab komisjon vajaduse korral kindlaks
rakendussätted, mille alusel Portugali Vabariik oma tollimakse muudab; kõnealused rakendussätted ei või siiski kaasa tuua muudatusi artiklites 189 ja
197.

5. Lõike 197 kohaselt arvutatud tollimaksumäära kohaldatakse esimese kümnendkohani ümardatuna.

Portugali tollimaksu vastavusse viimisel ühise tollitariifistiku või ESTÜ ühtse tariifiga, mis on väiksemad kui Portugali tollimaksu baasmäärad, toimub
allapoole ümardamine teise kümnendkoha kustutamise teel. Muul juhul toimub ümardamine suurema kümnendkohani.

Artikkel 200

1. XVIII lisas toodud nimekirjas olevate toodete puhul on ühisele tollitariifistikule ja ESTÜ ühtsele tariifile lähendamiseks kehtestatud tollimaksu
baasmääradeks tollimaksud, mis tulenevad tollimaksuvabastusest (täielik peatamine) ja tariifivähendustest (osaline peatamine), mida Portugali
Vabariik kohaldab 1. jaanuaril 1985.

2. Alates 1. märtsist 1986 kohaldab Portugali Vabariik tollimaksumäära, mille puhul lõikes 1 osutatud baasmäära ja ühise tollitariifistiku või ESTÜ ühtse
tariifi määra vahelist erinevust vähendatakse vastavalt artiklis 197 sätestatud ajakavale.

3. Portugali Vabariik võib loobuda tariifide kaotamisest või kehtestada ühise tollitariifistiku maksumäära kiiremini.

4. Ühinemisel ei jätka Portugali Vabariik ühegi allesjäänud tollimaksu kohaldamist kõnealuste toodete suhtes, mida imporditakse praeguse koosseisuga
ühendusest, ning nendele toodetele ei taaskehtestata ühtki tollimaksu ühenduse suhtes.

5. Ühinemisel kohaldab Portugali Vabariik diskrimineerimatult maksuvabastusi ja tariifivähendusi, mis viiakse järk-järgult vastavusse ühise
tollitariifistiku ja ESTÜ ühtse tariifiga.

Artikkel 201

Et viia oma tariifid vastavusse ühise tollitariifistikuga ja ESTÜ ühtse tariifiga, säilitab Portugali Vabariik õiguse muuta oma tollimakse kiiremini, kui on
sätestatud artiklis 197. Ta teatab sellest teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

II jagu
Koguseliste piirangute ja samaväärse toimega meetmete kaotamine

Artikkel 202

1. jaanuaril 1986 kaotatakse praeguse koosseisuga ühenduse ja Portugali Vabariigi vahel koguselised impordi- ja ekspordipiirangud ning kõik
samaväärse toimega meetmed.

Artikkel 203

Olenemata artiklist 202 võivad praegused liikmesriigid ja Portugali Vabariik säilitada omavahelises kaubanduses piirangud ühise tollitariifistiku rubriiki
nr 73.03 kuuluvate raua- ja terasejäätmete ning



-jääkide eksportimise suhtes.

Selle korra võib säilitada kuni 31. detsembrini 1988 praeguse koosseisuga ühenduse liikmesriikidest Portugali eksportimisel ja kuni 31. detsembrini
1990 Portugalist praegustesse liikmesriikidesse eksportimisel, tingimusel, et see ei ole rangem kui kolmandatesse riikidesse eksportimisel kohaldatav
kord.

Artikkel 204

1. Olenemata artiklist 202 võib Portugali Vabariik kuni 31. detsembrini 1988 jätkuvalt nõuda importimisel või eksportimisel üksnes statistika eesmärgil
EMÜ asutamislepingu II lisaga ja ESTÜ asutamislepinguga hõlmamata toodete eelnevat registreerimist.

2. Registreerimisteatis väljastatakse automaatselt viie tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Kui teatist selle aja jooksul ei väljastata, võib
kõnealuseid tooteid vabalt importida või eksportida.

3. Igasugune importijale või eksportijale esitatav eelneva registreerimise nõue kaotatakse ühinemisel.

Artikkel 205

Olenemata artiklist 202 kaotab Portugali Vabariik diskrimineeriva erinevuse sotsiaalkindlustusasutuste poolt Portugalis toodetud farmaatsiatoodete
tagasimaksemäära ja praegustest liikmesriikidest imporditud farmaatsiatoodete tagasimaksemäära vahel, tehes seda võrdsetes osades kolme aastase
etapi jooksul järgmistel kuupäevadel:

-1. jaanuaril 1987,

-1. jaanuaril 1988,

-1. jaanuaril 1989.

Artikkel 206

Olenemata artiklist 202 kehtib teatavate tekstiiltoodetega kauplemises Portugali ja teiste ühenduse liikmesriikide vahel protokollis nr 17 kirjeldatud
kord.

Artikkel 207

Olenemata artiklist 202 lubatakse Portugali Vabariigil kuni 31. detsembrini 1987 säilitada koguselised piirangud protokollis nr 18 osutatud
mootorsõidukite importimisel teistest liikmesriikidest kõnealuses protokollis kirjeldatud impordikvoodisüsteemi piires.

Artikkel 208

1. Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 2 kohaldamist, kohandab Portugali Vabariik alates 1. jaanuarist 1986 järk-järgult oma kaubanduslikke
riigimonopole EMÜ asutamislepingu artikli 37 lõike 1 tähenduses tagamaks, et 1. jaanuariks 1993 ei oleks kaupade hankimis- ja turus-
tamistingimuste suhtes diskrimineerimist liikmesriikide kodanike vahel.

Praegustel liikmesriikidel on Portugali Vabariigi suhtes samasugused kohustused.

Komisjon annab soovitusi selle kohta, mil viisil ja millise ajakava järgi tuleb teostada esimeses lõigus sätestatud kohandusi, kusjuures teostamisviis ja
ajakava peavad olema ühesugused nii Portugali Vabariigi kui ka praeguste liikmesriikide jaoks.

2. Ühise tollitariifistiku alamrubriikidesse 27.10 A III, 27.10 B III, 27.10 C I ja 27-10 C II kuuluva mootorikütuse, petrooli, diislikütuse ja masuudi
puhul algab turustamise ainuõiguse korrigeerimine alates ühinemise kuupäevast. Portugali olemasolevad turustuskvoodid, mis on jagatud senistele
soodustatud äriühingutele peale riigi osalusega äriühingu Petrogal, kaotatakse 1. jaanuaril 1986. Turgude täielik liberaliseerimine viiakse lõpule 31.
detsembril 1992.

Komisjon annab kohandamissoovitusi selle liberaliseerimise teostamise kohta, võttes lähtepunktiks riigi osalusega äriühingu Petrogal aasta madalaima



turuosa toodete kaupa ajavahemikus 1. jaanuarist 1981 kuni 31. detsembrini 1985.

Ühinemisel avab Portugali Vabariik iga asjaomase toote kohta kvoodi, mis võrdub kogu turustuskvoodiga, mis enne seda kuupäeva kuulub muudele
ettevõtjatele peale Petrogali. Seda kvooti suurendatakse järk-järgult komisjoni soovituste kohaselt liberaliseeritud koguste võrra.

Artikkel 209

1. Olenemata artiklist 202 võib keemia- või farmaatsiatoote või taimekaitsealase toote patendi omanik või tema pärija patendi puhul, mis on taotletud
liikmesriigis ajal, mil kõnealusele tootele ei olnud Portugalis võimalik patenti saada, tugineda kõnealuse patendiga omandatud õigustele, et tõkestada
kõnealuse toote importi ja turustamist liikmesriigis või -riikides, kus toote suhtes kehtib patendikaitse, isegi kui ta ise viis kõnealuse toote Portugalis
esmakordselt turule või kui see toimus tema nõusolekul.

2. Sellele õigusele võib tugineda lõikes 1 osutatud toodete puhul kuni kolmanda aasta lõpuni pärast seda, kui Portugal on teinud need tooted
patenditavaks.

III jagu
Muud sätted

Artikkel 210

1. Komisjon määrab nõuetekohaselt kehtivaid norme ja eelkõige ühenduse transiidi alaseid norme järgides kindlaks halduskoostöö meetodid, mille
eesmärgiks on tagada, et nõutavatele tingimustele vastavate kaupade suhtes kaotataks alates 1. märtsist 1986 tollimaksud ja samaväärse toimega
maksud ning koguselised piirangud ja samaväärse toimega meetmed, nagu see on sätestatud käesolevas aktis.

2. Kuni 28. veebruarini 1986 kohaldatakse praeguse koosseisuga ühenduse ja Portugali vahelises kaubanduses jätkuvalt 1972. aasta Euroopa
Majandusühenduse ja Portugali Vabariigi vahelise tollikorralduskokkuleppe ning sellele järgnevate protokollide sätteid.

3. Komisjon kehtestab alates 1. märtsist 1986 kohaldatavad normid ühendusesiseseks kauplemiseks ühenduses toodetud kaupadega, mille
valmistamisel on kasutatud:

-tooteid, mille eest ei ole võetud tollimakse ega samaväärse toimega makse, mis kehtisid nende suhtes praeguse koosseisuga ühenduses või
Portugalis või mille eest sellised maksud on osaliselt või täielikult tagastatud,

-põllumajandustooteid, mis ei vasta praeguse koosseisuga ühenduses või Portugalis vabasse ringlusse laskmiseks nõutavatele tingimustele.

Nende normide kehtestamisel võtab komisjon arvesse eeskirju, mis on sätestatud käesolevas aktis tollimaksude kaotamiseks praeguse koosseisuga
ühenduse ja Portugali vahelt ning ühise tollitariifistiku ja ühise põllumajanduspoliitikaga seotud normide järkjärguliseks kehtestamiseks Portugali
Vabariigis.

Artikkel 211

1. Kui käesolevas aktis ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kaubandust kolmandate riikidega käsitlevate tollialaste õigusaktide kehtivaid sätteid
samadel tingimustel ühendusesisese kaubanduse suhtes nii kaua, kui kõnealuses kaubanduses nõutakse tollimakse.

Tolliväärtuse määramiseks ühendusesiseses kaubanduses ja kaubanduses kolmandate riikidega kuni:

-31. detsembrini 1992 tööstustoodete puhul,

-31. detsembrini 1995 põllumajandustoodete puhul,

tuleb tolliterritooriumina arvestada tolliterritooriumi, nagu see on määratletud eeskirjades, mis kehtivad ühenduses ja Portugali Vabariigis 31.
detsembril 1985.



2. Portugali Vabariik kohaldab ühise tollitariifistiku ja ESTÜ ühtse tariifi nomenklatuuri ühendusesiseses kaubanduses alates 1. märtsist 1986.

Portugali Vabariik võib sellesse nomenklatuuri lisada ühinemise ajal olemas olevad siseriiklikud alajaotused, mis on hädavajalikud, et tema
tollimaksude järkjärguline kaotamine ühenduse piires toimuks käesolevas aktis sätestatud tingimustel.

Artikkel 212

Viie aasta jooksul alates ühinemise kuupäevast viib Portugali Vabariik protokollis nr 20 määratletud tingimustel lõpule oma raua- ja terasetööstuse
ümberkorraldamise.

Komisjon võib nõukogu nõusolekul eespool nimetatud perioodi lühendada ja kõnealuses protokollis sätestatud üksikasjalikke eeskirju muuta:

-Portugali ümberkorraldusprogrammis saavutatud edu põhjal, võttes arvesse olulisi tegureid ettevõtte elujõulisuse taastamisel,

-pärast ühinemise kuupäeva ühenduse raua- ja terasesektoris kehtivate meetmete põhjal; sel juhul ei võiks pärast ühinemist Portugalist praeguse
koosseisuga ühendusse tehtavate tarnete suhtes kehtiv kord viia suuremate erinevusteni Portugali ja teiste liikmesriikide kohtlemises.

Artikkel 213

1. Kui ühe või mitme sellise põhitoote suhtes, mida arvatakse olevat kasutatud nõukogu 11. novembri 1980. aasta määrusega (EMÜ) nr 3033/80
(millega sätestatakse teatavate põllumajandussaadustest toodetavate kaupade suhtes kehtiv kauplemiskord) hõlmatud kaupade valmistamisel,
kehtivad praeguse koosseisuga ühenduse ja Portugali Vabariigi vahelises kaubanduses artiklis 240 nimetatud hüvitissummad või artiklis 270 nimetatud
kompensatsioonimehhanism, kohaldatakse järgmisi üleminekumeetmeid:

nende kaupade Portugalist praeguse koosseisuga ühendusse importimisel kohaldatakse hüvitissummat, mis arvutatakse artiklis 240 nimetatud
hüvitissummade või artiklis 270 nimetatud kompensatsioonimehhanismi alusel vastavalt määrusega (EMÜ) nr 3033/80 hõlmatud kaupade
suhtes kehtiva muutuvkomponendi arvutamise korrale, mis on sätestatud samas määruses;

kui määrusega (EMÜ) nr 3033/80 hõlmatud kaupu imporditakse kolmandatest riikidest Portugali, vähendatakse või suurendatakse nimetatud
määrusega sätestatud muutuvkomponenti vastavalt olukorrale esimeses taandes osutatud hüvitissumma võrra;

hüvitissummat, mis määratakse kindlaks põhisaaduste jaoks kinnitatud artiklis 240 nimetatud hüvitissummade või artiklis 270 nimetatud
kompensatsioonimehhanismi alusel ning kooskõlas nõukogu 11. novembri 1980. aasta määruses (EMÜ) nr 3035/80 (millega kehtestatakse
eksporditoetuste andmise üldreeglid teatavatele asutamislepingu II lisaga hõlmamata kaupadena eksporditavatele põllumajandussaadustele ja
nende summade kindlaksmääramise kriteeriumid) sätestatud toetuse arvutamise eeskirjadega, kohaldatakse nimetatud määrusega hõlmatud
kaupade puhul ka nende kaupade praeguse koosseisuga ühendusest Portugali eksportimisel;

määrusega (EMÜ) nr 3035/80 hõlmatud kaupade eksportimisel Portugali Vabariigist kolmandatesse riikidesse kehtivad nende suhtes kolmandas
taandes nimetatud hüvitissummad.

2. Määrusega (EMÜ) nr 3033/80 hõlmatud kaupade importimisel praeguse koosseisuga ühendusest Portugali alates ühinemise kuupäevast kehtiva
maksu püsikomponendi moodustav tollimaks määratakse kindlaks, lahutades Portugali Vabariigis praeguse koosseisuga ühendusest pärit toodete
suhtes kohaldatavast tollimaksu baasmäärast muutuvkomponendi, mis võrdub määruse (EMÜ) nr 3033/80 kohaldamisel kehtestatud
muutuvkomponendiga, mida on vastavalt olukorrale vähendatud või suurendatud lõike 1 esimeses ja kolmandas taandes osutatud hüvitissumma
võrra.

Kui XIX lisas nimetatud toodete puhul on eelmise lõigu kohaselt arvutatud maksu püsikomponendi moodustav tollimaks väiksem kui nimetatud lisas
toodud tollimaksud, kohaldatakse siiski viimati nimetatud makse.

3. Määrusega (EMÜ) nr 3033/80 hõlmatud kaupade kolmandatest riikidest Portugali importimisel alates ühinemise kuupäevast kehtiva maksu
püsikomponendi moodustav tollimaks võrdub kõrgemaga kahest järgmiselt kindlaks määratud summast:

-summa, mis saadakse, lahutades Portugali Vabariigis kolmandatest riikidest importimisel kohaldatavast tollimaksu baasmäärast muutuvkomponendi,
mis võrdub määruse (EMÜ) nr 3033/80 alusel kinnitatud muutuvkomponendiga, mida on vastavalt olukorrale vähendatud või suurendatud lõike 1



esimeses ja kolmandas taandes osutatud hüvitissumma võrra;

-summa, mis saadakse, liites praeguse koosseisuga ühendusest Portugali importimisel kohaldatava püsikomponendi ja ühise tollitariifistiku
maksumäära püsikomponendi (või ühenduse üldise soodustuste süsteemi alla kuuluvate kolmandate riikide puhul sooduspüsikomponendi, mida
ühendus vajaduse korral kohaldab nendest riikidest importimisel).

4. Erandina artiklist 189 arvestatakse tollimaksud, mida Portugali Vabariik kohaldab impordile ühendusest ja kolmandatest riikidest, alates ühinemise
kuupäevast ümber ühisesse tollitariifistikku kantud maksuliikideks ja ühikuteks. Ümberarvestus tehakse selliste viimase nelja kvartali jooksul Portugali
imporditud kaupade väärtuse alusel, mille kohta teave on kättesaadav, või asjaomaste kaupade Portugali importimise puudumisel samade praeguse
koosseisuga ühendusse imporditud kaupade ühikuväärtuse alusel.

5. Kõik praeguse koosseisuga ühenduse ja Portugali Vabariigi vahel kehtivad püsikomponendid kaotatakse vastavalt artiklile 190.

Kõik püsikomponendid, mida Portugali Vabariik kohaldab kolmandatest riikidest importimisel, viiakse kooskõlla ühise tollitariifistiku püsikomponendiga
(või vajaduse korral ühenduse üldises soodustuste süsteemis sätestatud sooduspüsikomponendiga) vastavalt artiklitele 197 ja 201.

6. Kui ühenduse üldiste soodustuste süsteemi alla kuuluvate kolmandate riikide suhtes vähendatakse ühise tollitariifistiku maksumäära
muutuvkomponenti, kohaldab Portugali Vabariik seda soodusmuutuvkomponenti alates sellest kuupäevast üleminekukorra teise etapi esimese aasta
jooksul, mil nende põhitoodete suhtes, mille turustusaasta algab kõige hiljem, hakatakse kohaldama teise etapi eeskirju.

IV jagu
Kaubandus Portugali Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahel

Artikkel 214

Portugali Vabariik kohaldab kaubanduses Hispaania Kuningriigiga artikleid 189-213, kui protokollis nr 3 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

2. PEATÜKK
Isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine

I jagu
Töötajad

Artikkel 215

EMÜ asutamislepingu artikli 48 sätteid kohaldatakse töötajate liikumisvabaduse suhtes Portugali ja teiste liikmesriikide vahel üksnes juhul, kui
käesoleva akti artiklite 216-219 üleminekusätetest ei tulene teisiti.

Artikkel 216

1. Määruse (EMÜ) nr 1612/68 (töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires) artikleid 1-6 kohaldatakse Portugalis teiste liikmesriikide kodanike
suhtes ja teistes liikmesriikides Portugali kodanike suhtes alles alates 1. jaanuarist 1993.

Portugali Vabariik ja teised liikmesriigid võivad kuni 31. detsembrini 1992 vastavalt teiste liikmesriikide kodanike ja Portugali kodanike suhtes jõusse
jätta siseriiklikud või kahepoolsetest kokkulepetest tulenevad eeskirjad, mis nõuavad eelnevat luba sisserände korral, mille eesmärgiks on tegutseda
töövõtjana ja/või alustada tegevust töötajana.

Portugali Vabariik ja Luksemburgi Suurhertsogiriik võivad siiski kuni 31. detsembrini 1995 jõusse jätta eelmises lõigus osutatud siseriiklikud eeskirjad,
mis kehtivad vastavalt Luksemburgi kodanike ja Portugali kodanike suhtes käesoleva akti allakirjutamise kuupäeval.

2. Alates 1. jaanuarist 1991 vaatab nõukogu pärast komisjoni aruande saamist läbi lõikes 1 osutatud erandmeetmete kohaldamise tulemused.



Selle läbivaatamise järel võib nõukogu ühehäälselt komisjoni ettepaneku põhjal uute andmete alusel vastu võtta kõnealuste meetmete kohandamiseks
mõeldud eeskirjad.

Artikkel 217

1. Kuni 31. detsembrini 1990 kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 1612/68 artiklit 11 Portugalis teiste liikmesriikide kodanike suhtes ja teistes
liikmesriikides Portugali kodanike suhtes järgmistel tingimustel:

a) kõnealuse määruse artikli 10 lõike 1 punktis a osutatud töötajate perekonnaliikmetel, kes käesoleva akti allakirjutamise kuupäevaks on koos
töötajaga eeskirjade kohaselt liikmesriigi territooriumile elama asunud, on ühinemisel õigus töötada kõnealuse liikmesriigi territooriumi kõikides
osades;

b) kõnealuse määruse artikli 10 lõike 1 punktis a osutatud töötajate perekonnaliikmetel, kes käesoleva akti allakirjutamise kuupäevaks on koos
töötajaga eeskirjade kohaselt liikmesriigi territooriumile elama asunud, on õigus töötada, kui nad on elanud seal vähemalt kolm aastat. Alates 1.
jaanuarist 1989 vähendatakse seda elamisperioodi 18 kuuni.

Käesolev lõige ei piira soodsamate siseriiklike või kahepoolsetest kokkulepetest tulenevate normide kohaldamist.

2. Lõikes 1 sätestatud korda kohaldatakse ka füüsilisest isikust ettevõtja perekonnaliikmete suhtes, kes on temaga koos liikmesriiki elama asunud.

Artikkel 218

Niivõrd kui direktiivi 68/360/EMÜ (liikmesriikide töötajate ja nende perekondade liikumis- ja elamispiirangute kaotamise kohta ühenduse piires)
teatavaid sätteid ei või lahutada määruse (EMÜ) nr 1612/68 nendest sätetest, mille kohaldamine on artikli 216 alusel edasi lükatud, võivad Portugali
Vabariik ja teised liikmesriigid kõnealustest sätetest erandeid teha ulatuses, mis on vajalik nende erandeid käsitlevate eeskirjade kohaldamiseks, mis
on sätestatud artiklis 216 seoses kõnealuse määrusega.

Artikkel 219

Portugali Vabariik ja teised liikmesriigid võtavad komisjoni abiga vajalikke meetmeid, et komisjoni 8. detsembri 1972. aasta otsuse (nõukogu määruse
(EMÜ) nr 1612/68 artikli 15 alusel asutatud ühtse süsteemi kohta, mida nimetatakse SEDOCiks) ja komisjoni 14. detsembri 1972. aasta otsuse
(nõukogu määruse (EMÜ) nr 1612/68 artikli 14 lõikes 3 sätestatud teabekogumise ja -ringluse "ühenduse kava" kohta) kohaldamine saadaks
laiendada Portugalile hiljemalt 1. jaanuariks 1993.

Artikkel 220

1. Kuni määruse (EMÜ) nr 1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja
nende pereliikmete suhtes) artiklis 99 osutatud kõikide liikmesriikide jaoks ühtse lahenduse jõustumiseni ja hiljemalt kuni 31. detsembrini 1988 ei
kohaldata määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 73 lõigete 1 ja 3, artikli 74 lõike 1 ja artikli 75 lõike 1 ning määruse (EMÜ) nr 574/72 (millega
kinnitatakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord) artiklite 86 ja 88 sätteid Portugali töötajate suhtes, kes on asunud tööle mõnes muus
liikmesriigis peale Portugali, ent kelle pereliikmed elavad Portugalis.

Määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 73 lõiget 2, artikli 74 lõiget 2, artikli 75 lõiget 2 ja artikli 94 lõiget 9 ning määruse (EMÜ) nr 574/72 artikleid 87, 89,
98 ja 120 kohaldatakse nende töötajate suhtes analoogia põhjal.

Eelnev ei piira siiski liikmesriigi õigusnormide kohaldamist, mis näevad ette, et töötajale tuleb maksta peretoetusi, vaatamata sellele, millises riigis
tema pereliikmed elavad.

2. Olenemata määruse (EMÜ) nr 1408/71 artiklist 6 jäävad Portugali töötajate suhtes lõikes 1 osutatud ajavahemikul siiski kehtima järgmised
sotsiaalkindlustuslepingute sätted:

a) Portugal - Belgia

-14. septembri 1970. aasta üldkonventsiooni artikli 28 lõige 2,

-14. septembri 1970. aasta halduskokkuleppe artiklid 57, 58 ja 59.



b) Portugal - Saksamaa

-6. novembri 1964. aasta konventsiooni 30. septembri 1975. aasta muutmiskokkuleppe artikliga 1 muudetud redaktsiooni artikli 27 lõiked 1, 2 ja 3.

c) Portugal - Hispaania

-11. juuni 1969. aasta üldkonventsiooni artiklid 23 ja 24,

-22. mai 1970. aasta halduskokkuleppe artiklid 45 ja 46.

d) Portugal - Luksemburg

-12. veebruari 1965. aasta konventsiooni 20. mai 1977. aasta teise lisakokkuleppe artikliga 13 muudetud redaktsiooni artikkel 23,

-20. oktoobri 1966. aasta halduskokkulepet käsitleva 21. mai 1979. aasta teise lisakokkuleppe artikkel 15.

e) Portugal - Madalmaad

-19. juuli 1979. aasta konventsiooni artikli 33 lõige 2,

-9. mai 1980. aasta halduskokkuleppe artiklid 36 ja 37.

II jagu
Asutamisõigus, teenused, kapitaliliikumised ja nähtamatud tehingud

Artikkel 221

Portugali Vabariik võib säilitada asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse piirangud:

-reisi- ja turismiagentuuride sektoris kuni 31. detsembrini 1988,

-filmisektoris kuni 31. detsembrini 1990.

Artikkel 222

1. Kuni 31. detsembrini 1989 võib Portugali Vabariik säilitada eelneva loa nõude süsteemi otseinvesteeringute puhul esimese nõukogu direktiivi, vastu
võetud 11. mail 1960, (EMÜ asutamislepingu artikli 67 rakendamise kohta) tähenduses selle teise nõukogu direktiiviga 63/21/EMÜ, vastu võetud 18.
detsembril 1962, ja 1972. aasta ühinemisaktiga muudetud ja täiendatud redaktsioonis, mida teevad Portugalis teiste liikmesriikide kodanikud ja mis
on seotud asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamisega ning mille koguväärtus ületab järgmised summad:

1986. aasta jooksul: 1,5 miljonit eküüd,

1987. aasta jooksul: 1,8 miljonit eküüd,

1988. aasta jooksul: 2,1 miljonit eküüd,

1989. aasta jooksul: 2,4 miljonit eküüd.

2. Lõike 1 sätteid ei kohaldata krediidiasutasutuste sektoriga seotud otseinvesteeringute suhtes.

3. Iga lõike 1 alusel eelneva loa nõude alla kuuluva investeerimisprojekti kohta peavad Portugali ametiasutused tegema otsuse hiljemalt kaks kuud
pärast taotluse esitamist. Kui selle aja jooksul otsust ei tehta, loetakse kavandatav investeering lubatuks.

4. Lõikega 1 hõlmatud investeerijatele peab osaks saama ühetaoline kohtlemine, mis ei või olla vähem soodus kui kolmandate riikide kodanikele osaks
saav kohtlemine.

Artikkel 223

1. Portugali Vabariik võib artiklites 224-229 sätestatud tingimustel ja tähtaegadeks edasi lükata kapitaliliikumiste liberaliseerimise, mis on sätestatud
esimese nõukogu direktiivi, vastu võetud 11. mail 1960, (EMÜ asutamislepingu artikli 67 rakendamise kohta) ja teise nõukogu direktiivi, vastu võetud
18. detsembril 1962, (millega tehakse lisandusi ja muudatusi esimesse nõukogu direktiivi EMÜ asutamislepingu artikli 67 rakendamise kohta) A- ja B-
nimekirjas.



2. Portugali ametiasutuste ja komisjoni vahel toimuvad õigeaegselt vastavad konsultatsioonid liberaliseerimise või leevendamise meetmete
kohaldamise korra kohta, mille rakendamise võib järgmiste sätete alusel edasi lükata.

Artikkel 224

Portugali Vabariik võib kuni 31. detsembrini 1992 edasi lükata Portugali residentide poolt teistes liikmesriikides tehtavate otseinvesteeringute
liberaliseerimise;

Artikkel 225

1. Portugali Vabariik võib kuni 31. detsembrini 1990 edasi lükata selliste ülekannete liberaliseerimise, mis on seotud teiste liikmesriikide residentide
poolt Portugalis eluasemeks mõeldud hoonete või ühinemise kuupäeval Portugali õiguse alusel põllumajandusmaana kasutusel oleva või sellena
liigitatud maa ostuga.

2. Lõikes 1 osutatud ajutist erandit ei kohaldata:

-teiste liikmesriikide residentide suhtes, kes kuuluvad töötajate või füüsilisest isikust ettevõtjate vaba liikumise raames väljarändajate kategooriasse,

-lõikes 1 osutatud ostude suhtes, mis on seotud teiste liikmesriikide residentideks olevate ja Portugali välja rändavate füüsilisest isikust ettevõtjate
asutamisvabaduse kasutamisega.

Artikkel 226

1. Portugali Vabariik võib kuni 31. detsembrini 1990 lõikes 2 määratletud tingimustel säilitada teiste liikmesriikide residentide poolt Portugalis tehtud
kinnisvarainvesteeringute likvideerimisest saadud tulude ülekannete piirangud.

2. a) Likvideerimisega seotud tulude ülekanded liberaliseeritakse vastavalt:

-alates 1. jaanuarist 1986 summas kuni 100 000 eküüd,

-alates 1. jaanuarist 1987 summas kuni 120 000 eküüd,

-alates 1. jaanuarist 1988 summas kuni 140 000 eküüd,

-alates 1. jaanuarist 1989 summas kuni 160 000 eküüd,

-alates 1. jaanuarist 1990 summas kuni 180 000 eküüd.

b) Likvideerimise puhul, mis ületab punktis a määratletud summa, liberaliseeritakse kontojäägi ülekanne viies võrdses iga-aastases osas, millest
esimene toimub likvideerimistulude ülekande taotlemise ajal ja ülejäänud neli järgmisel neljal aastal.

3. Selle üleminekumeetme kohaldamise ajal säilitatakse kõik üld- ja erivahendid, mis on seotud lõikes 1 määratletud kinnisvarainvesteeringute
likvideerimistulude ülekandmisega ja mis eksisteerivad Portugalis kehtiva korra või Portugali Vabariigi ja mõne teise liikmesriigi vahelisi suhteid
reguleerivate kokkulepete alusel, ning neid kohaldatakse mittediskrimineerivalt kõigi teiste liikmesriikide suhtes.

Artikkel 227

Portugali Vabariik võib kuni 31. detsembrini 1992 edasi lükata selliste kinnisvarainvesteeringutega seotud ülekannete liberaliseerimise, mida on teinud
teises liikmesriigis:

-Portugali residendid, kes ei kuulu töötajate või füüsilisest isikust ettevõtjate vaba liikumise raames väljarändajate kategooriasse;

-füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on Portugali residendid ja kes rändavad välja, niivõrd kui kõnealused investeeringud ei ole seotud nende
elamaasumisega.



Artikkel 228

1. Portugali Vabariik võib kuni 31. detsembrini 1990 lõikes 2 määratletud tingimustel säilitada artiklis 223 osutatud direktiividele lisatud A-nimekirja X
jao punktides B, C, D, E, F ja H loetletud ja teistesse liikmesriikidesse suunatud tehingute piirangud.

2. 1. jaanuaril 1986 liberaliseeritakse ülekanded summas kuni 25 000 eküüd punktides C, D ja F loetletud tehingute puhul ja kuni 10 000 eküüd
punktides B, E ja H loetletud tehingute puhul. Mõlemad summad kinnitatakse järgmiselt:

alates 1. jaanuarist 1987 vastavalt 30 000 ja 12 000 eküüd,

alates 1. jaanuarist 1988 vastavalt 35 000 ja 14 000 eküüd,

alates 1. jaanuarist 1989 vastavalt 40 000 ja 16 000 eküüd,

alates 1. jaanuarist 1990 vastavalt 45 000 ja 18 000 eküüd.

Artikkel 229

Portugali Vabariik võib kuni 31. detsembrini 1990 edasi lükata artiklis 223 nimetatud direktiividele lisatud B-nimekirja IV jao punkti B alapunktides 1
ja 3 olevate ja Portugali residentide poolt teostatavate tehingute liberaliseerimise.

Portugali residentide tehingud Euroopa ühenduste ja Euroopa Investeerimispanga emiteeritud väärtpaberitega tuleb selle ajavahemiku jooksul järk-
järgult liberaliseerida järgmiselt:

alates 1. jaanuarist 1986 kinnitatakse väärtpaberite märkimise liberaliseerimise ülemmääraks 15 miljonit eküüd,

alates 1. jaanuarist 1987 kinnitatakse selleks ülemmääraks 18 miljonit eküüd,

alates 1. jaanuarist 1988 kinnitatakse selleks ülemmääraks 21 miljonit eküüd,

alates 1. jaanuarist 1989 kinnitatakse selleks ülemmääraks 24 miljonit eküüd,

alates 1. jaanuarist 1990 kinnitatakse selleks ülemmääraks 27 miljonit eküüd.

Artikkel 230

1. Portugali Vabariik võib lõikes 2 sätestatud tingimustel säilitada turismiga seotud ülekannete piirangud kuni 31. detsembrini 1990.

2. Turismi valuutanorm ühe isiku kohta ei või aastas olla vähem kui:

500 eküüd 1986. aastal,

600 eküüd 1987. aastal,

700 eküüd 1988. aastal,

800 eküüd 1989. aastal,

900 eküüd 1990. aastal.

Artikkel 231

Kui asjaolud võimaldavad, viib Portugali Vabariik artiklites 224-230 osutatud kapitaliliikumiste ja nähtamatute tehingute liberaliseerimise lõpule enne
kõnealustes artiklites sätestatud tähtaegu.

Artikkel 232

Artiklite 223-231 kohaldamiseks võib komisjon konsulteerida valuutakomiteega ja esitada nõukogule kohaseid ettepanekuid.

3. PEATÜKK
Põllumajandus



I jagu
Üldsätted

Artikkel 233

1. Käesolev peatükk käsitleb põllumajandustooteid, välja arvatud tooted, mida reguleeritakse määrusega (EMÜ) nr 3796/81 kalandustooteturu ühise
korralduse kohta.

2. Kui käesolevas peatükis ei ole sätestatud teisiti, kehtivad lõikes 1 osutatud põllumajandustoodete suhtes käesolevas aktis sätestatud eeskirjad.

3. Kui käesolevas peatükis pole erisätetega ette nähtud teisi kuupäevi või tähtaegu, lõpeb üleminekumeetmete kohaldamine lõikes 1 osutatud
põllumajandustoodete suhtes 1995. aasta lõpus.

Artikkel 234

1. Ühenduse eeskirju kohaldatakse käesoleva peatükiga hõlmatud toodete suhtes vastavalt "klassikalisele" või "etapiviisilisele" üleminekule, mille
üldeeskirjad on määratletud vastavalt II ja III jaos ning konkreetsed üksikasjalikud eeskirjad vastavalt tootesektorile IV ja V jaos.

2. Kui erijuhtudel ei nähta ette teisiti, võtab nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega ja komisjoni ettepaneku põhjal vastu vajalikud sätted käesoleva
peatüki rakendamiseks.

Need sätted võivad eelkõige ette näha piisavad meetmed, et vältida kaubandushäireid Portugali ja teiste liikmesriikide vahelises kaubanduses.

3. Nõukogu võib ühehäälselt ja komisjoni ettepaneku põhjal pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist teha käesoleva peatüki sätetes kohandusi,
mis võivad osutuda vajalikuks ühenduse eeskirjade muutmise tõttu.

II jagu
Klassikaline üleminek

1. alajagu
Reguleerimisala

Artikkel 235

Käesoleva jao sätted kehtivad kõikide artiklis 233 osutatud põllumajandustoodete suhtes, välja arvatud artiklis 259 osutatud.

2. alajagu
Hinnakompensatsioon ja hindade lähendamine

Artikkel 236

Enne artiklis 238 nimetatud esimest hindade lähendamist kinnitatakse Portugalis kohaldatavad hinnad kooskõlas kõnealuse sektori ühises
turukorralduses sätestatud eeskirjadega tasemel, mis vastab Portugalis varasema siseriikliku süsteemi alusel iga toote suhtes kindlaksmääratava
kontrollperioodi jooksul kinnitatud hindade tasemele.

Kui eelmise lõigu kohaldamine viib Portugali hindade kinnitamisele tasemel, mis on ühiste hindade tasemest kõrgem, on Portugali hindade kinnitamisel
kasutatavaks tasemeks Portugalis varasema siseriikliku korra alusel 1985/86. turustusaastaks kinnitatud hindadele vastav tase, mis on ümber
arvestatud eküüdesse asjaomase toote turustusaasta alguses kehtiva ümberarvestuskursi alusel.

Kui antud toote jaoks ei ole Portugalis hinda määratud, kinnitatakse Portugalis kohaldatav hind Portugali turgudel kindlaksmääratava kontrollperioodi
jooksul tegelikult registreeritud hindade põhjal.



Kui teatavate Portugali turul olevate toodete kohta siiski puuduvad hinnaandmed, arvutatakse Portugalis kohaldatav hind praeguse koosseisuga
ühenduses sarnaste toodete või sarnaste tooterühmade või konkureerivate toodete eest saadava hinna alusel.

Artikkel 237

1. Juhul, kui ühinemisel leitakse, et erinevus mingi toote Portugalis kehtiva hinnataseme ja ühise hinna taseme vahel on minimaalne, võib Portugalis
kõnealuse toote suhtes kohaldada ühist hinda.

2. Lõikes 1 osutatud erinevust loetakse minimaalseks, kui see moodustab ühisest hinnast 3% või vähem.

Artikkel 238

1. Kui artikli 236 kohaldamise tulemusena erineb hinnatase Portugalis ühiste hindade tasemest, viiakse hinnad, mille puhul IV jaos viidatakse
käesolevale artiklile, ühiste hindadega vastavusse igal aastal turustusaasta alguses vastavalt lõigete 2 ja 3 sätetele, kui lõikest 4 ei tulene teisiti.

2. Kui toote hind on Portugalis ühisest hinnast madalam, toimub hindade lähendamine seitsmes etapis, kusjuures esimese kuue lähendamise käigus
tõstetakse Portugalis kehtivat hinda järjestikku ühe seitsmendiku, ühe kuuendiku, ühe viiendiku, veerandi, ühe kolmandiku ja poole võrra enne iga
lähendamist nimetatud liikmesriigis kehtivate hindade taseme ja ühiste hindade taseme vahest; selle arvutuse tulemusena saadud hinda
suurendatakse või vähendatakse võrdeliselt ühise hinna tõusu või langusega järgmisel turustusaastal; ühine hind kehtestatakse Portugalis seitsmenda
lähendamise käigus.

3. a) Kui toote hind on Portugalis ühisest hinnast kõrgem, jäetakse hind nimetatud liikmesriigis artikli 236 kohaldamisest tulenevale tasemele ning
lähendamine toimub seitsmel ühinemisjärgsel aastal ühiste hindade arengust tulenevalt.

Portugalis kehtivat hinda kohandatakse siiski vajalikul määral, et vältida kõnealuse hinna ja ühise hinna erinevuse suurenemist.

Peale selle tuleb juhul, kui Portugalis varasema siseriikliku korra alusel 1985/86. turustusaastaks kinnitatud hinnad eküüdes väljendatuna on viinud
1984/85. turustusaastal Portugali hindade ja ühiste hindade vahel eksisteerinud erinevuse suurenemiseni, vähendada kahe eelmise lõigu
kohaldamisest tulenevat hinda Portugalis summa võrra, mis tuleb kindlaks määrata ja mis võrdub osaga ülemäärasest summast, nõnda et ülemäärane
summa kaotatakse täielikult hiljemalt viienda ühinemisjärgse turustusaasta alguses.

Ilma et see piiraks punkti b kohaldamist, kehtestatakse ühine hind Portugalis seitsmenda lähendamise käigus.

b) Viienda aasta lõpus pärast ühinemise kuupäeva teeb nõukogu hindade lähendamise arengu analüüsi. Selleks edastab komisjon nõukogule artikli 264
lõike 2 punktis c osutatud aruannete raames arvamuse, millele on vajaduse korral lisatud kohased ettepanekud.

Kui kõnealune analüüs näitab:

-et erinevus Portugalis kehtivate hindade ja ühiste hindade vahel on liiga suur, et seda saaks kaotada lõike 2 alusel veel hindade lähendamiseks
jäänud aja jooksul, ent seda on siiski ilmselt võimalik kaotada piiratud aja jooksul, võib esialgu sätestatud hindade lähendamise perioodi pikendada;
sellisel juhul jäävad hinnad varasemale tasemele vastavalt eespool punktis a sätestatud eeskirjale,

-et erinevus Portugali hindade ja ühiste hindade vahel on liiga suur, et seda saaks kaotada üksnes esialgu sätestatud hindade lähendamise perioodi
pikendades, võib otsustada, et lisaks ajapikendusele toimub lähendamine Portugali hindade järkjärgulise vähendamisega püsihindades väljendatuna,
millega vajaduse korral kaasneb kaudne, ajutine ja järjest vähenev abi, et leevendada kõnealuste hindade degressiivset mõju. Sellist abi rahastatakse
Portugali eelarvest.

Nõukogu võtab kvalifitseeritud häälteenamusega ja komisjoni ettepaneku põhjal pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga vastu selles punktis
osutatud üleminekumeetmed.

4. Integratsiooniprotsessi tõrgeteta toimimise huvides võidakse otsustada, et olenemata lõikest 2 kaldub ühe või mitme toote hind Portugalis ühe
turustusaasta jooksul kõrvale hindadest, mis tulenevad nimetatud lõike kohaldamisest.



Selline kõrvalekalle ei või ületada 10% tehtavast hinnamuudatusest.

Sellisel juhul on järgmise turustusaasta hinnatase selline, mis oleks tulenenud lõike 2 kohaldamisest, kui ei oleks otsustatud kõrvale kalduda.
Kõnealuseks turustusaastaks võib siiski otsustada edasise kõrvalekaldumise vastavalt esimeses ja teises lõigus toodud tingimustele.

Esimeses lõigus sätestatud erandit ei kohaldata lõikes 2 nimetatud viimase lähendamise suhtes.

Artikkel 239

Kui ühinemise kuupäeval või üleminekumeetmete kohaldamise perioodil ületab mingi konkreetse toote hind maailmaturul ühise hinna, võib Portugalis
kõnealuse toote suhtes kohaldada ühist hinda, välja arvatud juhul, kui Portugalis kehtiv hind on ühisest hinnast kõrgem.

Artikkel 240

Nende hinnatasemete vahe, mille puhul IV jaos on viidatud käesolevale artiklile, hüvitatakse järgmiselt.

1. Toodete puhul, mille hinnad on kinnitatud vastavalt artiklitele 236 ja 238, võrduvad praeguse koosseisuga ühenduse ja Portugali ning Portugali ja
kolmandate riikide vahelises kaubanduses kohaldatavad hüvitissummad Portugali jaoks kinnitatud hindade ja ühiste hindade vahega.

Eespool osutatud eeskirjade kohaselt kehtestatud hüvitissummasid korrigeeritakse siiski vajaduse korral, võttes arvesse ka riiklikku abi, mida
Portugali Vabariigil lubatakse artiklite 247 ja 248 alusel säilitada.

2. Hüvitissummat ei kinnitata, kui lõike 1 kohaldamise tulemuseks on miinimumsumma.

3. a) Portugali ja praeguse koosseisuga ühenduse vahelises kaubanduses saab hüvitissummad importiv riik või annab eksportiv riik.

b) Portugali ja kolmandate riikide vahelises kaubanduses vähendatakse või suurendatakse ühise põllumajanduspoliitika alusel kohaldatavaid lõive ja
muid impordimakse ning eksporditoetusi, välja arvatud selgesõnaliste erandite puhul, vastavalt olukorrale hüvitissumma võrra, mida kohaldatakse
kaubanduses ühendusega selle praeguses koosseisus.

Tollimakse ei või siiski hüvitissumma võrra vähendada.

4. Toodete puhul, mille suhtes ühise tollitariifistiku maksumäär on kindlaks määratud üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppega, võetakse seda asjaolu
arvesse.

5. Hüvitissumma, mille liikmesriik lõike 1 alusel saab või annab, ei või ületada kogusummat, mille sama liikmesriik saab impordi eest
enamsoodustusrežiimi alla kuuluvatest kolmandatest riikidest.

Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega kehtestada erandi sellest reeglist, eelkõige selleks, et hoida ära
kaubandushäireid ja konkurentsimoonutusi.

6. Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega teha erandeid artikli 211 lõike 1 esimesest lõigust toodete puhul, mille
suhtes kehtivad hüvitissummad, niivõrd kui see on vajalik ühise põllumajanduspoliitika nõuetekohase toimimise huvides.

Artikkel 241

Kui mõne toote maailmaturuhind on kõrgem kui ühise põllumajanduspoliitika alusel kehtestatud impordimaksu arvutamisel kasutatav hind, millest on
lahutatud impordimaksust artikli 240 alusel mahaarvatav hüvitissumma, või kui toetus kolmandatesse riikidesse eksportimisel on väiksem kui hüvitis-
summa või kui toetust ei ole ette nähtud, võib võtta kohaseid meetmeid, et tagada ühise turukorralduse nõuetekohane toimimine.



Artikkel 242

1. Antavaid hüvitissummasid rahastab ühendus Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust.

2. Kulutused, mida Portugali Vabariigil tuleb teha seoses sekkumisega siseturul ja toetuste või subsiidiumide andmisega kolmandatesse riikidesse ja
teistesse liikmesriikidesse eksportimisel, jäävad artiklis 259 osutatud toodete puhul kuni esimese etapi lõpuni siseriiklikuks.

Alates teisest etapist rahastab ühendus Portugali siseturul tehtavaid sekkumiskulutusi ning kolmandatesse riikidesse eksportimisel antavateks
toetusteks tehtavaid kulutusi Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust.

3. alajagu
Vaba liikumine ja tolliliit

Artikkel 243

Toodete suhtes, mille importimisel kolmandatest riikidest praeguse koosseisuga ühendusse kehtivad tollimaksud, kohaldatakse järgmisi sätteid:

1. a) Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, kaotatakse tollimaksud Portugalist pärit toodete importimisel praeguse koosseisuga ühendusse järk-
järgult vastavalt järgmisele ajakavale:

-1. märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 85,7%ni baasmäärast;

-1. jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 71,4%ni baasmäärast;

-1. jaanuaril 1988 vähendatakse kõiki tollimakse 57,1%ni baasmäärast;

-1. jaanuaril 1989 vähendatakse kõiki tollimakse 42,8%ni baasmäärast;

-1. jaanuaril 1990 vähendatakse kõiki tollimakse 28,5%ni baasmäärast;

-1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 14,2%ni baasmäärast;

-1. jaanuaril 1992 kaotatakse kõik tollimaksud.

Vaatamata sellele:

-ühise tollitariifistiku alamrubriiki ex 06.03 A kuuluvate orhideede, flamingolillede, strelitsiate ja prootealiste puhul,

-ühise tollitariifistiku alamrubriiki 20.02 C kuuluvate tomatitoodete ja -konservide puhul,

vähendab praeguse koosseisuga ühenduse oma tollimaksu baasmäärasid viies järjestikuses 20%-lises osas järgmistel kuupäevadel:

1. märtsil 1986,

1. jaanuaril 1987,

1. jaanuaril 1988,

1. jaanuaril 1989,

1. jaanuaril 1990.

b) Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, kaotatakse tollimaksud praeguse koosseisuga ühendusest pärit toodete importimisel Portugali järk-järgult
vastavalt järgmisele ajakavale:

1. märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 87,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 75%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1988 vähendatakse kõiki tollimakse 62,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse kõiki tollimakse 50%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse kõiki tollimakse 37,5%ni baasmäärast;



1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 25%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse kõiki tollimakse 12,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1993 kaotatakse kõik tollimaksud.

c) Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist ja eespool olevatest punktidest a ja b kõrvale kaldudes kaotatakse praeguse koosseisuga ühenduse ja
Portugali vahelises kaubanduses määruse nr 136/66/EMÜ alla kuuluvatelt õliseemnetelt ja -viljadelt ning neist saadud toodetelt, välja arvatud muudelt
inimtoiduks mõeldud taimeõlidelt peale oliiviõli, imporditollimaksud vastavalt järgmisele ajakavale:

1. märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 90,9%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 81,8%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1988 vähendatakse kõiki tollimakse 72,7%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse kõiki tollimakse 63,6%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse kõiki tollimakse 54,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 45,4%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse kõiki tollimakse 36,3%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1993 vähendatakse kõiki tollimakse 27,2%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1994 vähendatakse kõiki tollimakse 18,1%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1995 vähendatakse kõiki tollimakse 9%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1996 kaotatakse kõik tollimaksud.

d) Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, kohaldavad praeguse koosseisuga ühendus ja Portugali Vabariik muude inimtoiduks mõeldud taimeõlide
puhul peale oliiviõli oma vastavaid tollimaksu baasmäärasid muutusteta kogu selle perioodi kestel, mil Portugalis kohaldatakse teatavaid artiklis 292
osutatud kontrollimehhanisme. Selle perioodi lõppedes kaotatakse tollimaksu baasmäärad järk-järgult vastavalt järgmisele ajakavale:

1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 83,3%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse kõiki tollimakse 66,6%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1993 vähendatakse kõiki tollimakse 49,9%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1994 vähendatakse kõiki tollimakse 33,2%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1995 vähendatakse kõiki tollimakse 16,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1996 kaotatakse kõik tollimaksud.

2. Ühise tollitariifistiku kehtestamiseks kohaldab Portugali Vabariik ühise tollitariifistiku maksumäärasid tervikuna alates 1. märtsist 1986, välja
arvatud järgmiste toodete puhul:

a) ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, XX lisas osutatud tooted ja tooted, mille Portugali tollimaksu baasmäär on kõrgem kui ühise tollitariifistiku
maksumäär, mille puhul Portugali Vabariik muudab oma kolmandate riikide suhtes kehtivat tariifi ühise tollitariifistiku järkjärguliseks kehtestamiseks
järgmiselt:

aa) nende tariifirubriikide puhul, kus tollimaksu baasmäärad ei erine ühise tollitariifistiku maksumääradest rohkem kui 15%, kohaldatakse viimati
nimetatud tariife;

bb) muudel juhtudel kohaldab Portugali Vabariik tollimaksumäära, mille puhul baasmäära ja ühise tollitariifistiku määra vahelist erinevust
vähendatakse kaheksas võrdses 12,5%-lises osas järgmistel kuupäevadel:

1. märtsil 1986,

1. jaanuaril 1987,

1. jaanuaril 1988,

1. jaanuaril 1989,

1. jaanuaril 1990,

1. jaanuaril 1991,

1. jaanuaril 1992.

Portugali Vabariik kohaldab ühist tollitariifistikku tervikuna alates 1. jaanuarist 1993;



b) ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, määruse nr 136/66/EMÜ alla kuuluvad õliseemned ja viljad ning nendest saadud tooted - välja arvatud
inimtoiduks mõeldud taimeõlid peale oliiviõli -, mille puhul Portugali Vabariik muudab oma kolmandate riikide suhtes kehtivat tariifi ühise
tollitariifistiku järkjärguliseks kehtestamiseks järgmiselt:

aa) nende tariifirubriikide puhul, kus tollimaksu baasmäärad ei erine ühise tollitariifistiku maksumääradest rohkem kui 15%, kohaldatakse viimati
nimetatud tariife;

bb) muudel juhtudel kohaldab Portugali Vabariik tollimaksumäära, mille puhul baasmäära ja ühise tollitariifistiku määra vahelist erinevust
vähendatakse vastavalt järgmisele ajakavale:

1. märtsil 1986 vähendatakse erinevust 90,9%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse erinevust 81,8%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1988 vähendatakse erinevust 72,7%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse erinevust 63,6%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse erinevust 54,5%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse erinevust 45,4%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse erinevust 36,3%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1993 vähendatakse erinevust 27,2%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1994 vähendatakse erinevust 18,1%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1995 vähendatakse erinevust 9%ni esialgsest erinevusest.

Portugali Vabariik kohaldab ühist tollitariifistikku tervikuna alates 1. jaanuarist 1996;

c) ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, kohaldab Portugali Vabariik muude inimtoiduks mõeldud taimeõlide puhul peale oliiviõli oma tollimaksu
baasmäärasid muutusteta kogu selle perioodi kestel, mil Portugalis kohaldatakse teatavaid artiklis 292 osutatud kontrollimehhanisme.

Selle perioodi lõppedes muudab Portugal oma kolmandate riikide suhtes kehtivaid tariife järgmiselt:

aa) nende tariifirubriikide puhul, kus tollimaksu baasmäärad ei erine ühise tollitariifistiku maksumääradest rohkem kui 15%, kohaldatakse viimati
nimetatud tariife;

bb) muudel juhtudel vähendab Portugali Vabariik tollimaksu baasmäära ja ühise tollitariifistiku määra vahelist erinevust vastavalt järgmisele ajakavale:

1. jaanuaril 1991 vähendatakse erinevust 83,3%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse erinevust 66,6%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1993 vähendatakse erinevust 49,9%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1994 vähendatakse erinevust 33,2%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1995 vähendatakse erinevust 16,5%ni esialgsest erinevusest.

Portugali Vabariik kohaldab ühist tollitariifistikku tervikuna alates 1. jaanuarist 1996.

3. Tollimaksu baasmäärana lõigete 1 ja 2 tähenduses kasutatakse tollimaksu baasmäära, nagu see on määratletud artiklis 189.

4. Ühise turukorraldusega hõlmatud toodete suhtes võib määruse nr 136/66/EMÜ artiklis 38 või, olenevalt olukorrast, muude põllumajandusturgude
ühist korraldust käsitlevate määruste vastavates artiklites sätestatud korra kohaselt otsustada, et:

a) Portugali Vabariik võib oma taotluse põhjal:

-kaotada lõike 1 punktides b, c ja d osutatud tollimaksud või teha lõike 2 punktides a, b ja c osutatud lähendamised kiiremas tempos kui seal
sätestatud,



-osaliselt või täielikult peatada lõike 1 punktides b, c ja d osutatud tollimaks praegustest liikmesriikidest imporditavatelt toodetelt,

-osaliselt või täielikult peatada tollimaks kolmandatest riikidest imporditavatelt toodetelt, nagu osutatud lõike 2 punktides a, b ja c;

b) praeguse koosseisuga ühendus:

-kaotab lõike 1 punktides a, c ja d osutatud tollimaksud kiiremas tempos, kui seal sätestatud,

-peatab täielikult või osaliselt lõike 1 punktides a, c ja d osutatud tollimaksu Portugalist imporditavatelt toodetelt.

Toodete puhul, mis ei ole hõlmatud ühise turukorraldusega:

a) ei ole Portugali Vabariigil esimese lõigu punkti a esimeses ja teises taandes nimetatud meetmete kehtestamiseks otsust vaja; Portugali Vabariik
teatab võetavatest meetmetest teistele liikmesriikidele ja komisjonile;

b) komisjon võib osaliselt või täielikult peatada tollimaksu Portugalist imporditavatelt toodetelt.

Tollimaksude kiirendatud lähendamisest või tollimaksu peatamisest tulenevad maksumäärad ei või olla väiksemad kui tollimaksumäärad samade
toodete importimisel teistest liikmesriikidest.

Artikkel 244

1. Portugali ja teiste liikmesriikide ning Portugali ja kolmandate riikide vahelises kaubanduses kohaldatakse toodete suhtes, mida ühinemise kuupäeval
hõlmab ühine turukorraldus, praeguse koosseisuga ühenduses kehtivat süsteemi tollimaksude ja samaväärse toimega maksude ning koguseliste
piirangute ja samaväärse toimega meetmete osas Portugalis alates 1. märtsist 1986, kui käesoleva peatüki sätetest ei tulene teisiti.

2. Toodete suhtes, mida 1. märtsil 1986 ühine turukorraldus ei hõlma, kaotatakse tollimaksudega samaväärse toimega maksud ning koguselised
piirangud ja nendega samaväärse toimega meetmed nimetatud kuupäeval, välja arvatud juhul, kui need kujutavad endast ühinemise kuupäeval
Portugalis või mõnes teises liikmesriigis siseriikliku turukorralduse lahutamatut osa.

See säte kehtib üksnes kuni ühise turukorralduse rakendumiseni nende toodete suhtes, mitte kauem kui 31. detsembrini 1995 ja sel määral, mil see
on tingimata vajalik, et tagada siseriikliku korralduse säilimine.

3. Portugali Vabariik kohaldab ühise tollitariifistiku nomenklatuuri alates 1. märtsist 1986.

Sel määral, mil ühenduse eeskirjade kohaldamisel ning eelkõige ühise turukorralduse ning käesolevas peatükis sätestatud üleminekumehhanismide
toimimises ei teki raskusi, võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega lubada Portugali Vabariigil lisada sellesse
nomenklatuuri senised siseriiklikud alajaotused, mis on hädavajalikud, et tollimaksude järkjärguline lähendamine ühisele tollitariifistikule või nende
kaotamine ühenduses toimuks käesolevas aktis sätestatud tingimustel.

Artikkel 245

1. Kuni 31. detsembrini 1992 võib Portugali Vabariik XXI lisas osutatud toodete importimisel kolmandatest riikidest kohaldada koguselisi piiranguid.

2. a) Lõikes 1 osutatud piirangud kujutavad endast ettevõtjate vahel diskrimineerimata avatud aastakvoote.

b) Esialgne kvoot iga toote kohta, mis olenevalt olukorrast on väljendatud mahus või eküüdes, kinnitatakse 1986. aastaks järgmiselt:



-kas 3% Portugali keskmisest aastatoodangust kolmel ühinemiseelsel aastal, mille kohta statistilised andmed on kättesaadavad,

-või Portugali keskmine imporditav kogus kolmel ühinemiseelsel aastal, mille kohta statistilised andmed on kättesaadavad, kui see viimane kriteerium
annab tulemuseks suurema koguse või summa.

3. Selliste kvootide astmelise suurendamise miinimummäär on väärtuses väljendatud kvootide puhul 20% iga aasta alguses ja mahus väljendatud
kvootide puhul 15% iga aasta alguses.

See suurendus lisatakse igale kvoodile ning järgmine suurendus arvutatakse nõnda saadud kogusumma alusel.

4. Kui kahel järjestikusel aastal on import Portugali alla 90% avatud aastakvoodist, kaotatakse Portugalis kehtivad koguselised piirangud.

5. Ajavahemikus 1. märtsist kuni 31. detsembrini 1986 võrduvad kohaldatavad kvoodid esialgse kvoodiga, mida on vähendatud ühe kuuendiku võrra.

4. alajagu
Abi

Artikkel 246

1. Käesoleva artikli sätteid kohaldatakse abi, preemiate või muude samasuguste ühise põllumajanduspoliitika raames kehtestatud summade suhtes,
mille puhul IV jaos viidatakse käesolevale artiklile.

2. Ühenduse abi kasutuselevõtuks Portugalis kohaldatakse järgmisi sätteid:

a) Portugalis alates 1. märtsist 1986 teatud toote jaoks antava ühenduse abi tase võrdub summaga, mis määratakse kindlaks Portugali Vabariigis
kindlaksmääratava kontrollperioodi jooksul varasema siseriikliku korra alusel antud abi alusel. See summa ei või siiski ületada 1. märtsil 1986
praeguse koosseisuga ühenduses antavat abi. Kui varasema siseriikliku korra alusel samalaadset abi ei antud ja kui järgmistest sätetest ei tulene
teisiti, ei anta Portugalis 1. märtsil 1986 ühenduse abi.

b) Esimese turustusaasta alguses või selle puudumisel esimese ühinemisjärgse abitaotlemisperioodi alguses:

-kas algatatakse Portugalis ühenduse abi andmine tasemel, mis moodustab ühe seitsmendiku järgmiseks turustusaastaks või perioodiks kohaldatavast
ühenduse abist,

-või Portugalis antava ühenduse abi taset lähendatakse erinevuse olemasolu korral praeguse koosseisuga ühenduses järgmiseks turustusaastaks või
perioodiks antava abi tasemele ühe seitsmendiku võrra nende kahe abi vahest.

c) Järgmiste turustusaastate või abitaotlemisperioodide alguses lähendatakse Portugalis antava ühenduse abi taset praeguse koosseisuga ühenduses
järgmiseks turustusaastaks või perioodiks antava abi tasemele järjestikku ühe kuuendiku, ühe viiendiku, veerandi, ühe kolmandiku ja poole võrra
nende kahe abi vahest.

d) Ühenduse abi taset kohaldatakse Hispaanias täies ulatuses alates seitsmendast ühinemisjärgsest turustusaastast või abitaotlemisperioodist.

Artikkel 247

1. Ilma et see piiraks artikli 246 kohaldamist, lubatakse Portugali Vabariigil säilitada selline riiklik abi, mille kaotamine põhjustaks vaieldamatult
tõsiseid tagajärgi nii tootja- kui tarbijahindadele. Sellise abi võib siiski säilitada üksnes ajutiselt, põhimõtteliselt järjest vähenevana ning mitte kauem
kui üleminekumeetmete kohaldamise perioodi lõpuni.

2. Nõukogu võtab artikli 258 kohaselt vastu käesoleva artikli sätete rakendamiseks vajalikud meetmed. Nende meetmete hulka kuulub eelkõige lõikes
1 nimetatud abi nimekiri ja täpne sõnastus, abisumma, selle kaotamise ajakava, vähenemisskaala ning ühise põllumajanduspoliitika nõuetekohase
toimimise tagamiseks vajalikud üksikasjalikud eeskirjad; need üksikasjalikud eeskirjad peavad muu hulgas tagama võrdse juurdepääsu Portugali
turule.



3. Kui selleks vajadus tekib, võib üleminekumeetmete kohaldamise perioodi jooksul teha erandi lõikes 2 osutatud vähenemisskaalast.

Artikkel 248

1. Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel lubatakse Portugali Vabariigil taaskehtestada ajutine tootmisabi, mis tuleb tema enda eelarvest,
tingimusel et sellist abi anti ka varasema siseriikliku korra alusel ja et selle kaotamisel enne ühinemist on tõsised tagajärjed tootmisele.

2. Lõikes 1 osutatud riikliku abi võib taaskehtestada üksnes ajutiselt, põhimõtteliselt järjest vähenevana ja mitte kauem kui üleminekumeetmete
kohaldamise perioodi lõpuni.

Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega vajaduse korral vastu vajalikud meetmed, mis peaksid sisaldama samu
üksikasjalikke eeskirju ja elemente, nagu on osutatud artikli 247 lõikes 2.

5. alajagu
Täiendav kaubandusmehhanism

Artikkel 249

1. Praeguse koosseisuga ühenduse ja Portugali vahelises kaubanduses kehtestatakse täiendav kaubandusmehhanism (edaspidi "TKM").

TKMi kohaldatakse 1. märtsist 1986 kuni 31. detsembrini 1995.

2. TKM alla kuuluvad XXII lisas olevas nimekirjas esinevad tooted.

XXII lisas osutatud nimekirja võib esimese kolme ühinemisjärgse aasta jooksul artiklis 250 sätestatud korras täiendada.

3. Komisjon esitab iga aasta alguses nõukogule aruande TKM toimimise kohta eelmisel aastal.

Artikkel 250

1. Moodustatakse ajutine komisjon, mis koosneb liikmesriikide esindajatest ja mille eesistujaks on komisjoni esindaja.

2. Liikmesriikide esindajate hääli ajutises komisjonis arvestatakse EMÜ asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 sätestatud korras. Eesistuja ei hääleta.

3. Kui tuleb järgida käesolevas artiklis sätestatud korda, suunab eesistuja omal algatusel või liikmesriigi esindaja taotlusel viivitamata küsimuse
komiteele.

4. Komisjoni esindaja esitab võetavate meetmete kava. Komitee esitab oma arvamuse nende meetmete kohta tähtajaks, mille eesistuja määrab
vastavalt talle läbivaatamiseks esitatud küsimuste kiireloomulisusele. Komitee teeb otsuse 54häälelise häälteenamusega.

5. Komisjon võtab vastu ja rakendab meetmed viivitamata, kui need on komitee arvamusega kooskõlas. Kui need ei ole komitee arvamusega
kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule. Nõukogu võtab
meetmed vastu kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui nõukogu ei ole meetmeid võtnud ühe kuu möödudes pärast seda, kui antud küsimuses tema poole pöörduti, peab kõnealused meetmed võtma ja
viivitamata rakendama komisjon, välja arvatud juhul, kui nõukogu ei ole lihthäälteenamusega teinud otsuse kõnealuste meetmete vastu.

Artikkel 251



1. Üldjuhul koostatakse iga turustusaasta alguses koostatakse määruse nr 136/66/EMÜ artiklis 38 või, olenevalt olukorrast, muude
põllumajandusturgude ühist korraldust käsitlevate määruste vastavates artiklites sätestatud korra kohaselt eelkalkulatsioon iga TKM alla kuuluva toote
või tooterühma kohta.

See kalkulatsioon koostatakse Portugali või praeguse koosseisuga ühenduse tootmis- ja tarbimiskalkulatsioonide põhjal; selle kalkulatsiooni põhjal
koostatakse sama korra kohaselt kõnealuseks turustusaastaks esialgne ajakava kaubanduse arengusuundade jaoks ja kinnitatakse impordi soovituslik
ülemmäär kõnealusel turul.

Ajavahemikuks 1. märtsist 1986 kuni 1986/87. turustusaasta alguseni koostatakse eraldi kalkulatsioon iga toote või tooterühma jaoks.

2. Järjestikune soovituslike ülemmäärade kinnitamine peab peegeldama teatavat progressi traditsiooniliste kaubavoogude osas, et üleminekumeetmete
kohaldamise perioodi lõpus oleks tagatud turgude harmooniline ja järkjärguline avamine ning vaba liikumise täielik teostumine ühenduse piires.

Sel eesmärgil määratakse lõikes 1 osutatud korras kindlaks iga-aastane ülemmäära kasvumäär. Üldise soovitusliku ülemmäära raames võib kinnitada
ülemmäärasid, mis vastavad kõnealuse turustusaasta eri perioodidele.

Artikkel 252

1. Kui ühendusesisese kaubanduse arengusuundade uurimine näitab, et impordis on toimunud oluline kasv või seda on ette näha, ning kui selle
olukorra tulemusena saavutatakse või ületatakse jooksva turustusaasta või selle osa impordi soovituslik ülemmäär, teeb komisjon liikmesriigi taotluse
põhjal või omal algatusel kiirmenetluse korras otsuse järgmistes küsimustes:

-vajalikud ajutised kaitsemeetmed, mida kohaldatakse kuni lõikes 3 sätestatud püsimeetmete jõustumiseni,

-asjaomase sektori korralduskomitee kokkukutsumine eesmärgiga vaagida kohaseid meetmeid.

2. Kui lõikes 1 osutatud olukord peaks põhjustama turul olulisi häireid, võib liikmesriik paluda komisjonil võtta viivitamata lõikes 1 osutatud ajutisi
kaitsemeetmeid. Selleks teeb komisjon otsuse 24 tunni jooksul taotluse saamisest arvates.

Kui komisjon selle aja jooksul otsust ei tee, võib taotlev liikmesriik võtta ajutisi kaitsemeetmeid, millest teatatakse viivitamata komisjonile.

Neid meetmeid kohaldatakse kuni selle ajani, mil komisjon on esimeses lõigus osutatud taotluse suhtes oma otsuse teinud.

3. Püsimeetmed võetakse vastu niipea kui võimalik määruse nr 136/66/EMÜ artiklis 38 või, olenevalt olukorrast, muude põllumajandusturgude ühist
korraldust käsitlevate määruste vastavates artiklites sätestatud korras.

Nende meetmete hulka kuuluvad eelkõige:

a) soovitusliku ülemmäära uuesti läbi vaatamine, kui kõnealusel turul ei ole impordi arengu järel olulisi häireid esinenud;

b) vastavalt olukorra tõsidusele, mida hinnatakse eelkõige turuhindade arengutendentside ja kaubeldavate koguste põhjal, impordi piiramine või
peatamine praeguse koosseisuga ühenduse turul või Portugali turul.

Punktis b osutatud piiravaid meetmeid võib võtta üksnes sel määral ja nii kauaks, kui on tingimata vajalik, et lõpetada häired. Praeguse koosseisuga
ühenduse puhul võivad nimetatud meetmed piirduda ühenduse teatavate piirkondade jaoks mõeldud impordiga, eeldusel, et nad sisaldavad
kaubandushäirete vältimiseks vajalikke sätteid.

4. TKM kohaldamine ei või mingil juhul Portugalist või praeguse koosseisuga ühendusest pärit toodetele kaasa tuua vähem soodsat kohtlemist, kui
saab osaks asjaomastes piirkondades müüdavatele enamsoodustusrežiimi alla kuuluvatest kolmandatest riikidest pärit toodetele.

6. alajagu
Muud sätted



Artikkel 253

Struktuurilise olukorra parandamiseks kohaldatakse Portugalis järgmisi meetmeid:

a) konkreetsete ettevalmistavate meetmete rakendamine vaheperioodil acquis communautaire'i vastuvõtmiseks ja kohaldamiseks eelkõige tootmis-,
töötlemis- ja turustusstruktuuride ning tootjaorganisatsioonide vallas;

b) ühenduse sotsiaal-struktuurilist valdkonda käsitlevate eeskirjade, kaasa arvatud tootjaorganisatsioone käsitlevate eeskirjade kohaldamine
Portugalis alates ühinemise kuupäevast;

c) punktis b osutatud eeskirjade raames kõnealusel kuupäeval olemasolevate praeguse koosseisuga ühenduse ebasoodsamaid piirkondi käsitlevate
ühenduse horisontaaleeskirjade kõige soodsamate erisätete laiendamine Portugalile;

d) peale selle täiendavate struktuurimeetmete rakendamine Portugali kasuks Portugali põllumajanduse arendamise eriprogrammi näol.

Nõukogu võtab vajaduse korral artiklis 258 sätestatud tingimustel vastu esimeses lõigus osutatud meetmed või selliste meetmete üksikasjalikud
eeskirjad.

Artikkel 254

Mis tahes tootevarud, mis on Portugali territooriumil 1. märtsil 1986 vabas ringluses ja ületavad koguse, mida võidaks käsitleda kui normaalset
ülekandevaru, peab Portugali Vabariik kõrvaldama oma kulul vastavalt täpsustatavale ühenduse korrale tähtaja jooksul, mis tuleb artiklis 258
sätestatud tingimustel selleks seada. Normaalse ülekandevaru mõiste määratletakse iga toote suhtes vastavalt kriteeriumidele ja eesmärkidele, mis
on iseloomulikud igale ühisele turukorraldusele.

Artikkel 255

Erinevate ühise põllumajanduspoliitika raames sätestatud summade kinnitamisel, välja arvatud artiklis 236 nimetatud hindade puhul, võetakse arvesse
kohaldatud hüvitissummat või selle puudumisel registreeritud või majanduslikult õigustatud hinnavahet ning vajaduse korral ka tollimaksude mõju,
välja arvatud järgmistel asjaoludel:

-kui ei ole kaubandushäirete tekkimise ohtu või

-kui ühise põllumajanduspoliitika häireteta toimimine nõuab, et seda summat, vahet või mõju ei võetaks arvesse, või kui see muudab sellise
arvessevõtmise ebasoovitavaks.

Artikkel 256

1. Nõukogu võtab artiklis 258 sätestatud tingimustel vastu Portugali Vabariigis Hispaania Kuningriigi suhtes kohaldatava korra.

2. Uute liikmesriikide ja praeguse koosseisuga ühenduse vahelises kaubanduses lõikes 1 osutatud korra rakendamiseks vajalikud meetmed võetakse
vastu, olenevalt olukorrast, kas artiklis 258 sätestatud tingimustel või artikli 234 lõikes 2 sätestatud korras.

Artikkel 257

1. Kui selleks, et kergendada Portugalis üleminekut seniselt korralduselt ühise turukorralduse rakendamisest tulenevale korraldusele, nagu see on
sätestatud käesolevas jaotises, on vaja üleminekumeetmeid, ning eriti kui teatavate toodete puhul ilmneb ühenduses arvestatavaid raskusi uue korra
rakendamisel graafikujärgseks kuupäevaks, võetakse sellised meetmed vastu korra kohaselt, mis on sätestatud määruse nr 136/66/EMÜ artiklis 38
või, olenevalt olukorrast, muude põllumajandusturgude ühist korraldust käsitlevate määruste vastavates artiklites. Selliseid meetmeid võib võtta kuni
31. detsembrini 1987, ent neid ei või kohaldada pärast kõnealust kuupäeva.



2. Nõukogu võib ühehäälselt ja komisjoni ettepaneku põhjal pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist pikendada lõikes 1 osutatud tähtaega.

Artikkel 258

1. Käesolevas ühinemisaktis piiritlemata üleminekumeetmed, mis on seotud ühise põllumajanduspoliitika alaste aktide kohaldamisega, muu hulgas
ühinemise tõttu vajalike struktuuridega, võetakse vastu enne ühinemist vastavalt lõikes 3 sätestatud korrale ning need jõustuvad kõige varem
ühinemise kuupäeval.

2. Lõikes 1 osutatud üleminekumeetmed on meetmed, mis on nimetatud artiklites 247, 253, 254, 256, artikli 263 lõikes 2 ja artiklis 280.

3. Lõikes 1 osutatud üleminekumeetmed võtab vastu nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega või komisjon artikli 257
lõikes 1 osutatud korras, olenevalt sellest, kumb nendest institutsioonidest võttis vastu esialgsed aktid, mida kõnealused meetmed mõjutavad.

III jagu
Etapiviisiline üleminek

1. alajagu
Reguleerimisala

Artikkel 259

1. Etapiviisilise ülemineku alla kuuluvad tooted, mida hõlmavad järgmised aktid:

määrus (EMÜ) nr 804/68 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta,

määrus (EMÜ) nr 805/68 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta,

määrus (EMÜ) nr 1035/72 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta,

määrus (EMÜ) nr 2727/75 teraviljaturu ühise korralduse kohta,

määrus (EMÜ) nr 2759/75 sealihaturu ühise korralduse kohta,

määrus (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta,

määrus (EMÜ) nr 2777/75 linnulihaturu ühise korralduse kohta,

määrus (EMÜ) nr 1418/76 riisituru ühise korralduse kohta,

määrus (EMÜ) nr 337/79 veinituru ühise korralduse kohta.

2. Määruse (EMÜ) nr 2730/75 alla kuuluva glükoosi ja laktoosi ning määruse (EMÜ) nr 2783/75 alla kuuluva ovoalbumiini ja laktalbumiini suhtes
kehtib sama üleminekukord nagu vastavate põllumajandussaaduste suhtes.

Artikkel 260

1. Etapiviisiline üleminek koosneb kahest viieaastasest etapist:



-esimene etapp algab 1. märtsil 1986 ja lõpeb 31. detsembril 1990,

-teine etapp algab 1. jaanuaril 1991 ja lõpeb 31. detsembril 1995.

Üleminek esimesest etapist teise toimub automaatselt.

2. Olenemata lõikest 1 võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist
lühendada esimese etapi kestust kolmeaastase perioodini, mis lõpeb 31. detsembril 1988.

Sellisel juhul algab teine etapp 1. jaanuaril 1989 ja lõpeb 31. detsembril 1995.

2. alajagu
Esimene etapp

A. Portugali siseturg

Artikkel 261

1. Esimese etapi jooksul lubatakse Portugali Vabariigil säilitada artiklites 262-265 sätestatud tingimustel oma põllumajandustoodete siseturu
korraldamiseks artiklis 259 osutatud toodete suhtes tema varasema siseriikliku korralduse raames kehtinud eeskirjad, kui teatavaid tooteid käsitleva
jao erisätetest ei tulene teisiti.

2. Sellest tingituna ning artiklist 394 kõrvale kaldudes lükatakse Portugalis ühenduse siseturukorraldusalaste eeskirjade kohaldamine edasi kuni
esimese etapi lõpuni.

Peale selle ning kui erijuhtudel ei ole ette nähtud teisiti, lükatakse artikli 396 alusel ühenduse eeskirjadesse tehtud muudatuste kohaldamine praeguse
koosseisuga ühenduse ja Portugali suhtes edasi kuni esimese etapi lõpuni.

Artikkel 262

Et Portugali põllumajandus võiks esimese etapi lõppedes harmooniliselt integreeruda ühise põllumajanduspoliitika raamesse, kohandab Portugali
Vabariik oma turukorraldust järk-järgult teatavale hulgale üldeesmärkidele ja täiendavalt veel muutuvatele konkreetsetele eesmärkidele kooskõlas
asjaomaste sektoritega.

Artikkel 263

1. Artiklis 262 osutatud üldeesmärgid seisnevad järgmises:

-saavutada Portugalis arvestatav põllumajandussaaduste tootmis-, töötlemis- ja turustamistingimuste paranemine,

-saavutada Portugali põllumajandussektori struktuurilise olukorra üldine paranemine.

2. Et soodustada üldeesmärkide saavutamist, kohaldatakse artiklis 259 osutatud toodete suhtes järgmisi meetmeid:

a) konkreetsete ettevalmistavate meetmete rakendamine vaheperioodil acquis communautaire'i vastuvõtmiseks ja kohaldamiseks eelkõige tootmis-,
töötlemis- ja turustusstruktuuride ning tootjaorganisatsioonide vallas;

b) ühenduse sotsiaal-struktuurilist valdkonda käsitlevate eeskirjade, kaasa arvatud tootjaorganisatsioone käsitlevate eeskirjade kohaldamine
Portugalis alates ühinemise kuupäevast;



c) punktis b osutatud eeskirjade raames kõnealusel kuupäeval olemasolevate praeguse koosseisuga ühenduse ebasoodsamaid piirkondi käsitlevate
ühenduse horisontaaleeskirjade kõige soodsamate erisätete laiendamine Portugalile;

d) lisaks sellele täiendavate struktuurimeetmete rakendamine Portugali kasuks Portugali põllumajanduse arendamise eriprogrammi näol.

Nõukogu võtab vajaduse korral artiklis 258 sätestatud tingimustel vastu esimeses lõigus osutatud meetmed või selliste meetmete üksikasjalikud
eeskirjad.

Artikkel 264

1. Artiklis 262 osutatud konkreetsed eesmärgid on toodud asjaomaste tootesektorite kaupa V jaos.

2. a) Selleks et saavutada erieesmärke, koostab komisjon vaheperioodil tihedas koostöös Portugali ametivõimudega tegevusprogrammi.

b) Seejärel jälgib komisjon tähelepanelikult olukorra arengut Portugalis, pidades silmas:

-seatud eesmärkide taotlemisel saavutatud edu,

-horisontaalmeetmete või konkreetsete struktuuriliste meetmete rakendamisega saavutatud tulemusi.

c) Komisjon esitab oma arvamuse selle arengu kohta aruannetes, mille ta edastab nõukogule:

-vaheperioodi lõpus, selleks et registreerida enne ühinemise kuupäeva toimunud areng,

-aegsasti enne kolmanda ühinemisjärgse aasta lõppu,

-mis tahes muul ajal, mil ta seda kasulikuks või vajalikuks peab.

d) Võttes eriti arvesse punktis c osutatud aruannete arutelu nõukogus, võib komisjon vajaduse korral anda Portugali Vabariigile soovitusi meetmete
kohta, mida tuleks võtta, et saavutada kõnealused eesmärgid.

Artikkel 265

Esimese etapi jooksul kohaldab Portugali Vabariik järgmisi distsipliine:

1. Hinnadistsipliin:

a) Kui Portugali hinnad eküüdes väljendatuna on ühistest hindadest väiksemad või nendega võrdsed:

-ilma et see piiraks artikli 309 punktis d osutatud hindade ühtlustamist piima ja piimatoodete sektoris, ei või hinnatõus aastas väärtuselt ületada
ühiste hindade tõusu;

-vaatamata sellele:

aa) juhul kui hinnad Portugalis on madalamad kui ühised hinnad ja kui kooskõlas punktis c osutatud abidistsipliiniga põhjustab teatava - kas
esmatoodete tasandil otse toodetele antava või tootmisvahenditele antava - abi kaotamine Portugali tootjate sissetuleku vähenemise, võib kohaldada
esimeses taandes osutatud hinnatõusule täiendavat hinnatõusu, mis piirdub kaotatud abi mõjuga tootjate sissetulekule;



bb) ühise tollitariifistiku rubriiki nr 22.05 kuuluvate toodete puhul, millele on kinnitatud institutsioonilised hinnad, võib Portugali hindade tõus aastas
ulatuda kümne aasta jooksul tehtud hinnalähendusest tuleneva määrani.

Ühelgi juhul ei või hinnad Portugalis ületada ühiste hindade taset.

Portugali hindade tase, mida tuleb arvesse võtta käesolevas punktis a määratletud hinnadistsipliini kohaldamiseks esimesel ühinemisjärgsel
turustusaastal, on 1985/86. turustusaastaks kinnitatud hindade tase Portugalis kõnealuste toodete nimetatud turustusaasta alguses kehtiva kursi järgi
eküüdesse ümber arvestatuna.

b) Kui esimest etappi artikli 260 lõike 2 kohaselt ei lühendata ja kui Portugali hinnad on ühistest hindadest väiksemad, lähendab Portugali Vabariik
esimese etapi viiendal aastal kõnealuse toote turustusaasta alguses hindu samal aastal kohaldatavale ühiste hindade tasemele, järgides eeskirju, mis
tuleb kindlaks määrata.

Selleks on Portugali lähendatavateks hindadeks hinnad eküüdes väljendatuna 31. detsembri 1989. aasta tasemel vastavalt punktis a osutatud
hinnadistsipliini eeskirjadele.

c) Kui Portugali hindade 1985/86. turustusaastaks saavutatud tase asjaomase toote turustusaasta alguses kehtinud kursi alusel eküüdesse ümber
arvestatuna on kõrgem kui ühiste hindade tase, ei või Portugali hindu nende varasema taseme suhtes tõsta.

Peale selle, kui Portugalis varasema siseriikliku korra alusel 1985/86. turustusaastaks kinnitatud hinnad eküüdes väljendatuna viivad 1984/85.
turustusaastal kehtinud Portugali hindade ja ühiste hindade vahelise erinevuse suurenemiseni, kinnitab Portugali Vabariik oma hinnad järgmisteks
turustusaastateks nõnda, et see erinevus kaotatakse täielikult esimese seitsme ühinemisjärgse turustusaasta jooksul.

Peale selle kohandab Portugali Vabariik oma hindu vajalikul määral, et vältida sealsete hindade ja ühiste hindade vahelise erinevuse suurenemist.

d) Komisjon tagab eespool osutatud reeglite järgimise. Sellest tuleneva hinnataseme ületamist ei võeta arvesse artiklis 285 osutatud teise etapi
jooksul toimuva hindade lähendamise algtasemeks võetava hinnataseme kindlaksmääramisel.

2. Abialane distsipliin:

Selle distsipliini alusel ning ilma et see piiraks artikli 248 kohaldamist, lubatakse Portugali Vabariigil säilitada esimese etapi jooksul riiklik abi.

Portugali Vabariik tagab, et nimetatud ajavahemikus toimub siiski ühenduse õigusega kokkusobimatu riikliku abi teatav kaotamine ja et tema
siseturukorralduses kehtestatakse järk-järgult ühenduse abiprogramm, ilma et sellise abi tase ületaks ühise taseme.

3. Tootmisdistsipliin:

Selle distsipliini alusel võtab Portugali Vabariik vajalikke meetmeid, et vältida olukorda, kus sektorites, milles ühenduse määrused näevad ette
tootmisdistsipliini eeskirjad:

-tootmise suurenemine tema territooriumil esimese etapi jooksul viib ühenduse üldise olukorra halvenemisele tootmises,

-acquis communautaire'i ülevõtmine teise etapi alguses on raskendatud.

Artikkel 266

1. Hiljemalt enne esimese etapi lõppu:

-edastab komisjon vajaduse korral nõukogule aruande koos oma ettepanekutega olukorra arengu kohta ühes või mitmes artiklis 259 osutatud
sektoritest esimeseks etapiks seatud eesmärkide osas,

-nõukogu otsustab komisjoni ettepanekute põhjal pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist ühehäälselt kõik vajalikud üleminekukorra muudatused



kõige enam kümneaastase tähtaja jooksul, mis on sätestatud üleminekumeetmete kohaldamiseks, ja selliseks ajavahemikuks, mis on tingimata vaja-
lik, et tagada ühise turukorralduse toimimine.

2. Lõige 1 ei mõjuta artikli 260 lõikes 1 sätestatud automaatset üleminekut esimesest etapist teise ega või viia artiklite 371 ja 375 muutmiseni.

B. Praeguse koosseisuga ühenduse ja Portugali vahelises kaubanduses kohaldatav kord

Artikkel 267

Kui artiklitest 268-276 ja V jaost ei tulene teisiti, lubatakse Portugali Vabariigil esimese etapi jooksul kohaldada artiklis 259 osutatud toodete puhul
kaubanduses praeguse koosseisuga ühendusega nii eksportimisel kui importimisel selles kaubanduses enne ühinemist kehtinud korda.

Artikkel 268

1. Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, lõpetab Portugali Vabariik 1. märtsist 1986 kõigi tollimaksude ja samaväärse toimega maksude nõudmise praeguse
koosseisuga ühendusest imporditavatelt toodetelt.

2. Artiklis 259 osutatud toodete puhul, mille importimisel kolmandatest riikidest praeguse koosseisuga ühendusse kohaldatakse tollimakse,
kohaldatakse selleks, et nimetatud maksud esimese ja teise etapi jooksul järk-järgult kaotada, järgmisi norme.

a) Tollimaksud, mida kohaldatakse toodete importimisel Portugalist praeguse koosseisuga ühendusse, kaotatakse vastavalt järgmisele ajakavale:

1. märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 88,9%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 77,8%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1988 vähendatakse kõiki tollimakse 66,7%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse kõiki tollimakse 55,6%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse kõiki tollimakse 44,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 33,4%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse kõiki tollimakse 22,3%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1993 vähendatakse kõiki tollimakse 11,2%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1994 kaotatakse kõik tollimaksud.

Vaatamata sellele:

-ühise tollitariifistiku rubriiki nr 22.05 kuuluvate määratletud piirkondades valmistatud kvaliteetliköörveinide puhul vähendab praeguse koosseisuga
ühendus oma tollimaksu baasmäära kolmes osas vastavalt järgmisele ajakavale:

-1. märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 66,7%ni baasmäärast;

-1. jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 33,4%ni baasmäärast;

-1. jaanuaril 1988 kaotatakse kõik maksud.

-ühise tollitariifistiku rubriiki nr 22.05 kuuluvate "vinhos verdes" ja Dão veinide puhul vähendab praeguse koosseisuga ühendus oma tollimaksu
baasmäärasid neljas võrdses järjestikuses 25%-lises osas järgmistel kuupäevadel:

-1. märtsil 1986,

-1. jaanuaril 1987,

-1. jaanuaril 1988,

-1. jaanuaril 1989;

-muude ühise tollitariifistiku rubriiki nr 22.05 kuuluvate veinide puhul, mida koheldakse samuti kui mpv-kvaliteetveine, vähendab praeguse
koosseisuga ühendus oma tollimaksu baasmäära kuues osas vastavalt järgmisele ajakavale:

-1. märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 83,3%ni baasmäärast;



-1. jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 66,6%ni baasmäärast;

-1. jaanuaril 1988 vähendatakse kõiki tollimakse 49,9%ni baasmäärast;

-1. jaanuaril 1989 vähendatakse kõiki tollimakse 33,2%ni baasmäärast;

-1. jaanuaril 1990 vähendatakse kõiki tollimakse 16,5%ni baasmäärast;

-1. jaanuaril 1991 kaotatakse kõik tollimaksud.

b) Tollimaksud, mida Portugal kohaldab artiklis 259 osutatud toodete importimisel praeguse koosseisuga ühendusest, kaotatakse järk-järgult vastavalt
järgmisele ajakavale:

1. märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 90,9%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 81,8%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1988 vähendatakse kõiki tollimakse 72,7%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse kõiki tollimakse 63,6%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse kõiki tollimakse 54,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 45,4%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse kõiki tollimakse 36,3%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1993 vähendatakse kõiki tollimakse 27,2%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1994 vähendatakse kõiki tollimakse 18,1%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1995 vähendatakse kõiki tollimakse 9%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1996 kaotatakse kõik tollimaksud.

Vaatamata sellele:

-kui esimese etapi jooksul kehtestatakse mõne XXIII lisas osutatud toote puhul eelmise lõigu kohaldamisest tulenevale tollimaksule artikli 191 alusel
ülemmäär tollimaksu tasemel, mida kohaldatakse enamsoodustusrežiimi alla kuuluvatest kolmandatest riikidest importimisel, ja

-kui sama olukord jätkub ka teise etapi alguses,

toimub ülejäänud tollimaksu järkjärguline kaotamine teise etapi jooksul, alates teise etapi alguses tegelikult kohaldatavast tollimaksumäärast,
vastavalt ajakavale, mis tuleb kindlaks määrata.

3. Tollimaksu baasmäärana lõigete 1 ja 2 tähenduses kasutatakse tollimaksu baasmäära, nagu see on määratletud artiklis 189.

Vaatamata sellele:

-lõike 2 punkti b kohaldamisel ning kui tegemist ei ole XXIII lisas osutatud toodete suhtes kohaldatava tollimaksu baasmääraga, ei või baasmäär
ületada ühise tollitariifistiku määra taset;

-määratletud piirkondades valmistatud kvaliteetliköörveinide, "vinhos verdes" ja Dão veinide puhul on tollimaksu baasmääraks varasema korra
tariifikvootide alusel tegelikult kohaldatud baasmäär. Selle varasema korra alusel kohaldatud tariifikvoodid kaotatakse alates 1. märtsist 1986.

4. Artikli 243 lõike 4 sätteid kohaldatakse lõikes 2 osutatud tollimaksude kaotamise perioodil mutatis mutandis. Kui artikli 243 lõige 4 näeb Portugali
Vabariigi puhul ette otsuse tegemist nimetatud lõike esimeses lõigus kirjeldatud korras, võib Portugali Vabariik võtta meetmeid ilma kõnealust korda
järgimata; sellisel juhul teatab Portugali Vabariik võetavatest meetmetest teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Kui käesolevas artiklis või artikli 243 lõikes 4 ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse ka artikleid 189-195.

Artikkel 269



1. Alates 1. märtsist 1986 kaotab Portugali Vabariik kõik artiklis 259 osutatud toodete praeguse koosseisuga ühendusest importimisel kehtivad
koguselised piirangud ja nendega samaväärsed meetmed, kui lõikest 2 ei tulene teisiti.

2. a) Kuni esimese etapi lõpuni võib Portugali Vabariik säilitada koguselised piirangud XXIII lisas osutatud toodete importimisel praeguse koosseisuga
ühendusest.

b) Punktis a osutatud koguselised piirangud kujutavad endast ettevõtjate vahel diskrimineerimata avatud aastakvoote.

Esialgne kvoot iga toote kohta, mis olenevalt olukorrast on väljendatud mahus või eküüdes, kinnitatakse 1986. aastaks järgmiselt:

-kas 3% Portugali keskmisest aastatoodangust kolmel ühinemiseelsel aastal, mille kohta statistilised andmed on kättesaadavad,

-või Portugali keskmine imporditav kogus kolmel viimasel ühinemiseelsel aastal, mille kohta statistilised andmed on kättesaadavad, kui see kriteerium
annab tulemuseks suurema koguse või summa.

c) Selliste kvootide astmelise suurendamise miinimummäär on väärtuses väljendatud kvootide puhul 15% iga aasta alguses ja mahus väljendatud
kvootide puhul 10% iga aasta alguses.

See suurendus lisatakse igale kvoodile ning järgmine suurendus arvutatakse nõnda saadud kogusumma alusel.

d) Kui kahel järjestikusel aastal on import Portugali alla 90% avatud aastakvoodist, kaotab Portugali Vabariik kehtivad koguselised piirangud.

e) Ajavahemikus 1. märtsist kuni 31. detsembrini 1986 võrduvad kohaldatavad kvoodid esialgse kvoodiga, mida on vähendatud ühe kuuendiku võrra.

Artikkel 270

1. Esimese etapi jooksul kohaldab Portugali Vabariik artiklis 259 osutatud toodete importimisel praeguse koosseisuga ühendusest hindade
võrdsustamise või erikaitse süsteemi, nagu on sätestatud ühenduse eeskirjades kolmandatest riikidest importimise kohta. See süsteem peab
põhinema samadel kriteeriumidel, nagu on kehtestatud ühenduse eeskirjadega hindade võrdsustamise või erikaitse taseme parameetrite
kindlaksmääramiseks.

2. Nende artiklis 259 osutatud toodete puhul, mille suhtes ei ole Portugali ja praeguste liikmesriikide või Portugali ja kolmandate riikide vahel vastavalt
artiklite 269 ja 280 alusel kaubanduspiiranguid, võib Portugali Vabariik kuni 31. detsembrini 1988 kohaldada impordieelse statistilise teatamise
süsteemi. See süsteem, mis hõlmab siseriikliku impordidokumendi väljastamist, peab siiski ette nägema kõnealuse dokumendi automaatse
väljastamise nelja tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest; kui dokumenti kehtestatud tähtaja jooksul ei väljastata, võib import toimuda
takistusteta.

Artikli 264 lõike 2 punktis c osutatud aruannete raames esitab komisjon vajaduse korral nõukogule ettepanekuid kõnealuse süsteemi säilitamise kohta
esimese etapi järelejäänud kestuseks selliste toodete suhtes, mille puhul selline säilitamine vajalikuks osutub.

3. Portugali Vabariik teatab komisjonile hiljemalt kolm kuud enne ühinemise kuupäeva lõigetes 1 ja 2 osutatud süsteemide üksikasjalikud eeskirjad.

Pärast selle teate läbivaatamist edastab komisjon selle teistele liikmesriikidele.

Artikkel 271

Esimese etapi jooksul võib Portugali Vabariik artiklis 259 osutatud toodete praegustesse liikmesriikidesse eksportimisel anda eksporditoetusi ja -
subsiidiume.

Selliste toetuste või subsiidiumide summa piirdub siiski kõige enam Portugalis ja praeguse koosseisuga ühenduses registreeritud hindade vahega või
vajaduse korral tollimaksusummaga.



Selliseid toetusi ja subsiidiume ei või kinnitada enne artiklis 276 osutatud konsultatsioonimenetlust.

Artikkel 272

1. Esimese etapi ajal kohaldab praeguse koosseisuga ühendus artiklis 259 osutatud toodete importimisel Portugalist korda, mida ta kohaldas Portugali
suhtes enne ühinemist, kui artikli 268 lõike 2 punktist a ja artiklist 316 ei tulene teisiti.

2. Ühenduse impordimaksude süsteemi alla kuuluvate toodete puhul võetakse siiski maksude kinnitamisel Portugalist imporditavatele toodetele
arvesse toimunud hinnalähendusi ja vajaduse korral Portugalis antava riikliku abi summat.

3. Praeguse koosseisuga ühenduse ja kolmandate riikide vahelises kaubanduses ei arvestata ühiste hindade arvutamisel impordilt nõutavate maksude
kindlaksmääramiseks esimese etapi jooksul Portugali turgu käsitlevat statistikat.

Artikkel 273

1. Esimese etapi jooksul maksustatakse praeguse koosseisuga ühendusest pärit toodete import Portugali töötleva tööstuse kaitseks mõeldud
püsikomponendiga, mida kasutatakse teravilja- ja riisisektori ühise turukorraldusega hõlmatud toodete kolmandatest riikidest importimisel nõutava
maksu arvutamisel.

2. Olenemata lõikest 1 on esimese etapi jooksul XXIV lisas osutatud toodete Portugali importimisel nõutav kaitsekomponent toodud nimetatud lisas iga
kande vastas.

Artikkel 274

1. Ilma et see piiraks artiklis 379 osutatud üldise kaitseklausli kohaldamist, lubatakse Portugali Vabariigil võtta kaitsemeetmeid artiklis 259 osutatud
toodete importimise vastu praegustest liikmesriikidest tingimuste ja kriteeriumide alusel, mis on võrreldavad iga ühise turukorralduse raames
eksisteerivate tingimuste ja kriteeriumidega kaitsemeetmete kohaldamiseks kolmandate riikide suhtes.

2. Portugali Vabariik teatab nendest meetmetest viivitamata komisjonile, et võimaldada tal vajaduse korral teha märkusi otsustatud kaitsemeetmete
õigustatuse, iseloomu või kestuse kohta.

See menetlus ei piira EMÜ asutamislepingu alusel sätestatud õiguste kaitse kohaldatavust.

3. Kaitsemeetmeid ei või kehtestada, kui vähemalt sama meede ei ole samal ajal kohaldatav ka samade toodete importimisel kolmandatest riikidest.

Artikkel 275

1. Esimese etapi ajal kohaldab praeguse koosseisuga ühendus artiklis 259 osutatud toodete eksportimisel Portugali korda, mida ta kohaldab ekspordi
suhtes kolmandatesse riikidesse.

2. Kohaldatava toetuse summa piirdub siiski kõige enam praeguse koosseisuga ühenduses ja Portugalis registreeritud hindade vahega või vajaduse
korral tollimaksusummaga.

Selliseid toetusi ei või kinnitada enne artiklis 276 osutatud konsultatsioonimenetlust.

3. Käesolevas artiklis osutatud toetusi rahastab ühendus Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust.

Artikkel 276



Enne artiklis 271 osutatud toetuste ja subsiidiumide rakendamist Portugali Vabariigis ja artiklis 275 osutatud toetuste rakendamist ühenduses peavad
toimuma konsultatsioonid, mis leiavad aset järgmise korra kohaselt.

1. Kõik ettepanekud:

-subsiidiumide kinnitamiseks ekspordile Portugalist praeguse koosseisuga ühendusse või kolmandatesse riikidesse või

-toetuste kinnitamiseks ekspordile praeguse koosseisuga ühendusest Portugali

tuleb läbi arutada selle ühise turukorraldusega moodustatud korralduskomitee korraliste nõupidamiste raames, mille alla kõnealune toode kuulub.

2. Komisjoni esindaja teeb lõikes 1 osutatud ettepaneku läbivaatamiseks; see läbivaatamine keskendub eelkõige kavandatava ekspordi majanduslikele
aspektidele ja hindade tasemele Portugali, praeguse koosseisuga ühenduse turul või maailmaturul.

3. Komitee esitab oma arvamuse ettepaneku kohta aja jooksul, mille esimees võib määrata vastavalt küsimuse kiireloomulisusele. Arvamus võetakse
vastu 54häälelise häälteenamusega.

Arvamus edastatakse viivitamata toetuse või subsiidiumi kinnitamiseks pädevale asutusele, milleks on olenevalt olukorrast kas Portugali Vabariik või
komisjon.

4. Negatiivse arvamuse korral pädev asutus:

-ei või kohaldada kinnitamismeedet, mis ei ole arvamusega kooskõlas, enne seda, kui kuupäevast, mil komitee oma arvamuse esitas, on möödunud
10 tööpäeva;

-edastab kinnitamismeetme viivitamata nõukogule, kes võib selle läbi arutada ja soovitada pädeval asutusel oma kinnitamisettepanekut või -otsust
muuta.

C. Portugali ja kolmandate riikide vahelises kaubanduses kohaldatav kord

Artikkel 277

1. Kui artiklitest 278 ja 282 ei tulene teisiti, kohaldab Portugali Vabariik artiklis 259 osutatud toodete puhul alates 1. märtsist 1986 kolmandatest
riikidest pärit toodete ühendusse importimisel kohaldatavaid ühenduse eeskirju, nagu on määratletud artikli 272 lõikes 3.

2. Impordi suhtes kohaldatavaid makse suurendatakse vajaduse korral siiski Portugalis kohaldatavate hindade ja ühiste hindade vahe võrra.

Artikkel 278

1. Portugali Vabariik kohaldab ühise tollitariifistiku maksumäärasid artiklis 259 osutatud toodete puhul tervikuna alates 1. märtsist 1986; erandiks on
XXV lisas esinevad tooted, mille suhtes kohaldatakse ühist tollitariifistikku hiljemalt alates teise etapi algusest.

2. Artikli 243 lõiget 4 kohaldatakse esimese etapi jooksul XXV lisas esinevate toodete suhtes mutatis mutandis.

Kui käesolevas artiklis või artikli 243 lõikes 4 ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse ka artikleid 197-201.

Artikkel 279

Esimese etapi jooksul asendavad Portugali poolt kolmandatest riikidest importimisel nõutava lõivu puhul artiklis 273 osutatud ja XXIV lisas toodud
töötleva tööstuse kaitse tagamiseks mõeldud komponendid ühenduse kaitsekomponenti.



Artikkel 280

Kuni 31. detsembrini 1995 võib Portugali Vabariik vastavalt üksikasjalikele eeskirjadele, mille nõukogu määrab kindlaks artiklis 258 osutatud
tingimustel, säilitada koguselised piirangud XXVI lisas osutatud toodete importimisel kolmandatest riikidest.

Artikkel 281

Artikli 270 lõiget 2 ning artiklit 274 kohaldatakse Portugali ja kolmandate riikide vahelises kaubanduses mutatis mutandis.

Artikkel 282

Portugali Vabariigil on lubatud kuni teise etapi alguseni edasi lükata ühenduse poolt ühepoolselt või kokkuleppe alusel teatavatele kolmandatele
riikidele kehtestatud soodusrežiimi järkjärguline kohaldamine impordi suhtes.

Artikkel 283

1. Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, lubatakse Portugali Vabariigil säilitada esimese etapi jooksul artiklis 259 osutatud toodete kolmandatesse riikidesse
eksportimisel sellise kaubanduse suhtes enne ühinemist kehtinud kord.

2. Abi või toetus, mida Portugali Vabariik vajaduse korral annab kolmandatesse riikidesse eksportimisel, peab piirduma summaga, mis on
möödapääsmatult vajalik, et tagada kõnealuse toote müük sihtturul.

Selliseid toetusi ja subsiidiume ei või rakendada enne artiklis 276 osutatud menetluse toimumist. Need konsultatsioonid käsitlevad eelkõige
kavandatava ekspordi majanduslikke aspekte, nende arvutamisel kasutatud hindu ning olukorda lähte- ja sihtturul.

3. alajagu
Teine etapp

Artikkel 284

1. Alates teisest etapist kohaldatakse artiklis 259 osutatud tooteid käsitlevaid ühenduse eeskirju täies ulatuses, kui artiklitest 239, 240, 241, artikli 242
lõikest 1, artiklitest 249-253, 255, 256, 268, 279, 285-288 ja teatavaid kaupu käsitlevatest V jaos osutatud erisätetest ei tulene teisiti.

2. Artikli 240 eeskirjade kohaselt kehtestatud hüvitissummasid korrigeeritakse siiski vajaduse korral riiklikku abi summa võrra, mida Portugali
Vabariigil lubatakse artikli 286 alusel säilitada.

Artikkel 285

1. a) Kui teine etapp kestab artikli 260 lõike 1 kohaselt viis aastat, kinnitatakse Portugalis kohaldatavad hinnad kuni käesoleva artikli lõikes 2 osutatud
esimeste hindade lähendamisteni samal tasemel, nagu tuleneb artikli 265 lõike 1 kohaldamisest.

b) Kui teine etapp kestab artikli 260 lõike 2 kohaselt seitse aastat, vastavad Portugalis kuni käesoleva artikli lõikes 2 osutatud esimeste hindade
lähendamisteni kohaldatavad hinnad asjaomase sektori ühise turukorralduse alusel sätestatud eeskirjade kohaselt kinnitatud hindadele eküüdes
väljendatuna tasemel, mille nad on saavutanud artikli 265 lõikes 1 sätestatud hinnadistsipliini eeskirjade kohaselt 31. detsembril 1988.

2. Kui lõike 1 kohaldamise tulemusena erineb hinnatase Portugalis ühiste hindade tasemest, viiakse hinnad, mille puhul V jaos viidatakse käesolevale
artiklile, ühiste hindadega vastavusse igal aastal turundusaasta alguses vastavalt lõigetele 3 ja 4, kui lõikest 6 ei tulene teisiti.

3. Kui antud toote puhul on hind Portugalis ühisest hinnast madalam, toimuvad hinnalähendused:



-viie aasta jooksul, kui teine etapp kestab viis aastat; sellisel juhul suurendatakse hinda Portugalis nelja esimese lähendamise käigus järjestikku ühe
viiendiku, veerandi, ühe kolmandiku ja poole võrra Portugali hinnataseme ja ühiste hindade taseme vahest enne iga lähendust;

-seitsme aasta jooksul, kui teine etapp kestab seitse aastat; sellisel juhul suurendatakse hinda Portugalis kuue esimese lähendamise käigus järjestikku
ühe seitsmendiku, ühe kuuendiku, ühe viiendiku, veerandi, ühe kolmandiku ja poole võrra Portugali hinnataseme ja ühiste hindade taseme vahest
enne iga lähendust.

Kahe eelmise taande alusel tehtud arvutuse tulemusena tekkivat hinda suurendatakse või vähendatakse võrdeliselt ühise hinna suurenemise või
vähenemisega järgmise turustusaasta jooksul.

Ühist hinda kohaldatakse Portugalis alates asjaomase toote turustusaasta algusest 1995. aastal.

4. a) Kui antud toote puhul on hind Portugalis ühisest hinnast kõrgem, säilitatakse hinda selles liikmesriigis lõikes 1 osutatud tasemel ning hindade
lähendamine tuleneb ühise hinna arengust teisel etapil vastavalt olukorrale viie või seitsme aasta jooksul.

Portugalis kehtivat hinda kohandatakse siiski vajalikul määral, et vältida kõnealuse hinna ja ühise hinna erinevuse suurenemist.

Ilma et see piiraks punkti b kohaldamist, kohaldatakse ühist hinda Portugalis alates asjaomase toote turustusaasta algusest 1995. aastal.

b) Enne kaheksanda ühinemisjärgse aasta lõppu teeb nõukogu hindade lähendamise arengu analüüsi. Selleks edastab komisjon nõukogule artikli 264
lõike 2 punktis c osutatud aruannete raames arvamuse, millele on vajaduse korral lisatud kohased ettepanekud.

Kui see analüüs näitab:

-et erinevus Portugalis kehtivate hindade ja ühiste hindade vahel on liiga suur, et seda saaks kaotada lõike 2 alusel veel hindade lähendamiseks
jäänud aja jooksul, ent seda on siiski ilmselt võimalik kaotada piiratud aja jooksul, võib esialgu sätestatud hindade lähendamise perioodi pikendada;
sellisel juhul jäävad hinnad varasemale tasemele vastavalt punktis a sätestatud eeskirjale,

-et erinevus Portugali hindade ja ühiste hindade vahel on liiga suur, et seda saaks kaotada üksnes esialgu kavandatud hindade lähendamise perioodi
pikendades, võib otsustada, et lisaks ajapikendusele toimub lähendamine Portugali hindade järkjärgulise vähendamisega püsihindades väljendatuna,
millega vajaduse korral kaasneb kaudne, ajutine ja järjest vähenev abi, et kergendada hindade astmelise vähendamise mõju. Sellist abi rahastatakse
Portugali eelarvest.

Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega ja pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist vastu eelmises lõigus
osutatud meetmed.

5. Kui teise etapi alguses leitakse, et erinevus mingi toote Portugalis kehtiva hinnataseme ja ühise hinna taseme vahel ei ole üle 3% ühisest hinnast,
võib Portugalis kõnealuse toote suhtes kohaldada ühist hinda.

6. Integratsiooniprotsessi tõrgeteta toimimise huvides võib otsustada, et olenemata lõikest 3 kaldub ühe või mitme toote hind Hispaanias üheks
turustusaastaks käesoleva lõike kohaldamisest tulenevatest hindadest kõrvale.

Selline kõrvalekalle ei või ületada 10% tehtavast hinnamuudatusest.

Sellisel juhul on järgmise turustusaasta hinnatase selline, mis oleks tulenenud lõike 3 kohaldamisest, kui ei oleks otsustatud kõrvale kalduda.
Kõnealuseks turustusaastaks võib siiski otsustada edasise kõrvalekaldumise selle tasemega võrreldes vastavalt esimeses ja teises lõigus toodud
tingimustele.

Esimeses lõigus sätestatud erandit ei kohaldata lõikes 3 nimetatud viimase lähendamise suhtes.

Artikkel 286



1. Alates teise etapi algusest kohaldatakse Portugalis järgmisi sätteid:

-artikli 244 lõige 1, kui artiklitest 268, 280 ja 285 ning teatavaid kaupu käsitlevatest V jaos osutatud erisätetest ei tulene teisiti;

-artikkel 247, kusjuures nõukogu otsused võetakse vastu artikli 234 lõikes 2 osutatud korra kohaselt,

-artikkel 248,

-artikkel 254, kusjuures kuupäev 1. märts 1986 asendatakse teise etapi alguskuupäevaga,

-artikkel 257, kusjuures kuupäev 31. detsember 1987 asendatakse teise etapi teise aasta 31. detsembriga.

2. Artiklis 249 osutatud TKMi kohaldatakse artiklites 250-252 sätestatud tingimustel alates teise etapi algusest kuni 31. detsembrini 1995. TKM alla
kuuluvate toodete nimekiri koostatakse enne esimese etapi lõppu. Seda nimekirja võib artiklis 250 sätestatud korras täiendada teise etapi kahe
esimese aasta jooksul.

Komisjon esitab iga aasta alguses nõukogule aruande TKM toimimise kohta eelmisel aastal.

3. Artikli 273 lõigetes 1 ja 2 osutatud töötleva tööstuse kaitse tagamiseks mõeldud püsikomponendid kaotatakse alates teise etapi algusest järk-järgult
vastavalt järgmisele ajakavale:

-1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki püsikomponente 83,3%ni esialgsest püsikomponendist;

-1. jaanuaril 1992 vähendatakse kõiki püsikomponente 66,6%ni esialgsest püsikomponendist;

-1. jaanuaril 1993 vähendatakse kõiki püsikomponente 49,9%ni esialgsest püsikomponendist;

-1. jaanuaril 1994 vähendatakse kõiki püsikomponente 33,2%ni esialgsest püsikomponendist;

-1. jaanuaril 1995 vähendatakse kõiki püsikomponente 16,5%ni esialgsest püsikomponendist;

-1. jaanuaril 1996 kaotatakse kõik püsikomponendid.

Artikkel 287

1. Artikli 240 lõike 3 punktist b ja artiklist 284 kõrvale kaldudes ei vähendata Portugali ja kolmandate riikide vahelises kaubanduses ühise
põllumajanduspoliitika alusel kohaldatavaid lõive ja muid impordimakse hüvitissumma võrra, mida kohaldatakse kaubanduses ühendusega selle
praeguses koosseisus.

2. Alates teise etapi algusest vähendatakse artiklis 279 osutatud töötleva tööstuse kaitse tagamiseks mõeldud püsikomponentide ja kolmandatest
riikidest importimisel nõutava maksu arvutamiseks kasutatavate püsikomponentide vahet vastavalt samale ajakavale, nagu on toodud artikli 286 lõikes
3.

Alates 1. jaanuarist 1996 kohaldab Portugali Vabariik töötleva tööstuse kaitse tagamiseks mõeldud püsikomponenti, mida kasutatakse teravilja- ja
riisisektori ühise turukorraldusega hõlmatud toodete kolmandatest riikidest importimisel nõutava maksu arvutamisel.

Artikkel 288

Abi, preemiaid ja muid ühise põllumajanduspoliitika alusel kehtestatud summasid, mille puhul V jaos on viidatud käesolevale artiklile, kohaldatakse
Portugalis vastavalt järgmistele sätetele:

a) Portugalis teise etapi alguses konkreetse toote jaoks antava ühenduse abi tase võrdub esimese etapi lõpus antava abiga.

Kui esimese etapi jooksul samalaadset abi ei antud ja kui järgmistest sätetest ei tulene teisiti, ei anta Portugalis teise etapi alguses abi.



b) Esimese turustusaasta alguses või selle puudumisel esimese abitaotlemisperioodi alguses pärast teise etapi algust kehtivad järgmised tingimused:

aa) kas Portugalis algatatakse ühenduse abi andmine tasemel, mis moodustab:

-ühe viiendiku järgmisel turustusaastal või perioodil kohaldatava ühenduse abi summast, juhul kui teine etapp kestab viis aastat,

-ühe seitsmendiku järgmisel turustusaastal või perioodil kohaldatavast ühenduse abi summast, juhul kui teine etapp kestab seitse aastat;

bb) või erinevuse olemasolu korral lähendatakse Portugalis antav abi praeguse koosseisuga ühenduses järgmiseks turustusaastaks või perioodiks
antava abi tasemele:

-ühe viiendiku võrra nende kahe abi vahest, juhul kui teine etapp kestab viis aastat,

-ühe seitsmendiku võrra nende kahe abi vahest, juhul kui teine etapp kestab seitse aastat.

c) Järgmiste turustusaastate või abitaotlemisperioodide alguses lähendatakse Portugalis antava ühenduse abi taset praeguse koosseisuga ühenduses
järgmiseks turustusaastaks või perioodiks antava abi tasemele järjestikku:

-veerandi, ühe kolmandiku ja poole võrra nende kahe abi vahest, juhul kui teine etapp kestab viis aastat,

-ühe kuuendiku, ühe viiendiku, veerandi, ühe kolmandiku ja poole võrra nende kahe abi vahest, juhul kui teine etapp kestab seitse aastat.

d) Ühenduse abi taset kohaldatakse Portugalis täies ulatuses alates turustusaasta või abitaotlemisperioodi algusest 1995. aastal.

Artikkel 289

1. Portugali Vabariik kohaldab impordi suhtes alates teise etapi algusest järk-järgult soodustusi, mille ühendus on ühepoolselt või kokkuleppe alusel
kehtestanud teatavatele kolmandatele riikidele.

2. Sel eesmärgil kohaldab Portugali Vabariik tollimaksu, mille puhul esimese etapi lõpus tegelikult kohaldatava tollimaksumäära ja tollimaksu
soodusmäära vahelist erinevust vähendatakse vastavalt järgmisele ajakavale.

a) Kui teine etapp kestab viis aastat:

1. jaanuaril 1991 vähendatakse erinevust 83,3%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse erinevust 66,6%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1993 vähendatakse erinevust 49,9%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1994 vähendatakse erinevust 33,2%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1995 vähendatakse erinevust 16,5%ni esialgsest erinevusest.

b) Kui teine etapp kestab seitse aastat:

1. jaanuaril 1989 vähendatakse erinevust 87,5%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse erinevust 75%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse erinevust 62,5%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse erinevust 50%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1993 vähendatakse erinevust 37,5%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1994 vähendatakse erinevust 25%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1995 vähendatakse erinevust 12,5%ni esialgsest erinevusest.



c) Portugali Vabariik kohaldab soodusmäärasid tervikuna alates 1. jaanuarist 1996.

IV jagu
Sätted teatavate ühiste turukorralduste kohta, mille suhtes kehtib klassikaline üleminek

1. alajagu
Õlid ja rasvad

Artikkel 290

1. Oliiviõli puhul kohaldatakse artiklite 236 ja 240 sätteid sekkumishinna suhtes.

2. Kümneaastase üleminekuperioodi jooksul viiakse niiviisi Portugali jaoks kinnitatud hind vastavusse ühise hinna tasemega igal aastal turustusaasta
alguses järgmise korra kohaselt:

-kuni muudatuse jõustumiseni acquis communautaire'is lähendatakse Portugalis kehtivat hinda igal aastal ühe kahekümnendiku võrra esialgsest
erinevusest selle hinna ja ühise hinna vahel;

-alates muudatuse jõustumisest acquis communautaire'is korrigeeritakse Portugalis kehtivat hinda nimetatud liikmesriigis kehtiva hinna ja enne iga
lähendamist kehtiva ühise hinna vahe võrra, mis jagatakse üleminekumeetmete kohaldamise perioodi lõpuni jääva turustusaastate arvuga; selle arvu-
tuse tulemusena tekkivat hinda kohandatakse võrdeliselt ühise hinna muutustega järgmise turustusaasta jooksul.

3. Nõukogu märgib Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu artikli 43 lõikes 2 sätestatud korras, et lõike 2 teise taande kohaldamiseks nõutav
tingimus on täidetud. Hindade lähendamine toimub kooskõlas nimetatud sättega alates sellisele märkimisele järgneva turustusaasta algusest.

4. Artikli 240 kohaldamisest tulenevat hüvitissummat tuleb vajaduse korral korrigeerida praeguse koosseisuga ühenduses ja Portugalis kohaldatava
ühenduse tarbimisabi vahe alusel.

Artikkel 291

1. Päevalilleseemne taotlushinna suhtes kohaldatakse artiklit 236.

Rapsi- ja rüpsiseemne, sojaoa ja linaseemne suhtes Portugalis 1. märtsil 1986 kohaldatav taotlus- või soovitushind kinnitatakse külvikorra alusel
konkureerivate toodete Portugalis ja praeguse koosseisuga ühenduses kindlaksmääratud kontrollperioodi jooksul kehtinud hindade vahe põhjal.
Portugalis kohaldatav taotlus- või soovitushind ei või siiski ületada ühist hinda.

2. Ajavahemikus, mil kohaldatakse üleminekumeetmeid, viiakse niiviisi Portugali jaoks kinnitatud hind vastavusse ühise hinna tasemega igal aastal
turustusaasta alguses. Hindade lähendamine toimub 10 etapis, kusjuures artiklit 238 kohaldatakse mutatis mutandis.

3. Portugalis kehtiv rapsi-, rüpsi- ja päevalilleseemne sekkumishind ja sojaoa miinimumhind tuletatakse vastavalt lõikes 1 ja 2 osutatud taotlushinnast
ja soovitushinnast vastavalt asjaomase ühise turukorralduse eeskirjadele.

4. Kuni 31. detsembrini 1990 võetakse vastu kohased meetmed inimtoiduks mõeldud taimeõlitoodetega kauplemiseks, võtmaks arvesse nende õlide
hinna erinevust Portugalis ja praeguse koosseisuga ühenduses.

Artikkel 292

1. Kuni 31. detsembrini 1990 kohaldab Portugali Vabariik kindlaksmääratava korra kohaselt mehhanismi, et kontrollida:



a) õliseemnete ja õliviljade koguseid, samuti jahu kogust, millest õli ei ole veel pressitud, ning kõigi taimeõlide, välja arvatud inimtoiduks mõeldud
oliiviõli koguseid Portugali siseturul, et vältida konkurentsitingimuste halvenemist erinevate taimeõlide vahel. Portugalis tarbimiseks turule toodud
kogused määratakse kindlaks tarbimise põhjal Portugalis ning tarbimise taset hinnatakse aruande raames, mis koostatakse igaks turustusaastaks
määruse nr 136/66/EMÜ artiklis 38 sätestatud korras, võttes aluseks:

-ajavahemikus 1980-1983 registreeritud tarbimise Portugalis,

-prognoositavad suundumused nõudluses.

Sama korda järgides võib seda aruannet turustusaasta kestel ajakohastada;

b) punktis a nimetatud taimeõlide tarbijahindade taset, nii et kuni 31. detsembrini 1990 säilitada põhimõtteliselt 1984/85. turustusaastal saavutatud
hinnatase eküüdes väljendatuna.

Lõikes a osutatud kontrollimehhanism hõlmab Portugali importimisel kohaldatava kaubanduskorra asendamise 1. märtsil 1986 koguseliste
impordipiirangute süsteemiga, mis avatakse nii praeguse koosseisuga ühenduse kui kolmandate riikide suhtes ilma ettevõtjate vahel vahet tegemata.

2. Erandlikel asjaoludel võib käesolevas artiklis määratletud kontrollimehhanismi selle alla kuuluvate toodete suhtes muuta sel määral, mil see on
vajalik, et vältida tasakaalustamatust erinevate õlide turul.

Need muudatused võetakse vastu määruse nr 136/66/EMÜ artiklis 38 sätestatud korra kohaselt.

Artikkel 293

1. Ühenduse abi oliiviõli tootmiseks kehtestatakse Portugalis esimese ühinemisjärgse turustusaasta alguses ning see viiakse üleminekumeetmete
kohaldamise perioodi jooksul vastavusse praeguse koosseisuga ühenduses antava abi tasemega. Artiklit 246 kohaldatakse mutatis mutandis.

Ühenduse abi oliiviõli tarbimiseks kehtestatakse Portugalis alates 1. jaanuarist 1991 vastavalt kindlaksmääratavale ajakavale ulatuses, mis on vajalik,
et jõuda üleminekumeetmete kohaldamise perioodi lõpuks ühisele tasemele.

2. Abi Portugalis toodetava rapsi-, rüpsi- ja päevalilleseemne, sojaoa ja linaseemne jaoks:

-kehtestatakse Portugalis alates esimese ühinemisjärgse turustusaasta algusest ning

-seda suurendatakse seejärel artikli 292 lõikes 1 osutatud kontrollimehhanismi kohaldamise perioodi jooksul,

võttes aluseks olenevalt olukorrast kas Portugalis kehtiva taotlushinna või soovitushinna lähendamise ühise hinna tasemele.

Eelmises lõigus osutatud perioodi lõppedes võrdub Portugalis antav abi selles liikmesriigis kehtiva taotlus- või soovitushinna ja maailmaturuhinna
vahega, mida on vähendatud Portugalis kolmandatest riikidest imporditavate toodete suhtes kohaldatavate tollimaksude võrra.

3. Abi, mida antakse lõikes 2 osutatud seemnete ja ubade jaoks, mis on toodetud Portugalis ja töödeldud praeguse koosseisuga ühenduses, ning
samade seemnete ja ubade jaoks, mis on toodetud praeguse koosseisuga ühenduses ja töödeldud Portugalis, kohandatakse selleks, et võtta arvesse
nende seemnete ja ubade ning kolmandatest riikidest imporditavate seemnete ja ubade hinnataseme vahet.

4. Lisaks sellele võetakse rapsi-, rüpsi- ja päevalilleseemne jaoks antava abi arvutamisel arvesse kohaldatav diferentsiaalsumma, kui see on olemas.

Artikkel 294

1986/87.-1994/95. turustusaastal kinnitatakse Portugalis toodetava rapsi-, rüpsi- ja päevalilleseemne jaoks konkreetne tagatiskünnis.

1986/87. turustusaastaks kinnitatakse see künnis järgmiselt:

-rapsi- ja rüpsiseemne puhul 1000 tonni,



-päevalilleseemne puhul 48 000 tonni.

Järgmisteks turustusaastateks määratakse need konkreetsed tagatiskünnised kindlaks kriteeriumide kohaselt, mis on võrreldavad praeguse
koosseisuga ühenduses tagatiskünniste kinnitamiseks kehtestatud kriteeriumidega.

Kui konkreetne tagatiskünnis ületatakse, kohaldatakse ühisvastutustrahvi vastavalt korrale, mis on sarnane praeguse koosseisuga ühenduses
kohaldatava korraga ning sama ülemmääraga.

Artikkel 295

1. Portugali Vabariik lükkab kuni artiklis 292 osutatud kontrollimehhanismi lõppemiseni edasi nii lepinguliste kui ühepoolsete soodusrežiimide
kohaldamise, mida ühendus kohaldab kolmandate riikide suhtes oliiviõlisektoris, õliseemnete ja õliviljade sektoris ning neist saadud toodete sektoris.

2. Alates 1. jaanuarist 1991 kohaldab Portugali Vabariik tollimaksu, mille puhul 31. detsembril 1990 tegelikult kohaldatava tollimaksumäära ja
tollimaksu soodusmäära vahelist erinevust vähendatakse vastavalt järgmisele ajakavale:

-1. jaanuaril 1991 vähendatakse erinevust 83,3%ni esialgsest erinevusest;

-1. jaanuaril 1992 vähendatakse erinevust 66,6%ni esialgsest erinevusest;

-1. jaanuaril 1993 vähendatakse erinevust 49,9%ni esialgsest erinevusest;

-1. jaanuaril 1994 vähendatakse erinevust 33,2%ni esialgsest erinevusest;

-1. jaanuaril 1995 vähendatakse erinevust 16,5%ni esialgsest erinevusest.

Portugali Vabariik kohaldab soodusmäärasid tervikuna alates 1. jaanuarist 1996.

2. alajagu
Tubakas

Artikkel 296

Iga sordi või sortiderühma jaoks kinnitatud sekkumishindade suhtes kohaldatakse artiklit 236 ja, kui see on kohane, artiklit 238.

Artikkel 297

Lõikes 296 nimetatud sekkumishinnale vastav soovitushind kinnitatakse Portugalis esimeseks ühinemisjärgseks saagikoristuseks vastavalt määruse
(EMÜ) nr 727/70 (toortubakaturu ühise korralduse kohta) artikli 2 lõike 2 teisele lõigule tasemel, mis kajastab soovitushinna ja sekkumishinna
vahelist suhet.

3. alajagu
Lina ja kanep

Artikkel 298

Lina- ja kanepikiu suhtes kohaldatakse artiklit 246.

4. alajagu
Humal

Artikkel 299

Määruse (EMÜ) nr 1696/71 artiklis 12 osutatud humalatootjatele antavat abi kohaldatakse Portugalis täies ulatuses alates esimesest ühinemisjärgsest
saagikoristusest.



5. alajagu
Seemned

Artikkel 300

Määruse (EMÜ) nr 2358/71 artiklis 3 osutatud seemnete jaoks antava abi suhtes kohaldatakse artiklit 246.

6. alajagu
Siidiussid

Artikkel 301

Siidiusside kasvatamiseks antava abi suhtes kohaldatakse artiklit 246.

7. alajagu
Suhkur ja isoglükoos

Artikkel 302

1. Valge suhkru sekkumishinna ja suhkrupeedi baashinna suhtes kohaldatakse artikleid 236, 238 ja 240.

Hüvitissummat korrigeeritakse siiski ühise turukorralduse tõrgeteta toimimise jaoks vajalikus ulatuses ladustamiskulude hüvitismaksu võrra.

2. Toorsuhkru, määruse (EMÜ) nr 1785/81 (suhkruturu ühise korralduse kohta) artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud toodete, välja arvatud värske
suhkrupeedi, ning artikli 1 lõike 1 punktides d ja f nimetatud toodete suhtes kehtiva hüvitissumma võib kinnitada ulatuses, mis on vajalik, et vältida
häireid praeguse koosseisuga ühenduse ja Portugali vahelises kaubanduses.

Sellisel juhul tuletatakse hüvitissummad kõnealuse põhisaaduse hüvitissummast koefitsientide abil, mis tuleb kindlaks määrata.

Artikkel 303

Seitsme ühinemisjärgse aasta jooksul võrdub lõiv Côte d'Ivoire'ist, Malawist, Zimbabwest ja Svaasimaalt pärit toorroosuhkru eest, mida imporditakse
Portugali aastas maksimumkoguses kuni 75 000 tonni valges suhkrus väljendatuna, lõivuga toorsuhkrult, mis on arvutatud ühise turukorralduse
eeskirjade kohaselt ja mida on vähendatud toorsuhkru künnishinna ja sekkumishinna vahe võrra.

Ajavahemikuks 1. märtsist 1. juulini 1986 ja 1. juulist 31. detsembrini 1992 vähendatakse eespool nimetatud aastast maksimumkogust võrdeliselt
nende ajavahemike pikkusega.

Kui eespool nimetatud ajavahemike jooksul:

a) ühenduse eelkalkulatsioon toorsuhkru kohta antud turustusaastaks või selle osaks näitab, et saadaolevast toorsuhkrust ei piisa Portugali
rafineerimistehaste piisavaks varustamiseks, või

b) erandlike ja ettenägematute asjaolude tõttu on see antud turustusaasta või selle osa jooksul õigustatud,

võidakse Portugali Vabariigil määruse (EMÜ) nr 1785/81 artiklis 41 sätestatud korras lubada importida asjaomaseks turustusaastaks või selle osaks
hinnanguliselt puudu jäävad kogused kolmandatest riikidest samadel tingimustel vähendatud lõivu alusel, nagu on sätestatud esimeses lõigus osutatud
koguse suhtes.

8. alajagu



Puu- ja köögiviljatooted

Artikkel 304

Toodete puhul, mille suhtes kehtib määruse (EMÜ) nr 516/77 (puu- ja köögiviljatoodete turu ühise korralduse kohta) artiklis 3 sätestatud toetuste
süsteem, kohaldatakse Portugalis järgmisi sätteid:

1. Kuni artiklis 238 nimetatud esimese hindade lähendamiseni määratakse määruse (EMÜ) nr 516/77 artiklis 3b osutatud miinimumhind kindlaks
järgmiselt:

-töötlemiseks mõeldud saaduste puhul Portugalis varasema siseriikliku korra alusel kinnitatud hindade põhjal;

-sellise hinna puudumise korral Portugalis tootjatele töötlemiseks mõeldud saaduste eest makstavate hindade põhjal, nagu need on registreeritud
kontrollperioodi jooksul, mis tuleb kindlaks määrata.

2. Kui lõikes 1 nimetatud miinimumhind on:

-ühisest hinnast madalam, kohandatakse Portugalis kehtivat hinda iga ühinemisjärgse turustusaasta alguses artiklis 238 sätestatud korra kohaselt;

-ühisest hinnast kõrgem, võetakse Portugalis ühinemisel kasutusele ühine hind.

3. a) Tomatitoodete puhul tuletatakse esimeseks viieks ühinemisjärgseks aastaks või, kui kohaldatakse artikli 260 lõiget 2, siis esimeseks kolmeks
ühinemisjärgseks aastaks Portugalis antava ühenduse abi summa praeguse koosseisuga ühenduses antava abi summast, võttes arvesse käesoleva
artikli lõike 2 kohaldamisest tulenevate miinimumtootjahindade erinevust, enne kui seda viimati nimetatud abi vajaduse korral vähendatakse praeguse
koosseisuga ühenduses nendele toodetele kinnitatud tagatiskünnise võimaliku ületamise tulemusena.

Kui künnis praeguse koosseisuga ühenduses ületatakse ning kui see osutub vajalikuks, et tagada tööstusele Portugalis ja ühenduses normaalsed
konkurentsitingimused, otsustatakse määruse (EMÜ) nr 516/77 artiklis 20 sätestatud korras, et kohaldatakse vastavalt artikli 240 lõike 3 punktile a
hüvitissummat, mis võrdub kõige enam Portugali jaoks kinnitatud abi ja selle abi vahega, mis tulenenuks ühenduse abist, ning sellega maksustab
Portugali Vabariik ekspordi kolmandatesse riikidesse.

Määruse (EMÜ) nr 1320/85 alusel kehtestatud korra aegumisel ei nõuta enam hüvitissumma tasumist, kui on tõestatud, et Portugali toote eest ei ole
Portugalis antavat ühenduse abi saadud.

Ühelgi juhul ei või Portugalis antav abi ületada praeguse koosseisuga ühenduses antavat abi.

b) Punktis a osutatud ajavahemikus piirdub ühenduse abi andmine Portugalis igal turustusaastal sellise töödeldud saaduste kogusega, mis vastab
järgmistele värske tomati kogustele:

-685 000 tonni tomatikontsentraadi tootmiseks,

-9600 tonni tervete kooritud tomatite tootmiseks,

-137 tonni muude tomatitoodete valmistamiseks.

Kõnealuse ajavahemiku lõppedes võetakse ühenduse künniste kinnitamisel arvesse eespool kinnitatud koguseid, mida on kohandatud, et hõlmata
sama ajavahemiku jooksul ühenduse künnistes tehtud muudatusi.

4. Tomatitoodete puhul lõike 3 punktis a osutatud ajavahemiku lõppedes ja muude toodete puhul kuue ühinemisjärgse turustusaasta jooksul
tuletatakse Portugalile antava ühenduse abi summa praeguse koosseisuga ühenduse jaoks kinnitatavast abist, võttes arvesse lõike 2 kohaldamisest
tulenevat miinimumhindade erinevust.

5. Ühenduse abi kohaldatakse Portugalis täies ulatuses alates seitsmenda ühinemisjärgse turustusaasta algusest.



6. Käesoleva artikli kohaldamiseks tähendavad miinimumhind ja praeguse koosseisuga ühenduses saadav abi summasid, mis kehtivad praeguse
koosseisuga ühenduses, arvestamata Kreekat.

Artikkel 305

Portugalis kohaldatav miinimumhind ja rahaline kompensatsioon, mis on sätestatud määruse (EMÜ) nr 2601/69 (milles sätestatakse erimeetmed
teatavate apelsinisortide töötlemise soodustamiseks) artiklites 2 ja 3 ning määruse (EMÜ) nr 1035/77 (milles sätestatakse erimeetmed sidrunitoodete
turustamise soodustamiseks) artiklites 1 ja 2, kinnitatakse järgmiselt:

1. Kuni artiklis 238 osutatud esimese hindade lähendamiseni kinnitatakse kohaldatav miinimumhind Portugalis töötlemiseks mõeldud tsitruseliste
tootjatele makstud hindade alusel, nagu need on registreeritud kindlaksmääratava kontrollperioodi jooksul. Rahaline kompensatsioon on praeguse
koosseisuga ühenduses kehtiv kompensatsioon, millest on vajaduse korral lahutatud ühise miinimumhinna ja Portugalis kehtiva miinimumhinna vahe.

2. Edaspidiste hindade kinnitamiseks viiakse Portugalis kohaldatav miinimumhind artikli 238 sätete kohaselt vastavusse ühise miinimumhinnaga.
Portugalis iga hindade lähendamise etapi ajal kohaldatav rahaline kompensatsioon võrdub praeguse koosseisuga ühenduses kehtiva
kompensatsiooniga, millest on vajaduse korral lahutatud ühise miinimumhinna ja Portugalis kehtiva miinimumhinna vahe.

3. Kui lõike 1 või 2 kohaldamisest tulenev miinimumhind on suurem kui ühine miinimumhind, võib Portugalis siiski lõplikult kohaldada viimati
nimetatud hinda.

9. alajagu
Kuivsööt

Artikkel 306

1. Määruse (EMÜ) nr 1117/78 (kuivsöödaturu ühise korralduse kohta) artiklis 4 osutatud soovitushind, mida kohaldatakse Portugalis alates 1. märtsist
1986, kinnitatakse külvikorra alusel konkureerivate toodete Portugalis ja praeguse koosseisuga ühenduses kindlaksmääratava kontrollperioodi jooksul
kehtinud hindade vahe põhjal.

Esimese lõigu kohaselt arvutatud soovitushinna suhtes kohaldatakse artiklit 238. Portugalis kohaldatav soovitushind ei või siiski ületada ühist
soovitushinda.

2. Portugalis kohaldatavaid täiendavaid toetusi kohandatakse summa võrra, mis võrdub:

-Portugalis kehtiva soovitushinna ja ühise soovitushinna vahega, kui selline vahe tekib, mis korrutatakse määruse (EMÜ) nr 1117/78 artikli 5 lõikes 2
nimetatud protsendiga; ja

-Portugali poolt kõnealuste toodete kolmandatest riikidest importimisel kohaldatavate tollimaksudega.

3. Määruse (EMÜ) nr 1117/78 artiklis 3 osutatud kindlasummalise abi suhtes kohaldatakse artiklit 246.

10. alajagu
Hernes, põlduba ja maguslupiin

Artikkel 307

1. Loomasööda tootmisel kasutatava herne, põldoa ja maguslupiini puhul kinnitatakse Portugalis 1. märtsil 1986 kohaldatav käivituskünnishind ning
muu herne ja põldoa puhul soovitushind külvikorra alusel konkureerivate toodete Portugalis ja praeguse koosseisuga ühenduses kindlaksmääratud
kontrollperioodi jooksul kehtinud hindade vahe põhjal.

Nende toodete käivituskünnishinna või soovitushinna suhtes kohaldatakse artiklit 238. Portugalis kohaldatav käivituskünnishind ei või siiski ületada
ühist hinda.



2. Määruse (EMÜ) nr 1431/82 (milles sätestatakse erimeetmed herne ja põldoa jaoks) alla kuuluvate Portugalis kasvatatud ja loomasööda tootmiseks
kasutatavate saaduste puhul vähendatakse kõnealuse määruse artikli 3 lõikes 1 osutatud abisummat summa võrra, mis võrdub Portugalis kohaldatava
käivituskünnishinna ja ühise hinna vahega, kui selline vahe tekib.

Ilma et see piiraks esimese lõigu kohaldamist, vähendatakse kõnealuse abi summat Portugalis töödeldavate toodete puhul tollimaksude võrra, mida
Portugalis kohaldatakse sojaõlikookide importimisel kolmandatest riikidest.

Esimeses ja teises lõigus osutatud vähendused tulenevad määruse (EMÜ) nr 1431/82 artikli 3 lõikes 1 nimetatud protsendimäära kohaldamisest.

3. Määruse (EMÜ) nr 1431/82 artikli 3 lõikes 2 osutatud abisummat Portugalis kasvatatud herne ja põldoa jaoks, mida kasutatakse inimtoiduks või
loomasöödaks, välja arvatud nimetatud artikli lõikes 1 sätestatud viisil, vähendatakse summa võrra, mis võrdub Portugalis kohaldatava soovitushinna
ja ühise soovitushinna vahega, kui selline vahe tekib.

Ilma et see piiraks esimese lõigu kohaldamist, vähendatakse kõnealuse abi summat Portugalis töödeldavate toodete puhul tollimaksude võrra, mida
Portugalis kohaldatakse nende toodete importimisel kolmandatest riikidest.

11. alajagu
Lamba- ja kitseliha

Artikkel 308

Lambalihasektoris kohaldatakse baashinna suhtes artiklit 236.

V jagu
Sätted teatavate ühiste turukorralduste kohta,

mille suhtes kehtib etapiviisiline üleminek

1. alajagu
Piim ja piimatooted

A. Esimene etapp

Artikkel 309

Artiklis 264 osutatud konkreetsed eesmärgid, mille Portugali Vabariik peab saavutama esimese etapi jooksul piima ja piimatoodete sektoris, on
järgmised:

a) Junta Nacional dos Produtos Pecuarios'e (JNPP) kui riikliku organisatsiooni laialisaatmine esimese etapi lõpus ning siseriikliku kaubanduse, impordi
ja ekspordi järkjärguline liberaliseerimine eesmärgiga kehtestada vaba konkurents ja vaba juurdepääs Portugali turule;

b) sekkumisasutuse moodustamine ning materiaalse ja iniminfrastruktuuri loomine sekkumisoperatsioonide kergendamiseks;

c) olemasoleva hinnastruktuuri muutmine, et võimaldada vaba hinnakujundust turul, ning Portugalis kasutatava piima rasva- ja valgusisalduse
väärtussuhte muutmine, et viia see vastavusse ühenduses kehtiva suhtega;

d) Portugali mandriosas kehtivate siseriiklike piima-, või- ja kuivpiimahindade ühtlustamine Assooridel kehtivatega;

e) võimaluste piires ühenduse õigusega kokkusobimatu riikliku abi kaotamine ja ühenduse abiskeemide järkjärguline kehtestamine;

f) ainuõiguslikkuse kaotamine piimavarumisvööndite ja pastöriseerimise suhtes;

g) põllumajandusturgude teabeteenistuse loomine hinnatasemete registreerimiseks ning kohaste haldustalituste moodustamine, mis on olulised



asjaomase sektori ühise turukorralduse tõrgeteta toimimiseks;

h) tootmis-, töötlemis- ja turustusstruktuuride moderniseerimise soodustamiseks mõeldud meetmete rakendamine.

B. Teine etapp

Artikkel 310

1. Kuni esimese hindade lähendamiseni arvutatakse Portugalis kohaldatav või ja lõssipulbri sekkumishind ühises turukorralduses sätestatud eeskirjade
alusel seal arvestatud andmete põhjal.

Nõnda arvutatud sekkumishindade suhtes kohaldatakse artikli 285 lõikeid 2-6 ja artiklit 287.

Kui Portugali mandriosas kohaldatavad sekkumishinnad ja Assooridel kohaldatavad sekkumishinnad ei ole esimese etapi lõpuks võrdsed, toimub nende
hindade lähendamine ühistele hindadele korra kohaselt, mis tuleb kindlaks määrata.

2. Lõikes 1 osutatud toodete puhul võrduvad praeguse koosseisuga ühenduse ja Portugali ning Portugali ja kolmandate riikide vahelises kaubanduses
kohaldatavad hüvitissummad erinevusega ühiste hindade ja Portugalis kinnitatud hindade vahel, mida on vajaduse korral korrigeeritud selles
liikmesriigis registreeritud turuhindade arvessevõtmiseks.

Kohaldatakse artikli 240 lõikeid 2-6 ning artikleid 241, 242 ja 255.

Artikkel 311

Piimatoodete, välja arvatud või ja lõssipulbri hüvitissumma kinnitatakse koefitsientide abil, mis tuleb kindlaks määrata.

2. alajagu
Veise- ja vasikaliha

A. Esimene etapp

Artikkel 312

Artiklis 264 osutatud konkreetsed eesmärgid, mille Portugali Vabariik peab saavutama esimese etapi jooksul veise- ja vasikalihasektoris, on
järgmised:

a) JNPP kui riikliku organisatsiooni laialisaatmine esimese etapi lõpus ning siseriikliku kaubanduse, impordi ja ekspordi järkjärguline liberaliseerimine
eesmärgiga kehtestada vaba konkurents ja vaba juurdepääs Portugali turule;

b) sekkumisasutuse moodustamine ning materiaalse ja iniminfrastruktuuri loomine, kergendamaks sekkumisoperatsioone, ning asjaomase sektori
ühise turukorralduse tõrgeteta toimimiseks hädatarvilike haldustalituste kohane väljaõpetamine;

c) vaba hinnakujundus tüüpilistel turgudel, mis tuleb kindlaks määrata;

d) põllumajandusturgude teabeteenistuse loomine hindade registreerimiseks ja ühenduse rümpade liigitusskaala kehtestamine, pidades silmas
hinnanoteeringute võrreldavust;

e) tootmis-, töötlemis- ja turustusstruktuuride moderniseerimise soodustamiseks mõeldud meetmete rakendamine eesmärgiga suurendada
loomakasvatuse tootlikkust ja sektori tasuvust;



f) kaubanduse liberaliseerimine loomakasvatuse tasandil.

B. Teine etapp

Artikkel 313

1. Veise- ja vasikalihasektoris kohaldatakse artikleid 240, 285 ja 287 sekkumisostuhindade suhtes, mis kehtivad Portugalis ja praeguse koosseisuga
ühenduses võrreldava kvaliteedi puhul, mis määratakse kindlaks ühenduse täiskasvanud veiste rümpade liigitusskaala alusel.

2. Selles sektoris kohaldatakse ka artikleid 241, 242 ja 255;

3. Muude määruse (EMÜ) nr 805/68 artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud toodete hüvitissumma kinnitatakse koefitsientide abil, mis tuleb kindlaks
määrata.

Artikkel 314

Ammlehmakarja pidamise lisatasu suhtes kohaldatakse artiklit 288.

3. alajagu
Puu- ja köögivili

A. Esimene etapp

Artikkel 315

1. Artiklis 264 osutatud konkreetsed eesmärgid, mille Portugali Vabariik peab saavutama esimese etapi jooksul puu- ja köögiviljasektoris, on
järgmised:

a) Junta Nacional das Frutas'e (JNF) kui riikliku organisatsiooni laialisaatmine esimese etapi lõpus;

b) tootjaorganisatsioonide väljaarendamine vastavalt ühenduse eeskirjade määratlusele;

c) ühiste kvaliteedistandardite järkjärguline ja üldine kohaldamine;

d) sekkumisasutuse moodustamine ning materiaalse ja iniminfrastruktuuri loomine sekkumisoperatsioonide kergendamiseks;

e) vaba hinnakujundus ja hindade igapäevane registreerimine tüüpilistel turgudel, mis tuleb erinevate toodete põhjal kindlaks määrata;

f) põllumajandusturgude teabeteenistuse loomine igapäevaseks hinnanoteeringute registreerimiseks ning ühise turukorralduse tõrgeteta toimimiseks
hädatarvilike haldustalituste kohane väljaõpetamine.

2. Et ergutada tootjaid või tootjaorganisatsioone kvaliteedistandarditele vastavaid tooteid turustama, osaleb Portugali Vabariik esimese etapi jooksul
kohase abi kaudu osa selliste toodete pakkimis- ja esitluskulude katmises.

Artikkel 316

Olenemata artikli 272 lõikest 1 kinnitatakse praeguse koosseisuga ühenduse poolt Portugali suhtes kohaldatav võrdlushind määruse (EMÜ) nr 1035/72
31. detsembril 1985 kehtivate sätete kohaselt.



Toodete importimisel Portugalist tuleb kõiki määruse (EMÜ) nr 1035/72 kohaldamisest tulenevaid tasakaalustusmakseid vähendada:

-esimesel ühinemisjärgsel aastal 2%,

-teisel ühinemisjärgsel aastal 4%,

-kolmandal ühinemisjärgsel aastal 6%,

-vajaduse korral neljandal ja viiendal ühinemisjärgsel aastal 8%.

B. Teine etapp

Artikkel 317

Puu- ja köögiviljasektoris kohaldatakse baashinna suhtes artiklit 285.

Selles sektoris kohaldatakse ka artiklit 255.

Artikkel 318

Teise etapi jooksul kehtestatakse selliste Portugalist pärinevate puu- ja köögiviljade jaoks, millele on kolmandate riikide suhtes kinnitatud võrdlushind,
praeguse koosseisuga ühendusse importimisel kompensatsioonimehhanism.

1. Seda mehhanismi reguleeritakse järgmiste eeskirjadega:

a) Võrreldakse punkti b kohaselt arvutatud Portugali toote pakkumishinda ja ühenduse pakkumishinda. Viimati nimetatud hind arvutatakse igal aastal

-kõigi praeguse koosseisuga ühenduse liikmesriikide tootjahindade aritmeetilise keskmise alusel, millele liidetakse toodete veo- ja pakkimiskulud
tootmispiirkondadest ühenduse tüüpiliste tarbimiskeskusteni toimetamisel,

-pidades silmas tootmiskulude arengusuundi.

Eespool nimetatud tootjahinnad vastavad ühenduse pakkumishinna kinnitamisele eelneva kolme aasta jooksul registreeritud keskmistele
hinnanoteeringutele.

Ühenduse pakkumishind ei või ületada kolmandate riikide suhtes kohaldatava võrdlushinna taset.

b) Portugali pakkumishind arvutatakse igal turupäeval praeguse koosseisuga ühenduses registreeritud või importija/hulgimüüja etapini vähendatud
tüüpiliste hinnanoteeringute alusel. Portugalist pärinevate toodete hind võrdub madalaima tüüpilise hinnanoteeringuga või vähemalt 30% kõnealust
päritolu toodetest, mis on turustatud kõikidel tüüpilistel turgudel, mille kohta hinnanoteeringud on kättesaadavad, madalaimate hinnanoteeringute
keskmisega. Seda hinnanoteeringut või neid noteeringuid tuleb eelnevalt vähendada:

-punkti c kohaselt arvutatud tollimaksude võrra,

-punkti d kohaselt kehtestatud korrigeeriva summa võrra.

c) Portugali toodete noteeritud hindadest maha arvatav tollimaks on ühise tollitariifistiku maksumäär, mida vähendatakse järk-järgult igal aastal
turustusaasta alguses:

-ühe viiendiku võrra selle summast, juhul kui teine etapp kestab viis aastat;

-ühe seitsmendiku võrra selle summast, juhul kui teine etapp kestab seitse aastat.



Esimene vähendus toimub siiski teise etapi alguses.

d) Kui punkti b sätete kohaselt arvutatud Portugali toote hind on väiksem kui punktis a osutatud ühenduse pakkumishind, nõuab importiv liikmesriik
praeguse koosseisuga ühendusse importimisel nende kahe hinna vahega võrduva korrigeeriva summa tasumist.

e) Korrigeeriva summa tasumist nõutakse, kuni tehakse kindlaks, et Portugali toote hind võrdub punktis a osutatud ühenduse hinnaga või on sellest
kõrgem.

2. Kui import praeguse koosseisuga ühendusest tekitab Portugali turul häireid, võib nende praeguse koosseisuga ühendusest pärinevate puu- ja
köögiviljade suhtes, millele on kinnitatud võrdlushind, otsustada võtta kohaseid meetmeid, mis võivad muu hulgas ette näha korrigeeriva summa
kohaldamise vastavalt korrale, mis tuleb kindlaks määrata.

4. alajagu
Teravili

A. Esimene etapp

Artikkel 319

Artiklis 264 osutatud konkreetsed eesmärgid, mille Portugali Vabariik peab saavutama esimese etapi jooksul teraviljasektoris, on järgmised:

a) Empresa Publica de Abastecimento de Cereais'i (EPAC) turumonopoli kaotamine hiljemalt esimese etapi lõpus ning siseriikliku kaubanduse
järkjärguline liberaliseerimine eesmärgiga kehtestada Portugali turul vaba konkurents;

b) EPACi impordimonopoli järkjärguline kaotamine nelja aasta jooksul;

c) sekkumisasutuse moodustamine ning materiaalse ja iniminfrastruktuuri loomine sekkumisoperatsioonide kergendamiseks;

d) vaba hinnakujundus;

e) põllumajandusturgude teabeteenistuse loomine hindade registreerimiseks ning ühise turukorralduse tõrgeteta toimimiseks hädatarvilike
haldustalituste kohane väljaõpetamine;

Artikkel 320

1. Portugali Vabariik kohandab esimese nelja ühinemisjärgse aasta jooksul järk-järgult EPACi monopoli teravilja impordi ja turustamise alal Portugalis,
tagamaks, et neljanda aasta lõpuks ei oleks kaupade hankimis- ja turustamistingimuste suhtes liikmesriikide kodanike vahel mingit diskrimineerimist.

2. Selleks kohandab Portugali Vabariik oma artiklis 261 osutatud eeskirju ja võib olenemata artiklist 277 kohaldada impordi suhtes järgmiselt
korraldatud süsteemi:

a) Teravilja import Portugali toimub kogustena, mis moodustavad teatava protsendi eelmisel aastal imporditud kogustest, kusjuures EPACi ja
eraettevõtjate osaks langevad vastavalt järgmised protsendimäärad:

Aasta EPAC Eraõiguslikud ettevõtjad
1986 80% 20%
1987 60% 40%
1988 40% 60%
1989 20% 80%
1990 - 100%.

b) Import, mille teostavad punktis a osutatud eraettevõtjad, jagatakse ettevõtjate vahel ilma kedagi diskrimineerimata avaliku pakkumismenetluse



teel.

Nende pakkumiste raames korrigeeritakse ühendusest pärit toodetega seotud pakkumisi:

-ühenduse turuhindade ja maailmaturuhinna vahe võrra ning

-summa võrra, mis vastab kindlasummalisele soodustusele, mis võrdub 5 eküüga tonni kohta.

c) Kui ühendusest pärinevate toodete import aastas ei moodusta vähemalt 15% kogu imporditavast teraviljakogusest kõnealusel aastal, ostab EPAC
järgmisel aastal praeguse koosseisuga ühendusest eespool osutatud 15%st puudu jääva koguse. Seejärel liidetakse see kogus uue aasta 15%-lisele
ostukohustusele.

1988/89. turustusaasta lõpus koostatakse vahekalkulatsioon; kui selle kalkulatsiooni põhjal ilmneb, et 1989. aasta ostukohustust tõenäoliselt ei
täideta, võidakse võtta vajalikke meetmeid selle kohustuse täitmise tagamiseks.

B. Teine etapp

Artikkel 321

Teraviljasektoris kohaldatakse sekkumishinna suhtes artikleid 240, 285 ja 287.

Selles sektoris kohaldatakse ka artikleid 241, 242 ja 255.

Artikkel 322

1. Nende teraviljade puhul, millele ei ole kinnitatud sekkumishinda, tuletatakse kohaldatav hüvitissumma odra suhtes kohaldatavast hüvitissummast,
võttes arvesse asjaomaste teraviljade künnishindade vahelist suhet.

2. Määruse (EMÜ) nr 2727/75 (teraviljaturu ühise korralduse kohta) artikli 1 punktis c nimetatud toodete suhtes kehtiv hüvitissumma tuletatakse
nendega seotud teraviljade suhtes kohaldatavast hüvitissummast koefitsientide abil, mis tuleb kindlaks määrata.

Artikkel 323

Määruse (EMÜ) nr 2727/75 artiklis 10 nimetatud kõva nisu jaoks antava abi suhtes kohaldatakse artiklit 288.

5. alajagu
Sealiha

A. Esimene etapp

Artikkel 324

Artiklis 264 osutatud konkreetsed eesmärgid, mille Portugali Vabariik peab saavutama esimese etapi jooksul sealihasektoris, on järgmised:

a) JNPP kui riikliku organisatsiooni laialisaatmine esimese etapi lõpus ning siseriikliku kaubanduse, impordi ja ekspordi järkjärguline liberaliseerimine
eesmärgiga kehtestada vaba konkurents ja vaba juurdepääs Portugali turule;

b) sekkumisasutuse moodustamine ning Portugali turul valitsevatele uutele tingimustele kohandatud materiaalse ja iniminfrastruktuuri loomine
sekkumisoperatsioonide kergendamiseks;



c) vaba hinnakujundus tüüpilistel turgudel, mis tuleb kindlaks määrata;

d) põllumajandusturgude teabeteenistuse loomine hindade registreerimiseks ning ühise turukorralduse tõrgeteta toimimiseks hädatarvilike
haldustalituste kohane väljaõpetamine;

e) tootmis-, töötlemis- ja turustusstruktuuride moderniseerimise soodustamiseks mõeldud meetmete rakendamine eesmärgiga suurendada sektori
tasuvust;

f) sigade aafrika katku vastase võitluse jätkamine ja intensiivistamine ning eelkõige suletud tsükliga tootmisüksuste väljaarendamine.

B. Teine etapp

Artikkel 325

1. Sealihasektoris arvutatakse hüvitissumma söödateravilja suhtes kehtivate hüvitissummade alusel. Selleks arvutatakse searümba kilogrammi kohta
kehtiv hüvitissumma ühenduses ühe kilogrammi sealiha tootmiseks vajamineva söödateraviljakoguse suhtes kehtivate hüvitissummade alusel.

Kui see summa ei osutu tüüpiliseks, kohaldatakse selle toote hinna suhtes Portugalis ja praeguse koosseisuga ühenduses artikleid 240, 285 ja 287.

2. Kõnealuses sektoris kohaldatakse ka artikleid 241, 242 ja 255.

3. Määruse (EMÜ) nr 2759/75 artikli 1 lõikes 1 osutatud toodete, välja arvatud searümpade suhtes kehtiv hüvitissumma tuletatakse kooskõlas
lõigetega 1 ja 2 kohaldatavast hüvitissummast koefitsientide abil, mis tuleb kindlaks määrata.

6. alajagu
Munad

A. Esimene etapp

Artikkel 326

Artiklis 264 osutatud konkreetsed eesmärgid, mille Portugali Vabariik peab saavutama esimese etapi jooksul munasektoris, on järgmised:

a) JNPP kui riikliku organisatsiooni laialisaatmine esimese etapi lõpus, impordi ja ekspordi liberaliseerimine eesmärgiga kehtestada vaba konkurents ja
vaba juurdepääs Portugali turule, ning siseturu järkjärguline liberaliseerimine;

b) vaba hinnakujundus;

c) põllumajandusturgude teabeteenistuse loomine hindade registreerimiseks;

d) tootmis- ja töötlemisstruktuuride moderniseerimise soodustamiseks mõeldud meetmete rakendamine.

B. Teine etapp

Artikkel 327

1. Munasektoris kohaldatakse artiklite 240, 241, 242 ja 255 sätteid, kui järgmistest lõigetest ei tulene teisiti.



2. Ühe kilogrammi koorega munade suhtes kehtiv hüvitissumma arvutatakse ühenduses ühe kilogrammi koorega munade tootmiseks vajamineva
söödateraviljakoguse suhtes kehtiva hüvitissumma alusel.

3. Ühe haudemuna suhtes kehtiv hüvitissumma arvutatakse ühenduses ühe haudemuna tootmiseks vajamineva söödateraviljakoguse suhtes kehtiva
hüvitissumma alusel.

4. Määruse (EMÜ) nr 2771/75 (munaturu ühise korralduse kohta) artikli 1 lõike 1 punktis b osutatud toodete suhtes kehtiv hüvitissumma tuletatakse
koorega munade suhtes kehtivast hüvitissummast koefitsientide abil, mis tuleb kindlaks määrata.

7. alajagu
Linnuliha

A. Esimene etapp

Artikkel 328

Artiklis 264 osutatud konkreetsed eesmärgid, mille Portugali Vabariik peab saavutama esimese etapi jooksul linnulihasektoris, on samad, nagu
näidatud munade puhul artiklis 326.

B. Teine etapp

Artikkel 329

1. Linnulihasektoris kohaldatakse artikleid 240, 241, 242 ja 255, kui järgmistest lõigetest ei tulene teisiti.

2. Ühe kilogrammi tapetud kodulindude kohta kehtiv hüvitissumma arvutatakse linnuliikide kaupa diferentseeritud hüvitissummade alusel, mis
kehtivad ühenduses ühe kilogrammi tapetud kodulindude tootmiseks vajamineva söödateraviljakoguse suhtes.

3. Ühe tibu suhtes kehtiv hüvitissumma arvutatakse ühenduses ühe tibu tootmiseks vajamineva söödaviljakoguse suhtes kehtiva hüvitissumma alusel.

4. Määruse (EMÜ) nr 2777/75 (linnulihaturu ühise korralduse kohta) artikli 1 lõike 2 punktis d osutatud toodete suhtes kehtiv hüvitissumma
tuletatakse tapetud kodulindude suhtes kehtivast hüvitissummast koefitsientide abil, mis tuleb kindlaks määrata.

8. alajagu
Riis

A. Esimene etapp

Artikkel 330

Artiklis 264 osutatud konkreetsed eesmärgid, mille Portugali Vabariik peab saavutama esimese etapi jooksul riisisektoris, on samad, nagu näidatud
teravilja puhul artiklis 319.

Artikkel 331

1. Portugali Vabariik kohandab esimese etapi jooksul EPACi riisi importimis- ja turustamismonopoli Portugalis, tagamaks, et esimese etapi lõpuks ei
oleks kaupade hankimis- ja turustamistingimuste suhtes liikmesriikide kodanike vahel mingit diskrimineerimist.

2. Artiklit 320 kohaldatakse riisi importimise suhtes Portugali mutatis mutandis.



B. Teine etapp

Artikkel 332

1. Riisi puhul kohaldatakse artikleid 240, 285 ja 287 toorriisi sekkumishinna suhtes.

Selles sektoris kohaldatakse ka artikleid 241, 242 ja 255.

2. Kooritud riisi hüvitissummaks on toorriisi hüvitissumma, mis arvestatakse ümber määruse nr 467/67/EMÜ artiklis 1 nimetatud ümberarvestuskursi
alusel.

3. Täielikult kroovitud riisi hüvitissummaks on kooritud riisi hüvitissumma, mis arvestatakse ümber määruse nr 467/67/EMÜ artiklis 1 nimetatud
ümberarvestuskursi alusel.

4. Poolkroovitud riisi hüvitissummaks on täielikult kroovitud riisi hüvitissumma, mis arvestatakse ümber määruse nr 467/67/EMÜ artiklis 1 nimetatud
ümberarvestuskursi alusel.

5. Määruse (EMÜ) nr 1418/76 (riisituru ühise korralduse kohta) artikli 1 lõike 1 punktis c osutatud toodete suhtes kehtiv hüvitissumma tuletatakse
nendega seotud toodete suhtes kohaldatavast hüvitissummast koefitsientide abil, mis tuleb kindlaks määrata.

6. Purustatud riisi hüvitissumma kehtestatakse tasemel, mis võtab arvesse Portugalis kehtiva tarnehinna ja künnishinna vahet.

9. alajagu
Vein

A. Esimene etapp

Artikkel 333

Artiklis 264 osutatud konkreetsed eesmärgid, mille Portugali Vabariik peab saavutama esimese etapi jooksul veinisektoris, on järgmised:

a) Junta Nacional do Vinho (JNV) kui riikliku organisatsiooni laialisaatmine esimese etapi lõpus, muude riiklike organisatsioonide kohandamine
veinisektoris esimese etapi jooksul, siseriikliku kaubanduse, impordi ja ekspordi järkjärguline liberaliseerimine ning riigi kontrolli all toimuva
ladustamis- ja destilleerimisalase tegevuse üleandmine tootjatele ja tootjaorganisatsioonidele;

b) viinamarjaistutuskorra järkjärguline kehtestamine ja kontroll, sarnaselt ühenduse vastava korra ja kontrolliga, mis võimaldab kehtestada tõhusad
viinamarjaistutuseeskirjad;

c) ampelograafia-(viinamarjasortide klassifitseerimise)- ja sünonüümia-(viinamarjasordinimede vastavus Portugalis ning ka Portugalis ja praeguse
koosseisuga ühenduses kasutatavate viinamarjasordinimede vastavus)-alase projekti elluviimine, mis peab toimuma enne statistiliste vaatluste
süsteemi kehtestamist viinamarjaistanduste all olevate alade suhtes ühenduse eeskirjades sätestatud tähenduses, ning eritööde teostamine
viinamarjakasvatuskatastri koostamiseks;

d) piisava hulga ning piisava võimsusega destillatsioonikeskuste rajamine või üleviimine, võimaldamaks veinitootmise kõrvalsaaduste kohustuslikku
destilleerimist;

e) põllumajandusturgude teabeteenistuse loomine, mis hõlmab eelkõige hindade määramist ja korrapäraseid statistilisi analüüse;

f) veinituru ühise korralduse tõrgeteta toimimiseks hädatarvilike haldustalituste kohane väljaõpetamine;



g) Portugali hinnasüsteemi järkjärguline kohandamine ühenduse hinnasüsteemile;

h) veiniviinamarjaistandike niisutamise keelamine ning uusistutuse keelamine niisutatud aladel;

i) Portugali viinamarjaistandike restruktureerimis- ja ümberkorraldamisplaani rakendamine istutuseeskirjade raames nende vastavusseviimiseks ühise
veinipoliitika eesmärkidega.

Artikkel 334

Portugali Vabariik võtab kohaseid meetmeid, et vältida esimese etapi jooksul 7%lise või väiksema naturaalse mahuprotsendilise alkoholisisaldusega
veini tootvate viinamarjaistandike ala laiendamist.

Artikkel 335

Veini maksimaalset vääveldioksiidisisaldust käsitlevatest ühenduse eeskirjadest kõrvale kaldudes lubatakse Portugali Vabariigil kohaldada esimese
etapi jooksul tema territooriumil toodetud veinide suhtes varasema siseriikliku korra alusel kohaldatud piirväärtusi.

Portugali Vabariik kehtestab siiski kohased meetmed, tagamaks, et selle esimese etapi jooksul alandatakse vääveldioksiidisisaldust järk-järgult kuni
ühenduses kehtivate tasemeteni, nii et alates teise etapi algusest järgitakse neid tasemeid täies ulatuses.

Artikkel 336

Esimese etapi jooksul kehtestab Portugali Vabariik artiklis 333 osutatud ampelograafia- ja sünonüümia-alase uuringu põhjal määruse (EMÜ) nr 337/79
artikli 31 kohase viinamarjasortide klassifikatsiooni Portugali viinamarjaistandike jaoks ning viimati nimetatud artikli rakendussätted.

B. Teine etapp

Artikkel 337

Veinisektoris kohaldatakse lauaveinide soovitushinna suhtes artikleid 285 ja 287.

Artikkel 338

1. Sellistele Portugalist pärinevatele lõikes 2 osutatud toodetele, mille jaoks on ühise turukorralduse raames kehtestatud võrdlushind, kehtestatakse
nende praeguse koosseisuga ühendusse importimiseks reguleerimissummade mehhanism.

2. Seda mehhanismi reguleeritakse järgmiste eeskirjadega:

a) lauaveinide puhul nõutakse reguleerimissumma tasumist, mis võrdub Portugalis ja praeguse koosseisuga ühenduses kehtivate soovitushindade
vahega. Selle summa taset võib siiski kohandada määruse (EMÜ) nr 337/79 artiklis 67 sätestatud korra kohaselt, et võtta arvesse turuhindade
seisundit, mida hinnatakse erinevate veinikategooriate kaupa nende kvaliteedi alusel.

b) Teatavate päritolunimetusega veinide ja muude toodete puhul, mis võivad turul häireid põhjustada, võib reguleerimissumma kinnitada punktis a
sätestatud korras. See reguleerimissumma tuletatakse lauaveinide suhtes kehtivast reguleerimissummast korra kohaselt, mis tuleb kindlaks määrata.

3. Reguleerimissummale kinnitatakse ülempiir tasemel, millega tagatakse tingimused, mis pole vähem soodsad kui ühinemiseelse korra alusel kehtinud
tingimused. Selleks arvutatakse see summa nõnda, et summa, mis saadakse, kui Portugalis asjaomase toote suhtes kehtivale soovitushinnale
liidetakse reguleerimissumma ja selle toote suhtes kehtiv tollimaks, ei ületa selle toote suhtes asjaomasel viinamarjakasvatusaastal kehtivat
võrdlushinda.

4. Pidades silmas erinevate lõikes 2 osutatud toodete turu erilist seisundit, võib määruse (EMÜ) nr 337/79 artiklis 67 sätestatud korras otsustada



kinnitada reguleerimissumma ühe või mitme sellise toote eksportimisel praeguse koosseisuga ühendusest Portugali.

See summa kinnitatakse tasemel, mis tagab praeguse koosseisuga ühenduse ja Portugali vahel normaalse kaubandusstruktuuri, tekitamata
asjaomaste toodete turul Portugalis häireid.

5. Antavaid reguleerimissummasid rahastab ühendus Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust.

Artikkel 339

Viinamarjavirdest ja kontsentreeritud viinamarjavirdest viinamarjamahla valmistamiseks antava abi suhtes kohaldatakse artiklit 288.

Artikkel 340

1. Teise etapi jooksul asub Portugali Vabariik lõpetama selliste viinamarjaistandike harimist, kus kasvatatakse artikli 333 alusel kehtestatud
klassifikatsiooni kohaselt ajutiselt lubatud sorte.

2. Teise etapi jooksul asub Portugali Vabariik lõpetama selliste viinamarjaistandike harimist, kus kasvatatakse otseselt tootjahübriide, mis ei ole
määruse (EMÜ) nr 3800/81 sätete kohaselt klassifikatsiooni kantud.

Kuni teise etapi lõpuni loetakse neid hübriide ajutiselt lubatud viinamarjasortideks.

3. Määruse (EMÜ) nr 337/79 artiklist 49 kõrvale kaldudes võib lõigete 1 ja 2 alusel ajutiselt lubatud sorti viinamarju kuni teise etapi lõpuni kasutada
kõnealuses artiklis osutatud toodete valmistamiseks.

Artikkel 341

Kuni 1995. aasta lõpuni võivad "vinho verde" piirkonnas valmistatud veinid , mille alkoholisisaldus on alla 8,5 mahuprotsendi, olla lahtiselt ringluses
üksnes oma tootmispiirkonnas.

Nende veinide puhul peab etiketile olema märgitud tegelik alkoholisisaldus.

VI jagu
Muud sätted

1. alajagu
Veterinaarmeetmed

Artikkel 342

Värske linnulihaga kauplemisel lubatakse Portugali Vabariigil tema territooriumi piires lükata edasi tervishoiuküsimusi värske linnulihaga kauplemisel
käsitleva direktiivi (EMÜ) nr 71/118 kohaldamine kõige kauem kuni 31. detsembrini 1988.

Artikkel 343

Portugali Vabariigil lubatakse säilitada tõupuhaste aretusveiste impordipiirangud kõige kauem kuni 31. detsembrini 1990, kui asjaomane tõug ei esine
Portugalis lubatud tõugude nimekirjas.

2. alajagu
Meetmed seemneid ja taimi käsitlevate õigusaktide kohta



Artikkel 344

1. Portugali Vabariigil lubatakse lükata edasi järgmiste direktiivide kohaldamine oma territooriumil vastavalt järgmisele ajakavale:

a) järgmiste direktiivide puhul kõige kauem kuni 31. detsembrini 1988:

-66/401/EMÜ söödakultuuride seemnete turustamise kohta liikide Lolium multiflorum lam., Lolium perenne L. ja Vicia sativa L. suhtes;

-66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta liikide Hordeum vulgare L., Oryza sativa L., Triticum aestivum L., emend.Fiori ning Pool. Triticum
durum desf. ja Zea maïs suhtes;

-70/457/EMÜ ühise põllumajandustaimesortide kataloogi kohta eelmistes taanetes osutatud liikide suhtes;

b) järgmiste direktiivide puhul kõige kauem kuni 31. detsembrini 1990:

66/400/EMÜ peediseemne turustamise kohta,

66/401/EMÜ muude liikide suhtes peale punkti a esimeses taandes nimetatute,

66/402/EMÜ muude liikide suhtes peale punkti a teises taandes nimetatute,

66/403/EMÜ seemnekartuli turustamise kohta,

66/404/EMÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta,

68/193/EMÜ viinamarjapõõsaste vegetatiivse paljundusmaterjali turustamise kohta,

69/208/EMÜ õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta,

70/457/EMÜ muude liikide suhtes peale punkti a kolmandas taandes nimetatute,

70/458/EMÜ köögiviljaseemne turustamise kohta,

71/161/EMÜ ühenduses turustatava metsapaljundusmaterjali väliste kvaliteedistandardite kohta.

2. Portugali Vabariik:

a) võtab kõik vajalikud meetmed, et järk-järgult ning hiljemalt lõikes 1 osutatud ajavahemike lõppedes järgida kõnealuses lõikes nimetatud direktiivide
sätteid;

b) võib enne lõikes 1 osutatud ajavahemike lõppu kas täielikult või osaliselt piirata seemnete ja seemikute turustamist üksnes tema territooriumil
turustada lubatud sortidega. Direktiivides 70/457/EMÜ ja 70/458/EMÜ osutatud liikide puhul on alates 1. märtsist 1986 tema territooriumil turustada
lubatud sortideks konverentsi käigus esitatud nimekirjas esinevad sordid.

Kogu nende perioodide vältel, mis on antud Portugali Vabariigile kahe eespool nimetatud direktiivi järgimiseks, laiendab nimetatud liikmesriik seda
nimekirja igal aastal, tagamaks, et Portugali turg avatakse järk-järgult muudele ühistesse kataloogidesse kantud sortidele;



c) ekspordib praeguste liikmesriikide territooriumile üksnes ühenduse eeskirjadele vastavaid seemneid ja seemikuid;

d) kehtestab kolmandatest riikidest imporditavate seemnete ja seemikute suhtes

-samaväärsusel põhinevad ühenduse tingimused ja

-sordi suhtes vähemalt samasugused turustuspiirangud, nagu neid kohaldatakse ühistesse kataloogidesse kantud sortide suhtes.

3. Alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee kodukorra kohaselt võib kogu lõikes 1 osutatud erandite
kehtivusaja vältel otsustada liberaliseerida järk-järgult Portugali ja praeguse koosseisuga ühenduse vaheline kauplemine teatavate liikide seemnete ja
seemikutega. See liberaliseerimine puudutab eelkõige seemneid, mille suhtes enne ühinemist ei kehti ühenduse otsus samaväärsuse kohta. Muid liike
puudutab see liberaliseerimine siis, kui ilmneb, et selliseks liberaliseerimiseks vajalikud tingimused on täidetud.

3. alajagu
Fütosanitaarmeetmed

Artikkel 345

Portugali Vabariigil lubatakse kartulinematoodikontrolli käsitleva direktiivi 69/465/EMÜ kohaldamine kõige kauem kuni 31. detsembrini 1990 edasi
lükata.

4. PEATÜKK
Kalandus

I jagu
Üldsätted

Artikkel 346

1. Kui käesolevas peatükis ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kalandussektori suhtes käesoleva akti sätteid.

2. Kalatoodete suhtes kohaldatakse artikli 234 lõiget 3, artikli 253 punkti c ja artiklit 257.

II jagu
Juurdepääs vetele ja kalavarudele

Artikkel 347

Käesoleva jaoga ette nähtud süsteem reguleerib Portugali lippu kandvate kalalaevade pääsu praeguste liikmesriikide jurisdiktsiooni või suveräänsete
õiguste alla kuuluvatesse vetesse, mida hõlmab Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), et
integreerida need laevad ühenduse kalavarude kaitse- ja majandamissüsteemi, mis on sisse seatud määrusega (EMÜ) nr 170/83.

Artikkel 348

Kalapüügiga võivad tegelda üksnes artiklis 349 osutatud laevad ning nad võivad seda teha üksnes kõnealuses artiklis näidatud vööndites ja
tingimustel.

Artikkel 349

1. Portugali laevadel lubatakse kalastada üksnes ICES V b, VI, VII ning VIII a, b ja d jao vetes, välja arvatud ajavahemikus ühinemise kuupäevast
kuni 31. detsembrini 1995 vööndis, mis asub lõuna pool 56°30'N laiuskraadi, ida pool 12°W pikkuskraadi ja põhja pool 50°30'N laiuskraadi, ning nad
võivad kalastada üksnes lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud ulatuses ja tingimustel.



2. Kalapüügivõimalused, mis piirduvad üksnes põhjaputassuu ja hariliku stauriidi püügiga, vastav laevade arv ning juurdepääsu- ja kontrollikord
kinnitatakse igal aastal vastavalt määruse (EMÜ) nr 170/83 artiklile 11 ning esimest korda enne 1. jaanuari 1986.

3. Peale selle võib määruse (EMÜ) nr 170/83 artikli 11 kohaselt kindlaks määrata selliste liikide püügivõimalused, mille suhtes ei ole kehtestatud
lubatud kogupüügi mahtu (edaspidi "TAC") ning vastava laevade arvu, võttes aluseks Portugali senise kalapüügiolukorra praeguse koosseisuga
ühenduse vetes vahetult ühinemisele eelneva perioodi vältel ja vajaduse tagada varude kaitse ning võttes arvesse ka Portugali vetes sarnaseid liike
püüdvatele praeguste liikmesriikide laevadele kehtestatud piiranguid.

4. Spetsialiseeritud kalapüügiga tegelemise tingimused peavad vastama artiklis 160 sama liigi püüdmiseks sätestatud tingimustele.

5. Eeskirjad, mille eesmärgiks on tagada, et ettevõtjad järgiksid käesolevas artiklis sätestatud eeskirju, sealhulgas anda võimalus mitte lubada
asjaomasel laeval teatud aja jooksul kalastada, võetakse vastu enne 1. jaanuari 1986 määruse (EMÜ) nr 170/83 artiklis 11 sätestatud korras.

Artikli 163 lõike 3 teises lõigus osutatud tehnilistele menetlustele vastavad menetlused võetakse vastu enne 1. jaanuari 1986 vastavalt määruse
(EMÜ) nr 170/83 artiklis 14 sätestatud korrale.

6. Käesoleva artikli üksikasjalikud eeskirjad kohta võetakse vastu enne 1. jaanuari 1986 vastavalt määruse (EMÜ) nr 170/83 artiklis 14 sätestatud
korrale.

Artikkel 350

Enne 31. detsembrit 1992 esitab komisjon artiklite 349 ja 351 kohaldamise põhjal nõukogule aruande kalapüügi olukorra ja väljavaadete kohta
ühenduses. Selle aruande alusel võetakse EMÜ asutamislepingu artiklis 43 sätestatud korra kohaselt enne 31. detsembrit 1993 vastu vajalikuks
osutunud muudatused artiklites 349 ja 351 ette nähtud korras, sealhulgas need, mis käsitlevad juurdepääsu muudele vöönditele peale artikli 349
lõikes 1 mainitute; muudatused jõustuvad alates 1. jaanuarist 1996.

Artikkel 351

1. Üksnes käesoleva artikliga hõlmatud ning mõne liikmesriigi lippu kandvad laevad võivad tegelda kalapüügiga Portugali jurisdiktsiooni või
suveräänsete õiguste alla kuuluvates vetes ning seda üksnes järgmistes lõigetes määratletud vööndites ja tingimustel.

2. Laevade arv, millel on lubatud püüda ICES IX ja X jaos ning CECAF vööndis pelaagilisi liike, mille suhtes ei ole kehtestatud TACi ega kvoote, välja
arvatud siirdekalaliike, kinnitatakse igal aastal määruse (EMÜ) nr 170/83 artikli 11 kohaselt, võttes aluseks praeguse koosseisuga ühenduse
kalapüügiolukorra Portugali vetes vahetult ühinemisele eelneval perioodil ning vajaduse tagada varude kaitse, ning võttes peale selle arvesse ka
praeguse koosseisuga ühenduse vetes samu liike püüdvatele Portugali laevadele kehtestatud kalapüügipiiranguid; esmakordselt kinnitatakse see enne
1. jaanuari 1986.

Spetsialiseeritud kalapüügiga tegelemise tingimused peavad vastama artiklis 160 sama liigi püüdmiseks sätestatud tingimustele.

3. Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist ning võttes aluseks praeguste liikmesriikide kalapüügitavad ühinemiseelsetel aastatel, on kuni 31.
detsembrini 1995 pikkuim-tuuni püük ICES X jaos ja CECAF vööndis lubatud üksnes kuni kaheksa nädala jooksul ajavahemikus asjaomase aasta 1.
maist 31. augustini laevadel, mille õngejadade perpendikulaaridevaheline pikkus on kuni 26m ja mis kasutavad üksnes veoõngi. Lubatud laevade
nimekirja esitavad asjaomased liikmesriigid komisjonile hiljemalt 30. päeval enne kalastusperioodi algust.

4. Troopilise tuuni püük piirdub kuni 31. detsembrini 1995 ICES X piirkonnaga lõuna pool 36°30'N ja CECAF vööndiga lõuna pool 31°N ning põhja pool
nimetatud paralleeli lääne pool 17°30'W.

5. Eeskirjad, mille eesmärgiks on tagada, et ettevõtjad järgiksid käesolevas artiklis sätestatud eeskirju, sealhulgas anda võimalus mitte lubada
asjaomasel laeval teatud aja jooksul kalastada, võetakse vastu enne 1. jaanuari 1986 määruse (EMÜ) nr 170/83 artiklis 11 sätestatud korras.

Artikli 163 lõike 3 teises lõigus osutatud menetlustele vastavad tehnilised menetlused võetakse vastu enne 1. jaanuari 1986 vastavalt määruse (EMÜ)
nr 170/83 artiklis 14 sätestatud korrale.



6. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu enne 1. jaanuari 1986 vastavalt määruse (EMÜ) nr 170/83 artiklis 14 sätestatud
korrale.

Artikkel 352

1. Kuni 31. detsembrini 1995 reguleerib lõigetes 2-9 määratletud süsteem Hispaania lippu kandvate ja ühise kalanduspoliitika alla kuuluval
territooriumil asuvates sadamates registreeritud kalalaevade pääsu praeguste Portugali jurisdiktsiooni või suveräänsete õiguste alla kuuluvatesse
vetesse, mida hõlmavad ICES ja CECAF, et integreerida need laevad ühenduse kalavarude kaitse- ja majandamissüsteemi, mis on sisse seatud
määrusega (EMÜ) nr 170/83.

2. Lõikes 1 osutatud laevadelt võib põhitegevusena korraldada järgmisi püügioperatsioone:

Liik
Kogus
(tonni-
des)

Vöönd
Lubatud
püügi-
vahendid

Lubatud
püügiaeg

Lubatud
laevade
koguarv
(põhi-
nimekiri)

Üheaegselt
püügile
lubatud
laevade arv
(perioodiline
nimekiri)

Põhjalähedased
liigid

850 ICES IX +
IX + CECAF
(mandriosa
rannik)

traalnoot aasta
ringi

põhja pool
Peniche
laiuskraadi
(Cabo
Carvoeirot):
17

lõuna pool
Peniche
laiuskraadi
(Cabo
Carvoeirot):
4

põhja pool
Peniche laius-
kraadi (Cabo
Carvoeirot):
9

lõuna pool
Peniche laius-
kraadi (Cabo
Carvoeirot):
2

-Merluus

-Muud

ICES IX +
CECAF (mandri-
osa rannik)

traalnoot aasta ringi

Pelaagilised
liigid

2 250 ICES IX +
CECAF
(mandriosa
rannik)

traalnoot aasta
ringi

-Harilik stauriid

-Suured siirde-
kalad, välja
arvatud tuun
(mõõkkala,
sinihai, atlandi
merilatikas)

ICES IX +
CECAF
(mandriosa
rannik)

mail aasta
ringi

põhja pool
Peniche laius-
kraadi (Cabo
Carvoeirot):
75

lõuna pool
Peniche laius-
kraadi (Cabo
Carvoeirot):
15

-Pikkuim-tuun ICES IX +
CECAF
(mandriosa
rannik)

veoõng maist
juulini

tuleb kindlaks
määrata

3. Seisevvõrkude kasutamine on keelatud.

4. Iga õngepüügilaev võib päevas vette lasta kuni kaks õngejada: õngejada maksimumpikkuseks on määratud 20 meremiili; konksude vahekaugus ei
või olla alla 2,70 meetri.

5. Koorikloomade püük ei ole lubatud. Siiski on nad saagina lubatud merluusi ja muude põhjalähedaste liikide spetsiaalpüügil kuni 10% ulatuses nende
liikide pardalejäetud saagist.

6. Laevade arv, millel on lubatud püüda pikkuim-tuuni, otsustatakse enne 1. märtsi 1986 määruse (EMÜ) nr 170/83 artiklis 11 sätestatud korras.

7. Juurdepääsuvõimalused ja -tingimused Portugali jurisdiktsiooni või suveräänsete õiguste alla kuuluvatele vetele ICES X piirkonnas ja CECAF vööndis
kehtestatakse artikli 155 lõikes 3 sätestatud korras.

8. Käesoleva artikli kohaldamise tehniline kord kehtestatakse analoogia põhjal XI lisas sisalduvate eeskirjadega enne 1. jaanuari 1986 määruse (EMÜ)
nr 170/83 artiklis 14 sätestatud korras.



9. Eeskirjad, mille eesmärgiks on tagada, et ettevõtjad järgivad käesolevas artiklis sätestatud eeskirju, sealhulgas anda võimalus mitte lubada
asjaomasel laeval teatud aja jooksul kalastada, võetakse vastu enne 1. jaanuari 1986 määruse (EMÜ) nr 170/83 artiklis 11 sätestatud korras.

Artikkel 353

Artiklites 347 ja 350 määratletud režiim, sealhulgas selle kohandused, mida nõukogu võib artikli 350 alusel teha, jäävad jõusse kuni määruse (EMÜ)
nr 170/83 artikli 8 lõikes 3 sätestatud tähtaja lõpuni.

III jagu
Välised kalavarud

Artikkel 354

1. Alates ühinemise kuupäevast haldab ühendus Portugali Vabariigi poolt kolmandate riikidega sõlmitud kalastuskokkuleppeid.

2. Lõikes 1 osutatud kokkulepetest tulenevad Portugali Vabariigi õigused ja kohustused ei muutu nende kokkulepete sätete ajutise kehtivuse ajal.

3. Niipea kui võimalik ja igal juhul enne lõikes 1 osutatud kokkulepete aegumist võtab nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega ja komisjoni
ettepaneku põhjal vastu asjakohased otsused nendest kokkulepetest tuleneva kalastustegevuse jätkumise kohta, sealhulgas võimaluse kohta
pikendada teatavaid kokkuleppeid ajavahemikuks, mis ei ületa ühte aastat.

Artikkel 355

1. Vabastused, peatamised ja tariifikvoodid, mille Portugali Vabariik annab Marokost pärit ning Portugali ja Maroko füüsiliste või juriidiliste isikute
ühisettevõtetest pärit värsketele kalatoodetele, kaotatakse hiljemalt 31. detsembril 1992.

2. Selle korra alusel imporditud tooteid ei või lugeda vabas ringluses olevaks EMÜ asutamislepingu artikli 10 tähenduses, kui nad reeksporditakse
muusse liikmesriiki.

3. Käesolevas artiklis sätestatud meetmeid võib rakendada üksnes XXVII lisas toodud nimekirjas olevatest Portugali-Maroko ühisettevõtetest või
selliste ettevõtete laevadelt pärinevate lõikes 1 osutatud toodete suhtes.

Asjaomaseid laevu ei või nende müügi, hukkumise või vanametalliks lammutamise korral mingil juhul asendada.

4. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu määruse (EMÜ) nr 3796/81 artiklis 33 kehtestatud korras.

IV jagu
Ühine turukorraldus

Artikkel 356

1. Atlandi sardiini ja anšoovise suhtes Portugalis ja praeguse koosseisuga ühenduses kehtivad soovitushinnad tuleb lõike 2 kohaselt vastavusse viia,
kusjuures esimene lähendamine toimub 1. märtsil 1986.

2. Portugalis ja praeguse koosseisuga ühenduses kohaldatavad soovitushinnad tuleb vastavusse viia vahemere sardiini soovitushinnaga kümnes iga-
aastases etapis, lähtudes 1984. aasta hindadest, järjestikku ühe kümnendiku, ühe üheksandiku, ühe kaheksandiku, ühe seitsmendiku, ühe kuuendiku,
ühe viiendiku, veerandi, ühe kolmandiku ja poole võrra nende soovitushindade vahest enne iga lähendamist; selle arvutuse tulemusena saadavat
hinda kohandatakse võrdeliselt järgmiseks kalastusaastaks kehtestatud soovitushinna muutusega; ühine hind kehtestatakse kümnenda lähendamise
käigus.

Artikkel 357



1. Artiklis 356 osutatud hindade lähendamise käigus kehtestatakse seiresüsteem, mis põhineb atlandi sardiini Portugalist praeguse koosseisuga
ühendusse importimisel kohaldatavatel võrdlushindadel.

2. Igal hindade lähendamise etapil kinnitatakse lõikes 1 osutatud võrdlushinnad teistes liikmesriikides vahemere sardiini suhtes kohaldatava
kõrvaldamishinna tasemel.

3. Kui turul tekib häireid selle tulemusena, et lõikes 1 osutatud import toimub võrdlushinnast madalamate hindadega, võib määruse (EMÜ) nr 3796/81
artiklis 33 sätestatud korras võtta nimetatud määruse artiklis 21 sätestatutega analoogseid meetmeid.

4. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu määruse (EMÜ) nr 3796/81 artiklis 33 kehtestatud korras.

Artikkel 358

1. Ühinemisel kehtestatakse praeguse koosseisuga ühenduse sardiinitootjatele hüvitistesüsteem seoses artikli 356 alusel selle liigi suhtes kohaldatava
erilise hindade lähendamise süsteemiga.

2. Enne hindade lähendamise perioodi lõppu otsustab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega, kas ja vajaduse korral
millises ulatuses käesolevas artiklis osutatud süsteemi tuleks pikendada.

3. Nõukogu võtab enne 31. detsembrit 1985 komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega vastu käesoleva artikli üksikasjalikud
rakenduseeskirjad.

Artikkel 359

1984. aastal sardiinide suhtes kehtivad ümberarvestustegureid, mis on sätestatud määruse (EMÜ) nr 3796/81 artikli 12 lõikes 1, ei või hindade
lähendamise perioodi kestel muuta.

V jagu
Kaubanduse suhtes kohaldatav kord

Artikkel 360

1. Artiklist 190 kõrvale kaldudes kaotatakse ühise tollitariifistiku rubriikidesse nr-d 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 ja 16.05 ning alamrubriikidesse 05.15 A
ja 23.01 B kuuluvate kalatoodete suhtes kehtivad tollimaksud järk-järgult vastavalt järgmisele ajakavale:

a) Portugalist teistesse ühenduse liikmesriikidesse imporditavate toodete puhul:

1. märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 85,7%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 71,4%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1988 vähendatakse kõiki tollimakse 57,1%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse kõiki tollimakse 42,8%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse kõiki tollimakse 28,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 14,2%ni baasmäärast;

viimane, 14,2%-line vähendus tehakse 1. jaanuaril 1992.

a) Teistest ühenduse liikmesriikidest Portugali imporditavate toodete puhul:

1. märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 87,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 75%ni baasmäärast;



1. jaanuaril 1988 vähendatakse kõiki tollimakse 62,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse kõiki tollimakse 50%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse kõiki tollimakse 37,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 25%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse kõiki tollimakse 12,5%ni baasmäärast;

viimane, 12,5%-line vähendus tehakse 1. jaanuaril 1993.

2. Lõikest 1 kõrvale kaldudes kaotatakse ühise tollitariifistiku alamrubriiki 16.04 D kuuluvate sardiinitoodete ja -konservide imporditollimaksud
Portugali ja teiste ühenduse liikmesriikide vahel järk-järgult vastavalt järgmisele ajakavale:

1. märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 90,9%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 81,8%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1988 vähendatakse kõiki tollimakse 72,7%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse kõiki tollimakse 63,6%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse kõiki tollimakse 54,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 45,4%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse kõiki tollimakse 36,3%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1993 vähendatakse kõiki tollimakse 27,2%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1994 vähendatakse kõiki tollimakse 18,1%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1995 vähendatakse kõiki tollimakse 9%ni baasmäärast;

viimane, 9%-line vähendus tehakse 1. jaanuaril 1996.

3. Olenemata lõikest 1 kaotatakse ühise tollitariifistiku alamrubriiki 03.01.B I d) kuuluvate värskete, jahutatud või külmutatud sardiinide ning
alamrubriikidesse 16-04 E ja 16-04 ex F kuuluvate tuuni- ja anšoovisetoodete ja -konservide Portugalist ühenduse liikmesriikidesse importimisel
kehtiv tollimaks järk-järgult vastavalt järgmisele ajakavale:

1. märtsil 1986 vähendatakse kõiki tollimakse 87,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1987 vähendatakse kõiki tollimakse 75%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1988 vähendatakse kõiki tollimakse 62,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1989 vähendatakse kõiki tollimakse 50%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1990 vähendatakse kõiki tollimakse 37,5%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse kõiki tollimakse 25%ni baasmäärast;

1. jaanuaril 1992 vähendatakse kõiki tollimakse 12,5%ni baasmäärast;

viimane, 12,5%-line vähendus tehakse 1. jaanuaril 1993.

4. Olenemata artiklist 197 muudab Portugali Vabariik lõikes 1 osutatud kalatoodete puhul oma kolmandate riikide suhtes kehtivat tariifi, vähendades
erinevust tollimaksu baasmäära ja ühise tollitariifistiku maksumäära vahel vastavalt järgmistele üksikasjalikele eeskirjadele:

alates 1. märtsist 1986 kohaldab Portugali Vabariik tollimaksumäära, mille puhul baasmäära ja ühise tollitariifistiku määra vahelist erinevust on
vähendatud 12,5%;

alates 1. jaanuarist 1987:

a) nende tariifirubriikide puhul, kus tollimaksu baasmäärad ei erine ühise tollitariifistiku maksumääradest rohkem kui 15% kummaski suunas,
kohaldatakse viimati nimetatud tariife;

b) muudel juhtudel kohaldab Portugali Vabariik tollimaksumäära, mille puhul baasmäära ja ühise tollitariifistiku määra vahelist erinevust vähendatakse
seitsmes võrdses 12,5%lises osas järgmistel kuupäevadel:

1. jaanuaril 1987,

1. jaanuaril 1988,



1. jaanuaril 1989,

1. jaanuaril 1990,

1. jaanuaril 1991,

1. jaanuaril 1992.

Portugali Vabariik kohaldab ühist tollitariifistikku tervikuna alates 1. jaanuarist 1993.

Artikkel 361

1. Kuni 31. detsembrini 1992 kehtib XXVIII lisa punktis a esinevate toodete importimisel teistest liikmesriikidest Portugali täiendav
kaubandusmehhanism, nagu see on määratletud käesolevas artiklis.

2. Peale selle kehtib lõikes 1 osutatud mehhanism kuni 31. detsembrini 1990 XXVIII lisa punktis b esinevate toodete importimisel Hispaaniast
Portugali.

3. Iga asjaomase toote kohta tehakse Portugalis enne iga aasta algust kolme eelmise aasta impordi alusel pakkumise eelkalkulatsioon. Selles
kalkulatsioonis on näidatud lisaks impordile teistest liikmesriikidest ka import kolmandatest riikidest. Ühendusesisest osa selles kalkulatsioonis
suurendatakse järk-järgult igal aastal 15%.

4. Väljaspool ühendusesisese osa künnist võib võtta importi piiravaid või peatavaid meetmeid.

5. Väljaspool kogu pakkumiskalkulatsiooni künnist võib Portugali Vabariik võtta ajutisi kaitsemeetmeid, mida kohaldatakse viivitamata; sellistest
meetmetest teatatakse viivitamata komisjonile, kes võib nende kohaldamise sellisele teatamisele järgneval kuul peatada.

6. Üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu määruse (EMÜ) nr 3796/81 artiklis 33 kehtestatud korras.

Artikkel 362

Praeguse koosseisuga ühenduse ja Portugali vaheliste tollimaksude järk-järgulise kaotamise ajal võib järgmisi Portugalist pärit tooteid igal aastal
praeguse koosseisuga ühendusse importida, kusjuures ühise tollitariifistiku maksumäärad on allpool toodud ulatuses täielikult peatatud:

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kauba kirjeldus Kogus
(tonnides)

16.04 Kalatooted ja -konservid, sh kaaviar ja kaaviari
asendajad:

D. Sardiinid 5000

E. Tuun 1000

ex F. Pelamiid (Sarda spp.), makrell ja anšoovis:

-makrell 1000

Artikkel 363

1. Kuni 31. detsembrini 1992 võib Portugali Vabariik säilitada kolmandate riikide suhtes koguselised piirangud XXIX lisas esinevatele toodetele; nende
piirangute ulatuse ja säilitamise korra määrab nõukogu kindlaks komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega.

2. Ühenduse võrdlushindade mehhanismi kohaldatakse iga toote suhtes siis, kui sellega seotud koguselised piirangud on kaotatud.

5. PEATÜKK
Välissuhted

I jagu



Ühine kaubanduspoliitika

Artikkel 364

1. Portugali Vabariik säilitab kolmandate riikide suhtes koguselised impordipiirangud selliste toodete puhul, mis ei ole veel praeguse koosseisuga
ühenduse suhtes liberaliseeritud. Ta ei anna kolmandatele riikidele nende toodete suhtes kinnitatud kvootide osas eeliseid praeguse koosseisuga
ühenduse ees.

Need koguselised piirangud jäävad jõusse vähemalt nii kauaks, kuni kehtivad koguselised piirangud samade toodete suhtes praeguse koosseisuga
ühenduse puhul.

2. Portugali Vabariik säilitab määrustes (EMÜ) nr 1765/82, (EMÜ) nr 1766/82 ja (EMÜ) nr 3420/83 nimetatud riikliku kaubandusega maade suhtes
koguselised impordipiirangud toodete puhul, mis ei ole veel liberaliseeritud määrusega (EMÜ) nr 288/82 hõlmatud maade suhtes. Ta ei anna riikliku
kaubandusega maadele nende toodete suhtes kinnitatud kvootide osas eeliseid määrusega (EMÜ) nr 288/82 hõlmatud maade ees.

Need koguselised piirangud jäävad jõusse vähemalt nii kauaks, kuni kehtivad koguselised piirangud samade toodete suhtes määrusega (EMÜ) nr
288/82 hõlmatud maade puhul.

Kõik muudatused selliste toodete Portugali impordikorralduses, mida ühendus ei ole riikliku kaubandusega maade suhtes liberaliseerinud, tuleb teha
vastavalt määruses (EMÜ) nr 3420/83 sätestatud eeskirjadele ja korrale ning ilma esimese lõigu kohaldamist piiramata.

Portugali Vabariigilt ei nõuta siiski riikliku kaubandusega maade suhtes koguseliste piirangute taaskehtestamist toodetele, mis on kõnealuste maade
suhtes liberaliseeritud ja millele kehtivad endiselt koguselised piirangud üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe liikmesriikide suhtes.

3. Kuni 31. detsembrini 1992 võib Portugali Vabariik, ilma et see piiraks lõigete 1 ja 2 kohaldamist, säilitada koguselised impordipiirangud kvootide
näol XXX lisas loetletud toodete ja koguste puhul ajutise erandina ühistest impordi liberaliseerimise nimekirjadest, mis on toodud määrustes (EMÜ) nr
288/82, (EMÜ) nr 1765/82, (EMÜ) nr 1766/82 ja (EMÜ) nr 3419/83, viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 435/84, tingimusel et ühise tolli- ja
kaubanduskokkuleppe liikmesmaade puhul on nendest piirangutest enne ühinemist nimetatud kokkuleppe raames teada antud.

Alates 1. jaanuarist 1993 kohaldatakse nende toodete impordi suhtes kehtivaid ühiseid liberaliseerimisnimekirju täies ulatuses. Kuni selle kuupäevani
suurendatakse kvoote järk-järgult vastavalt lõikele 4.

4. Lõikes 3 osutatud kvootide astmelise suurendamise miinimummäär on eküüdes väljendatud kvootide puhul 25% iga aasta alguses ja mahus
väljendatud kvootide puhul 20% iga aasta alguses. See suurendus lisatakse igale kvoodile ning järgmine suurendus arvutatakse nõnda saadud
kogusumma alusel.

Ilma et see piiraks lõigete 1 ja 2 kohaldamist, kaotab Portugali Vabariik kehtivad koguselised piirangud, kui üleminekumeetmete kohaldamise perioodil
on kahel järjestikusel aastal import alla 90% lõike 3 kohaselt avatud aastakvoodist.

5. Portugali Vabariik säilitab kõikide kolmandate riikide suhtes koguselised impordipiirangud kvootide näol protokollis nr 23 loetletud toodetele, mida
ühendus ei ole kolmandate riikide suhtes liberaliseerinud ja mille puhul ta säilitab koguselised impordipiirangud praeguse koosseisuga ühenduse
suhtes; piirangud kehtivad kõnealuses protokollis sätestatud koguste puhul ja vähemalt kuni seal nimetatud kuupäevadeni.

Kõik muudatused esimeses lõigus osutatud toodete Portugali impordikorralduses tehakse vastavalt määrustes (EMÜ) nr 288/82 ja (EMÜ) nr 3420/83
sätestatud eeskirjadele ja korrale ning ilma lõigete 1 ja 2 kohaldamist piiramata.

6. Et täita üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe alusel ühendusel lasuvaid kohustusi riikliku kaubandusega maade suhtes, mis on nimetatud
kokkuleppe osalised, laiendab Portugali Vabariik vajaduse korral ja vajalikus ulatuses nimetatud maadele liberaliseerimismeetmeid, mida ta peab
võtma muude kolmandate riikide suhtes, kes on kokkuleppeosalised, võttes samas arvesse kokku lepitud üleminekumeetmeid.

Artikkel 365

1. Alates 1. märtsist 1986 kohaldab Portugali Vabariik üldiste soodustuste süsteemi muude toodete suhtes peale nende, mis on loetletud EMÜ
asutamislepingu II lisas. XXXI lisas loetletud toodete puhul läheneb Portugali Vabariik siiski üldisele soodustuste süsteemile järk-järgult 31.



detsembriks 1992, alates artikli 189 lõikes 2 osutatud tollimaksu baasmääradest. Nende lähendamiste ajakava on samasugune, nagu on sätestatud
artiklis 197.

2. a) Asutamislepingu II lisas loetletud toodete puhul kohaldatakse sätestatud või arvutatud soodusmäärasid järk-järgult Portugali Vabariigi poolt
kaubanduses kolmandate riikidega tegelikult nõutavate tollimaksude suhtes, järgides punktis b osutatud üldmenetlust või artiklites 289 ja 295
osutatud erimenetlusi.

b) Alates 1. märtsist 1986 kohaldab Portugali Vabariik tollimaksu, mille puhul tollimaksu baasmäära ja soodusmäära vahelist erinevust vähendatakse
vastavalt järgmisele ajakavale:

1. märtsil 1986 vähendatakse erinevust 90,9%ni esialgsest erinevusest,

1. jaanuaril 1987 vähendatakse erinevust 81,8%ni esialgsest erinevusest,

1. jaanuaril 1988 vähendatakse erinevust 72,7%ni esialgsest erinevusest,

1. jaanuaril 1989 vähendatakse erinevust 63,6%ni esialgsest erinevusest,

1. jaanuaril 1990 vähendatakse erinevust 54,5%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse erinevust 45,4%ni esialgsest erinevusest,

1. jaanuaril 1992 vähendatakse erinevust 36,3%ni esialgsest erinevusest,

1. jaanuaril 1993 vähendatakse erinevust 27,2%ni esialgsest erinevusest,

1. jaanuaril 1994 vähendatakse erinevust 18,1%ni esialgsest erinevusest,

1. jaanuaril 1995 vähendatakse erinevust 9,0%ni esialgsest erinevusest.

Portugali Vabariik kohaldab soodusmäärasid tervikuna alates 1. jaanuarist 1996.

c) Punktist b kõrvale kaldudes kohaldab Portugali Vabariik ühise tollitariifistiku rubriikidesse nr-d 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 ja 16.05 ning
alamrubriikidesse 05.15 A ja 23.01 B kuuluvate kalatoodete suhtes alates 1. märtsist 1986 tollimaksu, mille puhul tollimaksu baasmäära ja
soodusmäära vahelist erinevust vähendatakse vastavalt järgmisele süsteemile:

1. märtsil 1986 vähendatakse erinevust 87,5%ni esialgsest erinevusest,

1. jaanuaril 1987 vähendatakse erinevust 75,0%ni esialgsest erinevusest,

1. jaanuaril 1988 vähendatakse erinevust 62,5%ni esialgsest erinevusest,

1. jaanuaril 1989 vähendatakse erinevust 50,0%ni esialgsest erinevusest,

1. jaanuaril 1990 vähendatakse erinevust 37,5%ni esialgsest erinevusest;

1. jaanuaril 1991 vähendatakse erinevust 25,0%ni esialgsest erinevusest,

1. jaanuaril 1992 vähendatakse erinevust 12,5%ni esialgsest erinevusest.

Portugali Vabariik kohaldab soodusmäärasid tervikuna alates 1. jaanuarist 1993.

II jagu
Ühenduste kokkulepped teatavate kolmandate riikidega

Artikkel 366

1. Alates 1. jaanuarist 1986 kohaldab Portugali Vabariik artiklis 368 osutatud kokkulepete sätteid.

Üleminekumeetmete ja muudatuste suhtes kehtivad lepinguosaliste kolmandate riikidega sõlmitud protokollid, mis lisatakse kõnealustele
kokkulepetele.

2. Need üleminekumeetmed on kavandatud tagama, et nende lõppedes kehtiks ühenduses suhetes lepinguosaliste kolmandate riikidega ühtne süsteem
ning et liikmesriikide õigused ja kohustused oleksid ühesugused.

3. Nende artiklis 368 loetletud maade suhtes kehtivate üleminekumeetmete raames ei kohtle Portugali Vabariik neid üheski valdkonnas soodsamalt kui



praeguse koosseisuga ühendust.

Eelkõige tuleb kõigi toodete puhul, mille kohta kehtivad praeguse koosseisuga ühenduse suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid käsitlevad
üleminekumeetmed, kehtestada samaks ajavahemikuks samasugused meetmed kõigi artiklis 368 loetletud maade suhtes, kui konkreetsetest
eranditest ei tulene teisiti.

4. Nendele artiklis 368 loetletud maadele ei saa üleminekumeetmete kohaldamise tulemusena Portugali Vabariigi poolt üheski valdkonnas osaks
vähem soodsat kohtlemist kui muudele kolmandatele riikidele. Eelkõige ei saa koguseliste piiranguid käsitlevaid üleminekumeetmeid kavandada artiklis
368 loetletud maade suhtes toodetele, mis on vabad sellistest piirangutest, kui neid imporditakse Portugali muudest kolmandatest riikidest.

Artikkel 367

Kui artikli 366 lõikes 1 osutatud protokolle ei ole ühendusest või Portugali Vabariigist mitteolenevatel põhjustel 1. jaanuariks 1986 sõlmitud, võtab
ühendus vajalikud meetmed selle olukorra lahendamiseks pärast ühinemist.

Igal juhul kohaldab Portugali Vabariik alates 1. jaanuarist 1986 artiklis 368 loetletud riikide suhtes enamsoodustusrežiimi.

Artikkel 368

1. Artikleid 366 ja 367 kohaldatakse järgmiste kokkulepete suhtes:

-Alžeeria, Austria, Egiptuse, Iisraeli, Islandi, Jordaania, Jugoslaavia, Küprose, Liibanoni, Malta, Maroko, Norra, Rootsi, Soome, Süüria, Šveitsi,
Tuneesia ja Türgiga sõlmitud kokkulepped ning muud kolmandate riikidega sõlmitud kokkulepped, mis käsitlevad eranditult EMÜ asutamislepingu II
lisas nimetatud toodetega kauplemist;

-uus, 8. detsembril 1984 alla kirjutatud kokkulepe ühenduse ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahel.

2. AKV-EMÜ teisest konventsioonist ning 31. oktoobril 1979 alla kirjutatud Euroopa Söe- ja Teraseühenduse toodete kokkuleppest tulenevat korraldust
Portugali Vabariigi ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelistes suhetes ei kohaldata.

Artikkel 369

Jõustuvalt 1. jaanuarist 1986 denonsseerib Portugali Vabariik Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni asutamiskonventsiooni, millele on alla
kirjutatud 4. jaanuaril 1960.

III jagu
Tekstiiltooted

Artikkel 370

1. Alates 1. jaanuarist 1986 kohaldab Portugali Vabariik 20. detsembri 1973. aasta kokkulepet rahvusvahelise tekstiilikaubanduse kohta ja ühenduse
poolt selle kokkuleppe alusel või kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolseid kokkuleppeid. Nende kokkulepete kohandamise protokollide suhtes peab
ühendus läbirääkimisi kokkulepete osapoolteks olevate kolmandate riikidega, et sätestada Portugali eksportimise vabatahtlik piiramine selliste toodete
ja sellise päritolu puhul, mille suhtes kehtivad piirangud ühendusse eksportimisel.

2. Kui neid protokolle ei ole 1. jaanuariks 1986 sõlmitud, võtab ühendus meetmed, mis on ette nähtud selle olukorra lahendamiseks ja käsitlevad va-
jalikke üleminekukohandusi, tagamaks, et ühendus rakendab kõnealuseid kokkuleppeid.

6. PEATÜKK
Finantssätted

Artikkel 371



1. 21. aprilli 1970. aasta otsust liikmesriikide rahaliste osamaksete asendamise kohta ühenduse omavahenditega, edaspidi "21. aprilli 1970. aasta
otsus", kohaldatakse vastavalt artiklitele 372-375.

2. Iga viidet 21. aprilli 1970. aasta otsusele käesoleva peatüki artiklites tuleb alates ühenduse omavahendite süsteemi käsitleva nõukogu 7. mai 1985.
aasta otsuse jõustumisest mõista osutavana nimetatud otsusele.

Artikkel 372

21. aprilli 1970. aasta otsuse artikli 2 punktis a nimetatud "põllumajandusmaksudeks" nimetatav tulu hõlmab ka artiklite 233-345, artikli 210 lõike 3
ja artikli 213 alusel Portugali ja teiste liikmesriikide ning Portugali ja kolmandate riikide vahelises kaubanduses impordilt sissenõutud summadest
saadavat tulu.

See tulu hõlmab siiski eelmises lõigus osutatud lõive ja muid summasid, mida nõutakse artiklite 309-341 alusel etapiviisilise ülemineku alla kuuluvatelt
toodetelt, üksnes alates teise etapi algusest.

Olenemata eelmise lõigu sätetest võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt otsustada, et Portugali poolt teistest liikmesriikidest teravilja
importimisel kohaldatavatest "ühinemise" hüvitissummadest saadud tulu tagastatakse Portugalile enne esimese etapi lõppu ulatuses ja korras, mis
tuleb kindlaks määrata, ning mitte kauem kui kahe aasta jooksul.

Artikkel 373

21. aprilli 1970. aasta otsuse artikli 2 punktis b nimetatud "tollimaksudeks" nimetatav tulu hõlmab kuni 31. detsembrini 1992 tollimakse, mis on
arvutatud nii, nagu oleks Portugali Vabariik kaubanduses kolmandate riikidega alates ühinemisest kohaldanud ühise tollitariifistikuga kindlaksmääratud
maksumäärasid ning muude ühenduse poolt kohaldatavate soodusrežiimidega kindlaksmääratud vähendatud määrasid. Määruse nr 136/66/EMÜ alla
kuuluvate õliseemnete ja -viljade ning neist saadud toodete ja artiklite 309-341 alusel etapiviisilise ülemineku alla kuuluvate põllumajandussaadustega
seonduvate tollimaksude suhtes kohaldatakse sama reeglit kuni 31. detsembrini 1995.

Selle tulu hulka ei kuulu esimese etapi jooksul siiski artiklite 309-341 alusel etapiviisilise ülemineku alla kuuluvate ning Portugali imporditavate
põllumajandussaaduste suhtes kehtestatud tollimaksud.

Ühenduse poolt käesoleva akti artikli 210 lõike 3 alusel vastu võetud eeskirjade kohaldamisel ning esimesest lõigust kõrvale kaldudes vastavad
tollimaksud kõnealuste eeskirjadega tootmisel kasutatud kolmandate riikide toodetele kinnitatud tasakaalustusmakse määra põhjal arvutatud
summale.

Portugali Vabariik arvutab need tollimaksud igal kuul ühe kuu tollideklaratsioonide alusel. Nõnda kõnealusel kuul registreeritud andmete põhjal
arvutatud tollimaksud tehakse komisjonile kättesaadavaks määruses (EMÜ, EURATOM, ESTÜ) nr 2891/77 määratletud tingimustel.

Alates 1. jaanuarist 1993 hakatakse kõiki tasumisele kuuluvaid tollimakse nõudma täies ulatuses. Artiklites 309-341 osutatud etapiviisilise ülemineku
alla kuuluvate toodete ning määruse nr 136/66/EMÜ alla kuuluvate õliseemnete ja -viljade ning neist saadud toodete puhul hakatakse tollimaksu täies
ulatuses nõudma siiski alates 1. jaanuarist 1996.

Artikkel 374

Käibemaksust või 21. aprilli 1970. aasta otsuse artikli 4 lõigete 1-5 alusel rahvamajanduse kogutoodangul põhinevast rahalisest osamaksest laekuvate
omavahendite alusel kindlaksmääratud maksusummad tuleb alates 1. jaanuarist 1986 tasuda täies ulatuses.

Kuuenda nõukogu direktiivi 77/388/EMÜ artikli 15 lõikes 15 osutatud erand ei mõjuta esimese lõike alusel tasumisele kuuluvat tollimaksusummat.

Ühendus maksab Portugali Vabariigile Euroopa ühenduste üldeelarve eraldi kuluartiklina tagasi osa käibemaksust või sisemajanduse kogutoodangul
põhinevast rahalisest osamaksest laekuvate omaressursside alla tehtud maksetest nende komisjoni käsutusse andmisele järgneva kuu jooksul
järgmise korra kohaselt:

-87% aastal 1986,

-70% aastal 1987,



-55% aastal 1988,

-40% aastal 1989,

-25% aastal 1990,

-5% aastal 1991.

Seda järjest väheneva tagasimakse protsenti ei kohaldata summa suhtes, mis vastab Portugali panusele nõukogu 7. mai 1985. aasta otsuse
(ühenduste omavahendite süsteemi kohta) artikli 3 lõike 3 punktides b, c ja d sätestatud Ühendkuningriigi kasuks tehtava mahaarvamise
rahastamises.

Artikkel 375

Selleks et Portugali Vabariik ei peaks kandma ühendusele liikmesriikide poolt enne 1. jaanuari 1986 tehtud ettemaksete tagasimaksmise kulusid, saab
Portugali Vabariik kõnealuse tagasimaksmise eest rahalist hüvitist.

7. PEATÜKK
Muud sätted

Artikkel 376

Olenemata ESTÜ asutamislepingu artiklist 60 ja selle rakenduseeskirjadest võivad Portugali teraseettevõtted Assooride ja Madeira autonoomsetes
piirkondades kuni 31. detsembrini 1992 kohaldada cif-sihtsadamahinda, mis võrdub Portugali Vabariigi mandriosas kehtiva ekvivalentse hinnaga.

Artikkel 377

Portugali Vabariik võib kuni 31. detsembrini 1992 teha erandi EMÜ asutamislepingu artikli 95 sätetest Assooride ja Madeira autonoomsetes
piirkondades toodetud töödeldud tubaka suhtes kehtiva aktsiisimaksu osas tingimustel, mis on esitatud XXXII lisas nõukogu direktiivi 72/464/EMÜ (19.
detsember 1972) kohaldamise kohta.

IV JAOTIS
MUUD SÄTTED

Artikkel 378

1. Käesoleva akti XXXII lisas loetletud akte kohaldatakse uute liikmesriikide suhtes vastavalt selles lisas sätestatud tingimustele.

2. Hispaania Kuningriigi või Portugali Vabariigi asjakohaselt põhjendatud taotluse korral võib nõukogu ühehäälselt ja komisjoni ettepaneku põhjal võtta
enne 1. jaanuari 1986 meetmeid, mis kujutavad endast ajutisi erandeid ühenduse institutsioonide aktidest, mis on vastu võetud ajavahemikus 1.
jaanuarist 1985 kuni käesolevale aktile allakirjutamise kuupäevani.

Artikkel 379

1. Kui mis tahes majandussektoris tekib enne 1. jaanuari 1992 tõsiseid ja püsima kippuvaid raskusi või raskusi, mis võivad tingida mõne piirkonna
majandusolukorra tõsise halvenemise, võib uus liikmesriik taotleda luba kaitsemeetmete võtmiseks, et parandada kõnealust olukorda ja kohandada
vaadeldav sektor ühisturumajandusega.

Samadel asjaoludel võib iga praegune liikmesriik taotleda luba kaitsemeetmete võtmiseks ühe või mõlema uue liikmesriigi suhtes.

Seda sätet kohaldatakse kuni 31. detsembrini 1995 selliste toodete või sektorite suhtes, mille puhul käesolev akt lubab teha ajutisi ühesuguse
kestusega erandeid.

2. Asjaomase riigi avalduse põhjal määrab komisjon kiirmenetluse korras kindlaks kaitsemeetmed, mida ta peab vajalikuks, täpsustades nende
rakendamise viisi ja tingimused.



Tõsiste majandusraskuste korral ja asjaomase liikmesriigi selgesõnalisel taotlusel teeb komisjon otsuse viie tööpäeva jooksul alates koos asjakohase
taustteabega esitatud taotluse saamisest. Nõnda otsustatud meetmed kohalduvad viivitamata.

Põllumajandus- ja kalandussektoris, kus praeguse koosseisuga ühenduse ja ühe või teise uue liikmesriigi vaheline või nende omavaheline kaubandus
põhjustab või võib põhjustada tõsiseid häireid mõne liikmesriigi turul, teeb komisjon, ilma et see piiraks II ja III jaotise 3. peatüki sätete kohaldamist,
asjaomase liikmesriigi taotluse põhjal otsuse selliste kaitsemeetmete rakendamiseks, mida ta peab vajalikuks, 24 tunni jooksul alates sellise taotluse
saamisest. Nõnda kehtestatud meetmed kohalduvad viivitamata ning võtavad arvesse kõigi osapoolte huve, eelkõige transpordiprobleeme.

3. Lõike 2 alusel lubatavad meetmed võivad hõlmata erandeid EMÜ asutamislepingu, ESTÜ asutamislepingu ja käesoleva akti eeskirjadest sellises
ulatuses ja sellise aja jooksul, nagu on möödapääsmatult vaja lõikes 1 osutatud eesmärkide saavutamiseks. Eelistatakse selliseid meetmeid, mis kõige
vähem häirivad ühisturu toimimist.

4. Kui Luksemburgi Suurhertsogiriigi tööturul tekib tõsiseid ja püsima kippuvaid raskusi, võib nimetatud riik taotleda lõike 2 esimeses ja teises lõigus
sätestatud korra kohaselt ning lõikes 3 toodud tingimustel luba kohaldada ajutiselt kuni 31. detsembrini 1995 töökohavahetust käsitlevate siseriiklike
eeskirjade raames kaitsemeetmeid uute liikmesriikide kodanikest töötajate suhtes, keda on lubatud tööleasumiseks sisse rännata Luksemburgi pärast
loa saamise kuupäeva.

Artikkel 380

1. Kui komisjon enne käesoleva akti alusel igaks üksikjuhuks sätestatud üleminekumeetmete kohaldamise perioodi lõppu liikmesriigi või muu
huvitatud poole taotluse põhjal ning vastavalt eeskirjadele, mille nõukogu kehtestab ühinemisel komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud
häälteenamusega, leiab, et praeguse koosseisuga ühenduse ja uute liikmesriikide vahel või uute liikmesriikide endi vahel esineb dumpingut,
adresseerib ta isikule või isikutele, kellest selline tegevus on alguse saanud, soovituse eesmärgiga see lõpetada.

Kui selline tegevus peaks jätkuma, lubab komisjon kahjukannatanud liikmesriigil või -riikidel võtta kaitsemeetmeid, mille tingimused ja üksikasjad
määrab kindlaks komisjon.

2. Käesoleva artikli kohaldamisel EMÜ asutamislepingu II lisas loetletud toodete suhtes hindab komisjon kõiki asjassepuutuvaid tegureid, eriti
hinnataset, millega neid tooteid mujalt kõnealusele turule imporditakse, kusjuures võetakse arvesse EMÜ asutamislepingu põllumajandust käsitlevaid
sätteid, eriti selle artiklit 39.

3. Enne ühinemist määruse (EMÜ) nr 2176/84 ja otsuse 2177/84/ESTÜ alusel uute liikmesriikide suhtes kehtestatud meetmed ning enne ühinemist
uute liikmesriikide dumpinguvastaste õigusaktide alusel praeguse koosseisuga ühenduse suhtes kehtestatud meetmed jäävad ajutiselt jõusse ning
komisjon vaatab nad uuesti üle ja otsustab, kas neid tuleb muuta või kehtetuks tunnistada. Selline muutmine või kehtetukstunnistamine on olenevalt
olukorrast kas komisjoni või asjaomaste siseriiklike ametiasutuste ülesanne. Hispaanias, Portugalis või praeguse koosseisuga ühenduses enne
ühinemist algatatud menetlused toimuvad lõike 1 sätete kohaselt.

VIIES OSA

Käesoleva akti rakendussätted

I JAOTIS
INSTITUTSIOONIDE TÖÖLERAKENDAMINE

Artikkel 381

Euroopa Parlament tuleb kokku hiljemalt ühe kuu möödudes ühinemisest. Euroopa Parlament teeb oma kodukorras kohandused, mida ühinemine
vajalikuks muudab.

Artikkel 382

Nõukogu teeb oma kodukorras kohandused, mida ühinemine vajalikuks muudab.



Artikkel 383

1. Ühinemisel laiendatakse komisjoni kolme lisaliikme määramisega ja laiendatud komisjoni liikmete hulgast nimetatakse ametisse kuues asepresident.
Nende liikmete ametiaeg lõpeb samal ajal kui nende liikmete oma, kes on ametis ühinemise kuupäeval.

Kuuenda asepresidendi ametiaeg lõpeb samal ajal kui ülejäänud viie asepresidendi oma.

2. Enne 31. detsembrit 1986 kontrollib komisjon esimest korda, kas tuleks kohaldada Euroopa ühenduste ühtse nõukogu ja ühtse komisjoni
asutamislepingu artikli 14 neljandat lõiku.

3. Komisjon teeb oma kodukorras kohandused, mida ühinemine vajalikuks muudab.

Artikkel 384

1. Ühinemisel määratakse Euroopa Kohtusse kaks kohtunikku.

2. Ühe vastavalt lõikele 1 ametisse nimetatud kohtuniku ametiaeg lõpeb 6. oktoobril 1988. See kohtunik valitakse loosi teel. Teise kohtuniku ametiaeg
lõpeb 6. oktoobril 1991.

3. Ühinemisel nimetatakse ametisse kuues kohtujurist. Tema ametiaeg lõpeb 6. oktoobril 1988.

4. Kohus teeb oma kodukorras kohandused, mida ühinemine vajalikuks muudab. Selliselt kohandatud kodukorra suhtes on vaja nõukogu ühehäälset
heakskiitu.

5. Pooleliolevate kohtuasjade lahendamise puhul, mille suuline menetlus on Euroopa Kohtus alanud enne 1. jaanuari 1986, tulevad kohtu täiskogu või
kojad kokku ühinemiseelses koosseisus ja kohaldavad kodukorda, mis kehtis 31. detsembril 1985.

Artikkel 385

Ühinemisel laiendatakse kontrollikoda kahe lisaliikme nimetamisega. Nende liikmete ametiaeg lõpeb 17. oktoobril 1987.

Artikkel 386

Ühinemisel laiendatakse majandus- ja sotsiaalkomiteed 33 liikme määramisega, kes esindavad uutes liikmesriikides majandus- ja ühiskondliku
tegevuse eri valdkondi. Nende liikmete ametiaeg lõpeb samal ajal kui nende liikmete oma, kes on ametis ühinemise ajal.

Artikkel 387

Ühinemisel laiendatakse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse nõuandekomiteed lisaliikmete nimetamisega. Nende liikmete ametiaeg lõpeb samal ajal kui
nende liikmete oma, kes on ametis ühinemise ajal.

Artikkel 388

Ühinemisel laiendatakse teadus- ja tehnikakomiteed viie lisaliikme nimetamisega. Nende liikmete ametiaeg lõpeb samal ajal kui nende liikmete oma,
kes on ametis ühinemise ajal.

Artikkel 389



Ühinemisel laiendatakse valuutakomiteed uusi liikmesriike esindavate liikmete nimetamisega. Nende ametiaeg lõpeb samal ajal kui nende liikmete
oma, kes on ametis ühinemise ajal.

Artikkel 390

Asutamislepingutega asutatud komiteede eeskirjadesse ja kodukorda tehakse pärast ühinemist niipea kui võimalik kohandused, mis on ühinemise
tõttu vajalikuks muutunud.

Artikkel 391

1. XXXIII lisas loetletud komiteede uute liikmete ametiaeg lõpeb samal ajal kui nende liikmete oma, kes on ametis ühinemise ajal.

2. Ühinemisel uuendatakse XXXIV lisas loetletud komiteede liikmeskond täielikult.

II JAOTIS
INSTITUTSIOONIDE AKTIDE KOHALDATAVUS

Artikkel 392

Alates ühinemisest käsitletakse uusi liikmesriike EMÜ asutamislepingu artikli 189 ja EURATOMi asutamislepingu artikli 161 tähenduses direktiivide ja
otsuste ning ESTÜ asutamislepingu artikli 14 tähenduses soovituste ja otsuste adressaatidena ning leitakse, et neile on selliste direktiivide, soovituste
ja otsuste kohta teatatud, kui kõnealused direktiivid, soovitused ja otsused on tehtud teatavaks kõikidele praegustele liikmesriikidele.

Artikkel 393

Käesoleva akti XXXV lisas loetletud aktide kohaldamist lükatakse igas uues liikmesriigis edasi kuni kõnealuses loetelus määratud kuupäevadeni.

Artikkel 394

1. Kuni 1. märtsini 1986 lükatakse edasi:

a) põllumajandustoodete tootmiseks ja nendega kauplemiseks ning teatavate erikorra alla kuuluvate põllumajandussaadustest valmistatavate
toodetega kauplemiseks kehtestatud ühenduse eeskirjade rakendamine uutes liikmesriikides; ja

b) käesoleva aktiga nendesse eeskirjadesse tehtud muudatuste, sealhulgas artiklist 396 tulenevate muudatuste kohaldamine praeguse koosseisuga
ühenduse suhtes.

2. Lõiget 1 ei kohaldata ühenduse institutsioonide ühise põllumajanduspoliitika valdkonda kuuluvate aktide nende muudatuste suhtes, mis jõustuvad
vastavalt artiklile 396, määrates kindlaks häälte arvu, mis alates ühinemisest väljendab kvalifitseeritud häälteenamust põllumajandussfääris
moodustatud korralduskomiteede või muude samalaadsete komiteede töökorra raames.

3. Kuni 28. veebruarini 1986 kehtib kaubanduses, kus osalevad ühelt poolt üks uus liikmesriik ja teiselt poolt algkoosseisuga ühendus, teine uus
liikmesriik või kolmandad riigid, enne ühinemist kehtinud kord.

Artikkel 395

Uued liikmesriigid jõustavad meetmed, mida on vaja, et nad võiksid alates ühinemise kuupäevast järgida EÜ asutamislepingu artikli 189 ja EURATOMi
asutamislepingu artikli 161 tähenduses direktiive ja otsuseid ning ESTÜ asutamislepingu artikli 14 tähenduses soovitusi ja otsuseid, kui XXXVI lisa
loetelus ega käesoleva akti muudes sätetes ei ole ette nähtud muud tähtaega.



Artikkel 396

1. Käesolevas aktis ja selle lisades nimetamata muudatused ühenduste institutsioonide aktides, mis institutsioonid on teinud lõikes 2 sätestatud korra
kohaselt enne ühinemist, et viia kõnealused aktid vastavusse käesoleva akti ja eriti selle neljanda osa sätetega, jõustuvad alates ühinemisest.

2. Vajalikud tekstid koostab nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega ja komisjoni ettepaneku põhjal või komisjon, vastavalt sellele, kumb nendest
institutsioonidest on vastu võtnud esialgse akti.

Artikkel 397

Enne ühinemist vastu võetud ning nõukogu või komisjoni poolt hispaania või portugali keeles koostatud ühenduse institutsioonide aktide tekstid on
alates ühinemise kuupäevast autentsed samadel tingimustel kui seitsmes senises keeles koostatud tekstid. Need avaldatakse Euroopa Ühenduste
Teatajas, kui praegustes keeltes koostatud tekstid on selliselt avaldatud.

Artikkel 398

Ühinemise ajal olemas olevad kokkulepped, otsused ja kooskõlastatud tegevus, mis ühinemise tõttu jäävad ESTÜ asutamislepingu artikli 65
reguleerimisalasse, tuleb kolme kuu jooksul alates ühinemisest teha teatavaks komisjonile. Üksnes teatavaks tehtud kokkulepped ja otsused jäävad
ajutiselt jõusse kuni komisjoni otsuseni.

Artikkel 399

Kolme kuu jooksul alates ühinemisest edastavad uued liikmesriigid komisjonile õigus- või haldusnormid, mille eesmärk on vastavalt EURATOMi
asutamislepingu artiklile 33 tagada töötajate ja avalikkuse tervise kaitse ioniseeritud kiirgusest tulenevate ohtude eest nende liikmesriikide
territooriumil.

III JAOTIS
LÕPPSÄTTED

Artikkel 400

Käesolevale aktile liidetud I-XXXVI lisa ja protokollid nr 1-25 on käesoleva akti lahutamatu osa.

Artikkel 401

Prantsuse Vabariigi valitsus annab Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi valitsusele üle Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu ja seda
lepingut muutnud lepingute tõestatud koopiad.

Artikkel 402

Itaalia Vabariigi valitsus annab Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi valitsusele üle Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu, Euroopa
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu ning neid lepinguid muutnud või täiendanud lepingute, sealhulgas Taani Kuningriigi, Iirimaa ning Suurbri-
tannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Kreeka Vabariigi Euroopa Majandusühendusega ja Euroopa Aatomienergiaühendusega ühinemise lepingute
tõestatud koopiad hollandi, iiri, itaalia, inglise, kreeka, prantsuse, saksa ja taani keeles.

Nende lepingute hispaania- ja portugalikeelne tekst lisatakse käesolevale aktile. Need tekstid on autentsed samadel tingimustel kui praegustes keeltes
koostatud tekstid, millele on osutatud esimeses lõigus.

Artikkel 403

Euroopa Ühenduste Nõukogu peasekretär annab uute liikmesriikide valitsustele üle Euroopa Ühenduste Nõukogu peasekretariaadi arhiivis hoiul olevate



rahvusvaheliste kokkulepete tõestatud koopiad.

* Ühinemisdokumentide parandused on tekstis arvesse võetud.

1 Sealhulgas Portugalile eraldatav osa.

LISAD

I LISA

Ühinemisakti artiklis 26 sätestatud nimekiri

I. TOLLIALASED ÕIGUSAKTID

1. Järgmiste õigusaktide osutatud artiklites asendatakse arv "nelikümmend viis" arvuga "viiskümmend neli".

a) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 802/68, 27. juuni 1968 (EÜT L 148, 28.6.1968, lk 1), muudetud:

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1318/71, 21. juuni 1971 (EÜT L 139, 25.6.1971, lk 6),

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17):

artikli 14 lõige 2.

b) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 222/77, 13. detsember 1976 (EÜT L 38, 9.2.1977, lk 1), viimati muudetud:

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 983/79, 14. mai 1979 (EÜT L 123, 19.5.1979, lk 1),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3813/81, 15. detsember 1981 (EÜT L 383, 31.12.1981, lk 28),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3617/82, 17. detsember 1982 (EÜT L 382, 31.12.1982, lk 6):

artikli 57 lõige 2.

c) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1224/80, 28. mai 1980 (EÜT L 134, 31.5.1980, lk 1), muudetud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3193/80, 8. detsember
1980 (EÜT L 333, 11.12.1980, lk 1):

artikli 19 lõige 2.

d) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 636/82, 16. märts 1982 (EÜT L 76, 20.3.1982, lk 1):

artikli 12 lõike 3 punkt a.

e) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 918/83, 28. märts 1983 (EÜT L 105, 23.4.1983, lk 1):

artikli 143 lõige 2.

f) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3/84, 19. detsember 1983 (EÜT L 2, 4.1.1984, lk 1), muudetud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1568/84, 4. juuni 1984
(EÜT L 151, 7.6.1984, lk 5):

artikli 15 lõige 2.

g) Nõukogu direktiiv 69/73/EMÜ, 4. märts 1969 (EÜT L 58, 8.3.1969, lk 1), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu direktiiviga 72/242/EMÜ, 27. juuni 1972 (EÜT L 151, 5.7.1972, lk 16),

- nõukogu direktiiviga 76/119/EMÜ, 18. detsember 1975 (EÜT L 24, 30.1.1976, lk 58),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 83/89/EMÜ, 7. veebruar 1983 (EÜT L 59, 5.3.1983, lk 1),

- nõukogu direktiiviga 83/307/EMÜ, 13. juuni 1983 (EÜT L 162, 22.6.1983, lk 20), parandatud (EÜT L 272, 5.10.1983, lk 22),

- komisjoni direktiiviga 84/444/EMÜ, 26. juuli 1984 (EÜT L 245, 14.9.1984, lk 28):

artikli 28 lõige 2.

h) Nõukogu direktiiv 76/308/EMÜ, 15. märts 1976 (EÜT L 73, 19.3.1976, lk 18), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),



- nõukogu direktiiviga 79/1071/EMÜ, 6. detsember 1979 (EÜT L 331, 27.12.1979, lk 10):

artikli 22 lõige 2.

i) - õukogu direktiiv 79/695/EMÜ, 24. juuli 1979 (EÜT L 205, 13.8.1979, lk 19), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 81/465/EMÜ, 24. juuni 1981 (EÜT L 183, 4.7.1981, lk 34),

- nõukogu direktiiviga 81/853/EMÜ, 19. oktoober 1981 (EÜT L 319, 7.11.1981, lk 1):

artikli 26 lõige 2.

2. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1062/69, 6. juuni 1969 (EÜT L 141, 12.6.1969, lk 31), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Lisas asendatakse vormi "Sertifikaat" tekst järgmisega:

"CERTIFIKAT / BESCHEINIGUNG / (kreekakeelne tekst) / CERTIFICATE / CERTIFICADO / CERTIFICAT / CERTIFICATO /CERTIFICAAT/CERTIFICADO/

nr. / Nr./ (kreekakeelne tekst) / No / no / no/ n. / nr. / no.

for tilberedte produkter betegnet "oste-fondue" i engangsemballage med et nettoindhold på mindre end eller lig med 1 kg

für "Käsefondue" genannte Zubereitungen in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger

(kreekakeelne tekst)

for preparations known as "cheese fondues" put up in immediate packings of a net capacity of 1 kilogram or less

para las preparaciones llamadas "fondues" presentadas en envases inmediatos con un contenido neto inferior o igual a 1 kg

pour les préparations dites "fondues" présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kilogramme

per le preparazioni dette "fondute" presentate in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

voor de preparaten "fondues" genaamd, in onmiddellijke verpakking, met een netto-inhoud van 1 kg of minder

para as preparacões denominadas "fondues" apresentadas em embalagens imediatas com um conteúdo líquido inferior ou igual a 1 kg

Vedkommende myndighed / Die zuständige Stelle / (kreekakeelne tekst) / The competent authority /
La autoridad competente / L'autorité compétente / L'autorità competente / De bevoegde autoriteit /
A autoridade competente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bekræfter, at sendingen på

bescheinigt, daß die Sendung von

(kreekakeelne tekst)

certifies that the parcel of

certifica que la partida de

certifie que le lot de

certifica che la partita di

bevestigt dat de partij van

certifica que o lote de

kilogram af produktet, omhandlet i faktura nr. af
Kilogramm, für welche die Rechnung Nr. vom
(kreekakeelne tekst)
kilograms of product, covered by invoice No. of
kilogramos, objeto de la factura n˚ … de
kilogrammes de produit, faisant l'objet de la facture n˚ du
chilogrammi di prodotto, oggetto della fattura n. del
kilogram van het produkt, waarvoor factuur nr. van
quilogramas de produto a que se refere a factura n˚. … de

udstedt af/ ausgestellt wurde durch / (kreekakeelne tekst) / issued by / expedida por / délivrée par / emessa da / afgegeven door /amitida por:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oprindelsesland / Unsprungsland / (kreekakeelne tekst)/ country of origin/ país de origen / pays d'origine / paese d'origine / land van oorsprong / país
de origem:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bestemmelsesland / Bestimmungsland / (kreekakeelne tekst) / country of destination / país de destino / pays de destination / paese destinatario /
land van bestemming/ país de destino:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



svarer til følgende karakteristika:

folgende Merkmale aufweist:

(kreekakeelne tekst):

has the following characteristics:

responde a las características siguientes:

répond aux caractéristiques suivantes:

risponde alle seguenti caratteristiche:

de volgende kenmerken vertoont:

satisfaz as características seguintes:

Dette produkt har et vægtindhold af mælkefedt på mindst 12 og højst 18 procent.

Dieses Erzeugnis hat einen Gehalt an Milchfett von 12 oder mehr, jedoch weniger als 18 Gewichtshundertteilen.

(kreekakeelne tekst)

This product has a milkfat content equal to or exceeding 12% and less than 18% by weight.

Este producto tiene un contenido en peso de materias grasas procedente de la lecne igual o superior al 12% e inferior al 18%.

Ce produit a une teneur en poids en matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%.

Tale prodotto ha un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%.

Dit produkt heeft een gehalte aan van me lk afkomstige vetstoffen gelijk aan of hoger dan 12%, doch lager dan 18%.

Este produto tem um teor, em peso, de matérias gordas provenientes do leite igual ou superior a 12% e inferior a 18%.

Fremstillet af smelteost, ved hvis fabrikation der ikke er anvendt andre ostesorter end Emmentaler eller Gruyère,

Es ist hergestellt aus Schmelzkäse, zu dessen Erzeugung keine anderen Käsesorten als Emmentaler oder Greyerzer verwendet wurden,

(kreekakeelne tekst)

It is prepared with processed cheeses made exclusively from Emmental or Gruyère cheese,

Ha sido obtenido a partir de quesos fundidos en cuya fabricación se han utilizado solamente Emmental o Gruyère,

Il a été obtenu à partir de fromages dans la fabrication desquels ne sont entrés d'autres fromages que l'emmental ou le gruyère,

È stato ottenuto con formaggi fusi per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental o Gruviera,

Het werd verkregen uit gesmolten kaas, waarin bij de fabricatie ervan geen andere kaassoorten dan Emmental of Gruyère werden verwerkt,

Foi obtido a partir de queijos fundidos em cujo fabrico só entram os queijos Emmental ou Gruyère,

med tilsætning af hvidvin, kirsebærbrændevin (kirsch), stivelse og krydderier.

mit Zusätzen von Weißwein, Kirschwasser, Stärke und Gewürzen.

(kreekakeelne tekst)

with added white wine, kirsch, starch and spices.

con la adición de vino blanco, aguardiente de cerezas (kirsch), fécula y especias.

avec adjonction de vin blanc, d'eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d'épices.

con l'aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie.

met toevoeging van witte wijn, brandewijn van kersen (kirsch), zetmeel en specerijen.

com adição de vinho branco, aguardente de cerejas (kirsch), fécula e especiarias.

De ved fabrikationen anvendte Emmentaler- eller Gruyère-oste er fremstillet i eksportlandet.

Die zu seiner Herstellung verwendeten Käsesorten Emmentaler oder Greyerzer sind im Ausfuhrland erzeugt worden.

(kreekakeelne tekst)

The Emmental and Gruyère cheeses used in its manufacture were made in the exporting country.

Los quesos Emmental o Gruyère utilizados en su fabricación han sido obtenidos en el país exportador.

Les fromages emmental ou gruyère utilisés a sa fabrication ont été fabriqués dans le pays exportateur.

I formaggi Emmental o Gruviera utilizzati per la sua fabbricazione sono stati fabbricati nel paese esportatore.

De voor de bereiding ervan verwerkte Emmentaler of Gruyère kaassoorten werden in het uitvoerland bereid.

Os queijos Emmental ou Gruyère utilizados no seu fabrico foram produzidos no país exportador.



Sted og dato for udstedelsen:

Ausstellungsort und -datum:

(kreekakeelne tekst)

Place and date of issue:

Lugar y fecha de expedición:

Lieu et date d'émission:

Luogo e data d'emissione:

Plaats en datum van afgifte:

Local e data de emissão:

Den udstedende myndigheds stempel:

Stempel der ausstellenden Stelle:

(kreekakeelne tekst)

Stamp of issuing body:

Sello del organismo expedidor:

Cachet de l'organisme émetteur:

Timbro dell'organismo emittente:

Stempel van het met de afgifte belaste bureau:

Carimbo do organismo emissor:

Underskrift(er):

Unterschrift(en):

(kreekakeelne tekst)

Signature(s):

Firma(s):

Signature(s):

Firma(e):

Handtekening(en):

Assinatura(s):"

3. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2552/69, 17.detsember 1969 (EÜT L 320, 20.12.1969, lk 19), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 768/73 (26. veebruar 1973) (EÜT L 77, 26.3.1973, lk 25),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

I lisas asendatakse "Autentsussertifikaadi" tekst järgmisega:

"BILAG I - ANHANG I - (kreekakeelne tekst) - ANNEX I - ANEXO I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

Ægtheds certifikat / Echtheitszeugnis / (kreekakeelne tekst) / Certificate of authenticity / Certificado de autenticidad / Certificat d'authenticité /
Certificato di autenticità / Certificaat van echtheid / Certificado de autenticidade

(nr. / Nr. / (kreekakeelne tekst) / No / nº / nº / n. / nr. / nº.)

BOURBON WHISKEY

Afsender (navn og adresse) Forsendelsesmåde, skib/fly
Absender (Name und Adresse) Verschifft durch M/S - versandt durch

Flugzeug
(kreekakeelne tekst) (kreekakeelne tekst)
Consignor (name and address) Shipped by S/S - by air
Remitente (nombre y direccion) Remitido por barco - por avión
Expéditeur (nom et adresse) Expédié par bateau - par avion
Speditore (cognome e indirizzo) Spedito per nave - con aeroplano



Afzender (naam en adres) Verscheept per schip - verzonden per
vliegtuig

Expeditor (nome e endereço) Expedido por barco - por avião

Modtager (navn og adresse) Destinataire (nom et adresse)
Empfänger (Name und Adresse) Destinatario (cognome e indirizzo)
(kreekakeelne tekst) Ontbieder (naam en adres)
Consignee (name and address) Destinatario (nome e endereço)
Destinatario (nombre y direccion)

Antal kolli

Anzahl der
Packstücke

(kreeka-
keelne
tekst)

Number of
packages

Numero de
bultos

Nombre
des colis

Numero dei
colli

Aantal colli

Quantidade
de volumes

Mærker og
numero

Zeichen u.
Nummern

(kreeka-
keelne
tekst)

Serial
numbers
and marks

Marcas y
numeros

Marques
numéros

Marche e
numeri

Merken en
nummers

Marcas e
numeros

Antal / Anzahl /
(kreekakeelne
tekst) / Quantity /
Cantidad / Nombre
/ Quantità / Aantal
/ Quantidade

Vægt / Gewicht /
(kreekakeelne
tekst) / Weight /
Poids / Peso /
Gewicht / Peso

Kvantum

Menge

(kreeka-
keelne
tekst)

Quantity

Cantidad

Quantité

Quantità

Hoeveelheid

Quantidade

(l)

Bemærkninger

Bemerkungen

(kreekakeelne
tekst)

Observations

Observaciones

Observations

Osservazioni

Opmerkingen

Observações

Fade

Fässer

(kreeka-
keelne
tekst)

Casks

Barriles

Fûts

Fusti

Fusten

Cascos

Flasker

Flaschen

(kreeka-
keelne
tekst)

Bottles

Butellas

Bouteilles

Bottiglie

Flessen

Gariafas

brutto

brutto

(kreeka-
keelne
tekst)

gross

bruto

brut

lordo

bruto

bruto

netto

netto

(kreeka-
keelne
tekst)

net

neto

net

netto

netto

liquido

The Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms bekræfter, at forannævnte Bourbon-whisky med en styrke på højst 160° proof (80° Gay-Lussac) er
fremstillet i USA i en arbejdsgang udelukkende ved destillering af gæret urt af en kornblanding indeholdende mindst 51 % majs, og at den er lagret i
mindst 2 år i nye, indvendigt forkullede egetræsfade.

Das Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms bestätigt, daß der obengenannte Bourbon-Whiskey in den USA unmittelbar mit einer Stärke von
höchstens 160° proof (80° Gay-Lussac) durch Destillation aus vergorener Getreidemaische mit einem Anteil an Mais von mindestens 51
Gewichtshundertteilen hergestellt wurde und daß er mindestens 2 Jahre in neuen, innen angekohlten Eichenfässern gelagert hat.

(kreekakeelne tekst)

The Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifies that the above Bourbon whiskey was distilled in the United States at not exceeding 160° proof
(80° Gay-Lussac) from a fermented mash of grain of which not less than 51 % was corn grain (maize) and aged for not less than two years in charred
new oak containers.

El Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifica que el whisky Bourbon descrito anteriormente ha sido obtenido en USA directamente a 160° proof
(80° Gay-Lussac) como maximo, exclusivamente por destilación de mostos fermentados de una mezcia de cereales que contienen como mínimo 51%
de maiz y que ha envejecido al menos durante dos años em barriles de roble nuevos, superficialmente carbonizados.

Le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifie que le whisky Bourbon décrit ci-dessus a été obtenu aux États-Unis directement à 160 degrés
proof (80 degrés Gay-Lussac) au maximum, exclusivement par distillation de moûts fermentés d'un mélange de céréales contenant au moins 51 % de
grains de maïs et qu'il a vieilli pendant au moins deux ans en fûts de chéne neufs superficiellement carbonisés.

Il Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, certifica che il whiskey Bourbon sopra descritto è stato ottenuto negli USA direttamente a non più di 160°
proof (80° Gay-Lussac) esclusivamente per distillazione di mosti fermentati di una miscela di cereali contenente almeno 51 % di granturco e che è
stato invecchiato per almeno due anni in fusti nuovi di quercia carbonizzati superficialmente.

Het Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms verklaart dat de hierboven omschreven Bourbon whiskey met een sterkte van niet meer dan 160° proof
(80° Gay-Lussac) in de Verenigte Staten van Noord-Amerika in één produktiegang is verkregen uitsluitend door distillatie van gegist beslag van
gemengde granen bestaande uit ten minste 51 gewichtspercenten (%) maïs en dat deze whiskey gedurende ten minste twee jaar is gelagerd in
nieuwe, aan de binnenzijde verkoolde, eikehouten vaten.

O Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifica que o whisky Bourbon acima descrito foi obtido nos U.S.A., directamente a 160° proof (80° Gay-
Lussac), no maximo, exclusivamente por destilação de mostos fermentados de una mistura de cereais que contem, no mínimo, 51% de milho e que
fol envelhecido pelo menos durante dois anos em cascos de carvalho, novos e superficialmente carbonizados.

Sted og dato for udstedelsen

Ort und Datum der Ausstellung

(kreekakeelne tekst)



Place and date of issue

Lugar y fecha de expedicion

Lieu et date d'émission

Luogo e data di emissione

Plaats en datum van afgifte

Local e data de emissão

United States Department of the Treasury

Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms

(Underskrift af autoriseret embedsmand)

(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)

(kreekakeelne tekst)

(Signature of authorized Bureau Officer)

(Firma del funcionario habilitado)

(Signature du fonctionnaire habilité)

(Firma del funzionario abilitato)

(Handtekening van de gemachtigde ambtenaar)

(Assinatura do funcionario competente)

Department of the Treasury's stempel

Stempel des Department of the Treasury

(kreekakeelne tekst)

Seal of the Department of the Treasury

Sella del Department of the Treasury

Sceau du Department of the Treasury

Timbro del Department of the Treasury

Stempel van het Department of the Treasury

Carimbo do Department of the Treasury"

4. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3184/74, 6. detsember 1974 (EÜT L 344, 23.12.1974, lk 1), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291,
19.11.1979, lk 17), parandatud (EÜT L 346, 2.12.1981, lk 24).

Lisatakse järgmine tekst:

- artikli 29 lõike 2 teisele lõigule: "EXPEDIDO A POSTERIORI" ja "EMITIDO A POSTERIORI",

- artikli 30 esimesele lõigule: "DUPLICADO" ja "SEGUNDA VIA",

- artikli 36 lõikele 2: "Procedimiento simplificado" ja "Procedimento simplificado".

5. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1120/75 (17. aprill 1975) (EÜT L 111, 30.4.1975, lk 19), muudetud:

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3277/75 (15. detsember 1975) (EÜT L 325, 17.12.1975, lk 16),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1379/76 (16. juuni 1976) (EÜT L 156, 17.6. 1976, lk 13),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1216/77 (7. juuni 1977) (EÜT L 140, 8.6.1977, lk 16),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3391/83 (28. november 1983) (EÜT L 336, 1.12.1983, lk 55).

I lisa täiendatakse järgmise tekstiga:

"ANEXO I

1. Exportador

2. Número



4. Destinatario

5. CERTIFICADO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN

6. Medio de transporte

7. VINO DE OPORTO

8. Lugar de descarga

9. Marcas y números, número y naturaleza de los bultos

10. Peso bruto

11. Litros

12. Litros (en letras)

13. Visado del organismo expedidor (ver traducción en el n° 15)

14. Visado de la aduana

15. Se sertifica que el vino descrito en este documento se ha producido en la región delimitada del Duero y se considera según las leyes portuguesas
auténtico VINO DE OPORTO.

Este vino responde a la definición de vino generoso prevista en la nota complementaria 4 c) del capítulo 22 del Arancel Aduanero Común de la
Comunidad Económica Europea.

16. (1) Espacio reservado para otras indicaciones del país exportador."

II lisa täiendatakse järgmise tekstiga:

"ANEXO II

1. Exportador

2. Número

4. Destinatario

5. CERTIFICADO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN

6. Medio de transporte

7. VINO DE MADEIRA

8. Lugar de descarga

9. Marcas y números, número y naturaleza de los bultos

10. Peso bruto

11. Litros

12. Litros (en letras)

13. Visado del organismo expedidor (ver traducción en el n° 15)

14. Visado de la aduana

15. Se sertifica que el vino descrito en este documento se ha producido en la región delimitada de Madeira y se considera según las leyes portuguesas
auténtico VINO DE MADEIRA.

Este vino responde a la definición de vino generoso prevista en la nota complementaria 4 c) del capítulo 22 del Arancel Aduanero Común de la
Comunidad Económica Europea.

16. (1) Espacio reservado para otras indicaciones del país exportador."

III lisa täiendatakse järgmise tekstiga:

"ANEXO III

1. Exportador

2. Número

3. Destinatario

4. CERTIFICADO DE DENOMINAÇÃO DE ORIGEM

5. Meio de transporte

6. VINHO DE XERÊS

7. Lugar de descarga

8. Marcas e números, quantidade e tipo das vasilhas

9. Peso bruto



10. Litros

11. Litros (por extenso)

12. Visto do organismo emissor (ver tradução no n° 15)

13. Visado da alfândega

14. Certifica-se que o vinho descrito neste certificado foi produzido na região do Jerez (Xerês) e é considerado, nos termos da lei espanhola, como
tendo direito à denominação de origem "JEREZ-XERÊS-SHERRY". O álcool adicionado a este vinho é de origem vínica.

15. (1) Espaço reservado para outras especificações do país exportador."

IV lisa täiendatakse järgmise tekstiga:

"ANEXO IV

1. Exportador

2. Número

4. Destinatario

5. CERTIFICADO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN

6. Medio de transporte

7. VINO MOSCATEL DE SETÚBAL

8. Lugar de descarga

9. Marcas y números, número y naturaleza de los bultos

10. Peso bruto

11. Litros

12. Litros (en letras)

13. Visado del organismo expedidor (ver traducción en el n° 15)

14. Visado de la aduana

15. Se sertifica que el vino descrito en este documento se ha producido en la región delimitada de Setúbal y se considera según las leyes portuguesas
auténtico MOSCATEL DE SETÚBAL.

Este vino responde a la definición de vino generoso prevista en la nota complementaria 4 c) del capítulo 22 del Arancel Aduanero Común de la
Comunidad Económica Europea.

16. (1) Espacio reservado para otras indicaciones del país exportador."

V lisa täiendatakse järgmise tekstiga:

"ANEXO V / ANEXO V

1. Exportador / Exportador

2. Número / Número

4. Destinatario / Destinatário

5. CERTIFICADO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN / CERTIFICADO DE DENOMINAÇÃO DE ORIGEM

6. Medio de transporte / Meio de transporte

7. VINO DE TOKAY (ASZU, SZAMORODNI) / VINHO DE TOKAY (ASZU, SZAMORODNI)

8. Lugar de descarga / Lugar de descarga

9. Marcas y números, número y naturaleza de los bultos / Marcas e números, quantidade e tipo das vasilhas

10. Peso bruto / Peso bruto

11. Litros / Litros

12. Litros (en letras) / Litros (por extenso)

13. Visado del organismo expedidor (ver traducción en el n.° 14) / Visto do organismo emissor (ver tradução no n° 14)

14. Se sertifica que el vino descrito en este documento se ha producido en la región delimitada de Tokay y se considera según las leyes húngaras
auténtico VINO DE TOKAY (ASZU, SZAMORODNI).

Este vino responde a la definición de vino generoso prevista en la nota complementaria 4 c) del capítulo 22 del Arancel Aduanero Común de la
Comunidad Económica Europea.

Certifica-se que o vinho descrito neste certificado foi produzido na região demarcada do vinho Tokay e é considerado, nos termos da lei húngara,
como autêntico VINHO DE TOKAY (ASZU, SZAMORODNI).



Este vinho corresponde à definição de vinho licoroso prevista na nota complementar 4 c) do capítulo 22 da Pauta Aduaneira Comum da Comunidade
Económica Europeia.

15. (1) Espacio reservado para otras indicaciones del país exportador.

(1) Espaço reservado a outras especificações do país exportador."

6. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2945/76, 26. november 1976 (EÜT L 335, 4.12.1976, lk 1), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291,
19.11.1979, lk 17).

Lisatakse järgmine tekst:

- artikli 3 lõike 1 punktile b:

"- "Mercancías admitidas con el beneficio del régimen devolución en aplicación del apartado 2, artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 754/76",

- "Mercadorias admitidas ao beneficio do regime de retorno por aplicação do n.° 2 do artigo 2.° do Regulamento (CEE) n.° 754/76"."

- artikli 7 lõikele 2:

(hispaaniakeelne tekst)

(portugalikeelne tekst)

- artikli 7 lõikele 3:

(hispaaniakeelne tekst)

(portugalikeelne tekst)

ja

(hispaaniakeelne tekst)

(portugalikeelne tekst)

- artikli 13 esimesele lõigule: "duplicado" ja "segunda via".

7. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 222/77, 13. detsember 1976 (EÜT L 38, 9.2. 1977, lk 1), muudetud:

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 983/79, 14. mai 1979 (EÜT L 123, 19.5.1979, lk 1),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3813/81, 15. detsember 1981 (EÜT L 383, 31.12.1981, lk 28),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr3617/82, 17. detsember 1982 (EÜT L 382, 31.12.1982 , lk 6).

Lisas esitatud ühenduse transiiditagatise I, II ja III näidise I punkti alapunktile 1 lisatakse sõnade "Kreeka Vabariik" järele sõnad "Hispaania
Kuningriik" ja sõnade "Madalmaade Kuningriik" järele "Portugali Vabariik".

8. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 223/77, 22. detsember 1976 (EÜT L 38, 9.2.1977, lk 20), muudetud:

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1601/77, 11. juuli 1977 (EÜT L 182, 22.7.1977, lk 1),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 526/79, 20. märts 1979 (EÜT L 74, 24.3.1979, lk 1),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1964/79, 6. september 1979 (EÜT L 227, 7.9.1979, lk 12),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 137/80, 9. jaanuar 1980 (EÜT L 18, 24.1.1980, lk 13),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 902/80, 14. aprill 1980 (EÜT L 97, 15.4.1980, lk 20), parandatud (EÜT L 254, 27.9.1980, lk 47),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3298/80, 18. detsember 1980 (EÜT L 344, 19.12.1980, lk 16),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1664/81, 23. juuni 1981 (EÜT L 166, 24.6.1981, lk 11), parandatud (EÜT L 243, 26.8.1981, lk 18),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2105/81, 16. juuli 1981 (EÜT L 207, 27.7.1981, lk 1),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3220/81, 11. november 1981 (EÜT L 324, 12.12.1981, lk 9),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1499/82, 11. juuni 1982 (EÜT L 161, 12.6.1982, lk 11),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1482/83, 8. juuni 1983 (EÜT L 151, 9.6.1983, lk 29), parandatud (EÜT L 285, 18.10.1983, lk 24).

Järgmine tekst lisatakse:

- artikli 13a lõike 4 teisele lõigule:

"- Extracto del ejemplar de control: ..……

………………………………………………

(número, fecha, aduana y país de expedición)

- Extracto do exemplar de controlo: ……



………………………………………………

(número, data, estância aduaneira, país de emissão)",

- artikli 13a lõike 5 esimesele lõigule:

"- (número) extractos expedidos - copias adjuntas,

- (quantidade) extractos emitidos - cópias juntas,"

- artikli 23 lõike1 esimesele lõigule:

"VALIDEZ LIMITADA; APLICATION ART. 23 AP. 1 PAR. 2 REGL. (CEE) 223/77,

VALIDADE LIMITADA; APLICAÇÃO DO SEGUNDO PARÁGRAFO DO N.° 1 DO ART.° 23.° DO REG. (CEE) 223/77,"

- artikli 28 esimesele taandele:

"- "Salida de la Comunidad sometida a restricciones",

- Saída da Comunidade sujeida a restrições"."

- artikli 28 teisele taandele:

"- "Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos",

- "Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições"."

- artiklile 40 ja artikli 50 punktile g:

"Aduana/Alfândega";

- artikli 7 lõikele 3:

"- "Expedido a posteriori",

- "Emitido a posteriori"";

- I ja III lisa ühenduse transiidideklaratsiooni T eksemplari nr 3 tagaküljele:

"Devolver a:";

- VI lisa kontrolleksemplari T nr 5 originaali esiküljele:

"Devolver a:";

- VII lisale:

"AVISO DE PASO

AVISO DE PASSAGEM";

- VIII lisale:

"RECIBO";

- IX lisa lahtrisse 7:

"ESPAÑA

PORTUGAL".

9. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1535/77, 4. juuli 1977 (EÜT L 171, 9.7.1977, lk 1), muudetud:

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2697/77, 7. detsember 1977 (EÜT L 314, 8.12.1977, lk 21),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3036/79, 21. detsember 1979 (EÜT L 341, 31.12.1979, lk 32).

Järgmine tekst lisatakse artikli 9:

- lõikele 2:

"- DESTINO ESPECIAL";

- lõike 3 teise lõigu teisele taandele:

"- DESTINO ESPECIAL: REGLAMENTO (CEE) Nº 1535/77,

- DESTINO ESPECIAL: REGLAMENTO (CEE) Nº 1535/77";

- lõikele 6:

"- MERCANCÍAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO EL ….2

- MERCADORIAS POSTAS À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO EM ….2"

10. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2695/77, 7. detsember 1977 (EÜT L 314, 8.12.1977, lk 14), muudetud:



- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2788/78 (29. november 1978) (EÜT L 333, 30.11.1978, lk 25),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3037/79 (21. detsember 1979) (EÜT L 341, 31.12.1979, lk 42).

Artikli 4 kolmandale lõigule lisatakse järgmine tekst:

"- T/2 - destino especial".

11. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2826/77, 5. detsember 1977 (EÜT L 333, 24.12.1977, lk 1), muudetud:

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 607/78, 29. märts 1978 (EÜT L 83, 30.3.1978, lk 17),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1653/79, 25. juuli 1979 (EÜT L 192, 31.7.1979, lk 32),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1976/80, 25. juuli 1980 (EÜT L 192, 26.7.1980, lk 23),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2966/82, 5. november 1982 (EÜT L 310, 6.11.1982, lk 11),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3026/84, 30. oktoober 1984 (EÜT L 287, 31.10.1984, lk 7).

Lisas esitatud dokumendi eksemplarile nr 3 lisatakse:

"Devolver a:".

12. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3034/79, 20. detsember 1979 (EÜT L 341, 31.12.1979, lk 20), muudetud komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3298/80,
18. detsember 1980 (EÜT L 344, 19.12.1980, lk 16).

I lisa punktile 13 lisatakse järgmine tekst:

"Certifico que las uvas reseñadas en este certificado son uvas frescas de mesa de la variedad "Emperador" (Vitis vinivera cv).

Certifico que us uvas mencionadas no presente certificado são uvas de mesa, frescas, da variedade "Empereur" (Vitis vinivera cv)."

13. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3035/79, 20. detsember 1979 (EÜT L 341, 31.12.1979, lk 26), muudetud:

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1466/80, 9. juuni 1980 (EÜT L 146, 12.6.1980, lk 15),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3298/80, 18. detsember 1980 (EÜT L 344, 19.12.1980, lk 16),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3344/80, 22.detsember 1980 (EÜT L 351, 24.12.1980, lk 11),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1541/81, 5. juuni 1981 (EÜT L 151, 10.6.1981, lk 7),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3355/81, 23. november 1981 (EÜT L 339, 26.11.1981, lk 13),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3187/82, 25. november 1982 (EÜT L 338, 30.11.1982, lk 7),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3390/83, 29. november 1983 (EÜT L 1.12.1983, lk 54),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3454/84, 5. detsember 1984 (EÜT L 319, 8.12.1984, lk 5).

I lisa punktile 12 lisatakse järgmine tekst:

"Certifico que el tabaco reseñado en este certificado es tabaco "flue-cured" del tipo Virginia - tabaco "light air-cured" del tipo Burley (incluidos los
híbridos de Burley) - tabaco "light air-cured" del tipo Maryland - tabaco "fire-cured" de acuerdo con el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE)
n° 3035/79.

Certifico que o tabaco mencionado no presente certificado é tabaco "flue-cured" do tipo Virginia - tabaco "light air-cured" do tipo Burley (incluindo o
híbrido de Burley) - tabaco "light air-cured" do tipo Maryland - tabaco "fire-cured" nos termos do n.° 2 do artigo 1.° do Regulamento (CEE) n.°
3035/79."

14. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3039/79, 21. detsember 1979 (EÜT L 341, 31.12.1979, lk 46), muudetud:

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3298/80, 18. detsember 1980 (EÜT L 344, 19.12.1980, lk 16),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 122/82, 19. jaanuar 1982 (EÜT L 16, 22.1.1982, lk 10).

I lisale lisatakse järgmine tekst:

"1. Expedidor

2. Número

4. Destinatário

5. CERTIFICADO DE QUALIDADE

6. Porto de embarque

7. NITRATO DO CHILE

8. Navio

9. Conhecimento



10. Em sacos

Marcas

Números

Quantidade

A granel

11. Quantidade
1
 em números

12. Quantidade1 por extenso

13. VISTO DO ORGANISMO EMISSOR

Carimbo Assinatura

(ver a tradução no n.° 14)

14. O "Servicio de Minas del Estado" certifica que o carregamento de nitrato descrito anteriormente é constituído por:

- nitrato de sódio natural do Chile de um teor em azoto não superior, em peso, a 16,3%,

- nitrato de sódio potássico natural do Chile, consistindo numa mistura natural de nitrato do sódio e de nitrato de potássio (a proporção deste último
elemento podendo atingir 44%) de um teor global em azoto não superior, em peso, a 16,3%, produzido no Chile e obtido por tratamento do mineral
de nitrato em solução aquosa de lixívia, chamada "caliche", seguido de cristalização o fraccionada mediante arrefecimento e/ou evaporação ao sol.

15. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 37/80, 9. jaanuar 1980 (EÜT L 6, 10.1,1980, lk 13) muudetud komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3298/80, 18.
detsember 1980 (EÜT L 344, 19.12.1980, lk 16).

Artikli 2 teisele lõigule lisatakse järgmine tekst:

"- "Organización Internacional del Café - Certificado R de reexportacion n° …",

- "Organização Internacional do Café - Certificado R de reexportação n.° …"."

16. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1496/80, 11. juuni 1980 (EÜT L 154, 21.6.1980, lk 16), muudetud:

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3180/80, 5. detsember 1980 (EÜT L 335, 12.12.1980, lk 64),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3462/83, 6. detsember 1983 (EÜT L 345, 8.12.1983, lk 14).

Artiklile 2 lisatakse järgmine tekst:

"280 000 Ptas, 280 000 Esc."

17. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 918/83, 25. märts 1983 (EÜT L 105, 23.4.1983, lk 1).

Artikli 135 punkt b asendatakse järgmisega:

"b) Hispaania ja Prantsusmaa säilitavad kuni ühenduse ja Andorra kaubandussuhteid reguleeriva korra jõustumiseni maksuvabastuse, mis tuleneb
vastavalt 13. juunil 1867 ning 22. ja 23. novembril 1867 nende maade ja Andorra vahel sõlmitud konventsioonidest."

18. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2289/83, 29. juuli 1983 (EÜT L 220, 11.8.1983, lk 15).

Artikli 3 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

"- "Objeto destinado a personas minusválidas, en franquicia de derechos de importación (Unesco).

Aplicación del parrafo segundo del apartado 2 del artículo 77 del Reglamento (CEE) n° 918/83".

- "Objectos destinados a pessoas deficientes com franquira de direitos de importação (Unesco).

Applicação do segundo parágrafo do n.° 2 do artigo 77.° do Regulamento (CEE) n.° 918/83"."

19. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2290/83, 29. juuli 1983 (EÜT L 220, 11.8.1983, lk 20).

Artikli 3 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

"- "Objeto en franquicia de derechos de importación (Unesco).

Aplicación del apartado 2 del artículo 57 del Reglamento (CEE) n° 918/83".

- "Objectos com franquia de direitos de importação (Unesco).

Applicação do n.° 2 do artigo 57.° do Regulamento (CEE) n.° 918/83"."

20. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1751/84, 13. juuni 1984 (EÜT L 171, 29.6.1984, lk 1).

Artikli 17 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

"- Mercancias IT,

- Mercadorias IT."

21. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2151/84, 23. juuli 1984 (EÜT L 197, 27.7.1984, lk 1), muudetud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 319/85, 6. veebruar
1985 (EÜT L 34, 7.2.1984, lk 32).



Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Ühenduse tolliterritooriumi moodustavad:

Belgia Kuningriigi territoorium,

Taani Kuningriigi territoorium, välja arvatud Fääri saared ja Gröönimaa,

Saksamaa territoorium, mille suhtes kehtib Euroopa Majandusühenduse asutamisleping, välja arvatud Helgolandi saar ja Büsingeni territoorium
( 23. novembril 1964. aastal Saksamaa Liitvabariigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud leping),

Hispaania Kuningriigi territoorium, välja arvatud Kanaari saared, Ceuta ja Melilla,

Kreeka Vabariigi territoorium,

Prantsuse Vabariigi territoorium, välja arvatud ülemereterritooriumid,

Iirimaa territoorium,

Itaalia Vabariigi territoorium, välja arvatud Livigno ja Campione d'Italia kommuunid ning Lugano järve Itaaliale kuuluv veeala, mis jääb Ponte
Tresa ja Porto Ceresio vahelise maa-ala kalda ja riigipiiri vahele,

Luksemburgi Suurhertsogiriigi territoorium,

Madalmaade Kuningriigi Euroopas asuv territoorium,

Portugali Vabariigi territoorium,

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Kanalisaarte ja Mani saare territoorium."

22. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2364/84, 31. juuli 1984 (EÜT L 222, 20.8.1984, lk 1).

II lisa punkti 5 teine lause asendatakse järgmisega:

"Selle numbri ette kirjutatakse vastavalt lähteliikmesriigile: BE-Belgia, DK-Taani, E-Saksamaa, ES-Hispaania, FR-Prantsusmaa, GR-Kreeka, IE-
Iirimaa, IT-Itaalia, LU-Luksemburg, NL-Madalmaad, PT-Portugal ja UK-Ühendkuningriik."

23. Nõukogu direktiiv 68/312/EMÜ, 30. juuli 1968 (EÜT L 194, 6.8.1968, lk 13), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Lisa täiendatakse järgmise tekstiga:

"9. Hispaania

Recintos de las Aduanas públicos y privados (Ordenanzas de Aduanas, artículo 35;
Orden Ministerial de 29.7.65 y Real
Decreto 1192/79 de 4 de abril)

10. Portugal

Depósitos reais (Reforma Aduaneira, artigos 116º a
125º)

Depósitos de trânsito (Reforma Aduaneira, artigos 134º a
139º)

Depósitos de baldeação (Reforma Aduaneira, artigos 134º a
139º)

Depósitos das encomendas postais (Reforma Aduaneira, artigos 140º e
142º)

Depósitos da Casa da Moeda (Reforma Aduaneira, artigos 140º e
142º)

Depósitos TIR (Reforma Aduaneira, artigos 140º e
142º)"

24. Nõukogu direktiiv 69/74/EMÜ, 4. märts 1969 (EÜT L 58, 8.3.1969, lk 7), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu direktiiviga 76/634/EMÜ, 22. juuli 1976 (EÜT L 223, 16.8.1976, lk 17),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Lisa täiendatakse järgmise tekstiga:

9. Hispaania

- Depósitos de comercio Artículos 205, 206 a 213 y 247 a 256
de las Ordenanzas de Aduanas

- Depósitos flotantes de carbon y
combustibles
Depósitos intervenidos bajo control
aduanero

Real Decreto 1192/1979 de 4 de abril

10. Portugal

Depósitos "alfandegados" (Reforma Aduaneira, artigos 126.° a
133.°)

Depósitos "afiançados" (Reforma Aduaneira, artigos 126.° a



133.°)
Depósitos do Arsenal da Marinha (Reforma Aduaneira, artigos 140.° a

142.°)
Depósitos de Aeronáutica Militar (Reforma Aduaneira, artigos 140.° a

142.°)
Depósitos gerais francos (Reforma Aduaneira, artigos 143.° a

150.°)
Depósitos francos (Reforma Aduaneira, artigos 151.°)
Zonas francas (Reforma Aduaneira, artigos 151.°)

25. Nõukogu direktiiv 69/75/EMÜ, 4. märts 1969 (EÜT L 58, 8.3.1969, lk 11), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu direktiiviga 76/634/EMÜ, 22. juuli 1976 (EÜT L 223, 16.8.1976, lk 17),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Lisa täiendatakse järgmise tekstiga:

"9. Hispaania

- Zonas francas

(Real Decreto-Ley de 11 de junio de 1929 y artículos 225 a 246 de las Ordenanzas de Aduanas)

- Depósitos francos

(Real Decreto-Ley de 11 de junio de 1929 y artículos 7, 205 y 214 a 224 de las Ordenanzas de Aduanas)

10. Portugal

- Zona Franca de Cabo Ruivo (Petrogal)

(Decreto n.° 29034 de 1. 10. 1938)

- Zona Franca de Matosinhos (Petrogal)

(Decreto n.° 436/72 de 6. 11. 1972)

- Zona Franca de Sines

(Decreto-Lei n.° 333/78 de 14. 11. 1978)

- Zona Franca na Região Autónoma da Madeira

(Decreto-Lei n.° 500/80 de 20. 10. 1980)

- Zona Franca na Ilha de Santa Maria na Região Autónoma dos Açores

(Decreto-Lei n.° 34/82 de 4. 2. 1982)".

26. Komisjoni direktiiv 76/447/EMÜ, 4. mai 1976 (EÜT L 121, 8.5.1976, lk 52), muudetud:

- komisjoni direktiiviga 78/765/EMÜ, 7. september 1978 (EÜT L 257, 20.9.1978, lk 7),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Järgmine tekst lisatakse:

- artikli 6 lõikele 2:

"DUPLICADO

SEGUNDA VIA",

- lisa märkuste punktile B.18:

"- PT - Hispaania peseetad,

- EP - Portugali eskuudod."

27. Nõukogu otsus 80/1186/EMÜ, 16. detsember 1980 (EÜT L 361, 31.12.1980, lk 1), muudetud:

- nõukogu otsusega 81/559/EMÜ, 13. juuli 1981 (EÜT L 203, 23.7.1981, lk 49),

- nõukogu otsusega 81/880/EMÜ, 26. oktoober 1981 (EÜT L 326, 13.11.1981, lk 31),

- nõukogu otsusega 83/370/EMÜ, 25. juuli 1983 (EÜT L 204, 28.7.1983, lk 61),

- nõukogu otsusega 83/544/EMÜ, 4. november 1983 (EÜT L 309, 10.11.1983, lk 29),

- nõukogu otsusega 84/471/EMÜ, 3. oktoober 1984 (EÜT L 266, 6.10.1984, lk 18).

Järgmine tekst lisatakse II lisa:

- artikli 18 lõike 2 teisele lõigule:

""EXPEDIDO A POSTERIORI"



"EMITIDO A POSTERIORI"";

- artiklile 19:

""DUPLICADO",

"SEGUNDA VIA"."

28. Komisjoni direktiiv 84/318/EMÜ, 23. mai 1984 (EÜT L 166, 26.6.1984, lk 19), parandatud (EÜT L 218, 15.8.1984, lk 26).

Järgmine tekst lisatakse:

- artikli 2 lõikele 1:

"- Mercancias PA,

- Mercadorias AA";

- artikli 2 lõikele 2:

"- Politica comercial,

- Politica comercial";

- informatsioonilehe INF1 tagaküljel esitatud märkuste punkti B.11:

"- PT - Hispaania peseetad,

- EP - Portugali eskuudod."

II. ASUTAMISÕIGUS JA TEENUSTE OSUTAMISE VABADUS

a) Äritegevus, sealhulgas vahendustegevus

Nõukogu direktiiv 64/224/EMÜ (25. veebruar 1964) (EÜT 56, 4.4.1964, lk 869/64), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 3 lõpus esitatud tabelile lisatakse järgmine tekst:

füüsilisest isikust ettevõtjad töötajad
"Hispaanias: Agente commercial Representante de

Comisionista Comercio
Agente exclusivista Viajante de
Asentador Comercio

Portugalis: Agente comercial Caixeiro viajante
Corretor Caixeiro de praça
Commissario Representantes
Vendedor em leiloes comerciais"

b) Teenuseid osutavad ettevõtjad

1. Nõukogu direktiiv 67/43/EMÜ, 12. jaanuar 1967 (EÜT 10, 19.1.1967, lk 140/67), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 2 lõikele 3 lisatakse järgmine tekst:

"Hispaanias:

- agentes de la propiedad inmobiliaria

- administradores de fincas urbanas

- agencias inmobiliarias y de alquiler

- promotoras inmobiliarias

- sociedades y empresas inmobiliarias

- expertos inmobiliarios

Portugalis:

- agências imobiliárias

- sociedades imobiliárias

- administradores de imóveis

- peritos imobiliários

- loteadores".

2. Nõukogu direktiiv 82/470/EMÜ, 29. juuni 1982 (EÜT L 213, 21.7.1982, lk 1).



Artiklisse 3 lisatakse Taani kohta käivate kannete järele:

"Hispaania

A. Agente de transportes

Agente de servicios complementarios del transporte ferroviario

Consignatario de buques

Consignatario

Agente de aduanas

Transitario

B. Agente de viajes

C. Depositario

Almacenista

D. Pesador y medidor oficial

Pesador y medidor público",

ja Madalmaade kohta käivate kannete järele:

"Portugal

A. Transitario

Agente de navegaçao

Corretor de navios

B. Agente de viagens

Agente de transporte aéreo

C. Depositário

D. (puudub)."

c) Pangad ja muud finantsasutused, kindlustus

1. Esimene nõukogu direktiiv 73/239/EMÜ, 24. juuli 1973 (EÜT L 228, 16.8.1973, lk 3), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 76/580/EMÜ, 29. juuni 1976 (EÜT L 189, 13.7.1976, lk 13),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

- nõukogu direktiiv 84/641/EMÜ, 10. detsember 1984 (EÜT L 339, 27.12.1984, lk 21).

a) Artiklile 4 lisatakse järgmine tekst:

"g) Hispaanias

Järgmised asutused:

1. Comisaría de Seguro Obligatorio de Viajeros,

2. Consorcio de Compensación de Seguros,

3. Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación."

b) Artikli 8 lõike 1 punktile a lisatakse järgmine tekst:

"- Hispaania Kuningriigi puhul:

"sociedad anónima", "sociedad mutua", "sociedad cooperativa",

- Portugali Vabariigi puhul:

"sociedade anónima de responsibilidade limitada", "mútua de seguros"."

2. Nõukogu direktiiv 77/92/EMÜ, 13. detsember 1976 (EÜT L 26, 31.1.1977, lk 14), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17).

Artikli 2 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

a) "- Hispaanias:

- Agentes libres de seguros,

- Corredores de reaseguro;

- Portugalis:

- Corretor de seguros,



- Corretor de resseguros."

b) "- Hispaanias:

- Agentes afectos de seguros (representantes y no representantes);

- Portugalis:

- Agente de seguros."

c) "- Hispaanias:

- Subagentes de seguros;

- Portugalis:

- Submediador."

3. Esimene nõukogu direktiiv 77/780/EMÜ, 12. detsember 1977 (EÜT L 322, 17.12.1977, lk 30), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291,
19.11.1979, lk 17).

Artikli 2 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

"- Hispaanias Instituto de Crédito Oficial, välja arvatud selle filiaalid,

- Portugalis Caixas Económicas, mis on olemas 1. jaanuaril 1986 ja ei ole asutatud aktsiaseltsina."

4. Esimene nõukogu direktiiv 79/267/EMÜ, 5. märts 1979 (EÜT L 63, 13.3.1979, lk 1), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979,
lk 17).

Artikli 8 lõike 1 punktile a lisatakse järgmine tekst:

"- Hispaania Kuningriigi puhul:

sociedad anónima, sociedad mutua

- Portugali Vabariigi puhul:

sociedade anónima."

5. Nõukogu direktiiv 79/279/EMÜ, 5. märts 1979 (EÜT L 66, 16.3.1979, lk 21), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

- nõukogu direktiiviga 82/148/EMÜ, 3. märts 1982 (EÜT L 62, 5.3.1982, lk 22).

Artikli 21 lõikes 1 asendatakse sõnad "nelikümmend viis" sõnadega "viiskümmend neli".

d) Äriühinguõigus

1. Esimene nõukogu direktiiv 68/151/EMÜ, 9. märts 1968 (EÜT L 65, 14.3.1968, lk 8), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

a) Artiklile 1 lisatakse järgmine tekst:

"- Hispaanias:

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

- Portugalis

a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acçoes, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada."

b) Artikli 2 lõike 1 punkt f asendatakse järgmisega:

"f) bilanss ja kasumiaruanne iga turustusaasta kohta. Bilansidokument peab sisaldama andmeid isikute kohta, kes peavad seaduse kohaselt bilansi
kinnitama. Artiklis 1 viidatud Saksamaa, Belgia, Prantsuse, Kreeka, Itaalia, Luksemburgi või Portugali õigusele alluvate äriühingute Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, société de personnes à responsabilité limitée, personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid'i, société à responsabilité
limitée, (kreekakeelne tekst), società a responsabilità limitata ja sociedade em comandita por acçoes puhul, Madalmaade õigusele alluva äriühingu
besloten naamloze vennootschap'i puhul, Iirimaa õigusele alluva äriühingu private company ja Põhja-Iiri õigusele alluva äriühingu private company
puhul lükatakse käesoleva sätte kohustuslik kohaldamine edasi kuni kuupäevani, mil tuleb rakendada direktiiv, mis käsitleb bilansside ja kasumi-
aruannete andmete kooskõlastamist ning nende äriühingute täielikku või osalist vabastamist kõnealuste dokumentide avalikustamise kohustusest, kelle
bilansi üldsumma on väiksem selles direktiivis määratletust. Nõukogu võtab sellise direktiivi vastu kahe aasta jooksul alates käesoleva direktiivi
vastuvõtmisest."

2. Teine nõukogu direktiiv 77/91/EMÜ, 13. detsember 1976 (EÜT L 26, 31.1.1977, lk 1), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291,
19.11.1979, lk 17).

Artikli 1 lõikele 1 lisatakse järgmine tekst:

"- Hispaanias:

la sociedad anónima;



- Portugalis:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada."

3. Kolmas nõukogu direktiiv 78/885/EMÜ, 9. oktoober 1978 (EÜT L 295, 20.10.1978, lk 36), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291,
19.11.1979, lk 17).

Artikli 1 lõikele 1 lisatakse järgmine tekst:

"- Hispaanias:

la sociedad anónima;

- Portugalis

a sociedade anónima de responsabilidade limitada."

4. Neljas nõukogu direktiiv 78/660/EMÜ, 25. juuli 1978 (EÜT L 222, 14.8.1978, lk 11), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 83/349/EMÜ, 13. juuni 1983 (EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1),

- nõukogu direktiiviga 84/569/EMÜ, 27. november 1984 (EÜT L 314, 4.12.1984, lk 28).

Artikli 1 lõikele 1 lisatakse järgmine tekst:

"- Hispaanias:

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

- Portugalis:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acções, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada."

5. Seitsmes nõukogu direktiiv 83/349/EMÜ, 13. juuni 1983 (EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1).

Artikli 4 lõikele 1 lisatakse järgmine tekst:

"k) Hispaanias:

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

l) Portugalis:

a sociedade anonima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acçoes, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada."

e) Riiklikud ehitustöölepingud

Nõukogu direktiiv 71/305/EMÜ, 26. juuli 1971 (EÜT L 185, 16.8.1971, lk 5), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu direktiiviga 78/669/EMÜ, 2. august 1978 (EÜT L 225, 16.8.1978, lk 41),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

a) Artiklile 24 lisatakse järgmine tekst:

"Hispaanias:

"Registro mercantil" ja "Registro industrial del Ministerio de Industria y Energía";

Portugalis:

"Commissão de inscrição e classificação dos empreiteiros de obras públicas e dos industriais da construção civil (CICEOPICC)" register."

b) I lisa täiendatakse järgmise tekstiga:

"XII. Hispaanias:

muud juriidilised isikud, kellega sõlmitakse lepingud avalike eeskirjade alusel".

XIII. Portugalis:

muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kellega sõlmitakse lepingud õigusnormidele vastava korra alusel".

f) Erialatöötajad

1. Nõukogu direktiiv 75/362/EMÜ, 16. juuni 1975 (EÜT L 167, 30.6.1975, lk 1), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 81/1057/EMÜ, 14. detsember 1981 (EÜT L 385, 31.12.1981, lk 25),

- nõukogu direktiiviga 82/76/EMÜ, 26. jaanuar 1982 (EÜT L 43, 15.2.1982, lk 21).

a) Artiklile 3 lisatakse järgmine tekst:

"k) Hispaanias:



"Título de Licenciado en Medicina y Cirurgía" (ülikoolidiplom meditsiinis ja kirurgias), mille väljastab haridus- ja teadusministeerium;

l) Portugalis:

"Carta de curso de licenciatura em medicina" (meditsiiniõpingute läbimist kinnitav diplom), mille väljastab ülikool, ja "Diploma comprovativo da
conclusão do internato geral" (üldinternatuuri läbimist kinnitav diplom), mille väljastavad tervishoiuministeeriumi pädevad ametivõimud."

b) Artikli 5 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

"Hispaanias:

"Título de Especialista" (spetsialisti kutsekvalifikatsioon), mille väljastab haridus- ja teadusministeerium;

Portugalis:

"Grau de Assistente" (assistendikraad), mille väljastavad tervishoiuministeeriumi pädevad ametivõimud, või "Título de Especialista" (spetsialisti
kutsekvalifikatsioon), mille väljastab arstipraksisega tegelevate isikute kutseliit."

c) Artikli 5 lõike 3 allpool nimetatud taanetele lisatakse järgmised kanded:

- anestesioloogia:

"Hispaania: anestesiología y reanimación

Portugal: anestesiologia",

- üldkirurgia:

"Hispaania: cirurgía general

Portugal: cirurgia geral",

- neurokirurgia:

"Hispaania: neorocirurgía

Portugal: neorocirurgia",

sünnitusabi ja günekoloogia:

"Hispaania: obstetricia y ginecología

Portugal: ginecologia e obstetrícia",

- sisehaigused:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- oftalmoloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- otorinolarüngoloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- pediaatria:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- pulmonoloogia

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- uroloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- ortopeedia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)".

d) Artikli 7 lõike 2 allpool nimetatud taanetele lisatakse järgmised kanded:



- kliiniline bioloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- bioloogiline hematoloogia

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- mikrobioloogia-bakterioloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- patoloogiline anatoomia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- bioloogiline keemia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- immunoloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- plastiline kirurgia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- rindkerekirurgia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- lastekirurgia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- vaskulaarkirurgia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- kardioloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- gastroenteroloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- reumatoloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- üldine hematoloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- endokrinoloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";



- füsioteraapia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- stomatoloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- neuroloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- psühhiaatria:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- dermatoloogia-veneroloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- radioloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- diagnostiline radioloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- radioteraapia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- troopiline meditsiin:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- lapsepsühhiaatria:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- geriaatria:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- neeruhaigused:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- farmakoloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- allergoloogia:

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)";

- gastroenteroloogiline kirurgia

"Hispaania: (hispaaniakeelne tekst)

Portugal: (portugalikeelne tekst)".



2. Nõukogu direktiiv 77/249/EMÜ, 22. märts 1977 (EÜT L 78, 26.3.1977, lk 17), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17).

Artikli 1 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

"Hispaania: Abogado.

Portugal: Advogado."

3. Nõukogu direktiiv 77/452/EMÜ, 27. juuni 1977 (EÜT L 176, 15.7.1977, lk 1) muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 81/1057/EMÜ, 14. detsember 1981 (EÜT L 385, 31.12.1981, lk 25).

a) Artikli 1 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

"Hispaanias: "Enfermero a diplomado a:"

Portugalis: "Enfermeiro"."

b) Artiklile 3 lisatakse järgmine tekst:

"k) Hispaanias: (hispaaniakeelne tekst) (ülikoolidiplom õendusalal), mille väljastab haridus- ja teadusministeerium;

l) Portugalis: (portugalikeelne tekst) (üldõediplom), mille väljastavad riiklikult tunnustatud haridusasutused ja mis on pädeva asutuse poolt
registreeritud."

4. Nõukogu direktiiv 78/686/EMÜ, 25. juuli 1978 (EÜT L 233, 24.8.1978, lk 1), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 81/1057/EMÜ, 14. detsember 1981 (EÜT L 385, 31.12.1981, lk 25).

a) Artiklile 1 lisatakse järgmine tekst:

"- Hispaanias:

Licenciado en Odontologia,

- Portugalis:

médico dentista."

b) Artiklile 3 lisatakse järgmine tekst:

"k) Hispaanias: diplom, mille nimetuse Hispaania teatab liikmesriikidele ja komisjonile ühinemisel.

l) Portugalis: "carta de curso de licenciatura em medicina dentaria" (diplom, mis ametlikult kinnitab hambaarstiteaduse õpingute läbimist), mille
väljastab kõrgkool."

c) Lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 19a

Alates kuupäevast, mil Hispaania Kuningriik võtab käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed, tunnustavad liikmesriigid käesoleva direktiivi
artiklis 1 osutatud toimingute tegemise puhul Hispaanias välja antud meditsiinidiplomeid, -tunnistusi ja muid ametliku kvalifikatsiooni tõendeid, mis on
antud Hispaanias enne ühinemist ülikoolis meditsiiniõpinguid alustanud isikutele ja millele on lisatud pädevate Hispaania ametiasutuste väljastatud
tõend, mis tunnistab, et asjaomased isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul olnud Hispaanias vähemalt kolm järjestikust aastat
tegelikult, seaduslikult ja peaasjalikult seotud direktiivi 77/687/EMÜ artiklis 5 määratletud tegevusaladega ja et nendel isikutel on lubatud tegutseda
mainitud tegevusaladel samadel tingimustel kui artikli 3 punktis k osutatud diplomi, tunnistuse või muude ametliku kvalifikatsiooni tõendite omanikel.

Isikute puhul, kes on edukalt lõpetanud pädevate ametiasutuste poolt direktiivi 78/687/EMÜ artiklis 1 osutatud koolitusega samaväärseks tunnistatud
vähemalt kolmeaastase õpiaja, tühistatakse esimese lõigus osutatud kolmeaastase töökogemuse nõue."

5. Nõukogu direktiiv 78/1026/EMÜ, 18. detsember 1978 (EÜT L 362, 23.12.1978, lk 1), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 81/1057/EMÜ, 14. detsember 1981 (EÜT L 385, 31.12.1981, lk 25).

Artiklile 3 lisatakse järgmine tekst:

"k) Hispaanias:

titulo de Licenciado en Veterinaria (ülikoolidiplom veterinaarias), mille väljastab haridus- ja teadusministeerium;

l) Portugalis:

carta de curso de licenciatura em medicina veterinária (diplom, mis ametlikult kinnitab veterinaariaõpingute läbimist), mille väljastab ülikool."

6. Nõukogu direktiiv 80/154/EMÜ, 21. jaanuar 1980 (EÜT L 33, 11.2.1980, lk 1), muudetud nõukogu direktiiviga 80/1273/EMÜ, 22. detsember 1980
(EÜT L 375, 31.12.1980, lk 74).

a) Artiklile 1 lisatakse järgmine tekst:

"Hispaanias:



"matrona" või "asistente obstétrico",

Portugalis:

"enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica"."

b) Artiklile 3 lisatakse järgmine tekst:

" k) Hispaanias:

"asistencia obstétrica" diplom, mille väljastab Ministero de Educación y Ciencia;

l) Portugalis:

"enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica" diplom."

III. TRANSPORT

1. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1191/69, 26. juuni 1969 (EÜT L 156, 28.6.1969, lk 1), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 19 lõikele 1:

lisatakse teksti

(kreekakeelne tekst)

järele:

"- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)"

ja teksti:

"- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)"

järele:

"- Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP)."

2. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69, 26. juuni 1969 (EÜT L 156, 28.6.1969, lk 8), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 3 lõikesse 1:

lisatakse teksti:

(kreekakeelne tekst)

järele:

"- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)"

ja teksti:

"- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)"

järele:

"- Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP)."

3. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1108/70, 4. juuni 1970 (EÜT L 130, 15.6.1970, lk 4), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1384/79, 25. juuni 1979 (EÜT L 167, 5.7.1979, lk 1),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3021/81, 19. oktoober 1981 (EÜT L 302, 23.10.1981, lk 8).

II lisa täiendatakse järgmiselt:

a) punkti A. 1. "RAUDTEED - Peavõrgud" lisatakse:

- Kreeka Vabariigi kohta käivate kannete järele:

"Hispaania Kuningriik

- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)",

- Madalmaade Kuningriigi kohta käivate kannete järele:

"Portugali Vabariik



- Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP)";

b) punkti B "MAANTEED" lisatakse:

- Kreeka Vabariigi kohta käivate kannete järele:

"Hispaania Kuningriik

1. Autopistas

2. Autovías

3. Carreteras estatales

4. Carreteras provinciales

5. Carreteras municipales";

- Madalmaade Kuningriigi kohta käivate kannete järele:

"Portugali Vabariik

1. Auto-estradas

2. Estrades nacionais e regionais

3. Vias municipais

4. Vias florestais".

4. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1463/70, 20. juuli 1970 (EÜT L 164, 27.7.1970, lk 1), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1787/73, 25. juuni 1973 (EÜT L 181, 4.7.1973, lk 1),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2828/77, 12. detsember 1977 (EÜT L 334, 24.12.1977, lk 5),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 22 lõikes 4 asendatakse number "45" numbriga "54".

II lisa I punkti lõikes1 lisatakse sulgudes olevatele sõnadele "9 - Hispaania" vastava Belgia kohta käiva kande järele ja "P - Portugal" vastava
Luksemburgi kohta käiva kande järele.

5. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 281/71, 9. veebruar 1971 (EÜT L 33, 10.2.1971, lk 11), muudetud 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972,
lk 14).

Lisale lisatakse järgmine tekst:

"Portugali Vabariik

- Douro, a justante da ponte D "Luis, da cidade do Porto"

- Tejo, a justante do Carregado

- Sado, a justante do esteiro da Marateca

- Guadiana, a justante do Pomarao".

6. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2778/72, 20. detsember 1972 (EÜT L 292, 29.12.1972, lk 22), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291,
19.11.1979, lk 17).

Artikli 1 joonealuse märkuse 1 sõnastus asendatakse järgmisega:

"1 Belgia (B), Taani (DK), Saksamaa (D), Kreeka (GR), Hispaania (E), Prantsusmaa (F), Iirimaa (IRL), Itaalia (I), Luksemburg (L), Madalmaad (NL),
Portugal (P), Ühendkuningriik (GB)."

7. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2830/77, 12. detsember 1977 (EÜT L 334, 24.12.1977, lk 13), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291,
19.11.1979, lk 17).

Artiklisse 2:

lisatakse teksti:

(kreekakeelne tekst)

järele:

"- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)"

ja teksti:

"- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)"

järele:

"- Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP)".



8. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2183/78, 19. september 1978 (EÜT L 258, 21.9.1978, lk 1), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291,
19.11.1979, lk 17).

Artiklisse 2:

lisatakse teksti:

(kreekakeelne tekst)

järele:

"- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)"

ja teksti:

"- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)"

järele:

"- Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP)".

9. Nõukogu direktiiv 65/269/EMÜ, 13. mai 1965 (EÜT 88, 24.5.1965, lk 1469/65), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu direktiiviga 73/169/EMÜ, 25. juuni 1973 (EÜT L 181, 4.7.1973, lk 20),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 83/572/EMÜ, 26. oktoober 1983 (EÜT L 332, 28.11.1983, lk 33).

Lisas asendatakse kõikides loanäidistes sõna "seitse" sõnaga "üheksa".

10. Nõukogu direktiiv 75/130/EMÜ, 17. veebruar 1975 (EÜT L 48, 22.2.1975, lk 31), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 79/5/EMÜ, 19. detsember 1978 (EÜT L 5, 9.1.1979, lk 33),

- nõukogu direktiiviga 82/3/EMÜ, 21. detsember 1981 (EÜT L 5, 9.1.1982, lk 12),

- nõukogu direktiiviga 82/603/EMÜ, 28. juuli 1982 (EÜT L 247, 23.8.1982, lk 6).

Artikli 8 lõikesse 3 lisatakse Madalmaade kohta käiva kande järele:

"- Portugal:

1. imposto de camionagem

2. imposto de circulação".

11. Nõukogu otsus 75/327/EMÜ, 20. mai 1975 (EÜT L 152, 12.6.1975, lk 3), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 1 lõikesse 1:

lisatakse teksti:

(kreekakeelne tekst)

järele:

"- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)"

ja teksti:

"- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)"

järele:

"- Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP)".

12. Komisjoni otsus 77/527/EMÜ, 29. juuli 1977 (EÜT L 209, 17.8.1977, lk 29).

Lisa pealkirja täiendatakse järgmise tekstiga:

"ANEXO

Lista de vías navegables marítimas de conformidad con el apartado 6 del artículo 3 de la Directiva 76/135/CEE

ANEXO

Lista das vías maritimas navegáveis nos termos do n.° 6 do artigo 3.° Directiva 76/135/CEE".

13. Nõukogu direktiiv 78/546/EMÜ, 12. juuni 1978 (EÜT L 168, 26.6.1978, lk 29), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17).

II lisasse lisatakse Kreeka kohta käivate kannete järele:

"Hispaania

Andalucía



Aragón

Principado de Asturias

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Comunidad de Madrid

Región de Murcia

Comunidad Foral de Navarra

País Vasco

La Rioja

Comunidad Valenciana

Ceuta

Melilla",

ja Madalmaade kohta käivate kannete järele:

"Portugal

Norte

Centro

Lisboa e vale do Tejo

Alentejo

Algarve

Açores

Madeira".

III lisasse lisatakse:

- sõna "Hispaania" sõna "Kreeka" järele ja sõna "Portugal" sõna "Madalmaad" järele;

- sõnad "Hispaania" ja "Portugal" jäetakse kolmandate riikide nimistust välja.

14. Nõukogu direktiiv 80/1119/EMÜ, 17. november 1980 (EÜT L 339, 15.12.1980, lk 30).

II lisasse lisatakse Saksamaa kohta käivate kannete järele:

"Hispaania

Andalucía

Aragón

Principado de Asturias

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Comunidad de Madrid



Región de Murcia

Comunidad Foral de Navarra

País Vasco

La Rioja

Comunidad Valenciana

Ceuta

Melilla",

ja Madalmaade kohta käivate kannete järele:

"Portugal

Norte

Centro

Lisboa e vale do Tejo

Alentejo

Algarve".

III lisas muudetakse riikide nimistut järgmiselt:

- esimene osa asendatakse järgmisega:

"I. Euroopa ühenduste riigid

01. Belgia

02. Taani

03. Saksamaa Liitvabariik

04. Kreeka

05. Hispaania

06. Prantsusmaa

07. Iiri

08. Itaalia

09. Luksemburg

10. Madalmaad

11. Portugal

12. Ühendkuningriik"

- numbrid 11-23 muutuvad numbriteks 13-25.

IV lisa tabeli 7 punktides a ja b ning tabeli 8 punktides a ja b asendatakse pealkiri "EUR-10" pealkirjaga "EUR-12".

IV lisa tabeli 10 punktides a ja b asendatakse vaskpoolses tulbas pealkiri "EUR-10" pealkirjaga "EUR-12" ning lisatakse sõnad "Hispaania" ja
"Portugal".

15. Nõukogu direktiiv 80/1177/EMÜ, 4. detsember 1980 (EÜT L 350, 23.12.1980, lk 23).

Artikli 1 lõike 2 punktile a lisatakse järgmine tekst:

"RENFE: Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, Hispaania

CP: Caminhos-de-Ferro Portugueses, Portugal."

II lisasse lisatakse Kreeka kohta käivate kannete järele järgmine tekst:

"Hispaania

Andalucía

Aragón

Principado de Asturias

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha



Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Comunidad de Madrid

Región de Murcia

Comunidad Foral de Navarra

País Vasco

La Rioja

Comunidad Valenciana

Ceuta

Melilla",

ja Madalmaade kohta käivate kannete järele:

"Portugal

Norte

Centro

Lisboa e vale do Tejo

Alentejo

Algarve".

III lisa muudetakse järgmiselt:

- I osa asendatakse järgmisega:

"I. Euroopa ühendused

01. Belgia

02. Taani

03. Saksamaa Liitvabariik

04. Kreeka

05. Hispaania

06. Prantsusmaa

07. Iiri

08. Itaalia

09. Luksemburg

10. Madalmaad

11. Portugal

12. Ühendkuningriik"

- II osas muutuvad numbrid 11-14 vastavalt numbriteks 13-16 ja senised viited "15 Hispaania" ja "16 Portugal" jäetakse välja.

16. Esimene nõukogu direktiiv 80/1263/EMÜ, 4. detsember 1980 (EÜT L 375, 31.12.1980, lk 1).

I lisas täiendatakse ühenduse juhiloa näidise pealkirja tekstiga "Permiso de Conducción" ja "Carta de Condução".

17. Nõukogu otsus 82/529/EMÜ, 19. juuli 1982 (EÜT L 234, 9.8.1982, lk 5).

Artikli 1 lõikesse 1:

lisatakse teksti:

(kreekakeelne tekst)

järele:

"- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)"

ja teksti:

"- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)"



järele:

"- Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP)".

18. Nõukogu direktiiv 83/416/EMÜ, 25. juuli 1983 (EÜT L 237, 26.8.1983, lk 19).

Lisasse A:

lisatakse Kreeka kohta käivate kannete järele:

"Hispaania

Palma de Mallorca 1
Madrid/Barajas 1
Málaga 1
Las Palmas 1
Tenerife/Sur 2
Barcelona 2
Ibiza 2
Alicante 2
Gerona 2 "

19. Nõukogu otsus 83/418/EMÜ, 25. juuli 1983 (EÜT L 237, 26.8.1983, lk 32).

Artikli 1 lõikesse 1:

lisatakse teksti:

(kreekakeelne tekst)

järele:

"- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)"

ja teksti:

"- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)"

järele:

"- Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP)".

IV. KONKURENTS

ESTÜ õigusaktid

1. Komisjoni otsus 72/443/ESTÜ, 22. detsember 1972 (EÜT L 297, 30.12.1972, lk 45), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291,
19.11.1979, lk 17).

Artiklile 2 lisatakse järgmine tekst:

"Hulleras del Norte SA, Oviedo,

Empresa Nacional Carbonífera del Sur, Madrid,

Minero Siderúrgica de Ponferrada SA, León,

Empresa Nacional de Electricidad SA, Puentes de García Rodríguez."

Artikli 3 lõikele 1 lisatakse järgmine tekst:

"j) Hispaanias:

- piirkond, mis koosneb Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria, Asturia, Lugo, La coruña, Pontevedra, Leóni ja Palencia provintsidest,

- kõik muud Hispaania provintsid;

k) Portugal."

2. Komisjoni otsus 3073/73/ESTÜ, 31. oktoober 1973 (EÜT L 314, 15.11.1973, lk 1),

Artiklist 1 jäetakse välja sõnad "ja Portugali Vabariigi Euroopa territooriumi".

3. Komisjoni otsus 2030/82/ESTÜ, 26. juuli 1982 (EÜT L 218, 27.7.1982, lk 13).

Lisa tabelit muudetakse ja täiendatakse järgmiselt:

- ühenduse liikmesriikide kaupa esitatud tulpadele lisatakse vastavalt tulbad "12" ja "13",

- tulpade 12, 13 ja 14 numbrid muutuvad vastavalt numbriteks 14, 15 ja 16,

- tulbas pealkirjaga "Kokku tarnitud mittekvaliteetseid ja teise sordi tooteid" asendatakse numeratsioon järgmisega: 01 (02―15),

- joonealusele märkusele 3 lisatakse: "12: Hispaania, 13: Portugal",

- joonealuses märkuses 4 asendatakse number "12" numbriga "14" ja sealt jäetakse välja viide "Portugal".

4. Komisjoni otsus nr 3483/82/ESTÜ, 17. detsember 1982 (EÜT L 370, 29.12.1982. lk 1), muudetud komisjoni otsusega nr 1826/83/ESTÜ, 1. juuli
1983 (EÜT L 180, 5.7.1983, lk 13).



I ja II lisa tabelitesse lisatakse järgmised tulbad:

"Hispaania Portugal
11 12"

ja viimase tulba "Ühendus kokku" numbriks saab seetõttu "13".

EMÜ õigusaktid

5. Nõukogu määrus nr 17, 6. veebruar 1962 (EÜT 13, 21.2.1962, lk 204/62), muudetud:

- nõukogu määrusega nr 59, 3. juuli 1962 (EÜT 58, 10.7.1962, lk 1655/62),

- nõukogu määrusega nr 118/63/EMÜ, 5. november 1963 (EÜT 162, 7.11.1963, lk 2696/63),

- nõukogu määrusega nr 2822/71, 20. detsember 1971 (EÜT L 285, 29.12.1971, lk 49),

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 25 lõige 5 asendatakse järgmisega:

"5. Lõigete 1−4 sätted kohalduvad samal viisil Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemise puhul."

6. Komisjoni määrus nr 27, 3. mai 1962 (EÜT 35, 10.5.1962, lk 1118/62), muudetud:

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1133/68, 26. juuli 1968 (EÜT L 189, 1.8.1968, lk 1),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1699/75, 2. juuli 1975 (EÜT L 172, 3.7.1975, lk 11),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 2 lõikes 1 asendatakse sõna "üksteist" sõnaga "kolmteist".

7. Nõukogu määrus nr 19/65/EMÜ, 2. märts 1965 (EÜT 36, 6.3.1965, lk 533/65), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 4 lõike 1 viimane lõik asendatakse järgmisega:

"Eelmise lõigu sätted kohalduvad samal viisil Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemise puhul."

Artikli 4 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

"Lõige 2 ei kohaldu nende kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, mille suhtes Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemise tõttu
kohaldub asutamislepingu artikli 85 lõige 1 ning millest tuleb vastavalt määruse nr 17 artiklitele 5 ja 25 teatada enne 1. juulit 1986, kui nendest ei ole
teatatud enne nimetatud kuupäeva."

8. Komisjoni määrus nr 67/67/EMÜ, 22. märts 1967 (EÜT 57, 25.3.1967, lk. 849/67), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2591/72, 8. detsember 1972 (EÜT L 276, 9.12.1972, lk 15),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr3577/82, 23. detsember 1982 (EÜT L 373, 31.12.1982, lk 58).

Artikli 5 viimane lause asendatakse järgmisega:

"Käesolev säte kohaldub samal viisil Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemise puhul."

9. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2821/71, 20. detsember 1971 (EÜT L 285, 20.12.1971, lk 46), muudetud:

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2743/72, 19. detsember 1972 (EÜT L 291, 28.12.1972, lk 144),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 4 lõike 1 viimane lõik asendatakse järgmisega:

"Eelmise lõigu sätted kohalduvad samal viisil Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemise puhul."

Artikli 4 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

"Lõige 1 ei kohaldu nende kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, mille suhtes Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemise tõttu
kohaldub asutamislepingu artikli 85 lõige 1 ning millest tuleb vastavalt määruse nr 17 artiklitele 5 ja 25 teatada enne 1. juulit 1986, kui nendest ei ole
enne nimetatud kuupäeva teatatud."

10. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1983/83, 22. juuni 198 (EÜT L 173, 30.6.1983, lk 1).

Artiklile 7 lisatakse järgmine tekst:

"Eelmise lõigu sätted kohalduvad samal viisil kokkulepete suhtes, mis kehtisid Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemise kuupäeval ja mis
ühinemise tulemusena jäävad asutamislepingu artikli 85 lõike 1 reguleerimisalasse."

11. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1984/83, 22. juuni 1983 (EÜT L 173, 30.6.1983, lk 5).



Artiklile 15 lisatakse järgmine tekst:

"4. Eelmiste lõikude sätted kohalduvad samal viisil nendes lõikudes osutatud kokkulepete suhtes, mis kehtisid Hispaania Kuningriigi ja Portugali
Vabariigi ühinemise kuupäeval ja mis ühinemise tulemusena jäävad asutamislepingu artikli 85 lõike 1 reguleerimisalasse."

12. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2349/84, 23. juuli 1984 (EÜT L 219, 16.8.1984, lk 15).

Artiklile 8 lisatakse järgmine tekst:

"3. Nende kokkulepete osas, mille suhtes Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemise tõttu kohaldub asutamislepingu artikkel 85,
kohalduvad artiklid 6 ja 7 selle erinevusega, et vastavad kuupäevad on 13. märtsi 1962 asemel 1. jaanuar 1986 ning 1. veebruari 1963, 1. jaanuari
1967 ja 1. aprilli 1985 asemel 1. juuli 1986. Nendesse kokkulepetesse kooskõlas artikliga 7 tehtud muudatustest ei pea komisjonile teatama."

13. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 123/85, 12. detsember 1984 (EÜT L 15, 18.1.1985, lk 16).

Artiklile 9 lisatakse järgmine tekst:

"3. Nende kokkulepete osas, mille suhtes Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemise tõttu kohaldub asutamislepingu artikkel 85,
kohalduvad artiklid 7 ja 8 selle erinevusega, et vastavad kuupäevad on 13. märtsi 1962 asemel 1. jaanuar 1986 ning 1. veebruari 1963, 1. jaanuari
1967 ja 1. oktoobri 1985 asemel 1. juuli 1986. Nendesse kokkulepetesse kooskõlas artikliga 8 tehtud muudatusest ei pea komisjonile teatama."

14. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 417/85, 19. detsember 1984 (EÜT L 53, 22.2.1985, lk 1).

Lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 9a

Asutamislepingu artikli 85 lõikes 1 sisalduv keeld ei kohaldu spetsialiseerumiskokkulepete suhtes, mis olid Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi
ühinemise kuupäeval olemas ning mille suhtes selle ühinemise tõttu kohaldub artikli 85 lõige 1, kui need on enne 1. juulit 1986 muudetud käesolevas
määruses sätestatud tingimustele vastavaks."

15. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 418/85, 19. detsember 1984 (EÜT L 53, 22.2.1985, lk 5).

Artiklile 11 lisatakse järgmine tekst:

"6. Nende kokkulepete osas, mille suhtes Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemise tõttu kohaldub asutamislepingu artikkel 83,
kohalduvad lõiked 1-3 selle erinevusega, et vastavad kuupäevad on 13. märtsi 1962 asemel 1. jaanuar 1986 ning 1. veebruari 1963, 1. jaanuari 1967,
1. märtsi 1985 ja 1. septembri 1985 asemel 1. juuli 1986. Nendesse kokkulepetesse kooskõlas lõikega 3 tehtud muudatusest ei pea komisjonile
teatama."

V. MAKSUSTAMINE

1. Nõukogu direktiiv 69/335/EMÜ, 17. juuli 1969 (EÜT L 249, 3.10.1969, lk 25), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu direktiiviga 73/79/EMÜ, 9. aprill 1973 (EÜT L 103, 18.4.1973, lk 13),

- nõukogu direktiiviga 73/80/EMÜ, 9. aprill 1973 (EÜT L 103, 18.4.1973, lk 15),

- nõukogu direktiiviga 74/553/EMÜ, 7. november 1974 (EÜT L 303, 13.11.1974, lk 9),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 3 lõike 1 punkti a lisatakse järgmised tekstid:

- sissejuhatavasse lõiku viide "Hispaania" ja "Portugali" õiguse alusel tegutsevatele ettevõtetele,

- esimesesse taandesse "sociedad anonima" ja "sociedade anonima",

- teise taandesse "sociedad comanditaria por acciones" ja "sociedade em comandita por acçoes",

- kolmandasse taandesse "sociedad de responsabilidad limitada" ja "sociedade por quotas".

2. Kuues nõukogu direktiiv 77/388/EMÜ, 17. mai 1977 (EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- üheteistkümnenda nõukogu direktiiviga 80/368/EMÜ, 26. märts 1980 (EÜT L 90, 3.4.1980, lk 41),

- kümnenda nõukogu direktiiviga 84/386/EMÜ, 31.juuli 1984 (EÜT L 208, 3.8.1984, lk 58).

Artikli 3 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

"- Hispaania Kuningriik:

Kanaari saared

Ceuta ja Melilla."

Artiklile 12 lisatakse järgmine tekst:

"6. Portugali Vabariik võib Assooride ja Madeira autonoomsetes piirkondades sooritatud tehingute suhtes ja otsese impordi suhtes nendesse
piirkondadesse kohaldada vähendatud maksumäärasid võrreldes mandri suhtes kohaldatavate määradega."

Artiklile 15 lisatakse järgmine tekst:



"15. Portugali Vabariik võib mere- ja õhutransporti Assooride ja Madeira autonoomsetesse piirkondadesse kuuluvate saarte vahel ning nende
piirkondade ja mandri vahel käsitleda samamoodi kui rahvusvahelist transporti."

3. Nõukogu direktiiv 72/464/EMÜ, 19. detsember 1972 (EÜT L 303, 31.12.1972, lk 1), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 74/318/EMÜ, 25. juuni 1974 (EÜT L 180, 30.7.1974, lk 30),

- nõukogu direktiiviga 75/786/EMÜ, 18. detsember 1975 (EÜT L 330, 24.12.1975, lk 51),

- nõukogu direktiiviga 76/911 /EMÜ, 21. detsember 197 (EÜT L 354, 24.12.1976, lk 33),

- nõukogu direktiiviga 77/805/EMÜ, 19. detsember 1977 (EÜT L 338, 28.12.1977, lk 22),

- nõukogu direktiiviga 80/369/EMÜ, 26. märts 1980 (EÜT L 90, 3.4.1980, lk 42),

- nõukogu direktiiviga 80/1275/EMÜ, 22. detsember 1980 (EÜT L 375, 31.12.1980, lk 76),

- nõukogu direktiiviga 81/463/EMÜ, 24. juuni 1981 (EÜT L 183, 4.7.1981, lk 32),

- nõukogu direktiiviga 82/2/EMÜ, 21. detsember 1981 (EÜT L 5, 9.1.1982, lk 11),

- nõukogu direktiiviga 82/877/EMÜ, 21. detsember 1982 (EÜT L 369, 29.12.1982, lk 36),

- nõukogu direktiiviga 84/217/EMÜ, 10. aprill 1984 (EÜT L 104, 17.4.1984, lk 18).

Artikli 12 lõikele 1 lisatakse järgmine tekst:

"Hispaania Kuningriik ei pea jõustama käesoleva direktiivi sätteid Kanaari saartel kohaldamiseks."

4. Teine nõukogu direktiiv 79/32/EMÜ, 18. detsember 1978 (EÜT L 10, 16.1,1979, lk 8), muudetud nõukogu direktiiviga 80/369/EMÜ, 26. märts 1980
(EÜT L 90, 3.4.1980, lk 42).

Artikli 9 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

"Hispaania Kuningriik ei pea jõustama käesoleva artikli sätteid Kanaari saartel kohaldamiseks."

5. Nõukogu direktiiv 77/799/EMÜ, 19. detsember 1977 (EÜT L 336, 27.12.1977, lk 15), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 79/1070/EMÜ, 6. detsember 1979 (EÜT L 331, 27.12.1979, lk 8).

Artikli 1 lõikele 3 lisatakse järgmine tekst:

"Hispaanias:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Fisicas

Portugalis:

Contribuiçao predial

Imposto sobre a industria agricola

Contribuiçao industrial

Imposto de capitais

Imposto profissional

Imposto complementar

Imposto de mais-valias

Imposto sobre o rendimento do petroleo

Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes".

Artikli 1 lõikele 5 lisatakse:

"Hispaanias:

El Ministro de Economia y Hacienda or an authorized representative

Portugalis:

O Ministro da Finanças e do Plano or an authorized representative".

6. Kaheksas nõukogu direktiiv 79/1072/EMÜ, 6. detsember 1979 (EÜT L 331, 27.12.1979, lk 11).

C lisa täiendatakse järgmiselt:

- punkti D tehakse järgmised täiendused:

"- Hispaania …



- Portugal …".

- I punktis lisatakse mõlemasse tabelisse:

"…Pta

…Esc".

7. Nõukogu direktiiv 83/182/EMÜ, 28. märts 1983 (EÜT L 105, 23.4.1983, lk 59).

Lisale lisatakse järgmine tekst:

"HISPAANIA

- Tributos locales sobre circulacion de vehiculos automoviles (establecido en base a la Ley 41/1979, de 19 de noviembre, de Bases de Régimen Local y
al Real Decreto 3 250/1976, de 30 diciembre)

PORTUGAL

- Imposto sombre veiculos (Decreto-Lei n.° 143/78, de 12 de Junho)

- Imposto de compensaçao (Decreto-Lei n.° 354-A/82, de 9 de Setembro)".

VI. MAJANDUSPOLIITIKA

1. Nõukogu otsus, 18. märts 1958 (EÜT 17, 6.10.1958, lk 390/58), muudetud:

- nõukogu otsusega, 2. aprill 1962 (EÜT 32, 30.4.1962, lk 1064/62),

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu otsusega 76/332/EMÜ, 25. märts 1976 (EÜT L 84, 31.3.1976, lk 56),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artiklis 7 asendatakse sõna "kaksteist" sõnaga "neliteist".

Artikli 10 esimeses lõigus asendatakse sõna "kaksteist" sõnaga "neliteist".

2. Nõukogu otsus 71/ 143/EMÜ, 22. märts 1971 (EÜT L 73, 27.3.1971, lk 15), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu otsusega 75/785/EMÜ, 18. detsember 1975 (EÜT L 330, 24.12.1975, lk 50),

- nõukogu otsusega 78/49/EMÜ, 19. detsember 1977 (EÜT L 14,18.1.1978, lk 14),

- nõukogu otsusega 78/1041/EMÜ, 21. detsember 1978 (EÜT L 379, 30.12.1978, lk 3),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu otsusega 80/1264/EMÜ, 15. detsember 1980 (EÜT L 375, 31.12.1980, lk 16),

- nõukogu otsusega 82/871/EMÜ, 17. detsember 1982 (EÜT L 368, 28.12.1982, lk 43),

- nõukogu otsusega 84/655/EMÜ, 10. detsember 1984 (EÜT L 341, 29.12.1984, lk 90).

Lisa asendatakse järgmisega:

"LISA

Miljonit eküüd %
Belgia 1000 6,28
Taani 465 2,92
Saksamaa 3105 19,50
Kreeka 270 1,69
Hispaania 1295 8,13
Prantsusmaa 3105 19,50
Iiri 180 1,13
Itaalia 2070 13,00
Luksemburg 35 0,22
Madalmaad 1035 6,50
Portugal 260 1,63
Ühendkuningriik 3105 19,50
KOKKU: 15 925 100 ".

VII. KAUBANDUSPOLITIKA

EMÜ õigusaktid

1. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1023/70, 25. mai 1970 (EÜT L 124, 8.6.1970, lk 1), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 11 lõikes 2 asendatakse sõnad "nelikümmend viis" sõnadega "viiskümmend neli".

2. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3588/82, 23. detsember 1982 (EÜT L 374, 31.12.1982, lk 47), muudetud:



- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 194/84, 4. jaanuar 1984 (EÜT L 26, 30.1.1984, lk 1),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1475/84, 24. mai 1984 (EÜT L 143, 30.5.1984, lk 6).

V lisa artikli 18 lõike 3 teine taane asendatakse järgmisega:

"- sihtkohaliikmesriiki näitavad kaks tähte järgmiselt:

BL = Benelux

DE = Saksamaa Liitvabariik

DK = Taani

ES = Hispaania

FR = Prantsusmaa

GB = Ühendkuningriik

GR = Kreeka

IE = Iiri

IT = Itaalia

PT = Portugal".

3. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3589/82, 23. detsember 1982 (EÜT L 374, 31.12.1982, lk 106), muudetud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3762/83, 19.
detsember 1983 (EÜT L 380, 31.12.1983, lk 1).

V lisa artikli 18 lõike 3 teine taane asendatakse järgmisega:

"- sihtkohaliikmesriiki näitavad kaks tähte järgmiselt:

BL = Benelux

DE = Saksamaa Liitvabariik

DK = Taani

ES = Hispaania

FR = Prantsusmaa

GB = Ühendkuningriik

GR = Kreeka

IE = Iiri

IT = Itaalia

PT = Portugal".

4. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2072/84, 29. juuni 1984 (EÜT L 198, 27.7.1984, lk 1).

V lisa artikli 18 lõike 3 teine taane asendatakse järgmisega:

"- sihtkohaliikmesriiki näitavad kaks tähte järgmiselt:

BL = Benelux

DE = Saksamaa Liitvabariik

DK = Taani

ES = Hispaania

FR = Prantsusmaa

GB = Ühendkuningriik

GR = Kreeka

IE = Iiri

IT = Itaalia

PT = Portugal".

5. Nõukogu direktiiv 70/509/EMÜ, 27. oktoober 1970 (EÜT L 254, 23.11.1970, lk 1), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

A lisa esimese lehekülje joonealustele märkustele lisatakse järgmine tekst:

"Hispaania: Compañía Espanõla de Seguro de Créditos a la Exportación (CESCE);



Portugal: COSEC - Companhia de Seguro de Créditos, EP."

6. Nõukogu direktiiv 70/510/EMÜ, 27. oktoober 1970 (EÜT L 254, 23.11.1970, lk 26), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

A lisa esimese lehekülje joonealustele märkustele lisatakse järgmine tekst:

"Hispaania: Compañía Española de Seguro de Créditos a la Exportación (CESCE);

Portugal: COSEC - Companhia de Seguro de Créditos, EP".

7. Nõukogu otsus 73/391/EMÜ, 3.detsember 1973 (EÜT L 346, 17.12.1973, lk 1), muudetud nõukogu otsusega 76/641/EMÜ, 27. juuli 1976 (EÜT L
223, 16.8.1976, lk 25).

Lisa artikli 3 lõikes 2 ja artikli 10 lõikes 2 asendatakse sõna "viis" sõnaga "kuus".

8. Nõukogu otsus, 4. aprill 1978, mis käsitleb teatavate suuniste kohaldamist ametlikult toetatava ekspordikrediidi valdkonnas (avaldamata),
pikendatud nõukogu otsustega 16. november 1978, 12. juuni 1979, 10. detsember1979, 28. mai 1980, 8. detsember 1980, 3. märts1981, 20. juuli
1981, 16. november 1981, 28. juuli 1982, 16. mai 1983, 9. august 1983 ja 26. oktoober1983, muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu otsustega, 27. juuni 1980, 16. november 1981, 28. juuli 1982, 21. veebruar 1983, 26. oktoober 1983 ja 23. oktoober 1984.

D lisa "Osalejate nimistus" jäetakse kolmandate riikide nimistust välja "Hispaania" ja "Portugal" ning lisatakse need ühenduse liikmesriikide nimistusse
joonealustes märkustes.

VIII. SOTSIAALPOLIITIKA

1. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1408/71, 14. juuni 1971), muudetud ja ajakohastatud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2001/83, 2. juuni 1983 (EÜT L
230, 22.8.1983, lk 6).

Artikli 23 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Kui liikmesriigi õigusaktid sätestavad, et rahaliste hüvitiste arvutamine peab põhinema keskmisel töötasul või keskmistel sissemaksetel, määrab
sellise liikmesriigi pädev asutus sellise keskmise töötasu või keskmised sissemaksed kindlaks üksnes sellise töötasu või selliste sissemaksete põhjal,
mis on saadud või tehtud nimetatud liikmesriigi õigusaktide alusel."

Artiklile 45 lisatakse järgmine tekst:

"7. Kui liikmesriik seab hüvitiste andmise sõltuvusse sellest, kas töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja suhtes kehtivad riski materialiseerumise ajal
selle riigi õigusaktid, ja kui tema õigusaktides sätestatakse hüvitiste määramiseks nõue kindlustusperioodide pikkuse kohta, loetakse käesoleva pea-
tüki kohaldamisel kõiki töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kelle suhtes nimetatud õigusaktid enam ei kehti, siiski töötajateks või füüsilisest
isikust ettevõtjateks, kelle suhtes need õigusaktid riski materialiseerumise ajal kehtivad, kui sel ajal kehtivad tema suhtes teise liikmesriigi õigusaktid
või, juhul kui see ei ole rakendatav, kui tal on õigus taotleda hüvitist teise liikmesriigi õigusaktide alusel. Viimane tingimus loetakse täidetuks artikli 48
lõikes 1 nimetatud juhul."

Artikli 47 lõikele 1 lisatakse järgmine tekst:

"e) kui liikmesriigi õigusaktide kohaselt arvutatakse hüvitised keskmiste sissemaksete alusel, määrab pädev asutus sissemaksete keskmise kindlaks
eranditult nende kindlustusperioodide põhjal, mis on täitunud kõnealuse riigi õigusaktide alusel."

Artikli 82 lõikes 1 asendatakse number "60" numbriga "72".

I lisa asendatakse järgmisega:

"I LISA

ISIKUD, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE KÄESOLEVAT MÄÄRUST

I. Töötajad ja/või füüsilisest isikust ettevõtjad (määruse artikli 1 punkti a alapunktid ii ja iii)

A. BELGIA

Ei kohaldata.

B. TAANI

1. Määruse artikli 1 punkti a alapunktis ii määratletud tähenduses töötajaga võrdsustatakse iga isik, kelle suhtes töötajana tegutsemise tõttu kehtivad:

a) perioodi eest enne 1. septembrit 1997 õigusaktid tööõnnetuste ja kutsehaiguste kohta;

b) perioodi eest, mis algab 1. septembril 1977 või hiljem, õigusaktid töötajate lisapensioni kohta (arbejdsmarkedets tillaegspension, ATP).

2. Määruse artikli 1 punkti a alapunktis ii määratletud tähenduses füüsilisest isikust ettevõtjaga võrdsustatakse iga isik, kellel vastavalt õigusaktidele
päevarahade kohta haiguse või raseduse ja sünnituse korral on õigus saada sellist päevaraha mingi muu sissetuleku kui palga alusel.

C. SAKSAMAA

Kui vastavalt käesoleva määruse III jaotise 7. peatükile perehüvitisi andev pädev asutus on Saksamaa asutus, siis käesoleva määruse artikli 1 punkti
a alapunktis ii määratletud tähenduses:

a) "töötaja" on töötuse vastu kohustuslikult kindlustatu või iga isik, kes sellise kindlustuse tõttu saab ravikindlustuse alusel rahalisi hüvitisi või



nendega võrreldavaid hüvitisi;

b) "füüsilisest isikust ettevõtja" on iga füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev isik, kes on kohustatud:

- ühinema vanaduskindlustusega või tasuma vastavaid sissemakseid füüsilisest isikust ettevõtjate kindlustusskeemi raames või

- ühinema kindlustusskeemiga kohustusliku pensionikindlustuse raames.

D. HISPAANIA

Ei kohaldata.

E. PRANTSUSMAA

Ei kohaldata.

F. KREEKA

1. Käesoleva määruse artikli 1 punkti a alapunktis iii määratletud töötajaga võrdsustatakse OGA-skeemi alusel kindlustatud ja üksnes töötajana töötav
isik või isik, kelle suhtes kehtivad või on kehtinud teise liikmesriigi õigusaktid ning kes sellest tulenevalt on või on olnud töötaja määruse artikli 1
punktis a määratletud tähenduses.

2. Käesoleva määruse artikli 1 punkti a alapunktis ii määratletud töötajaga võrdsustatakse siseriikliku peretoetuse määramisel käesoleva määruse
artikli 1 punkti a alapunktides i ja iii nimetatud töötajad.

G. IIRI

1. Käesoleva määruse artikli 1 punkti a alapunktis ii määratletud töötajaga võrdsustatakse iga isik, kes on konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseaduse
(1981) [Social Welfare (Consolidation) Act 1981] jaotiste 5 ja 37 alusel kohustuslikult või vabatahtlikult kindlustatud.

2. Käesoleva määruse artikli 1 punkti a alapunktis ii määratletud füüsilisest isikust ettevõtjaga võrdsustatakse iga isik, kes tegutseb kutse- või ärialal
ilma töölepinguta või kes on niisuguse tegevuse järel pensionile jäänud. 1970. aasta tervishoiuseaduse jaotiste 45 ja 46 alusel peab asjaomasel isikul
olema õigus saada ka mitterahalisi haigushüvitisi.

H. ITAALIA

Ei kohaldata.

I. LUKSEMBURG

Ei kohaldata.

J. MADALMAAD

Käesoleva määruse artikli 1 punkti a alapunktis ii määratletud füüsilisest isikust ettevõtjaga võrdsustatakse iga isik, tegutseb kutse- või ärialal ilma
töölepinguta.

K. PORTUGAL

Ei kohaldata.

L. ÜHENDKUNINGRIIK

Käesoleva määruse artikli 1 punkti a alapunktis ii määratletud tähenduses töötaja või füüsilisest isikust ettevõtjaga võrdsustatakse iga isik, kes on
vastavalt kas "töötav palgasaaja" või "füüsilisest isikust palgasaaja" Suurbritannia või Põhja-Iiri õiguses määratletud tähenduses. Käesoleva määruse
artikli 1 punkti a alapunktis ii määratletud tähenduses töötaja või füüsilisest isikust ettevõtjaga võrdsustatakse iga isik, kelle eest tuleb Gibraltari
õiguse kohaselt tasuda sissemakseid kas vastavalt kui "töötaja" või kui "füüsilisest isikust ettevõtja" eest.

II. Pereliikmed (määruse artikli 1 punkti f teine lause)

A. BELGIA

Ei kohaldata.

B. TAANI

Mitterahaliste hüvitiste saamise õiguse kindlaksmääramisel vastavalt käesoleva määruse artikli 22 lõike 1 punktile a ja artiklile 31 tähendab "pereliige"
iga isikut, keda käsitletakse pereliikmena vastavalt tervishoiuteenistuse seadusele.

C. SAKSAMAA

Ei kohaldata.

D. HISPAANIA

Ei kohaldata.

E. PRANTSUSMAA

Ei kohaldata

F. KREEKA

Ei kohaldata.

G. IIRI

Mitterahaliste hüvitiste saamise õiguse kindlaksmääramisel vastavalt käesoleva määruse artikli 22 lõike 1 punktile a ja artiklile 31 tähendab "pereliige"



iga isikut, keda loetakse töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja ülalpeetavaks 1947.-1970. aasta tervishoiuseaduste (Health Acts 1947-1970) kohaselt.

H. ITAALIA

Ei kohaldata.

I. LUKSEMBURG

Ei kohaldata.

J. MADALMAAD

Ei kohaldata.

K. PORTUGAL

Ei kohaldata.

L. ÜHENDKUNINGRIIK

Mitterahaliste hüvitiste saamise õiguse kindlaksmääramisel vastavalt käesoleva määruse artikli 22 lõike 1 punktile a ja artiklile 31 tähendab
"pereliige":

a) Suurbritannia või Põhja-Iiri õiguse kohaselt isikut, kes on ülalpeetav 1975. aasta sotsiaalkindlustusseaduses või vajaduse korral 1975. aasta
(Põhja-Iiri) sotsiaalkindlustusseaduses määratletud tähenduses;

b) Gibraltari õiguse kohaselt isikut, kes on ülalpeetav Group Practice Medical Scheme Ordinance'is (1973) määratletud tähenduses."

II lisa asendatakse järgmisega:

"II LISA

(Määruse artikli 1 punktid j ja u)

I. Määruse reguleerimisalast artikli 1 punkti j neljanda lõigu alusel välja arvatud eriskeemid füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks

A. BELGIA

Ei kohaldata.

B. TAANI

Ei kohaldata.

C. SAKSAMAA

Kindlustus- ja hoolekandeasutused (Versicherungs- und Versorgungswerke) arstide, hambaarstide, veterinaararstide, apteekrite, advokaatide ja
juristide, patendivolinike (Patentanwälte), notarite, audiitorite (Wirtschaftsprüfer), maksukonsultantide (Steuerbevollmächtige), lootside (Seelotsen) ja
arhitektide jaoks, mis on loodud vastavalt liidumaade õigusele, ning muud kindlustus- ja hoolekandeasutused, eelkõige hoolekandefondid
(Fürsorgeeinrichtungen) ja laiendatud tasujaotussüsteem (erweiterte Honorarverteilung).

D. HISPAANIA

1. Sotsiaalkindlustussüsteeme täiendavad või laiendavad vabatahtlikud hoolekandesüsteemid, mida juhivad asutused, mille tegevus on reguleeritud
detsembri 1941. aasta sotsiaalkindlustuse üldseadusega ja 26. mai 1943. aasta määrusega:

a) kas hüvitiste suhtes, mis täiendavad või laiendavad sotsiaalkindlustushüvitisi, või

b) vastastikuste kindlustusühenduste suhtes, mille integreerumist sotsiaalkindlustussüsteemi ei ole ette nähtud 30. mai 1974. aasta
sotsiaalkindlustuse üldseaduse kuuenda üleminekusätte punktis 7 ja mida seetõttu ei ole asendatud kohustusliku sotsiaalkindlustussüsteemi
asutustega.

2. Hoolekandesüsteem ja/või sotsiaalabi või heategevus, mida juhivad asutused, mis ei ole reguleeritud sotsiaalkindlustuse üldseadusega või 6.
detsembri 1941. aasta seadusega.

E. PRANTSUSMAA

1. Füüsilisest isikust ettevõtjad, kes ei tegutse põllumajanduses:

a) täiendavad vanaduskindlustusskeemid ning invaliidsus- ja toitjakaotuskindlustusskeemid füüsilisest isikust ettevõtjatele, mida on nimetatud
sotsiaalkindlustuskoodeksi artiklites L 658, L 659, L 663-11, L 663-12, L 682 ja L 683-1;

b) lisahüvitised, mida nimetatakse 12. juuli 1966. aasta seaduse nr 66.509 artiklis 9.

2. Füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad põllumajanduses:

Maakoodeksi artiklites 1049 ja 1234.19 ettenähtud kindlustusliigid, mis ühelt poolt käsitlevad haigust, rasedust ja sünnitust ning vanadust ja teiselt
poolt põllumajanduses tegutsevate füüsilisest isikust ettevõtjate tööõnnetusi ja kutsehaigusi.

F. KREEKA

Ei kohaldata.

G. IIRI

Ei kohaldata.

H. ITAALIA



Ei kohaldata.

I. LUKSEMBURG

Ei kohaldata.

J. MADALMAAD

Ei kohaldata.

K. PORTUGAL

Ei kohaldata.

L. ÜHENDKUNINGRIIK

Ei kohaldata.

II. Määruse reguleerimisalast artikli 1 punkti u alusel välja arvatud spetsiaalsed sünnitustoetused

A. BELGIA

Sünnitustoetus.

B. TAANI

Ei ole.

C. SAKSAMAA

Ei ole.

D. HISPAANIA

Ei ole.

E. PRANTSUSMAA

a) Sünnituseelne toetus;

b) sünnitusjärgne toetus.

F. KREEKA

Ei ole.

G. IIRI

Ei ole.

H. ITAALIA

Ei ole.

I. LUKSEMBURG

Sünnitustoetus.

J. MADALMAAD

Ei ole.

K. PORTUGAL

Ei ole.

L. ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole."

III lisa asendatakse järgmisega:

"III LISA

(Määruse artikli 7 lõike 2 punkt c ja artikli 3 lõige 3)

Sotsiaalkindlustuskokkulepete sätted, mida kohaldatakse, olenemata määruse artiklist 6.

Sotsiaalkindlustuskokkulepete sätted, mida ei kohaldata kõigi isikute suhtes, kelle suhtes kehtib käesolev määrus

ÜLDKOMMENTAAR

1. Niivõrd kuivõrd käesoleva lisa sätetes on viidatud teiste lepingute sätetele, asendatakse need viited viidetega käesoleva määruse vastavatele
sätetele, juhul kui asjaomaste lepingute sätted ise puuduvad käesolevas lisas.

2. Lõpetamisklausel sotsiaalkindlustuslepingutes, mille mõned sätted on esitatud käesolevas lisas, jääb nende sätete suhtes kehtima.

A



Sotsiaalkindlustuskokkulepete sätted, mida kohaldatakse, olenemata määruse artiklist 6.

(Määruse artikli 7 lõike 2 punkt c)

1. BELGIA - TAANI

Kokkulepet ei ole.

2. BELGIA - SAKSAMAA

a) 7. detsembri 1957. aasta üldkokkuleppega liituva sama kuupäeva lõpp-protokolli artiklid 3 ja 4 vastavalt 10. novembri 1960. aasta lisaprotokollile.

b) 7. detsembri 1957. aasta üldkokkuleppega liituv sama kuupäeva täiendav kokkulepe nr 3 vastavalt 10. novembri 1960. aasta lisaprotokollile
(pensionide maksmine üldkokkuleppe jõustumisele eelneva perioodi eest).

3. BELGIA - HISPAANIA

Ei ole.

4. BELGIA - PRANTSUSMAA

a) 17. jaanuari 1948. aasta üldkokkuleppega liituva sama kuupäeva lisakokkuleppe artiklid 13, 16 ja 23 (kaevanduste ja samalaadsete ettevõtete
töötajad).

b) 27. veebruari 1953. aasta kirjavahetus (17. jaanuari 1948. aasta üldkokkuleppe artikli 4 lõike 2 rakendamine).

c) 29. juuli 1953. aasta kirjavahetus elatanud töötajate hüvitiste kohta.

5. BELGIA - KREEKA

1. aprilli 1958. aasta üldkokkuleppe artikli 15 lõige 2, artikli 35 lõige 2 ja artikkel 37.

6. BELGIA - IIRI

7. BELGIA - ITAALIA

30. aprilli 1948. aasta kokkuleppe artikkel 29.

8. BELGIA - LUKSEMBURG

a) 16. novembri 1959. aasta kokkuleppe artiklid 3, 4, 5, 6 ja 7, nagu need on esitatud 12. veebruari 1964. aasta kokkuleppes (piirialade töötajad).

b) 10. ja 12. juuli 1968. aasta kirjavahetus füüsilisest isikust ettevõtjate kohta.

9. BELGIA - MADALMAAD

Ei ole.

10. BELGIA - PORTUGAL

Ei ole.

11. BELGIA - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole.

12. TAANI - SAKSAMAA

a) 14. augusti 1953. aasta sotsiaalkindlustuskokkuleppe lõpp-protokolli punkt 15.

b) Eespool nimetatud kokkuleppe 14. augusti 1953. aasta lisakokkulepe.

13. TAANI - HISPAANIA

Kokkulepet ei ole.

14. TAANI - PRANTSUSMAA

Ei ole.

15. TAANI - KREEKA

Kokkulepet ei ole.

16. TAANI - IIRI

Kokkulepet ei ole.

17. TAANI - ITAALIA

Kokkulepet ei ole.

18. TAANI - LUKSEMBURG

Kokkulepet ei ole.



19. TAANI - MADALMAAD

Kokkulepet ei ole.

20. TAANI - PORTUGAL

Kokkulepet ei ole.

21. TAANI - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole.

22. SAKSAMAA - HISPAANIA

Ei ole.

23. SAKSAMAA - PRANTSUSMAA

a) 10. juuli 1950. aasta üldkokkuleppe artikli 11 lõige 1, artikli 16 teine lõik ja artikkel 19.

b) 10. juuli 1950. aasta üldkokkuleppega liituva sama kuupäeva lisakokkuleppe nr 1 artikkel 9 (kaevanduste ja samalaadsete ettevõtete töötajad).

c) 10. juuli 1950. aasta üldkokkuleppega liituv sama kuupäeva lisakokkulepe nr 4 vastavalt 18. juuni 1955. aasta lisajaole nr 2.

d) 18. juuni 1955. aasta lisajao nr 2 I ja III jaotis.

e) 10. juuli 1950. aasta üldkokkuleppega liituva sama kuupäeva üldprotokolli punktid 6, 7 ja 8.

f) 20. detsembri 1963. aasta kokkuleppe II, III ja IV jaotis (sotsiaalkindlustus Saarimaal).

24. SAKSAMAA - KREEKA

a) 25. aprilli 1961. aasta üldkokkuleppe artikli 5 lõige 2.

b) 31. mai 1961. aasta töötuskindlustuskokkuleppe artikli 8 lõige 1, lõike 2 punkt b ja lõige 3, artiklid 9-11 ning I ja IV peatükk, niivõrd kui need on
nimetatud artiklitega seotud, koos 14. juuni 1980. aasta protokolli märkusega.

25. SAKSAMAA - IIRI

Kokkulepet ei ole.

26. SAKSAMAA - ITAALIA

a) 5. mai 1953. aasta kokkuleppe artikli 3 lõige 2, artikli 23 lõige 2, artikkel 26 ja artikli 36 lõige 3 (sotsiaalkindlustus).

b) 5. mai 1953. aasta kokkuleppega liituv 12. mai 1953. aasta lisakokkulepe (pensionide maksmine kokkuleppe jõustumisele eelnenud perioodide
eest).

27. SAKSAMAA - LUKSEMBURG

11. juuli 1959. aasta lepingu (Ausgleichsvertrag) artiklid 4, 5, 6 ja 7 (Saksamaa ja Luksemburgi vahelise vaidluse lahendamine).

28. SAKSAMAA - MADALMAAD

a) 29. märtsi 1951. aasta kokkuleppe artikli 3 lõige 2.

b) 29. märtsi 1951. aasta kokkuleppega liituva 21. detsembri 1956. aasta lisakokkuleppe nr 4 artiklid 2 ja 3 (Madalmaade töötajate poolt Saksamaa
sotsiaalkindlustusskeemide alusel ajavahemikus 13. mai 1940-1. september 1945 omandatud õiguste kindlaksmääramine )

29. SAKSAMAA - PORTUGAL

6. novembri 1964. aasta kokkuleppe artikli 5 lõige 2.

30. SAKSAMAA - ÜHENDKUNINGRIIK

a) 20. aprilli 1960. aasta sotsiaalkindlustuskokkuleppe artikli 3 lõiked 1 ja 6 ning artikli 7 lõiked 2-6.

b) 20. aprilli 1960. aasta sotsiaalkindlustuskokkuleppe lõpp-protokolli artiklid 2-7.

31. HISPAANIA - PRANTSUSMAA

Ei ole.

32. HISPAANIA - KREEKA

Kokkulepet ei ole.

33. HISPAANIA - IIRI

Kokkulepet ei ole.

34. HISPAANIA - ITAALIA

30. oktoobri 1979. aasta sotsiaalkindlustuskokkuleppe artikkel 5, artikli 18 lõike 1 punkt c ja artikkel 23.

35. HISPAANIA - LUKSEMBURG

a) 8. mai 1969. aasta kokkuleppe artikli 5 lõige 2.



b) 8. mai 1969. aasta kokkulepet füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes rakendava 27. juuni 1975. aasta halduskokkuleppe artikkel 1.

36. HISPAANIA - MADALMAAD

5. veebruari 1974. aasta sotsiaalkindlustuskokkuleppe artikli 23 lõige 2.

37. HISPAANIA - PORTUGAL

11. juuni 1969. aasta üldkokkuleppe artikli 4 lõige 2, artikli 16 lõige 2 ja artikkel 22.

38. HISPAANIA - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole.

39. PRANTSUSMAA - KREEKA

19. aprilli 1958. aasta üldkokkuleppe artikli 16 neljas lõik ja artikkel 30.

40. PRANTSUSMAA - IIRI

Kokkulepet ei ole.

41. PRANTSUSMAA - ITAALIA

a) 31. märtsi 1948. aasta üldkokkuleppe artiklid 20 ja 24.

b) 3. märtsi 1956. aasta kirjavahetus (põllumajanduses töötavate hooajatöötajate haigushüvitised).

42. PRANTSUSMAA - LUKSEMBURG

12. novembri 1949. aasta üldkokkuleppega liituva sama kuupäeva lisakokkuleppe artiklid 11 ja 14 (kaevanduste ja samalaadsete ettevõtete töötajad).

43. PRANTSUSMAA - MADALMAAD

7. jaanuari 1950. aasta üldkokkuleppega liituva 1. juuni 1954. aasta lisakokkuleppe artikkel 11 (kaevanduste ja samalaadsete ettevõtete töötajad).

44. PRANTSUSMAA - PORTUGAL

Ei ole.

45. PRANTSUSMAA - ÜHENDKUNINGRIIK

27. ja 30. juuli 1970. aasta kirjavahetus 2. märtsi 1948. aasta kultuurikonventsiooni alusel ajutiselt Prantsusmaal töötavate Ühendkuningriigi õpetajate
sotsiaalkindlustuse kohta.

46. KREEKA - IIRI

Kokkulepet ei ole.

47. KREEKA - ITAALIA

Kokkulepet ei ole.

48. KREEKA - LUKSEMBURG

Kokkulepet ei ole.

49. KREEKA - MADALMAAD

13. septembri 1966. aasta üldkokkuleppe artikli 4 lõige 2.

50. KREEKA - PORTUGAL

Kokkulepet ei ole.

51. KREEKA - ÜHENDKUNINGRIIK

Kokkulepet ei ole.

52. IIRI - ITAALIA

Kokkulepet ei ole.

53. IIRI - LUKSEMBURG

Kokkulepet ei ole.

54. IIRI - MADALMAAD

Kokkulepet ei ole.

55. IIRI - PORTUGAL

Kokkulepet ei ole.

56. IIRI - ÜHENDKUNINGRIIK

14. septembri 1971. aasta sotsiaalkindlustuskokkuleppe artikkel 8.

57. ITAALIA - LUKSEMBURG



29. mai 1951. aasta üldkokkuleppe artikli 18 lõige 2 ja artikkel 24.

58. ITAALIA - MADALMAAD

28. oktoobri 1952. aasta üldkokkuleppe artikkel 21 lõige 2.

59. ITAALIA - PORTUGAL

Kokkulepet ei ole.

60. ITAALIA - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole.

61. LUKSEMBURG - MADALMAAD

Ei ole.

62. LUKSEMBURG - PORTUGAL

12. veebruari 1965. aasta kokkuleppe artikli 3 lõige 2.

63. LUKSEMBURG - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole.

64. MADALMAAD - PORTUGAL

19. juuli 1979. aasta kokkuleppe artikli 5 lõige 2 ja artikkel 31.

65. MADALMAAD - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole.

66. PORTUGAL - ÜHENDKUNINGRIIK

Raviteenuseid käsitleva 15. novembri 1978. aasta protokolli artikli 2 lõige 1.

B

Kokkulepete sätted, mida ei kohaldata kõigi isikute suhtes, kelle suhtes kehtib käesolev määrus

(Määruse artikli 3 lõige 3)

1. BELGIA - TAANI

Kokkulepet ei ole.

2. BELGIA-SAKSAMAA

a) 7. detsembri 1957. aasta üldkokkuleppega liituva sama kuupäeva lõpp-protokolli artiklid 3 ja 4 vastavalt 10. novembri 1960. aasta lisaprotokollile.

b) 7. detsembri 1957. aasta üldkokkuleppega liituv sama kuupäeva lisakokkulepe nr 3 vastavalt 10. novembri 1960. aasta lisaprotokollile (pensionide
maksmine üldkokkuleppe jõustumisele eelneva perioodi eest).

3. BELGIA - HISPAANIA

Ei ole.

4. BELGIA - PRANTSUSMAA

a) 29. juuli 1953. aasta kirjavahetus elatanud töötajate abiraha kohta.

b) 27. veebruari 1953. aasta kirjavahetus (17. jaanuari 1948. aasta üldkokkuleppe artikli 4 lõike 2 kohaldamine).

5. BELGIA - KREEKA

Ei ole.

6. BELGIA - IIRI

Ei ole.

7. BELGIA - ITAALIA

Ei ole.

8. BELGIA - LUKSEMBURG

Ei ole.

9. BELGIA - MADALMAAD

Ei ole.

10. BELGIA - PORTUGAL

Ei ole.



11. BELGIA - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole.

12. TAANI - SAKSAMAA

a) 14. augusti 1953. aasta sotsiaalkindlustuskokkuleppe lõpp-protokolli punkt 15.

b) Eespool nimetatud kokkuleppe 14. augusti 1953. aasta lisakokkulepe.

13. TAANI - HISPAANIA

Kokkulepet ei ole.

14. TAANI - PRANTSUSMAA

Ei ole.

15. TAANI - KREEKA

Kokkulepet ei ole.

16. TAANI - IIRI

Kokkulepet ei ole.

17. TAANI - ITAALIA

Kokkulepet ei ole.

18. TAANI - LUKSEMBURG

Kokkulepet ei ole.

19. TAANI - MADALMAAD

Kokkulepet ei ole.

20. TAANI - PORTUGAL

Kokkulepet ei ole.

21. TAANI - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole.

22. SAKSAMAA - HISPAANIA

Ei ole.

23. SAKSAMAA - PRANTSUSMAA

a) 10. juuli 1950. aasta üldkokkuleppe artikli 16 teine lõik ja artikkel 19.

b) 10. juuli 1950. aasta üldkokkuleppega liituv sama kuupäeva lisakokkulepe nr 4 vastavalt 18. juuni 1955. aasta lisajaole nr 2.

c) 18. juuni 1955. aasta lisajao nr 2 I ja III jaotis.

d) 10. juuli 1950. aasta üldkokkuleppega liituva sama kuupäeva üldprotokolli punktid 6, 7 ja 8.

e) 20. detsembri 1963. aasta kokkuleppe II, III ja IV jaotis (sotsiaalkindlustus Saarimaal).

24. SAKSAMAA - KREEKA

Ei ole.

25. SAKSAMAA - IIRI

Kokkulepet ei ole.

26. SAKSAMAA - ITAALIA

a) 5. mai 1953. aasta kokkuleppe artikli 3 lõige 2 ja artikkel 26 (sotsiaalkindlustus).

b) 5. mai 1953. aasta kokkuleppega liituv 12. mai 1953. aasta lisakokkulepe (pensionide maksmine kokkuleppe jõustumisele eelnenud perioodide
eest).

27. SAKSAMAA - LUKSEMBURG

11. juuli 1959. aasta lepingu artiklid 4, 5, 6 ja 7 (Saksamaa ja Luksemburgi vahelise vaidluse lahendamine).

28. SAKSAMAA - MADALMAAD

a) 29. märtsi 1951. aasta kokkuleppe artikli 3 lõige 2.

b) 29. märtsi 1951. aasta kokkuleppega liituva 21. detsembri 1956. aasta lisakokkuleppe nr 4 artiklid 2 ja 3 (Madalmaade töötajate poolt Saksamaa
sotsiaalkindlustusskeemide alusel ajavahemikus 13. mai 1940-1. september 1945 omandatud õiguste kindlaksmääramine).

29. SAKSAMAA - PORTUGAL



6. novembri 1964. aasta kokkuleppe artikli 5 lõige 2.

30. SAKSMAA - ÜHENDKUNINGRIIK

a) 20. aprilli 1960. aasta sotsiaalkindlustuskokkuleppe artikli 3 lõiked 1 ja 6 ning artikli 7 lõiked 2-6.

b) 20. aprilli 1960. aasta sotsiaalkindlustuskokkuleppe lõpp-protokolli artiklid 2-7.

c) 20. aprilli 1960. aasta töötuskindlustuskokkuleppe artikli 2 lõige 5 ja artikli 5 lõiked 2-6.

31. HISPAANIA - PRANTSUSMAA

Ei ole.

32. HISPAANIA - KREEKA

Kokkulepet ei ole.

33. HISPAANIA - IIRI

Kokkulepet ei ole.

34. HISPAANIA - ITAALIA

30. oktoobri 1979. aasta sotsiaalkindlustuskokkuleppe artikkel 5, artikli 18 lõike 1 punkt c ja artikkel 23.

35. HISPAANIA - LUKSEMBURG

a) 8. mai 1969. aasta kokkuleppe artikli 5 lõige 2.

b) 8. mai 1969. aasta kokkulepet füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes rakendava 27. juuni 1975. aasta halduskokkuleppe artikkel 1.

36. HISPAANIA - MADALMAAD

5. veebruari 1974. aasta sotsiaalkindlustuskokkuleppe artikli 23 lõige 2.

37. HISPAANIA - PORTUGAL

11. juuni 1969. aasta üldkokkuleppe artikli 4 lõige 2, artikli 16 lõige 2 ja artikkel 22.

38. HISPAANIA - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole.

39. PRANTSUSMAA - KREEKA

Ei ole.

40. PRANTSUSMAA - IIRI

Kokkulepet ei ole.

41. PRANTSUSMAA - ITAALIA

31. märtsi 1948. aasta üldkokkuleppe artiklid 20 ja 24.

42. PRANTSUSMAA - LUKSEMBURG

Ei ole.

43. PRANTSUSMAA - MADALAMAAD

Ei ole.

44. PRANTSUSMAA - PORTUGAL

Ei ole.

45. PRANTSUSMAA - ÜHENDKUNINGRIIK

27. ja 30. juuli 1970. aasta kirjavahetus 2. märtsi 1948. aasta kultuurikonventsiooni alusel ajutiselt Prantsusmaal töötavate Ühendkuningriigi õpetajate
sotsiaalkindlustuse kohta.

46. KREEKA - IIRI

Kokkulepet ei ole.

47. KREEKA - ITAALIA

Kokkulepet ei ole.

48. KREEKA - LUKSEMBURG

Kokkulepet ei ole.

49. KREEKA - MADALMAAD

Ei ole.



50. KREEKA - PORTUGAL

Kokkulepet ei ole.

51. KREEKA - ÜHENDKUNINGRIIK

Kokkulepet ei ole.

52. IIRI - ITAALIA

Kokkulepet ei ole.

53. IIRI - LUKSEMBURG

Kokkulepet ei ole.

54. IIRI - MADALMAAD

Kokkulepet ei ole.

55. IIRI - PORTUGAL

Kokkulepet ei ole.

56. IIRI - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole.

57. ITAALIA - LUKSEMBURG

Ei ole.

58. ITAALIA - MADALMAAD

Ei ole.

59. ITAALIA - PORTUGAL

Kokkulepet ei ole.

60. ITAALIA - ÜHRENDKUNINGRIIK

Ei ole.

61. LUKSEMBURG - MADALMAAD

Ei ole.

62. LUKSEMBURG - PORTUGAL

12. veebruari 1965. aasta kokkuleppe artikli 3 lõige 2.

63. LUKSEMBURG - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole.

64. MADALMAAD - PORTUGAL

19. juuli 1979. aasta kokkuleppe artikli 5 lõike 2.

65. MADALMAAD - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole.

66. PORTUGAL - ÜHENDKUNINGRIIK

Raviteenuseid käsitleva 15. novembri 1978. aasta protokolli artikli 2 lõige 1."

IV lisa asendatakse järgmisega:

"IV LISA

(Määruse artikli 37 lõige 2)

Määruse artikli 37 lõikes 1 osutatud õigusaktid, mille kohaselt invaliidsushüvitiste suurus ei sõltu kindlustusperioodi pikkusest

A. BELGIA

Õigusaktid, mis reguleerivad üldisi invaliidsushüvitisskeeme, eraldi kaevurite invaliidsushüvitisskeeme ja eraldi kaubalaevastiku meremeeste
hüvitisskeeme ning õigusaktid, mis reguleerivad füüsilisest isikust ettevõtjate kindlustust töövõimetuse korral.

B. TAANI

Ei ole.

C. SAKSAMAA



Ei ole.

D. HISPAANIA

Õigusaktid, mis reguleerivad invaliidsuskindlustust üldskeemi ja eriskeemide alusel.

E. PRANTSUSMAA

1. Töötajad

Kõik invaliidsuskindlustust reguleerivad õigusaktid, välja arvatud õigusaktid, mis reguleerivad kaevurite sotsiaalkindlustusskeemi
invaliidsuskindlustust.

2. Füüsilisest isikust ettevõtjad

Õigusaktid, mis reguleerivad põllumajanduses hõivatud füüsilisest isikust ettevõtjate invaliidsuskindlustust.

F. KREEKA

Õigusaktid, mis käsitlevad põllumajanduslikku kindlustusskeemi.

G. IIRI

1981. aasta konsolideeritud sotsiaalhoolekandeseaduse II osa 10. peatükk.

H. ITAALIA

Ei ole.

I. LUKSEMBURG

Ei ole.

J. MADALMAAD

a) 18. veebruari 1966. aasta seadus töövõimetuskindlustuse kohta.

b) 11. detsembri 1975. aasta seadus üldise töövõimetuskindlustuse kohta.

K. PORTUGAL

Ei ole.

L. ÜHENDKUNINGRIIK

a) Suurbritannia

1975. aasta sotsiaalkindlustusseaduse (Social Security Act 1975) 15. jagu.

1975. aasta sotsiaalkindlustuspensioniseaduse (Social Security Pensions Act 1975) 14., 15. ja 16. jagu.

b) Põhja-Iiri

1975. aasta (Põhja-Iiri) sotsiaalkindlustusseaduse [Social Security (Northern Ireland) Act 1975] 15. jagu.

1975. aasta (Põhja-Iiri) sotsiaalkindlustuspensioniseaduse [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975] artiklid 16, 17 ja 18."

VI lisa muudetakse ja täiendatakse järgmiselt:

"A. BELGIA

… (muutusteta).

B. TAANI

… (muutusteta).

C. SAKSAMAA

… (muutusteta).

D. HISPAANIA

1. Käesoleva määruse artikli 1 punkti a alapunkti iv nõuet tegutseda kas töötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana või nõuet olla eelnevalt kindlustatud
sama riski vastu skeemi alusel, mis on organiseeritud sama liikmesriigi töötajate või füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks, ei ole lubatud arvestada
isikute suhtes, kes kooskõlas 7. detsembri 1979. aasta kuningliku dekreediga nr 2805/1979 on liitunud vabatahtlikult üldise sotsiaalkindlustusskeemiga
ja tegutsevad rahvusvahelist valitsustevahelist organisatsiooni teenindavate ametnike või töötajatena.

2. 7. detsembri 1979. aasta kuninglikku dekreeti nr 2805/1979 kohaldatakse liikmesriikide kodanike ja pagulaste ning kodakondsuseta isikute suhtes:

a) kes elavad Hispaania territooriumil,

b) kes elavad teise liikmesriigi territooriumil ja on eelnevalt mingil ajal kuulunud kohustuslikus korras Hispaania sotsiaalkindlustusskeemi alla,

või

c) kes elavad kolmanda riigi territooriumil ja on teinud sissemakseid Hispaania sotsiaalkindlustusskeemi vähemalt 1800 päeva eest ning ei ole kas
kohustuslikus korras või vabatahtlikult kindlustatud teise liikmesriigi õiguse alusel.



E. PRANTSUSMAA

… (muutusteta).

F. KREEKA

… (muutusteta).

G. IIRI

… (muutusteta).

H. ITAALIA

… (muutusteta).

I. LUKSEMBURG

… (muutusteta).

J. MADALMAAD

… (muutusteta).

K. PORTUGAL

1. Portugalis elavatel määruse (EMÜ) 1408/71 artiklis 2 nimetatud teiste liikmesriikide kodanikel on õigus saada 27. mai 1980. aasta dekreet-
seadusega nr 160/80 ja 13. oktoobri 1980. aasta dekreet-seadusega nr 464/80 kehtestatud mitteosamakselisi hüvitisi samadel tingimustel Portugali
kodanikega.

2. Sama kehtib pagulaste ja kodakondsuseta isikute suhtes.

L. ÜHENDKUNINGRIIK

… (muutusteta)."

VII lisa asendatakse järgmisega:

"VII LISA

(Määruse artikli 14c lõike 1 punkti b kohaldamine)

Juhtumid, mille puhul isiku suhtes kohaldatakse korraga kahe liikmesriigi õigust

1. Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Belgias ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis, välja arvatud Luksemburgis.
Luksemburgi kohta kehtib 10. ja 12. juuli 1968. aasta Belgia ja Luksemburgi vaheline kirjavahetus.

2. Juhul kui isik, kes elab Taanis, tegutseb Taanis füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

3. Põllumajandusliku õnnetuskindlustusskeemi ja põllumeeste vanaduspensionikindlustusskeemi korral: juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust
ettevõtjana põllumajanduses Saksamaal ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

4. Juhul kui isik, kes elab Hispaanias, tegutseb Hispaanias füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

5. Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Prantsusmaal ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis, välja arvatud Luksemburg.

6. Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana põllumajanduses Prantsusmaal ja teeb tasulist tööd Luksemburgis.

7. Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Kreekas ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

8. Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Itaalias ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

9. Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Portugalis ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis."

2. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 574/72, 21. märts 1972), muudetud ja ajakohastatud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2001/83, 2. juuni 1983 (EÜT L 230,
22.8.1983, lk 6).

Artikli 15 lõikele 3 lisatakse järgmine tekst:

"c) Kui kõnealune isik on töötaja, kelle suhtes on kehtinud seitsmepäevane töönädal:

i) üks päev võrdub kuue tunniga ja vastupidi;

ii) seitse päeva võrdub ühe nädalaga ja vastupidi;

iii) 30 päeva võrdub ühe kuuga ja vastupidi;

iv) kolm kuud või 13 nädalat või 90 päeva võrdub ühe kvartaliga ja vastupidi;

v) nädalate kuudeks ümberarvutamise korral ja vastupidi arvutatakse nädalad ja kuud ümber päevadeks;

vi) eespool toodud reeglite kohaldamise mõjul ei tohi esitada ühe kalendriaasta jooksul täitunud kindlustusperioodi kokku pikemana kui 360 päeva või
52 nädalat või 12 kuud või neli kvartalit.

Kui liikmesriigi õiguse alusel täitunud kindlustusperioode väljendatakse kuudes, käsitletakse päevi, mis käesolevas lõikes sätestatud
ümberarvutusreeglite kohaselt vastavad osale kuust, terve kuuna."

Artikli 85 lõige 1 asendatakse järgmisega:



"1. Selleks et tugineda määruse artiklile 72, esitab isik pädevale asutusele õiendi kindlustus-, töötamis- või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise
perioodide kohta, mis tal on täitunud tema suhtes viimasena kehtinud liikmesriigi õiguse alusel."

Artikli 85 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Kui pädeva riigi õigusaktides sätestatud tingimuste täitmiseks on vaja arvestada eelnevalt mõne teise liikmesriigi õiguse alusel täitunud kindlustus-
, töötamis- või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise perioode, kohaldatakse analoogia põhjal lõikeid 1 ja 2."

Artikli 120 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Määruse artikli 94 lõikes 9 nimetatud õigused on töötaja õigused saada perehüvitisi oma pereliikmete suhtes niisugusel määral ja sellises ulatuses,
mida kohaldati päev enne 1. oktoobrit 1972 või päev enne nimetatud määruse kohaldamist asjaomase liikmesriigi territooriumil vastavalt määruse nr

3 artiklile 41 või D lisale või nõukogu 2. aprilli 1963. aasta määruse nr 36/63/EMÜ (piirialade töötajate sotsiaalkindlustuse kohta)
1
 artiklile 20 või I

lisale või kõnealuste liikmesriikide vahel kehtivatele konventsioonidele.

I lisa asendatakse järgmisega:

"I LISA

PÄDEVAD ASUTUSED

(Määruse artikli 1 lõige 1 ning rakendusmääruse artikli 4 lõige 1 ja artikkel 122)

A. BELGIA:

Ministre de la prévoyance sociale , Bruxelles - Minister van Sociale Voorzorg, Brussel (sotsiaalhoolekandeminister, Brüssel);

Ministre des classes moyennes, Bruxelles - Minister van Middenstand, Brussel (väikeettevõtjate minister, Brüssel).

B. TAANI:

1. Socialministeren, København (sotsiaalminister, Kopenhaagen);

2. Arbejdsministeren, København (tööminister, Kopenhaagen);

3. Indenrigsministeren, København (siseminister, Kopenhaagen);

4. Ministeren for Grønland, København (Gröönimaa minister, Kopenhaagen).

C. SAKSAMAA:

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (töö- ja sotsiaalasjade liiduminister), Bonn.

D. HISPAANIA:

Ministro de Trabajo y Seguridad Social (töö- ja sotsiaalkindlustusminister), Madrid.

E. PRANTSUSMAA:

1. Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale (sotsiaalminister), Pariis;

2. Ministre de l'agriculture (põllumajandusminister), Pariis.

F. KREEKA:

1. (kreekakeelne tekst) (sotsiaalminister, Ateena);

2. (kreekakeelne tekst) (tööminister, Ateena);

3. (kreekakeelne tekst) (kaubalaevandusminister, Pireus).

G. IIRI:

1. Minister of Social Welfare (sotsiaalhoolekandeminister), Dublin;

2. Minister of Health (tervishoiuminister), Dublin.

H. ITAALIA:

- pensionide osas:

1. üldiselt: Ministro del lavoro e della previdenza sociale (töö- ja sotsiaalhoolekandeminister), Rooma;

2. notaritele: Ministro di grazia e giustizia (justiitsminister), Rooma;

3. tolliametnikele: Ministro della finanze (rahandusminister), Rooma;

- mitterahaliste hüvitiste osas:

Ministro della sanità (tervishoiuminister), Rooma.

I. LUKSEMBURG:

1. Ministre du travail et de la sécurité sociale (töö- ja sotsiaalhoolekandeminister), Luxembourg;

2. Ministre de la famille (perekonnaasjade minister), Luxembourg.

J. MADALMAAD:



1. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sotsiaal- ja tööhõiveminister), Haag;

2. Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (hoolekande-, tervishoiu- ja kultuuriminister), Rijswijk.

K. PORTUGAL:

1. Ministro do Travalho e Segurança Social (töö- ja sotsiaalkindlustusminister), Lissabon;

2. Ministro da Saúde (tervishoiuminister), Lissabon;

3. Secrétario Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma de Madeira (Madeira autonoomse piirkonna sotsiaalasjade sekretär), Funchal;

4. Secrétario Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores (Assooride autonoomse piirkonna sotsiaalasjade sekretär), Angra do
Heroismo.

L. ÜHENDKUNINGRIIK:

1. Secretary of State for Social Services (sotsiaalteenistuse riigisekretär), London;

2. Secretary of State for Scotland (Šotimaa asjade riigisekretär), Edinburgh;

3. Secretary of State for Wales (Walesi asjade riigisekretär), Cardiff;

4. Department of Health and Social Services for Northern Ireland (Põhja-Iiri tervishoiu- ja sotsiaalteenistuse amet), Belfast;

5. Director of the Department of Labour and Social Security (töö- ja sotsiaalkindlustusameti juhataja), Gibraltar;

6. Director of the Medical and Public Health Department, (Gibraltari tervisekaitseameti juhataja), Gibraltar.

Lisa 2 täiendatakse järgmiselt:

a) Rubriigi "C. SAKSAMAA" lõike 2 punkti a alapunktis i:

- asendatakse teine taane järgmisega:

"- kui kõnealuse isiku elukoht on Belgias või Hispaanias või kui kõnealune isik on Belgia või Hispaania kodanik, kelle elukoht on mitteliikmesriigi
territooriumil:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reini provintsi piirkondlik kindlustusamet), Düsseldorf";

- lisatakse järgmine tekst:

"- kui kõnealuse isiku elukoht on Portugalis või kui kõnealune isik on Portugali kodanik, kelle elukoht on mitteliikmesriigi territooriumil:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Alam-Frangi piirkondlik kindlustusamet), Würzburg".

b) Rubriigi "C. SAKSAMAA" lõike 2 punkti b alapunktis i:

- asendatakse teine taane järgmisega:

- kui viimane sissemakse teise liikmesriigi õiguse alusel on tehtud Belgia või Hispaania pensionikindlustusasutusele:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reini provintsi piirkondlik kindlustusamet), Düsseldorf";

- lisatakse järgmine tekst:

"- kui viimane sissemakse teise liikmesriigi õigusaktide alusel on tehtud Portugali pensionikindlustusasutusele:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Alam-Frangi piirkondlik kindlustusamet), Würzburg".

c) Rubriigi "C. SAKSAMAA" järele lisatakse järgmine rubriik:

"D. HISPAANIA

1. Kõik skeemid, välja arvatud meremeeste skeem:

a) kõikide riskide vastu, välja arvatud töötus:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (riigi sotsiaalkindlustusameti provintsidirektoraadid);

b) töötuse puhul:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (riigi tööhõiveameti provintsidirektoraadid).

2. Meremeeste skeem:

Instituto Social de la Marina (meremeeste sotsiaalamet), Madrid".

d) Rubriigid "D. PRANTSUSMAA", "E. KREEKA", "F. IIRI", "G. ITAALIA", "H. LUKSEMBURG" ja "I. MADALMAAD" muutuvad vastavalt rubriikideks "E.
PRANTSUSMAA", "F. KREEKA", "G. IIRI", "H. ITAALIA", "I. LUKSEMBURG" ja "J. MADALMAAD".

e) Rubriigi "J. MADALMAAD" järele lisatakse järgmine rubriik:

"K. PORTUGAL

I. Mandri-Portugal

1. Haigus-, rasedus- ja sünnitus- ning perehüvitised:



Centro Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustuskeskus), millega asjaomane isik on seotud.

2. Invaliidsus, vanadus ja toitjakaotus:

Centro Nacional de Pensões (riigi pensionikeskus), Lissabon, ja Centro Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustuskeskus), millega
asjaomane isik on seotud.

3. Tööõnnetused ja kutsehaigused:

Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (riiklik kutsehaiguskindlustuse fond), Lissabon.

4. Töötushüvitis:

a) taotluste vastuvõtmine ja tööhõivega seotud asjaolude kontrollimine (nt töötamisperioodi kinnitamine, töötuse klassifitseerimine, olukorra kontroll):

asjaomase isiku elukohajärgne Centro de Emprego (tööhõivekeskus);

b) töötushüvitise määramine ja maksmine (nt hüvitise saamise tingimuste kontroll, summa ja kestuse kindlaksmääramine, maksete säilitamist,
peatamist või lõpetamist tingiva olukorra kontroll):

asjaomase isiku elukohajärgne Centro Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustuskeskus).

5. Hüvitised mitteosamakselisest sotsiaalkindlustusskeemist:

asjaomase isiku elukohajärgne Centro Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustuskeskus).

II. Madeira autonoomne piirkond

1. Haigus-, rasedus- ja sünnitus- ning perehüvitised:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Funchal.

2. a) Invaliidsus, vanadus ja toitjakaotus:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Funchal;

b) invaliidsus, vanadus ja toitjakaotus põllumajandustöötajate eriskeemi alusel:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Funchal.

3. Tööõnnetused ja kutsehaigused:

Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (riiklik kutsehaiguskindlustuse fond), Lissabon.

4. Töötushüvitis:

a) taotluste vastuvõtmine ja tööhõivega seotud asjaolude kontrollimine (nt töötamisperioodi kinnitamine, töötuse klassifitseerimine, olukorra kontroll):

Direcção Regional de Emprego (piirkondlik tööhõivedirektoraat), Funchal;

b) töötushüvitise määramine ja maksmine (nt hüvitise saamise tingimuste kontroll, summa ja kestuse kindlaksmääramine, maksete säilitamist,
peatamist või lõpetamist tingiva olukorra kontroll):

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Funchal.

5. Hüvitised mitteosamakselisest sotsiaalkindlustusskeemist:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Funchal.

III. Assooride autonoomne piirkond

1. Haigus-, rasedus- ja sünnitus- ning perehüvitised:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Angra do Heroísmo.

2. a) Invaliidsus, vanadus ja toitjakaotus:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Angra do Heroísmo;

b) invaliidsus, vanadus ja toitjakaotus põllumajandustöötajate eriskeemi alusel:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Angra do Heroísmo.

3. Tööõnnetused ja kutsehaigused:

Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (riiklik kutsehaiguskindlustuse fond), Lissabon.

4. Töötushüvitis:

a) taotluste vastuvõtmine ja tööhõivega seotud asjaolude kontrollimine (nt töötamisperioodi kinnitamine, töötuse klassifitseerimine, olukorra kontroll):

asjaomase isiku elukohajärgne Centro de Emprego (tööhõivekeskus);

b) töötushüvitise määramine ja maksmine (nt hüvitise saamise tingimuste kontroll, summa ja kestuse kindlaksmääramine, maksete säilitamist,
peatamist või lõpetamist tingiva olukorra kontroll):

Centro de Prestações Pecuniárias de Segurança Social (rahaliste sotsiaalkindlustushüvitiste keskus), millega asjaomane isik on seotud.

5. Hüvitised mitteosamakselisest sotsiaalkindlustusskeemist:



Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Angra do Heroísmo."

f) Rubriik "J. ÜHENDKUNINGRIK" muutub rubriigiks "L. ÜHENDKUNINGRIIK".

Lisa 3 täiendatakse järgmiselt:

a) Rubriigi "C. SAKSAMAA" lõike 3 punkti a:

- apunkti i tekst asendatakse järgmisega:

"i) Belgia ja Hispaaniaga seotud küsimustes:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reini provintsi piirkondlik kindlustusamet), Düsseldorf",

- takse järgmine tekst:

"ix) Portugaliga seotud küsimustes:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Alam-Frangi piirkondlik kindlustusamet), Würzburg".

b) Rubriigi "C. SAKSAMAA" järele lisatakse järgmine rubriik:

"D. HISPAANIA

1. Mitterahalised hüvitised:

a) kõik skeemid, välja arvatud meremeeste skeem:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud (riigi tervishoiuameti provintsidirektoraadid);

b) meremeeste skeem:

Instituto Social de la Marina (meremeeste sotsiaalamet), Madrid.

2. Rahalised hüvitised:

a) kõik skeemid, välja arvatud meremeeste skeem, ning kõikide riskide vastu, välja arvatud töötus:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (riigi sotsiaalkindlustusameti provintsidirektoraadid);

b) meremeeste skeem kõikide riskide vastu:

Instituto Social de la Marina (meremeeste sotsiaalamet), Madrid.

c) töötus, välja arvatud meremeeste puhul:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (riigi tööhõiveameti provintsidirektoraadid)".

c) Rubriigid "D. PRANTSUSMAA", "E. KREEKA", "F. IIRI", "G. ITAALIA", "H. LUKSEMBURG" ja "I. MADALMAAD" muutuvad vastavalt rubriikideks "E.
PRANTSUSMAA", "F. KREEKA", "G. IIRI", "H. ITAALIA", "I. LUKSEMBURG" ja "J. MADALMAAD".

d) Rubriigi "J. MADALMAAD" järele lisatakse järgmine rubriik:

"K. PORTUGAL

I. Mandri-Portugal

1. Haigus-, rasedus- ja sünnitus- ning perehüvitised (mitterahaliste rasedus- ja sünnitus- ning perehüvitiste kohta vt ka lisa 10):

asjaomase isiku elukohajärgne Centro Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustuskeskus).

2. Invaliidsus, vanadus ja toitjakaotus:

Centro Nacional de Pensões (riigi pensionikeskus), Lissabon, ja asjaomase isiku elukohajärgne Centro Regional de Segurança Social (piirkondlik
sotsiaalkindlustuskeskus).

3. Tööõnnetused ja kutsehaigused:

Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (riiklik kutsehaiguskindlustuse fond), Lissabon.

4. Töötushüvitised:

a) taotluste vastuvõtmine ja tööhõivega seotud asjaolude kontrollimine (nt töötamisperioodi kinnitamine, töötuse klassifitseerimine, olukorra kontroll):

asjaomase isiku elukohajärgne Centro de Emprego (tööhõivekeskus);

b) töötushüvitiste määramine ja maksmine (nt hüvitise saamise tingimuste kontroll, summa ja kestuse kindlaksmääramine, maksete säilitamist,
peatamist või lõpetamist tingiva olukorra kontroll):

asjaomase isiku elukohajärgne Centro Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustuskeskus).

5. Hüvitised mitteosamakselisest sotsiaalkindlustusskeemist:

asjaomase isiku elukohajärgne Centro Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustuskeskus).

II. Madeira autonoomne piirkond

1. Haigus-, rasedus- ja sünnitus- ning toitjakaotushüvitised (mitterahaliste rasedus- ja sünnitus- ning perehüvitiste kohta vt ka lisa 10):



Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Funchal.

2. a) Invaliidsus, vanadus ja toitjakaotus:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Funchal;

b) invaliidsus, vanadus ja toitjakaotus põllumajandustöötajate eriskeemi alusel:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Funchal.

3. Tööõnnetused ja kutsehaigused:

Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (riiklik kutsehaiguskindlustuse fond), Lissabon.

4. Töötushüvitised:

a) taotluste vastuvõtmine ja tööhõivega seotud asjaolude kontrollimine (nt töötamisperioodi kinnitamine, töötuse klassifitseerimine, olukorra kontroll):

Direcção Regional de Emprego (piirkondlik tööhõivedirektoraat), Funchal;

b) töötushüvitiste määramine ja maksmine (nt hüvitise saamise tingimuste kontroll, summa ja kestuse kindlaksmääramine, maksete säilitamist,
peatamist või lõpetamist tingiva olukorra kontroll):

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Funchal.

5. Hüvitised mitteosamakselisest sotsiaalkindlustusskeemist:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Funchal.

III. Assooride autonoomne piirkond

1. Haigus-, rasedus- ja sünnitus- ning toitjakaotushüvitised (mitterahaliste rasedus- ja sünnitus- ning perehüvitiste kohta vt ka lisa 10):

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Angra do Heroísmo.

2. a) Invaliidsus, vanadus ja toitjakaotus:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Angra do Heroísmo;

b) invaliidsus, vanadus ja toitjakaotus põllumajandustöötajate eriskeemi alusel:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Angra do Heroísmo.

3. Tööõnnetused ja kutsehaigused:

Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (riiklik kutsehaiguskindlustuse fond), Lissabon.

4. Töötushüvitised:

a) taotluste vastuvõtmine ja tööhõivega seotud asjaolude kontrollimine (nt töötamisperioodi kinnitamine, töötuse klassifitseerimine, olukorra kontroll):

asjaomase isiku elukohajärgne Centro de Emprego (tööhõivekeskus);

b) töötushüvitiste määramine ja maksmine (nt hüvitise saamise tingimuste kontroll, summa ja kestuse kindlaksmääramine, maksete säilitamist,
peatamist või lõpetamist tingiva olukorra kontroll):

asjaomase isiku elukohajärgne Centro de Prestações Pecuniárias de Segurança Social (rahaliste sotsiaalkindlustushüvitiste keskus).

5. Hüvitised mitteosamakselisest sotsiaalkindlustusskeemist:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Angra do Heroísmo".

e) Rubriik "J. ÜHENDKUNINGRIIK" muutub rubriigiks "L. ÜHENDKUNINGRIIK".

Lisa 4 täiendatakse järgmiselt:

a) Rubriigi "C. SAKSAMAA" lõike 3 punkti b:

- apunkti i tekst asendatakse järgmisega:

"i) Belgia ja Hispaaniaga seotud küsimustes:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reini provintsi piirkondlik kindlustusamet), Düsseldorf",

- satakse järgmine tekst:

"ix) Portugaliga seotud küsimustes:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Alam-Frangi piirkondlik kindlustusamet), Würzburg".

b) Rubriigi "C. SAKSAMAA" järele lisatakse järgmine rubriik:

"D. HISPAANIA

Instituto Nacional de la Seguridad Social (riigi sotsiaalkindlustusamet), Madrid".

c) Rubriigid "D. PRANTSUSMAA", "E. KREEKA", "F. IIRI", "G. ITAALIA", "H. LUKSEMBURG" ja "I. MADALMAAD" muutuvad vastavalt rubriikideks "E.
PRANTSUSMAA", "F. KREEKA", "G. IIRI", "H. ITAALIA", "I. LUKSEMBURG" ja "J. MADALMAAD".



d) Rubriigi "J. MADALMAAD" järele lisatakse järgmine rubriik:

"K. PORTUGAL

Seoses määruse artiklis 4 osutatud kõikide sotsiaalkindlustusalaste õigusaktide, skeemide ja harudega:

Departamento de Relaςões Internacionais e Convenςões de Seguranςa Social (rahvusvaheliste suhete ja sotsiaalkindlustusokkulepete amet), Lissabon".

e) Rubriik "J. ÜHENDKUNINGRIIK" muutub rubriigiks "L. ÜHENDKUNINGRIIK".

Lisa 5 muudetakse ja täiendatakse järgmiselt:

"1. BELGIA - TAANI

… (muutusteta).

2. BELGIA - SAKSAMAA

… (muutusteta).

3. BELGIA - HISPAANIA

Ei ole.

4. BELGIA - PRANTSUSMAA

… (muutusteta).

5. BELGIA - KREEKA

… (muutusteta).

6. BELGIA - IIRI

… (muutusteta).

7. BELGIA - ITAALIA

… (muutusteta).

8. BELGIA - LUKSEMBURG

… (muutusteta).

9. BELGIA - MADALMAAD

… (muutusteta).

10. BELGIA - PORTUGAL

Ei ole.

11. BELGIA - ÜHENDKUNINGRIIK

… (muutusteta).

12. TAANI - SAKSAMAA

… (muutusteta).

13. TAANI - HISPAANIA

Kokkulepet ei ole.

14. TAANI - PRANTSUSMAA

… (muutusteta).

15. TAANI - KREEKA

… (muutusteta).

16. TAANI - IIRI

… (muutusteta).

17. TAANI - ITAALIA

… (muutusteta).

18. TAANI - LUKSEMBURG

… (muutusteta).

19. TAANI - MADALMAAD

… (muutusteta).

20. TAANI - PORTUGAL



Ei kohaldata.

21. TAANI - ÜHENDKUNINGRIIK

… (muutusteta).

22. SAKSAMAA - HISPAANIA

Ei ole.

23. SAKSAMAA - PRANTSUSMAA

… (muutusteta).

24. SAKSAMAA - KREEKA

… (muutusteta).

25. SAKSAMAA - IIRI

… (muutusteta).

26. SAKSAMAA - ITAALIA

… (muutusteta).

27. SAKSAMAA - LUKSEMBURG

… (muutusteta).

28. SAKSAMAA - MADALMAAD

… (muutusteta).

29. SAKSAMAA - PORTUGAL

Ei ole.

30. SAKSAMAA - ÜHENDKUNINGRIIK

… (muutusteta).

31. HISPAANIA - PRANTSUSMAA

Ei ole.

32. HISPAANIA - KREEKA

Ei kohaldata.

33. HISPAANIA - IIRI

Ei kohaldata.

34. HISPAANIA - ITAALIA

Ei ole.

35. HISPAANIA - LUKSEMBURG

Ei ole.

36. HISPAANIA - MADALMAAD

Ei ole.

37. HISPAANIA - PORTUGAL

22. mai 1970. aasta halduskokkuleppe artiklid 42, 43 ja 44.

38. HISPAANIA - ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole.

39. PRANTSUSMAA - KREEKA

… (muutusteta).

40. PRANTSUSMAA - IIRI

… (muutusteta).

41. PRANTSUSMAA - ITAALIA

… (muutusteta).

42. PRANTSUSMAA - LUKSEMBURG

… (muutusteta).



43. PRANTSUSMAA - MADALMAAD

… (muutusteta).

44. PRANTSUSMAA - PORTUGAL

Ei ole.

45. PRANTSUSMAA - ÜHENDKUNINGRIIK

… (muutusteta).

46. KREEKA - IIRI

… (muutusteta).

47. KREEKA - ITAALIA

… (muutusteta).

48. KREEKA - LUKSEMBURG

… (muutusteta).

49. KREEKA - MADALMAAD

… (muutusteta).

50. KREEKA - PORTUGAL

Ei kohaldata.

51. KREEKA - ÜHENDKUNINGRIIK

… (muutusteta).

52. IIRI - ITAALIA

… (muutusteta).

53. IIRI - LUKSEMBURG

… (muutusteta).

54. IIRI - MADALMAAD

… (muutusteta).

55. IIRI - PORTUGAL

Ei kohaldata.

56. IIRI - ÜHENDKUNINGRIIK

… (muutusteta).

57. ITAALIA - LUKSEMBURG

… (muutusteta).

58. ITAALIA - MADALMAAD

… (muutusteta).

59. ITAALIA - PORTUGAL

Ei kohaldata.

60. ITAALIA - ÜHENDKUNINGRIIK

… (muutusteta).

61. LUKSEMBURG - MADALMAAD

… (muutusteta).

62. LUKSEMBURG - PORTUGAL

Ei kohaldata.

63. LUKSEMBURG - ÜHENDKUNINGRIIK

… (muutusteta).

64. MADALMAAD - PORTUGAL

9. mai 1980. aasta halduskokkuleppe artiklid 33 ja 34.

65. MADALMAAD - ÜHENDKUNINGRIIK



… (muutusteta).

66. PORTUGAL - ÜHENDKUNINGRIIK

Raviteenuseid käsitleva 15. novembri 1978. aasta protokolli kohaldamist reguleeriva

31. detsembri 1981. aasta halduskokkuleppe lisa artiklid 3 ja 4."

Lisa 6 asendatakse järgmisega:

"LISA 6

HÜVITISTE MAKSMISE KORD

(Rakendusmääruse artikli 4 lõige 6, artikli 53 lõige 1 ja artikkel 122)

Üldmärkus

Võlgnevusi tasutakse ja muud üksikmaksed tehakse põhimõtteliselt kontaktasutuste kaudu. Jooksvad ja muud maksed tehakse vastavalt käesolevas
lisas osutatud korrale.

A. BELGIA

Makstakse otse.

B. TAANI

Makstakse otse.

C. SAKSAMAA

1. Tööliste pensionikindlustus (invaliidsus, vanadus, toitjakaotus):

1. suhetes Belgia, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa, Luksemburgi, Portugali ja Ühendkuningriigiga: makstakse otse;

2. suhetes Itaaliaga: makstakse kontaktasutuste kaudu (rakendusmääruse artiklite 53-58 ja lisas 5 osutatud sätete koos rakendamine), välja
arvatud juhul, kui soodustatud isik soovib otse maksmist;

3. suhetes Madalmaadega: makstakse kontaktasutuste kaudu (rakendusmääruse artiklite 53-58 ja lisas 5 osutatud sätete koos rakendamine).

2. Bürootöötajate ja kaevurite pensionikindlustus (invaliidsus, vanadus, toitjakaotus):

a) suhetes Belgia, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luksemburgi, Portugali ja Ühendkuningriigiga: makstakse otse;

b) suhetes Madalmaadega: makstakse kontaktasutuste kaudu (rakendusmääruse artiklite 53-58 ja lisas 5 osutatud sätete koos rakendamine).

3. Põllumeeste vanaduskindlustus: makstakse otse.

4. Õnnetusjuhtumikindlustus:

Suhetes kõikide liikmesriikidega: makstakse kontaktasutuste kaudu (rakendusmääruse artiklite 53-58 ja lisas 5 osutatud sätete koos rakendamine).

D. HISPAANIA

Makstakse otse.

E. PRANTSUSMAA

1. Kõikide kindlustusskeemide puhul, välja arvatud meremeeste skeem: makstakse otse.

2. Meremeeste kindlustusskeem: makstakse selle riigi makseasutuse kaudu, kus hüvitisesaaja elab.

F. KREEKA

1. Töötajate pensionikindlustus (invaliidsus, vanadus, toitjakaotus):

1. suhetes Prantsusmaaga: makstakse kontaktasutuste kaudu ;

2. suhetes Belgia, Taani, Saksamaa Liitvabariigi, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Luksemburgi, Madalmaade, Portugali ja Ühendkuningriigiga:
makstakse otse.

G. IIRI

Makstakse otse.

H. ITAALIA

a) TÖÖTAJAD:

1. Invaliidsus-, vanadus- ja toitjakaotuspensionid:

a) suhetes Belgia, Taani, Hispaania, Prantsusmaa (välja arvatud Prantsusmaa kaevurite fondid), Kreeka, Iirimaa, Luksemburgi, Madalmaade, Portugali
ja Ühendkuningriigiga: makstakse otse;

b) suhetes Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsusmaa kaevurite fondidega: makstakse kontaktasutuste kaudu;

2. Tööõnnetus- ja kutsehaiguspensionid: makstakse otse.

b) FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJAD: makstakse otse.



I. LUKSEMBURG

Makstakse otse.

J. MADALMAAD

1. Suhetes Belgia, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luksemburgi, Portugali ja Ühendkuningriigiga: makstakse otse.

2. Suhetes Saksamaa Liitvabariigiga: makstakse kontaktasutuste kaudu (lisas 5 osutatud sätete rakendamine).

K. PORTUGAL

Makstakse otse.

L. ÜHENDKUNINGRIIK

Makstakse otse."

Lisa 7 asendatakse järgmisega:

"LISA 7

PANGAD

(Rakendusmääruse artikli 4 lõige 7, artikli 55 lõige 3 ja artikkel 122)

A. BELGIA: ei ole
B. TAANI: Danmarks Nationalbank (Taani Riigipank), København
C. SAKSAMAA LIITVABARIIK: Deutsche Bundesbank (Saksamaa Föderaalpank), Frankfurt-

am-Main
D. HISPAANIA: Banco Exterior de España (Hispaania Välispank), Madrid
E. PRANTSUSMAA: Banque de France (Prantsusmaa Pank), Pariis
F. KREEKA: Τράπεζα της Ελλάδας, Αθήνα (Kreeka Pank), Ateena
G. IIRI: Central Bank of Ireland (Iirimaa Keskpank), Dublin
H. ITAALIA: Banca Nazionale del Lavoro (Riiklik Tööpank), Rooma
I. LUKSEMBURG: Caisse d'épargne (Hoiupank), Luxembourg
J. MADALMAAD: ei ole
K. PORTUGAL: Banco de Portugal, (Portugali Pank), Lissabon
L. ÜHENDKUNINGRIIK:
Suurbritannia: Bank of England (Inglismaa Pank), London
Põhja-Iiri: Northern Bank Limited (Põhja Pank), Belfast
Gibraltar: Barclays Bank (Barclay Pank), Gibraltar".

Lisa 8 asendatakse järgmisega:

"LISA 8

PEREHÜVITISTE MAKSMINE

(Rakendusmääruse artikli 4 lõige 8, artikli 10a lõike 1 punkt d ja artikkel 122)

reference period

Rakendusmääruse artikli 10a lõike 1 punkt d on kohaldatav:

1. Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes:

a) ühe kalendrikuu pikkuse kontrollperioodiga järgmiste riikide vahelistes suhetes:

- Saksamaa Liitvabariik ja Hispaania,

- Saksamaa Liitvabariik ja Prantsusmaa,

- Saksamaa Liitvabariik ja Kreeka,

- Saksamaa Liitvabariik ja Iirimaa,

- Saksamaa Liitvabariik ja Luksemburg,

- Saksamaa Liitvabariik ja Portugal,

- Saksamaa Liitvabariik ja Ühendkuningriik,

Prantsusmaa ja Luksemburg,

- Portugal ja Belgia,

- Portugal ja Prantsusmaa,

- Portugal ja Iirimaa,

- Portugal ja Luksemburg,

- Portugal ja Ühendkuningriik;

b) kalendriaasta kvartali pikkuse kontrollperioodiga järgmiste riikide vahelistes suhetes:



- Taani ja Saksamaa Liitvabariik,

- Madalmaad ning Taani, Prantsusmaa, Saksamaa Liitvabariik, Luksemburg ja Portugal.

2. Füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes:

kalendriaasta kvartali pikkuse kontrollperioodiga järgmiste riikide vahelistes suhetes:

- Belgia ja Madalmaad."

Lisa 9 muudetakse ja täiendatakse järgmiselt:

"A. BELGIA

… (muutusteta).

B. TAANI

… (muutusteta).

C. SAKSAMAA

… (muutusteta).

D. HISPAANIA

Mitterahaliste hüvitiste aastase keskmise kulu arvutamisel võetakse arvesse üldist riiklikku sotsiaalkindlustussüsteemi.

E. PRANTSUSMAA

… (muutusteta).

F. KREEKA

… (muutusteta).

G. IIRI

… (muutusteta).

H. ITAALIA

… (muutusteta).

I. LUKSEMBURG

… (muutusteta).

J. MADALMAAD

… (muutusteta).

K. PORTUGAL

Mitterahaliste hüvitiste aastase keskmise kulu arvutamisel võetakse arvesse neid mitterahalisi hüvitisi, mida on andnud riiklik tervishoiuteenistus.

L. ÜHENDKUNINGRIIK

… (muutusteta)."

Lisa 10 muudetakse ja täiendatakse järgmiselt:

"A. BELGIA

… (muutusteta).

B. TAANI

… (muutusteta).

C. SAKSAMAA

… (muutusteta).

D. HISPAANIA

1. Rakendusmääruse artikli 6 lõike 1, artikli 13 lõigete 2 ja 3, artikli 14 lõigete 1, 2 ja 3, artikli 102 lõike 2, artikli 110 ja artikli 113 lõike 2
kohaldamisel:

Instituto Nacional de Seguridad Social (riigi sotsiaalkindlustusamet), Madrid.

2. Rakendusmääruse artikli 11 lõike 1, artikli artiklite 11a ja 12a, artikli 38 lõike 1, artikli 70 lõike 1, artikli 80 lõike 2, artikli 81, artikli 82 lõike 2,
artikli 85 lõike 2 ja artikli 86 lõike 2 kohaldamisel:

a) kõik skeemid, välja arvatud meremeeste skeem:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (riigi sotsiaalkindlustusameti provintsidirektoraadid);

b) meremeeste skeem: Instituto Social de la Marina(meremeeste sotsiaalamet), Madrid.



E. PRANTSUSMAA

… (muutusteta).

F. KREEKA

… (muutusteta).

G. IIRI

… (muutusteta).

H. ITAALIA

… (muutusteta).

I. LUKSEMBURG

… (muutusteta).

J. MADALMAAD

… (muutusteta).

K. PORTUGAL

I. Mandri-Portugal

1. Määruse artikli 17 kohaldamisel:

Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (rahvusvaheliste suhete ja sotsiaalkindlustuskokkulepete amet),
Lissabon.

2. Rakendusmääruse artikli 11 lõike 1 ja artikli 11a kohaldamisel:

toetatava töötaja kindlustanud Centro Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustuskeskus).

3. Rakendusmääruse artikli 12a kohaldamisel:

vastavalt vajadusele töötaja elu- või kindlustamiskoha järgne Centro Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustuskeskus).

4. Rakendusmääruse artikli 13 lõike 2 kohaldamisel:

Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (rahvusvaheliste suhete ja sotsiaalkindlustuskokkulepete amet),
Lissabon.

5. Rakendusmääruse artikli 14 lõigete 1 ja 2 kohaldamisel:

Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (rahvusvaheliste suhete ja sotsiaalkindlustuskokkulepete amet),
Lissabon.

6. Rakendusmääruse artikli 14 lõike 3 kohaldamisel:

Centro Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustuskeskus), Lissabon.

7. Rakendusmääruse artikli 28 lõike 1, artikli 29 lõigete 2 ja 5, artikli 30 lõigete 1 ja 3 ning artikli 31 lõike 1 teise lause kohaldamisel (tõendite
väljaandmise suhtes):

Centro Nacional de Pensões (riigi pensionikeskus), Lissabon.

8. Rakendusmääruse artikli 25 lõike 2, artikli 38 lõike 1, artikli 70 lõike 1, artikli 82 lõike 2 ja artikli 86 lõike 2 kohaldamisel:

pereliikmete elukohajärgne haldusasutus.

9. Rakendusmääruse artikli 17 lõigete 6 ja 7, artikli 18 lõigete 3, 4 ja 6, artikli 20, artikli 21 lõike 1, artikli 22, artikli 31 lõike 1 esimese lause ning
artikli 34 lõike 1 ja lõike 2 esimese lõigu kohaldamisel (seoses vastavalt vajaduselekas alalise või ajutise elukoha järgse asutusega):

asjaomase isiku alalise või ajutise elukoha järgne Administração Regional de Saude (piirkondlik tervishoiutalitus).

10. Rakendusmääruse artikli 80 lõike 2, artikli 81 ja artikli 85 lõike 2 kohaldamisel:

asjaomase isiku viimati kindlustanud Centro Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustuskeskus).

11. Rakendusmääruse artikli 102 lõike 2 kohaldamisel:

Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (rahvusvaheliste suhete ja sotsiaalkindlustuskokkulepete amet),
Lissabon.

II. Madeira autonoomne piirkond

1. Määruse artikli 17 kohaldamisel:

Secretário Regional dos Assuntos Sociais (piirkondlik sotsiaalasjade sekretär);

2. Rakendusmääruse artikli 11 lõike 1 ja artikli 11a kohaldamisel:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Funchal.

3. Rakendusmääruse artikli 12a kohaldamisel:



Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Funchal.

4. Rakendusmääruse artikli 13 lõigete 2 ja 3 kohaldamisel:

Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (rahvusvaheliste suhete ja sotsiaalkindlustuskokkulepete amet),
Lissabon.

5. Rakendusmääruse artikli 14 lõigete 1 ja 2 kohaldamisel:

Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (rahvusvaheliste suhete ja sotsiaalkindlustuskokkulepete amet),
Lissabon.

6. Rakendusmääruse artikli 14 lõike 3 kohaldamisel:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Funchal.

7. Rakendusmääruse artikli 28 lõike 1, artikli 29 lõigete 2 ja 5, artikli 30 lõigete 1 ja 3 ning artikli 31 lõike 1 teise lause kohaldamisel (tõendite
väljaandmise suhtes):

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Funchal.

8. Rakendusmääruse artikli 25 lõike 2, artikli 38 lõike 1, artikli 70 lõike 1, artikli 82 lõike 2 ja artikli 86 lõike 2 kohaldamisel:

pereliikmete elukohajärgne haldusasutus.

9. Rakendusmääruse artikli 17 lõigete 6 ja 7, artikli 18 lõigete 3, 4 ja 6, artikli 20, artikli 21 lõike 1, artikli 22, artikli 31 lõike 1 esimese lause ning
artikli 34 lõike 1 ja lõike 2 esimese lõigu kohaldamisel (seoses vastavalt vajadusele kas alalise või ajutise elukoha järgse asutusega):

Direcção Regional de Saúde Pública (piirkondlik tervishoiudirektoraat), Funchal.

10. Rakendusmääruse artikli 80 lõike 2, artikli 81 ja artikli 85 lõike 2 kohaldamisel:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Funchal.

11. Rakendusmääruse artikli 102 lõike 2 kohaldamisel:

Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (rahvusvaheliste suhete ja sotsiaalkindlustuskokkulepete amet),
Lissabon.

III. Assooride autonoomne piirkond

1. Määruse artikli 17 kohaldamisel:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Angra do Heroísmo.

2. Rakendusmääruse artikli 11 lõike 1 ja artikli 11a kohaldamisel:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Angra do Heroísmo.

3. Rakendusmääruse artikli 12a kohaldamisel:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Angra do Heroísmo.

4. Rakendusmääruse artikli 13 lõigete 2 ja 3 kohaldamisel:

Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (rahvusvaheliste suhete ja sotsiaalkindlustuskokkulepete amet),
Lissabon.

5. Rakendusmääruse artikli 14 lõigete 1 ja 2 kohaldamisel:

Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (rahvusvaheliste suhete ja sotsiaalkindlustuskokkulepete amet),
Lissabon.

6. Rakendusmääruse artikli 14 lõike 3 kohaldamisel:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Angra do Heroísmo.

7. Rakendusmääruse artikli 28 lõike 1, artikli 29 lõigete 2 ja 5, artikli 30 lõigete 1 ja 3 ning artikli 31 lõike 1 teise lause kohaldamisel (tõendite
väljaandmise suhtes):

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Angra do Heroísmo.

8. Rakendusmääruse artikli 25 lõike 2, artikli 38 lõike 1, artikli 70 lõike 1, artikli 82 lõike 2 ja artikli 86 lõike 2 kohaldamisel:

pereliikmete elukohajärgne haldusasutus.

9. Rakendusmääruse artikli 17 lõigete 6 ja 7, artikli 18 lõigete 3, 4 ja 6, artikli 20, artikli 21 lõike 1, artikli 22, artikli 31 lõike 1 esimese lause ning
artikli 34 lõike 1 ja lõike 2 esimese lõigu kohaldamisel (seoses vastavalt vajadusele kas alalise või ajutise elukoha järgse asutusega):

Direcção Regional de Saúde (piirkondlik tervishoiudirektoraat), Angra do Heroísmo.

10. Rakendusmääruse artikli 80 lõike 2, artikli 81 ja artikli 85 lõike 2 kohaldamisel:

Direcção Regional de Segurança Social (piirkondlik sotsiaalkindlustusdirektoraat), Angra do Heroísmo.

11. Rakendusmääruse artikli 102 lõike 2 kohaldamisel:



Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (rahvusvaheliste suhete ja sotsiaalkindlustuskkkulepete amet), Lissabon.

L. ÜHENDKUNINGRIIK

… (muutusteta)."

Lisa 11 asendatakse järgmisega:

"LISA 11

MÄÄRUSE ARTIKLI 35 LÕIKES 2 OSUTATUD KINDLUSTUSSKEEMID

(Rakendusmääruse artikli 4 lõige 11)

A. BELGIA

Skeem, mille kohaselt ravikindlustust (mitterahalised hüvitised) laiendatakse füüsilisest isikust ettevõtjatele.

B. TAANI

Ei ole.

C. SAKSAMAA

Ei ole.

D. HISPAANIA

Ei ole.

E. PRANTSUSMAA

12. juuli 1966. aasta seaduse muudetud redaktsiooni alusel kehtestatud haigus- ning rasedus- ja sünnituskindlustusskeemid füüsilisest isikust
ettevõtjatele, kes ei tegutse põllumajanduses.

F. KREEKA

1. Tööliste ja väikekaupmeeste kindlustuskassa (TEBE).

2. Kaupmeeste kindlustuskassa.

3. Advokaatide haigekassa:

a) Ateena haigekassa;

b) Pireuse haigekassa;

c) Saloniki haigekassa;

d) provintsiadvokaatide haigekassa ( YDE).

4. Meditsiinitöötajate haige- ja pensionikassa.

G. IIRI

Ei ole.

H. ITAALIA

Ei ole.

I. LUKSEMBURG

Ei ole.

J. MADALMAAD

Ei ole.

K. PORTUGAL

Ei ole.

L. ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole".

3. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 337/75, 10. veebruar 1975 (EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979,
lk 17).

Artikli 4 lõikes 1 asendatakse number "33" numbriga "39" ja sama lõike punktides a, b ja c asendatakse sõna "kümme" sõnaga "kaksteist".

4. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1365/75, 26. mai 1975 (EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17).

Artikli 6 lõikes 1 asendatakse number "33" numbriga "39" ja sama lõike punktides a, b ja c asendatakse sõna "kümme" sõnaga "kaksteist".

5. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2950/83, 17. oktoober 1983 (EÜT L 289, 22.10.1983, lk 1).



Artikli 3 lõikesse 1 lisatakse sõna "Mezzogiorno" järele sõna "Portugal".

6. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 815/84, 26. märts 1984 (EÜT L 88, 31.3.1984, lk 1).

Artikli 11 lõikes 2 asendatakse number "45" numbriga "54".

7. Nõukogu otsus 63/688/EMÜ, 18. detsember 1963 (EÜT 190, 30.12.1963, lk 3090/63), muudetud:

- nõukogu otsusega 68/189/EMÜ, 9. aprill 1968 (EÜT L 91, 12.4.1968, lk 26),

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artiklis 1 asendatakse sõna "kuuskümmend" sõnadega "seitsekümmend kaks".

8. Nõukogu direktiiv 68/360/EMÜ, 15. oktoober 1968 (EÜT L 257, 19.10.1968, lk 13), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Lisa joonealune märkus 1 asendatakse järgmisega:

"1 Belgia, Taani, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Luksemburgi, Madalmaade, Portugali, Ühendkuningriigi, vastavalt
sellele, missugune maa kaardi väljastab."

9. Nõukogu otsus 74/325/EMÜ, 27. juuni 1974 (EÜT L 185, 9.7.1974, lk 15), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 4 lõikes 1 asendatakse number "60" numbriga "72".

10. Nõukogu direktiiv 77/576/EMÜ, 25. juuli 1977 (EÜT L 229, 7. 9.1977, lk 12), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- komisjoni direktiiviga 79/640/EMÜ, 21. juuni 1979 (EÜT L 183, 19.7.1979, lk 11).

Artikli 6 lõikes 2 asendatakse number "45" numbriga "54".

II lisa täiendatakse vastavate hispaania- ja portugalikeelsete kannetega järgmiselt:

"ANEXO II / ANEXO II

SEÑALES ESPECIALES DE SEGURIDAD / SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE SEGURANÇA

1. Señales de prohibición / Sinais de proibição

a) Prohibido fumar

Proibido fumar

b) Prohibido fumar o encender fuegos libres

Proibido fumar ou foguear

c) Prohibido el paso a los peatones

Passagem proibida a peões

d) Prohibido apagar con agua

Proibido apagar com água

e) Agua no potable

Água imprópria para beber

2. Señales de advertencia / Sinais de perigo

a) Materias inflamables

Substâncias inflamaveis

b) Materias explosivas

Substâncias explosivas

c) Substancias venenosas

Substâncias toxicas

d) Substancias corrosivas

Substâncias corrosivas

e) Radiaciones peligrosas

Substâncias radioactivas



f) Atención a las cargas suspendidas

Cargas suspensas

g) Atención a los vehículos de mantenimiento

Carro transportador em movimento

h) Peligro eléctrico

Perigo de electrocussäo

i) Peligro general

Perigo vários

j) Peligro rayos láser

Perigo, raios laser

3. Señales de obligación / Sinais de obrigacão

a) Protección obligatoria de la vista

Protecção obrigatória dos olhos

b) Protección obligatoria de la cabeza

Protecção obrigatória da dabeca

c) Protección obligatoria de los oídos

Protecção obrigatória dos ouvidos

d) Protección obligatoria de las vías respiratorias

Protecção obrigatória dos órgãos respiratórios

e) Protección obligatoria de los pies

Protecção obrigatória dos pés

f) Protección obligatoria de las manos

Protecção obrigatória das mãos

4. Señales de emergencia / Sinais de emergência

a) Puesto de socorro

Posto de primeiros socorros

d) Salida de emergencia a la izquierda

Saída de socorro à esquerda

e) Salida de emergencia

(a colocar sobre la salida)

Saída de socorro

(acolocar por cima da saída)".

11. Nõukogu direktiiv 80/1107/EMÜ, 27. november 1980 (EÜT L 327, 3.12.1980, lk 8).

Artikli 10 lõikes 2 asendatakse sõnad "nelikümmend viis" sõnadega "viiskümmend neli".

12. Komisjoni otsus 82/43/EMÜ, 9. detsember 1981 (EÜT L 20, 28.1.1982, lk 35).

Artikli 3 lõikes 1 asendatakse sõna "kakskümmend" sõnadega "kakskümmend neli". Artikli 6 esimeses lõigus asendatakse sõna "kümme" sõnaga
"kaksteist".

13. Ministrite erinõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, 9. juuli 1957 (EÜT 28, 31.8.1957, lk 487/57), muudetud:

- ministrite erinõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsusega (11. märts 1965) (EÜT 46, 22.3.1965, lk 698/65),

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Lisa muudetakse järgmiselt:

- artikli 3 esimeses lõigus asendatakse sõna "nelikümmend" sõnadega "nelikümmend kaheksa",

- artikli 9 teises lõigus asendatakse sõna "viis" sõnaga "kuus",

- artikli 13 kolmandas lõigus asendatakse sõna "seitse" sõnaga "üheksa",

- artikli 18 esimeses lõigus asendatakse sõnad "kakskümmend seitse" sõnadega "kolmkümmend kaks",



- artikli 18 teises lõigus asendatakse sõnad "kakskümmend üks" sõnadega "kakskümmend viis".

IX. ÕIGUSAKTIDE ÜHTLUSTAMINE

A. Tehnilised tõkked (tööstustooted)

1. Järgmiste õigusaktide osutatud artiklites asendatakse sõnad "nelikümmend viis" sõnadega "viiskümmend neli".

a) Nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ, 27. juuni 1967 (EÜT L 196, 16.8.1967, lk 1), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 69/81/EMÜ, 13. märts 1969 (EÜT L 68, 19.3.1969, lk 1),

- nõukogu direktiiviga 70/189/EMÜ, 6. märts 1970 (EÜT L 59, 14.3.1970, lk 33),

- nõukogu direktiiviga 71/144/EMÜ, 22. märts 1971 (EÜT L 74, 29.3.1971, lk 15),

- nõukogu direktiiviga 73/146/EMÜ, 21. mai 1973 (EÜT L 167, 25.6.1973, lk 1),

- nõukogu direktiiviga 75/409/EMÜ (24. juuni 1975) (EÜT L 183, 14.7.1975, lk 22),

- komisjoni direktiiviga 76/907/EMÜ (14. juuli 1976) (EÜT L 360, 30.12.1976, lk 1), parandatud (EÜT L 28, 2.2.1979, lk 32),

- komisjoni direktiiviga 79/370/EMÜ, 30. jaanuar 1979 (EÜT L 88, 7.4.1979, lk 1),

- nõukogu direktiiviga 79/831/EMÜ, 18. september 1979 (EÜT L 259, 15.10.1979, lk 10),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 80/1189/EMÜ, 4. detsember 1980 (EÜT L 366, 31.12.1980, lk 1),

- komisjoni direktiiviga 81/957/EMÜ, 23. oktoober 1981 (EÜT L 351, 7.12.1981, lk 5),

- komisjoni direktiiviga 82/232/EMÜ, 25. märts 1982 (EÜT L 106, 21.4.1982, lk 18),

- komisjoni direktiiviga 83/467/EMÜ, 29. juuli 1983 (EÜT L 257, 16.9.1963, lk 1),

- komisjoni direktiiviga 84/449/EMÜ, 25. aprill 1984 (EÜT L 251, 19.9.1984, lk 1 ):

artikli 21 lõige 2.

b) Nõukogu direktiiv 70/156/EMÜ, 6. veebruar 1970 (EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1, muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu direktiiviga 78/315/EMÜ, 21. detsember 1977 (EÜT L 81, 28.3.1978, lk 1),

- nõukogu direktiiviga 78/547/EMÜ, 12. juuni 1978 (EÜT L 168, 26.6.1978, lk 39),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 80/1267/EMÜ, 16. detsember 1980 (EÜT L 375, 31.12.1980, lk 34), parandatud (EÜT L 265, 19.9.1981, lk 28):

artikli 13 lõige 2.

c) Nõukogu direktiiv 73/361/EMÜ, 19. november 1973 (EÜT L 335, 5.12.1973, lk 51), muudetud:

- komisjoni direktiiviga 76/434/EMÜ, 13. aprill 1976 (EÜT L 122, 8.5.1976, lk 20),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17):

artikli 5 lõige 2.

d) Nõukogu direktiiv 74/150/EMÜ, 4. märts 1974 (EÜT L 84, 28.3.1974, lk 10), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 79/694/EMÜ, 24. juuli 1979 (EÜT L 205, 13.8.1979, lk 17),

- 1979. aasta ühinemisaktiga, EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 82/890/EMÜ, 17. detsember 1982 (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45):

artikli 13 lõige 2.

e) Nõukogu direktiiv 75/324/EMÜ, 20. mai 1975 (EÜT L 147, 9.6. 1975, lk 40), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17):

artikli 7 lõige 2.

f) Nõukogu direktiiv 76/116/EMÜ, 18. detsember 1975 (EÜT L 24, 30.1.1976, lk 21), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979,
lk 17:

artikli 11 lõige 2.

g) Nõukogu direktiiv 76/117/EMÜ, 18. detsember 1975 (EÜT L 24, 30.1.1976, lk 45), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979,
lk 17):

artikli 7 lõige 2.

h) Nõukogu direktiiv 76/767/EMÜ, 27. juuli 1976 (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 153), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk



17):

artikli 20 lõige 2.

i) Nõukogu direktiiv 76/889/EMÜ, 4. november 1976 (EÜT L 336, 4.12.1976, lk 1), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- komisjoni direktiiviga 82/449/EMÜ, 7. juuni 1982 (EÜT L 222, 30.7.1982, lk 1):

artikli 8 lõige 2.

j) Nõukogu direktiiv 79/113/EMÜ, 19. detsember 1978 (EÜT L 33, 8.2.1979, lk 15), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 81/1051/EMÜ, 7. detsember 1981 (EÜT L 376, 30.12.1981, lk 49):

artikli 5 lõige 2.

k) Nõukogu direktiiv 82/130/EMÜ, 15. veebruar 1982 (EÜT L 59, 2.3.1982, lk 10):

artikli 7 lõige 2.

l) Nõukogu direktiiv 84/530/EMÜ, 17. september 1984 (EÜT L 300, 19.11.1984, lk 95):

artikli 19 lõige 2.

m) Nõukogu direktiiv 84/532/EMÜ, 17. september 1984 (EÜT L 300, 19.11.1984, lk 111):

artikli 24 lõige 2.

n) Nõukogu direktiiv 84/539/EMÜ (17. september 1984) (EÜT L 300, 19.11.1984, lk 179):

artikli 6 lõige 2.

2. Nõukogu direktiiv 69/493/EMÜ, 15. detsember 1969 (EÜT L 326, 29.12.1969, lk 36), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

I lisa b-tulpa lisatakse järgmine tekst:

- punkti 1 juurde:

"CRISTAL SUPERIOR 30%

CRISTAL DE CHUMBO SUPERIOR 30%",

- punkti 2 juurde:

"(kreekakeelne tekst) 24%

CRISTAL AL PLOMO 24%

CRISTAL DE CHUMBO 24%",

- punkti 3 juurde:

"VIDRIO SONORO SUPERIOR

VIDRO SONORO SUPERIOR",

- punkti 4 juurde:

"VIDRIO SONORO

VIDRO SONORO".

3. Nõukogu direktiiv70/156/EMÜ, 6. veebruar 1970 (EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu direktiiviga 78/315/EMÜ, 21. detsember 1977 (EÜT L 81, 28.3.1978, lk 1),

- nõukogu direktiiviga 78/547/EMÜ, 12. juuni 1978 (EÜT L 168, 26.6.1978, lk 39),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 80/1267/EMÜ, 16. detsember 1980 (EÜT L 375, 31.12.1980, lk 34), parandatud (EÜT L 265, 19.9.1981, lk 28).

Artikli 2 punktile a lisatakse järgmine tekst:

"- homologación de tipo Hispaania õiguse kohaselt,

- aprovação de marca e modelo Portugali õiguse kohaselt."

4. Nõukogu direktiiv 70/157/EMÜ, 6. veebruar 1970 (EÜT L 42, 23.2.1970, lk 16), muudetud:



- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- komisjoni direktiiviga 73/350/EMÜ, 7. november 1973 (EÜT L 321, 22.11.1973, lk 33),

- nõukogu direktiiviga 77/212/EMÜ, 8. märts 1977 (EÜT L 66, 12.3.1977, lk 33),

- komisjoni direktiiviga 81/334/EMÜ (EÜT L 131, 18.5.1981, lk 6).

II lisas asendatakse punkti 3.1.3 kohta käiv joonealune märkus järgmisega:

"1 B=Belgia, D=Saksamaa, DK=Taani, E=Hispaania, F=Prantsusmaa, GR=Kreeka, I=Itaalia, IRL=Iirimaa, L=Luksemburg, NL=Madalmaad,
P=Portugal, UK=Ühendkuningriik."

IV lisas asendatakse tüübikinnitust andva riigi eraldustähtede kohta käiv joonealune märkus järgmisega:

"1 Mille ees seisavad tüübikinnitust andva riigi eraldustähed: B=Belgia, D=Saksamaa, DK=Taani, E=Hispaania, F=Prantsusmaa, GR=Kreeka, I=Itaalia,
IRL=Iirimaa, L=Luksemburg, NL=Madalmaad, P=Portugal, UK=Ühendkuningriik."

5. Nõukogu direktiiv 70/388/EMÜ, 27. juuli 1970 (EÜT L 176, 10.8.1970, lk 12), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

parandatud (EÜT L 329, 25.11.1982, lk 31).

I lisa punktis 1.4.1 asendatakse sulgudes olev tekst järgmisega:

"(1-Saksamaa, 2-Prantsusmaa, 3-Itaalia, 4-Madalmaad, 6-Belgia, 9-Hispaania, 11-Ühendkuningriik, 13-Luksemburg, tähed DK-Taani, GR-Kreeka,
IRL-Iirimaa, P-Portugal)".

6. Nõukogu direktiiv 71/127/EMÜ, 1. märts 1971 (EÜT L 68, 22.3.1971, lk 1), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- komisjon direktiiviga 79/795/EMÜ, 20. juuli 1979 (EÜT L 239, 22.9.1979, lk 1),

I lisa punktis 2.6.2.1 asendatakse sulgudes olev tekst järgmisega:

"(1-Saksamaa, 2-Prantsusmaa, 3-Itaalia, 4-Madalmaad, 6-Belgia, 9-Hispaania, 11-Ühendkuningriik, 13-Luksemburg, 18-Taani, GR-Kreeka, IRL-
Iirimaa, P-Portugal)".

7. Nõukogu direktiiv 71/316/EMÜ, 26. juuli 1971 (EÜT L 202, 6.9.1971, lk 1), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu direktiiviga 72/427/EMÜ, 19. detsember 1972 (EÜT L 291, 28.12.1972, lk 156),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 83/575/EMÜ, 26. oktoober 1983 (EÜT L 332, 28.11.1983, lk 43),

I lisa punkti 3.1. esimeses taandes ja II lisa punkti 3.1.1.1 a esimeses taandes asendatakse sulgudes olev tekst järgmisega:

"(B-Belgia, D-Saksamaa, DK-Taani, E-Hispaania, F-Prantsusmaa, GR-Kreeka, I-Itaalia, IRL-Iirimaa, L-Luksemburg, NL-Madalmaad, P-Portugal, UK-
Ühendkuningriik)".

8. Nõukogu direktiiv 71/347/EMÜ, 12. oktoober 1971 (EÜT L 239, 25.10.1971, lk 1), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 1 punkti a lisatakse sulgudesse järgmine tekst:

"masa del hectolitro CEE, peso hectolitro CEE".

9. Nõukogu direktiiv 71/348/EMÜ, 12. oktoober 1971 (EÜT L 239, 25.10.1971, lk 9), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Lisa IV peatüki punktile 4.8.1. lisatakse järgmine tekst:

"1 peseta

10 centavos".

10. Nõukogu direktiiv 74/150/EMÜ, 4. märts 1974 (EÜT L 84, 28.3.1974, lk 10), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 79/694/EMÜ, 24. juuli 1979 (EÜT L 205, 13.8.1979, lk 17),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 82/890/EMÜ, 17. detsember 1982 (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45).



Artikli 2 punktile a lisatakse järgmine tekst:

"- homologación de tipo Hispaania õiguse kohaselt,

- aprovação de marca e modelo Portugali õiguse kohaselt."

11. Nõukogu direktiiv 74/483/EMÜ, 17. september 1974 (EÜT L 266, 2.10.1974, lk 4), muudetud komisjoni direktiiviga 79/488/EMÜ, 18. aprill 1979
(EÜT L 128, 26. 5.1979, lk 1).

I lisas asendatakse punkti 3.2.2.2 kohta käiv joonealune märkus järgmisega:

"1 B=Belgia, D=Saksamaa, DK=Taani, E=Hispaania, F=Prantsusmaa, GR=Kreeka, I=Itaalia, IRL=Iirimaa, L=Luksemburg, NL=Madalmaad,
P=Portugal, UK=Ühendkuningriik."

12. Nõukogu direktiiv 76/114/EMÜ, 18. detsember 1975 (EÜT L 24, 30.1.1976, lk 31), muudetud:

- komisjoni direktiiviga 78/507/EMÜ, 19. mai 1978 (EÜT L 155, 13.6.1978, lk 31),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

parandatud (EÜT L 329, 25.11.1982, lk 31).

Lisa punktis 2.1.2 asendatakse sulgudes olev tekst järgmisega:

"(1-Saksamaa, 2-Prantsusmaa, 3-Itaalia, 4-Madalmaad, 6-Belgia, 9-Hispaania, 11-Ühendkuningriik, 13-Luksemburg, 18-Taani, GR-Kreeka, IRL-
Iirimaa, P-Portugal)".

13. Järgmiste õigusaktide osutatud kohtades asendatakse liikmesriikide eraldusnumbrid ja -tähed järgmiselt:

"1 Saksamaa

2 Prantsusmaa

3 Itaalia

4 Madalmaad

6 Belgia

9 Hispaania

11 Ühendkuningriik

13 Luksemburg

DK Taani,

GR Kreeka,

IRL Iirimaa,

P Portugal".

a) Nõukogu direktiiv 76/757/EMÜ, 27. juuli 1976 (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 32), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17):

III lisa punkt 4.2.

b) Nõukogu direktiiv 76/758/EMÜ, 27. juuli 1976 (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 54), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17):

III lisa punkt 4.2.

c) Nõukogu direktiiv 76/759/EMÜ, 27. juuli 1976 (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 71), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17):

III lisa punkt 4.2.

d) Nõukogu direktiiv 76/760/EMÜ, 27. juuli 1976 (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 85), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17):

I lisa punkt 4.2.

e) Nõukogu direktiiv 76/761/EMÜ, 27. juuli 1976 (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 96), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17):

IV lisa punkt 4.2.

f) Nõukogu direktiiv 76/762/EMÜ, 27. juuli 1976 (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 122), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17):

II lisa punkt 4.2.

14. Nõukogu direktiiv 76/767/EMÜ, 27. juuli 1976 (EÜT L 262, 27.9.1976 lk 153), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17).

I lisa punkti 3.1. esimeses taandes ja II lisa punkti 3.1.1.1.1 esimeses taandes asendatakse sulgudes olev tekst järgmisega:



"(B-Belgia, D-Saksamaa, DK-Taani, E-Hispaania, F-Prantsusmaa, GR-Kreeka, I-Itaalia, IRL-Iirimaa, L-Luksemburg, NL-Madalmaad, P-Portugal, UK-
Ühendkuningriik)".

15. Järgmiste õigusaktide osutatud kohtades asendatakse liikmesriikide eraldusnumbrid ja -tähed järgmiselt:

"1 Saksamaa

2 Prantsusmaa

3 Itaalia

4 Madalmaad

6 Belgia

9 Hispaania

11 Ühendkuningriik

13 Luksemburg

DK Taani,

GR Kreeka,

IRL Iirimaa,

P Portugal".

1. Nõukogu direktiiv 77/536/EMÜ, 28. juuni 1977 (EÜT L 220, 29.8.1977, lk 1), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17):

IV lisa.

2. Nõukogu direktiiv 77/538/EMÜ, 28. juuni 1977 (EÜT L 220, 29.8.1977, lk 60), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979,
lk 17):

II lisa punkt 4.2.

3. Nõukogu direktiiv 77/539/EMÜ, 28. juuni 1977 (EÜT L 220, 29.8.1977, lk 72), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979,
lk 17):

II lisa punkt 4.2.

d) Nõukogu direktiiv 77/540/EMÜ, 28. juuni 1977 (EÜT L 220, 29.8.1977, lk 83), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17):

IV lisa punkt 4.2.

e) Nõukogu direktiiv 77/541/EMÜ, 28. juuni 1977 (EÜT L 220, 29.8.1977, lk 95), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 81/576/EMÜ, 20. juuli 1981 (EÜT L 209, 29.7.1981, lk 32), parandatud (EÜT L 357, 12.12.1981, lk 23),

- komisjoni direktiiviga 82/319/EMÜ, 2. aprill 1982 (EÜT L 139, 19.5.1982, lk 17):

III lisa punkt 1.1.1.

f) Nõukogu direktiiv 78/764/EMÜ, 25. juuli 1978 (EÜT L 255, 18.9.1978, lk 1), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 82/890/EMÜ, 17. detsember 1982 (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45),

- komisjoni direktiiviga 83/190/EMÜ (28. märts 1983) (EÜT L 109, 26.4.1983, lk 13):

II lisa punkt 3.5.2.1.

g) Nõukogu direktiiv 78/932/EMÜ, 16. oktoober 1978 (EÜT L 325, 20.11.1978, lk 1), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979,
lk 17), parandatud (EÜT L 329, 25.11.1982, lk 31):

VI lisa punkt 1.1.1.

h) Nõukogu direktiiv 79/622/EMÜ, 25. juuni 1979 (EÜT L 179, 17.7.1979, lk 1), muudetud komisjoni direktiiviga 82/953/EMÜ, 15. detsember 1982
(EÜT L 386, 31.12.1982, lk 31):

VI lisa.

16. Nõukogu direktiiv 78/1015/EMÜ, 23. november 1978 (EÜT L 349, 13.12.1978, lk 21), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291,
19.11.1979, lk 17), parandatud (EÜT L 10, 16.1.1979, lk 15).

Artiklile 2 lisatakse järgmine tekst:

"- homologación de tipo Hispaania õiguse kohaselt,

- aprovação de marca e modelo Portugali õiguse kohaselt."



17. Nõukogu direktiiv 80/780/EMÜ, 22. juuli 1980 (EÜT L 229, 30.8.1980, lk 49), muudetud nõukogu direktiiviga 80/1272/EMÜ, 22. detsember 1980
(EÜT L 375, 31.12.1980, lk 73).

Artiklile 8 lisatakse järgmine tekst:

"- homologación de tipo Hispaania õiguse kohaselt,

- aprovação de marca e modelo Portugali õiguse kohaselt."

18. Nõukogu direktiiv 83/189/EMÜ, 28. märts 1983 (EÜT L 109, 26.4.1983, lk 8).

Lisas esitatud 1. nimistule lisatakse järgmine tekst:

"IRANOR (Hispaania)

Instituto Español de Normalización

Fernández de la Hoz 52

Madrid-28010

DGQ (Portugal)

Direcção Geral de Qualidade

Rua José Estevão 83A

1199 Lissabon".

19. Järgmiste õigusaktide osutatud kohtades asendatakse sulgudes olev tekst järgmisega:

"(B-Belgia, D-Saksamaa Liitvabariik, DK-Taani, E-Hispaania, F-Prantsusmaa, GR-Kreeka,
I-Itaalia, IRL-Iirimaa, L-Luksemburg, NL-Madalmaad, P-Portugal, UK-Ühendkuningriik)".

1. Nõukogu direktiiv 84/528/EMÜ (17. september 1984) (EÜT L 300, 19.11.1984, lk 72):

I lisa punkt 3.

2. Nõukogu direktiiv 84/530/EMÜ (17. september 1984) (EÜT L 300, 19.11.1984, lk 95):

I lisa punkt 3.

B. Toiduained

1. Järgmiste õigusaktide osutatud artiklites asendatakse sõnad "nelikümmend viis" sõnadega "viiskümmend neli".

a) Nõukogu direktiiv, 23. oktoober 1962 (EÜT 115, 11.11.1962, lk 2645/62), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 65/469/EMÜ, 25. oktoober 1965 (EÜT 178, 26.10.1965, lk 2793/65),

- nõukogu direktiiviga 67/653/EMÜ, 24. oktoober 1967 (EÜT L 263, 30.10.1967, lk 4 ),

- nõukogu direktiiviga 68/419/EMÜ, 20. detsember 1968 (EÜT L 309, 24.12.1968, lk 24),

- nõukogu direktiiviga 70/358/EMÜ, 13. juuli 1970 (EÜT L 157, 18.7.1970, lk 36),

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu direktiiviga 76/399/EMÜ, 6. aprill 1976 (EÜT L 108, 26.4.1976, lk 19),

- nõukogu direktiiviga 78/144/EMÜ, 30. jaanuar 1978 (EÜT L 44, 15.2.1978, lk 20),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 81/20/EMÜ, 20. jaanuar 1981 (EÜT L 43, 14.2.1981, lk 11),

- nõukogu direktiiviga 85/7/EMÜ, 19. detsember 1984 (EÜT L 2, 3.1.1985, lk 22):

Artikli 11a lõige 2.

b) Nõukogu direktiiv 64/54/EMÜ (5. november 1963) (EÜT 12, 27.1.1964, lk 161/64), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 65/569/EMÜ, 23. detsember 1965 (EÜT 222, 28.12.1965, lk 3263/65),

- nõukogu direktiiviga 66/722/EMÜ, 14. detsember 1966 (EÜT 233, 20.12.1966, lk 3947/66),

- nõukogu direktiiviga 67/427/EMÜ, 27. juuni 1967 (EÜT 148, 11.7.1967, lk 1),

- nõukogu direktiiviga 68/420/EMÜ, 20. detsember 1968 (EÜT L 309, 24.12.1968, lk 25),

- nõukogu direktiiviga 70/359/EMÜ, 13. juuli 1970 (EÜT L 157, 18.7.1970, lk 38),

- nõukogu direktiiviga 71/160/EMÜ, 30. märts 1971 (EÜT L 87, 17.4.1971, lk 12),

- nõukogu direktiiviga 72/2/EMÜ, 20. detsember 1971 (EÜT L 2, 4.1.1972, lk 22),

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu direktiiviga 72/444/EMÜ, 26. detsember 1972 (EÜT L 298, 31.12.1972, lk 48),



- nõukogu direktiiviga 74/62/EMÜ, 17. detsember 1973 (EÜT L 38, 11.2.1974, lk 29),

- nõukogu direktiiviga 74/394/EMÜ, 22. juuli 1974 (EÜT L 208, 30.7.1974, lk 25),

- nõukogu direktiiviga 76/462/EMÜ, 4. mai 1976 (EÜT L 126, 14.5.1976, lk 31),

- nõukogu direktiiviga 76/629/EMÜ (20. juuli 1976) (EÜT L 223, 16.8.1976, lk 3),

- nõukogu direktiiviga 78/145/EMÜ (30. jaanuar 1978) (EÜT L 44, 15.2.1978, lk 23),

- nõukogu direktiiviga 79/40/EMÜ, 18. detsember 1978 (EÜT L 13, 19.1.1979, lk 50),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 81/214/EMÜ, 16. märts 1981 (EÜT L 101, 11.4.1981, lk 109),

- nõukogu direktiiviga 83/585/EMÜ, 25. november 1983 (EÜT L 335, 30.11.1983, lk 38),

- nõukogu direktiiviga 83/636/EMÜ (13. detsember 1983) (EÜT L 357, 21.12.1983, lk 40),

- nõukogu direktiiviga 84/86/EMÜ, 6. veebruar 1984 (EÜT L 40, 11.2.1984, lk 29),

- nõukogu direktiiviga 84/223/EMÜ, 9. aprill 1984 (EÜT L 104, 17.4.1984, lk 25), parandatud (EÜT L 106, 1904.1984, lk 59),

- nõukogu direktiiviga 84/261/EMÜ, 7. mai 1984 (EÜT L 129, 15.5.1984, lk 28),

- nõukogu direktiiviga 84/458/EMÜ, 18. september 1984 (EÜT L 256, 26.9.1984, lk 19),

- nõukogu direktiiviga 85/7/EMÜ, 19. detsember 1984 (EÜT L 2, 3.1.1985, lk 22):

Artikli 8a lõige 2.

c) Nõukogu direktiiv 70/357/EMÜ, 13. juuli 1970 (EÜT L 157, 18.7.1970, lk 31), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu direktiiviga 74/412/EMÜ, 1. august 1974 (EÜT L 221, 12.8.1974, lk 18),

- nõukogu direktiiviga 78/143/EMÜ, 30. jaanuar 1978 (EÜT L 44, 15.2.1978, lk 18),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 81/962/EMÜ, 24. november 1981 (EÜT L 354, 9.12.1981, lk 22),

- nõukogu direktiiviga 85/7/EMÜ, 19. detsember 1984 (EÜT L 2, 3.1.1985, lk 22),

parandatud (EÜT L 18, 22.1.1972, lk 12):

artikli 6 lõige 2.

d) Nõukogu direktiiv 73/241/EMÜ, 24. juuli 1973 (EÜT L 228, 16.8.1973, lk 23), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 74/411/EMÜ, 1. august 1974 (EÜT L 221, 12.8.1974, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 74/644/EMÜ, 19. detsember 1974 (EÜT L 349, 28.12.1974, lk 63),

- nõukogu direktiiviga 75/155/EMÜ, 4. märts 1975 (EÜT L 64, 11.3.1975, lk 21),

- nõukogu direktiiviga 76/628/EMÜ, 20. juuli 1976 (EÜT L 223, 18.8.1976, lk 1),

- nõukogu direktiiviga 78/609/EMÜ, 29. juuni 1978 (EÜT L 197, 22.7.1978, lk 10),

- nõukogu direktiiviga 78/842/EMÜ (10. oktoober 1978) (EÜT L 291, 17.10.1978, lk 15),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 80/608/EMÜ, 30. juuni 1980 (EÜT L 170, 3.7.1980, lk 33),

- nõukogu direktiiviga 85/7/EMÜ, 19. detsember 1984 (EÜT L 2, 3.1.1985, lk 22):

artikli 12 lõige 2.

e) Nõukogu direktiiv 73/437/EMÜ, 11. detsember 1973 (EÜT L 356, 27.12.1973, lk 71), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291,
19.11.1979, lk 17):

artikli 12 lõige 2.

f) Nõukogu direktiiv 74/329/EMÜ, 18. juuni 1974 (EÜT L 189, 12.7.1974, lk 1), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 78/612/EMÜ, 29. juuni 1978 (EÜT L 197, 22.7.1978, lk 22),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 80/597/EMÜ, 29. mai 1980 (EÜT L 155, 23.6.1980, lk 23),

- nõukogu direktiiviga 85/6/EMÜ, 19. detsember 1984 (EÜT L 2, 3.1.1985, lk 21),

- nõukogu direktiiviga 85/7/EMÜ, 19. detsember 1984 (EÜT L 2, 3.1.1985, lk 22):



artikli 10 lõige 2.

g) Nõukogu direktiiv 74/409/EMÜ, 22. juuli 1974 (EÜT L 221, 12.8.1974, lk 10), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17):

artikli 10 lõige 2.

h) Nõukogu direktiiv 75/726/EMÜ, 17. november 1975 (EÜT L 311, 1.12.1975, lk 40), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 79/168/EMÜ, 5. veebruar 1979 (EÜT L 37, 13.2.1979, lk 27),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17):

artikli 14 lõige 2.

i) Nõukogu direktiiv 76/118/EMÜ, 18. detsember 1975 (EÜT L 24, 30.1.1976, lk 49), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 78/630/EMÜ, 19. juuni 1978 (EÜT L 206, 29.7.1978, lk 12),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 83/685/EMÜ, 13. detsember 1983 (EÜT L 357, 21.12.1983, lk 37):

artikli 12 lõige 2.

j) Nõukogu direktiiv 76/621/EMÜ, 20. juuli 1976 (EÜT L 202, 28.7.1976, lk 35), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17):

artikli 5 lõige 2.

k) Nõukogu direktiiv 76/893/EMÜ, 23. november 1976 (EÜT L 340, 9.2.1976, lk 19), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 80/1276/EMÜ, 22. detsember 1980 (EÜT L 375, 31.12.1980, lk 77),

- nõukogu direktiiviga 85/7/EMÜ, 19. detsember 1984 (EÜT L 2, 3.1.1985, lk 22):

artikli 10 lõige 2.

l) Nõukogu direktiiv 77/94/EMÜ, 21. detsember 1976 (EÜT L 26, 31.1.1977, lk 55), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 85/7/EMÜ, 19. detsember 1984 (EÜT L 2, 3.1.1985, lk 22):

artikli 9 lõige 2.

m) Nõukogu direktiiv 77/436/EMÜ, 27. juuni 1977 (EÜT L 172, 12.7.1977, lk 20), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 85/7/EMÜ, 19. detsember 1984 (EÜT L 2, 3.1.1985, lk 22):

artikli 9 lõige 2.

n) Nõukogu direktiiv 79/693/EMÜ, 24.juuli 1979 (EÜT L 205, 13.8.1979, lk 5), muudetud nõukogu direktiiviga 80/1276/EMÜ, 22. detsember 1980
(EÜT L 375, 31.12.1980, lk 77):

artikli 13 lõige 2.

o) Nõukogu direktiiv 80/777/EMÜ, 15. juuli 1980 (EÜT L 229, 30.8.1980, lk 1), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 80/1276/EMÜ, 22. detsember 1980 (EÜT L 375, 31.12.1980, lk 77),

- nõukogu direktiiviga 85/7/EMÜ, 19. detsember 1984 (EÜT L 2, 3.1.1985, lk 22):

artikli 12 lõige 2.

p) Nõukogu direktiiv 83/417/EMÜ, 25. juuli 1983 (EÜT L 237, 26.8.1983, lk 25):

artikli 10 lõige 2.

2. Nõukogu direktiiv 75/726/EMÜ, 17. november 1975 (EÜT L 311, 1.12.1975, lk 40), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 79/168/EMÜ, 5. veebruar 1979 (EÜT L 37, 13.2.1979, lk 27),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 3 lõike 2 punktile c lisatakse järgmine tekst:

""sumo e polpa" eranditult puuviljapüreest ja /või kontsentreeritud puuviljapüreest saadud puuviljanektari kohta".

3. Nõukogu direktiiv 76/118/EMÜ, 18. detsember 1975 (EÜT L 24, 30.1.1976, lk 49), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 78/630/EMÜ, 19. juuni 1978 (EÜT L 206, 29.7.1978, lk 12),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),



- nõukogu direktiiviga 83/635/EMÜ, 13. detsember 1983 (EÜT L 357, 21.12.1983, lk 37).

Artikli 3 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

"g) "leite em pó meio gordo" üle 13%lise ja alla 26%lise dehüdreeritud piima kirjeldamiseks Portugalis."

4. Nõukogu direktiiv 76/893/EMÜ, 23. november 1976 (EÜT L 340, 9.2.1976, lk 19), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 80/1276/EMÜ, 22. detsember 1980 (EÜT L 375, 31.12.1980, lk 77),

- nõukogu direktiiviga 85/7/EMÜ, 19. detsember 1984 (EÜT L 2, 3.1.1985, lk 22).

Artikli 7 lõike 1 punktile a lisatakse järgmine tekst:

"- "para uso alimentario",

- "para contacto com géneros alimenticios"."

5. Komisjoni direktiiv 80/590/EMÜ, 9. juuni 1980 (EÜT L 151, 19.6.1980, lk 21).

Lisa muudetakse järgmiselt:

- pealkirja täiendatakse sõnaga "ANEXO",

- teksti täiendatakse sõnaga "Simbolo".

C. Ravimpreparaadid

Nõukogu direktiiv 78/25/EMÜ (12. detsember 1977) (EÜT L 11, 14.1.1978, lk 18), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 81/464//EMÜ, 24. juuni 1981 (EÜT L 183, 4.7.1981, lk 33).

Artikli 6 lõikes 2 asendatakse sõnad "nelikümmend viis" sõnadega "viiskümmend neli".

D. Riiklikud ehitustöölepingud

Nõukogu direktiiv 77/62/EMÜ, 21. detsember 1976 (EÜT L 13, 15.1.1977, lk 1), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 80/767/EMÜ, 22. juuli 1980 (EÜT L 215, 18.8.1980, lk 1).

I lisale lisatakse järgmine tekst:

"XII. Hispaanias:

muud juriidilised isikud, kellega sõlmitakse lepingud avalike eeskirjade alusel.

XIII. Portugalis:

avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle riiklikud ehitustöölepingud alluvad riigi kontrollile".

E. Kaubandus ja turustus

Komisjoni otsus 81/428/EMÜ (20. mai 1981) (EÜT L 165, 23.6.1981, lk 24).

Artikli 3 esimeses lõigus asendatakse number "42" numbriga "50".

Artikli 3 teises lõigus asendatakse number "22" numbriga "26".

Artikli 7 esimeses lõigus asendatakse sõna "kümme" sõnaga "kaksteist".

F. Kindlustus

Teine nõukogu direktiiv 84/5/EMÜ, 30. detsember 1983 (EÜT L 8, 11.1.1984, lk 17).

Artikli 5 lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

"a) Hispaania Kuningriigile, Kreeka Vabariigile ja Portugali Vabariigile antakse aega kuni 31. detsembrini 1995, et suurendada tagatisi artikli 1 lõikes 2
nõutud tasemeni. Kui nad seda võimalust kasutavad, peab tagatise suurus vastavalt nimetatud artiklis sätestatud kohuste suhtes ulatuma:

- üle 16% hiljemalt 31. detsembriks 1988,

- 31%ni hiljemalt 31. detsembriks 1992;"

Artikli 5 lõike 4 punkt b asendatakse järgmisega:

"b) Hispaania Kuningriik, Kreeka Vabariik ja Portugali Vabariik võivad ette näha, et:

- kuni 31. detsembrini 1992 ei toimu artikli 1 lõikes 4 nimetatud asutuse poolt vara riknemise eest kompensatsiooni maksmist,

- kuni 31. detsembrini 1995 on artikli 1 lõike 4 viiendas lõigus nimetatud täiendav tasu ja artikli 2 lõike 2 teises lõigus nimetatud täiendav tasu 1 500
eküüd."

X. KESKKOND JA TARBIJAKAITSE



1. Järgmiste õigusaktide osutatud artiklites asendatakse sõnad "nelikümmend viis" sõnadega "viiskümmend neli".

a) Nõukogu direktiiv 72/276/EMÜ, 17. juuli 1972 (EÜT L 173, 31.7.1972, lk 1), muudetud:

- komisjon direktiiviga 79/76/EMÜ, 21. detsember 1978 (EÜT L 17, 24.1.1979, lk 17),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 81/75/EMÜ, 17. veebruar 1981 (EÜT L 57, 4.3.1981, lk 23):

artikli 6 lõige 2.

b) Nõukogu direktiiv 76/160/EMÜ, 8. detsember 1975 (EÜT L 31, 5.2.1976, lk 1), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17):

artikli 11 lõige 2.

c) Nõukogu direktiiv 76/768/EMÜ, 27. juuli 1976 (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 79/661/EMÜ, 24. juuli 1979 (EÜT L 192, 31.7.1979, lk 35),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- komisjoni direktiiviga 82/147/EMÜ, 11. veebruar 1982 (EÜT L 63, 6.3.1982, lk 26),

- nõukogu direktiiviga 82/368/EMÜ, 17. mai 1982 (EÜT L 167, 15.6.1982, lk 1),

- komisjoni direktiiviga 83/191/EMÜ, 30. märts 1983 (EÜT L 109, 26.4.1983, lk 25),

- komisjoni direktiiviga 83/341/EMÜ, 29. juuni 1983 (EÜT L 188, 13.7.1983, lk 15),

- komisjoni direktiiviga 83/496/EMÜ, 22. september 1983 (EÜT L 275, 8.10.1983, lk 20),

- nõukogu direktiiviga 83/574/EMÜ (26. oktoober 1983) (EÜT L 332, 28.11.1983, lk 38),

- komisjoni direktiiviga 84/415/EMÜ, 18. juuli 1984 (EÜT L 228, 25.8.1984, lk 38), parandatud (EÜT L 255, 29.9.1984, lk 28):

artikli 10 lõige 2.

d) Nõukogu otsus 77/795/EMÜ, 12. detsember 1977 (EÜT L 334, 24.12.1977, lk 29), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu otsusega 81/856/EMÜ, 19. oktoober 1981 (EÜT L 319, 7.11.1981, lk 17),

- komisjoni otsusega 84/422/EMÜ, 24. juuli 1984 (EÜT L 237, 5.9.1984, lk 15):

artikli 8 lõige 2.

e) Nõukogu direktiiv 78/319/EMÜ, 20. märts 1978 (EÜT L 84, 31.3.1978, lk 43), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17):

artikli 19 lõige 2.

f) Nõukogu direktiiv 78/659/EMÜ, 18. juuli 1978 (EÜT L 222, 14.8.1978, lk 1), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17):

artikli 14 lõige 2.

g) Nõukogu direktiiv 79/112/EMÜ, 18. detsember 1978 (EÜT L 33, 8.2.1979, lk 1), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 85/7/EMÜ, 19. detsember 1984 (EÜT L 2, 3.1.1985, lk 22):

artikli 17 lõige 2.

h) Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ, 2. aprill 1979 (EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 81/454/EMÜ, 19. oktoober 1981 (EÜT L 319, 7.11.1981, lk 3):

artikli 17 lõige 2.

i) Nõukogu direktiiv 79/869/EMÜ, 9. oktoober 1979 (EÜT L 271, 29.10.1979, lk 44), muudetud nõukogu direktiiviga 81/855/EMÜ, 19. oktoober 1981
(EÜT L 319, 7.11.1981, lk 16):

artikli 11 lõige 2.

j) Nõukogu direktiiv 80/778/EMÜ, 15. juuli 1980 (EÜT L 229, 30.8.1980, lk 11), muudetud nõukogu direktiiviga 81/858/EMÜ, 19. oktoober 1981 (EÜT
L 319, 7.11.1981, lk 19):

artikli 15 lõige 2.

k) Nõukogu direktiiv 80/779/EMÜ, 15. juuli 1980 (EÜT L 229, 30.8.1980, lk 18), muudetud nõukogu direktiiviga 81/857/EMÜ, 19. oktoober 1981 (EÜT
L 319, 7.11.1981, lk 18):

artikli 14 lõige 2.



l) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 348/81, 20. jaanuar 1981 (EÜT L 39, 12.2.1981, lk 1):

artikli 2 lõike 2 punkt a.

m) Nõukogu direktiiv 82/501/EMÜ, 24. juuni 1982 (EÜT L 230, 5.8.1982, lk 1), parandatud (EÜT L 289, 13.10.1982, lk 35):

artikli 16 lõige 2.

n) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3626/82, 3. detsember 1982 (EÜT L 384, 31.12.1982, lk 1), muudetud:

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3645/83, 28. november 1983 (EÜT L 367, 28.12.1983, lk 1),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3646/83, 12. detsember 1983 (EÜT L 367, 28.12.1983, lk 2), parandatud (EÜT L 62, 3.3.1984, lk 27),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 577/84, 5. märts 1984 (EÜT L 64, 6.3.1984, lk 5),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1451/84, 25. mai 1984 (EÜT L 140, 26.5.1984, lk 21),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1452/84, 25. mai 1984 (EÜT L 140, 26.5.1984, lk 23):

artikli 21 lõige 2.

o) Nõukogu direktiiv 82/883/EMÜ, 3. detsember 1982 (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 1):

artikli 11 lõige 2.

p) Nõukogu direktiiv 82/884/EMÜ, 3. detsember 1982 (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 15):

artikli 11 lõige 2.

2. Nõukogu direktiiv 71/307/EMÜ, 26. juuli 1971 (EÜT L 185, 16.8.1971, lk 16), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu direktiiviga 75/36/EMÜ (17. detsember 1974) (EÜT L 14, 20.1.1975, lk 15),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 83/623/EMÜ, 25. november 1983 (EÜT L 353, 15.12.1983, lk 8).

Artikli 5 lõikele 1 lisatakse järgmine tekst:

"- "pura lana",

- "lã virgem"."

3. Komisjoni otsus 76/431/EMÜ, 21. aprill 1976 (EÜT L 115, 1.5.1976, lk 73), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 3 lõikes 1 asendatakse sõnad "kakskümmend kaks" sõnadega "kakskümmend kuus".

4. Nõukogu otsus 77/795/EMÜ, 12. detsember 1977 (EÜT L 334, 24.12.1977, lk 29), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu otsusega 81/856/EMÜ, 19. oktoober 1981 (EÜT L 319, 7.11.1981, lk 17),

- komisjoni otsusega 84/422/EMÜ, 24. juuli 1984 (EÜT L 237, 5.9.1984, lk 15).

I lisale lisatakse järgmine tekst:

"HISPAANIA

San Esteban de Gormaz jaam nr 02.07 Douro
Villamarciel jaam nr 02.54 Douro
Puento Pino jaam nr 02.53 Douro
Trillo jaam nr 03.93 Tagus
Aranjuez jaam nr 03.11 Tagus
Talavera de la Reina jaam nr 03.15 Tagus
Alcántara jaam nr 03.19 Tagus
Balbuena jaam nr 04.08 Guadiana
Badajoz jaam nr 04.18 Guadiana
Menjíbar jaam nr 05.04 Guadalquivir
Peñaflor jaam nr 05.06 Guadalquivir
Sevilla jaam nr 05.74 Guadalquivir
Miranda de Ebro jaam nr 09.01 Ebro
Zaragoza jaam nr 09.11 Ebro
Tortosa jaam nr 09.27 Ebro

PORTUGAL

Lanhelas jaam nr 01.1 Minho
Messegães jaam nr 01.4 Minho
Porto jaam nr 09.1 Douro
Barca d'Alva jaam nr 09.8 Douro
Miranda do Douro jaam nr 09.11 Douro
S. João de Loure jaam nr 12.2 Vouga
Penacova jaam nr 16.4 Mondego
Santarém jaam nr 30.3 Tagus
Perais jaam nr 30.10 Tagus



Castelo de Bode jaam nr 30.20.2 Zêzere
Mértola jaam nr 54.3 Guadiana
S. da Ajuda jaam nr 54.7 Guadiana"

5. Komisjoni otsus 78/618/EMÜ, 28. juuni 1978 (EÜT L 198, 22.7.1978, lk 17), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17).

Artiklis 3 asendatakse number "24" numbriga "28" ja number "20" numbriga "24".

Artikli 4 teises lõigus asendatakse sõna "kümme" sõnaga "kaksteist".

6. Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ, 2. aprill 1979 (EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 81/854/EMÜ, 19. oktoober 1981 (EÜT L 319, 7.11.1981, lk 3).

1. I lisa muudetakse järgmiselt:

- pealkirjale lisatakse järgmised sõnad:

"ANEXO I", "ANEXO I";

- tabelisse lisatakse järgmised kaks veergu, milles on loetletud numbrite vastas allpool esitatud kanded:

"Español Português

Colimbo grande Mobelha-grande

Pardela cenicienta Pardela-de-bico-amarelo

Paíño común Painho-de-cauda-quadrada

Paíño de Leach Painho-de-cauda-forcada

Cormorán grande (continental) Corvo-marinho-de-faces-
brancas

Avetoro común Abetouro-comum

Martinete Goraz

Garcilla cangrejera Papa-ratos

Garceta común Garça-branca-pequena

Garceta grande Garça-branca-grande

Garza imperial Garça-vermelha

Cigüeña negra Cegonha-preta

Cigüeña común Cegonha-branca

Morito Maçarico-preto

Espátula Colhereiro

Flamenco común Flamingo-comum

Cisne chico o de Bewick Cisne-pequeno

Cisne cantor Cisne-bravo

Ánsar careto de Groenlandia Ganso-de-Gronelândia

Barnacla cariblanca Canso-de-faces-brancas

Porrón pardo Zarro-castanho

Malvasía Pato-rabo-alçado

Halcón abejero Falcão-abelheiro

Milano negro Milhafre-preto

Milano real Milhano

Pigargo Águia-rabalva

Quebrantahuesos Quebra-osso

Alimoche Abutre do Egipto

Buitre común Grifo

Buitre negro Abutre preto



Águila culebrera Águia-cobreira

Aguilucho lagunero Tartaranhão-ruivo-dos-pauis

Aguilucho pálido Tartaranhão-azulado

Aguilucho cenizo Tartaranhão-caçador

Águila real Águia-real

Águila calzada Águia-calçada

Águila perdicera Águia de Bonelli

Águila pescadora Águia-pesqueira

Halcón de Eleonor Falcão-da rainha

Halcón borni Falcão-alfaneque

Halcón común Falcão-peregrino

Calamón común Caimão-comun

Grulla común Grou-comun

Sisón Sisãäo

Avutarda Abetarda-comum

Cigüeñela Perna-longa

Avocata Alfaiate

Alcaraván Alcaravão

Canastera Perdiz-do-mar

Chorlito carambolo Tarambola-carambola

Chorlito dorado Tarambola-dourada

Agachadiza real Narceja-real

Andarrios bastardo Maçarico-bastardo

Falaropo picofino Falaropo-de-bico-fino

Gaviota picofina Gaivota-de-bico-fino

Gaviota de Audouin Alcatraz de Audouin

Pagaza piconegra Gaivina-de-bico-preto

Charrán patinegro Garajau-comum

Charrán rosado Andorinha-do-mar-rosca

Charrán común Andorinha-do-mar-comum

Charrán artico Andorinha-do-mar-ártica

Charrancito Andorinha-do-mar-anã

Fumarel común Gaivina-preta

Ganga común Goriçol-de-barriga-preta

Buho real o Gran Duque Bufo-real

Buho nival Bufo-branco

Lechuza campestre Coruja-do-nabal

Martín pescador Guarda-rios-comum

Pito negro Peto-preto

Pico dorsiblanco Pica-pau-de-dorso-branco

Pechiazul Pisco-de-peito-azul

Curruca rabilagra Felosa-do-mato

Curruca gavilana Toutinegra-gravião



Trepador corso Trepadeira-corsa"

2. II/1 lisa muudetakse järgmiselt:

- pealkirjale lisatakse järgmised sõnad:

"ANEXO II/1", "ANEXO II/1";

- tabelisse lisatakse järgmised kaks veergu, milles on loetletud numbrite vastas allpool esitatud kanded:

"Español Português

Ánsar campestre Ganso-campestre

Ánsar común Ganso-comum

Barnacla canadiense Ganso do Canadá

Ánade silbón Piadeira

Ánade friso Frisada

Cerceta común o de Invierno Marrequinho-comum

Ánade real o azulón Pato-real

Ánade rabudo Arrabio

Cerceta carretona o de Verano Marreco

Pato cuchara Pato-trombeteiro

Porrón común Zarro-comum

Porrón moñudo Zarro-negrinha

Lagópodo escandinavo Lagópode-escocês

Perdiz nival Lagópode-branco

Perdiz griega Perdiz-negra

Perdiz roja o común Perdiz-comum

Perdiz pardilla Perdiz-cimzemta

Faisán vulgar Faisão

Focha común Galeirão-comum

Agachadiza chica Narceja-galega

Agachadiza común Narceja-comum

Chocha perdiz o becada Galinhola

Paloma bravía Pombo-das-rochas

Paloma torcaz Pombo-torcaz"

3. II/2 lisa muudetakse järgmiselt:

- pealkirjale lisatakse järgmised sõnad:

"ANEXO II/2", "ANEXO II/2";

- esimesse tabelisse lisatakse järgmised kaks veergu, milles on loetletud numbrite vastas allpool esitatud kanded:

"Español Português

Cisne vulgar Cisne-vulgar

Ánsar piquicorto Ganso-de-bico-curto

Ánsar careto grande Ganso-grande-de-testa-branca

Barnacla carinegra Ganso-de-faces-brancas

Pato colorado Pato-de bico-vermelho

Porrón bastardo Zarro-bastardo

Eider Edredão

Havelda Pato-de-cauda-afilada

Negrón común Pato-negro

Negrón especulado Pato-fusco



Porrón osculado Pato-olho-d'ouro

Serreta mediana Merganso-pequeno

Serreta grande Merganso-grande

Grévol Galinha-do-mato

Gallo lira Galo-lira

Urogallo Tetraz

Perdiz moruna Perdiz-moura

Codorniz Codorniz

Pavo silvestre Peru

Rascón Frango-d'água

Polla de agua Galinha-d'água

Ostrero Ostraceiro

Chorlito o pluvial dorado Tarambola-dourada

Chorlito gris Tarambola-cinzenta

Avefría Abibe-comum

Correlimos gordo Seixoeira

Combatiente Combatente

Aguja colinegra Maçarico-de-bico-direito

Aguja colipinta Fuselo

Zarapito trinador Maçarico-galego

Zarapito real Maçarico-real

Archibebe oscuro Perna-vermelha-escuro

Archibebe común Perna-vermelha-comum

Archibebe claro Perna-verde-comum

Gaviota reidora Guincho-Comum

Gaviota cana Alcatraz-pardo

Gaviota sombría Gaivota-d'asa-escura

Gaviota argéntea Gaivota-argêntea

Gavión Alcatraz-comum

Paloma zurita Pombo-bravo

Tórtola turca Rola-turca

Tórtola común Rola-comum

Alondra común Laverca

Mirlo común Melro-preto

Zorzal real Tordo-zornal

Zorzal común Tordo-comum

Zorzal malvís o alirrojo Tordo-ruivo-comum

Zorzal charlo Tordeia"

- teise tabelisse lisatakse järgmised kaks veergu, milles on loetletud numbrite vastas allpool esitatud kanded:

"Español Português

+



+

+

+ ♂

+

+ +

+

+ +

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +"

- teise tabeli alla lisatakse järgmised joonealused märkused:

"+ = Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.

+ = Estados-membros que podem autorizar, nos termos do n.° 3 do artigo 7.°, a caça das espécies enumeradas."

4. III/1 lisa muudetakse järgmiselt:



- pealkirjale lisatakse järgmised sõnad:

"ANEXO III/1", "ANEXO III/1";

tabelisse lisatakse järgmised kaks veergu, milles on loetletud numbrite vastas allpool esitatud kanded:

"Español Português

Ánade real o azulón Pato-real

Lagópodo escandinavo Lagópodo-escocês

Perdiz roja o común Perdiz-comum

Perdiz moruna Perdiz-moura

Perdiz pardilla Perdiz-cinzenta

Faisán vulgar Faisão

Paloma torcaz Pombo-torcaz"

5. III/2 lisa muudetakse järgmiselt:

- pealkirjale lisatakse järgmised sõnad:

"ANEXO III/2", "ANEXO III/2";

- tabelisse lisatakse järgmised kaks veergu, milles on loetletud numbrite vastas allpool esitatud kanded:

"Español Português

Ánsar común Ganso-comum-ocidental

Ánade silbón Piadeira

Cerceta común o de Invierno Marrequinho-comum

Ánade rabudo Arrabio

Porrón común Zarro-comum

Porrón moñudo Zarro-negrinha

Eider Edredão

Perdiz nival Lagópode-branco

Urogallo Tetraz

Focha común Galeirão-comum"

6. III/3 lisa muudetakse järgmiselt:

- pealkirjale lisatakse järgmised sõnad:

"ANEXO III/3", "ANEXO III/3";

- tabelisse lisatakse järgmised kaks veergu, milles on loetletud numbrite vastas allpool esitatud kanded:

"Español Português

Ánsar careto grande Ganso-grande-de-testa-branca

Pato cuchara Pato-trombeteiro

Porrón bastardo Zarro-bastardo

Negrón común Pato-negro

Callo lira Galo-lira

Chorlito o pluvial dorado Tarambola-dourada

Agachadiza chica Narceja-galega

Agachadiza comúm Narceja-comun

Chocha perdiz o becada Galinhola"

7. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3626/82, 3. detsember 1982 (EÜT L 384, 31.12.1982, lk 1), muudetud:

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3645/83, 28. november 1983 (EÜT L 367, 28.12.1983, lk 1),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3646/83, 12. detsember 1983 (EÜT L 367, 28.12.1983, lk 2), parandatud (EÜT L 62, 3.3.1984, lk 27),



- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 577/84, 5. märts 1984 (EÜT L 64, 6.3.1984, lk 5),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1451/84, 25. mai 1984 (EÜT L 140, 26.5.1984, lk 21),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1452/84, 25. mai 1984 (EÜT L 140, 26.5.1984, lk 23).

Artikli 13 lõikele 3 lisatakse järgmine tekst:

"- Especies amenazadas de extinción,

- Espécies amenaçadas de extinção."

XI. ENERGEETIKA, TEADUSUURINGUD JA INFORMAATIKA

A. Energeetika

1. Komisjoni otsus 77/190/EMÜ, 26. jaanuar 1977 (EÜT L 61, 5.3.1977, lk 34), muudetud:

- komisjoni otsusega 79/607/EMÜ, 30. mai 1979 (EÜT L 170, 9.7.1979, lk 1),

- komisjoni otsusega 80/983/EMÜ, 4. september 1980 (EÜT L 281, 25.10.1980, lk 26),

- komisjoni otsusega 81/883/EMÜ, 14. oktober 1981 (EÜT L 324, 12.11.1981, lk 19).

Lisa:

- A liidet "Naftasaaduste nimetused"täiendatakse järgmiselt:

"Hispaania

Gasolina súper

Gasolina normal

Gasóleo A

Gasóleo C

-

Keroseno corriente

Fuel-oil pesado n° 1 y n° 2

Fuel-oil pesado, bajo índice de azufre (BIA) n° 1 y n° 2

Portugal

Gasolina super

Gasolina normal

Gasóleo

Gasóleo

-

Petróleo de iluminação

Fuelóleo, alto teor de enxofre

Fuelóleo, baixo teor de enxofre".

- B liitesse "Mootorikütuste spetsifikatsioonid" lisatakse järgmised kaks veergu:

"Hispaania Portugal

1. Kõrgekvaliteediline
bensiin

Erikaal (15ºC)

Oktaaniarv: RON

MON

Kütteväärtus (kcal/kg)

Pliisisaldus (g/l)

2. Harilik bensiin

Erikaal (15ºC)

Oktaaniarv: RON

MON

0,725-0,770

min. 97

min. 85

―

max. 0,40

0,7210-0,755

min. 92

min. 80

0,750

98

10 500

max. 0,635

0,720

85



Kütteväärtus (kcal/kg)

Pliisisaldus (g/l)

c) Autode gaasiõli

Erikaal (15ºC)

Oktaaniarv:

Kütteväärtus (kcal/kg)

Väävlisisaldus (%)

―

max. 0,40

0,825-0,860

min. 45

―

max. 0,50

10 500

max. 0,635

0,835

min. 50

10 200

max.0,5"

- C liitesse "kütuste spetsifikatsioon" lisatakse järgmised kaks veergu:

"Hispaania Portugal

a) Majapidamiskütus

Gaasiõli

Erikaal (15ºC)

Kütteväärtus (kcal/kg)

Väävlisisaldus (%)

Valatavuspunkt (ºC)

Kerge kütteõli

Erikaal (15ºC)

Kütteväärtus (kcal/kg)

Väävlisisaldus (%)

Valatavuspunkt (ºC)

Parafiin

Erikaal (15ºC)

Kütteväärtus (kcal/kg)

max. 0,900

―

max. 0,65

max.-6

―

―

―

―

―

―

0,835

10 200

max. 0,5

max. -5

―

―

―

―

0,785

10 300

b) Tööstuslik kütus

Kütteõli pesado

Erikaal (15ºC)

Kütteväärtus (kcal/kg)

Väävlisisaldus (%)

Kütteõli pesado

Erikaal (15ºC)

Kütteväärtus (kcal/kg)

Väävlisisaldus (%)

nr 1

-

min. 9
600

max. 2,7

BIA nr 1

―

min. 9
600

max.
1,00

nr 2

―

min. 9
400

max. 3,6

BIA nr 2

―

min. 9
400

max.
1,00

0,950

9 600

max. 3,5

0,950

9 600

max. 1,0"

2. Nõukogu direktiiv 79/531/EMÜ, 14. mai 1979 (EÜT L 145, 13.6.1979, lk 7).

a) I lisa täiendatakse järgmise tekstiga:

- punktis 3.1.1.: ""Horno eléctrico" hispaania keeles (ES)

"Forno eléctrico" portugali keeles (P)",

- punktis 3.1.3.: ""Volumen utlizable" hispaania keeles (ES)

"Volume utilizável" portugali keeles (P)",

- punktis 3.1.5.1.:

""Consumo de precalentamiento hasta 200 °C" in Spanish (ES)

"Consumo para atingir 200 °C" in Portuguese (P)"

"Consumo de régimen (1 hora a 200 °C)" in Spanish (ES)

"Consumo de manutenção durante uma hora a 200 °C" in Portuguese (P)



"TOTAL" in Spanish (ES)

"TOTAL" in Portuguese (P)",

- punktis 3.1.5.3.:

"Consumo del ciclo de limpieza" in Spanish (ES)

"Consumo do ciclo de limpeza" in Portuguese (P)".

b) Lisatakse järgmised lisad:

II LISA punkt g II LISA punkt h

B. Teadusuuringud

1. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3744/81, 7. detsember 1981 (EÜT L 376, 30.12.1981, lk 38), muudetud komisjoni määrusega (EMÜ) nr 397/83, 17.
veebruar 1983 (EÜT L 47, 19.2.1983, lk 13), parandatud (EÜT L 208, 16.7.1982, lk 70).

Artikli 8 lõikes 2 asendatakse number "45" numbriga "54".

2. Nõukogu määrus 83/624/EMÜ, 25. november 1983 (EÜT L 353, 15.12.1983, lk 15).

II lisa punktis F.2 asendatakse number "45" numbriga "54".

C. Informaatika

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1996/79, 11. september 1979 (EÜT L 231, 13.9.1979, lk 1).

Artikli 8 teises lõigus asendatakse arv "41" arvuga "54".

XII. REGIONAALPOLIITIKA

1. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2364/75, 15. september 1975 (EÜT L 243, 17.9.1975, lk 9), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291,
19.11.1979, lk 17).

Artiklile 2 lisatase järgmine tekst:

"Hispaania: Instituto Crédito Oficial vahendite maksumus."

2. Regionaalpoliitika komitee töökord (75/761/EMÜ) (EÜT L 320, 11.12.1975, lk 17), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979,
lk 17).

Artikli 3 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna "kaksteist" sõnaga "neliteist".

3. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1787/84, 19. juuni 1984 (EÜT L 169, 28.6.1984, lk 1).

Artikli 40 lõikes 2 asendatakse number "45" numbriga "54".

XIII. STATISTIKA

1. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1445/72, 24. aprill 1972 (EÜT L 161, 17.7.1972, lk 1), muudetud:

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3065/75, 24. november 1975 (EÜT L 307, 27.11.1975, lk 1),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 5 lõikes 2 asendatakse sõnad "nelikümmend viis" sõnadega "viiskümmend neli".

2. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 546/77, 16. märts 1977 (EÜT L 70, 17.3.1977, lk 13), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979,
lk 17).

Artiklile 1 lisatakse järgmine tekst:

"Hispaania: - Tráfico de perfeccionamiento activo

Portugal: - Regime de aperfeiçoamento activo".

Artiklile 2 lisatakse järgmine tekst:

"Hispaania: - Tráfico de perfeccionamiento pasivo



Portugal: - Regime de aperfeiçoamento passivo".

3. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3537/82, 20. detsember 1982 (EÜT L 371, 30.12.1982, lk 7), muudetud:

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3655/83, 23. detsember 1983 (EÜT L 361, 24.12.1983, lk 31),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3104/84, 7. november 1984 (EÜT L 291, 8.11.1984, lk 25).

Lisas:

- kande "009 Kreeka" järele lisatakse järgmine tekst:

"010 Portugal kaasa arvatud Assoorid ja Madeira.

011 Hispaania kaasa arvatud Baleaari saared.

Hispaania territooriumid väljaspool tolli- ja statistilist territooriumi

021 Kanaari saared

022 Ceuta ja Melilla".

- punktid 040, 042 , 202 ja 205 tühistatakse.

4. Nõukogu direktiiv 64/475/EMÜ, 30. juuli 1964 (EÜT 131, 13.8.1964, lk 2193/64), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artiklis 1 asendatakse sõnade "toimub 1965. aastal" järel olev tekst järgmisega:

"ja uute liikmesriikide puhul kehtestatakse vajalik kord tagamaks, et esimene vaatlus nende ühinemise aasta kohta korraldatakse ühinemisele
järgneval aastal".

5. Nõukogu direktiiv 72/211/EMÜ, 30. mai 1972 (EÜT L 128, 3. 6.1972, lk 28), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikli 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

"Uute liikmesriikide puhul on esimeses lõigus sätestatud kuupäevaks nende ühinemise aasta lõpp."

6. Nõukogu direktiiv 72/221/EMÜ, 6. juuni 1972 (EÜT L 133, 10.6.1972, lk 57), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17).

Artikli 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

"Uute liikmesriikide puhul kogutakse need andmed esimest korda nende ühinemise aasta jooksul ja need käsitlevad eelmist aastat."

Artikli 4 esimese lõigu lõpp asendatakse järgmisega:

"…lisas; uute liikmesriikide puhul kogutakse andmed lisas loetletud muutujate kohta alates nende ühinemisele järgneval aastal korraldatud vaatlusest,
mis käsitleb ühinemise aastat".

7. Nõukogu direktiiv 78/166/EMÜ, 13. veebruar 1978 (EÜT L 52, 23.2.1978, lk 17), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17).

Artikli 4 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

"Uute liikmesriikide puhul kogutakse need andmed esimest korda hiljemalt nende ühinemisele järgneval neljandal kvartalil ja need käsitlevad eelmist
kuud või kvartalit".

Artikli 4 lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

"Uute liikmesriikide puhul algab esimeses lõigus osutatud ajavahemik nende ühinemisest."

XIV. PÕLLUMAJANDUS

a) Õlid ja rasvad

Nõukogu määrus nr 136/66/EMÜ, 22. september 1966 (EÜT 172, 30.9.1966, lk 3025/66), viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 231/85, 29. jaanuar
1985 (EÜT L 26, 31.1.1985, lk 12).

Artikli 5 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

"Abi on ette nähtud üksnes aladele, kuhu oliivipuud on istutatud:

- Prantsusmaa ja Itaalia puhul enne 31. oktoobrit 1978,

- Kreeka puhul enne 1. jaanuari 1981,

- Hispaania puhul enne 1. jaanuari 1984.

Portugali puhul reserveeritakse abi kogustele, mis tõenäoliselt saadakse piirkondadest, kuhu selles liikmesriigis tegelikult toodangut andvad oliivipuud
on istutatud enne 1. jaanuari 1984".

b) Piim ja piimatooted

1. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 804/68, 27. juuni 1968 (EÜT L 148, 28.6.1968, lk 13), viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 591/85, 26. jaanuar 1985



(EÜT L 68, 8.3.1985, lk 5).

Artikli 5c lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

"Nimetatud tagatud üldkogus moodustub järgmisest:

(tuhandetes
tonnides)

Belgia 3 106
Taani 4 882
Saksamaa 23 248
Kreeka 467
Hispaania 4 650
Prantsusmaa 25 325
Iirimaa 5 280
Itaalia 8 323
Luksemburg 265
Madalmaad 11 929
Ühendkuningriik 15 538 ."

2. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 857/84, 31. märts 1984 (EÜT L 90, 1.4.1984, lk 13), muudetud määrusega (EMÜ) nr 1557/84, 4. juuni 1984 (EÜT L
150, 6.6.1984, lk 6).

Lisa asendatakse järgmisega:

"LISA

Artikli 6 lõikes 2 osutatud kogused (piimatootjate müük otse tarbijale):

(tuhandetes
tonnides)

Belgia 505
Taani 1
Saksamaa 305
Kreeka 116
Hispaania 750
Prantsusmaa 1 183
Iirimaa 16
Itaalia 1 591
Luksemburg 1
Madalmaad 145
Ühendkuningriik 398 ."

c) Suhkur

1. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 206/68, 20. veebruar 1968 (EÜT L 47, 23.2.1968, lk 1), viimati muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291,
19.11.1979, lk 17).

Artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega:

"Kui suhkrupeeti tarnitakse Taanis, Kreekas, Iiris, Portugalis, Hispaanias ja Ühendkuningriigis suhkrutehasesse tasuta, nähakse lepinguga siiski ette, et
tootja osaleb transpordikulude maksmisel, ning määratakse kindlaks asjakohane protsendimäär või summa."

Artikli 8a lõppu lisatakse järgmine lõik:

"Hispaania ja Portugali puhul:

- asendatakse artikli 4 lõikes 2, artikli 5 lõikes 2, artikli 6 lõikes 2 ja artikli 10 lõikes 2 osutatud sõnad "1967/68. turustusaasta" sõnadega "1985/86.
turustusaasta";

- asendatakse artikli 5 lõikes 3 ja artikli 8 punktis d osutatud sõnad "enne 1968/69. turustusaastat" sõnadega "enne 1986/87. turustusaastat"."

2. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1785/81, 30 juuni 1981 (EÜT L 177, 1.7.1981, lk 4), viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1482/85, 23. mai 1985
(EÜT L 151, 10.6.1985, lk 1).

Artikli 9 lõiget 4 täiendatakse järgmise tekstiga:

"Assooride autonoomses piirkonnas asuvate suhkrutootmisettevõtete puhul mõistetakse käesoleva lõigu tähenduses niisuguse ettevõtte all
rafineerimistehast

rafineerimata peedisuhkru rafineerimiseks valges suhkrus väljendatud koguselise piiranguni ulatuvas mahus, mis on võrdne A- ja B-kvootide raames
tegelikult toodetud suhkru ja 20 000 tonni vahega."

Artikli 24 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

"1. Käesoleva jaotise tingimustel eraldavad liikmesriigid A- ja B-kvoodi igale suhkrut tootvale ettevõtjale ja igale isoglükoosi tootvale ettevõtjale, kes
asub selle liikmesriigi territooriumil ja:

- kellel olid ajavahemikus 1. juulist 1980 kuni 30. juunini 1981 põhikvoodid kas määruses (EMÜ) nr 3330/74 või määruses (EMÜ) nr 1111/77
määratletud tähenduses, või

- kes Kreeka puhul on tootnud suhkrut või isoglükoosi esimeses taandes märgitud ajavahemiku jooksul

või

- kes Hispaania ja Portugali puhul on tootnud suhkrut või isoglükoosi 1985. kalendriaasta jooksul."

Portugal eraldab oma mandriala osas käesoleva jaotise tingimustel ja sellele piirkonnale lõikes 2 määratud A- ja B-põhikoguste piires



A- ja B-kvoodi igale ettevõtjale, kes asub selle piirkonna territooruimil ja kes kavatseb alustada suhkru tootmist.

Enne kvootide eraldamist võib Portugal kuni 10% oma mandrialale määratud A- ja B-põhikogustest kasutada Assooride autonoomses piirkonnas
asuvate ettevõtjate A- ja B-kvootidena."

Artikli 24 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Lõikes 1 osutatud A- ja B-kvootide eraldamiseks määratakse põhikogused järgmiselt:

I. Põhikogused A

Piirkond
a) suhkru põhi-
kogus A1

b) isoglükoosi
põhikogus A2

Taani 328 000,0 -

Saksamaa 1 990 000,0 28 882,0

Prantsusmaa (emamaa) 2 530 000,0 15 887,0

Prantsuse ülemeredepartemangud 466 000,0 -

Kreeka 290 000,0 10 522,0

Hispaania 960 000,0 75 000,0

Iiri 182 000,0 -

Itaalia 1 320 000,0 16 569,0

Madalmaad 690 000,0 7 426,0

Portugal (mandriala) 54 545,5 8 093,9

Assooride autonoomne piirkond 9 090,9 -

Belgia ja Luksemburgi majandus-
liit

680 000,0 56 667,0

Ühendkuningriik 1 040 000,0 21 696,0

1 Valge suhkru tonnides.

2 Kuivaine tonnides.

II. Põhikogused B

Piirkond
a) suhkru põhi-
kogus B1

b) isoglükoosi
põhikogus B2

Taani 96 629,3 -

Saksamaa 612 312,9 6 802,0

Prantsusmaa (emamaa) 759 232,8 4 135,0

Prantsuse ülemeredepartemangud 46 600,0 -

Kreeka 29 000,0 2 478,0

Hispaania 40 000,0 8 000,0

Iiri 18 200,0 -

Itaalia 248 250,0 3 902,0

Madalmaad 182 000,0 1 749,0

Portugal (mandriala) 5 454,5 1 906,1

Assooride autonoomne piirkond 909,1 -

Belgia ja Luksemburgi
majandusliit

146 000,0 15 583,0

Ühendkuningriik 104 000,0 5 787,0

1 Valge suhkru tonnides.

2 Kuivaine tonnides.

Artikli 24 lõike 3 teisele lõigule lisatakse järgmine tekst:

"c) Hispaanias, määratakse A-kvoot lõike 2 I punkti alapunktis a Hispaaniale määratud A-põhikoguse jaotamise teel lõike 1 esimese lõigu kolmandas
taandes nimetatud ettevõtjate vahel, arvestades nende enne 1. jaanuari 1986 kehtinud tootmisõigusi;

d) Portugalis Assooride autonoomses piirkonnas, võrdub suhkrut tootva ettevõtja A-kvoot lõike 2 I punkti alapunktis a kõnealusele piirkonnale
määratud põhikogusega."



Artikli 24 lõikele 3 lisatakse järgmine tekst:

"Isoglükoosi tootvate ettevõtjate puhul, kes asuvad:

a) Hispaanias, määratakse A-kvoot lõike 2 punkti I punkti alapunktis b Hispaaniale määratud A-põhikoguse jaotamise teel asjaomaste ettevõtjate
vahel nende 1983. kalendriaasta toodangu alusel;

b) Portugalis, võrdub tema mandrialal tegutseva isoglükoositootja A-kvoot lõike 2 I punkti alapunktis b kõnealusele piirkonnale määratud A-
põhikogusega."

Artikli 24 lõikele 4 lisatakse järgmine tekst:

"Suhkrut tootvate ettevõtjate puhul, kes asuvad:

a) Hispaanias, määratakse B-kvoot lõike 2 II punkti alapunktis a Hispaaniale määratud B-põhikoguse jaotamise teel asjaomaste ettevõtjate vahel,
arvestades nende enne 1. jaanuari 1986 kehtinud tootmisõigusi;

b) Portugalis Assooride autonoomses piirkonnas, võrdub suhkrut tootva ettevõtja B-kvoot lõike 2 II punkti alapunktis a kõnealusele piirkonnale
määratud põhikogusega."

Artikli 24 lõikele 5 lisatakse järgmine tekst:

"Isoglükoosi tootvate ettevõtjate puhul, kes asuvad:

a) Hispaanias, määratakse B-kvoot lõike 2 punkti II punkti alapunktis b Hispaaniale määratud B-põhikoguse jaotamisel asjaomaste ettevõtjate vahel
nende1983. kalendriaasta toodangu alusel;

b) Portugalis, võrdub tema mandrialal tegutseva isoglükoositootja B-kvoot lõike 2 II punkti alapunktis b määratud B-põhikogusega."

d) Puu- ja köögiviljatooted

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 516/77, 14. märts 1977 (EÜT L 73, 21.3.1977, lk 1), viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 988/84, 31. märts 1984 (EÜT
L 103, 16.4.1984, lk 11).

Artikli 3b lõikes 2, artikli 3d lõikes 2, artikli 4 lõikes 1 ja Ia lisa punktis a asendatakse sõnad "kuivatatud viinamarjad" sõnadega "sultanad ja
korindid".

Artikli 4 lõikele 1 lisatakse järgmine tekst:

"Hispaania ja Portugali ladustusasutused ostavad üksnes tooteid, mis on valminud 1986/87 turustusaastaga alanud perioodil."

e) Vein

1. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 337/79, 5. veebruar 1979 (EÜT L 54, 5.3.1979, lk 1), viimati muudetud määrusega (EMÜ) br 775/85, 26. märts 1985
(EÜT L 88, 28.3.1985, lk 1).

Artikli 1 lõike 4 punkti b esimesse taandesse lisatakse sõnade "osaliselt kääritatud viinamarjavirre" järele sõnad "kuivatatud viinamarjadest saadud
osaliselt kääritatud viinamarjavirre".

Artikli 48 lõikesse 3 lisatakse järgmine tekst:

"c) kuivatatud viinamarjadest saadud osaliselt kääritatud viinamarjavirret, teise nimega "vino dulce natural", võib turule lubada üksnes liköörveinide
kangendamiseks ja ainult nendes viinamarjakasvatuspiirkondades, kus seesugune kasutus on traditsiooniline 1. jaanuaril 1985."

Artikli 49 lõike 1 viimaseks taandeks lisatakse:

"- kuivatatud viinamarjadest saadud osaliselt kääritatud viinamarjavirre."

II lisale lisatakse järgmine tekst:

"3a. Kuivatatud viinamarjadest saadud osaliselt kääritatud viinamarjavirre, teise nimega "vino dulce natural": kuivatatud viinamarjadest saadud
viinamarjavirde osalisel kääritamisel saadud saadus, mille üldsuhkrusisaldus on enne käärimist vähemalt 272 grammi liitri kohta ja mille naturaalne
alkoholisisaldus ei tohi olla alla 8 mahuprotsendi."

II lisa punkt 12 asendatakse järgmisega:

"12. Liköörvein, toode:

mis on toodetud ühenduses,

mille üldalkoholisisaldus on vähemalt 17,5 mahuprotsenti ja tegelik alkoholisisaldus on vähemalt 15 mahuprotsenti, aga mitte üle 22 mahuprotsendi

ja

mis on valmistatud viinamarjavirdest või veinist naturaalse alkoholisisaldusega vähemalt 12 mahuprotsenti, mis omakorda on saadud artiklis 49
nimetatud viinamarjasortide hulgast valitud konkreetsetest viinamarjasortidest:

külmutamise teel,

või

järgmiste saaduste lisamisel käärimise ajal või pärast seda:

i) veinipäritoluga neutraalne alkohol, sealhulgas kuivatatud viinamarjade destilleerimisel saadud alkohol, mille tegelik alkoholisisaldus on vähemalt 95
mahuprotsenti, või

ii) veini puhastamata destilleerimissaadus, mille tegelik alkoholisisaldus on vähemalt 52 mahuprotsenti, aga mitte üle 80 mahuprotsendi, või



iii) kontsentreeritud viinamarjavirre või otsesel kuumutamisel kontsentreeritud viinamarjavirre teatavate määratletud piirkondades valmistatud
kvaliteetliköörveinide puhul, mis kuuluvad edaspidi vastuvõetavasse nimekirja veinidest, mille puhul see tava on traditsiooniline, kusjuures muus osas
peale selle toimingu vastab kõnealune virre kontsentreeritud viinamarjavirde määratlusele, või

iv) nende saaduste segu.

Teatavaid määratletud piirkondades valmistatud ja vastuvõetavasse nimekirja kuuluvaid kvaliteetliköörveine võib siiski valmistada värskest
kääritamata viinamarjavirdest, mille väikseim naturaalne alkoholisisaldus ei pea olema 12 mahuprotsenti.

Peale selle võib teatavate määratletud piirkondades ja eelmise lõigu kohaselt valmistatud ning edaspidi vastuvõetavasse nimekirja kuuluvate kvaliteet-
liköörveinide üldalkoholisisaldus olla vähemalt 15 mahuprotsenti, kui nii on sätestatud 1. jaanuaril 1985 kehtivates siseriiklikus õigusaktides.

Samuti kuuluvad liköörveinide hulka järgmised tooted:

a) määratletud piirkondades valmistatud valged kvaliteetliköörveinid, teise nimega "vino generoso", mis on saadud "sous voile" menetlusel:

- mille üldalkoholisisaldus on vähemalt 15 mahuprotsenti ja tegelik alkoholisisaldus kuni 22 mahuprotsenti ning suhkrusisaldus on alla 5 grammi liitri
kohta,

mis on valmistatud valgest viinamarjavirdest naturaalse alkoholisisaldusega vähemalt 10,5 mahuprotsenti, mis omakorda on saadud artiklis 49
nimetatud viinamarjasortide hulgast valitud viinamarjasortidest,

mis on valmistatud veinialkoholi lisamise teel, mille tegelik alkoholisisaldus on vähemalt 95 mahuprotsenti;

b) määratletud piirkondades valmistatud kvaliteetliköörveinid, teise nimega "vino generoso de licor":

mille üldalkoholisisaldus on vähemalt 17,5 mahuprotsenti ja tegelik alkoholisisaldus vähemalt 15 mahuprotsenti, aga mitte üle 22
mahuprotsendi,

mis on valmistatud "vino generosost", lisades kuivatatud viinamarjadest saadud osaliselt kääritatud viinamarjavirret, teise nimega "vino dulce
natural'i", või kontsentreeritud viinamarjavirdest saadud osaliselt kääritatud viinamarjavirret;

c) määratletud piirkondades valmistatud punased kvaliteetliköörveinid:

mille üldalkoholisisaldus on vähemalt 17,5 mahuprotsenti ja tegelik alkoholisisaldus vähemalt 15 mahuprotsenti, aga mitte üle 22
mahuprotsendi,

mis on valmistatud viinamarjavirdest naturaalse alkoholisisaldusega vähemalt 11 mahuprotsenti, mis omakorda on saadud artiklis 49 nimetatud
viinamarjasortide hulgast valitud viinamarjasortidest,

- mille valmistamisel on käärimise kestel või pärast seda lisatud:

i) kas veinipäritoluga neutraalset alkoholi, mille tegelik alkoholisisaldus on vähemalt 95 mahuprotsenti,

ii) või veini puhastamata destilleerimissaadust, mille alkoholisisaldus on vähemalt 70%."

f) Lamba- ja kitseliha

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1837/80, 27. juuni 1980 (EÜT L 183, 16.7.1980, lk 1), viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 871/84, 31. märts 1984
(EÜT L 90, 1.4.1984, lk 35).

Artikli 3 lõikele 5 lisatakse järgmine tekst:

"- piirkond 7: Hispaania, Portugal."

g) Teravili

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2727/75, 29. oktoober 1985 (EÜT L 281, 1.11.1975, lk 1), viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1018/84, 31. märts
1984 (EÜT L 107, 19.4.1984, lk 1).

Artikli 3 lõike 3 kolmandasse lõiku lisatakse igale poole sõna "Kreekas" ette sõna "Hispaanias".

h) Söödalisandeid käsitlevad õigusaktid

Nõukogu direktiiv nr 70/524/EMÜ, 23. november 1970 (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1), viimati muudetud direktiiviga nr 84/587/EMÜ, 29. november
1984 (EÜT L 319, 8.12.1984, lk 13).

Artikli 4 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

"Hispaania ja Portugali puhul:

- asendatakse eespool nimetatud kuupäev "3. jaanuar 1985" kuupäevaga "1. aprill 1986",

- asendatakse eespool nimetatud kuupäev "3. detsember 1985" kuupäevaga "1. detsember 1986"."

i) Põllumajandusettevõtete raamatupidamise andmevõrk

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 79/65/EMÜ, 15. juuni 1965 (EÜT 109, 23.6.1965, lk 1859/65), viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 2143/81, 27. juuli
1981 (EÜT L 210, 30.7.1981, lk 1).

Artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega

"3. Maksimaalne aruandlusmajandite arv ühenduses on 75 000.

1. märtsil 1986 on aruandlusmajandite arv:



- Hispaania puhul 12 000; järgneva viie aasta jooksul see arv kasvab järk-järgult, jõudes lõpuks 15 000ni."

- Portugali puhul 1800; järgneva viie aasta jooksul see arv kasvab järk-järgult, jõudes lõpuks 3000ni."

XV. KALANDUS

1. Järgmistes õigusaktides ja artiklites asendatakse sõnad "nelikümmend viis" sõnadega "viiskümmend neli":

a) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3796/81, 29. detsember 1981 (EÜT L 379, 31.12.1981, lk 1), muudetud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3655/84, 19.
detsember 1984 (EÜT L 340, 28.12.1984, lk 1):

artikli 33 lõige 2.

b) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 170/83, 25. jaanuar 1983 (EÜT L 24, 27.1.1983, lk 1), parandatud (EÜT L 73, 19.3.1983, lk 42):

artikli 14 lõige 2.

c) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2908/83, 4. oktoober 1983 (EÜT L 290, 22.10.1983, lk 1):

artikli 21 lõige 2.

d) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2909/83, 4. oktoober 1983 (EÜT L 290, 22.10.1983, lk 9):

artikli 16 lõige 2.

e) Nõukogu direktiiv 83/515/EMÜ, 4. oktoober 1983 (EÜT L 290, 22.10.1983, lk 15):

artikli 13 lõige 2.

2. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 103/76, 19. jaanuar 1976 (EÜT L 20, 28.1.1976, lk 29), muudetud:

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3049/79, 21. detsember 1979 (EÜT L 343, 31.12.1979, lk 22),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 273/81, 30. jaanuar 1981 (EÜT L 30, 2.2.1981, lk 1),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3166/82, 22. november 1982 (EÜT L 332, 27.11.1982, lk 4),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3250/83 (17. november 1983) (EÜT L 321, 18.11.1983, lk 20).

B lisas asendatakse pealkirja "Merluus" all olev tekst järgmisega:

"kg/kala
suurus 1

suurus 2

suurus 3

suurus 4

2,5 ja rohkem

1,2 kuni 2,5, viimane välja arvatud

0,6 kuni 1,2, viimane välja arvatud

a) 0,2 kuni 0,6, viimane välja arvatud

b) 0,15 kuni 0,2, viimane välja arvatud, Vahemere merluusi
puhul"

3. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 104/76, 19. jaanuar 1976 (EÜT L 20, 28.1.1976, lk 35), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3575/83, 14. detsember 1983 (EÜT L 356, 20.12.1983, lk 6).

Artikli 10 lõike 1 punkti b teisele taandele lisatakse järgmised sõnad:

"quisquilla"

"camarão negro".

4. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3796/81, 29. detsember 1981 (EÜT L 379, 31.12.1981, lk 1), muudetud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3655/84, 19.
detsember 1984 (EÜT L 340, 28.12.1984, lk 1).

1. Artikli 10 lõikes 1 asendatakse tekst "A ja D" tekstiga "A, D ja E".

2. Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

1. Kõikide

- I lisa A ja D osasesitatud toodete ühenduse kõrvaldamishind,

- I lisa E osas esitatud toodete ühenduse müügihind

määratakse toote värskuse, suuruse või kaalu ja esitlemisviisi põhjal, edaspidi "tootekategooria", kohaldades vähemalt 70%lisele ja kuni 90%lisele
soovitushinna määrale kõnealuse tootekategooria ümberarvestuskoefitsienti. Ümberarvestused näitavad vaadeldavate tootekategooriate ja
soovitushinna määramiseks võetud tootekategooriate vahelist hinnasuhet. Ühenduse kõrvaldamishind ja ühenduse müügihind ei tohi mingil juhul olla
üle 90% soovitushinnast.

2. Tagamaks ühenduse peamistest tarbimiskeskustest väga kaugel asuvate lossimistsoonide tootjaile turule juurdepääsu rahuldavates tingimustes,
võib nendes tsoonides lõikes 1 märgitud hindade suhtes ümberarvestuskoefitsiente kohaldada.

3. Käesoleva artikli kohaldamise kord, eelkõige ühenduse kõrvaldamishinna või ühenduse müügihinna arvestamiseks kasutatava soovitushinna



protsendimäära kindlaksmääramise ning lõikes 2 märgitud lossimistsoonide ja hindade kindlaksmääramise osas, võetakse vastu artiklis 33 sätestatud
korra kohaselt."

3. Lisatakse järgmine tekst:

"Artikkel 14a

1. Liikmesriigid maksavad ladustamise lisatasu tootjaorganisatsioonidele, kes ei müü kogu kalandusaasta jooksul I lisa E osas esitatud tooteid artiklis
12 sätestatud ühenduse müügihinnast madalama hinnaga, kusjuures lubatakse siiski 10%list kõikumist sellest hinnast üles- või allapoole, et arvestada
eelkõige turuhindade hooajalisi kõikumisi.

2. Ladustamise lisatasu võivad saada ainult järgmised kogused:

- mille tõi turule tootja, kes on tootjaorganisatsiooni liige,

- mis vastavad teatavatele kvaliteedi- ja esitlemisnõuetele,

- mis on olnud müügil ja kui selle aja jooksul on kindlaks tehtud, et ühenduse müügihinna eest ostjat ei leidunud,

- mis on töödeldud külmutamiseks või mida säilitatakse kindlaksmääratavates tingimustes.

3. Tooted, mida ei ole müüdud lõike 2 kolmandas taandes märgitud tingimustel ja mis ei ole mõeldud lõike 2 neljandas taandes nimetatud
toiminguteks, realiseeritakse niisugusel viisil, mis ei häiri kõnealuste toodete tavalist realiseerimist.

4. Kõikide kõnealuste toodete suhtes antakse ladustamise lisatasu ainult koguste kohta, mis ei ületa 20% vastavalt artikli 5 lõikele 1 aastas müügiks
pakutud kogusest.

Selle lisatasu summa ei või ületada hädatarvilike stabiliseerimis- ja ladustamistoimingutega seotud tehniliste ja rahaliste kulude summat.

5. Käesoleva artikli kohaldamise kord võetakse vastu artiklis 33 sätestatud korra kohaselt."

4. Artikli 21 lõike 1 esimesse lõiku lisatakse "14" järele "14a".

5. Artikli 21 lõike 2 esimese lõigu lõppu lisatakse järgmine tekst:

"I lisa punktis E esitatud toodete võrdlushind on võrdne vastavalt artikli 12 lõikele 1 määratud ühenduse müügihinnaga."

f) Artikli 21 lõike 3 esimeses lõigus asendatakse tekst "A ja D" tekstiga "A, D ja E".

g) Artikli 21 lõike 4 punktis b asendatakse tekst "I lisa C ja D osa" tekstiga "I lisa C, D ja E osa".

h) Artikli 26 lõikesse 2 lisatakse "14" järele "14a".

i) I lisa A osas pealkirja "Kirjeldus" all asendatakse nimi "Scomber scombrus" nimedega "Scomber scombrus ja Scomber japonicus".

j) I lisa A osale lisatakse järgmine tekst:

"14. 03.01 B I u) 1 Kammellased (Lepidorhombus spp.)

15. 03.01 B I v) 1 Atlandi merilatikas (Brama spp.)

16. 03.01 B I w) 1 Euroopa merikurat (Lophius spp.)".

k) I lisale lisatakse järgmine tekst:

"E. Värsked või jahutatud tooted või ainult vees keedetud tooted

1. ex 03.03 A III b) taskukrabi (Cancer pagurus)

2. ex 03.03 A V a) 2 norra salehomaar (Nephrops norvegicus)".

l) II lisa B osast jäetakse välja read 1 ja 2.

Read 3-7 saavad ridadeks 1-5.

m) IV lisa B osa asendatakse järgmisega:

"Ühise tollitariifistiku rubriigi nr Kirjeldus

B. Järgmistest kaladest valmistatud külmutatud või soolatud tooted ning
järgmistest koorikloomadest valmistatud külmutatud tooted:

- ex 03.01 B1
(terved, ilma peata või tükkidena)

meriahven (Sebastes spp)

tursk (Gadus morhua)

- ex 03.01 BII b) (filee) süsikas (Pollachius virens),

- ex 03.02 A I ja II kilttursk (Melanogrammus aeglefinus)

- ex 16.04 C I merlang (Merlangus merlangus)

- ex 16.04 F ja 16.04 G I
(filee, toores, paneeritud)

Molva (Molva spp),

makrell (Scomber scombrus ja Scomber
japonicus)

atlandi merilest (Pleuronectes platessa)



merluus (Merluccius merluccius)

koerhai (Squalus acanthias ja Scyliorhinus
spp),

heeringas, kammellased (Lepidorhombus
spp),

atlandi merilatikas (Brama spp),

euroopa merikurat (Lophius spp),

- ex 03.03 A III b) taskukrabid (Cancer pagurus),

- ex 03.03 A) V a) 1 norra salehomaar (Nephrops norvegicus)"

n) V lisa asendatakse järgmisega

"V LISA

Ühise tollitariifistiku rubriigi nr Kirjeldus

Järgmistest kaladest ja koorikloomadest valmistatud külmutatud või soolatud
tooted:

- ex 03.01 B1
(terved, ilma peata või tükkidena)

Tursk (välja arvatud liik Gadus morhua),
makrell (välja aravatud liik Scomber
japonicus), merluus (Merluccius spp., välja
arvatud Merluccius merluccius), Vaikse
ookeani mintai (Theragra chalcogramma),
pollak (Pollachius pollachius), lest
(Platichthys flesus) ja krevetilised (välja
arvatud Crangon crangon)

- ex 03.01 B II b) (filee)

- ex 03.03 A I ja II

- ex 16.04 F ja 16.04 G I
(filee, toores, paneeritud)

- ex 03.03 A IV

- ex 16.05 B
(lüditud, ainult vees keedetud)

Krevetilised (välja arvatud Crangon
crangon)

o) VI lisas asendatakse ühise tollitariifistiku alamrubriigi 03.01 B I sõnastus punkti t järel järgmisega:

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kirjeldus
Tollimaksumäär

Autonoomne
% maksust
(L)

Kokkuleppeline %

1 2 3 4

03.01 B. I. u) Kammellased (Lepidorhombus
spp.):

1. Värsked või jahutatud 15 15

2. Atlandi merilatikas (Brama spp.): 15 15

v) 1. Värsked või jahutatud 15 15

2. Külmutatud 15 15

w) Euroopa merikurat (Lophius spp.):

1. Värsked või jahutatud 15 15

2. Külmutatud 15 15

x) Põhjaputassuu (Micromesistius
poutassou või Gadus poutassou) 15 15

y) Muud 15 15

p) VI lisas asendatakse ühise tollitariifistiku alamrubriigi 03.01 B II punkti b sõnastus numbri 13 järel järgmisega:

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kirjeldus
Tollimaksumäär

Autonoomne
% maksust
(L)

Kokkuleppeline %

1 2 3 4

03.01 B. II. b) 14. Kammellased
(Lepidorhombus spp.) 18 15

15. Atlandi merilatikas (Brama spp.) 18 15

16. Euroopa merikurat (Lophius spp.) 18 15



17. Muud 18 15"

q) VI lisas asendatakse ühise tollitariifistiku alamrubriigi 03.03 A III sõnastus järgmisega:

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kirjeldus
Tollimaksumäär

Autonoomne
% maksust
(L)

Kokkuleppeline %

1 2 3 4

03.03 A. III. Krabid ja magevee vähid:

a) Paralithodes camchaticus, Chionoectes
spp ja Callinectes sapidus liigi krabid 18 8,9

b) Taskukrabid (Cancer pagurus) 18 15

c) Muud 18 15

5. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2203/82, 28. juuli 1982 (EÜT L 235, 10.8.1982, lk 4).

Lisa asendatakse järgmisega:

"LISA

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kirjeldus Värskus1 Esitusviis1

I.
1. ex 03.01 B I f) 1 meriahven (Sebastes spp.) E, A terve
2. ex 03.01 B I h)
1

tursk (Gadus morhua) E, A roogitud, peaga

3. ex 03.01 B I ij)
1

süsikas (Pollachius virens) E, A roogitud, peaga

4. ex 03.01 B I k)
1

kilttursk (Melanogrammus
aeglefinus)

E, A roogitud, peaga

5. ex 03.01 B I l) 1 merlang (Merlangus merlangus) E, A roogitud, peaga
6. ex 03.01 B I u)
1

kammellased (Lepidorhombus spp.) E, A roogitud, peaga

7. ex 03.01 B I v)
1

Atlandi merilatikas (Brama spp.) E, A roogitud, peaga

8. ex 03.01 B I w)
1

euroopa merikurat (Lophius, spp.) E, A roogitud, peaga

9. ex 03.01 A IV b)
1

krevetid (Crangon crangon) A ainult vees
keedetud

II. 1. jaanuarist
1987:
1. ex 03.01 B I d)
1

sardiinid (Sardina pilchardus) E, A terved

2. ex 03.01 B I p)
1

euroopa anšoovised (Engraulis spp.) E, A terved

1 Värskus- ja esitusviisi kategooriad on määratud algmääruse Artikli 2 kohaselt.

6. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3138/82, 19. november 1982 (EÜT L 335, 29.11.1982, lk 9), muudetud komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3646/84, 21.
detsember 1984 (EÜT L 335, 22.12.1984, lk 57), parandatud (EÜT L 15, 18.1.1985, lk 55).

Artikli 6 lõike 3 teisele lõigule lisatakse järgmine tekst:

"- Transformación que se beneficie de una prima por venta diferida especial: (precisar el tipo de transformación)

Reglamento (CEE) n° 3796/81, artículo 14;

"- Transformação que beneficia de um prémio de reporte especial: (especificar o tipo de transformação)

Regulamento (CEE) n.° 3796/81, artígo 14."

7. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3321/82, 9. detsember 1982 (EÜT L 351, 11.12.1982, lk 20).

Artikli 7 teisele lõigule lisatakse järgmine tekst:

"- Transformación que se beneficie de una prima por venta diferida (precisar el tipo de transformación y el período de almacenamiento)

Reglamento (CEE) n° 3796/81, articulo 14;

"- Transformação que beneficia de um prémio de reporte (especificar o tipo de transformação e o período de armazenamento)

Regulamento (CEE) n.° 3796/81, artigo 14."

8. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 170/83, 25. jaanuar 1983 (EÜT L 24, 27.1.1983, lk 1).

a) I lisas esitatud tabelit "Prantsusmaa rannikuveed ja ülemeredepartemangud" täiendatakse järgmiselt:

"Atlandi rannik

(6-12 miili)

Hispaania/Prantsusmaa Hispaania Anšoovised - spetsialiseeritud püük,



piir kuni 46º08′N

Vahemere rannik

(6-12 miili)

Hispaania/Cap Leucate
piir Hispaania

Sardiinid

Kõik liigid

piiranguteta ainult 1. märtsist
30. juunini

- püük elussöödana
kasutamiseks ainult 1. juulist 31.
oktoobrini

- piiranguteta ainult 1. jaanuarist
28. veebruarini ja 1. juulist 31.
detsembrini. Lisaks peab eespool
loetletud liikide püük toimuma
vastavalt 1984. aasta
kalastustegevusele ja samas
mahus.

piiranguteta"

b) I lisale lisatakse järgmine tabel:

"HISPAANIA RANNIKUVEED

Geograafiline piirkond Liikmesriik Liigid Tähtsus või eripära
Arlandi rannik

(6-12 miili)

Hispaaia/Prantsusmaa
piir kuni Cap Mayori
majakani (3º47′W)

Vahemere rannik

(6-12 miili)

Prantsusmaa/Cap
Creus'i piir

Prantsusmaa

Prantsusmaa

pelaagilised

kõik liigid

piiranguteta vastavalt 1984.
aasta kalastustegevusele ja
samas mahus

piiranguteta"

9. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 171/83, 25. jaanuar 1983 (EÜT L 24, 27.1.1983, lk 14), muudetud:

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2931/83, 4. oktoober 1983 (EÜT L 288, 21.10.1983, lk 1),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1637/84, 7. juuni 1984 (EÜT L 156, 13.6.1984, lk 1),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2178/84, 23. juuli 1984 (EÜT L 199, 28.7.1984, lk 1),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2664/84 (18. september 1984) (EÜT L 253, 21.9.1984, lk 1),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3625/84 (18. detsember 1984) (EÜT L 335, 22.12.1984, lk 3).

a) Artikli 1 lõikes 1:

- piirkonda 3 käsitlev tekst asendatakse järgmisega:

" Kõik veed, mis asuvad nendes Kirde-Atlandi osades lõuna pool 48ºN laiuskraadi, välja arvatud Vahemeri ja selle ääremered ning piirkonnad 4 ja 5."

- lisatakse järgmine tekst:

"Piirkond 4

Kõik veed, mis asuvad Kesk-Atlandi põhjaosas (ICES X alapiirkond).

Piirkond 5

Kõik Kesk-Atlandi idaosa rajoonidesse 34.1.1, 34.1.2, ka 34.1.3 ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO)
kalastusvööndi 34 alapiirkonda 34.2.0 (CECAF-piirkond) kuuluvad veed."

- piirkondi 4, 5 ja 6 käsitlevad tekstid muutuvad vastavalt piirkondi 6, 7 ja 8 käsitlevateks tekstideks.

b) Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Neid piirkondi võib jagada vastavalt Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) alapiirkondadele või rajoonidele või Loode-Atlandi
kalastusorganisatsiooni (NAFO) alapiirkondadele, rajoonidele või alarajoonidele, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Toitlus- ja Põllu-
majandusorganisatsiooni (FAO) alapiirkondadele või rajoonidele või nende osadele või muude geograafiliste kriteeriumide alusel."

10. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2807/83, 22. september 1983 (EÜT L 276, 10.10.1983, lk 1).

a) Kande "NAFO" järele:

- artikli 1 lõike 1 esimesse kandesse,

- artikli 3 teise taandesse,

- I lisasse,

- III lisasse



lisatakse tekst "/CECAF".

b) IV lisa:

- punktist 2.4.1 kustutatakse kanne "E = Hispaania",

- punkti 3 lisatakse kande "NAFO" järele tekst "/CECAF".

1. VII lisa täiendatakse järgmiselt:

"Teaduslik nimetus Nimi Kood

Pollachius pollachius

Nephrops norvegicus

pollak

norra salehomaar

POL

NEP"

d) VIII lisa punkti 1 teise taandesse lisatakse kand e "NAFO" järele "või CECAF vöönd".

11. Komisjoni otsus nr 79/572/EMÜ, 8. juuni 1979 (EÜT L 156, 23.6.1979, lk 29).

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

"Komitee koosneb kõige enam 28 liikmest."

XVI. EURATOM

1. EURATOMi tarneagentuuri põhikiri, nõukogu 6. novembri 1958. aasta otsus (EÜT 27, 6.12.1958, lk 534/58), muudetud:

- nõukogu otsusega 73/45/Euratom, 8. märts 1973 (EÜT L 83, 30.3.1973, lk 20),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

V artikli lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmistega:

"1. Agentuuri kapital on 4 000 000 Euroopa Valuutakokkuleppe arvestusühikut.

2. Kapital jaotatakse järgmise kava alusel:

- Belgia: 4,8%,
- Taani: 2,4%,
- Saksamaa: 16,8%,
- Kreeka: 4,8%,
- Hispaania 10,4%
- Prantsusmaa: 16,8%,
- Iiri: 0,8%,
- Itaalia: 16,8%,
- Madalmaad: 4,8%,
- Portugal 4,8%
- Ühendkuningriik: 16,8% ."

X artikli lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmistega:

"1. Agentuuri nõuandekomitee moodustatakse 44-liikmelisena.

2. Liikmesriikide kodanikele määratakse kohad järgmiselt:

- Belgia: kolm liiget;

- Taani: kaks liiget,

- Saksamaa: kuus liiget,

- Kreeka: kolm liiget,

- Hispaania: viis liiget,

- Prantsusmaa: kuus liiget

- Iiri: üks liige,

- Itaalia: kuus liiget,

- Madalmaad: kolm liiget,

- Portugal: kolm liiget,

- Ühendkuningriik: kuus liiget."

2. Komisjoni otsus 71/57/Euratom, 13. jaanuar 1971 (EÜT L 16, 20.1.1971, lk 14), muudetud:

- komisjoni otsusega 74/578/Euratom, 13. november 1974 (EÜT L 316, 26.11.1974, lk 12),

- komisjoni otsusega 75/241/Euratom, 25. märts 1975 (EÜT L 98, 19.4.1975, lk 40),

- komisjoni otsusega 82/755/Euratom, 2. juuni 1982 (EÜT L 319, 16.11.1982, lk 10),

- komisjoni otsusega 84/339/Euratom, 24. mai 1984 (EÜT L 177, 4.7.1984, lk 29).

Artikli 4 esimeses lõigus asendatakse numbrid "11" ja "10" vastavalt numbritega "13" ja "12".



Artikli 4a esimeses lõigus asendatakse number "11" numbriga "13".

XVII. MUUD SÄTTED

EMÜ õigusaktid

Nõukogu määrus nr 1, 15. aprill 1958 (EÜT 17, 6.10.1958, lk 385/58), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 1

Ühenduse institutsioonide ametlikud ja töökeeled on hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, saksa ja taani keel."

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

"Artkkel 4

Üldiselt kohaldatavad määrused ja muud dokumendid koostatakse üheksas ametlikus keeles."

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 5

Euroopa Ühenduste Teataja ilmub üheksas ametlikus keeles."

Euratomi õigusaktid

Nõukogu määrus nr 1, 15. aprill 1958 (EÜT 17, 6.10.1958, lk 401/58).

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 1

Ühenduse institutsioonide ametlikud ja töökeeled on hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, saksa ja taani keel."

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

"Artkkel 4

Üldiselt kohaldatavad määrused ja muud dokumendid koostatakse üheksas ametlikus keeles."

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 5

Euroopa Ühenduste Teataja ilmub üheksas ametlikus keeles."

II LISA

Ühinemisakti artiklis 27 sätestatud nimekiri

I. TOLLIALASED ÕIGUSAKTID

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 137/79, 19. detsember 1978 (EÜT L 20, 27.1.1979, lk 1).

Arvestamaks asjaolu, et Kanaari saared ning Ceuta ja Melilla ei kuulu ühenduse tolliterritooriumi hulka, ning protokollis 2 sätestatud korda, tuleb
käesoleva määruse sätetesse lisada konkreetsed haldusprotseduurid, mis näevad ette näiteks eri kaid ühenduse kalalaevadelt eelkõige Kanaari saarte
sadamates lossitud kaupade ümberlaadimiseks eesmärgiga toimetada need edasi ühendusse.

Samuti nähakse ette liikmesriikide tolliametite vastastikune abi, millesse võib kaasata ka komisjoni.

II. TRANSPORT

1. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3164/76, 16. detsember 1976 (EÜT L 357, 29.12.1976, lk 1), muudetud:

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3024/77, 21. detsember 1977 (EÜT L 358, 31.12.1977, lk 4),

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3062/78, 19. detsember 1978 (EÜT L 366, 28.12.1978, lk 5),

1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2963/79, 20. detsember 1979 (EÜT L 336, 29.12.1979, lk 11),

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2964/79, 20. detsember 1979 (EÜT L 336, 29.12.1979, lk 12),

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 305/81, 20. jaanuar 1981 (EÜT L 34, 6.2.1981, lk 1),

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 663/82, 22. märts 1982 (EÜT L 78, 24.2.1982, lk 2),

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3515/82, 21. detsember 1982 (EÜT L 369, 29.12.1982, lk 2),



nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3621/84, 19. detsember 1984 (EÜT L 333, 21.12.1984, lk 61).

Artikli 3 lõikeid 1 ja 2 tuleb muuta nii, et sinna lisataks uutele liikmesriikidele väljaantavate ühenduse lubade arv ning korrigeeritaks seejärel lubade
üldarvu.

Lisadesse tuleb kanda uute liikmesriikide vastavad märgid ja tähised.

2. Nõukogu direktiiv 74/561/EMÜ, 12. november 1974 (EÜT L 308, 19.11.1974, lk 18), muudetud nõukogu direktiiviga 80/1178/EMÜ, 4.
detsember 1980 (EÜT L 350, 23.12.1980, lk 41).

Artikli 5 lõigetes 1 ja 2 pikendatakse tähtaega, mille jooksul vabastatakse uute liikmesriikide maanteeveo-ettevõtjatena tegutsevad füüsilised ning
juriidilised isikud teatavatest nõudmistest, selleks et võtta arvesse võrdsetel tingimustel omandatud õigusi.

3. Nõukogu direktiiv 74/562/EMÜ, 12. november 1974 (EÜT L 308, 19.11.1974, lk 23), muudetud nõukogu direktiiviga 80/1179/EMÜ, 4.
detsember 1980 (EÜT L 350, 23.12.1980, lk 42).

Artikli 4 lõigetes 1 ja 2 pikendatakse tähtaega, mille jooksul vabastatakse uute liikmesriikide maanteeveo-ettevõtjatena tegutsevad füüsilised ning
juriidilised isikud teatavatest nõudmistest, selleks et võtta arvesse võrdsetel tingimustel omandatud õigusi.

1 Em toneladas métricas."

1 EÜT 62, 20.4.1963, lk 1314/63."

4. Kolmas nõukogu direktiiv 84/634/EMÜ, 12. detsember 1984 (EÜT L 331, 19.12.1984, lk 33).

Artiklit 4 ja vastavalt vajadusele artiklit 3 tuleb kohandada nii, et oleks näidatud kõnealuse direktiivi kohaldamistingimused Portugali suhtes.

5. Nõukogu direktiiv 83/416/EMÜ, 25. juuli 1983 (EÜT L 237, 26.8.1983, lk 19).

Direktiivi tuleb lisada rahvusvahelistele regulaarlendudele avatud Portugali lennujaamade liigitus ja Assooride lennujaamade suhtes kehtivad ajutised
vabastused.

III. MAJANDUSPOLIITIKA

9. veebruari 1970. aasta kokkulepe, millega luuakse ühenduse liikmesriikide keskpankade vaheline lühiajaliste valuutatoetuste süsteem, ja Euroopa
Valuutakoostöö Fondi juhatajate nõukogu 9. detsembri 1980. aasta otsus nr 15/80.

Liikmesriikide keskpankade juhatajate ning Euroopa Valuutakoostöö Fondi juhatajate nõukogu poolt vastuvõetavate asjakohaste otsustega, olenemata
ühinemisakti artiklist 396, täiendatakse võlgnike ja võlausaldajate kvooti järgmiste summadega:

- Võlgnike kvoot:

Banco de España: 725 miljonit eküüd,

Banco de Portugal: 145 miljonit eküüd.

- Võlausaldajate kvoot:

Banco de España: 1450 miljonit eküüd,

Banco de Portugal: 290 miljonit eküüd.

IV. KAUBANDUSPOLIITIKA

1. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2603/69, 20. detsember 1969 (EÜT L 324, 27.12.1969, lk 25), muudetud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1934/82,
12. juuli 1982 (EÜT L 211, 20.7.1982, lk 1), parandatud (EÜT L 285, 8.10.1982, lk 30).

Vajaduse korral tuleb lisa kohandada nii, et seal kajastuksid uutes liikmesriikides kohaldatavad piirangud.

2. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 288/82, 5. veebruar 1982 (EÜT L 35, 9.2.1982, lk 1), muudetud:

komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2303/82, 18. august 1982 (EÜT L 246, 21.8.1982, lk 7),

komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2417/82, 3. september 1982 (EÜT L 258, 4.9.1982, lk 8), parandatud (EÜT L 354, 16.12.1982, lk 36),

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 899/83, 28. märts 1983 (EÜT L 103, 21.4.1983, lk 1),

parandatud (EÜT L 58, 2.3.1982, lk 31, EÜT L 189, 1.7.1982, lk 80, EÜT L 260, 8.9.1982, lk 16 ja EÜT L 351, 11.12.1982, lk 35).

Lisadesse tuleb iga uue liikmesriigi kohta kanda koguseliselt piiratud ning järelevalve alla kuuluvate toodete loetelu. Lisaks sellele tuleb nendes
geograafilistes piirkondades asuvate kolmandate riikide loetelust, mille suhtes kohaldatakse koguselisi piiranguid, jätta välja Hispaania ja Portugaliga
seotud kanded.

3. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1765/82, 30. juuni 1982 (EÜT L 195, 5.7.1982, lk 1), parandatud (EÜT L 251, 27.8.1982, lk 34).

Lisa ja sellega kaasneva märkuse pealkirja, kolmandate riikide loetellu, joonealustesse märkustesse ning kauba kirjeldusse lisatakse vastavad
hispaania- ja portugalikeelsed vasted.

4. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1766/82, 30. juuni 1982 (EÜT L 195, 5.7.1982, lk 21), muudetud:

komisjoni määrusega (EMÜ) nr 35/83, 6. jaanuar 1983 (EÜT L 5, 7.1.1983, lk 12),

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 101/84, 16. jaanuar 1984 (EÜT L 14, 17.1.1984, lk 7),

parandatud (EÜT L 251, 27.8.1982, lk 34.

Lisa ja sellega kaasneva märkuse pealkirja, kolmandate riikide loetellu, joonealustesse märkustesse ning kauba kirjeldusse lisatakse vastavad



hispaania- ja portugalikeelsed vasted.

5. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3587/82, 23. detsember 1982 (EÜT L 374, 31.12.1982, lk 1), muudetud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 853/83, 28.
märts 1983 (EÜT L 98, 16.4.1983, lk 1).

Artikli 3 lõikesse 2 ja II lisa tabelitesse tuleb kanda kõikide liikmesriikide uued protsendimäärad ning koguselised piirnormid, mille puhul on arvestatud
uute liikmesriikide ühinemist, ja vajaduse korral kõnealuste uute liikmesriikide piirkondlikud piirnormid.

6. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3588/82, 23. detsember 1982 (EÜT L 374, 31.12.1982, lk 47), muudetud:

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 194/84, 4. jaanuar 1984 (EÜT L 26, 30.1.1984, lk 1),

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1475/84, 24. mai 1984 (EÜT L 143, 30.5.1984, lk 6).

Artikli 10 lõikesse 3 ja II lisa tabelitesse tuleb kanda kõikide liikmesriikide uued protsendimäärad ning koguselised piirnormid, mille puhul on
arvestatud uute liikmesriikide ühinemist. Peale selle tuleb VII lisa B liitesse kanda veerg iga uue liikmesriigi kohta ning vajaduse korral II lisasse
kanda kõnealuste uute liikmesriikide piirkondlikud piirnormid.

7. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3589/82, 23. detsember 1982 (EÜT L 374, 31.12.1982, lk 106), muudetud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3762/83,
19. detsember 1983 (EÜT L 380, 31.12.1982, lk 11).

Artikli 11 lõikesse 3, III lisa tabelitesse ja selle lisa liitesse tuleb kanda kõikide liikmesriikide uued protsendimäärad ning koguselised piirnormid
kolmandate riikide suhtes, mille puhul on arvestatud uute liikmesriikide ühinemist. Peale selle tuleb vajaduse korral kanda III lisasse kõnealuste uute
liikmesriikide piirkondlikud piirnormid.

8. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3420/83, 14. november 1983 (EÜT L 346, 8.12.1983, lk 6).

I ja III lisa pealkirja, kannetesse ja osutatud riikide loetellu kantakse vastavad hispaania- ja portugalikeelsed vasted ning riikliku kaubandusega
maadest pärinevad tooted, mille puhul kehtivad vabasse ringlusse lubamisel koguselised piirangud.

9. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3761/83, 22. detsember 1983 (EÜT L 379, 31.12.1983, lk 1).

Lisasse 7 kantakse uute liikmesriikide suhtes kohaldatavad iga-aastase kohviimpordi piirangud.

10. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2072/84, 29. juuni 1984 (EÜT L 198, 27.7.1984, lk 1).

Artikli 12 lõikesse 3, III lisa tabelitesse ja selle lisa liitesse tuleb kanda kõikide liikmesriikide uued protsendimäärad ning koguselised piirnormid, mille
puhul on arvestatud uute liikmesriikide ühinemist.

V. SOTSIAALPOLIITIKA

1. Nõukogu otsus 70/532/EMÜ, 14. detsember 1970 (EÜT L 273, 17.12.1970, lk 25), muudetud nõukogu otsusega 75/62/EMÜ, 20. jaanuar 1975
(EÜT L 21, 28.1.1975, lk 17).

Vajaduse korral tuleb lisa muuta nii, et tagada Hispaania ning Portugali tööandjate ja töövõtjate organisatsioonide piisav esindatus komitees.

2. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1408/71, 14. juuni 1971), muudetud ja kaasajastatud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2001/83, 2. juuni 1983 (EÜT L
230, 22.8.1983, lk 6).

Lisasid tuleb muuta niivõrd, kuivõrd see on vajalik uute liikmesriikide õigusaktidesse tehtud muudatuste tõttu ja/või praeguste ning uute liikmesriikide
pädevate asutuste vahelise või uute liikmesriikide omavahelise kokkuleppe sõlmimise tõttu, mis käsitleb kahepoolsete konventsioonide teatavate
sätete säilitamist.

3. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 574/72, 21. märts 1972), muudetud ja kaasajastatud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2001/83, 2. juuni 1983 (EÜT L
230, 22.8.1983, lk 6).

Lisasid tuleb muuta niivõrd, kuivõrd see on vajalik uute liikmesriikide õigusaktidesse tehtud muudatuste tõttu ja/või praeguste ning uute liikmesriikide
pädevate asutuste vahelise või uute liikmesriikide omavahelise kokkuleppe sõlmimise tõttu, mis käsitleb kahepoolsete konventsioonide teatavate
sätete säilitamist.

4. Nõukogu direktiiv 80/987/EMÜ, 20. oktoober 1980 (EÜT L 288, 28.10.1980, lk 23).

Vajaduse korral kantakse lisasse need uute liikmesriikide töötajate kategooriad, kelle nõuded võib nimetatud direktiivi artikli 1 lõike 2 alusel selle
direktiivi reguleerimisalast välja jätta.

5. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2950/83, 17. oktoober 1983 (EÜT L 289, 22.10.1983, lk 1).

Artikli 3 lõikesse 1 tuleb lisada Hispaania konkreetsed piirkonnad, mille suhtes kohaldatakse kõrgemat abimäära.

VI. ÕIGUSAKTIDE ÜHTLUSTAMINE

1. Nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ, 27. juuni 1967 (EÜT 196, 16.8.1967, lk 1), muudetud:

nõukogu direktiiviga 69/81/EMÜ, 13. märts 1969 (EÜT L 68, 19.3.1969, lk 1),

nõukogu direktiiviga 70/189/EMÜ, 6. märts 1970 (EÜT L 59, 14.3.1970, lk 33),

nõukogu direktiiviga 71/144/EMÜ, 22. märts 1971 (EÜT L 74, 29.3.1971, lk 15),

nõukogu direktiiviga 73/146/EMÜ, 21. mai 1973 (EÜT L 167, 25.6.1973, lk 1),

nõukogu direktiiviga 75/409/EMÜ, 24. juuni 1975 (EÜT L 183, 14.7.1975, lk 22),

komisjoni direktiiviga 76/907/EMÜ, 14. juuli 1976 (EÜT L 360, 30.12.1976, lk 1), parandatud (EÜT L 28, 2.2.1979, lk 32),

komisjoni direktiiviga 79/370/EMÜ, 30. jaanuar 1979 (EÜT L 88, 7.4.1979, lk 1),



nõukogu direktiiviga 79/831/EMÜ, 18. september 1979 (EÜT L 259, 15.10.1979, lk 10),

1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

nõukogu direktiiviga 80/1189/EMÜ, 4. detsember 1980 (EÜT L 366, 31.12.1980, lk 1),

komisjoni direktiiviga 81/957/EMÜ, 23. oktoober 1981 (EÜT L 351, 7.12.1981, lk 5),

komisjoni direktiiviga 82/232/EMÜ, 25. märts 1982 (EÜT L 106, 21.4.1982, lk 18),

komisjoni direktiiviga 83/467/EMÜ, 29. juuli 1983 (EÜT L 257, 16.9.1983, lk 1),

komisjoni direktiiviga 84/449/EMÜ, 25. aprill 1984 (EÜT L 251, 19.9.1984, lk 1).

Lisadesse kantakse ainete ning muude praeguste ühenduse keeltes olevate väljendite hispaania- ja portugalikeelsed vasted.

2. Nõukogu direktiiv 71/316/EMÜ, 26. juuli 1971 (EÜT L 202, 6.9.1971, lk 1), muudetud:

1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

nõukogu direktiiviga 72/427/EMÜ, 19. detsember 1972 (EÜT L 291, 28.12.1972, lk 156),

1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

nõukogu direktiiviga 83/575/EMÜ, 26. oktoober 1983 (EÜT L 332, 28.11.1983, lk 43).

II lisa punktis 3.2.1 osutatud joonistesse tuleb lisada vajalikud uued lühendid.

3. Nõukogu direktiiv 80/767/EMÜ, 22. juuli 1980 (EÜT L 215, 18.8.1980, lk 1).

I lisasse, mis sisaldab lepingupooltena käsitletavate üksuste loetelu kõikides liikmesriikides, tuleb kanda uute liikmesriikide samasuguste üksuste
loetelu, mis määratakse kindlaks GATTi raames kõnealuses küsimuses peetud läbirääkimiste tulemuste põhjal.

VII. ENERGEETIKA

1. Komisjoni otsus nr 73/287/ESTÜ, 25. juuli 1973 (EÜT L 259, 15.9.1973, lk 36), muudetud:

komisjoni otsusega nr 2963/76/ESTÜ, 1. detsember 1973 (EÜT L 338, 7.12.1976, lk 19 ja EÜT L 346, 26.12.1976, lk 26),

komisjoni otsusega nr 751/77/ESTÜ, 12. aprill 1977 (EÜT L 91, 13.4.1977, lk 7),

komisjoni otsusega nr 1613/77/ESTÜ, 15. juuli 1977 (EÜT L 180, 20.7.1977, lk 8),

komisjoni otsusega nr 3058/79/ESTÜ, 19. detsember 1979 (EÜT L 344, 31.12.1979, lk 1),

komisjoni otsusega nr 896/82/ESTÜ, 20. aprill 1982 (EÜT L 106, 21.4.1982, lk 5),

komisjoni otsusega nr 759/84/ESTÜ, 23. märts 1984 (EÜT L 80, 24.3.1984, lk 14).

Vajaduse korral tuleb kohandada müügitoetuste rahastamiseks loodud ühenduse erifondi käsitlevat artiklit 7, et võtta arvesse uute liikmesriikide
osalust.

2. Komisjoni otsus nr 2514/76/ESTÜ, 30. september 1976 (EÜT L 292, 23.10.1976, lk 1).

Lisadesse tuleb kanda täiendavad võrreldavad teatiste vormid uute liikmesriikide jaoks.

VIII. STATISTIKA

1. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1736/75, 24. juuni 1975 (EÜT L 183, 14.7.1975, lk 3), muudetud:

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2845/77, 19. detsember 1977 (EÜT L 329, 22.12.1977, lk 3),

komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3396/84, 3. detsember 1984 (EÜT L 314, 4.12.1984, lk 10).

Artiklis 3 täiendatakse statistilist territooriumi vastavalt vajadusele nendesse määrustesse tehtud muudatuste põhjal, milles on määratletud ühenduse
tolliterritoorium pärast uute liikmesriikide ühinemist.

2. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3581/81, 14. detsember 1981 (EÜT L 359, 15.12.1981, lk 12).

Artiklisse 2 tuleb Hispaania ja Portugali jaoks lisada 400 eküü suuruse statistilise läve vastav ekvivalentväärtus peseetades ning eskuudodes.

IX. KALANDUS

1. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 103/76, 19. jaanuar 1976 (EÜT L 20, 28.1.1976, lk 29), muudetud:

komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3049/79, 21. detsember 1979 (EÜT L 343, 31.12.1979, lk 22),

komisjoni määrusega (EMÜ) nr 273/81, 30. jaanuar 1981 (EÜT L 30, 2.2.1981, lk 1),

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3166/82, 22. november 1982 (EÜT L 332, 27.11.1982, lk 4),

komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3250/83, 17. november 1983 (EÜT L 321, 18.11.1983, lk 20).

Artiklit 3 tuleb täiendada ja kanda B lisasse euroopa merikuradi, kammellaste, atlandi merilatika ja jaapani makrelli ühised turustusnormid.

2. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 104/76, 19. jaanuar 1976 (EÜT L 20, 28.1.1976, lk 35), muudetud määrusega (EMÜ) nr 3575/83, 14. detsember
1983 (EÜT L 356, 20.12.1983, lk 6).

Artiklites 5 ja 7 tuleb määratleda taskukrabi ning norra salehomaari värskus- ja suuruskategooriad.



3. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3191/82, 29. november 1982 (EÜT L 338, 30.11.1982, lk 13).

Tüüpilisi turge ning impordisadamaid käsitlevasse I lisasse tuleb kanda uute liikmesriikide turud ja sadamad ning kõikide liikmesriikide muud turud ja
sadamad seoses uute, võrdlushinnasüsteemiga hõlmatud liikide lisandumisega.

4. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 171/83, 25. jaanuar 1983 (EÜT L 24, 27.1.1983, lk 14), muudetud:

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2931/83, 4. oktoober 1983 (EÜT L 288, 21.10.1983, lk 1),

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1637/84, 7. juuni 1984 (EÜT L 156, 13.6.1984, lk 1),

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2178/84, 23. juuli 1984 (EÜT L 199, 28.7.1984, lk 1),

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2664/84, 18. september 1984 (EÜT L 253, 21.9.1984, lk 1),

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3625/84, 18. detsember 1984 (EÜT L 335, 22.12.1984, lk 3).

Käesolevat määrust tuleb täiendada nõnda, et oleks arvesse võetud ühise kalanduspoliitikaga hõlmatud ning Hispaania ja Portugali suveräänsete
õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates piirkondades toimuva kalapüügiga seotud üksikasju.

5. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3598/83, 20. detsember 1983 (EÜT L 357, 21.12.1983, lk 17).

Tüüpilisi hulgiturge ning sadamaid käsitlevasse lisasse tuleb kanda uute liikmesriikide turud ja sadamad ning kõikide liikmesriikide turud ja sadamad
seoses uute liikide lisandumisega.

X. MITMESUGUST

1. Nõukogu määrus (ESTÜ, EMÜ, EURATOM) nr 1826/69, 15. september 1969 (EÜT L 235, 18.9.1969, lk 1), muudetud:

nõukogu määrusega (ESTÜ, EMÜ, EURATOM) nr 950/73, 2. aprill 1973 (EÜT L 98, 12.4.1973, lk 1),

nõukogu määrusega (EMÜ, EURATOM, ESTÜ) nr 3288/80, 4. detsember 1980 (EÜT L 350, 23.12.1980, lk 17).

Lisa igasse rubriiki tuleb kanda vastav hispaania- ja portugalikeelne tekst.

2. Nõukogu 19. detsembri 1984. aasta otsus (EÜT C 33, 5.2.1985, lk 1).

Lisasse kantakse uute liikmesriikide tööandjate ja töövõtjate esindusorganisatsioonid, mis koostavad kandidaatide loetelu, mille alusel nimetatakse
Euroopa Söe- ja Teraseühenduse nõuandekomitee liikmed.

III LISA

Ühinemisakti artikli 43 lõike 1 esimeses taandes sätestatud nimekiri

SELLISTE TOODETE PÕHIKVOODID, MILLE IMPORTI HISPAANIASSE PIIRATAKSE KOGUSELISELT 31. DETSEMBRINI 1988

Kvoodi
nr

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus Põhikvoot

1 85.15 Raadiotelegraafi ning raadiotelefonside saate- ja
vastuvõtuseadmed; ringhäälingu ja televisiooni
saate- ja vastuvõtuseadmed (sh helisalvestus- või
helitaasesitusaparaatuuriga vastuvõtuseadmed) ning
televisioonikaamerad; raadionavigatsiooni
abiseadmed, radarseadmed ja raadiokaug-
juhtimisseadmed:

A. Raadiotelegraafi ning raadiotelefonside saate- ja
vastuvõtuseadmed; ringhäälingu ja televisiooni
saate- ja vastuvõtuseadmed (sh helisalvestus- või
helitaasesitusaparaatidega varustatud
vastuvõtuseadmed) ning televisioonikaamerad:

III. Vastuvõtuseadmed, helisalvestus- või
helitaasesitusaparaatidega varustatud või ilma:

b) Muud:

ex 2. Muud:

- värvilised televisioonivastuvõtjad
ekraani diagonaaliga:

- 42-52 cm

- üle 52 cm

19 233
ühikut

2 87.01 Traktorid (v.a rubriigis nr 87.07 nimetatud), 3 171



vintsidega, talidega vms varustatud või ilma:

ex B. Ratastraktorid kasutamiseks põllu- ja
metsatöödel
(v.a jalakäija poolt juhitavad aiatraktorid):

- mootori silindrimahuga kuni 4000 cm3

ühikut

IV LISA

Ühinemisakti artikli 43 lõike 1 teises taandes sätestatud nimekiri

SELLISTE TOODETE PÕHIKVOODID, MILLE IMPORTI HISPAANIASSE PIIRATAKSE KOGUSELISELT 31. DETSEMBRINI 1989

Kvoodi
nr

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus Põhikvoot

1 25.03 Igat liiki väävel, v.a sublimeeritud, sadestatud ja
kolloidne väävel

90 000
tonni

2 29.03

36.01

36.02

ex 36.04

36.05

36.06

Süsivesinike sulfoneeritud, nitreeritud või
nitroseeritud derivaadid:

B. Nitreeritud ja nitroseeritud derivaadid:

ex. I. Trinitrotolueenid ja dinitronaftaleenid:

Trinitrotolueenid

Püssirohud

Valmislõhkeained, v.a püssirohud

Süütenöörid; detoneerivad nöörid; löök- või
detonaatorkapslid sütikud; detonaatorid:

v.a elektrilised detonaatorid

Pürotehnilised tooted (näit ilutulestikud, raudtee
udusignaalid, süütelaengud, raketid sademete
reguleerimiseks)

Tuletikud (v.a bengali tikud)

1 100 tonni

3 39.02 Polümeer- ja kopolümeertooted (näit polüetüleen,
polütetrahaloetüleenid, polüisobutüleen,
polüstüreen, polüvinüülkloriid, polüvinüülatsetaat,
polüvinüülkloroatsetaat jm polüvinüülderivaadid,
polüakrüül- ning polümetakrüülderivaadid,
kumaroon-indeenvaigud):

C. Muud:

I. Polüetüleen:

ex b) muul kujul:

jäätmed, lõikmed ja puru

ex II. Polütetrahaloetüleenid:

jäätmed, lõikmed ja puru

ex III. Polüsulfohaloetüleenid:

jäätmed, lõikmed ja puru

ex IV. Polüpropüleen:

jäätmed, lõikmed ja puru

ex V. Polüisobutüleen:

jäätmed, lõikmed ja puru

VI. Polüstüreen ja stüreeni kopolümeerid

ex b) muul kujul:

jäätmed, lõikmed ja puru

VII. Polüvinüülkloriid:

ex b) muul kujul:

jäätmed, lõikmed ja puru

ex VIII. Polüvinüülideenkloriid; vinüülideenkloriidi

4 500 tonni



kopolümeervinüülkloriidiga:

jäätmed, lõikmed ja puru

ex IX. Polüvinüülatsetaat:

jäätmed, lõikmed ja puru

ex X. Vinüülkloriidi kopolümeerid vinüülatsetaadiga:

jäätmed, lõikmed ja puru

ex XI. Polüvinüülalkoholid, polüatsetaalid ja eetrid:

jäätmed, lõikmed ja puru

ex XII. Akrüül- ja metakrüülpolümeerid ning
akrüülmetakrüüli kopolümeerid:

jäätmed, lõikmed ja puru

ex XIII. Kumaroon-, indeen- ja
kumaroonindeenvaigud:

jäätmed, lõikmed ja puru

XIV. Muud polümeer- ja kopolümeertooted:

ex b) muul kujul:

jäätmed, lõikmed ja puru

4 39.07 Rubriikides nr-d 39.01-39.06 kirjeldatud
materjalidest tooted:

B. Muud:

I. Regenereeritud tselluloosist

III. Tahkest proteiinist

V. Muudest materjalidest:

a) poolid jms tooted foto- ja kinofilmile või lintidele
jms rubriiki nr 92.12 kuuluvatele materjalidele

c) korsetivarvad jms tooted rõivastele või rõiva-
manustele

ex d) muud

v.a õhukindlad kaitserõivad radiatsiooni või
radioaktiivse saaste eest, ilma hingamis-
aparaadita

15 000 000
eküüd

5 ex 58.01

58.02

Sõlmtehnikas vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted,
valmistoodetena või mitte

Muud vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted,
"Kelem", "Schumacks", "Karamanie" jms vaibad,
valmistoodetena või mitte:

A. Vaibad jms tekstiilpõrandakatted

15 000 000
eküüd

6 ex 58.04

58.09

60.01

Karusriie ja šenillriie (v.a rubriiki nr 55.08 kuuluv
puuvillane froteerätikuriie jms froteeriie ning rubriiki
nr 58.05 kuuluv riie):

puuvillane

Tüll jm võrkriie (v.a telgedel kootud riie ja
silmkoeline või heegeldatud kangas), mustriline;
käsi- või masinpits kanga, ribade või motiividena:

B. Pits:

ex I. Käsipits:

muud, v.a puuvillast, villast ja keemilistest
kiududest valmistatud pits

II. Masinpits

Silmkoelised või heegeldatud kangad, v.a elastsed
ja kummeeritud kangad:

C. Muudest tekstiilmaterjalidest:

I. Puuvillased

259, 3
tonni

7 60.04 Silmkoelised või heegeldatud alusrõivad, v.a
elastsed ja kummeeritud:

15,3 tonni



60.05

A. Väikelaste rõivad; tütarlaste rõivad kuni
suuruseni 86:

I. T-särgid:

a) puuvillased

II. Kerged peenkoes džemprid ja pulloverid, kõrge,
rull- või polokaelusega:

a) puuvillased

III. Muud:

b) puuvillased

B. Muud:

I. T-särgid:

a) puuvillased

II. Kerged peenkoes džemprid ja pulloverid, kõrge,
rull- või polokaelusega:

a) puuvillased

IV. Muud:

b) puuvillased

Silmkoelised või heegeldatud ülerõivad jm tooted,
v.a elastsed või kummeeritud

II. Muud:

ex a) rubriiki nr 59.08 kuuluvatest silmkoelistest või
heegeldatud tekstiilkangastest valmistatud
ülerõivad:

- puuvillased

b) muud:

1. Väikelasterõivad; tütarlaste rõivad kuni suuruseni
86:

cc) puuvillased

2. Supelkostüümid ja -püksid:

bb) puuvillased

3. Spordidressid:

bb) puuvillased

4. Muud ülerõivad:

aa) naiste, tütarlaste ning laste pluusid ja
särkpluusid:

55. puuvillased

bb) kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms
rõivaesemed: (v.a alamrubriiki nr 60.05 A II b 4 hh
kuuluvad jakid):

11. meeste ja poiste rõivad:

eee) puuvillased

22. Naiste, tütarlaste ja laste rõivad:

fff) puuvillased

cc) kleidid:

44. puuvillased

dd) seelikud, sh püksseelikud:

33. puuvillased

ee) Püksid:

ex 33. Muudest tekstiilmaterjalidest:

- puuvillased

ff) meeste ja poiste ülikonnad ning komplektid (v.a
suusaülikonnad):

ex 22. Muudest tekstiilmaterjalidest:

- puuvillased

gg) naiste, tütarlaste ja laste ülikonnad ning



komplektid (v.a suusaülikonnad):

44. puuvillased

hh) mantlid, jakid (v.a anorakid, tuulepluusid jms)
ning bleiserid:

44. puuvillased

ijij) Anorakid, tuulepluusid jms rõivad:

ex 11. lamba või muude loomade villast, puuvillased
või keemilistest kiududest:

- puuvillased

kk) kahe- või kolmesoalised suusaülikonnad:

ex 11. lamba või muude loomade villast, puuvillased
või keemilistest kiududest:

- puuvillased

ll) muud ülerõivad:

44. puuvillased

5. Rõivamanused:

ex cc) tekstiilmaterjalidest:

- puuvillased

B. Muud:

ex III. Muudest tekstiilmaterjalidest:

- puuvillased

8 61.01 Meeste ja poiste ülerõivad:

A. Cowboy-tüüpi jms karnevali- ning teatrirõivad
suuruses alla 158; rubriikidesse nr-d 59.08, 59.11
või 59.12 kuuluvatest tekstiilmaterjalidest
valmistatud rõivad

II. Muud:

ex a) mantlid:

- puuvillased

ex b) muud:

- puuvillased

B. Muud:

I. Töö- ja ametirõivad:

a) kombinesoonid, sh tunked ja põlvpüksid:

- puuvillased

b) muud:

- puuvillased

II. Supelrõivad:

ex b) muudest tekstiilmaterjalidest:

- puuvillased

III. Supelmantlid, hommikumantlid jms
rõivaesemed:

b) puuvillased

IV. Parkad; anorakid, tuulepluusid jms rõivad:

b) puuvillased

V. Muud:

a) jakid (v.a tuulepluusid) ja bleiserid:

3. puuvillased

b) mantlid, vihmamantlid jm; keebid:

3. puuvillased

c) ülikonnad ja komplektid (v.a suusaülikonnad):

3. puuvillased

d) lühikesed püksid:

3. puuvillased

30,9 tonni



61.02

e) püksid:

3. puuvillased

f) kahe- või kolmeosalised suusaülikonnad:

ex 1. lamba või muude loomade villast, puuvillased
või keemilistest kiududest:

- puuvillased

g) muud rõivad:

3. puuvillased

Naiste, tütarlaste ja laste ülerõivad:

A. Väikelaste rõivad; tütarlaste rõivad suuruseni 86;
Cowboy-tüüpi jms karnevali- ning teatrirõivad
suuruses alla 158:

I. Väikelaste rõivad; tütarlaste rõivad kuni suuruseni
86:

a) puuvillased

B. Muud:

I. Rubriikidesse nr 59.08, 59.11 või 59.12 kuulu-
vatest tekstiilmaterjalidest valmistatud rõivad:

ex a) mantlid:

- puuvillased

ex b) muud:

- puuvillased

II. Muud:

a) põlled, tunked, kitlid ning teised töö- ja ameti-
rõivad (kasutatavad kodurõivastena või mitte):

1. puuvillased

b) supelrõivad:

ex 2. muudest tekstiilmaterjalidest:

- puuvillased

c) supelmantlid, hommikumantlid jms rõivad:

2. puuvillased

d) parkad, anorakid, tuulepluusid jms rõivad:

2. puuvillased

e) muud:

1. jakid (v.a tuulepluusid) ja bleiserid:

cc) puuvillased

2. mantlid, vihmamantlid ja keebid:

cc) puuvillased

3. ülikonnad, komplektid (v.a suusaülikonnad) ja
kostüümid:

ee) puuvillased

4. kleidid:

ee) puuvillased

5. seelikud, sh püksseelikud:

cc) puuvillased

6. püksid:

cc) puuvillased

7. pluusid ja särkpluusid:

cc) puuvillased

8. kahe- või kolmeosalised suusaülikonnad:

ex aa) lamba või muude loomade villast, puuvillased
või keemilistest kiududest:

- puuvillased



9. muud rõivad:

cc) puuvillased

9 61.03

61.04

Meeste ja poiste alusrõivad, sh kraed, maniskid ja
kätised:

A. Särgid:

II. Puuvillased

B. Pidžaamad:

II. Puuvillased

C. Muud:

II. Puuvillased

Naiste, tütarlaste ja laste alusrõivad:

A. Väikelaste rõivad; tütarlaste rõivad kuni
suuruseni 86:

I. Puuvillased

B. Muud:

I. Pidžaamad ja öösärgid

b) puuvillased

II. Muud

b) puuvillased

6,4 tonni

10 84.41 Õmblusmasinad; spetsiaalselt õmblusmasinatele
ettenähtud mööbel; õmblusmasinanõelad:

A. Õmblusmasinad; spetsiaalselt õmblusmasinatele
ettenähtud mööbel:

I. õmblusmasinad (ainult tepp-pistega) mehhanismi
massiga kuni 16 kg ilma mootorita või kuni 17 kg
mootoriga; õmblusmasinamehhanismid (ainult
tepppistega) massiga kuni 16 kg ilma mootorita või
kuni 17 kg mootoriga:

a) õmblusmasinad (v.a raamid, lauad või mööbel),
kallimad kui 65 eküüd

b) muud

2 850
ühikut

11 85.15 Raadiotelegraafi ning raadiotelefonside saate- ja
vastuvõtuseadmed; ringhäälingu ja televisiooni
saate- ja vastuvõtu seadmed (sh helisalvestus- või
helitaasesitusaparaatidega varustatud vastu-
võtuseadmed) ning televisioonikaamerad;
raadionavigatsiooni abiseadmed, radarseadmed ja
raadiokaugjuhtimisseadmed:

A. Raadiotelegraafi ning raadiotelefonside saate- ja
vastuvõtuseadmed; ringhäälingu ja televisiooni
saate- ja vastuvõtuseadmed (sh helisalvestus- või
helitaasesitusaparaatidega varustatud
vastuvõtuseadmed) ning televisioonikaamerad:

III. Vastuvõtuseadmed, helisalvestus- või
helitaastusaparaatidega varustatud või ilma:

b) muud:

ex 2. muud:

- värvilised televisioonivastuvõtjad ekraani-
diagonaaliga kuni 42 cm

8 243
ühikut

12 87.01 Traktorid (v.a rubriigis nr 87.07 nimetatud),
vintsidega, talidega vms varustatud või ilma:

A. Jalakäija poolt juhitavad aiatraktorid, kas säde-
või survesüütega mootoriga

852 ühikut

13 93.02

93.04

93.05

Revolvrid ja püstolid

Muud tulirelvad, sh raketipüstolid, püstolid ja
revolvrid paukpadrunitega tulistamiseks, liiniheitjad
jm:

ex A. Spordi- või märkilaskmispüssid, vintpüssid ja
karabiinid:

- v.a siledaraudsed spordi- ja märkilaskmispüssid ja
karabiinid ning ääresüütepadrunitega tulirelvad,
ühikuväärtusega üle 200 eküü

Muud relvad, sh õhu-, vedru- jms püstolid, püssid
ning haavlipüssid

6 000 000
eküüd



93.06
Relvade osad, sh püssitorud, kuid v.a külgrelvad

14 93.07 Pommid, granaadid, torpeedod, miinid,
kaugjuhitavad relvad, reaktiivmürsud jms sõjamoon,
nende osad; laskemoon ja selle osad, sh kuuli- ja
padrunitropid; laskemoonaks valmistatud tinakuulid

900 tonni

V LISA

Ühinemisakti artikli 48 lõikes 3 sätestatud nimekiri

Kvoodi
nr

Ühise
tolli-
tariifistiku
rubriigi-
number

Kauba kirjeldus Kvoodi maht

1986 1987 1988 1989 1990 19911990

1 24.02 Töödeldud tubakas; tubakaekstraktid ja-essentsid:

A. Sigaretid

2 605 033 000 ühikut Iga-aastane kasv: 20%

2 24.02 B. Sigarid 34 406 000 ühikut Iga-aastane kasv: 20%

3 24.02 C. Suitsetamistubakas

D. Närimis- ja nuusktubakas

E. Muu, sh aglomeeritud tubakas lehtede või ribadena

598 tonni Iga-aastane kasv: 20%

4 27.10 Naftaõlid ja mineraalõlid (v.a toorõlid); mujal
nimetamata õlid (mis põhikomponendina sisaldavad
massist 70% või rohkem naftaõlisid või mineraal-
õlisid):

ex A. Kerged destillaadid:

-v.a mootoribensiinid ja reaktiivmootorite bensiinid

185 679 tonni Iga-aastane kasv: 20%

5 27.10 ex A. Kerged destillaadid:

- mootoribensiinid ja reaktiivmootorite bensiinid

238 283 Iga-aastane kasv: 20%

6 27.10 B. Keskmised destillaadid 70 000 tonni Iga-aastane kasv: 20%

7 27.10 C. Rasked destillaadid:

I. Gaasiõlid

185 000
tonni

253 450
tonni

347 226
tonni

475 700
tonni

651 709
tonni

892 842
tonni

8 27.10 C. II. Kütteõlid 340 000
tonni

425 000
tonni

531 250
tonni

664 062
tonni

830 078
tonni

997 000
tonni

9 27.10

34.03

C. III. Määrdeõlid; muud õlid

Määrdeained ning tekstiilmaterjalide, naha jm
materjalide õli või määrdega töötlemise preparaadid,
v.a preparaadid, mis põhikomponendina sisaldavad üle
70% massist mineraal- või naftaõlisid:

ex A. Naftaõlisid või mineraalõlisid sisaldavad
preparaadid:

- v.a tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha või muude
materjalide töötlemiseks

16 666 tonni Iga-aastane kasv: 20%

10 27.11 Naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud 602 945 tonni Iga-aastane kasv: 20%

11 27.12

27.13

Vaseliin

Parafiin, mikrokristalliline naftavaha, räbuvaha,
osokeriit, ligniidivaha, turbavaha jm mineraalsed
vahad, värvitud või värvimata

3 300 tonni Iga-aastane kasv: 20%

12 27.14

27.15

27.16

Naftabituumen, naftakoks jm nafta- või mineraalõlide
tootmisjäätmed

Looduslik bituumen ja asfalt; bituminoossed kildad;
asfaltkivimid ja õliliivad

Bituuumenisegud loodusliku asfaldi, loodusliku
bituumeni, naftabituumeni, mineraalsete vaikude või
asfaldipigi baasil (näiteks bituumenmastiks, asfalt-
bituumen)

97 033 tonni Iga-aastane kasv: 20%

VI LISA

Ühinemisakti artikli 48 lõikes 4 sätestatud nimekiri

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus



27.09 Toornafta ja bituminoossetest mineraalidest toodetud toorõlid

27.10 Naftaõlid ja mineraalõlid (v.a toorõlid); mujal nimetamata õlid (mis
põhikomponendina sisaldavad massist 70% või rohkem naftaõlisid või
mineraalõlisid)

27.11 Naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud

27.12 Vaseliin

27.13 Parafiin, mikrokristalliline naftavaha, räbuvaha, osokeriit, ligniidivaha,
turbavaha jm mineraalsed vahad, värvitud või värvimata

27.14 Naftabituumen, naftakoks jm nafta- või mineraalõlide tootmisjäätmed

27.15 Looduslik bituumen ja asfalt; bituminoossed kildad, asfaltkivimid ja
õliliivad

27.16 Bituumenisegud loodusliku asfaldi, loodusliku bituumeni, naftabituumeni,
mineraalsete vaikude või asfaldipigi baasil (näiteks bituumenmastiks,
asfaltbituumen)

34.03 Määrdeained ning tekstiilmaterjalide, naha jm materjalide õli või
määrdega töötlemise preparaadid, v.a preparaadid, mis sisaldavad
põhikomponendina üle 70% massist mineraal- või naftaõlisid

ex A. Naftaõlisid või mineraalõlisid sisaldavad preparaadid:

- tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha või muude materjalide töötlemiseks

VII LISA

Ühinemisakti artiklis 53 sätestatud nimekiri

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus

Tollimaksu
baasmäärad
importimisel
praeguse
koosseisuga
ühendusest
Hispaaniasse
(%)

19.02 Linnaseekstrakt; püüli- ja lihtjahust, tärklisest või
linnaseekstraktist jm valmistatud laste- või dieettoidud
jms toiduained, mis sisaldavad kakaod alla 50% massist:

A. Linnaseekstrakt

B. Muud
19,5

17,3

19.03 Makaronid, spagetid jms 18,1

19.04 Tapiokk ja saago; kartuli- või muust tärklisest
valmistatud tapioki- või saagoasendajad:

jukast või maniokist

- muud:

- kartuli- või muust tärklisest valmistatud tapioki- või
saagoasendajad

- muud

19,2

11,4

14,3

19.05 Teraviljade või teraviljasaaduste paisutamise või
röstimise teel valmistatud toidukaubad (näiteks
paisutatud riis, maisihelbed jms)

16,8

19.07 Leib, kuivikud jm harilikud pagaritooted, millele ei ole
lisatud suhkrut, mett, mune, rasva, juustu ega puuvilju;
armulaualeivakesed, tühjad kapslid farmaatsiatööstusele,
oblaadid, riispaber jms

6,1

19.08 Koogid, küpsised ja muud kondiitritooted, mis kas
sisaldavad kakaod mis tahes vahekorras või mitte:

A. Präänikud, piparkoogid jms

B. Muud:

I. Mis ei sisalda tärklist või sisaldavad seda massist 5%
ning mis sisaldavad massist sahharoosi (sh sahharoosina
väljendatud invertsuhkur):

a) kuni 70%:

10



- ilma suhkru või kakaota

- muud

b) üle 70%

II. Mis sisaldavad 5-32% massist tärklist:

a) mis ei sisalda sahharoosi või sisaldavad seda kuni 5%
massist (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur):

- ilma suhkru või kakaota

- muud

b) mis sisaldavad 5-30% massist sahharoosi
(sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur)

c) mis sisaldavad 30-40% massist sahharoosi
(sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur)

d) mis sisaldavad üle 40% massist sahharoosi
(sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur)

III. Mis sisaldavad 32-50% massist tärklist:

a) mis ei sisalda sahharoosi või sisaldavad seda kuni 5%
massist (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur):

1. mis ei sisalda piimarasvu või sisaldavad neid kuni
1,5% massist:

- ilma suhkru või kakaota

- muud

2. muud:

- ilma suhkru või kakaota

- muud

b) mis sisaldavad 5-20% massist sahharoosi
(sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur)

c) mis sisaldavad üle 20% massist sahharoosi
(sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur)

IV. Mis sisaldavad 50-65% massist tärklist:

a) mis ei sisalda sahharoosi või sisaldavad seda kuni 5%
massist (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur):

1. mis ei sisalda piimarasvu või sisaldavad neid kuni
1,5% massist:

- ilma suhkru või kakaota

- muud

2. muud:

- ilma suhkru või kakaota

- muud

b) mis sisaldavad üle 5% massist sahharoosi
(sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur)

V. Mis sisaldavad üle 65% massist tärklist:

a) mis ei sisalda sahharoosi või sisaldavad seda kuni 5%
massist (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur):

- ilma suhkru või kakaota

- muud

b) muud

8,7

10

10

8,7

10

10

10

10

8,7

10

8,7

10

10

10

8,7

10

8,7

10

10

8,7

10

10

21.07 Mujal nimetamata toidukaubad:

A. Teravili terade või tõlvikuna, eelnevalt küpsetatud vm
viisil töödeldud

B. Ravioolid, makaronid, spagetid jms tooted, täidiseta,
keedetud või küpsetatud; nendest valmistatud
toiduained, täidisega, keedetud või mitte

C. Jäätis jms külmutatud toidud (v.a jäätisepulber)

D. Valmisjogurt; valmispiimapulber, mida kasutatakse
laste- või dieettoidu jm toiduainena

E. Fondüüjuustud

G. Muud:

16,8

16,8

16,7

16,8

16,8



I. Mis ei sisalda piimarasvu või sisaldavad neid alla 1,5%
massist:

a) mis ei sisalda sahharoosi või sisaldavad seda alla 5%
massist (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur):

1. Mis ei sisalda tärklist või sisaldavad seda alla 5%
massist:

- mittealkohoolsed kontsentraadid (ekstraktid) jookide
valmistamiseks

- taimesegud jookide valmistamiseks

- proteiini hüdrolüsaadid ja kontsentraadid

- tekstureeritud valkained

- muu

2. Mis sisaldavad üle 5% massist tärklist

b) mis sisaldavad 5-15% massist sahharoosi
(sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur):

c) mis sisaldavad 15-30% massist sahharoosi
(sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur):

d) mis sisaldavad 30-50% massist sahharoosi
(sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur):

e) mis sisaldavad 50-85% massist sahharoosi
(sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur):

f) mis sisaldavad üle 85% massist sahharoosi
(sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur)

II. Mis sisaldavad 1,5-6% massist piimarasvu

III. Mis sisaldavad 6-12% massist piimarasvu

IV. Mis sisaldavad 12-18% massist piimarasvu

V. Mis sisaldavad 18-26% massist piimarasvu

VI. Mis sisaldavad 26-45% massist piimarasvu

VII. Mis sisaldavad 45-65% massist piimarasvu

VIII. Mis sisaldavad 65-85% massist piimarasvu

IX. Mis sisaldavad üle 85 % massist piimarasvu

9,8

1,3

0,4

0,7

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

VIII LISA

Ühinemisakti artikli 75 lõikes 3 sätestatud nimekiri

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus
Tollimaksu
baasmäär
(%)

01.06 Muud elusloomad:

A. Koduküülikud 6,5

07.01 Köögiviljad, värsked või jahutatud:

B. Peakapsas, lillkapsas ja rooskapsas:

II. Valge ja punane peakapsas 15
miinimum-
summast 0,50
eküüd 100 kg
netomassi kohta

III. Muud: 15

C. Spinat 13

D. Salatid, sh endiivia ja sigurid:

I. Peasalat:

a) 1. aprillist 30. novembrini 15
miinimum-
summast 2,50
eküüd 100 kg
netomassi kohta

b) 1. detsembrist 31. märtsini 13
miinimum-
summast 1,60
eküüd 100 kg
netomassi kohta

II. Muud: 13



E. Lehtpeet (e mangold) ja hispaania artišokid 9,1

F. Kaunviljad, poetatud või mitte:

I. Herned:

a) 1. septembrist 31. maini 10

b) 1. juunist 31. augustini 17

II. Oad (Phaseolus spp.):

a) 1. oktoobrist 30. juunini 10
miinimum-
summast 2 eküüd
100 kg netomassi
kohta

b) 1. juulist 30. septembrini 17
miinimum-
summast 2 eküüd
100 kg netomassi
kohta

III. Muud:

- põldoad (Vicia faba major L.) 9,8

- muud 14

G. Porgand, naeris, söögipeet, juurseller, redis jms
juurviljad:

I. Juurseller:

a) 1. maist 30. septembrini 13

b) 1. oktoobrist 31. aprillini 17

ex II. Porgand ja naeris:

- naeris 17

III. Mädarõigas (Cochlearia armoracia) 15

IV. Muud 17

ex H. Sibul, šalottsibul ja küüslauk:

- šalottsibul 12

IJ. Porrulauk jm sibulköögiviljad (näiteks murulauk
jne)

13

K. Spargel 16

L. Artišokk 13

N. Oliivid:

I. v.a õlitootmiseks kasutatavad oliivid 7

O. Kapparid 7

P. Kurgid ja kornišoonid:

I. Kurgid:

a) 1. novembrist 15. maini 16

b) 16. maist 31. oktoobrini 20

II. Kornišoonid 16

Q. Seened ja trühvlid:

I. Kultuurseened 16

III. Puravikud 7

IV. Muud 8

R. Apteegitill 10

T. Muud:

I. Kabatšokid 16

II. Baklažaanid 16

III. Muud:

- petersell 11,2

- muud 16

07.02 Külmutatud köögiviljad, toored või eelnevalt
keedetud või aurutatud:



A. Oliivid 19

B. Muud 18

07.03 Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud (näiteks
soolalahuses, väävlivees või muus säilituslahuses)
köögiviljad, mida ei saa otsekohe toiduks kasutada:

D. Kurgid ja kornišoonid 15

E. Muud köögiviljad 12
1

F. Eespool nimetatud köögiviljade segud 15

08.02 Tsitrusviljad, värsked või kuivatatud:

E. Muud 16

08.05 Pähklid (v.a rubriiki nr 08.01 kuuluvad
pähklid),värsked või kuivatatud, lüditud või
lüdimata, kooritud või koorimata:

A. Mandlid:

II. Muud 7

08.09 Muud värsked marjad ja puuviljad:

- granaatõunad 7,7

- muud 11(b)
2

11.04 Lihtjahu rubriigi nr 0713 kuivatatud kaunviljadest
või grupi 8 mis tahesrubriiki kuuluvatest viljadest;
liht- ja püülijahu saagost ning rubriigi nr 07.06
juurtest või mugulatest:

B. Lihtjahu grupi 8 mis tahes rubriiki kuuluvatest
viljadest:

I. Banaanidest 8,5

II. Muudest 6,5

20.02 Köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud
ilma äädika või äädikhappeta:

ex C. Tomatid:

- tomatipasta 18

- kooritud tomatid 18

- tomatimahl 18

20.06 Puuviljad, muul viisil toiduks valmistatud või
konserveeritud, suhkru-, muu magusaine- või
piirituselisandiga või ilma

A. Pähklid (sh maapähklid), röstitud,
müügipakendites netomassiga:

I. Üle 1 kg 14,3

II. Kuni 1 kg 16,3

B. Muud:

II. Piirituselisandita:

a) suhkrulisandiga, müügipakendites netomassiga
üle 1 kg:

6. Pirnid:

aa) suhkrusisaldusega üle 13% massist 20

7. Virsikud ja aprikoosid:

ex aa) suhkrusisaldusega üle 13% massist:

- virsikud 22

b) müügipakendites netomassiga kuni 1 kg:

6. Pirnid:

aa) suhkrusisaldusega üle 15% massist 22

bb) muud

7. Virsikud ja aprikoosid:

aa) suhkrusisaldusega üle 15% massist:

11. Virsikud 22



IX LISA

Ühinemisakti artikli 158 lõikes 1 sätestatud nimekiri

Laeva nimi Pardatähis Kutsung-
signaal

Kogu-
mahutavus

Mootori
võimsus

1. TRAALERID (201)

- Achondo BI-4 100 EAHG 227,00 1 200,00

- Activo Segundo GI-4 1613 EEAD 181,50 550,00

- Adubu VI-5 8487 EDYO 187,00 750,00

- Alay-Alde SS-1 2274 EADI 263,00 1 200,00

- Alborada CO-2 3522 EGPD 240,00 1 000,00

- Aliva ST-4 2462 EAAR 142,00 600,00

- Almeiro CO-2 3410 EECI 248,00 900,00

- Almiketxu SS-1 2232 EFZY 217,00 800,00

- Amelia de Llano CO-2 2924 EEBH 243,00 800,00

- Amuko SS-1 2309 EGSK 227,36 531,00

- Andra Maixa BI-4 132 EGBE 268,11 597,00

- Aralar ko Mikel Deuna BI-4 134 EDPO 286,11 596,00

- Areasa Dos GI-4 1904 EAGC 205,00 800,00

- Aranondo BI-4 61 EFPW 230,81 800,00

- Arretxinagako Mikel Deuna BI-4 133 EGBQ 286,11 590,00

- Artabide BI-4 98 EFFC 231,56 800,00

- Asmor SS-2 1787 EEZQ 251,29 800,00

- Asunción Rivero VI-5 8544 EEIC 225,00 580,00

- Ategorrieta SS-2 1780 EEVY 188,00 600,00

- Atxaspi GI-4 2015 EHCX 270,00 1 140,00

- Babieca VI-5 8724 EFPJ 158,00 500,00

- Bare SS-1 2280 EDZV 278,00 1 200,00

- Barreras Masso VI-5 8060 EDAK 321,00 950,00

- Ben Amado FE-2 2829 EGOV 264,00 800,00

- Bens CO-2 2897 EEFN 243,00 800,00

- Bizarro FE-1 1800 EFGW 213,00 800,00

- Bogavante CO-2 3495 EGEV 249,00 1 200,00

- Borreiro VI-5 9112 EFXE 170,70 500,00

- Burgoa Mendi SS-2 1835 EHYP 203,00 680,00

- Calo Berria SS-1 2306 EGTO 244,00 1 200,00

- Candida Vieira VI-5 7757 EBTH 221,80 472,00

- Capitán Chimista GI-4 1512 EDHI 174,00 580,00

- Capredi Dos GI-4 1899 EGCK 288,00 1 100,00

- Carrulo VI-5 8185 EDIO 227,90 650,00

- Chemaypa SS-1 2249 EEVQ 291,80 1 200,00

- Chimbote CO-2 3205 EECW 187,00 810,00

- Chirimoya CO-2 3619 EGTS 250,00 980,00

- Cibeles GI-4 2023 EHKD 204,00 800,00

- Cielo y Mar GI-4 1839 EFVG 213,00 600,00

- Ciudad de la Coruña GI-4 1602 EDWC 248,00 660,00

- Ciudad Sonrisa CO-2 3562 EGJS 230,00 980,00

- Combaroya VI-5 8782 EACL 174,00 400,00

- Concepción Pino VI-5 9212 EFGM 207,00 800,00

- Corrubedo VI-5 8292 EDMM 289,00 1 220,00



- Costa de California GI-4 1481 EBYK 310,00 590,00

- Costa de Irlanda GI-4 1468 EAUP 226,00 743,00

- Coto Redondo CO-2 3636 EDSI 225,00 520,00

- Cova de Balea VI-5 9524 EGRG 164,50 600,00

- Cristo de la Victoria VI-5 8674 EFLG 170,70 400,00

- Cruz Cuarto GI-4 1883 EEYP 285,00 1 190,00

- Cruz Sexto GI-4 1819 EFBA 274,00 1 190,00

- Dani ST-4 2457 EEGS 330,00 1 194,00

- Donostiarra ST-4 2487 EAFF 250,00 1 200,00

- Eduardo Pondal GI-4 1824 EFDZ 241,00 1 000,00

- Elife Tres GI-4 2029 EHJG 232,00 1 200,00

- Eliseo Quintanero CO-2 3315 EFZO 255,00 840,00

- Endai BI-4 128 EFGL 233,45 686,00

- Ensenada de Pintens GI-4 2033 EHJL 174,20 1 200,00

- Esperanza Novo GI-4 1847 EFWE 250,00 1 000,00

- Faro de Sillero VI-5 8899 EHZD 164,20 490,00

- Farpesca VI-5 8702 EFMO 185,90 490,00

- Farpesca Tercero VI-5 9118 EFQT 170,80 490,00

- Francisco Ferrer VI-5 8312 EDMI 205,00 600,00

- Francisco y Begoña BI-2 2480 EFKD 218,00 480,00

- Fuente De ST-4 2463 EABM 138,60 600,00

- Galateca Dos SS-1 2270 EGJF 303,00 1 198,00

- Galaxia GI-4 1782 EFVR 219,00 900,00

- Galerna Dos SS-1 2332 EHFO 222,59 397,00

- Galerna Tres SS-1 2335 EHHL 222,59 398,00

- Galerna Uno SS-1 2331 EHEI 222,59 394,00

- Gandon Menduiña VI-5 8695 EFOR 180,00 500,00

- Garsa VI-5 9247 EGBL 170,00 490,00

- Garysa VI-5 9370 EEMP 169,00 490,00

- Goizalde Eder BI-4 138 EDQG 259,40 1 000,00

- Gorricho Primero BI-3 2850 EGHH 298,00 1 200,00

- Gorricho Segundo BI-3 2851 EGKK 298,00 1 200,00

- Hermanos Area VI-5 9101 EATZ 171,00 490,00

- Hermanos Rodriguez Novo GI-4 1985 EGZW 231,00 1 000,00

- Hermanos Solabarrieta SS-3 1230 EEBS 297,00 800,00

- Indiferente CO-2 3516 EGHF 183,00 800,00

- Inés de Castro VI-5 8819 EHZZ 227,00 725,00

- Isla de Santa CO-2 3194 EDHO 217,00 1 000,00

- Itxas Ondo BI-4 109 EFWX 254,86 1 200,00

- Jaqueton VI-5 8127 EDCT 300,00 700,00

- Jerusalén Argitasuna BI-2 2596 EFJC 272,95 900,00

- José Antonio y Manuel VI-5 9216 EFZT 150,00 490,00

- José Cesareo VI-5 8630 EEXY 184,98 460,00

- Juana de Castro VI-5 9182 EFYR 218,00 900,00

- Lagunak SS-1 2294 EGTN 280,00 1 195,00

- Lanfon SS-1 2251 EFYL 271,00 1 200,00

- Larandagoitia BI-2 2636 EFZR 239,80 900,00

- Laredo VI-5 8689 EFMA 182,00 400,00

- Larrauri Hermanos BI-4 79 EFEM 241,67 800,00

- Lazcano SS-1 2288 EGRK 311,00 795,00



- Legorpe BI-4 164 EGXS 295,94 1 200,00

- Leizare BI-4 116 EFGX 245,79 690,00

- Lembranza CO-2 3585 EGLM 192,00 980,00

- Lince CA-3 880 EDPU 202,22 250,00

- Lus Boreal BI-4 62 EFPU 230,20 597,00

- Madariaga SS-2 1672 EATS 187,65 400,00

- Manuel Pérez Pan VI-5 8616 EETM 196,00 500,00

- Manuel Plana VI-5 8639 EEYY 249,00 580,00

- Mañufe VI-5 8747 EFRR 148,71 400,00

- Mar Cuatro FE-4 2182 EDBM 207,22 800,00

- Mar de África VI-5 8140 EDDP 345,53 1 000,00

- Mar de Los Sargazos VI-5 8141 EDDS 345,53 1 000,00

- Mar de Mares GI-4 1850 EBVS 212,00 800,00

- Mar Menor VI-5 7635 EAYW 237,39 800,00

- Mari Conchi GI-4 1827 EFFU 210,00 600,00

- María Lusia Carral CO-2 3540 EFEX 223,00 1 000,00

- Maribel GI-4 1832 EFFW 210,00 600,00

- Marosa CO-2 3254 EECJ 281,00 730,00

- Mayi Cinco CO-2 3712 EAKL 294,00 900,00

- Medusa VI-5 9084 EEQG 217,00 800,00

- Mercedes Vieira VI-5 7756 EBTG 221,32 472,00

- Mero VI-5 7843 EBWV 196,94 196,00

- Mikel SS-1 2268 EGGU 278,00 597,00

- Molares Alonso VI-5 8288 EDJT 235,00 800,00

- Monte Alen SS-1 2289 EGMT 265,00 1 200,00

- Monte Carrandi BI-4 13 EEHM 145,18 191,00

- Monte Maigmo VI-5 8436 EAJM 215,00 575,00

- Monte San Adrián CO-2 3678 EHAO 246,00 900,00

- Monte San Alberto VI-5 8444 EDWG 269,00 1 000,00

- Monteveo CO-2 2839 EDLI 208,00 560,00

- Moraime CO-2 3597 EGUC 154,00 700,00

- Morriña VI-5 9352 EAGR 170,77 660,00

- Morruncho VI-5 8973 EHYR 177,00 490,00

- Naldamar Ocho GI-4 1844 EFXU 192,00 500,00

- Nautica BI-2 2651 EGCR 289,34 900,00

- Nuestra Señora de los
Remedios

BI-4 16 EEJJ 145,18 196,00

- Nuestra Señora de Ziarotza VI-5 8506 EEDY 237,02 590,00

- Nuevo Area Gil VI-5 9345 EDMR 170,00 600,00

- Nuevo Capero CO-2 3617 EDRQ 215,00 430,00

- Nuevo Jesús de Belén BI-4 83 EALJ 152,30 420,00

- Nuevo Jundina VI-5 8826 EFUI 168,00 585,00

- Nuevo Luz de Gascuña BI-4 82 EHZF 202,02 480,00

- Nuevo Luz del Cantábrico BI-4 81 ECAH 202,03 480,00

- Nuevo Maite ST-4 2485 EGHC 136,43 500,00

- Nuevo Niño de Belén BI-4 76 EADA 152,30 420,00

- Nuevo Virgen de la Pastora SS-1 2292 EGTH 310,00 1 200,00

- Nuevo Virgen del Coro SS-1 2293 EGSW 310,77 1 200,00

- Olabarriá SS-1 2192 EEXJ 289,00 1 200,00

- Oleaje SS-1 2046 EDPR 200,05 320,00

- Oleiros VI-5 9413 EAMU 266,00 1 200,00



- Olerama VI-5 8686 EFLK 198,35 600,00

- Orlamar CO-2 3590 EGMG 249,00 1 200,00

- Ormaza SS-2 1882 EGFT 291,57 1 100,00

- Osado FE-1 1803 EFZX 213,00 800,00

- Pakea Lurrean CO-2 3700 EAND 192,00 600,00

- Pargo VI-5 8101 EDBC 196,94 195,00

- Pattiuka GI-4 1735 EFQA 175,00 800,00

- Peixemar GI-4 1848 EAQL 253,00 950,00

- Pepe Barreiro VI-5 9718 EEGW 259,00 700,00

- Pescamar GI-4 1808 EDJG 253,00 950,00

- Pesmar GI-4 1759 EFTH 253,00 950,00

- Pintens VI-5 9164 EARG 164,00 600,00

- Pio Baroja SS-2 1829 EAAD 202,69 595,00

- Playa de Aldán VI-5 9055 EDFX 164,00 490,00

- Playa de Benquerencia GI-4 1845 EEYB 234,00 750,00

- Playa de Loira GI-4 1704 EEZP 199,73 500,00

- Puenteareas VI-5 8758 EAAV 245,82 590,00

- Punta de Purrustarri SS-1 2160 EFUH 256,00 1 000,00

- Punta Torrepía SS-1 2161 EADJ 256,00 1 000,00

- Purita VI-5 8447 EAQU 204,00 430,00

- Ramón GI-4 1815 EEQI 246,66 1 200,00

- Rescare VI-5 9129 EFWO 170,77 490,00

- Regil SS-2 1665 EDIA 187,65 400,00

- Revellin CU-1 1571 EDUW 241,00 660,00

- Ría de Aldán VI-5 9098 EDMH 164,95 490,00

- Ría de Marín FE-4 2162 EDDI 251,00 810,00

- Ría del Burgo CO-2 3237 EDVC 259,00 900,00

- Río Oitaven VI-5 9770 EAHK 206,97 600,00

- Rompeaolas SS-1 1964 EBZN 228,05 447,00

- San Antonino VI-5 8632 EEYD 184,98 400,00

- San Éduardo BI-4 103 EFFB 249,11 690,00

- Saturan Zar BI-4 110 EAZP 236,89 690,00

- Saudade VI-5 9152 EAGY 171,77 600,00

- Segundo Río Sil GI-4 1813 EDBX 167,00 750,00

- Siempre Quintanero VI-5 8715 EFSE 299,00 800,00

- Sierra Ancares CO-2 3541 EFZN 248,00 1 100,00

- Siete Villas SS-1 2186 EGBN 233,18 800,00

- Solabarrieta Anayak BI-4 126 EGBR 239,80 900,00

- Soneiro CO-2 2892 EEHF 198,00 600,00

- Toki Alay BI-4 115 EAGX 260,47 1 200,00

- Toki Argia BI-4 168 EHGM 310,47 1 200,00

- Txori Erreka SS-3 1373 EGUO 287,92 1 200,00

- Urarte SS-2 1626 EDEQ 187,65 400,00

- Urdiain VI-5 7198 EEYO 288,00 900,00

- Urgain-Bat BI-2 2685 EGOG 220,00 600,00

- Uricen Uno SS-1 2322 EGWZ 226,52 750,00

- Urre-Txindorra SS-1 2291 EGOW 280,00 1 195,00

- Valle de Achondo BI-3 2796 EEJG 288,00 1 193,00

- Valle de Arratia BI-3 2717 EFNC 254,00 1 060,00

- Ventisca SS-1 1966 EBZI 228,05 413,00



- Vera Cruz Segundo SS-1 2333 EHDL 235,00 1 137,00

- Versalles Primero SS-1 2295 EGOD 242,75 589,00

- Versalles Segundo SS-1 2313 EGPO 242,75 581,00

- Vilarino VI-5 8611 EESQ 131,00 290,00

- Villardevos GI-4 1783 EFVS 219,00 900,00

- Virgen de la Roca SS-2 2324 EGUT 248,00 1 200,00

- Virgen de Pastoriza MA-4 2836 EAEP 149,00 600,00

2. ÕNGEPÜÜGILAEVAD (99)

- Adviento CO-2 3544 EDVN 212,00 800,00

- Akilla Mendi BI-4 144 EEYF 230,00 700,00

- Aligote VI-5 7842 EBWW 200,34 352,00

- Almike SS-2 1770 EETT 204,00 800,00

- Ama Lur BI-4 196 EFZG 203,01 700,00

- Arbelaitz BI-4 113 EFXZ 236,89 690,00

- Azcárate Berria BI-4 117 EAFO 227,00 600,00

- Breogan CO-2 2881 EDYJ 158,00 200,00

- Brisas Pisuetinas GI-4 1763 EB-2779 103,42 280,00

- Centauro FE-1 1811 EGCQ 177,00 600,00

- Charolais ST-4 2516 EHAT 174,60 700,00

- Chirleu GI-4 1878 EFCG 209,00 750,00

- Costa Clara GI-4 1678 EEIJ 262,00 770,00

- Demikuko Ama BI-2 2609 EFZI 154,40 600,00

- Dolores Cadrecha GI-4 1981 EHBI 245,00 800,00

- Donas VI-5 8726 EFQC 148,00 400,00

- Elife GI-4 1770 EFUZ 191,00 600,00

- Ensenada de Portu Chiqui BI-4 6 EDZS 194,00 700,00

- Ereka SS-2 1886 EGFK 209,00 900,00

- Ermita de San Roque GI-4 1944 EGRD 194,00 800,00

- Euskal Berria SS-1 2253 EGDP 256,00 1 200,00

- Franper HU-3 1217 EAZQ 164,00 425,00

- Galateca GI-4 1874 EBYP 212,00 750,00

- Genita de Conderribon GI-4 2021 EHGI 216,00 1 000,00

- Goitia GI-4 2018 EHJD 486,00 1 500,00

- Goizalde Argia BI-4 167 EGWQ 234,10 1 000,00

- Gomistegui SS-1 2212 EFWN 205,00 500,00

- Gran Marinela BI-4 56 EFLX 168,00 450,00

- Hermanos Arias ST-4 2460 EGDB 218,00 1 000,00

- Hermanos Fernández Pino VI-5 8887 EHZR 213,60 600,00

- Hermanos García ST-4 2381 EFMV 153,00 570,00

- Horizonte Claro SS-1 2327 EHAN 239,00 1 180,00

- Idurre SS-3 1266 EEUF 153,43 565,00

- Illumbe SS-1 2233 EBYZ 205,00 500,00

- Ituarte SS-2 1818 EFSF 177,00 700,00

- Itxas Oratz BI-4 121 EFZC 223,00 900,00

- Jerusalén Argia BI-2 2509 EFTD 251,29 680,00

- José Domingo VI-5 8579 EERX 151,00 460,00

- José Luisa y Mari GI-4 1950 EGRX 223,50 1 000,00

- Juan Manuel Souto CO-2 3451 EFCW 134,79 510,00

- Las Nieves VI-5 7202 EGDN 220,00 550,00

- Laura y María FE-3 1855 EHEE 207,16 800,00



- Llave del Mar FE-2 2854 EHOU 199,00 750,00

- Madre de Cristo FE-1 1850 EDZH 166,70 430,00

- Madre Querida GI-4 1984 EHDV 199,00 700,00

- Manuel Herrerías ST-2 1400 EHOQ 148,01 675,00

- Manuko Ama SS-1 2226 EBWA 234,00 800,00

- Marcelo CO-2 3744 EGSU 137,70 700,00

- Mareton SS-1 1965 EBZH 228,05 580,00

- Marinela BI-4 124 EGAO 159,70 850,00

- Mariscador FE-2 2806 EEFM 176,00 860,00

- Martimuno Segundo SS-1 2257 EGFA 255,82 668,00

- Miya SS-3 1287 EFJR 231,00 550,00

- Monte Alleru SS-1 2256 EELK 278,00 1 200,00

- Monte Castelo SS-1 2271 EGIU 236,00 800,00

- Naldamar Seis CO-2 3745 EFEV 172,00 620,00

- Nemesia Santos GI-4 1796 EAXL 332,00 600,00

- Nico Primero FE-2 2853 EAHU 128,58 540,00

- Novodi Segundo VI-5 8716 EFSD 299,00 800,00

- Nuestra Señora de
Covadonga

BI-4 12 EEEW 145,18 400,00

- Nuevo Ebenecer GI-4 1838 EFKE 187,00 660,00

- Nuevo Playa de Cillero FE-2 2825 EEWO 167,00 850,00

- Nuevo Tontorramendi BI-4 136 EDDA 268,00 900,00

- Ormalomar SS-1 2323 EGVP 246,56 800,00

- Pardo GI-4 1963 EGWD 202,00 700,00

- Pellizar SS-1 2266 EGIN 249,00 750,00

- Peña Blanca SS-1 2234 EENS 207,00 650,00

- Peña de Burela FE-2 2824 EGNF 213,00 1 000,00

- Peña Verde SS-1 2319 EGSL 227,36 665,00

- Pepe Revuelta ST-4 2469 EGJX 142,80 640,00

- Pérez Vacas FE-1 1848 EHID 190,40 700,00

- Pilar Roca FE-2 2828 EGBT 264,20 1 000,00

- Pino Montero FE-2 2850 EHMK 185,00 600,00

- Plai Ederra BI-4 131 EGBD 250,00 800,00

- Playa de Laga BI-2 2671 EGFX 197,34 750,00

- Playa de Matalenas ST-4 2433 EFYF 149,00 800,00

- Playa de Samil BI-2 2693 EGSD 197,20 850,00

- Portillo la Sia ST-4 2511 EGZA 175,00 700,00

- Promontorio ST-4 2317 EEHI 156,00 480,00

- San Salvador de Guetaria SS-2 1653 EDHL 184,23 400,00

- Santillana de la Cabeza ST-4 2519 EHDM 174,58 250,00

- Seneivo Primero SS-1 2325 EGZT 226,22 900,00

- Sersermendi Barri BI-4 148 EGFW 260,61 772,00

- Siempre Ecce Homo FE-2 2843 EHAV 171,00 600,00

- Sueiras FE-2 2817 EGKM 264,20 840,00

- Sukari BI-2 2608 EFZH 154,46 600,00

- Terin GI-8 1235 EAAW 115,16 430,00

- Tojal FE-1 1873 EHTE 180,00 700,00

- Touro FE-1 1852 EFFO 226,00 600,00

- Txanka BI-2 2552 EFFS 220,00 800,00

- Uranondo BI-4 112 EFWI 225,16 597,00

- Urgain-Bi BI-2 2686 EGOH 220,00 600,00



- Valle de Fraga ST-4 2551 EAGN 199,60 850,00

- Veracruz GI-4 1767 EFTR 162,00 600,00

- Vianto Segundo ST-4 2466 EGEQ 125,21 500,00

- Villa de Sargadelos FE-2 2950 EGSV 137,00 750,00

- Virgen Amada SS-2 1659 EDMD 194,00 900,00

- Virgen de la Barquera ST-4 2392 EAFB 135,00 500,00

- Zorionak BI-2 2504 EFPR 251,00 680,00

X LISA

Ühinemisakti artikli 158 lõikes 3 sätestatud nimekiri

Laeva nimi Pardatähis Kutsung-
signaal

Kogu-
mahutavus

Mootori
võimsus

1. TRAALERID (22)

- Adarra VI-5 8337 EDOB 232,64 399,00

- Antonio San Pedro Segundo CO-6 2161 EBWX 188,00 1 200,00

- Arrospe SS-2 1398 EGOC 151,00 360,00

- Bidebieta SS-2 1531 EAEO 253,18 398,00

- Cabo Higuer SS-2 1668 EDPG 189,00 400,00

- Capitán Jorge GI-4 1608 EDVD 178,00 550,00

- Cruz de San Marcial VI-5 8333 EDNY 208,00 390,00

- Goierri GI-4 1897 EGCB 268,40 1 000,00

- Gure Ametsa SS-1 2198 EABR 383,00 1 200,00

- Herrera SS-2 1532 EAEW 253,18 393,00

- Ipparalde BI-4 64 EFNT 157,90 350,00

- Ipartza BI-4 63 EFNU 157,90 350,00

- Lasa SS-2 1745 EEOI 296,38 1 200,00

- María Consuelo SS-2 1454 EBRJ 155,64 420,00

- Narrica VI-5 8345 EDOR 232,64 396,00

- Nuestra Senora de Bitarte ST-4 2252 EDKT 178,00 800,00

- Nuevo Machichaco SS-2 1769 EEQM 192,00 450,00

- Palmira CO-2 3638 EHJM 250,00 1 170,00

- Quince de Mayo CO-2 3603 EGPC 249,00 1 170,00

- Rosa Madre GI-4 1957 EGUJ 248,00 1 170,00

- Uli SS-2 1397 EGOI 151,00 360,00

- Urnieta VI-5 8261 EDJE 295,97 666,00

2. ÕNGEPÜÜGILAEVAD (11)

- Costa de Oro GI-4 1933 EGHJ 159,35 565,00

- Favonio CO-2 2833 EDSO 244,00 700,00

- Manuel Echeverría BI-1 2657 EBWH 159,10 400,00

- Manuel Marino GI-4 1998 EAFZ 114,00 430,00

- Monte Udalaitz SS-2 1456 EFHW 222,23 900,00

- Noche de Paz BI-2 2422 EEJI 122,00 330,00

- Norte Sur CO-2 3564 EELP 229,53 800,00

- Playa de Brela FE-2 2832 EEOQ 179,00 700,00

- Sedal CO-2 3743 EEEN 223,28 800,00

- Virgen de la Franqueira SS-2 1673 EDEM 185,50 450,00

XI LISA

Ühinemisakti artikli 163 lõikes 3 nimetatud tehniline menetlus



a) Teadete edastamise süsteem kõikide artikli 158 lõikes 1 osutatud ICES jagudes asjaomastele pädevatele asutustele mõnda nimetatud jaosse
sisenemisel, sealt lahkumisel ja laevade liikumisel kõnealuste rajoonide piires.

b) Teadete edastamise süsteem raadio või teleksi kaudu artiklis 158 osutatud laevade, samuti sardiinipüügi-, õngepüügi- ning anšoovisepüügilaevade
saagi kohta artikli 158 lõikes 1 osutatud jagudesse sisenemisel või sealt lahkumisel ja vähemalt iga seitse päeva järel, ilma et see piiraks määruste
(EMÜ) nr 2057/82 ja (EMÜ) nr 2807/83 kohaldamist.

XII LISA

Ühinemisakti artikli 168 lõikes 4 sätestatud nimekiri

Hispaania ettevõtja Laeva nimi Kogumahutavus
(tonnides)

LÕUNA-AAFRIKA

Pescanova SA Harvest Planet 494

Harvest Aries 1 359

Harvest Hercules 1 600

Harvest Colombus 820

ARGENTINA

Santodomingo e Hijos SA Api II 1 570

Api III 1 200

Api IV 1 570

Viernes Santo 280

Sábado Santo 280

Antártida 1 180

Pesquera Vasco Gallega SA Urquil 1 338

Pesqueros de Altura SA Usurbil 1 338

Conservación de alimentos SA Corcubion 929

Congeladores Atlantico Sur SA Ila 1 276

Joluma 454

Pescatlántica SA Ribera Gallega 1 360

Armad. Proc. Asoc. Suratlántico SA Arcos 2 306

Aracena 2 306

Ribera Vasca 2 227

Alvamar SA Alvamar I 1 272

Alvamar II 1 990

Alvamar III 276

Álvarez Entrena SA Conarpesa I 860

Conarpesa II 860

Conarpesa III 270

Capital Guiachimo 279

Conarpesa V 270

Moric SA Caaveiro 2 327

Pesqueras Reunidas SA Pesuarsa II 1 517

Casa Ciriza SA Marcelina de Ciriza 2 625

Virgen de la Estrella 1 078

Pescanova SA Mataco 2 431

Promociones Pesqueras SA Lapataia 1 073



Uchi 700

Pesquerías españolas de bacalao SA Santa Eugenia 1 606

Santa Rita 1 300

AUSTRAALIA

Pescanova SA Newfish I 136

Newfish II 136

TŠIILI

Pesquerías industrial gallega SA Álamo 667

Salvador Barreras Masso Barreras Masso II 1 284

Cenal SA Miño 2 715

Pescanova SA Betanzos 1 534

ECUADOR

Conservas Garavilla SA Isabel II 823

Isabel IV 823

EKVATORIAAL-GUINEA

Diego Grimaldi SA Bioko 357

Elobey 174

Corisco 194

IIRI

Pescanova SA Dunboy 266

Dursey 266

Dinish 266

La Marea 168

Castletown 364

Pesquerías Alonso SA Villamanin 269

Alonso Vega 248

Hijos de Ángel Ojeda SA Monte Marín 231

SA Pescacruña El Orzán 210

MAROKO

Pesquerías Gaditanas de Gran Altura SA Farah II 239

Karima 239

Agasa SA Tisli 299

Tildi 218

Sid Tijani 239

El Aunate 493

Frigoríficos Santa Pola SA Zineb 270

Pesquera Covadonga SA Berrechid I 263

Berrechid IV 257

Pesqueras Arnoya SA Ernabice 182

Mendiola 181

Pastain 181

Arnoya I 271

Pesquerías de Barbate SA Antar 250

Pescaven Dos SA Diana Rosal 286

Almudena Rosal 286

Multimar SA Agadir 1 162

Agadir 2 162

Agadir 3 162

Agadir 4 162

Agadir 5 162



Agadir 6 162

Agadir 7 162

Agadir 8 162

Agadir 9 162

Agadir 10 162

Agadir 11 151

Agadir 12 151

Agadir 13 151

Agadir 14 151

Petit-Sol SA Reda I 248

Tarpon SA Reda III 280

Pescatlantica SA Reda IV 205

Pesquerías del Sureste SA Larache 266

Emegesa SA Reda II 274

Marítima del Berbes SA Mounia 227

Leila 279

Marítima del Miño SA Oufouk 227

Maruxia SA Nassim 279

Pesquera Landa SA Jawhara 227

Gestión y Pesca Malak 138

Malika 254

Pesquera Casal SA Safi 266

Pescafer SA Bahia 245

Reyte SA Virginia 181

Pesquerías Gaditanas Gran Altura SA Fadela 239

Albirbez SA Asilah 284

Loukos 276

Juan Fernández Arevalo Tarfaya 181

Medhia 181

Martil 181

MAURITAANIA

Puerta Oviedo SA Mahapu I 249

Mahapu II 220

Mahapu III 284

Mahapu IV 293

SA Eduardo Vieira Magasa I 285

Surpesca SA Ouadane II 295

Ouadane III 295

Pescanova SA Mahanova II 350

Mahanova IV 292

Mahanova V 472

Mosqui 494

MEHHIKO

Pesquerías españolas de bacalao SA y SA
Pesquera industrial gall

Pescamex I

Pescamex II

666

666

SA Pesquera industrial gallega Alpes 747

Cía. Atlántica pesca altura SA Avior 765

SA Posquera industrial gallega Nuevo Mundo 667

Pesquerías españolas de bacalao Santa Matilda 1 360

Santa Paula 1 360



Arriscado 1 480

Esguio 1 480

MOSAMBIIK

Pescanova SA Oca 291

Oya 291

Oza 291

Fontao 291

Sistallo 291

Lemos 523

Andrade 523

Pambre 523

Sobroso 582

Soutomayor 582

Crisfer 251

Río Saiñas 251

NAMIIBIA

Pescanova SA Noguerosa 741

PERUU

Pesquerías Españolas de bacalao SA Brincador 1 330

Cernello 1 330

ÜHENDKUNINGRIIK

Mariscos del Cantábrico SA Lady Crab 31

Cantidubi 43

Pesqueras Usoa SA Invention 186

Pesquerías Bens SA María Victoria Moyano 243

Machet SA Grey Gate 217

Blue Gate 240

Interpesco SA Trueiro 285

Abrente 225

Itxaso 205

Ondar Eder SA Eder Sands 270

Jose Luis Couceiro Gaztelutarrak 188

Tarkis Pesquera SA Saladina 233

Pesquera Laurak Bat SA Slebech 277

Slebech Two 188

Slebech Three 277

Milford Star 202

Pesquera Nimar SA Willing boy 210

Mar SA Casual 207

José González Lestao José Dolores 213

Miguel Piñeiro Nogueira Pescalanza 181

José San Martín e Hijos CB Boga 228

Domingo Fernández Vila Playa de Coroso 219

Mani Lisa 243

Pablo Ordóñez Soto Robrisa 254

Fomento Pesquero del Noroeste SA Santa Susana 243

Fomento de la Pesca SA Sasoeta 249

Marbasa SA Greenland 200

Ondarruman 200

Pesquera Intxorta SA Itxas 355



Pesquera Zaldupe SA Talay Mendi 233

Eloy García Santiago Arrichu 256

Salvador Aguirregomezcorta y Cía. Mountain Peak 210

Pesqueras Arrain SA White Sands 206

Explotaciones pesqueras SA Miquelon Express 418

Belarmino Fdez. Cabodevilla Sibon 204

Fremar SA Akarlanda 264

Estornino 322

Noratlántica de pesca SA Salmedina 302

Terceiro Rio Sil 216

Juan Fermín Santos Fernandez Magallanes 272

Manuel Fernández Fdez. y Otros Lephreeto 206

Prego y Echeverría SA Juan Mari 257

Jositan 294

José Ferradas Comedeiro Jomar 247

Pesquera Mugardesa SA Mari-Geni 340

Pascual Alabau Navarro Ciudad de Valverde 253

Juan R. Parada Castineira Ntra. Sra. de Gardotza 198

Pesquera Antxine SA Ama Antxine 279

Kuko SA Kuko 251

SENEGAL

Martín Vázquez SA Fayda 271

Andando 269

Lawtan 288

Nettali 288

Ribarosa IV 270

Álvarez Entrena SA Senemar I 249

Senemar II 272

Senemar III 272

Senemar IV 299

Senemar V 290

URUGUAY

Pescanova SA Río Solís 350

Pesquerías españolas de bacalao SA Santa Marina 1 306

Santa Elisa 1 280

XIII LISA

Ühinemisakti artiklis 174 sätestatud nimekiri

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus

03.01 Värske (elus või surnud), jahutatud või külmutatud kala:

B. Mereveekalad:

I. Terved, peata või tükeldatud:

h) tursk (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)

1. Värske või jahutatud

t) merluus (Merluccius spp.):

1. Värsked või jahutatud

- merluus (Merluccius merluccius)



ex u) putassuu (Micromesistius poutassou või Gadus poutassou):

- värske või jahutatud

ex v) muu:

- hobumakrell (stauriid) (Trachurus trachurus), värske või jahutatud

II. Kalafilee:

ex a) värske või jahutatud:

- tursk (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)

03.02 Kuivatatud, kuiv- või märgsoolatud kala, külm- või kuumsuitsukala:

A. Kuivatatud, kuiv-või märgsoolatud:

I. Terve, peata või tükeldatud:

ex b) tursk (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)

- kuivatamata, soolatud

03.03 Vähilaadsed ja molluskid (puhastatud või puhastamata), värsked (elusad
või surnud), jahutatud, külmutatud, kuiv-või märgsoolatud või
kuivatatud; vees keedetud vähilaadsed (puhastamata):

A. Vähilaadsed:

III. Krabid ja mageveekogude vähid:

ex b) muud:

- roosa ämblikkrabi (Maia squinado), värske (elus)

B. Molluskid:

IV. Muud:

b) muud:

ex 2. Muud:

- veenuskarbid (Venus gallina), värsked või jahutatud

XIV LISA

Ühinemisakti artiklis 176 sätestatud nimekiri

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus

03.01 Värske (elus või surnud), jahutatud või külmutatud kala:

B. Mereveekalad:

I. Terved, peata või tükeldatud:

h) tursk (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)

1. Värske või jahutatud

p) anšoovis (Engraulis spp.):

1. Värske või jahutatud

t) merluus (Merluccius spp.):

1. Värske või jahutatud

2. Külmutatud

u) putassuu (Micromesistius poutassou või Gadus poutassou):

ex v) muu:

- hobumakrell (stauriid) (Trachurus trachurus), värske või jahutatud

II. Kalafilee:

ex a) värske või jahutatud:

- tursk (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)

b) külmutatud:

9. merluus (Merluccius spp.)

03.02 Kuivatatud, kuiv- või märgsoolatud kala, külm- või kuumsuitsukala:

A. Kuivatatud, kuiv- või märgsoolatud:



I. Terve, peata või tükeldatud:

ex b) tursk (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)

- kuivatamata, soolatud

03.03 Vähilaadsed ja molluskid (puhastatud või puhastamata), värsked (elusad
või surnud), jahutatud, külmutatud, kuiv- või märgsoolatud või
kuivatatud; vees keedetud vähilaadsed (puhastamata):

A. Vähilaadsed:

III. Krabid ja mageveekogude vähid:

ex b) muud:

- roosa ämblikkrabi (Maia squinado), värske (elus)

B. Molluskid:

IV. Muud:

b) muud:

ex 2. Muud:

- veenuskarbid (Venus gallina), värsked või jahutatud

XV LISA

Ühinemisakti artikli 177 lõikes 3 sätestatud nimekiri

a) AJUTISED ERANDID MÄÄRUSEST (EMÜ) nr 288/82

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus Üldkvoot
(1986)

25.03 Igat liiki väävel (v.a sublimeeritud, sadestatud ja
kolloidne väävel)

19 309 tonni

29.03 Süsivesinike sulfoneeritud, nitreeritud või nitroseeritud
derivaadid:

33 tonni

B. Nitreeritud või nitroseeritud derivaadid:

ex I. Trinitrotolueenid ja trinitronaftaleenid:

- trinitrotolueenid

35.05 Dekstriinid ja dekstriinliimid; lahustuvad või röstitud
tärklised; tärklisliimid

4 tonni

36.01 Püssirohud 2 tonni

36.02 Valmislõhkeained, v.a püssirohud 1 500 tonni

ex 36.04 Süütenöörid; detoneerivad nöörid; löök- või
detonaatorkapslid; sütikud; detonaatorid

4 tonni

36.05 Pürotehnilised tooted (näit ilutulestikud, raudtee
udusignaalid, süütelaengud, raketid sademete
reguleerimiseks)

9,3 tonni

36.06 Tuletikud (v.a bengali tikud) 1 050
miljonit
ühikut

39.02 Polümeer- ja kopolümeertooted (näit polüetüleen,
polütetrahaloetüleenid, polüisobutüleen, polüstüreen,
polüvinüülkloriid, polüvinüülatsetaat,
polüvinüülkloroatsetaat jm polüvinüülderivaadid, polü-
akrüül ning polümetakrüülderivaadid,
kumaroonindeenvaigud):

1 042 tonni

C. Muud:

I. Polüetüleen:

ex b) muul kujul:

- jäätmed, lõikmed ja puru

ex II. Polütetrahaloetüleenid:

- jäätmed, lõikmed ja puru

ex III. Polüsulfohaloetüleenid:

- jäätmed, lõikmed ja puru

ex IV. Polüpropüleen:



- jäätmed, lõikmed ja puru

ex V. Polüisobutüleen:

- jäätmed, lõikmed ja puru

VI. Polüstüreen ja stüreeni kopolümeerid

ex b) muul kujul:

- jäätmed, lõikmed ja puru

VII. Polüvinüülkloriid

ex VIII. Polüvinüülideenkloriid; vinüülideenkloriidi
kopolümeer vinüülkloriidiga:

- jäätmed, lõikmed ja puru

ex IX. Polüvinüülatsetaat:

- jäätmed, lõikmed ja puru

ex X. Vinüülkloriidi kopolümeerid vinüülatsetaadiga:

- jäätmed, lõikmed ja puru

ex XI. Polüvinüülalkoholid, polüatsetaalid ja -eetrid:

- jäätmed, lõikmed ja puru

ex XII. Akrüül- ja metakrüülpolümeerid ning
akrüülmetakrüüli kopolümeerid:

- jäätmed, lõikmed ja puru

ex XIII. Kumaroon-, indeen- ja kumaroonindeenvaigud:

- jäätmed, lõikmed ja puru

XIV. Muud polümeer- ja kopolümeertooted:

ex b) muul kujul:

- jäätmed, lõikmed ja puru

39.07 Rubriikides nr 39.01-39.06 kirjeldatud materjalidest
tooted:

B. Muud:

2 025 244
eküüd

I. Regenereeritud tselluloosist

III. Tahkest proteiinist

V. Muudest materjalidest:

a) poolid jms tooted foto- ja kinofilmile või lintidele jms
rubriiki nr 92.12 kuuluvatele materjalidele

c) korsetivarvad jms tooted rõivastele või rõivamanustele

ex d) muud:

- v.a õhukindlad kaitserõivad radiatsiooni või radioaktiivse
saaste eest, ilma hingamisaparaadita (sh gaasimaskide
jms respiraatoriteta)

42.02 Reisitarbed (näiteks reisikohvrid, rõivakohvrid,
kübarakarbid, reisi- ja seljakotid), kandekotid, käekotid,
ranitsad, mapid, rahakotid, rahataskud, tualett-tarvete
kotid, tööriistakotid, tubakakotid, taskud, kohvrid, karbid
(näiteks relvade, muusikariistade, binoklite, ehete,
pudelite, kraede, jalatsite, harjade tarbeks) jm
analoogsed ümbrised nahast või plastnahast,
vulkaniseeritud kiust, lehtplastikust, papist või tekstiilist

331 tonni

66.03 Rubriikides nr 66.01 või 66.02 nimetatud toodete osad,
kaunistused ja lisandid:

30,6 tonni

B. Karkassid, sh varrele monteeritud karkassid

69.14 Muud tooted 7,3 tonni

71.12 Väärismetallist või plakeeritud väärismetallist juveeltooted
ja nende osad

5 329 591
eküüd

71.15 Tooted pärlitest, vääris- või poolvääriskividest
(looduslikest, tehis- või taastatud kividest)

5 862 550
eküüd

71.16 Juveeltoodete imitatsioonid 1 687 704
eküüd

73.32 Rauast või terasest poldid, mutrid (sh poldi- ja
kruvipead), keermega või ilma, kruvid (sh kruvikonksud
ja -rõngad), needid, tüüblid, splindid jms tooted; rauast
või terasest seibid (sh vedruseibid)

205 tonni

73.38 Rauast või terasest majapidamistarbed, sanitaartehnilised 239 tonni



tooted ja nende osad; raud- või terasvill;
nõudepesunuustikud, küürimis- või poleerimispadjakesed
ja -kindad jms, rauast või terasest:

B. Muud

82.02 Saed (mittemehaanilised) ning käsi- ja masinsae lehed
(sh hammastamata saelehed)

99 tonni

82.03 Tangid (sh lõiketangid), näpitsad, pihid, metallikäärid,
polditangid jms käsi-tööriistad; augurauad; torulõikurid;
käsimutrivõtmed (v.a kraanivõtmed); viilid ja rasplid

98 tonni

82.04 Käesoleva grupi muudes rubriikides nimetamata käsi-
tööriistad, sh klaasilõiketeemandid; leeklambid, alasid;
kruustangid ja pitskruvid, v.a tööpinkide osad ja seadised;
teisaldatavad ääsid; käsiajamiga või pedaaliga käiad
(raamidega)

143 tonni

82.05 Vahetatavad tööinstrumendid käsi-tööriistade, mootoriga
tööriistadele või tööpinkidele (näiteks pressimiseks,
stantsimiseks, puurimiseks, keermestamiseks jne), sh
metallistantside ja -presside tööinstrumendid,
tööinstrumendid kivi- või pinnasepuuride jaoks,
lõiketeraga:

51 tonni

ex A. Mitteväärismetallist:

- v.a:

- kivi- või pinnasepuurimisinstrumendid

- metallitöös kasutatavate kiirlõiketerasest puurid

- augustusriistad

- puurid, lõikurid ja lõikepead, v.a metallitöö jaoks

82.09 Lõiketeradega noad, hammastatud või mitte (sh aianoad),
v.a rubriigis nr 82.06 nimetatud noad ja nende lõiketerad:

1 tonn

B. Noaterad

ex 85.02 Elektromagnetid; püsimagnetid ja nende erimaterjalist
toorikud; elektro- või püsimagnetitega klammerdid jms
kinnitusvahendid; elektromagnetilised ühendusmuhvid,
sidurid, kiirusregulaatorid, pidurid; elektromagnetilised
tõsteseadmed:

173 tonni

- püsimagnetid ja nende erimaterjalist toorikud

85.14 Mikrofonid ja nende alused; valjuhääldid; elektrilised
madalsagedusvõimendid:

18 014 016
eküüd

ex B. Muud:

- valjuhääldid, võimendid ja nende osad

85.18 Elektrikondensaatorid, fikseeritud või muudetava
mahtuvusega

240 tonni

85.19 Elektrilised lülitusseadmed, elektrilised katkestid ja
kaitseseadmed vooluahelatele (näiteks lülitid, releed,
kaitsmed, valguse- ja impulsipiirajad, pistikud,
lambipesad, harukarbid); püsitakistid või muudetava
takistusega takistid (sh potentsiomeetrid), v.a
soojustakistid; trükilülitused; lülituskilbid (v.a
telefonikeskjaamad) ja kontrollpaneelid

953 tonni

85.21 Termo-, külm- või fotokatoodiga elektronlambid ja
elektronkiiretorud (näiteks aur- või gaastäitega lambid ja
torud, kineskoobid, televisioonikaamerate
elektronkiiretorud, elavhõbealaldid); fotoelemendid;
kokku monteeritud piesoelektrilised kristallid; dioodid,
transistorid jms pooljuhtseadised; valgusdioodid;
elektroonsed mikrolülitused:

46 tonni

B. Fotoelemendid, sh fototransistorid

89.01 Veesõidukid, mis käesoleva grupi järgmistesse
rubriikidesse ei kuulu:

B. Muud:

26 647 963
eküüd

II. Muud:

ex a) massiga kuni 100 kg:

- v.a lõbusõidu- ja spordilaevad

ex b) muud:

- v.a lõbusõidu- ja spordilaevad

89.02 Spetsiaalsed puksiirlaevad (vedur- ja tõukurlaevad):

B. Tõukurlaevad



89.03 Tulelaevad, tuletõrjelaevad, bagerid, ujuvkraanad ja
muud eriotstarbelised alused, mille navigeerimine on
allutatud põhifunktsioonile; ujuvdokid; ujuvad või
süvistatavad puurimis- ja tootmisplatvormid

90.01 Läätsed, prismad, peeglid jm optikatooted mistahes
materjalist, kokku monteerimata (v.a optiliselt töötlemata
klaasist); polariseerivatest materjalidest lehed ja plaadid

1 225 806
eküüd

90.04 Prillid, näpitsprillid, lornjetid, kaitseprillid jms optikariistad
nägemist kaitsva, korrigeeriva vms toimega või ilma

808 321
eküüd

92.11 Grammofonid, diktofonid jm helisalvestus- ning -
taasesitusseadmed, sh plaadimängijad ja magnetofonid,
helipeaga või ilma; televisioonis kasutatavad pildi- ja
helisalvestus- ning -taasesitusseadmed:

88 826 512
eküüd

A. Helisalvestus- ja -taasesitusseadmed:

ex I. Helisalvestusseadmed:

- magnetofonid ainult lindistamiseks

II. Helitaasesitusseadmed

III. Kombineeritud helisalvestus- ja -taasesitusseadmed

B. Televisioonis kasutatavad pildi- ja helisalvestus- ning -
taasesitusseadmed

92.13 Muud rubriiki nr 92.11 kuuluvate aparaatide osad ja
lisaseadmed

93.01 Külgrelvad (näiteks mõõgad, pistodad ja täägid), nende
osad ning tuped

2 tonni

93.02 Revolvrid ja püstolid 1 600 ühikut

93.04 Muud tulirelvad, sh raketipüstolid, püstolid ja revolvrid
paukpadrunitega tulistamiseks, liiniheitjad jm

8000 ühikut

93.05 Muud relvad, sh õhu-, vedru- jms püstolid, püssid ning
haavlipüssid

12 tonni

93.06 Relvade osad, sh püssitorud, kuid v.a külgrelvad 1,5 tonni

93.07 Pommid, granaadid, torpeedod, miinid, kaugjuhitavad
relvad, reaktiivmürsud jms sõjamoon, nende osad;
laskemoon ja selle osad, sh kuuli- ja padrunitropid;
laskemoonaks valmistatud tinakuulid

126 tonni

97.02 Nukud 355 306
eküüd

b) JAAPANI SUHTES KOHALDATAVAD AJUTISED ERANDID MÄÄRUSEST (EMÜ)
nr 288/82 (Täiendav loetelu käesoleva lisa a-osas esitatule)

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus Üldkvoot
(1986)

48.07 Paber ja papp, immutatud, pinnakattega, värvitud või
dekoreeritud pinnaga või pealetrükiga (v.a gruppi 49
kuuluv trükikiri), rullides või lehtedena:

50 tonni

ex D. Muu:

- isekopeeruv paber

ex 48.13 Kopeerpaber jm kujutist ülekandev paber (kopeeraparaadi
šabloonid), lehtedena, karpi pakituna või mitte

25 tonni

ex 68.06 Looduslikud või tehisabrasiivterad ja -pulber, tekstiilist,
paberist, papist või mõnest muust materjalist alusel,
vajaliku vormi saavutamiseks lõigatud, õmmeldud või
muul moel töödeldud, või töötlemata:

3 tonni

- ainult tekstiilalusel

70.13 Klaasist laua- ja kööginõud, tualett- ja kontoritarbed,
sisekujunduses kasutatavad klaasesemed jms klaastooted
(v.a rubriiki nr 70.19 kuuluvad tooted)

176 tonni

73.02 Rauasulamid: 780 tonni

B. Ferroalumiinium, ferrosilikoalumiinium,
ferrosilikomangaanalumiinium

C. Ferrosiliitsium

D. Ferrosilikomangaan

E. Ferrokroom

ex G. Muud:



- ferrovanaadium

73.07 Raud- või terasbluumid, -toorikud, -tahvlid ja -lehed (sh
valgepleki lehed); raua- ja terasesepised:

765 tonni

A. Bluumid ja toorikud:

II. Sepistatud

B. Tahvlid ja lehed (sh valgeplekilehed)

II. Sepistatud

73.12 Raud- või teraslindid, kuum- või külmvaltsitud: 830 tonni

A. Kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata

II. Muud

C. Plakeeritud, pinnatud või muul viisil töödeldud pinnaga:

I. Hõbetatud

II. Glasuuritud

III. Tinatatud

b) muud

IV. Tsingitud või pliitatud

V. Muu (näiteks vasetatud, kunstlikult oksüdeeritud,
lakitud, nikeldatud, läikega kaetud, plakeeritud,
parkeriseeritud, trükitud)

a) plakeeritud, kuid edasi töötlemata

2. Külmvaltsitud

b) muu

D. Muul viisil vormitud või töödeldud (näiteks
perforeeritud, töödeldud servaga, kokku liidetud)

73.13 Raud- või terasplekk, kuum- või külmvaltsitud: 52 tonni

A. Muu plekk:

IV. Plakeeritud, pinnatud või muul viisil töödeldud
pinnaga:

a) hõbetatud, kullatud, plaatinaga kaetud või glasuuritud

V. Muul viisil vormitud või töödeldud:

a) mingikujuliseks lõigatud või töödeldud:

1. hõbetatud, kullatud, plaatinaga kaetud või glasuuritud

b) muu, v.a rullitud plekk

73.14 Raud- või terastraat, pinnatud või pindamata, isoleerimata 1 250 tonni

73.18 Raud- või terastorud ja nende toorikud (v.a valumalmist),
v.a kõrgsurveveetorud:

2 622 tonni

ex A. Tsiviillennunduses kasutatavad torud, gaaside või
vedelike jaoks, külgeühendatud liitmikega:

- keermeta, ühtlase seinapaksusega terasesulamist torud,
mille süsinikusisaldus massist on 0,90-1,15%,
kroomisisaldus massist 0,50-2% ja molübdeenisisaldus
massist on kuni 0,50%,
v.a alamrubriiki B I kuuluvad torud,
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- õmblusteta või keevitatud, ümmarguse ristlõikega,
välisläbimõõduga üle 406,4 mm,c

- õmblusteta või keevitatud, ümmarguse ristlõikega,
välisläbimõõduga kuni 406,4 mm:

- kõrgsurvenafta- ja gaasijuhtmedc

- muhvide ja äärikutega varustatud torudc

B. Muu:

I. Keermeta, ühtlase seinapaksusega, töötlemata,
õmblusteta, ümmarguse ristlõikega torud, mis on
ettenähtud ainult teistsuguse ristlõike ja seinapaksusega
torude valmistamiseks

II. Keermeta, ühtlase seinapaksusega kuni 4,50 m
pikkused terasesulamist torud, mille süsinikusisaldus
massist on 0,90-1,15%, kroomisisaldus massist 0,50-2%
ja molübdeenisisaldus massist on kuni 0,50%, v.a
alamrubriiki B I kuuluvad torud



ex III. Muu:

- alamrubriigis B II nimetatud iseloomulike omadustega
torud, mis on pikemad kui 4,50 m

- elektrijuhtmed

- õmblusteta või keevitatud, ümmarguse ristlõikega,
välisläbimõõduga kuni 406,4 mm:

- kõrgsurvenafta- ja gaasijuhtmed

- muhvide ja äärikutega varustatud torud

73.25 Keerutatud traat, trossid, põimitud lint, tropid jms, rauast
või terasest, v.a isoleeritud elektrikaablid

25 tonni

74.07 Vasktorud ja nende toorikud; vasest õõnesprofiilid 709 tonni

82.05 Vahetatavad tööinstrumendid käsi-tööriistadele,
mootoriga tööriistadele või tööpinkidele (näiteks
pressimiseks, stantsimiseks, puurimiseks,
keermestamiseks jne), sh metallistantside ja -presside
tööinstrumendid, tööinstrumendid kivi- või pinnasepuuride
jaoks, lõiketeraga:

60 tonni

ex A. Mitteväärismetallist:

- kivi- või pinnasepuurimisinstrumendid

- metallitöös kasutatavad tööriistad:

- kiirlõiketerasest puurid

- augustusriistad

- muud tööriistad:

- puurid

- lõikurid ja lõikepead

B. Metallkarbiidid

C. Teemandist või aglomeeritud teemandist

D. Muust materjalist

82.06 Noad ja lõiketerad masinate ning seadmete jaoks 91 tonni

82.07 Tööriistade otsikud ja nende plaadid, prussid jms,
tööriistale monteerimata, paagutatud metallkarbiididest
(näiteks volframkarbiidost, molübdeenkarbiidist või
vanaadiumkarbiidist)

5 tonni

82.08 Kohviveskid, hakkmasinad, mahlapressid jm mehaanilised
seadmed toidu ja jookide valmistamiseks ning
serveerimiseks, massiga kuni 10 kg

5 tonni

82.11 Habemenoad, terapardlid ja nende terad (sh terade
toorikud lintidena või mitte)

4 tonni

ex 82.13 Muud lõikeriistad (näiteks aiakäärid, juukselõikusmasinad,
lihunikunoad, paberinoad); maniküüri- ja pediküüritarvete
komplektid ning maniküüri- ja pediküüritarbed (sh
küüneviilid):

4 tonni

- v.a juuste käsilõikusmasinad; maniküüri- ja
pediküüritarvete komplektid ning maniküüri- ja
pediküüritarbed

82.15 Rubriikides nr-d 82.09, 82.13 või 82.14 nimetatud
toodete mittevääris metallist käepidemed

1 tonn

83.01 Mitteväärismetallist lukud (võtmega,
koodkombinatsiooniga või elektriliselt toimivad) ja nende
osad; lukkudega mitteväärismetallist raamid
käekottide,kohvrite jms jaoks ning selliste raamide osad;
mitteväärismetallist võtmed eespool nimetatud toodete
jaoks

6 tonni

ex 84.24 Põllu- ja aiatöömasinad maa ettevalmistamiseks ning
kultiveerimiseks (näiteks adrad, äkked, kultivaatorid,
väetise- jm külvikud); rullid spordiväljakute ja
muruplatside korrashoiuks:

136 tonni

- v.a adrad, kobestid, kultivaatorid, äkked, puurid,
istutus- ja ümberistutusseadmed, väetisekülvikud ning
sõnnikulaoturid ja nende osad

ex 84.25 Masinad põllukultuuride koristuseks ning viljapeksuks,
põhu- ning heinapressid; muru- ja heinaniidumasinad;
seadmed kanamunade, tera- ning kaunviljade jm
põllumajandussaaduste puhastamiseks, sorteerimiseks ja
praakimiseks, v.a rubriigis nr 84.29 nimetatud leivavilja
jahvatamiseks kasutatavad seadmed:

102 tonni



- niidukid muruplatside, parkide ning spordiväljakute
korrashoiuks

84.45 Seadmed metallide või metallkarbiidide töötlemiseks, v.a
rubriikides nr-d 84.49 ja 84.50 nimetatud seadmed:

183 tonni

B. Elektroerosiooni jm elektriliste protsesside toimel
töötavad seadmed; ultraheliseadmed:

I. Kodeeritud informatsiooniga käivitatavad

C. Muud seadmed:

I. Metallitreipingid:

a) kodeeritud informatsiooniga käivitatavad

II. Sisetreipingid

a) kodeeritud informatsiooniga käivitatavad

III. Pikihöövelpingid

a) kodeeritud informatsiooniga käivitatavad

IV. Risthöövel-, püsthöövel-, kammlõike-, mahalõike- ja
saagpingid:

a) kodeeritud informatsiooniga käivitatavad

V. Jahvatus- ja puurimisseaded

a) kodeeritud informatsiooniga käivitatavad

VI. Teritus-, lihvimis-, hoon-, soveldus-, poleerpingid jm
lihvkivide, abrasiivide ning poleerimisvahendite abil
töötavad tööpingid:

a) mikromeetrilise reguleerimisseadisega käesoleva grupi

2. lisamärkuse tähenduses

VII. Koordinaatpuurpingid

a) kodeeritud informatsiooniga käivitatavad

VIII. Hambalõikepingid:

a) silindrilistele hammasratastele:

1. Kodeeritud informatsiooniga käivitatavad

b) muudele hammasratastele

1. Kodeeritud informatsiooniga käivitatavad

IX. Pressid, v.a rubriigi nr 84.45 alamrubriikides C X ja C
XI nimetatud seadmed

a) kodeeritud informatsiooniga käivitatavad

X. Metallipainutus-, õgvendus-, servamis-, lõike-,
augustamis- ja rihvelpingid:

a) kodeeritud informatsiooniga käivitatavad

XI. Sepistamis- ja stantsimismasinad

a) kodeeritud informatsiooniga käivitatavad

84.51 Kirjutusmasinad, v.a arvutusseadisega kirjutusmasinad;
tšekiaparaadid

182 tonni

ex A. Kirjutusmasinad:

- automaatkirjutusmasinad, andmesidel põhinevad

- kaasaskantavad elektrilised kirjutusmasinad

- mitteelektrilised kirjutusmasinad

84.52 Kalkulaatorid; raamatupidamismasinad, kassaaparaadid,
postifrankeerimismasinad, piletiautomaadid ja muud
taolised arvutusseadisega masinad

3 tonni

ex B. Muud:

- arvutusmasinad

- raamatupidamismasinad

- kirjutusseadisega, v.a elektrooniline kirjutusseadis,
kassaaparaadid

85.15 Raadiotelegraafi ning raadiotelefonside saate- ja
vastuvõtuseadmed; ringhäälingu ja televisiooni saate- ja
vastuvõtuseadmed (sh helisalvestus- või
helitaasesitusaparaatidega varustatud vastuvõtuseadmed)
ning televisioonikaamerad; raadionavigatsiooni

99 tonni



abiseadmed, radarseadmed ja
raadiokaugjuhtimisseadmed:

A. Raadiotelegraafi ning raadiotelefonside saate- ja
vastuvõtuseadmed; ringhäälingu ja televisiooni saate- ja
vastuvõtuseadmed (sh helisalvestus- või
helitaasesitusaparaatidega varustatud vastuvõtuseadmed)
ning televisioonikaamerad:

I. Saateaparatuur:

a) raadiotelegraafi- ning raadiotelefoniaparatuur tsiviil-
lennundusesc kasutamiseks

II. Saate-vastuvõtuaparatuur:

a) raadiotelegraafi- ning raadiotelefoniaparatuur tsiviil-
lennundusesc kasutamiseks

III. Vastuvõtuseadmed, helisalvestus- või
helitaasesitusaparaatidega varustatud või ilma:

b) muud:

ex 2. Muud:

- Raadiotelegraafi ning raadiotelefonside vastu-
võtuseadmed

B. Muud seadmed

C. Osad:

II. Muu:

a) korpused

ex c) muu:

- teleskoop- ja varbantennid portatiivsete aparaatide
jaoks, v.a autoaparaadid
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85.20 Elektrihõõglambid ja gaaslahenduslambid (sh
ultraviolettlambid ja infrapunased lambid); kaarlambid

43 tonni

85.22 Käesoleva grupi muudes rubriikides nimetamata
elektriseadmed, mis täidavad iseseisvaid tööoperatsioone:

98 tonni

C. Muu:

II. Muud seadmed

III. Osad

87.07 Mehhaanilised (transpordi) veokärud, mida kasutatakse
tehastes, ladudes, sadamates ja lennujaamades
lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvormil
kasutatavad traktorid; eespool nimetatud sõidukite osad

1 201 tonni

ex 87.09 Mootorrattad, mopeedid ja abimootoriga jalgrattad,
külgkorviga või ilma; igat liiki külgkorvid:

528 tonni

- sisepõlemis-kolbmootoriga mootorrattad, külgkorviga
või ilma, silindrite töömahuga üle 380 cm3

- mootorrataste, mopeedide jms sõidukite külgkorvid

87.12 Rubriikides nr 87.09, 87.10 ja 87.11 nimetatud sõidukite
osad ja lisaseadmed:

18 tonni

B. Muud

89.05 Muud ujuvvahendid (näiteks kessoonid, maabumissillad,
poid ja tulepaagid-

8 tonni

90.02 Läätsed, prismad, peeglid jm optikatooted seadmete
osade või lisaseadmetena, mistahes materjalist,
kokkumonteeritud, v.a analoogsed tooted optiliselt
töötlemata klaasist

34 tonni

ex 90.03 Prillide, näpitsprillide, lornjettide, kaitseprillide jms raamid
ja nende osad

1 tonn

- mitteväärismetallist või valtsväärismetallist raamid ja
kinnitused

ex 90.17 Meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja
veterinaariainstrumendid ja
-seadmed (sh elektromeditsiiniline aparatuur ning
seadmed nägemise kontrollimiseks):

48 tonni

- nõelad ja kateetrid

98.02 Tõmblukud ja nende osad 57 tonni

98.03 Täitesulepead, stilograafid (sh pastapliiatsid) ja muud
pliiatsid, sulepea-, pliiatsi- ja muude kirjutusvahendite

34 tonni



hoidikud; liikuva või vintsüdamikuga pliiatsid; nimetatud
kirjatarvete osad, v.a rubriikidesse nr 98.04 või nr 98.05
kuuluvate kirjatarvete osad:

ex A. Täitesulepead ja stilograafid:

- kuulsulepead ja -pliiatsid, v.a vedela tindiga pliiatsid,
vahetatava südamikuga või väärismetallist või
väärismetalliga kaetud korpuse või otsikuga

- vildist või kiust otstega pliiatsid ja markerid

c) AJUTISED ERANDID MÄÄRUSTEST (EMÜ) nr 1765/82, nr 1766/82 ja nr 3419/83,
MIDA ON MUUDETUD MÄÄRUSEGA (EMÜ) nr 453/84

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus Üldkvoot
(1986)

25.03 Igat liiki väävel, v.a sublimeeritud, sadestatud ja kolloidne
väävel

3 218 tonni

ex 28.08 Väävelhape; ooleum: 1 000 tonni

- väävelhape

28.38 Sulfaadid (sh maarjas) ja peroksosulfaadid (persulfaadid): 26 tonni

A. Sulfaadid (v.a maarjas):

ex II. Kaaliumsulfaat; vasksulfaat:

- vasksulfaat

28.42 Karbonaadid ja peroksokarbonaadid (perkarbonaadid);
ammooniumkarbamaadi sisaldusega tehniline
ammooniumkarbonaat:

1 876 tonni

karbamaadi sisaldusega tehniline ammooniumkarbonaat:

A. Karbonaadid:

II. Naatriumkarbonaat

29.03 Süsivesinike sulfoneeritud, nitreeritud või nitroseeritud
derivaadid:

500 tonni

B. Nitreeritud ja nitroseeritud derivaadid:

ex. I. Trinitrotolueenid ja dinitronaftaleenid:

- trinitrotolueenid

29.15 Mitmealuselised karboksüülhapped, nende anhüdriidid,
halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped; nende
halogeenitud, sulfoneeritud, nitreeritud või nitroseeritud
derivaadid

30 tonni

A. Atsüklilised mitmealuselised karboksüülhapped:

I. Oblikhape ning selle soolad ja estrid

29.16 Karboksüülhapped, mis sisaldavad alkoholi, fenooli,
aldehüüdi, ketooni funktsionaalset rühma, jm üht või
mitut hapnikusisaldusega funktsionaalset rühma
sisaldavad karbosüülhapped, nende anhüdriidid,
halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped, nende
sulfoneeritud, nitreeritud või nitroseeritud derivaadid:

100 tonni

A. Karboksüülhapped, mis sisaldavad alkoholi
funktsionaalset rühma:

IV. Sidrunhape ning selle soolad ja estrid:

b) muud

29.23 Üht või mitut hapnikusisaldusega funktsionaalset rühma
(sh hapnikku) sisaldavad aminoühendid:

15 tonni

D. Aminohapped:

III. Glutamiinhape ja selle soolad

ex 29.30 Muid lämmastikusisaldusega funktsionaalseid rühmi
sisaldavad ühendid:

75 tonni

- tolueen-dioksütsüanaat

29.31 Väävli orgaanilised ühendid: 57 tonni

ex B. Muud:

- tsingi dietüülditiokarbonaat

29.35 Heterotsüklilised ühendid; nukleiinhapped: 600 tonni



ex Q. Muud:

- kaprolaktaam

31.03 Fosforväetised (mineraalsed või keemilised): 1 000 tonni

A. Käesoleva grupi märkuse 2 A osas nimetatud väetised:

I. Superfosfaadid

ex II. Muud:

- v. a toomasräbu

B. Käesoleva grupi märkuse 2 B osas nimetatud väetised

31.04 Kaaliumväetised (mineraalsed või keemilised): 3 000 tonni

A. Käesoleva grupi märkuse 3 A osas nimetatud väetised

35.05 Dekstriinid ja dekstriinliimid; lahustuvad või röstitud
tärklised; tärklisliimid

1 tonn

38.11 Desinfektsioonivahendid, insektitsiidid, fungitsiidid,
rodentitsiidid, herbitsiidid, idanemist takistavad vahendid,
taimekasvuregulaatorid jm analoogsed tooted,
jaemüügipakendis või preparaatide või toodetena (näiteks
väävlipael, -küünlad või -tahid, kärbsepaber):

222 tonni

D. Muud

39.01 Kondensatsiooni, polükondensatsiooni ja polülisanditega
saadused, modifitseeritud või modifitseerimata,
polümeeritud või polümeerimata, lineaarsed või mitte
(näiteks fenoplastid, aminoplastid, alküüdid,
polüallüülestrid jm küllastumata polüestrid, silikoonid):

160 tonni

C. Muud:

II. Aminoplastid:

ex a) kas käesoleva grupi märkuse 3 a või b alajaotises
nimetatud kujul:

- v.a karbamiidvaigud jm pressimiseks või stantsimiseks
ettenähtud tooted

39.02 Polümeer- ja kopolümeertooted (näit polüetüleen,
polütetrahaloetüleenid, polüisobutüleen, polüstüreen,
polüvinüülkloriid, polüvinüülatsetaat,
polüvinüülkloroatsetaat jm polüvinüülderivaadid,
polüakrüül- ning polümetakrüülderivaadid,
kumaroonvaigud):

10 tonni

C. Muud:

XIV. Muud polümeer- ja kopolümeertooted:

ex b) muul kujul:

- jäätmed, lõikmed ja puru

39.07 Rubriikides nr 39.01-39.06 kirjeldatud materjalidest
tooted:

337 541

B. Muud: eküüd

I. Regenereeritud tselluloosist

III. Tugevdatud proteiinidest

V. Muudest materjalidest:

a) poolid jms tooted foto- ja kinofilmile või lintidele jms
rubriiki nr 92.12 kuuluvatele materjalidele

c) korsetivarvad jms tooted rõivastele või rõivamanustele

ex d) muud:

- v.a õhukindlad kaitserõivad radiatsiooni või radioaktiivse
saaste eest, ilma hingamisaparaadita
(sh gaasimaskide jm analoogsete respiraatoriteta)

42.02 Reisitarbed (näiteks reisikohvrid, rõivakohvrid,
kübarakarbid, reisi- ja seljakotid), kandekotid, käekotid,
ranitsad, mapid, rahakotid, rahataskud, tualett-tarvete
kotid, tööriistakotid, tubakakotid, taskud, kohvrid, karbid
(näiteks relvade, muusikariistade, binoklite, ehete,
pudelite, kraede, jalatsite, harjade tarbeks) jm
analoogsed ümbrised nahast või plastnahast,
vulkaniseeritud kiust, lehtplastikutest, papist, või tekstiilist

34 tonni

42.03 Nahast või plastnahast rõivad ja rõivamanused: 1 tonn

A. Rõivad



C. Muud rõivamanused

43.03 Karusnahatooted: 2 tonni

B. Muud

44.24 Puidust majapidamistarbed 13 tonni

44.28 Muud puittooted: 27 tonni

D. Muud:

ex II. Muud:

- riidepuud jm puittooted

ex 46.03 Korvpunutised, vitspunutised jms ruumilise vormiga
tooted, valmistatud vahetult punumismaterjalidest või
rubriigis nr 4601 nimetatud punutistest; tooted
käsnkõrvitsast:

1 126 tonni

- korvpunutised

59.02 Vilt ja vilttooted, impregneeritud või pealistatud või mitte: 2 tonni

ex A. Vilt kangana või ristküliku kujulisteks tükkideks
lõigatuna:

- impregneerimata või pealistamata vilt, v.a
põrandakattematerjalina kasutatav vilt:

- toordžuudist jm rubriigis nr 57.03 nimetatud
toorniinkiududest nõeltöödeldud vilt

- muu loomakarvadest vilt

66.03 Rubriikides nr 66.01 või 66.02 nimetatud toodete osad,
kaunistused ja lisandid:

5,1 tonni

B. Karkassid, sh varrele monteeritud karkassid

55.04
5 Puuvill, kraasitud või kammitud 4 tonni

56.06e Lõng keemilistest kiududest (staapel või jäätmed),
jaemüügiks pakendatuna

59.02e Vilt ja vilttooted, impregneeritud või pealistatud või mitte:

ex A. Vilt kangana või ristkülikukujulisteks tükkideks
lõigatuna:

- impregneerimata või pealistamata vilt:

- toordžuudist jm rubriigis nr 57.03 nimetatud
toorniinkiududest nõeltöödeldud vilt

- muu loomakarvadest vilt

- impregneeritud või pealistatud vilt

B. Muu

59.03e Laustekstiilmaterjalid, samalaadsed mittekootud lõngast
kangad ja sellisest kangast tooted, impregneeritud või
pealistatud või mitte

59.11e Kummeeritud riie, v.a kummeeritud kiust kootud või
heegeldatud tooted:

A. Kummeeritud riie, mis ei kuulu punkti B:

I. Kleeplindid laiusega kuni 10 cm, mille pealispind
sisaldab vulkaniseerimata looduslikku või sünteetilist
kummit

II. Vahtkummiga riie

III. Muu:

b) muu

B. Käesoleva grupi märkuses 3 nimetatud riie

69.14 Muud tooted 1,2 tonni

70.17 Laboratooriumides, hügieenis ja farmaatsias kasutatavad
klaastooted, gradueeritud või mitte, kalibreeritud või
mitte; klaasampullid:

105 tonni

ex A. Laboratooriumides, hügieenis ja farmaatsias
kasutatavad klaastooted:

- laboratooriumides kasutatavad klaastooted

70.20 Klaaskiud (sh klaasvatt), klaasniit, klaasriie ja tooted
nendest:

236 tonni

B. Tekstiilkiud, -lõngad, -riie ja nendest valmistatud



tooted

71.12 Väärismetallist või plakeeritud väärismetallist juveeltooted
ja nende osad

888 265
eküüd

71.15 Tooted pärlitest, vääris- või poolvääriskividest
(looduslikest, tehis- või taastatud kividest)

159 888
eküüd

71.16 Juveeltoodete imitatsioonid 73 726
eküüd

73.23 Rauast või terasest poldid, mutrid (sh poldi- ja
kruvipead), keermega või ilma, kruvid (sh kruvikonksud
ja -rõngad), needid, tüüblid, splindid jms tooted; rauast
või terasest seibid (sh vedruseibid)

33 tonni

73.38 Rauast või terasest majapidamistarbed, sanitaartehnilised
tooted ja nende osad; raud- või terasvill;
nõudepesunuustikud, küürimis- või poleerimispadjakesed
ja -kindad jms, rauast või terasest:

169 tonni

B. Muud

82.02 Saed (mittemehaanilised) ning käsi- ja masinsae lehed
(sh hammastamata saelehed)

10 tonni

82.03 Tangid (sh lõiketangid), näpitsad, pihid, metallikäärid,
polditangid jms käsitööriistad; augurauad; torulõikurid;
käsimutrivõtmed (v.a kraanivõtmed); viilid ja rasplid

131 tonni

82.04 Käesoleva grupi muudes rubriikides nimetamata käsi-
tööriistad, sh klaasilõiketeemandid; leeklambid, alasid;
kruustangid ja pitskruvid, v.a tööpinkide osad ja seadised;
teisaldatavad ääsid; käsiajamiga või pedaaliga käiad
(raamidega)

130 tonni

82.05 Vahetatavad tööinstrumendid käsi-tööriistadele,
mootoriga tööriistadele või tööpinkidele (näiteks
pressimiseks, stantsimiseks, puurimiseks,
keermestamiseks jne), sh metallistantside ja -presside
tööinstrumendid, tööinstrumendid kivi- või pinnasepuuride
jaoks, lõiketeraga:

1,6 tonni

ex A. Mitteväärismetallist:

- v.a:

- kivi- või pinnasepuurimisinstrumendid

- metallitöös kasutatavate kiirlõiketerasest puurid

- augustusriistad

- puurid, lõikurid ja lõikepead, v.a metallitöö jaoks

82.09 Lõiketeradega noad, hammastatud või mitte (sh aianoad),
v.a rubriigis nr 82.06 nimetatud noad ja nende lõiketerad:

0,2 tonni

B. Noaterad

82.14 Lusikad, kahvlid, kala- ja võinoad, kulbid jms köögi- ja
lauatarbed

22 tonni

84.11 Vaakumpumbad ja õhupumbad, õhu- ja
gaasikompressorid (sh mootor- ja turbopumbad ning -
kompressorid ja gaasiturbiinide kolbideta generaatorid);
ventilaatorid, puhurid jms:

4 tonni

A. Pumbad ja kompressorid:

II. Muud:

ex b) muud pumbad ja kompressorid:

- külmutusseadmete kompressorid

85.01 Järgmised elektrikaubad: generaatorid, mootorid,
muundurid (pöör
alaldiseadmed, induktiivpoolid ja drosselid:

200 tonni

ex A. Järgmised tsiviillennunduses kasutatavad tooted:

- generaatorid, muundurid (pöörlevad või staatilised),
trafod, alaldid ja alaldiseadmed, induktiivpoolid ja
drosselid

- elektrimootorid väljundvõimsusega 0,75-150 kW:

- mootorid väljundvõimsusega 0,75-150 kW,
v.a mitmefaasilised mootorid

- generaatorid

- pöördkonverterid

B. Muud masinad ja seadmed:

I. Generaatorid, mootorid (kiirusregulaatoritega või ilma)



ja pöördkonverterid:

a) sünkroonmootorid väljundvõimsusega mitte üle 18 W

ex b) muud:

- v.a mitmefaasilised mootorid

ex 85.02 Elektromagnetid; püsimagnetid ja nende erimaterjalist
toorikud; elektro- või püsimagnetitega klammerdid jms
kinnitusvahendid; elektromagnetilised ühendusmuhvid,
sidurid, kiirusregulaatorid, pidurid; elektromagnetilised
tõsteseadmed:

28 tonni

- püsimagnetid ja nende erimaterjalist toorikud

85.14 Mikrofonid ja nende alused; valjuhääldid; elektrilised
madalsagedusvõimendid

71 061
eküüd

ex B. Muud:

- valjuhääldid, võimendid ja nende osad

85.18 Elektrikondensaatorid, fikseeritud või muudetava
mahtuvusega

24 tonni

85.19 Elektrilised lülitusseadmed, elektrilised katkestid ja
kaitseseadmed vooluahelatele (näiteks lülitid, releed,
kaitsmed, valguse- ja impulsipiirajad, pistikud,
lambipesad, harukarbid); püsitakistid või muudetava
takisusega takistid (sh potentsiomeetrid), v.a
soojustakistid; trükilülitused; lülituskilbid (v.a
telefonikeskjaamad) ja kontrollpaneelid

223 tonni

85.20 Elektrihõõglambid ja gaaslahenduslambid, sh
hermeetilised infrapunased ja ultraviolettlambid );
kaarlambid:

450 tonni

A. Hõõglambid valgustuseks:

II. Muud

ex B. Muud lambid:

- gaaslahenduslambid, sh kombineeritud lambid

85.21 Termo-, külm- või fotokatoodiga elektronlambid ja
elektronkiiretorud (näiteks aur- või gaastäitega lambid ja
torud, kineskoobid, televisioonikaamerate
elektronkiiretorud, elavhõbealaldid); fotoelemendid;
kokku monteeritud piesoelektrilised kristallid; dioodid,
transistorid jms pooljuhtseadised; valgusdioodid;
elektroonsed mikrolülitused:

7 tonni

B. Fotoelemendid, sh fototransistorid

87.07 Mehhaanilised (transpordi) veokärud, mida kasutatakse
tehastes, ladudes, sadamates ja lennujaamades
lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvormil
kasutatavad traktorid; eespool nimetatud sõidukite osad:

608 tonni

B. Tugitransportöörid

C. Muud veokid; traktorid

D. Osad

ex 87.09 Mootorrattad, mopeedid ja abimootoriga jalgrattad,
külgkorviga või ilma; igat liiki külgkorvid:

1 tonn

- v.a sisepõlemis-kolbmootoriga mootorrattad, mopeedid
ja abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma,

89.01 Veesõidukid, mis käesoleva grupi muudesse rubriikidesse
ei kuulu:

4 441 330

B. Muud: eküüd

II. Muud

89.02 Spetsiaalsed puksiirlaevad (vedur- ja tõukurlaevad)

89.03 Tulelaevad, tuletõrjelaevad, bagerid, ujuvkraanad ja
muud eriotstarbelised alused, mille navigeerimine on
allutatud põhifunktsioonile; ujuvdokid; ujuvad või
süvistatavad puurimis- ja tootmisplatvormid

90.01 Läätsed, prismad, peeglid jm optikatooted mistahes
materjalist, kokkumonteerimata (v.a optiliselt töötlemata
klaasist); polariseerivatest materjalidest lehed ja plaadid

204 301
eküüd

90.04 Prillid, näpitsprillid, lornjetid, kaitseprillid jms optikariistad
nägemist kaitsva, korrigeeriva vms toimega või ilma

113
240eküüd

92.11 Grammofonid, diktofonid jm helisalvestus- ning -
taasesitusseadmed, sh plaadimängijad ja magnetofonid,
helipeaga või ilma; televisioonis kasutatavad pildi- ja

1 776 530
eküüd



helisalvestus- ning -taasesitusseadmed

92.13 Muud rubriiki nr 92.11 kuuluvate aparaatide osad ja
lisaseadmed

93.01 Külgrelvad (näiteks mõõgad, pistodad ja täägid), nende
osad ning tuped

1 tonn

93.04 Muud tulirelvad, sh raketipüstolid, püstolid ja revolvrid
paukpadrunitega tulistamiseks, liiniheitjad jm

1 300 ühikut

93.05 Muud relvad, sh õhu-, vedru- jms püstolid, püssid ning
haavlipüssid

1 tonn

93.06 Relvade osad, sh püssitorud, kuid v.a külgrelvad 0,3 tonni

94.03 Muu mööbel ja selle osad: 13 tonni

ex B. Muu:

- v.a puitmööbel ja puidust osad

97.02 Nukud 26 648
eküüd

98.02 Tõmblukud ja nende osad 1,3 tonni

98.05 Pliiatsid (v.a rubriigis nr 98.08 nimetatud),
pliiatsisüdamikud, tahvlile kirjutamise pliiatsid,
värvipliiatsid ja pastellid, joonistussüsi, kirjutus ja
joonistuskriidid, rätsepakriidid

266 480
eküüd

XVI LISA

Ühinemisakti artikli 177 lõikes 5 sätestatud nimekiri

a) SELLISTE TOODETE PÕHIKVOOTIDE LOETELU,
MILLE IMPORTI KÕIKIDEST KOLMANDATEST RIIKIDEST HISPAANIASSE

PIIRATAKSE KOGUSELISELT 31. DETSEMBRINI 1989

Ühise
tolli-
tariifistiku
rubriigi-
number

Kauba kirjeldus

Üldkvoot
riikidele, mille
suhtes
kohaldatakse
määrust
(EMÜ) nr
288/82
(1986)

Määruses
(EMÜ) nr
3420/83
osutatud
riikliku
kaubandusega
riikide
üldkvoot
(1986)

ex 58.01 Sõlmtehnikas vaibad ja muud
tekstiilpõrandakatted, valmistoodetena või
mitte, v.a käsitsi valmistatud

60 tonni 3 tonni

58.02 Muud vaibad ja tekstiilpõrandakatted,
"Kelem", "Schumacks", "Karamanie" jms
vaibad, valmistoodetena või mitte:

21 tonni 30 tonni

A. Vaibad, matid jm põranda- ning
seinakattematerjalid

84.41 Õmblusmasinad; spetsiaalselt
õmblusmasinatele ettenähtud mööbel;
õmblusmasinanõelad:

522 ühikut 10 ühikut

A. Õmblusmasinad; spetsiaalselt õmblusma
sinatele ettenähtud mööbel:

I. Õmblusmasinad (ainult tepp-pistega)
mehhanismi massiga kuni 16 kg ilma
mootorita või kuni 17 kg mootoriga;
õmblusmasinamehhanismid (ainult tepp-
pistega) massiga kuni 16 kg ilma mootorita
või kuni 17 kg mootoriga:

a) õmblusmasinad (v.a raamid, lauad või
mööbel), kallimad kui 65 eküüd



b) muud

85.15 Raadiotelegraafi ning raadiotelefonside saate-
ja vastuvõtuseadmed; ringhäälingu ja
televisiooni saate- ja vastuvõtuseadmed (sh
helisalvestus- või helitaasesitusaparaatidega
varustatud vastuvõtuseadmed) ning
televisioonikaamerad; raadionavigatsiooni
abiseadmed, radarseadmed ja
raadiokaugjuhtimisseadmed:

2 706 ühikut 3 ühikut

A. Raadiotelegraafi ning raadiotelefonside
saate- ja vastuvõtuseadmed; ringhäälingu ja
televisiooni saate- ja vastuvõtuseadmed (sh
helisalvestus- või helitaasesitusaparaatidega
varustatud vastuvõtuseadmed) ning
televisioonikaamerad:

III. Vastuvõtuseadmed, helisalvestus- või
helitaasesitusaparaatidega varustatud või
ilma:

b) Muud:

ex 2. Muud:

- värvilised televisioonivastuvõtjad
ekraanidiagonaaliga:

- 42-52 cm

- üle 52 cm

87.01 Traktorid (v.a rubriigis nr 87.07 nimetatud),
vintsidega, talidega jms varustatud või ilma:

13 ühikut 448 ühikut

A. Jalakäija poolt juhitavad aiatraktorid, kas
säde- või survesüütega mootoriga

ex B: Ratastraktorid kasutamiseks põllu- ja
metsatöödel (v.a jalakäija poolt juhitavad
aiatraktorid):

- mootori silindrimahuga kuni 4000 cm3

b) SELLISTE TOODETE PÕHIKVOOTIDE LOETELU,
MILLE IMPORTI riikliku kaubandusega maadest HISPAANIASSE

PIIRATAKSE KOGUSELISELT 31. DETSEMBRINI 1991

Ühise
tolli-
tariifistiku
rubriigi-
number

Kauba kirjeldus

Määruses
(EMÜ) nr
3420/83
osutatud
riikliku
kaubandusega
riikide üldkvoot
(1986)

36.01 Püssirohud 8 tonni

36.02 Valmislõhkeained, v.a püssirohud 150 tonni

ex 36.04 Süütenöörid; detoneerivad nöörid; löök- või
detonaatorkapslid; sütikud; detonaatorid:

4 tonni

- v.a elektrilised detonaatorid

36.05 Pürotehnilised tooted (näit ilutulestikud, raudtee
udusignaalid, süütelaengud, raketid sademete
reguleerimiseks)

169 tonni

36.06 Tuletikud (v.a bengali tikud) 10 miljonit
ühikut

39.02 Polümeer- ja kopolümeertooted (näit polüetüleen,
polütetrahaloetüleenid, polüisobutüleen, polüstüreen,
polüvinüülkloriid, polüvinüülatsetaat, polüvinüülkloroatsetaat
jm polüvinüülderivaadid, polüakrüül- ning
polümetakrüülderivaadid, kumaroon-indeenvaigud):

25 tonni

C. Muud:

I. Polüetüleen:

ex b) muul kujul:

- jäätmed, lõikmed ja puru

ex II. Polütetrahaloetüleenid:

- jäätmed, lõikmed ja puru

ex III. Polüsulfohaloetüleenid:



- jäätmed, lõikmed ja puru

ex IV. Polüpropüleen:

- jäätmed, lõikmed ja puru

ex V. Polüisobutüleen:

- jäätmed, lõikmed ja puru

VI. Polüstüreen ja stüreeni kopolümeerid

ex b) muul kujul:

- jäätmed, lõikmed ja puru

VII. Polüvinüülkloriid:

ex b) muul kujul:

- jäätmed, lõikmed ja puru

ex VIII. Polüvinüülideenkloriid; vinüülideenkloriidi
kopolümeer vinüülkloriidiga:

- jäätmed, lõikmed ja puru

ex IX. Polüvinüülatsetaat:

- jäätmed, lõikmed ja puru

ex X. Vinüülkloriidi kopolümeerid vinüülatsetaadiga:

- jäätmed, lõikmed ja puru

ex XI. Polüvinüülalkoholid, polüatsetaalid ja

-eetrid:

- jäätmed, lõikmed ja puru

ex XII. Akrüül- ja metakrüülpolümeerid ning
akrüülmetakrüüli kopolümeerid:

- jäätmed, lõikmed ja puru

ex XIII. Kumaroon-, indeen- ja kumaroonindeenvaigud:

- jäätmed, lõikmed ja puru

93.02 Revolvrid ja püstolid 160 ühikut

93.07 Pommid, granaadid, torpeedod, miinid, kaugjuhitavad relvad,
reaktiivmürsud jms sõjamoon, nende osad; laskemoon ja
selle osad, sh kuuli- ja padrunitropid; laskemoonaks
valmistatud tinakuulid

26 tonni

XVII LISA

Ühinemisakti artiklis 178 sätestatud nimekiri

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus

28.10 Difosforpentoksiid; fosforhape ja polüfosforhapped

28.16 Ammoniaak, veevaba või vesilahusena

29.01 Kütteaine või mootorikütusena kasutatavad süsivesinikud; naftaliin ja
antratseen

29.04 Atsüklilised alkoholid, nende halogeenitud, sulfoneeritud, nitreeritud või
itroseeritud derivaadid

31.02 Lämmastikväetised (mineraalsed või keemilised)

31.05 Muud väetised; käesoleva grupi tooted tablettidena vms kujul või
pakkides, mille brutomass ei ületa 10 kg

39.02 Polümeer- ja kopolümeertooted (näit polüetüleen, polütetrahaloetüleenid,
polüisobutüleen, polüstüreen, polüvinüülkloriid, polüvinüülatsetaat,
polüvinüülkloroatsetaat jm polüvinüülderivaadid, polüakrüül- ning
polümetakrüülderivaadid, kumaroonindeenvaigud)

39.07 Rubriikides nr-d 39.01-39.06 kirjeldatud materjalidest tooted

51.04 Keemilistest kiududest riie (katkematu), sh monokiust ning rubriikides nr
51.01 ja 51.02 nimetatud ribadest kootud riie

55.06 Puuvillane lõng, jaemüügiks pakendatud

55.09 Muu puuvillane riie

56.05 Keemilistest kiududest (staaplist või jääkidest) lõng, jaemüügiks
pakendamata



56.07 Keemilistest kiududest (staaplist või jääkidest) riie

58.01 Sõlmtehnikas vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted, valmistoodetena või
mitte

58.02 Muud vaibad ja tekstiilpõrandakatted, "Kelem", "Schumacks",
"Karamanie" jms vaibad, valmistoodetena või mitte

58.04 Karusriie ja šenillriie, v.a rubriiki nr 55.08 kuuluv puuvillane
froteerätikuriie jms froteeriie ning rubriiki nr 58.05 kuuluvad kangad

60.01 Silmkoelised või heegeldatud kangad, v.a elastsed ja kummeeritud
kangad

60.02 Silmkoelised või heegeldatud kindad ja labakud, v.a elastsed ja
kummeeritud

60.03 Silmkoelised või heegeldatud sukad, sokid, põlvikud jms tooted, v.a
elastsed ja kummeeritud

60.04 Silmkoelised või heegeldatud alusrõivad, v.a elastsed ja kummeeritud

60.05 Silmkoelised või heegeldatud ülerõivad jm tooted, v.a elastsed või
kummeeritud

61.01 Meeste ja poiste ülerõivad

61.02 Naiste, tütarlaste ja laste ülerõivad

61.03 Meeste ja poiste alusrõivad, sh kraed, maniskid ja kätised

62.01 Reisivaibad, pleedid ja tekid

62.02 Voodipesu, lauapesu, vannilinad, käterätikud ning köögirätikud; kardinad
jm sisustustarbed

69.08 Glasuuritud tooted; teekatteplaadid ja sillutis; kahhelplaadid ja ahjupotid

69.11 Portselanist lauanõud jm majapidamis- ning tualett-tarbed (sh
biskviitportselanist ja valgest portselanist tooted)

73.36 Rauast või terasest pliidid (sh sisseehitatud keskkütteboileriga
köögipliidid), ahjud, söepannid, kaminad jm soojendusseadmed,
gaasipõletid, põletitega soojendusplaadid, restiga kuumaveeboilerid jm
majapidamises kasutatavad mitteelektrilised kütteseadmed, nende osad

82.14 Lusikad, kahvlid, kala- ja võinoad, kulbid jms köögi- ja lauatarbed:

B. Muud

84.15 Külmikud jm külmutusseadmed, elektrilised või mitte

84.20 Kaalud (v.a kaalud tundlikkusega 5 cg ja täpsemad), sh kaalutundlikud
loendurid ja kaalukontrolli seadmed; igat tüüpi kaaluvihid

84.40 Seadmed lõnga, riide, valmis tekstiiltoodete pesuks, puhastamiseks,
kuivatamiseks, pleegitamiseks, värvimiseks, apreteerimiseks,
viimistlemiseks jne (sh pesumajas ja keemilises puhastuses kasutatavad
seadmed); kanga kerimis-, voltimis- ja lõikamis-seadmed; põrandakatete
(nagu linoleum) valmistamisel tekstiilalusele pasta pealekandmiseks;
seadmed mustri trükkimiseks tekstiilile, nahale, tapeedile, pakkimispabe-
rile, linoleumile jm materjalidele, trüki- ja söövitusplaadid, nende alused
ja rullid

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus

84.41 Õmblusmasinad; spetsiaalselt õmblusmasinatele ettenähtud mööbel;
õmblusmasinanõelad

84.52 Kalkulaatorid; raamatupidamismasinad, kassaaparaadid,
postifrankeerimismasinad, piletiautomaadid ja muud taolised
arvutusseadisega masinad

84.53 Arvutid, nende plokid; optilised ning magnetriiderid, seadmed kodeeritud
andmete kirjutamiseks andmekandjatele, mujal nimetamata seadmed
selliste andmete töötlemiseks

84.55 Detailid, sõlmed ja manused, v.a katted, kandekastid jms, kasutusel
üksnes või peamiselt nende masinate juures, mis kuuluvad rubriikidesse
nr-d 84.51-84.54

85.12 Elektrilised kiir- või salvestusboilerid ja sukelduskuumutid;
elektriseadmed ruumide kütmiseks või pinnase jms soojendamiseks;
elektrotermilised juuksuriseadmed (näiteks föönid, lokiaparaadid,
seadmed lokitangide soojendamiseks jne), elektritriikmasinad; muud
majapidamises kasutatavad elektrotermilised seadmed; elektrikütte-
elemendid, v.a süsiniktakistid

85.14 Mikrofonid ja nende alused; valjuhääldid; elektrilised
madalsagedusvõimendid

85.15 Raadiotelegraafi ning raadiotelefonside saate- ja vastuvõtuseadmed;



ringhäälingu ja televisiooni saate- ja vastuvõtu seadmed (sh
helisalvestus- või helitaasesitusaparaatidega varustatud
vastuvõtuseadmed) ning televisioonikaamerad; raadionavigatsiooni abi
seadmed, radarseadmed ja raadiokaugjuhtimisseadmed

85.17 Elektrilised heli- ja visuaalsignalisatsiooniseadmed (näiteks kellad,
sireenid, näit-paneelid, valve- või tuletõrjesignalisatsiooniseadmed), v.a
rubriikidesse nr 85.09 ja 85.16 kuuluvad seadmed

85.20 Elektrihõõglambid ja gaaslahenduslambid (sh ultraviolettlambid ja
infrapunased lambid); kaarlambid

85.21 Termo-, külm- või fotokatoodiga elektronlambid ja elektronkiiretorud
(näiteks aur- või gaastäitega lambid ja torud, kineskoobid,
televisioonikaamerate elektronkiiretorud, elavhõbealaldid);
fotoelemendid; kokku monteeritud piesoelektrilised kristallid; dioodid,
transistorid jms pooljuhtseadised; valgusdioodid; elektroonsed
mikrolülitused

87.01 Traktorid (v.a rubriigis nr 87.07 nimetatud), vintside, talide jms
varustatud või ilma

89.01 Veesõidukid, mis käesoleva grupi muudesse rubriikidesse ei kuulu:

B. Muud

89.02 Spetsiaalsed puksiirlaevad (vedur- ja tõukurlaevad)

90.17 Meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja veterinaariainstrumendid ja -
seadmed (sh elektromeditsiiniline aparatuur ning seadmed nägemise
kontrollimiseks)

90.28 Elektrilised mõõte-, kontroll-, analüüsi- või automaatkontrollinstrumendid
ja aparaadid

90.29 Osad ja lisaseadmed, mida kasutatakse üksnes või peamiselt ühe või
mitme rubriikides nr 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 ja 90,28 nimetatud
tootega

92.11 Grammofonid, diktofonid jm helisalvestus- ning -taasesitusseadmed, sh
plaadimängijad ja magnetofonid, helipeaga või ilma; televisioonis
kasutatavad pildi- ja helisalvestus- ning -taasesitusseadmed:

B. Televisioonis kasutatavad pildi- ja helisalvestus- ning -
taasesitusseadmed

XVIII LISA

Ühinemisakti artiklis 200 sätestatud nimekiri

Ühise tolli-
tariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus

39.07 Rubriikides nr 39.01-39.06 kirjeldatud materjalidest tooted:

ex B. Muud:

- rubriiki nr 84.53 kuuluvate seadmete valmistamiseks kasutatavad osad

40.14 Vulkaniseeritud pehmest kummist tooted:

ex B. Muud:

- rubriiki nr 84.53 kuuluvate seadmete valmistamiseks kasutatavad osad

44.05 Pikikiudu saetud, vineer, lõigatud või ringkooritud puit, edasi töötlemata,
paksusega üle 5 mm:

B. Okaspuit, pikkusega kuni 125 cm ja paksusega alla 12, 5 mm

56.02 Keemilistest kiududest katkematu filamentköisik keemiliste
staapelkiudude valmistamiseks:

B. Regenereeritud tekstiilkiududest

69.03 Muud tulekindlad tooted (näiteks retordid, tiiglid, vardad, muhvid, düüsid,
prundid, toed, proovitassid, torud, kestad), v.a rubriigis nr 69.01
nimetatud tooted:

ex A. Grafiidi või süsiniku muude allotroopide baasil:

- ränikarbiidi või tsirkooniumiühenditest keraamikatoodete põletamiseks

ex C. Muud:

- tehiskorundist või tsirkooniumiühenditest keraamikatoodete
põletamiseks

73.01 Toor-, valu- ja peegelmalm kangide, plokkide, tükkide jm analoogsel
kujul (ESTÜ)



73.07 Raud- või terasbluumid, -toorikud, -tahvlid ja -lehed (sh valgepleki
lehed); raua- ja terasesepised:

A. Bluumid ja toorikud:

ex I. Valtsitud (ESTÜ)

- toorikud

73.08 Raua- või teraserullid edasiseks valtsimiseks (ESTÜ)

73.13 Raud- või terasplekk, kuum- või külmvaltsitud:

A. Elektrotehnikas kasutatav plekk:

ex I. Sõltuvalt paksusest võimsuskaoga kuni 0,75 W (ESTÜ)

- kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, paksusega üle 3 mm

ex II. Muu (ESTÜ):

- kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, paksusega üle 3 mm

B. Muu plekk:

I. Kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, paksusega:

a) 2 mm või rohkem (ESTÜ):

- paksusega üle 3 mm

ex III. Läikivaks hõõrutud, poleeritud või glasuuritud, kuid edasi
töötlemata (ESTÜ):

- kuumvaltsitud, paksusega üle 3 mm

V. Muul viisil vormitud või töödeldud:

a) mingikujuliseks, v.a ruudu- või ristkülikukujuliseks lõigatud, kuid edasi
töötlemata:

ex 2. Muu (ESTÜ):

- kuumvaltsitud, paksusega üle 3 mm

73.15 Legeeritud ja kõrgsüsinikteras rubriikides nr 73.06-73.14 nimetatud
kujul:

A. Kõrgsüsinikteras:

V. Vardad ja -latid (sh valtstraat), mäenduses kasutatavad õõnsad
teraspuurvardad; nurk- ja profiilrauad:

b) kuumvaltsitud või pressitud, kuid edasi töötlemata:

1. Valtstraat (ESTÜ)

ex VIII. Traat, pinnatud või pindamata, isoleerimata:

- pindamata, teraskaablite valmistamiseks

- tsingitud, teraskaablite valmistamiseks

B. Legeeritud teras:

ex VIII. Traat, pinnatud või pindamata, isoleerimata:

- roostevaba, teraskaablite valmistamiseks

73.32 Rauast või terasest poldid, mutrid (sh poldi- ja kruvipead), keermega või
ilma, kruvid (sh kruvikonksud ja -rõngad), needid, tüüblid, splindid jms
tooted; rauast või terasest seibid (sh vedruseibid):

ex B. Keermestatud:

- rubriigis nr 84.53 nimetatud seadmete valmistamisel kasutatavad kruvid
ja seibid

ex 73.35 Raud- või terasvedrud:

- rubriigis nr 84.53 nimetatud seadmete valmistamisel kasutatavad
vedrud

76.01 Tooralumiinium; alumiiniumi jäätmed, lõikmed ja puru:

A. Tooralumiinium

81.04 Muud töötlemata või töödeldud värvilised metallid, tooted nendest;
töödeldud või töötlemata metallkeraamika, tooted sellest:

K. Titaan:

ex II. Muu:

- torud

84.06 Sisepõlemis-kolbmootorid

C. Muud mootorid:



I. Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid silindrimahuga:

b) üle 250 cm3:

1. Järgmiste masinate tööstuslikuks kokkupanekuks:

alamrubriigis nr 87.01 A nimetatud jalakäija poolt juhitavad aiatraktorid;
reisijateveoks, sh nii reisijate- kui ka kaubaveoks ette nähtud sõidukid,
mis mahutavad vähem kui 15 inimest; mootorsõidukid kaupade või
materjalide veoks mootori silindrimahuga alla 2800 cm3; rubriigis nr
87.03 a

6
 nimetatud eriotstarbelised mootorsõidukid

2. Muud:

bb) muud

II. Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid:

a) ujuvvahendite mootorid

b) muud:

1. Järgmiste masinate tööstuslikuks kokkupanekuks:

alamrubriigis nr 87.01 A nimetatud jalakäija poolt juhitavad aiatraktorid;

reisijateveoks, sh nii reisijate- kui ka kaubaveoks ette nähtud sõidukid,
mis mahutavad vähem kui 15 inimest;

mootorsõidukid kaupade või materjalide veoks mootori silindrimahuga
alla 2500 cm3;

rubriigis nr 87.03 af nimetatud eriotstarbelised mootorsõidukid

2. Muud

84.17 Masinad, tööstusotstarbelised ja laboratoorsed seadmed materjalide
termiliseks töötluseks (soojendamine, keetmine, röstimine,
destilleerimine, rektifikatsioon, steriliseerimine, pastöriseerimine,
aurutamine, kuivatamine, aurustamine, kondenseerimine, jahutamine
jne), elektriliselt või muul viisil köetavad, v.a kodumajapidamises
kasutatavad seadmed; mitteelektrilised boilerid:

F. Muud:

ex I. Mitteelektrilised boilerid:

- kodumajapidamises kasutatavate boilerite osad

84.37 Kanga- ja silmkudumismasinad, seadmed mähitud lõnga, tülli, pitsi,
tikandi, punutud paelte, posamentide või võrgu valmistamiseks; lõnga
ettevalmistusseadmed sellistel masinatel kasutamiseks, sh seadmed
lõime ülesvedamiseks ja selle suuruse kindlaksmääramiseks

ex B. Silmkudumismasinad:

- ringkudumismasinad

84.40 Seadmed lõnga, riide või valmis tekstiiltoodete pesuks, puhastamiseks,
kuivatamiseks, pleegitamiseks, värvimiseks, apreteerimiseks,
viimistlemiseks jne (sh pesumajas ja keemilises puhastuses kasutatavad
seadmed); kanga kerimis-, voltimis- ja lõikamisseadmed; põrandakatete
(nagu linoleum) valmistamisel tekstiilalusele pasta pealekandmiseks;
seadmed mustri trükkimiseks tekstiilile, nahale, tapeedile, pakkimis-
paberile, linoleumile jm materjalidele, trüki- ja söövitusplaadid, nende
alused ja rullid

B. Rõivapesumasinad kuiva pesu mahutavusega kuni 6 kg;
majapidamises kasutatavad pesuväänamisseadmed:

ex I. Elektrilised:

- rõivapesumasinate osad

ex II. Muud:

- rõivapesumasinate osad

84.55 Detailid, sõlmed ja manused, v.a katted, kandekastid jms, kasutusel
üksnes või peamiselt nende masinate juures, mis kuuluvad rubriikidesse
nr-d 84.51-84.54:

ex C. Muud:

- detailid, sõlmed ja manused, v.a katted, kandekastid jms, kasutusel
üksnes või peamiselt nende masinate juures, mis kuuluvad rubriiki nr
84.53 (arvutid jne)

85.01 Järgmised elektrikaubad: generaatorid, mootorid, muundurid (pöörlevad
või staatilised), trafod, alaldid ja alaldiseadmed, induktiivpoolid ja
drosselid:

B. Muud masinad ja seadmed:

I. Generaatorid, mootorid (kiirusregulaatoritega või ilma) ja
pöördkonverterid:



ex b) muud:

- rubriiki nr 84.53 kuuluvate seadmete valmistamisel kasutatavad
ühefaasilised elektrimootorid

ex II. Trafod, staatilised muundurid, alaldid ja alaldiseadmed;
induktiivpoolid ja drosselid:

- rubriiki nr 84.53 kuuluvate seadmete valmistamisel kasutatavad trafod
ja induktiivpoolid

ex C. Osad:

- rubriiki nr 84.53 kuuluvate seadmete valmistamisel kasutatavate
induktiivpoolid osad

85.04 Akud:

ex A. Kasutamiseks tsiviillennunduses

- osad, v.a klaasist ja metallist, v.a separaatorid

B. Muud:

III. Osad:

ex b) muud:

- osad, v.a klaasist ja metallist, v.a separaatorid

85.14 Mikrofonid ja nende alused; valjuhääldid; elektrilised
madalsagedusvõimendid:

ex B. Muud:

- valjuhääldid ja nende osad

85.18 Elektrikondensaatorid, fikseeritud või muudetava mahtuvusega:

ex A. Fikseeritud mahtuvusega elektrikondensaatorid, v.a
elektrolüütilised:

- massiga kuni 500 kg

ex B. Muud:

- fikseeritud mahtuvusega elektrikondensaatorid massiga kuni 500 kg

85.19 Elektrilised lülitusseadmed, elektrilised katkestid ja kaitseseadmed
vooluahelatele (näiteks lülitid, releed, kaitsmed, valguse- ja
impulsipiirajad, pistikud, lambipesad, harukarbid); püsitakistid või
muudetava takistusega takistid (sh potentsiomeetrid), v.a soojustakistid;
trükilülitused; lülituskilbid (v.a telefonikeskjaamad) ja kontrollpaneelid:

ex A. Elektrilised lülitusseadmed, elektrilised katkestid ja kaitseseadmed
vooluahelatele:

- rubriiki nr 84.53 kuuluvate seadmete valmistamisel kasutatavad
mitteautomaatsed voolukatkestid, releed, kontaktid ja terminalid

ex B. Püsitakistid või muudetava takistusega takistid, sh
potentsiomeetrid, v.a elektrikütteelemendid:

- takistid, v.a elektrikütteelemendid, mis ei ole keraamilised ega klaasist,

C. Trükilülitused

85.21 Termo-, külm- või fotokatoodiga elektronlambid ja elektronkiiretorud
(näiteks aur- või gaastäitega lambid ja torud, kineskoobid,
televisioonikaamerate elektronkiiretorud, elavhõbealaldid);
fotoelemendid; kokku monteeritud piesoelektrilised kristallid; dioodid,
transistorid jms pooljuhtseadised; valgusdioodid; elektroonsed
mikrolülitused

A. Lambid ja torud:

III. Televiisorite kineskoobid

B. Fotoelemendid, sh fototransistorid

C. Kokku monteeritud piesoelektrilised kristallid

D. Dioodid, transistorid jms pooljuhtseadised; valgusdioodid;
elektroonsed mikrolülitused

ex E. Osad:

- alamrubriikidesse nr 85.21 B, 85.21 C ja 85.21 D kuuluvate kaupade
osad

85.23 Isoleeritud traat (sh emailtraat ja anoodmehaanilisel teel töödeldud
traat), kaablid (sh koaksiaalkaablid) jm isoleeritud elektrijuhid,
ühendusdetailidega või ilma:

ex B: Muu:

- rubriiki nr 84.53 kuuluvate seadmete valmistamisel kasutatav traat



85.24 Söeharjad, süsielektroodid, süsiniidid jms süsiniku erimist
elektrotehnikatooted:

ex C. Muud:

- ahjude süsielektroodid

90.01 Läätsed, prismad, peeglid jm optikatooted mistahes materjalist, kokku
monteerimata (v.a optiliselt töötlemata klaasist); polariseerivatest
materjalidest lehed ja plaadid

A. Läätsed, prismad, peeglid jm optikatooted

90.07 Fotokaamerad; foto-välklambid ja impulsslambid, v.a rubriigis nr 85.20
nimetatud gaaslahenduslambid:

ex A. Fotokaamerad:

- osad

B. Foto-välklambid ja impulsslambid:

1. Elektrilised fooliumlambid, kuupvälgutid jms

ex 91.05 Kellaaja registreerimise, aja mõõtmise, registreerimise või muul viisil
näidustamise aparaadid, mistahes kellamehhanismi (sh sekundaarse
kellamehhanismi) või sünkroonmootoriga:

- rubriiki nr 84.53 kuuluvate seadmete valmistamisel kasutatavad kellaaja
registreerimise aparaadid

XIX LISA
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1. TOOTED, MILLE IMPORDI SUHTES PRAEGUSE KOOSSEISUGA ÜHENDUSEST KEHTESTATAKSE 35-PROTSENDILINE MIINIMUMTOLLIMAKS
(PÜSIKOMPONENT)

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus

17.04 Suhkrukondiitritooted, mis ei sisalda kakaod:

B. Närimiskumm, mis sisaldab massist sahharoosi (sh sahharoosina
väljendatud invertsuhkur)

C. Valge šokolaad

D. Muu

19.03 Makaronid, spagetid jms

19.08 Koogid, küpsised jm kondiitritooted, mis kas sisaldavad kakaod mis tahes
vahekorras või mitte

21.07 Mujal nimetamata toidukaubad:

G. Muud:

I. Mis ei sisalda piimarasvu või sisaldavad neid alla 1,5% massist:

f) mis sisaldavad üle 85% massist sahharoosi (sh sahharoosina
väljendatud invertsuhkur)

II. Mis sisaldavad 1,5-6% massist piimarasvu

III. Mis sisaldavad 6-12% massist piimarasvu

IV. Mis sisaldavad 12-18% massist piimarasvu

V. Mis sisaldavad 18-26% massist piimarasvu

VI. Mis sisaldavad 26-45% massist piimarasvu

VII. Mis sisaldavad 45-65% massist piimarasvu

VIII. Mis sisaldavad 65-85% massist piimarasvu

IX. Mis sisaldavad üle 85% massist piimarasvu

2. TOOTED, MILLE IMPORDI SUHTES PRAEGUSE KOOSSEISUGA ÜHENDUSEST
KEHTESTATAKSE 14-PROTSENDILINE MIINIMUMTOLLIMAKS (PÜSIKOMPONENT)

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus

18.06 Šokolaad jm kakaod sisaldavad tooted:



A. Kakaopulber, sahharoosiga magustatud

C. Šokolaad ja šokolaaditooted, täidisega või ilma; kakaod sisaldavad
suhkrukondiitritooted ja nende suhkrut asendavatest ainetest asendajad:

I. mis ei sisalda sahharoosi või sisaldavad seda alla 5% massist (sh
sahharoosina väljendatud invertsuhkur)

18.06 II. Muud:

a) mis ei sisalda piimarasvu või sisaldavad neid alla 1,5% massist ning
mis sisaldavad massist sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud
invertsuhkur):

2. Üle 50%

b) mis sisaldavad massist üle 1,5% piimarasvu

D. Muud:

I. Mis ei sisalda piimarasvu või sisaldavad neid alla 1,5% massist

II. Mis sisaldavad massist piimarasvu:

a) 1,5-6%

b) 6,5-26%

3. TOOTED, MILLE IMPORDI SUHTES PRAEGUSE KOOSSEISUGA ÜHENDUSEST
KEHTESTATAKSE 12-PROTSENDILINE MIINIMUMTOLLIMAKS (PÜSIKOMPONENT)

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus

19.02 Linnaseekstrakt; püüli- ja lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist jm
valmistatud laste- või dieettoidud jms toiduained, mis sisaldavad kakaod
alla 50% massist:

B. Muud

35.05 Dekstriinid ja dekstriinliimid; lahustuvad või röstitud tärklised;
tärklisliimid:

ex B. Dekstriin- või tärklisliimid:

- tärklisliimid

4. TOOTED, MILLE IMPORDI SUHTES PRAEGUSE KOOSSEISUGA ÜHENDUSEST
KEHTESTATAKSE 11-PROTSENDILINE MIINIMUMTOLLIMAKS (PÜSIKOMPONENT)

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus

19.02 Linnaseekstrakt; püüli- ja lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist jm
valmistatud laste- või dieettoidud jms toiduained, mis sisaldavad kakaod
alla 50% massist:

A. Linnaseekstrakt

21.02 Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted
kohvist, teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja
kontsentraatidest; röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, ekstraktid,
essentsid ja kontsentraadid nendest:

C. Röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad:

II. Muu

21.07 Mujal nimetamata toidukaubad:

A. Teravili terade või tõlvikutena, eelnevalt küpsetatud vm viisil töödeldud

II. Riis

B. Ravioolid, makaronid, spagetid jms tooted, täidiseta, keedetud või
küpsetatud; nendest valmistatud

I. Täidiseta, keedetud või küpsetatud:

ex a) kuivatatud

- suhkrulisandiga

ex b) muud:

- suhkrulisandiga

II. Täidisega:



ex b) muud:

- suhkrulisandiga

C. Jäätis jms külmutatud toidud (v.a jäätisepulber)

I. Mis ei sisalda piimarasvu või sisaldab neid alla 3% massist

G. Muud:

I. Mis ei sisalda piimarasvu või sisaldavad neid alla 1,5% massist:

a) mis ei sisalda sahharoosi või sisaldavad seda alla 5% massist (sh
sahharoosina väljendatud invertsuhkur):

2. Mis sisaldavad massist tärklist:

cc) 45% või rohkem

b) mis sisaldavad 5-15% massist sahharoosi (sh sahharoosina
väljendatud invertsuhkur):

2. Mis sisaldavad massist tärklist:

bb) 32-45%

cc) 45% või rohkem

c) mis sisaldavad 15-30% massist sahharoosi (sh sahharoosina
väljendatud invertsuhkur):

2. Mis sisaldavad massist tärklist:

bb) 32-45%

cc) 45% või rohkem

d) mis sisaldavad 30-50% massist sahharoosi (sh sahharoosina väljen-
datud invertsuhkur):

e) mis sisaldavad 50-85% massist sahharoosi (sh sahharoosina
väljendatud invertsuhkur):

XX LISA
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Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kauba kirjeldus

08.11 Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud puuviljad, marjad ja pähklid
(näiteks väävelgaasiga, soolvees, väävlivees või muus konserveerivas
lahuses), mis ei olemkõlblikud kohe toiduks kasutamiseks:

A. Aprikoosid

B. Apelsinid

ex E. Muud, v.a:

- mustad sõstrad (cassis), maasikad ja vaarikad

09.01 Kohv (röstitud või röstimata, kofeiiniga või ilma); kohvikestad ja -koored;
kohvi sisaldavad kohviasendajad

A. Kohv:

I. Röstimata

09.04 Must pipar ja muud piprad perekonnast Piper; perekondadesse Capsicum
või Pimenta kuuluvad kuivatatud, purustatud või jahvatatud viljad:

A. Purustamata ja jahvatamata:

I. Pipar:

b) muu

15.12 Loomsed või taimsed rasvad või õlid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud,
tahkestatud või muul viisil kõvastatud, rafineeritud või rafineerimata, kuid
edasiselt töötlemata:

ex B. Muu:

- ette nähtud kasutamiseks šokolaaditööstuses

20.07 Kääritamata, piirituselisandita puu- ja köögiviljamahlad (sh
viinamarjavirre), suhkrulisandiga või ilma:

A. Tihedusega üle 1,33 g/cm3 temperatuuril 20 °C:



I. Viinamarjamahl (sh viinamarjavirre)

II. Õuna- ja pirnimahl; õuna- ja pirnimahla segu

III. Muu:

ex a) 100 kg netomassi maksumusega üle 30 eküü:

- v.a köögiviljamahl

ex b) muu:

- v.a köögiviljamahl

B. Tihedusega kuni 1,33 g/cm3 temperatuuril 20 °C:

I. Viinamarja-, õuna- ja pirnimahl (sh viinamarjavirre); õuna- ja
pirnimahla segu:

a) 100 kg netomassi maksumusega üle 18 eküü:

1. Viinamarjamahl (sh viinamarjavirre):

aa) kontsentreeritud

2. Õuna- ja pirnimahl

3. Õuna- ja pirnimahla segu

b) 100 kg netomassi maksumusega kuni 18 eküüd:

1. Viinamarjamahl (sh viinamarjavirre):

aa) kontsentreeritud

2. Õunamahl:

aa) suhkrulisanditega, suhkrusisaldusega üle 30% massist

3. Pirnimahl:

aa) suhkrulisanditega, suhkrusisaldusega üle 30% massist

4. Õuna- ja pirnimahla segu:

aa) suhkrulisanditega, suhkrusisaldusega üle 30% massist

II. Muu:

a) 100 kg netomassi maksumusega üle 30 eküü:

1. Apelsinimahl

2. Greipfruudimahl

3. Sidruni- jm tsitrusviljade mahl

4. Ananassimahl

ex 6. Muud puu- ja köögiviljamahlad:

- puuviljamahlad

7. Mahlasegud:

aa) tsitrusviljade mahla ja ananassimahla segu

ex bb) muu:

- puuviljamahlade segu

b) 100 kg netomassi maksumusega kuni 30 eküüd:

1. Apelsinimahl:

aa) suhkrulisanditega, suhkrusisaldusega üle 30% massist

2. Greipfruudimahl:

aa) suhkrulisanditega, suhkrusisaldusega üle 30% massist

3. Sidrunimahl:

aa) suhkrulisanditega, suhkrusisaldusega üle 30% massist

4. Muude tsitrusviljade mahlad:

aa) suhkrulisanditega, suhkrusisaldusega üle 30% massist

5. Ananassimahl:

aa) suhkrulisanditega, suhkrusisaldusega üle 30% massist

7. Muud puu- ja köögiviljamahlad:

ex aa) suhkrulisanditega, suhkrusisaldusega üle 30% massist

8. Mahlasegud:

aa) tsitrusviljade mahla ja ananassimahla segu:



11. Suhkrulisanditega, suhkrusisaldusega üle 30% massist

- puuviljamahlade segu

23.07 Magus loomasööt; valmis loomatoit:

ex C. Muu:

- ühekordsed ja valmislisandid
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02.04 Muu liha ja toidukõlblikud subproduktid, värsked, jahutatud või
külmutatud:

ex A. Kodutuvi- ja küülikuliha:

- küülikuliha

06.02 Muud elustaimed, sh puud, põõsad, põõsastikud, juured, pistikud ja
pookoksad:

ex D. Muud:

- roosipõõsad

- dekoratiivtaimed

06.03 Lõikelilled ja lillepungad bukettide valmistamiseks ja kaunistuseks,
värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil
töödeldud:

A. Värsked:

ex I. 1. juunist 31. oktoobrini:

- roosid

- nelgid

ex II. 1. novembrist 31. maini:

- roosid

- nelgid

06.04 Puude, põõsaste, põõsastike jm taimede lehestik, oksad ja muud
taimeosad (v.a õied ja pungad) ning samblad, samblikud ja heintaimed
bukettide valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud,
pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud), v.a rubriigis nr
06.03 nimetatud lõikelilled ja

ex B. Muud:

- asparaagus (asparagus plumosus)

08.11 Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud puuviljad, marjad ja pähklid
(näiteks väävelgaasiga, soolvees, väävelvees või muus konserveerivas
lahuses), mis ei ole kõlblikud kohe toiduks kasutamiseks:

A. Aprikoosid

E. Muud

12.08 Sigurijuured, värsked või kuivatatud, terved või tükeldatud, röstimata;
jaanikaunad, värsked või kuivatatud, purustatud või mitte, jahvatatud või
mitte, kuid edasi töötlemata; puuviljade südamikud ning muudes
rubriikides nimetamata inimtoiduks kasutatavad taimsed tooted:

B. Jaanikaunad

C. Jaanikaunaseemned

20.05 Džemmid, keedised, puuviljaželeed, marmelaadid, puuviljapüreed ja -
pastad, termiliselt töödeldud, suhkruga või ilma

20.06 Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud puuviljad, suhkru- või
piirituselisandiga või ilma:

B. Muud:

II. Piirituselisandita:

a) suhkrulisandiga, müügipakendites netomassiga üle 1 kg:

1. Ingver



2. Greipfruudiviilud

3. Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad), klementiinid, vilkingid ja
muud tsitruseliste hübriidid

4. Viinamarjad

6. Pirnid

bb) muud

7. Virsikud ja aprikoosid:

ex aa) suhkrusisaldusega üle 13% massist:

- aprikoosid

bb) muud

ex 8. Muud puuviljad:

- v.a kirsid

9. Puuviljasegud

b) suhkrulisandiga, müügipakendites netomassiga kuni 1 kg:

1. Ingver

2. Greipfruudiviilud

3. Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad), klementiinid, vilkingid ja
muud tsitruseliste hübriidid

4. Viinamarjad

7. Virsikud ja aprikoosid:

ex aa) suhkrusisaldusega üle 15% massist:

bb) muud:

ex 8. Muud puuviljad:

- v.a kirsid

9. Puuviljasegud

c) suhkrulisandita

20.07 Kääritamata, piirituselisandita puu- ja köögiviljamahlad (sh
viinamarjavirre), suhkrulisandiga või ilma:

A. Tihedusega üle 1,33 g/cm3 temperatuuril 20 °C:

II. Õuna- ja pirnimahl; õuna- ja pirnimahla segu

III. Muu:

ex a) 100 kg netomassi maksumusega üle 30 eküü:

- v.a apelsini- ja sidrunimahl

ex b) muu:

- v.a apelsini- ja sidrunimahl

B. Tihedusega kuni 1,33 g/cm3 temperatuuril 20 °C:

I. Viinamarja-, õuna- ja pirnimahl (sh viinamarjavirre); õuna- ja
pirnimahla segu:

a) 100 kg netomassi maksumusega üle 18 eküü:

2. Õuna- ja pirnimahl

3. Õuna- ja pirnimahla segu

b) 100 kg netomassi maksumusega kuni 18 eküüd:

2. Õunamahl

3. Pirnimahl

4. Õuna- ja pirnimahla segu

II. Muu:

a) 100 kg netomassi maksumusega üle 30 eküü:

2. Greipfruudimahl

3. Sidruni- jm tsitrusviljade mahl

ex aa) suhkrulisandiga:

- v.a sidrunimahl

ex bb) muud:



- v.a sidrunimahl

4. Ananassimahl

6. Muud puu- ja köögiviljamahlad

7. Mahlasegud

b) 100 kg netomassi maksumusega kuni 30 eküüd:

2. Greipfruudimahl

4. Muude tsitrusviljade mahl

5. Ananassimahl:

7. Muud puu- ja köögiviljamahlad

8. Mahlasegud

23.04 Õlikoogid jm taimsete õlide ekstraheerimise jäägid (v.a jäätmed):

ex B. Muud:

- õlikoogid
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06.02 Muud elustaimed, sh puud, põõsad, põõsastikud, juured, pistikud ja
pookoksad:

ex D. Muud:

- roosipõõsad

- dekoratiivtaimed

06.03 Lõikelilled ja lillepungad bukettide valmistamiseks ja kaunistuseks,
värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil
töödeldud:

A. Värsked:

ex I. 1. juunist 31. oktoobrini:

- roosid

- nelgid

ex II. 1. novembrist 31. maini:

- roosid

- nelgid

06.04 Puude, põõsaste, põõsastike jm taimede lehestik, oksad ja muud
taimeosad (v.a õied ja pungad) ning samblad, samblikud ja heintaimed
bukettide valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud,
pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud), v.a rubriigis nr
06.03 nimetatud lõikelilled ja lillepungad:

ex B. Muud:

- asparaagus (asparagus plumosus)

08.11 Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud puuviljad, marjad ja pähklid
(näiteks väävelgaasiga, soolvees, väävlivees või muus konserveerivas
lahuses), mis ei ole kõlblikud kohe toiduks kasutamiseks:

A. Aprikoosid

E. Muud

15.07 Taimerasvad, vedelad või tahked, töötlemata, rafineeritud või
puhastatud:

A. Oliiviõli

20.05 Džemmid, keedised, puuviljaželeed, marmelaadid, puuviljapüreed ja -
pastad, termiliselt töödeldud, suhkruga või ilma

20.06 Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud puuviljad, suhkru- või
piirituselisandiga või ilma:

B. Muud:

II. Piirituselisandita:



a) suhkrulisandiga, müügipakendites netomassiga üle 1 kg:

1. Ingver

2. Greipfruudiviilud

3. Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad), klementiinid, vilkingid ja
muud tsitruseliste hübriidid

4. Viinamarjad

6. Pirnid

bb) muud

7. Virsikud ja aprikoosid:

ex aa) suhkrusisaldusega üle 13% massist:

- aprikoosid

bb) muud

ex 8. Muud puuviljad:

- v.a kirsid

9. Puuviljasegud

b) suhkrulisandiga, müügipakendites netomassiga kuni 1 kg:

1. Ingver

2. Greipfruudiviilud

3. Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad), klementiinid, vilkingid ja
muud tsitruseliste hübriidid

4. Viinamarjad

7. Virsikud ja aprikoosid:

aa) suhkrusisaldusega üle 15% massist:

22. Aprikoosid

bb) muud:

22. Aprikoosid

ex 8. Muud puuviljad:

- v.a kirsid

9. Puuviljasegud

c) suhkrulisandita

20.07 Kääritamata, piirituselisandita puu- ja köögiviljamahlad (sh
viinamarjavirre), suhkrulisandiga või ilma:

A. Tihedusega üle 1,33 g/cm3 temperatuuril 20°C:

II. Õuna- ja pirnimahl; õuna- ja pirnimahla segu

III. Muu:

ex a) 100 kg netomassi maksumusega üle 30 eküü:

- v.a apelsini- ja sidrunimahl

ex b) muu:

- v.a apelsini- ja sidrunimahl

B. Tihedusega kuni 1,33 g/cm3 temperatuuril 20°C:

I. Viinamarja-, õuna- ja pirnimahl (sh viinamarjavirre); õuna- ja
pirnimahla segu

a) 100 kg netomassi maksumusega üle 18 eküü:

2. Õuna- ja pirnimahl

3. Õuna- ja pirnimahla segu

b) 100 kg netomassi maksumusega kuni 18 eküüd:

2. Õunamahl

3. Pirnimahl

4. Õuna- ja pirnimahla segu

II. Muu:

a) 100 kg netomassi maksumusega üle 30 eküü:



2. Greipfruudimahl

3. Sidruni- jm tsitrusviljade mahl

ex aa) suhkrulisandiga:

- v.a sidrunimahl

ex bb) muud:

- v.a sidrunimahl

4. Ananassimahl

6. Muud puu- ja köögiviljamahlad

7. Mahlasegud

b) 100 kg netomassi maksumusega kuni 30 eküüd:

2. Greipfruudimahl

4. Muude tsitrusviljade mahl

5. Ananassimahl:

7. Muud puu- ja köögiviljamahlad

8. Mahlasegud

23.04 Õlikoogid jm taimsete õlide ekstraheerimise jäägid (v.a jäätmed):

ex B. Muud:

- õlikoogid
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01.03 Elussead:

A. Kodusead

01.05 Eluskodulinnud, s.o kanad, pardid, haned, kalkunid ja pärlkanad:

A. Massiga kuni 185 g:

ex I. Kalkunid ja haned:

- kalkunid

ex II. Muud:

- kanad

02.01 Rubriikides nr 01.01, 01.02, 01.03 või 01.04 nimetatud loomade liha ja
toidukõlblikud subproduktid, värsked, jahutatud või külmutatud:

A. Liha:

III. Sealiha:

- kodusealiha

B. Subproduktid:

II. Muud:

c) kodusigade

04.04 Juust ja kohupiim:

D. Töödeldud juust, riivimata või pulbristamata, rasvasisaldusega
massist:

E. Muu:

I. Riivimata või pulbristamata, rasvasisaldusega massist kuni 40% ja
mitterasvainete veesisaldusega massist:

b) 47-72%

ex 1. Cheddar:

- Ilha-tüüpi

ex 2. Muud:



- Holland-tüüpi

04.05 Linnumunad ja munakollased, värsked, kuivatatud või muul viisil
töödeldud, magustatud või mitte:

A. Koorega linnumunad, värsked või konserveeritud:

I. Kodulindude munad:

a) inkubeerimiseks:

ex 1. kalkuni- või hanemunad:

- kalkunimunad

ex 2. muud:

- kanamunad

II. Muud munad

07.01 Köögiviljad, värsked või jahutatud:

B. Peakapsas, lillkapsas ja rooskapsas:

I. Lillkapsas:

ex a) 15. aprillist 30 novembrini:

- 1. novembrist 30. novembrini

ex b) 1. detsembrist 14. aprillini:

- 1. detsembrist 31. märtsini

ex H. Sibul, šalottsibul ja küüslauk:

- sibul 1. augustist 30. novembrini

- küüslauk 1. augustist 31. detsembrini

M. Tomat:

ex I. 1. novembrist 14. maini:

- 1. detsembrist 14. maini

ex II. 15. maist 31. oktoobrini:

- 15. maist 31. maini

08.02 Tsitrusviljad, värsked või kuivatatud:

A. Apelsinid:

I. Pärisapelsinid, värsked:

a) 1. aprillist 30. aprillini

b) 1. maist 15. maini

ex c) 16. maist 15. oktoobrini:

- 16. maist 31. augustini

ex d) 16. oktoobrist 31. märtsini:

- 1. veebruarist 31. märtsini

II. Muud:

ex a) 1. aprillist 15. oktoobrini:

- 1. aprillist 31. augustini

ex b) 16. oktoobrist 31. märtsini:

- 1. veebruarist 31. märtsini

B. Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad), klementiinid, vilkingid ja
muud tsitruseliste hübriidid:

ex II. Muud:

- mandariinid, sh tangeriinid ja satsumad 1. novembrist 31. märtsini

ex C. Sidrunid:

- 1. juunist 31. oktoobrini

08.04 Viinamarjad, värsked või kuivatatud:

A. Värsked:

I. Lauaviinamarjad:

ex b) 15. juulist 31. oktoobrini:

- 15. augustist 30. septembrini



08.06 Värsked õunad, pirnid ja aivad:

A. Õunad:

II. Muud:

ex b) 1. jaanuarist 31. märtsini:

- 1. märtsist 31. märtsini

ex c) 1. aprillist 31 . juulini:

- 1. aprillist 30. juunini

B. Pirnid:

II. Muud:

ex a) 1. jaanuarist 31. märtsini:

- 1. veebruarist 31. märtsini

b) 1. aprillist 15. juulini

c) 16. juulist 31 juulini

ex d) 1. augustist 31. detsembrini:

- 1. augustist 31. augustini

08.07 Värsked luuviljad:

ex A. Aprikoosid:

- 15. juunist 15. juulini

ex B. Virsikud, sh nektariinid:

- virsikud 1. maist 30. septembrini

11.08 Tärklis; inuliin:

A. Tärklis:

I. Maisitärklis

15.01 Seapekk jm sea- ning linnurasv ja -rasvkude, sulatatud või
ekstraheeritud:

A. Seapekk jm searasv ning -rasvkude:

II. Muu

22.05 Viinamarjavein värsketest viinamarjadest; viinamarjavirre, millele
käärimise peatamiseks on lisatud alkoholi:

ex B. Vein, v.a alamrubriiki 2204 A kuuluv, "seenekujuliste" korkidega
pudelites, mida hoiavad kinni seosed või kinnitused; vein muus pakendis
süsihappegaasi sisaldusest tingitud madala rõhu all (vähemalt 1 baar,
kuid vähem kui 3 baari temperatuuril 20 °C):

- veinid, v.a "seenekujuliste" korkidega pudelites, süsihappegaasi
sisaldusest tingitud madala rõhu all (vähemalt 1 baar, kuid vähem kui 3
baari temperatuuril 20 °C)

C. Muud:

I. Tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13% mahust

II. Tegeliku alkoholisisaldusega 15-18% mahust
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Portugali suhtes
kehtestatavad
püsikomponendid
(eküüd/tonn)

10.06 Riis:

B. Muu:

II. Poolkroovitud või kroovitud riis:

a) poolkroovitud riis:

1. Ümarateraline 28

2. Pikateraline 28

b) kroovitud riis:



1. Ümarateraline 30

2. Pikateraline 30

11.01 Teraviljapüülijahu:

ex A. Nisu- või meslinipüülijahu:

- tavalisest nisust püülijahu 30

B. Rukkipüülijahu 30

11.02 Teraviljatangud ja lihtjahu; muul viisil töödeldud
teravili (näiteks kruubid ja tangud, kroovitud,
valtsitud, helvestatud või purustatud terad), v.a
rubriigis nr 10.06 nimetatud riis; terved, lamedaks
pressitud, helvestatud või jahvatatud teraviljaidud

A. Tangud ja lihtjahu:

I. Nisust:

a) kõvanisust 30

b) tavalisest nisust 32

11.07 Linnased, heledad või tumedad:

A. Heledad (röstimata):

II. Muud:

a) jahuna 22

b) muud 22

B. Tumedad (röstitud) 20

17.02 Muud suhkrud tahkel kujul; maitse- ja
värvainelisanditeta suhkrusiirupid; tehismesi,
naturaalse meega segatud või mitte; karamell:

B. Glükoos ja glükoosisiirup; maltodekstriin ja
maltodekstriini siirup

II. Muu:

ex a) valge kristalliline aglomeeritud või
aglomeerimata pulber:

- glükoos ja glükoosisiirup 103

ex b) muu:

- glükoos ja glükoosisiirup 90

21.07 Mujal nimetamata toidukaubad:

F. Aromatiseeritud või värvitud suhkrusiirupid:

ex II. Glükoosi- ja maltodekstriinisiirup:

- glükoosisiirup 83
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Portugali
tollimaksude
baasmäärad
(eküüd/tonn)

07.01 Köögiviljad, värsked või jahutatud:

C. Spinat 17

D. Salatid, sh endiivia ehk lehtsigur ja sigur

II. muud 17

E. Lehtpeet e mangold ja hispaania artišokk 17

IJ. Porrulauk ja muud sibulköögiviljad (näiteks
murulauk, talisibul)

O. Kapparid 17

Q. Seened ja trühvlid:

II. Kukeseened 17

III. Puravikud 17



IV. Muud 17

R. Apteegitill 17

S. Magus ja mahe paprika 17

08.02 Tsitrusviljad, värsked või kuivatatud:

D. Greipfruudid 16

08.04 Viinamarjad, värsked või kuivatatud (rosinad):

A. Värsked

II. Muud

a) 1. novembrist kuni 14. juulini 25

b) 15. juulist kuni 31. oktoobrini 25

08.05 Pähklid, v.a rubriiki nr 08.01 kuuluvad, värsked või
kuivatatud, kooritud või koorimata:

A. Mandlid:

I. Mõrumandlid 30

II. Muud 30

B. Kreeka pähklid 20

G. Muud 8

08.06 Värsked õunad, pirnid ja küdooniad:

A. Õunad:

I. Õunad siidri valmistamiseks, pakkimata, 16.
septembrist 15. detsembrini

35
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01.03 Elussead:

A. Kodusead

01.05 Eluskodulinnud, s.o kanad, pardid, haned, kalkunid ja pärlkanad:

A. Kaaluga kuni 185 grammi:

ex I. Kalkunid ja haned:

- kalkunid

ex II. Muud:

- kanad

02.01. Rubriiki nr 01.01, 01.02, 01.03 või 01.04 kuuluvate loomade liha ja
toidukõlblikud subproduktid, värsked, jahutatud või külmutatud:

A. Liha:

III. Sealiha

a) kodusealiha

B. Subproduktid:

II. Muud:

c) kodusigade

04.04 Juust ja kohupiim:

D. Sulatatud juust, riivimata või pulbristamata:

E. Muu:

I. Riivimata või pulbristamata, rasvasisaldusega kuni 40% kaalust ja
mitterasvainete veesisaldusega

b) 47%-72%

ex 1. Cheddar:

- Ilha-tüüpi



ex 2. muu:

- Holland-tüüpi

04.05 Linnumunad ja munakollased, värsked, kuivatatud või muul viisil
konserveeritud, magustatud või mitte:

A. Koorega linnumunad, värsked või konserveeritud:

I. Kodulindude munad:

a) haudemunad:

ex 1. kalkuni- või hanemunad

- kalkunimunad

ex 2. muud

- kanamunad

II. Muud munad

07.01 Köögiviljad, värsked või jahutatud:

B. Peakapsas, lillkapsas ja rooskapsas

I. Lillkapsas:

ex a) 15. aprillist kuni 30. novembrini:

- 1. kuni 30. novembrini

ex b) 1. detsembrist kuni 14. aprillini:

- 1. detsembrist kuni 31. märtsini

ex H. Sibul, šalottsibul ja küüslauk:

- sibul 1. augustist kuni 30. novembrini

- küüslauk 1. augustist 31. detsembrini

M. Tomatid:

ex I. 1. novembrist kuni 14. maini:

- 1. detsembrist kuni 14 maini

ex II. 15. maist kuni 31. oktoobrini:

- 15. maist kuni 31. maini

08.02 Tsitrusviljad, värsked või kuivatatud:

A. Apelsinid:

I. Pärisapelsinid, värsked:

a) 1. aprillist kuni 30. aprillini

b) 1. maist kuni 15. maini

ex c) 16. maist kuni 15 oktoobrini:

- 16. maist kuni 31. augustini

ex d) 16. oktoobrist kuni 31. märtsini:

- 1. veebruarist kuni 31. märsini

II. Muud:

ex a) 1. aprillist kuni 15. oktoobrini:

- 1. aprillist kuni 31. augustini

ex b) 16. oktoobrist kuni 31. märtsini:

- 1. veebruarist kuni 31. märtsini

B. Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad); klementiinid, vilkingid ja
muud sarnased tsitrushübriidid:

ex II. Muud:

- mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad 1. novembrist kuni 31.
märtsini)

ex C. Sidrunid:

- 1. juunist kuni 31. oktoobrini

08.04 Viinamarjad, värsked või kuivatatud (rosinad):

A. Värsked

I. Lauaviinamarjad:

ex b) 15. juulist kuni 31. oktoobrini:



- 15. augustist kuni 30. septembrini

08.06 Õunad, pirnid ja küdooniad, värsked:

A. Õunad:

II. Muud:

ex b) 1. jaanuarist kuni 31. märtsini:

- 1. kuni 31. märtsini

ex c) 1. aprillist kuni 31. juulini:

- 1. aprillist kuni 30. juunini

B. Pirnid:

II. Muud:

ex a) 1. jaanuarist kuni 31. märtsini:

- 1. veebruarist kuni 31. märtsini

b) 1. aprillist kuni 15. juulini

c) 16. juulist kuni 31. juulini

ex d) 1. augustist kuni 31. detsembrini:

- 1. kuni 31. augustini

08.07 Värsked luuviljad:

ex A. Aprikoosid:

- 15. juunist kuni 15. juulini

ex B. Virsikud, sh nektariinid:

- virsikud, 1. maist 30. septembrini

11.08 Tärklis; inuliin:

A. Tärklis:

I. Maisitärklis

15.01 Seapekk jm sea- ning linnurasv ja -rasvkude, pressitud, sulatatud või
ekstraheeritud:

A. Seapekk jm searasv ning -rasvkude:

II. Muu

22.05 Vein värsketest viinamarjadest; viinamarjavirre, mille käärimine on
katkestatud alkoholi lisamise teel:

ex B. Punktis A nimetamata vein "seenekujuliste" korkidega pudelites,
mida hoiavad kinni seosed või kinnitused; vein muus pakendis
süsihappegaasi sisaldusest tingitud ülerõhu all (vähemalt 1 baar, kuid
vähem kui 3 baari temperatuuril 20 °C

C. Muu:

I. Tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 mahuprotsenti

II. Tegeliku alkoholisisaldusega 13-15 mahuprotsenti
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Portugali ettevõtja Ühisettevõte Laeva nimi
Kogu-
mahu-
tavus

Mootori
võimsus
hobu-
jõududes

Soc. Pesca do Alto, Lda Pescas e Conservas del
Norte Pescatlântico 737,0 800

Soc. Pescatlántico SA Pescanor Pescalto 617,0 800

Richardo de Jesus Rosa e
Outros

Yassa-Pêche SA Driss

Sofia

Aziza

95,3

71,8

117,5

400

370

400

Soc. Pesca Miradouro Maroluzo SA Meridiano

Paralelo

194,0

194,1

800

850

José Damásio Dias Simão Azaghar National Fishing Acofina 43,9 220



Company - Acofina SA

Soc. Pesca Mar Artico, Lda. Pesmaran - Empresa de
Pesca Mar Antártico SA

Mar Ártico

Mar Antártico

194,1

189,9

1000

950

Ind. Aveirense de Pesca Sociéte d'Armements et
Pêches

Nord Africans APNA SA

Senhora
Malak

Maria Patica

179,9

236,6

630

1100

Soc. Pesca Ferreira da
Cunha, Lda

Roumpêche SA Tiago Cunha

Ferreira da
Cunha

Sonia Cunha

194,2

194,2

198,0

1550

1455

1200

Soc. Pesca Oceãnica do
Norte, Lda

Lexmar Sayd SA Jaber I

Norsayd

176,7

199,9

630

1450

Pascoa1 & Filhos, Lda El Yassa SA Narjis I 189,9

Manuel Casqueira & Filho,
Lda

Solmap SA Tan Tan II 136,3 634

Victor Manuel Sales
Martins

Solmacop SA Najat 46,0 200

Nascimento & Rato, Lda Sté Maritime Tingis SA Nova Fortuna 61,6 370

Luis de Matos e Outros Lusimapêche-Sociête
Lusitano

Marrocaine de Pêche

Tabar

Fatima

Ali

77,0

64,1

32,7

300

370

255

Júlio Miguel Tibihit International Fishing
Company, TIFICO

Najia 62,2 370

Neves & Lourenço Algarve Pêche SA - ALPEC Susana
Eugenio

Flor de Aveiro

169,7

120,4

700

420

Soc. Pesca Cabedelo Telgut National Company -
TENAC

Kabour 102,6 650

Portugali ettevõtja Ühisettevõte Laeva nimi
Kogu-
mahu-
tavus

Mootori
võimsus
hobu-
jõududes

Firmino & Martins, Lda Sociête D'Exploitation des
Pêcheries

Maroco-Portugaises -
SOPEMAC

Al Faouz I 198,8 1455

Albamar Atlamar SA Atlamar 194,1 950

Mavipesca - Sociedade
Industrial de Pesca

Sociête Aveirense de Pêche
SA - AVEP

Fátima IV 150,0 530

Carlos M. G. Custódio

Joāo F. G. Custódio

IKIPEC, Sarl Boulman I

Boulman II

168,0

158,9

570

850

José Antonio Tomás

Soc. Pesca Mãe de Dues,
Lda

António Lopes Pio Júnior

Soc. Pesca Experança no
Futuro

Consortium Luso-Marocain
de Pêche - (CLMP)

Nejma 2

Nejma 5

Nejma 11

Nejma 12

Nejma 15

49,0

76,0

49,5

66,5

31,0

282

600

300

282

200

Pereira Mendes & Ca Sté d'Armement et de Pêche
Oceanes - Sapêche

Moumen III

Moumen IV

173,0

179,0

660

630

Vierias & Santos & Ca Lda Pêche Ouest SA Ville de Safi 138,5 500

António Ricardo Formiga

Emiliano S. Baeta

La Sociête d'Armement de
Pêche - ASSIA

Al Cantara 149,1 370

Francisco S. Ladeira Sociedade Anónima Lusco
Marroqui de Conservas -
Salmac

Najim du
Nord

43,4

Silvério Luis Sociête Sarl-d'Armement et
de Pêche Pescatalaya

Marilaide 57,7 240

Pescoeste-Armadores
Associados do Oeste

Deus Pêche SA (DEUPEC) Consul 189,0 600

Parceria Maritima
Esperança

Sté Esperança Pêche SA -
Espec

Esperança 124,4 600

Casimiro Augusto Tavares
& Filhos, Lda

Benmata SA Asmaa 127,5

Cooperativa de Pesca
Pescador Livre, CRL

Casa do Pescador Pescador
Livre

158,9 600



Bagão & Bagão Sté Transatlantique de
Pêche - Transapec SA

Argana II

Argana III

Cap Jouby

182,0

155,0

280,0

1000

750

Lopes & Conde Crustomar Yashmina I

Yashmina II

Yashmina III

Yashmina IV

130,9

130,9

130,9

130,9

Companhia Portuguesa de
Pesca

Seysa Pêche SA Nassim II

Nassim III

Nassim IV

Nassim V

Quatro Irmas

88,26

97,26

86,82

66,63

70,04

400

440

400

335

335

Testas e Cunha Sociête de Pêche Costa Nova
SA

Capitão Pisco 179,9 640

Bagão Nunes e Machado,
Lda

Transapec SA Maria José
Bagão

182,4 630

Leandro José Sabinha
Romeira

José Manuel Fernita

Portocean - Maroc SA Luis Pedro

Luz do Amor

130,8

71,5

490

500
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a)

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kirjeldus

03.01 Kala, värske (elus või surnud) jahutatud või külmutatud:

B. Merekalad:

I. Terved, ilma peata või tükeldatud:

h) tursk (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac):

2. külmutatud

t) merluus (Merluccius spp.):

ex 1. värske või jahutatud:

- harilik merluus (Merluccius merluccius)

ex 2. külmutatud:

- harilik merluus (Merluccius merluccius)

ex v) muud:

- harilik stauriid (Trachurus trachurus), värske, jahutatud või külmutatud

II. Filee

b) külmutatud:

1. tursk (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)

3. kilttursk (Melanogrammus aeglefinus)

9. merluus (Merluccius spp.)

11. atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

12. lest (Platichthys flesus)

03.02 Kuivatatud, kuiv- või märgsoolatud kala; külm- või kuumsuitsukala:

A. Kuivatatud, kuiv- või märgsoolatud:

I. Terved, ilma peata või tükeldatud:

b) tursk (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)

03.03 Vähid ja molluskid, puhastatud või puhastamata, värsked (elusad või
surnud), jahutatud, külmutatud, kuiv- või märgsoolatud või kuivatatud;
vähid, puhastamata, vees keedetud:



A. Vähid:

IV. Krevetilised:

ex a) garneelid sugukonnast Pandalidae:

- külmutatud

b) garneelid perekonnast Crangon

ex 2. muud:

- külmutatud

ex c) muud:

- külmutatud

V. Muud:

a) norra salehomaar (Nephrops norvegicus):

1. külmutatud

b)

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kirjeldus

03.01 Kala, värske (elus või surnud) jahutatud või külmutatud:

B. Merekalad:

I. Terved, ilma peata või tükeldatud:

d) sardiin (Sardina pilchardus):

1. värske või jahutatud

2. külmutatud

03.03 Vähid ja molluskid, puhastatud või puhastamata, värsked (elusad või
surnud), jahutatud, külmutatud, kuiv- või märgsoolatud või kuivatatud;
vähid, puhastamata, vees keedetud:

B. Molluskid:

IV. Muud

a) külmutatud:

1. kalmaarid

16.05 Vähid ja molluskid, töödeldud või konserveeritud:

ex B. Muud

- konserveeritud molluskid
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Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kirjeldus

03.01 Kala, värske (elus või surnud) jahutatud või külmutatud:

B. Merekalad:

I. Terved, ilma peata või tükeldatud:

h) tursk (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac):

2. külmutatud

ij) süsikas (Pollachius virens):

2. külmutatud

k) kilttursk (Melanogrammus aeglefinus)

2. külmutatud

m) molva (Molva spp):

2. külmutatud

n) Vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma) ja pollak (Pollachius
pollachius):

2. külmutatud

t) merluus (Merluccius spp.):



1. värske või jahutatud

2. külmutatud

ex v) muud:

- harilik stauriid (Trachurus trachurus), värske, jahutatud või külmutatud

- tursklased, külmutatud (Gadus macrocephalus, Brosme brosme)

II. Filee

b) külmutatud:

1. tursk (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)

3. kilttursk (Melanogrammus aeglefinus)

9. merluus (Merluccius spp.)

11. atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

12. lest (Platichthys flesus)

03.02 Kuivatatud, kuiv- või märgsoolatud kala; külm- või kuumsuitsukala:

A. Kuivatatud, kuiv- või märgsoolatud:

I. Terved, ilma peata või tükeldatud:

b) tursk (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)

ex f) muud:

- tursklased (süsikas, kilttursk, Vaikse ookeani mintai, pollak, Gadus
macrocephalus, Brosme brosme)

03.03 Vähid ja molluskid, puhastatud või puhastamata, värsked (elusad või
surnud), jahutatud, külmutatud, kuiv- või märgsoolatud või kuivatatud;
vähid, puhastamata, vees keedetud:

A. Vähid:

IV. Krevetilised:

ex a) garneelid sugukonnast Pandalidae:

- külmutatud

b) garneelid perekonnast Crangon

ex 2. muud:

- külmutatud

ex c) muud:

- külmutatud

V. Muud:

a) norra salehomaar (Nephrops norvegicus):

1. külmutatud

B. Molluskid:

IV. Muud:

a) külmutatud:

1. kalmaarid
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a) ajutised erandid määrusest (EMÜ) nr 288/82

Ühise tollitariifistiku rubriiginumber Kirjeldus Üldkvoot
(1986)

40.08 Tahvlid, lehed, ribad, latid ja
profiilvormid vulkaniseeritud kummist
(v.a kõvakummist):

A. Tahvlid, lehed ja ribad:

ex I. Poorsest vahtkummist:

- kleepuvad

ex II. Muud:

- kleepuvad

33 tonni

40.09 Torud ja voolikud vulkaniseeritud
kummist (v.a kõvakummist)

42 tonni



40.13 Rõivad ja rõivamanused (sh kindad)
vulkaniseeritud kummist (v.a
kõvakummist):

A. Kindad

ex B. Rõivad ja rõivamanused:

- v.a korsetid, vööd jms tooted ning
sukeldujatele mõeldud õhu- ja
veekindlad riietusesemed

10 tonni

40.14 Muud tooted vulkaniseeritud kummist
(v.a kõvakummist):

A. Tooted tehnilisel otstarbel või
tsiviillennunduses kasutamiseks

B. Muud

ex I. Poorsest vahtkummist:

- v.a tubakakotid

ex II. Muud:

- v.a tubakakotid

135 tonni

48.15 Muu paber või papp, suuruse või kuju
järgi valmis lõigatud:

ex A. Vulkaniseerimata loodusliku või
sünteetilise kautšukiga kaetud kuni 10
cm laiused kleepuvad ribad:

- paberist, kaaluga kuni 160g/m2; v.a
elektriisolatsiooniks mõeldud paber

ex B. Muud:

- liimikihiga paber, kaaluga kuni
160g/m2; v.a elektriisolatsiooniks
mõeldud paber

50 tonni

59.03 Laustekstiilmaterjalid, samalaadsed
mittekootud lõngast kangad ja sellisest
kangast tooted, impregneeritud või
pealistatud või mitte:

ex B. Muud:

- kleepuvad

3 tonni

59.05 Võrgud ja võrgulinad nööridest või
köitest ja valmis kalavõrgud lõngast,
nööridest või köitest:

A. Kalavõrgud ja võrgulinad

30 tonni

64.05 Jalatsite detailid, sisepinsolid ja
kannaalustükid mis tahes materialist,
v.a metallist:

ex A. Sisepinsolite või muude
detailidega ühendatud pealsed ilma
tallata:

- kummist

ex B. Muud:

- kummist

93 tonni

ex 70.10 Klaasist korvpudelid, pudelid, purgid,
potid ja muud klaasmahutid kaupade
säilitamiseks, pakendamiseks või
transportimiseks; klaaskorgid ja muud
klaasist sulgemisvahendid:

- korvpudelid ja pudelid

7500
tonni

- Muud mahutid kaupade
pakendamiseks või transportimiseks,
v.a värvilisest, matt-, graveeritud,
iiris-, lihvitud, marmoreeritud,
läbipaistmatust, opaliin- või maalitud
klaasist mahutid või tabletipurgid

19 tonni

70.21 Muud klaasist tooted 18 tonni

73.18 Torud ja nende toorikud, rauast (v.a
malmist) või terasest, v.a rubriiki nr
73.19 kuuluvad tooted:

ex A. Tsiviillennunduses kasutatavad
torud külgeühendatud liitmikega,

2290
tonni



gaaside või vedelike jaoks:

- töötlemata või värvitud, lakitud,
emailitud või muul moel töödeldud (sh
Mannesmanni torud ja kokkusurumise
teel saadud torud), torumuhvi või
toruäärikuga, kuid muul moel
töötlemata, õmbluseta,
seinapaksusega kuni 2,2 mm

B. Muud:

ex I. Sirged ja ühtlase seinapaksusega,
töötlemata, õmbluseta, ringikujulise
ristlõikega, ainult teistsuguse ristlõike
ja seinapaksusega torude
valmistamiseks:

- seinapaksusega kuni 2,2 mm

ex III. Muud:

- töötlemata või värvitud, lakitud,
emailitud vi muul moel töödeldud (sh
Mannesmanni torud ja kokkusurumise
teel saadud torud), torumuhvi või
toruäärikuga, kuid muul moel
töötlemata, õmbluseta,
seinapaksusega kuni 2,2 mm

ex A. Tsiviillennunduses kasutatavad
torud külgeühendatud liitmikega,
gaaside või vedelike jaoks:

- töötlemata või värvitud, lakitud,
emailitud või muul moel töödeldud
(sh Mannesmanni torud ja
kokkusurumise teel saadud torud),
torumuhvi või toruäärikuga, kuid
muul moel töötlemata, keevitatud,
seinapaksusega kuni 4,5 mm

B. Muud:

ex II. Sirged ja ühtlase
seinapaksusega, v.a need, mis
kuuluvad alamrubriiki B I,
maksimaalse pikkusega kuni 4,50 m,
legeerterasest, mis sisaldab kaalust
0,90-1,15% süsinikku, 0,50-2%
kroomi ja kuni 0,50% molübdeeni:

- töötlemata või värvitud, lakitud,
emailitud või muul moel töödeldud
(sh Mannesmanni torud ja kokku-
surumise teel saadud torud),
torumuhvi või toruäärikuga, kuid
muul moel töötlemata, keevitatud,
seinapaksusega kuni 4,5 mm

ex III. Muud

- töötlemata või värvitud, lakitud,
emailitud või muul moel töödeldud
(sh Mannesmanni torud ja kokku-
surumise teel saadud torud),
torumuhvi või toruäärikuga, kuid
muul moel töötlemata, keevitatud,
seinapaksusega kuni 4,5 mm

ex 84.38 Rubriiki nr 84.37 kuuluvate masinate
lisaseadmed (näiteks niietõste-
mehhanismid, žakaarmasinad,
automaatpidurdus- ja süstikuvahetus-
mehhanismid); üksnes või peamiselt
käesolevasse rubriiki või rubriiki nr
84.36 või 84.37 kuuluvates masinates
kasutatavad osad ja lisandid (näiteks
värtnad, värtnahargid, kraasid,
kammid, ekstrusioonniplid, süstikud,
soad, niied ja niieraamid,
silmkoemasina nõelad jm):

- süstikud ja niied

15 tonni

85.19 Elektriseadmed vooluahelate
loomiseks, katkestamiseks ja kaitseks
või elektrilised lülitusseadmed
vooluahelatele (lülitid, releed,
kaitsmed, piksekaitsmed,
võnkesummutid, kontaktid, lambipesad
ja harukarbid); püsitakistid ja
muudetava takistusega takistid (sh
potentsiomeetrid), v.a soojustakistid;
trükilülitused; lülituskilbid (v.a

1200
ühikut



telefonikeskjaamad) ja
kontrollpaneelid:

ex A. Elektriseadmed vooluahelate
loomiseks, katkestamiseks ja kaitseks
või elektrilised lülitusseadmed
vooluahelatele:

- keraamilistest materjalidest või
klaasist mitteautomaatsed katkestid ja
lahklülitid kaaluga kuni 2 kg ühiku
kohta, v.a osad

ex B. Püsitakistid ja muudetava
takistusega takistid (sh
potentsiomeetrid), v.a soojustakistid:

- keraamilistest materjalidest või
klaasist muudetava takistusega
takistid kaaluga kuni 2 kg ühiku kohta,
v.a osad

ex A. Elektriseadmed vooluahelate
loomiseks, katkestamiseks ja kaitseks
või elektrilised lülitusseadmed
vooluahelatele

- mitteautomaatsed katkestid ja
lahklülitid, mis on valmistatud muudest
materjalidest peale keraamiliste
materjalide ja klaasi, kaaluga kuni 2
kg ühiku kohta, v.a osad

ex B. Püsitakistid ja muudetava
takistusega takistid (sh
potentsiomeetrid), v.a soojustakistid:

- muudetava takistusega takistid, mis
on valmistatud muudest materjalidest
peale keraamiliste materjalide ja
klaasi, kaaluga kuni 2 kg ühiku kohta,
v.a osad

132 000
ühikut

ex A. Elektriseadmed vooluahelate
loomiseks, katkestamiseks ja
kaitseks või elektrilised
lülitusseadmed vooluahelatele

- automaatsed katkestid,
voolukatkestid ja kontaktorid kaaluga
kuni 3 kg ühiku kohta, v.a osad

24 600 ühikut

- automaatkatkestid, v.a osad 27 000 ühikut

- muud keraamilistest materjalidest või
klaasist tooted kaaluga kuni 2 kg, v.a
automaatsete lülituskilpide releed,
kaitsmed, kaugjuhtimisreleed ja nende
osad

ex B. Püsitakistid ja muudetava
takistusega takistid (sh
potentsiomeetrid), v.a soojustakistid:

- keraamilistest materjalidest või
klaasist muudetava takistusega
takistid ja potentsiomeetrid, v.a
soojustakistid kaaluga kuni 2 kg ühiku
kohta, v.a. detailid

ex C. Trükilülitused:

- keraamilistest materjalidest või
klaasist, kaaluga kuni 2 kg ühiku kohta

30 000
ühikut

ex. A. Elektriseadmed vooluahelate
loomiseks, katkestamiseks ja
kaitseks või elektrilised
lülitusseadmed vooluahelatele

- tooted, mis on valmistatud
muudest materjalidest peale
keraamiliste materjalide ja klaasi,
kaaluga kuni 2 kg ühiku kohta, v.a
mitteautomaatsed katkestid ja
lahklülitid kaaluga kuni 2 kg ühiku
kohta, automaatsed katkestid,
voolukatkestid ja kontaktorid kaaluga
kuni 3 kg ühiku kohta, automaat-
katkestid ja nende lahtised osad

ex B. Püsitakistid ja muudetava
takistusega takistid (sh
potentsiomeetrid), v.a soojustakistid:

- muudest materjalidest peale

3 636 000 ühikut



keraamiliste materjalide ja klaasi,
kaaluga kuni 2 kg ühiku kohta, v.a.
detailid

ex C. Trükilülitused

- muudest materjalidest peale
keraamiliste materjalide ja klaasi,
kaaluga kuni 2 kg ühiku kohta

b) JAAPANI SUHTES KOHALDATAVAD AJUTISED ERANDID MÄÄRUSEST (EMÜ)
NR 288/82 - TÄIENDAV LOETELU KÄESOLEVA LISA A-OSAS ESITATULE

Ühise tollitariifistiku rubriiginumber Kirjeldus Üldkvoot
(1986)

28.17 Naatriumhüdroksiid (seebikivi);
kaaliumhüdroksiid; naatrium- ja
kaaliumperoksiid:

A. Naatriumhüdroksiid (seebikivi)

614 tonni

39.01 Kondensatsiooni, polükondensatsiooni ja
aditiivse polümerisatsiooni saadused,
modifitseeritud või polümeriseeritud või
mitte ja lineaarse struktuuriga või mitte
(näiteks fenoplastid, aminoplastid,
alküüdid, polüallüülestrid ja muud
küllastumata polüestrid, silikoonid):

C. Muud:

I. Fenoplastid

ex a) käesoleva rühma märkuse 3
punktis a või b nimetatud kujul:

- novolakk-tüüpi, v.a pressimiseks
mõeldud tooted

3 tonni

C. Muud

I. Fenoplastid

ex a) ühel käesoleva rühma märkustest
3a ja b nimetatud kujul:

- muud kui novolakk-tüüpi, v.a
pressimiseks ja pesukäsnaplokkideks
mõeldud tooted

35 tonni

C. Muud:

II. Aminoplastid

ex a) ühel käesoleva rühma märkustest
3a ja b nimetatud kujul:

- v.a pressimiseks ja
pesukäsnaplokkideks mõeldud tooted

40 tonni

C. Muud

III. Alküüdid ja muud polüestrid:

ex b) muud:

- käesoleva rühma märkuse 3 punktis a
või b nimetatud kujul: v.a pressimiseks
ja pesukäsnaplokkideks mõeldud tooted

20 tonni

C. Muud

I. Fenoplastid

ex b) muul kujul:

- jäigad tahvlid, lehed ja ribad kaaluga
üle 160 g/m2, trükimustriga või ilma,
v.a kleepuvad või parkett-põrandakatted

II. Aminoplastid:

ex b) muul kujul:

- jäigad tahvlid, lehed ja ribad kaaluga
üle 160 g/m2, trükimustriga või ilma,
v.a kleepuvad või parkett-põrandakatted

III. Alküüdid ja muud polüestrid:

ex a) käesoleva rühma märkuse 3

22 tonni



punktis d nimetatud kujul:

- jäigad tahvlid, lehed ja ribad kaaluga
üle 160 g/m2, trükimustriga või ilma,
v.a kleepuvad või parkett-põrandakatted

ex IV. Polüamiidid:

- jäigad tahvlid, lehed ja ribad kaaluga
üle 160 g/m2, trükimustriga või ilma,
v.a kleepuvad või parkett-põrandakatted

ex V. Polüuretaanid

- jäigad tahvlid, lehed ja ribad kaaluga
üle 160 g/m2, trükimustriga või ilma,
v.a kleepuvad või parkett-põrandakatted

ex VII. muud:

- jäigad tahvlid, lehed ja ribad kaaluga
üle 160 g/m2, trükimustriga või ilma,
v.a kleepuvad või parkett-põrandakatted

C. Muud:

I. Fenoplastid

ex b) muul kujul:

- tahvlid, lehed ja ribad, mis ei ole
jäigad ega käsnjad, kaaluga üle 160
g/m2, trükimustriga või ilma, v.a
kleepuvad või parkettpõrandakatted

II. Aminoplastid:

ex b) muul kujul:

- tahvlid, lehed ja ribad, mis ei ole
jäigad ega käsnjad, kaaluga üle 160
g/m2, trükimustriga või ilma, v.a
kleepuvad või parkettpõrandakatted

III. alküüdid ja muud polüestrid:

ex a) ühel käesoleva rühma märkuses
3d nimetatud kujul:

- tahvlid, lehed ja ribad, mis ei ole
jäigad ega käsnjad, kaaluga üle 160
g/m2, trükimustriga või ilma, v.a
kleepuvad või parkettpõrandakatted

ex IV. Polüamiidid:

- tahvlid, lehed ja ribad, mis ei ole
jäigad ega käsnjad, kaaluga üle 160
g/m2, trükimustriga või ilma, v.a
kleepuvad või parkett-põrandakatted

ex V. Polüuretaanid:

- tahvlid, lehed ja ribad, mis ei ole
jäigad ega käsnjad, kaaluga üle 160
g/m2, trükimustriga või ilma, v.a
kleepuvad või parkett-põrandakatted

ex VI. Silikoonid:

- tahvlid, lehed ja ribad, mis ei ole
jäigad ega käsnjad, kaaluga üle 160
g/m2, trükimustriga või ilma, v.a
kleepuvad või parkett-põrandakatted

ex VII. Muud:

- tahvlid, lehed ja ribad, mis ei ole
jäigad ega käsnjad, kaaluga üle 160
g/m2, trükimustriga või ilma, v.a
kleepuvad või parkett-põrandakatted

8 tonni

55.05 Puuvillalõng, mitte jaemüügiks 145 tonni

56.01 Keemilised staapelkiud, kraasimata,
kammimata ja muul moel ketramiseks
ette valmistamata

1380
tonni

56.02 Katkematu filamentköisik keemiliste
staapelkiudude valmistamiseks

708 tonni

56.04 Keemilised kiud (staapel või jäägid),
kraasitud, kammitud või muul moel
ketramiseks ettevalmistatud

36 tonni



56.05 Lõng keemilistest kiududest (staaplist
või jääkidest), mitte jaemüügiks

4 tonni

56.06 Lõng keemilistest kiududest (staaplist
või jääkidest), jaemüügiks

1 tonn

ex 70.13 Klaasist lauanõud ja kööginõud, tualett-
ja kontoritarbed, sisekujunduses
kasutatavad klaasesemed jms
klaastooted (v.a rubriiki 70.19 kuuluvad
tooted):

- v.a madala paisumiskoefitsendiga
klaasist

- värvilisest, matt-, graveeritud, iiris-,
lihvitud, marmoreeritud, läbipaistmatust,
opaliin- või maalitud klaasist

20 tonni

- Muud 6 tonni

73.10 Rauast või terasest kuumvaltsitud
vardad ja latid (sh traatvardad), sepis-
tatud, pressitud, külmvaltsitud või
külmviimistletud (sh peentöödeldud);
õõnes terasvardad kaevanduspuuride
jaoks:

B. Sepistatud, kuid muul viisil
töötlemata

C. Külmvaltsitud või külmviimistletud,
kuid muul viisil töötlemata

D. Plakeeritud või töödeldud pinnaga
(näiteks lihvitud, pinnatud):

I. Plakeeritud, kuid muul viisil
töötlemata:

b) külmvaltsitud või külmviimistletud

II. Muud

75 tonni

73.11 Rauast või terasest nurk- ja profiilrauad,
kuumvaltsitud, sepistatud, pressitud,
külmvaltsitud või külmviimistletud;
rauast või terasest
sulundkonstruktsioonid, puuritud,
perforeeritud või mitte, monoliitsed või
monteeritavad:

A. Rauast või terasest nurk- ja
profiilrauad:

II. Sepistatud, kuid muul viisil
töötlemata

III. Külmvaltsitud või külmviimistletud,
kuid muul viisil töötlemata

IV. Plakeeritud või töödeldud pinnaga
(näiteks lihvitud, pinnatud):

a) plakeeritud, kuid muul viisil
töötlemata:

2. külmvaltsitud või külmviimistletud

b) muud

21 tonni

73.13 Rauast või terasest lehed ja plaadid,
kuum- või külmvaltsitud:

B. Muud lehed ja plaadid:

IV. Plakeeritud, pinnatud või muul viisil
töödeldud pinnaga:

a) hõbetatud, kullatud, plaatinaga
pinnatud või emailitud

V. Muul viisil kujundatud või töödeldud:

a) kujunditeks, v.a ristkülikuteks
lõigatud, kuid muul viisil töötlemata:

1. hõbetatud, kullatud, plaatinaga
pinnatud või emailitud

b) muud, sh lehed ja plaadid, millele on
kuju antud valtsimise teel

7570
tonni

73.14 Raud- või terastraat, pinnatud või mitte,
kuid isolatsioonita

180 tonni

ex 73.29 Raud- või terasketid ja nende osad: 5 tonni



- lülidega, mida ei saa lahti ühendada ja
mille metallosade läbimõõt on kuni 6
mm, v.a võtmehoidjate ketid

- Galle'i, Renoldi, või Morse'i tüüpi
liigendketid sammu pikkusega kuni 2 cm

7 tonni

74.03 Töödeldud vasklatid, -vardad, -
nurkrauad ja -profiilid; vasktraat

108 tonni

74.07 Vasktorud ja nende toorikud, õõnes
vasklatid

21 tonni

76.06 Alumiiniumtorud ja nende toorikud,
õõnes alumiiniumtorud

5 tonni

82.01 Järgmised käsi-tööriistad: labidad,
kühvellabidad, kirkad, kõplad, hangud ja
rehad; kirved, kiinid, raiehaamrid ja
muud sarnased raieriistad; vikatid,
sirbid, lõikenoad heinaniidumasinate
jaoks, aia- ja hekikäärid ja muud
tööriistad põllu-, aia- ja metsatööde
tegemiseks

62 tonni

82.02 Saed (masinajamita) ja käsi- ning
masinajamiga saagide saelehed (sh ilma
hammasteta saelehed)

9 tonni

82.04 Käesolevas rühmas mujal nimetamata
käsi-tööriistad, sh klaasilõiketeemandid;
leeklambid, alasid, kruustangid ja
pitskruvid (v.a tööpinkide osad ja
seadised); teisaldatavad ääsid;
käsiajami või pedaaliga käiad
(raamidega)

11 tonni

ex 82.13 Muud lõikeriistad (näiteks aiakäärid,
juukselõikusmasinad, suured lihu-
nikunoad, paberinoad); maniküüri- ja
pediküüritarvete komplektid ning
maniküüri- ja pediküüritarbed (sh
küüneviilid):

- aiakäärid

1 tonn

- maniküüri- ja pediküüritarvete
komplektid ning maniküüri- ja
pediküüritarbed (sh küüneviilid)

1 tonni

- muud, v.a juukselõikusmasinad 1 tonn

83.01 Mitteväärismetallist lukud ja tabalukud
(võtmega, koodkombinatsiooniga või
elektriliselt toimivad) ja nende osad;
lukkudega mitteväärismetallist raamid
käekottide, kohvrite jms jaoks ning
selliste raamide osad; mitte-
väärismetallist võtmed eespool
nimetatud toodete jaoks

3 tonni

83.02 Mitteväärismetallist kinnitusdetailid ja
furnituurid mööbli, uste, treppide,
akende, ruloode, sadulsepatoodete,
kohvrite, kastide jms (sh uste auto-
maatsulgurite) jaoks;
mitteväärismetallist kübaranagid,
kronsteinid, tugijalad jms

15 tonni

84.22 Tõste- siirde- ning laadimismehhanismid,
telferid ja konveierid (näiteks liftid,
tõstukid, vintsid, kraanad,
ümberlaadimissillad, tungrauad, talid,
lintkonveierid ja köisteed), mis ei kuulu
rubriiki nr 84.23

120 tonni

84.45 Seadmed metalli või metallikarbiidide
töötlemiseks, mis ei kuulu rubriiki nr
84.49 või nr 84.50

163 tonni

85.13 Elektriseadmed telefoni ja telegraafi
traatsideks (sh sellised seadmed
kandevvoolu traatsidesüsteemide jaoks)

8 tonni

90.16 Joonestus-, märkimis- või
arvutusinstrumendid, joonestusmasinad,
pantograafid, joonestuskomplekid,
arvutuslükatid, ketasarvutid ja muu
selline; käesolevas rühmas mujal
nimetamata mõõte- või
kontrollinstrumendid, seadmed ja
masinad (näiteks mikromeetrid, tastrid,
nihkkaliibrid, mõõdulatid ja lindid,
balansseermasinad); profiilprojektorid:

22 tonni



ex A. Joonestus-, märkimis- või
arvutusinstrumendid, joonestusmasinad,
pantograafid, joonestuskomplekid,
arvutuslükatid, ketasarvutid ja muu
selline:

- v.a joonestuskomplektid, sirklite
pikendusdetailid, sirklid,
joonestuspliiatsid jms

ex B. Mõõte- või kontrollinstrumendid,
seadmed ja masinad; profiilprojektorid

91.04 Muud kellad:

ex A. Elektrilised või elektroonilised:

- lauakellad või riputatavad kellad,
komplektsed, kaaluga üle 500 g, ja
mittekomplektsed mis tahes kaaluga, v.a
suured kappkellad ja tornikellad

ex B. Muud:

- lauakellad või riputatavad kellad,
komplektsed, kaaluga üle 500 g, ja
mittekomplektsed mis tahes kaaluga, v.a
suured kappkellad ja tornikellad

3 tonni

ex A. Elektrilised või elektroonilised:

- v.a suured kappkellad ja tornikellad,
lauakellad või riputatavad kellad,
komplektsed, kaaluga üle 500 g, ja
mittekomplektsed mis tahes kaaluga
ning stopperid

ex B. Muud:

- v.a suured kappkellad ja tornikellad,
lauakellad või riputatavad kellad,
komplektsed, kaaluga üle 500 g, ja
mittekomplektsed mis tahes kaaluga
ning stopperid

1 tonn

98.02 Tõmblukud ja nende osad 11 tonni

c) AJUTISED ERANDID MÄÄRUSTEST (EMÜ) NR 1765/82, (EMÜ) NR 1766/82
JA (EMÜ) NR 3419/83, MUUDETUD MÄÄRUSEGA (EMÜ) NR 453/84

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kirjeldus Üldkvoot
(1986)

40.08 Tahvlid, lehed, ribad, latid ja profiilvormid vulkaniseeritud
kummist (v.a kõvakummist):

A. Tahvlid, lehed ja ribad:

ex I. Poorsest vahtkummist:

- kleepuvad

ex II. Muud:

- kleepuvad

11 tonni

40.09 Torud ja voolikud vulkaniseeritud kummist (v.a
kõvakummist)

14 tonni

40.13 Rõivad ja rõivamanused (sh kindad) vulkaniseeritud kummist
(v.a kõvakummist):

A. Kindad:

ex B. Rõivad ja rõivamanused:

- v.a korsetid, vööd jms tooted ning sukeldujatele mõeldud
õhu- ja veekindlad riietusesemed

3,5 tonni

40.14 Muud tooted vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist):

A. Tooted tehnilisel otstarbel või tsiviillennunduses
kasutamiseks

B. muud

ex I. Poorsest vahtkummist:

- v.a tubakakotid

ex II. Muud:

- v.a tubakakotid

45 tonni



48.15 Muu paber või papp, suuruse või kuju järgi valmis lõigatud:

ex A. Vulkaniseerimata loodusliku või sünteetilise kautšukiga
kaetud kuni 10 cm laiused kleepuvad ribad:

- paberist, kaaluga kuni 160 g/m2; v.a elektriisolatsiooniks
mõeldud paber

ex B. Muud:

- liimikihiga paber, kaaluga kuni 160 g/m2; v.a elektriisolat-
siooniks mõeldud paber

17 tonni

59.03 Laustekstiilmaterjalid, samalaadsed mittekootud lõngast
kangad ja sellisest kangast tooted, impregneeritud või
pealistatud või mitte:

ex B. Muud:

- kleepuvad

1 tonn

59.05 Võrgud ja võrgulinad nööridest või köitest ja valmis
kalavõrgud lõngast, nööridest või köitest:

A. Kalavõrgud ja võrgulinad

10 tonni

64.05 Jalatsite detailid, sisepinsolid ja kannaalustükid mis tahes
materialist, v.a metallist:

ex A. Sisepinsolite või muude detailidega ühendatud pealsed
ilma tallata:

- kummist

ex B. Muud:

- kummist

31 tonni

70.21 Muud klaasist tooted 6 tonni

ex 84.38 Rubriiki nr 84.37 kuuluvate masinate lisaseadmed (näiteks
niietõstemehhanismid, žakaarmasinad, automaatpidurdus- ja
süstikuvahetusmehhanismid); üksnes või peamiselt
käesolevasse rubriiki või rubriiki nr 84.36 või 84.37
kuuluvates masinates kasutatavad osad ja lisandid (näiteks
värtnad, värtnahargid, kraasid, kammid, ekstrusioonniplid,
süstikud, soad, niied ja niieraamid, silmkoemasina nõelad
jm):

- süstikud ja niied

2 tonni

85.19 Elektriseadmed vooluahelate loomiseks, katkestamiseks ja
kaitseks või elektrilised lülitusseadmed vooluahelatele
(lülitid, releed, kaitsmed, piksekaitsmed, võnkesummutid,
kontaktid, lambipesad ja harukarbid); püsitakistid ja
muudetava takistusega takistid (sh potentsiomeetrid), v.a
soojustakistid; trükilülitused; lülituskilbid (v.a
telefonikeskjaamad) ja kontrollpaneelid:

ex A. Elektriseadmed vooluahelate loomiseks,
katkestamiseks ja kaitseks või elektrilised lülitusseadmed
vooluahelatele:

- keraamilistest materjalidest või klaasist mitteautomaatsed
katkestid ja lahklülitid kaaluga kuni 2 kg ühiku kohta, v.a
osad

ex B. Püsitakistid ja muudetava takistusega takistid (sh
potentsiomeetrid), v.a soojustakistid:

- keraamilistest materjalidest või klaasist muudetava takis-
tusega takistid kaaluga kuni 2 kg ühiku kohta, v.a osad

400
ühikut

ex A. Elektriseadmed vooluahelate loomiseks,
katkestamiseks ja kaitseks või elektrilised lülitusseadmed
vooluahelatele

- mitteautomaatsed katkestid ja lahklülitid, mis on valmis-
tatud muudest materjalidest peale keraamiliste materjalide
ja klaasi, kaaluga kuni 2 kg ühiku kohta, v.a osad

ex B. Püsitakistid ja muudetava takistusega takistid (sh
potentsiomeetrid), v.a soojustakistid:

- muudetava takistusega takistid, mis on valmistatud muu-
dest materjalidest peale keraamiliste materjalide ja klaasi,
kaaluga kuni 2 kg ühiku kohta, v.a osad

44 000
ühikut

ex A. Elektriseadmed vooluahelate loomiseks,
katkestamiseks ja kaitseks või elektrilised lülitusseadmed
vooluahelatele

- automaatsed katkestid, voolukatkestid ja kontaktorid
kaaluga kuni 3 kg ühiku kohta, v.a osad

8200
ühikut

- automaatkatkestid, v.a osad 9000



ühikut

- muud keraamilistest materjalidest või klaasist tooted
kaaluga kuni 2 kg, v.a automaatsete lülituskilpide releed,
kaitsmed, helisageduse kaugjuhtimisreleed ja nende osad

ex B. Püsitakistid ja muudetava takistusega takistid (sh
potentsiomeetrid), v.a soojustakistid:

- keraamilistest materjalidest või klaasist muudetava takistu-
sega takistid ja potentsiomeetrid, v.a soojustakistid kaaluga
kuni 2 kg ühiku kohta, v.a osad

ex C. Trükilülitused:

- keraamilistest materjalidest või klaasist, kaaluga kuni 2 kg
ühiku kohta

10 000
ühikut

ex. A. Elektriseadmed vooluahelate loomiseks,
katkestamiseks ja kaitseks või elektrilised lülitusseadmed
vooluahelatele

- tooted, mis on valmistatud muudest materjalidest peale
keraamiliste materjalide ja klaasi, kaaluga kuni 2 kg ühiku
kohta, v.a mitteautomaatsed katkestid ja lahklülitid kaaluga
kuni 2 kg ühiku kohta, automaatsed katkestid, voolukatkes-
tid ja kontaktorid kaaluga kuni 3 kg ühiku kohta, automaat-
katkestid ja nende lahtised osad

ex B. Püsitakistid ja muudetava takistusega takistid (sh
potentsiomeetrid), v.a soojustakistid:

- muudest materjalidest peale keraamiliste materjalide ja
klaasi, kaaluga kuni 2 kg ühiku kohta, v.a osad

ex C. Trükilülitused

- muudest materjalidest peale keraamiliste materjalide ja
klaasi, kaaluga kuni 2 kg ühiku kohta

1 212 000
ühikut

XXXI LISA

Ühinemisakti artiklis 365 sätestatud nimekiri

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kirjeldus

09.03 Mate

15.06 Muud loomsed õlid ja rasvad (sh veisesõraõli ja luudest või loomsetest
jääkidest saadud rasvad)

1 Seened, v.a alamrubriigis nr 07.01 Q I nimetatud kultuurseened, eelnevalt soolalahuses, väävlivees või muus säilituslahuses konserveeritud, mis ei
ole kõlblikud kohe toiduks kasutamiseks: maksuvabad.

2 Kibuvitsamarjad: maksuvabad.

3 Koguselised piirangud kaotatakse siis, kui Hispaanias jõustub tsiviillennukikaubanduse leping.

4c Koguselised piirangud kaotatakse siis, kui Hispaanias jõustub tsiviillennukikaubanduse leping.

Kohaldatakse siis, kui Hispaania teatab sellest GATTile.

5 Tooted, mille suhtes võib Hispaania ajutiselt säilitada koguselised piirangud, kui neid imporditakse riiklike kaubandusega maadest, mis ei ole liitunud
MFA (Multifibre Arrangement) kokkulepetega või samalaadsete lepingutega (SDV, NSVL, Albaania, Mongoolia, Vietnam, Põhja-Korea).

6 Nimetatud alamrubriiki tehakse kanne vastavalt pädevate asutuste kindlaksmääratud tingimustele.

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kirjeldus

15.08 Loomsed ja taimsed õlid (sulatatud, oksüdeeritud, dehüdratiseeritud,
väävelhappesoolaga töödeldud, polümeriseeritud vaakumis kõrge
kuumuse juures või inertgaasides või muul viisil keemiliselt
modifitseeritud)

15.10 Rasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid; rasvalkoholid:

C. Muud rasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid

15.15 Spermatseet, puhastamata, pressitud või rafineeritud, värvitud või
värvimata; mesilasevaha ja muud putukavahad, värvitud või värvimata;



A. Spermatseet; puhastamata, pressitud või rafineeritud

17.04 Suhkrukondiitritooted, mis ei sisalda kakaod

18.03 Kakaomass (lahtiselt või plokkidena), rasvatustatud või mitte

18.04 Kakaovõi (rasv või õli)

18.05 Kakaopulber, ilma magusainelisandita

18.06 Šokolaad ja muud kakaod sisaldavad toiduained

19.02 Linnaseekstrakt, püüli- ja lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist
valmistatud toiduained, mida kasutatakse imikutoiduna või dieettoiduna
või muu toidu valmistamiseks ja mis sisaldab kakaod vähem kui 50%
kaalust

19.03 Makaronid, spagetid jms tooted

19.04 Tapiokk ja saago; kartuli- või muust tärklisest valmistatud tapioki ja
saago asendajad

19.05 Teraviljade või teraviljasaaduste paisutamise või röstimise teel
valmistatud toidukaubad (paisutatud riis, maisihelbed jms tooted)

19.07 Leib, laevakuivikud jm kondiitritooted, mis ei sisalda suhkrut, mett,
mune, rasva, juustu ega puuvilju, armulaualeivakesed, tühjad kapslid
farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaber jms tooted

19.08 Saiatooted, küpsised, koogid ja muud kondiitritooted, mis kas sisaldavad
kakaod mis tahes vahekorras või mitte

21.02 Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted
kõnealustest ekstraktidest, essentsidest või kontsentraatidest; röstitud
sigur jm röstitud kohviasendajad ja nende ekstraktid, essentsid ja
kontsentraadid

21.03 Sinepipulber ja valmissinep

21.04 Kastmed; kastmelisandite segud, maitseainesegud;

21.05 Supid ja puljongid, vedelikena, tahke massina või pulbrina;
homogeniseeritud toidusegud kahest või enamast komponendist

21.06 Pärmid (aktiivsed ja mitteaktiivsed); valmis küpsetuspulbrid:

A. Aktiivsed pärmid

C. Valmis küpsetuspulbrid

21.07 Mujal nimetamata toidukaubad:

A. Teraviljad teradena või viljapeadena, eelnevalt keedetud, küpsetatud
või muul moel toiduks valmistatud

B. Ravioolid, makaronid, spagetid jms tooted, täidiseta, keetmata;
eespoolnimetatud tooted, täidisega, keedetud või mitte

C. Jäätis (mis ei sisalda jäätisepulbrit)

D. Töödeldud jogurt; töödeldud piim pulbrina, mida kasutatakse
imikutoiduna või dieettoiduna või muu toidu valmistamiseks

E. Fondüüjuustud

G. Muud

22.01 Vesi, sh mineraalveed ja gaseeritud veed; jää ja lumi:

A. Looduslikud ja tehislikud mineraalveed, gaseeritud veed

22.02 Limonaad, maitsestatud mineraal- ja gaseeritud veed jm
mittealkohoolsed karastusjoogid, v.a rubriiki nr 20.07 kuuluvad puu- ja
juurviljamahlad

22.03 Linnaseõlu

22.06 Vermutid ja muud aromaatsete ainetega maitsestatud veinid värsketest
viinamarjadest

22.08 Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80% mahust;
mis tahes kangusega denatureeritud alkohol (sh etüülalkohol),

ex A. Mis tahes kangusega denatureeritud alkohol (sh etüülalkohol):

-v.a EMÜ asutamislepingu II lisas loetletud põllumajandussaadustest ja
-toodetest saadud alkohol

B. Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega üle 80% mahust

22.09 Kanged alkohoolsed joogid (v.a rühma nr 22.08 kuuluvad); liköörid ja
muud kanged alkohoolsed joogid; kombineeritud alkoholitooted
(kontsentraatekstraktid) jookide valmistamiseks:

A. Kanged alkohoolsed joogid (v.a rühma nr 22.08 kuuluvad), mahutites,
mis sisaldavad

ex I. Kuni kaks liitrit:



- v.a EMÜ asutamislepingu II lisas loetletud põllumajandussaadustest ja -
toodetest saadud alkohol

ex II. Rohkem kui kaks liitrit:

- v.a EMÜ asutamislepingu II lisas loetletud põllumajandussaadustest ja -
toodetest saadud alkohol

B. Kombineeritud alkoholitooted (kontsentraatekstraktid) jookide
valmistamiseks

C. Kanged alkohoolsed joogid

II. Džinn

III. Viski

IV. Viin alkoholisisaldusega kuni 45,4% ja ploomi-, pirni- või kirsiviin (v.a
liköörid)

V. Muud

24.02 Töödeldud tubakas; tubakaekstraktid ja essentsid

28.01 Halogeenid (fluor, kloor, broom ja jood):

B. Kloor

ex 28.16 Ammoniaak, veevaba või vesilahusena:

- veeldatud ammoniaak

28.17 Naatriumhüdroksiid (seebikivi); kaaliumhüdroksiid; naatrium- ja
kaaliumperoksiid:

A. Naatriumhüdroksiid (seebikivi)

28.27 Pliioksiidid; punane ja oranž pliimennik

28.31 Hüpokloritid; tehniline kaltsiumhüpoklorit; kloritid; hüpobromitid:

ex C: Muud:

- kaltsiumhüpoklorit, sh tehniline kaltsiumhüpoklorit

28.32 Kloraadid ja perkloraadid; bromaadid ja perbromaadid; jodaadid ja
perjodaadid:

A. Kloraadid:

ex I. Ammooniumkloraadid, naatriumkloraadid, kaaliumkloraadid:

- naatriumkloraadid

B. Perkloraadid

II. Naatriumperkloraadid

28.42 Karbonaadid ja perkarbonaadid; tehniline ammooniumkarbonaat, mis
sisaldab ammooniumkarbamaati:

A. Karbonaadid:

II. Naatriumkarbonaadid

28.45 Silikaadid, tehnilised naatrium- ja kaaliumsilikaadid:

ex B. Muud:

- naatriumsilikaadid

28.54 Vesinikperoksiid (sh tahke vesinikperoksiid)

29.01 Süsivesinikud:

A. Atsüklilised:

ex I. Kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena:

- v.a atsetüleen

ex II. Muuks otstarbeks:

- v.a atsetüleen

B. Tsüklaanid ja tsükleenid:

I. Asuleen ja tema alküülderivaadid

II. Muud:

ex a) kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena:

- v.a dekahüdronaftaleen

ex b) muuks otstarbeks:

- v.a dekahüdronaftaleen



C. Tsükloterpeenid

D. Aromaatsed

I. Benseen, tolueen ja ksüleenid

II. Stüreen

III. Etüülbenseen

IV. Kumeen (isopropüülbenseen)

ex V. Naftaleen ja antratseen

- antratseen

VI. Difenüül ja terfenüülid

ex VII. Muud:

- v.a tetravesiniknaftaleen

29.16 Karboksüülhapped, mis sisaldavad alkoholi, fenooli või ketooni
funktsionaalset rühma, ning muud ühte või mitut hapniku funktsionaalset
rühma sisaldavad karboksüülhapped ja nende anhüdriidid, halogeniidid,
peroksiidid ja peroksohapped ning nende halogeenitud, sulfoneeritud,
nitreeritud või nitroseeritud derivaadid

A. Karboksüülhapped, mis sisaldavad alkoholi funktsionaalset rühma:

ex III. Viinhape ja selle soolad ja estrid:

- viinhape

29.39 Hormoonid, looduslikud või sünteesitud; nende põhiliselt hormoonidena
kasutatavad derivaadid; muud hormoonidena kasutatavad steroidid

29.43 Keemiliselt puhtad suhkrud, v.a sahharoos, glükoos ja laktoos; suhkrute
eetrid ja estrid ning nende soolad, v.a rubriikidesse nr 29.39, 29.41 ja
29.42 kuuluvad tooted:

ex B. Muud:

- levuloos

- levuloosisoolad ja -estrid

- sorboos ning selle soolad ja estrid

29.44 Antibiootikumid:

ex A. Penitsilliinid:

- välja arvatud need, mille ühe kilogrammi tootmiseks vajatakse üle 15,3
kg valget suhkrut

B. Klooramfenikool (RMN ehk rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus)

C. Muud antibiootikumid

30.03 Ravimid (sh veterinaarravimid):

A. Mis ei ole jaemüügiks määratud vormides või pakendeis

II. Muud

B. Jaemüügiks määratud vormides või pakendeis

II. Muud:

a) mis sisaldavad penitsilliini, streptomütsiini või nende derivaate

ex b) muud:

- mis sisaldavad muid antibiootikume või nende derivaate peale
alamrubriiki B. II. a kuuluvate; insuliin, tuberkuloosi raviks mõeldud
kullasoolad, süüfilise raviks mõeldud arseeni sisaldavad orgaanilised
ühendid ja pidalitõve raviks mõeldud tooted

31.02 Mineraalsed või keemilised lämmastikväetised:

A. Looduslik naatriumnitraat

ex C. Muud:

- v.a ammooniumnitraat pakendites brutokaaluga kuni 45 kg,
kaltsiumnitraat lämmastikusisaldusega kuni 16%, kaltsiumnitraat ja
magneesiumnitraat

31.03 Mineraalsed või keemilised fosforväetised:

A. Käesoleva rühma märkuse 2 punktis A nimetatud:

I. Superfosfaadid

ex B. Käesoleva rühma märkuse 2 punktis B või C nimetatud:

- ühe-, kahe ja kolmekordsed superfosfaadid, segatud muude kaltsium-
fosfaatide või toodetega, mis ei ole väetamiseks mõeldud, või segamata



31.05 Muud väetised; käesoleva rühma tooted tablettidena, pastillidena vms
kujul või pakendis, mille brutokaal ei ületa 10 kg

A. Muud väetised

32.09 Lakid ja glasuurid; liimvärvid; naha viimistlemiseks kasutatavad valmis
vesipigmendid; värvid ja emailid; linaõlis, petrooleetris, tärpentiniõlis vm
värvide ja emailide valmistamiseks kasutatavas keskkonnas
dispergeeritud pigmendid; värvifooliumid; värvained jm värvivad ained
jaemüügiks pakituna; käesoleva rühma märkuses 4 määratletud lahused:

A. Lakid ja glasuurid; liimvärvid; naha viimistlemiseks kasutatavad valmis
vesipigmendid; värvid ja emailid; linaõlis, petrooleetris, tärpentiniõlis vm
värvide ja emailide valmistamiseks kasutatavas keskkonnas
dispergeeritud pigmendid; käesoleva rühma märkuses 4 määratletud
lahused:

I. Pärlmutteressents

ex II. Muud:

- v.a värvide valmistamisel kasutatavad mitteväärismetallid pastana

ex B. Värvifooliumid:

- mitteväärismetallist alusel

C. Värvained jm värvivad ained jaemüügiks pakituna

32.12 Klaasikitt; pookvaha; maalripahtlid; mittetulekindlad pinnakattesegud;
puidupahteldussegud, tihendussegud ja muud sarnased mastiksid, sh
vaikmastiksid ja -tsemendid

32.13 Kirjutustint, trükivärvid ja muu tint:

B. Trükivärvid

C. Muu tint

35.06 Muud mujal nimetamata liimid valmiskujul; tooted liimidena
kasutamiseks, jaemüügiks pakendatud, netomassiga kuni 1 kg:

ex 37.03 Valgustundlik paber, papp ja tekstiilmaterjalid, valgustatud või
valgustamata, kuid mitte ilmutatud:

- valguskoopiapaber

38.19 Keemiatööstuses ja sellega seotud tööstusharudes toodetavad, mujal
nimetamata keemiatooted ja preparaadid (sh looduslike saaduste
segudest koosnevad); keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude
mujal nimetamata tootmisjäägid:

Q. Valukärnide tootmisel kasutatavad sünteetilistel vaikudel põhinevad
sideained
ex X. Muud:

- D-glütsitooli (sorbitooli) krakkimisel saadud tooted
- muud

39.01 Kondensatsiooni, polükondensatsiooni ja aditiivse polümerisatsiooni
saadused, modifitseeritud või polümeriseeritud või mitte ning lineaarse
struktuuriga või mitte (näiteks fenoplastid, aminoplastid, alküüdid,
polüallüülestrid ja muud küllastumata polüestrid, silikoonid):

C. Muud:

I. Fenoplastid

a) käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul:

ex b) muul kujul:

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- tahvlid, lehed või ribad, mis ei ole jäigad ega käsnjad, kaaluga üle 160
g/m2, ilma trükimustrita

II. Aminoplastid

ex a) käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul:

- v.a vormimiseks mõeldud tooted

ex b) muul kujul

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- tahvlid, lehed või ribad, mis ei ole jäigad ega käsnjad, kaaluga üle 160
g/m2, ilma trükimustrita

III. Alküüdid ja muud polüestrid:

ex a) käesoleva rühma märkuse 3 punktis d nimetatud kujul:



- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2 trükimustriga või
ilma

- tahvlid, lehed või ribad, mis ei ole jäigad ega käsnjad, kaaluga üle 160
g/m2, ilma trükimustrita

ex IV. Polüamiidid:

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- tahvlid, lehed või ribad, mis ei ole jäigad ega käsnjad, kaaluga üle 160
g/m2, ilma trükimustrita

ex V. Polüuretaanid

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- tahvlid, lehed või ribad, mis ei ole jäigad ega käsnjad, kaaluga üle 160
g/m2, ilma trükimustrita

ex VI. Silikoonid

- tahvlid, lehed või ribad, mis ei ole jäigad ega käsnjad, kaaluga üle 160
g/m2, ilma trükimustrita

ex VII. Muud:

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma,

- tahvlid, lehed või ribad, mis ei ole jäigad ega käsnjad, kaaluga üle 160
g/m2, ilma trükimustrita

39.02 Polümerisatsiooni ja kopolümerisatsiooni saadused (näiteks polüetüleen,
polütetrahaloetüleenid, polüisobutüleen, polüstüreen, polüvinüülkloriid,
polüvinüülatsetaat, polüvinüülkloroatsetaat ja muud polüvinüüli
derivaadid, polüakrüüli ja polümetakrüüli derivaadid,
kumaroonindeenvaigud):

C. Muud:

I. Polüetüleen:

ex a) käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul:

- v.a vormimiseks mõeldud tooted

ex b) muul kujul:

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- vaiguemulsioonide põhjal valmistatud liimained

ex II. Polütetrahaloetüleenid:

- käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul, v.a
vormimiseks mõeldud tooted

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- vaiguemulsioonide põhjal valmistatud liimained

ex III. Polüsulfohaloetüleenid:

- käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul, v.a
vormimiseks mõeldud tooted

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- vaiguemulsioonide põhjal valmistatud liimained

ex IV. Polüpropüleen:

- käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul, v.a
vormimiseks mõeldud tooted

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- vaiguemulsioonide põhjal valmistatud liimained

ex V. Polüisobutüleen:

- käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul, v.a
vormimiseks mõeldud tooted

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma



- vaiguemulsioonide põhjal valmistatud liimained

VI. Polüstüreen ja stüreeni kopolümeerid:

ex a) ühel käesoleva rühma märkustest 3a ja b nimetatud kujul:

- v.a vormimiseks mõeldud tooted

ex b) muul kujul:

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- vaiguemulsioonide põhjal valmistatud liimained

VII. Polüvinüülkloriid:

a) käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul:

ex b) muul kujul:

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- vaiguemulsioonide põhjal valmistatud liimained

ex VIII. Polüvinüülideenkloriid, vinüülideenkloriidi ja vinüülkloriidi kopolü-
meerid

- käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul, v.a
vormimiseks mõeldud tooted

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- vaiguemulsioonide põhjal valmistatud liimained

ex IX. Polüvinüülatsetaat:

- käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul, v.a
vormimiseks mõeldud tooted

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- vaiguemulsioonide põhjal valmistatud liimained

ex X. Vinüülkloriidi ja vinüülatsetaadi kopolümeerid:

- käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul, v.a
vormimiseks mõeldud tooted

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- vaiguemulsioonide põhjal valmistatud liimained

ex XI. Polüvinüülalkoholid, atsetaalid ja eetrid:

- käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul, v.a
vormimiseks mõeldud tooted

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- vaiguemulsioonide põhjal valmistatud liimained

ex XII. Akrüülpolümeerid, metakrüülpolümeerid ja
akrüülmetakrüülkopolümeerid

- käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul, v.a
vormimiseks mõeldud tooted

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- vaiguemulsioonide põhjal valmistatud liimained

XIII. Kumaroon-, indeen- ja kumaroonindeenvaigud

XIV. Muud polümerisatsiooni ja kopolümerisatsiooni saadused

ex a) käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul:

- v.a vormimiseks mõeldud tooted

ex b) muul kujul:

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- vaiguemulsioonide põhjal valmistatud liimained

39.03 Regenereeritud tselluloos; tselluloosnitraat, tselluloosatsetaat jm
tselluloosestrid ning muud tselluloosi keemilised derivaadid,
plastifitseeritud või plastifitseerimata (näiteks kolloodiumid, tselluloid);



vulkaniseeritud kiud:

A. Vulkaniseerimata loodusliku või sünteetilise kautšukiga kaetud kuni 10
cm laiused kleepuvad ribad

B. Muud:

I. Regenereeritud tselluloos:

b) muud:

ex 1. lehed, kile ja ribad, rullikeeratud või mitte, paksusega kuni 0,75
mm:

- kaaluga kuni 160 g/m2, ilma trükimustrita

- liimained

ex 2. muud:

- tahvlid, lehed või ribad kaaluga kuni 160 g/m2, ilma trükimustrita

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- liimained

II. Tselluloosnitraadid:

b) plastifitseeritud:

1. kampriga või muul moel (näiteks tselluloid):

ex aa) kiled kino- ja fotofilmi jaoks, rullides või ribadena:

- tselluloidist

- muud, jäigad, kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või ilma

- kaaluga kuni 160 g/m2, ilma trükimustrita

ex bb) muud:

- tselluloidist tahvlid, lehed ribad ja torud

- muud jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2,
trükimustriga või ilma

- tahvlid, lehed või ribad kaaluga kuni 160 g/m2, trükimustriga või ilma

- liimained

III: Tselluloosatsetaadid:

b) plastifitseeritud:

ex 2. kiled kino- ja fotofilmi jaoks, rullides või ribadena:

- kaaluga kuni 160 g/m2, ilma trükimustrita

- jäigad, kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või ilma

ex 3. lehed, kile ja ribad, rullikeeratud või mitte, paksusega kuni 0,75
mm:

- kaaluga kuni 160 g/m2, ilma trükimustrita

- liimained

4. muud:

ex bb) muud:

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- tahvlid, lehed või ribad kaaluga kuni 160 g/m2, ilma trükimustrita

- liimained

IV. Muud tselluloosestrid:

b) plastifitseeritud

ex 2. kiled kino- ja fotofilmi jaoks, rullides või ribadena:

- jäigad, kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või ilma

- kaaluga kuni 160 g/m2, ilma trükimustrita

ex 3. lehed, kile ja ribad, rullikeeratud või mitte, paksusega kuni 0,75
mm:

- kaaluga kuni 160 g/m2, ilma trükimustrita



- liimained

4. muud:

ex bb) muud:

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- tahvlid, lehed või ribad kaaluga kuni 160 g/m2, ilma trükimustrita

- liimained

V. Tsellulooseetrid jm tselluloosi derivaadid:

b) plastifitseeritud:

2. muud:

ex aa) etüültselluloos:

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- tahvlid, lehed või ribad kaaluga kuni 160 g/m2, ilma trükimustrita

- liimained

ex bb) muud:

- jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2, trükimustriga või
ilma

- tahvlid, lehed või ribad kaaluga kuni 160 g/m2, ilma trükimustrita

- liimained

ex VI. Vulkaniseeritud kiud:

- plastmassist jäigad tahvlid, lehed või ribad kaaluga üle 160 g/m2,
trükimustriga või ilma

39.07 Rubriikides nr 39.01-39.06 kirjeldatud materjalidest tooted:

B. Muud:

ex I. Regenereeritud tselluloosist:

- v.a: tehissooled vorstidele; põrandakatted; lehvikud ja kokkupandavad
sirmid, mille valmistamisel on kasutatud plastmassist lehti ning mis tahes
materjalist, välja arvatud väärismetallidest, raame ja tiivikuid;
korsetivarvad jms toed rõivaste ja rõivamanuste jaoks

ex II. Vulkaniseeritud kiust:

- v.a: lehvikud ja kokkupandavad sirmid, mille valmistamisel on
kasutatud plastmassist lehti ning mis tahes materjalist, välja arvatud
väärismetallidest, raame ja tiivikuid; korsetivarvad jms toed rõivaste ja
rõivamanuste jaoks

ex III. Tahketest proteiinidest:

- v.a: tehissooled vorstidele; lehvikud ja kokkupandavad sirmid, mille
valmistamisel on kasutatud plastmassist lehti ning mis tahes materjalist,
välja arvatud väärismetallidest, raame ja tiivikuid;

ex IV. Kautšuki keemilised derivaadid:

- v.a: põrandakatted; lehvikud ja kokkupandavad sirmid, mille
valmistamisel on kasutatud plastmassist lehti ning mis tahes materjalist,
välja arvatud väärismetallidest, raame ja tiivikuid; korsetivarvad jms toed
rõivaste ja rõivamanuste jaoks

V. Muudest materjalidest:

a) rullid, poolid jms tooted foto- ja kinofilmile või lintidele jms
materjalidele, mis kuuluvad rubriiki nr 90.12

ex d) muud:

- v.a: tehissooled vorstidele; põrandakatted

40.02 Sünteetiline kummilateks; eelvulkaniseeritud sünteetiline kummilateks;
sünteetiline kautšuk; õlidest toodetud faktis

40.08 Tahvlid, lehed, ribad, latid ja profiilvormid vulkaniseeritud kummist (v.a
kõvakummist):

A. Tahvlid, lehed ja ribad:

ex II. Muud

- v.a liimained

ex 40.10 Vulkaniseeritud kummist ülekanderihmad, konveieri- ja elevaatorilindid:

- v.a trapetsikujulise ristlõikega ülekanderihmad



40.11 Kummist õhkrehvid ja rehvid, vahetusprotektorid, sisekummid ja
veljelindid igat liiki rataste jaoks:

ex A. Täisrehvid või padjandrehvid ja vahetusprotektorid

- vahetusprotektorid kaaluga kuni 20 kg tükk

B. Muud:

ex I. Õhkrehvid tsiviillennunduses kasutamiseks:

- kaaluga kuni 20 kg tükk

ex II. Muud:

- kaaluga kuni 20 kg tükk

40.12 Vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist) hügieeni- ja
farmaatsiatooted kõvakummist osadega või ilma

40.13 Kõikvõimalikud rõivad ja rõivamanused (sh kindad) vulkaniseeritud
kummist (v.a kõvakummist):

A. Kindad:

ex B. Rõivad ja rõivamanused:

- v.a korsetid, vööd jms tooted ning sukeldujatele mõeldud õhu- ja
veekindlad riietusesemed

40.14 Muud tooted vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist):

B. Muud

ex I. Poorsest vahtkummist:

- v.a tubakakotid

ex II. Muud:

- v.a tubakakotid

42.02 Reisitarbed (näiteks reisi- ja rõivakohvrid, kübarakartongid, reisikotid,
seljakotid), kandekotid, käekotid, ranitsad, portfellid, rahakotid,
rahataskud, tualett-tarvete kotid, tööriistakotid, tubakakotid, tuped,
vutlarid, karbid (näiteks relvade, muusikariistade, binoklite, ehete,
pudelite, kraede, jalatsite, harjade jaoks) ja sarnased ümbrised nahast
või plastnahast, vulkaniseeritud kiust, lehtplastikutest, papist või riidest

44.14 Pikikiudu saetud ja vineerlõigatud või ringkooritud, kuid muul moel
töötlemata puit paksusega kuni 5 mm

44.18 Pressitud puit, mis on valmistatud puidulaastudest, pilbastest, saepurust,
puidupulbrist vm puidujäätmetest ja looduslike või tehisvaikude või
muude orgaaniliste sideainete abil lehtedeks, plokkideks või muuks
sarnaseks aglomeeritud

48.01 Paber ja papp (sh tselluloosvatt), rullides või lehtedena:

B. Sigaretipaber

C. Jõupaber ja -papp

D. Paber kaaluga kuni 15 g/m2 trafarettide valmistamiseks

E. Käsitsivalmistatud paber ja papp

ex F. Muud:

- v.a: perioodiliste väljaannete või raamatute trükkimiseks mõeldud mis
tahes värvi paber, mis sisaldab vähemalt 60% puidumassi ja kaalub
40-80 g/m2, rullides; elektriisolatsiooniks mõeldud paber ja papp;
mehaaniliselt valmistatud paber ja papp kaaluga kuni 300 g/m2

liivapaberi valmistamiseks; tselluloosvatt

48.03 Pärgament või rasvakindel paber ja papp, nende imitatsioonid ning
läikega läbipaistvad paberid, rullides või lehtedena

48.04 Kihiline paber ja papp (valmistatud siledate kihtide kokkuliimimise teel),
pinnakatte või immutuseta, armeeritud või mitte, rullides või lehtedena:

48.05 Lainepaber ja -papp (sileda pinnakihiga või ilma), krepp-paber,
surutrükiga või perforeeritud, rullides või lehtedena

48.07 Paber ja papp, pinnatud või immutatud, värvitud või dekoreeritud
pinnaga või pealetrükiga (v.a rühma 49 trükised), rullides või lehtedena

48.08 Paberimassist filtriplokid, -tahvlid ja -plaadid

48.10 Mõõtu lõigatud sigaretipaber, raamatuks volditud või toruks vormitud või
mitte

48.11 Tapeet ja linkrust; paberist aknatransparendid

48.12 Põrandakatted paber- või pappalusel, sobivasse formaati lõigatud või
mitte, linoleumiga pinnatud või mitte



48.13 Söepaber ja muud kopeerpaberid (sh šabloonid) ja kujutist ülekandvad
paberid, mõõtu lõigatud, karpidesse pakitud või mitte

48.14 Kirjaplokid, ümbrikud, postpaber-ümbrikud, lihtpostkaardid ja
korrespondentskaardid; paberist või papist karbid, kotid, taskud ja
kirjakomplektid, mis sisaldavad ainult valiku paberikaupu

48.15 Muu paber ja papp, suuruse või kuju järgi valmis lõigatud

48.16 Karbid, kotid ja muud paberist või papist pakendid; dokumendivutlarid,
kirjade alused jm paberist või papist kontori-, kaupluse- jms tarbed

48.18 Registreerimisraamatud, vihikud, märkmeraamatud, märkmikud,
tellimisraamatud, kviitungiraamatud, päevikud, kuivatuspaberiplokid,
kiirköitjad (eraldatavate lehtedega vm), kaustad ja muud paberist või
papist kantseleitarbed; albumid näidiste jaoks, raamatute paberist või
papist kattekaaned

48.19 Paberist või papist etiketid, pealetrüki ja liimikihiga (kummeeritud) või
mitte

48.20 Poolid, rullid, bobiinid jms alused pabermassist, paberist või papist
(perforeeritud või mitte, tugevdatud või mitte)

48.21 Muud tooted pabermassist, paberist, papist või tselluloosvatist

ex 49.01 Raamatud, brošüürid, infolehed jms trükised, köidetud või eraldi
lehtedena (poognatena):

- raamatud, mis on köidetud muusse materjali peale paberi, v.a:
kliimaatlased ja teaduslikud atlased; teatised, väitekirjad ja teaduslikud
tööd teaduslikel, kirjanduslikel ja kunstiga seotud teemadel, välja antud
ametiasutuste või kultuuriasutuste poolt mis tahes keeles; sõnaraamatud
kahes või enamas keeles, sh portugali keeles; raamatud, mis trükitakse
Portugali territooriumil ja viiakse sinna tagasi; raamatud, mis on köidetud
muusse materjali peale paberi, tingimusel, et köide ei sisalda nahka, ja
mis on võõrkeeltes või pärinevad portugalikeelsetest riikidest ja on
trükitud ainult portugali keeles või mis pärinevad Aomenist ja on trükitud
ainult portugali või hiina keeles või mõlemas nimetatud keeles

49.03 Laste pildiraamatud ja värvimisraamatud

49.07 Tempelmargid, postmargid jms kustutamata margid jooksvast või uuest
väljalaskest riigis, kus neid kavatsetakse kasutada; tempelpaber;
pangatähed; aktsiad, obligatsioonid jms väärtpaberid; tšekiraamatud:

C. Muud:

ex II. Muud:

- tšekiraamatud jms; aktsiad, obligatsioonid jms väärtpaberid,
allkirjastamata ja nummerdamata

49.09 Piltpostkaardid, piltidega õnnitluskaardid jõuludeks ja muudeks
sündmuseks, mis tahes menetlusega trükitud, kaunistustega või ilma

49.10 Kõikvõimalikud kalendrid, paberist või papist, sh rebitavad kalendriplokid

49.11 Muu trükitud materjal, sh trükitud reproduktsioonid ja fotod:

A. Voltimata lehed (peale reklaammaterjalide) ainult illustratsioonide või
joonistega, ilma teksti või allkirjata, mõeldud eri maades ühes või mitmes
keeles väljaantavate raamatute või perioodiliste väljaannete juurde

ex B. Muud:

- trükitud reproduktsioonid ja fotod; bukletid äri- või turismireklaamiga,
mis on köidetud muusse materjali peale paberi, v.a need, mis trükitakse
Portugali territooriumil ja viiakse sinna tagasi ning need, mis on köidetud
muusse materjali peale paberi, tingimusel, et köide ei sisalda nahka, ja
mis on võõrkeeltes või pärinevad portugalikeelsetest riikidest ja on
trükitud ainult portugali keeles või mis pärinevad Aomenist ja on trükitud
ainult portugali või hiina keeles või mõlemas nimetatud keeles; muud, sh
ilmakaardid ja teaduslikud kaardid; teatised, väitekirjad ja teaduslikud
tööd teaduslikel, kirjanduslikel ja kunstiga seotud teemadel, mis ei kuulu
rubriiki nr 49.01, välja antud ametiasutuste või kultuuriasutuste poolt mis
tahes keeles, ning bukletid äri- ja turismireklaamiga, köidetud või eraldi
lehtedena

51.01 Keemilistest kiududest lõng (katkematu), mitte jaemüügiks

51.04 Keemilistest kiududest riie, sh rubriiki nr 51.01 või 51.02 kuuluv
monokiust või ribadest riie

53.06 Lamba- või tallevillane kraaslõng (villane lõng), jaemüügiks pakendamata

53.07 Lamba- või tallevillane kammlõng (kammvill), jaemüügiks pakendamata

53.10 Lõng lamba- või tallevillast, hobusejõhvist või muude loomade villast või
karvast, jaemüügiks pakendatud

53.11 Lamba- või tallevillast või loomavillast riie

55.05 Puuvillane lõng, jaemüügiks pakendamata

55.06 Puuvillane lõng, jaemüügiks pakendatud



55.08 Puuvillane froteerätikuriie ja samalaadne froteeriie

55.09 Muu puuvillane riie

56.01 Keemilised staapelkiud, kraasimata, kammimata ja muul moel
ketramiseks ette valmistamata:

ex A. Sünteestekstiilkiud:

- v.a polüester

56.02 Katkematu filamentköisik keemiliste staapelkiudude valmistamiseks:

A. Sünteestekstiilkiust

56.03 Keemiliste kiudude (katkematute või staapelkiudude) jäägid (sh
lõngajäätmed ja harutatud või kohestatud riidejäägid), kraasimata,
kammimata ja muul moel ketramiseks ette valmistamata:

A. Sünteestekstiilkiust

56.04 Keemilised kiud (staapel või jäägid), kraasitud, kammitud või muul moel
ketramiseks ettevalmistatud:

A. Sünteestekstiilkiud

56.05 Keemilistest kiududest (staaplist või jääkidest) lõng, jaemüügiks
pakendamata

56.07 Keemilistest kiududest (staaplist või jääkidest) riie

57.06 Džuudist ja teistest rubriiki nr 57.03 kuuluvatest niinkiududest lõng

57.07 Taimsest tekstiilkiust lõng, paberlõng:

ex D. Muud:

- sisallõng

57.10 Džuudist ja teistest rubriiki nr 57.03 kuuluvatest niinkiududest riie

58.01 Vaibad ja vaipkatted, sõlmtehnikas, valmistoodetena või mitte

58.02 Muud vaibad, vaipkatted ja matid ning "Kelem", "Schumacks",
"Karamanie" jms vaibad, valmistoodetena või mitte

58.03 Käsitsivalmistatud seinavaibad Gobelini, Flandria, Aubussoni, Beauvais'
jms tüüpi ning käsitsi väljaõmmeldud (näiteks vars- või ristpistes)
seinavaibad, valmistoodetena või mitte

58.04 Karusriie ja šenillriie (v.a rubriigi nr 55.08 puuvillane froteerätikuriie jms
froteeriie ning rubriiki nr 58.05 kuuluv riie)

58.05 Kitsasriie ja ilma koelõngata, kleepaine abil ühendatud lõimest koosnev
kitsasriie, v.a rubriiki nr 58.06 kuuluvad tooted

58.06 Kootud etiketid, embleemid jms tekstiiltooted (v.a tikitud), kangana,
ribades või kindla kuju ja suuruse järgi välja lõigatud:

58.07 Šenill-lõng (sh flokist šenill-lõng), mähitud lõng (v.a rubriiki nr 52.01
kuuluv metalliseeritud lõng ja hobusejõhvist mähitud lõng); punutud
paelad (v.a tükktooted); tikandita posamendid kangana; tutid jms tooted

58.08 Tüll jm võrkriie (v.a telgedel kootud riie ja silmkoeline või heegeldatud
kangas); sile

58.09 Tüll jm võrkriie (v.a telgedel kootud riie ja silmkoeline või heegeldatud
kangas), mustriline; käsi- või masinpits kanga, ribade või motiividena

58.10 Tikandid kanga, ribade või motiividena

59.02 Vilt ja vildist tooted, impregneeritud või pealistatud või mitte:

ex A. Vilt kangana või ristkülikukujulisteks tükkideks lõigatuna:

- vaibad ja põrandariided

ex B. Muud:

- vaibad ja põrandariided

59.03 Laustekstiilmaterjalid, samalaadsed mittekootud lõngast kangad ja
sellisest kangast tooted, impregneeritud või pealistatud või mitte:

A. Vaibad ja muud põrandakatted

ex B. Muud:

- kangana

59.04 Nöörid ja köied, põimitud või mitte

59.05 Võrgud ja võrgulinad nööridest või köitest ja valmis kalavõrgud lõngast,
nööridest või köitest:

59.10 Linoleum jms tekstiilalusel valmistatud materjalid, vajaliku kuju järgi
valmis lõigatud või mitte, põrandakattena kasutatavad või mitte;
põrandakatted tekstiilalusel, vajaliku kuju järgi valmis lõigatud või mitte



ex 59.12 Riie, mujal nimetamata viisil impregneeritud või pealistatud; maalitud
lõuend teatridekoratsioonideks, stuudio fooniks jms:

- õliriie ja muu õliga töödeldud riie või õlil põhineva ainega kaetud riie
kaaluga üle 1400 g/m2

- impregneeritud või pealistatud riie kaaluga kuni 1400 g/m2

59.13 Elastikriidest posamendid (v.a silmkoelised ja heegeldatud tooted), mis
on valmistatud kumminiiti sisaldavatest tekstiilmaterjalidest

60.01 Silmkoeline või heegeldatud riie, v.a elastne või kummeeritud

60.02 Sõrm- ja labakindad, silmkoelised või heegeldatud, v.a elastsed või
kummeeritud

60.04 Aluspesu, silmkoeline või heegeldatud, v.a elastne või kummeeritud

60.05 Pealisrõivad ja muud tooted, silmkoelised või heegeldatud, v.a elastsed
või kummeeritud

61.01 Meeste ja poiste pealisrõivad

61.02 Naiste, tüdrukute ja väikelaste pealisrõivad

61.03 Meeste ja poiste aluspesu, sh kraed, maniskid ja kätised

61.04 Naiste, tüdrukute ja väikelaste aluspesu

61.05 Taskurätikud

61.06 Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms

61.09 Korsetid, korsettvööd, sukahoidjad (vööd), rinnahoidjad, traksid,
sukahoidjad, sukapaelad jms (sh silmkoelisest või heegeldatud kangast
tooted), elastikmaterjalist või mitte

62.01 Reisivaibad ja tekid

62.02 Voodipesu, lauapesu, vannilinad, käterätikud ja köögirätikud; kardinad jm
sisustustarbed

62.03 Kotid kaupade pakendamiseks

64.01 Kummist või plastmassist välistaldade ja pealsetega jalatsid

64.02 Nahk- või plastnahktallaga jalatsid; kummi- või plastmasstallaga jalatsid
(v.a rubriiki nr 64.01 kuuluvad jalatsid)

64.03 Puit- või korktallaga jalatsid

64.04 Muust materjalist tallaga jalatsid

64.05 Jalatsite detailid, sisepinsolid ja kannaalustükid mis tahes materialist, v.a
metallist

66.01 Vihmavarjud ja päevavarjud (sh jalutuskepp-vihmavarjud ja aiavarjud
jms)

68.02 Töödeldud kivi monumentideks ja ehituse tarbeks, tooted sellest (sh
mosaiigikuubikud), v.a rubriiki nr 68.01 või rühma 69 kuuluv kaup

68.04 Käsitsi lihvimise kivid, käiakivid, hoonimiskivid jms ning veskikivid, käiad,
lihvkettad jms (sh lihvimis-, teritus-, poleerimis- või lõikamiskettad, -
pead, -plaadid ja -terad), looduslikust kivist (aglomeeritud või mitte),
aglomeeritud looduslikest või tehisabrasiividest või keraamikast, muust
materjalist südamiku, varre, otsiku, kesta vms detailidega või ilma, kuid
ilma raamistuseta; selliste kivide ja ketaste segmendid jm detailid,
looduslikust kivist (aglomeeritud või mitte), aglomeeritud looduslikest või
tehisabrasiividest või keraamikast:

B. Muud:

I. aglomeeritud abrasiividest:

ex a) looduslikust või sünteetilisest teemandist:

- tehis-, v.a veskikivid jne

ex b) muud:

- tehis-, v.a veskikivid jne

ex II. Muud:

- tehis-, v.a veskikivid jne

68.06 Looduslikud või tehisabrasiivterad või -pulber riidest, paberist, papist vm
materjalist alusel (vajaliku kuju järgi valmis lõigatud, õmmeldud või muul
moel töödeldud või töötlemata)

69.02 Tulekindlad tellised, plokid, katusekivid ja põrandakivid jms tulekindlad
ehitusdetailid, v.a rubriiki nr 69.01 kuuluvad kaubad

69.08 Glasuuritud klompkivid, plaadid ja sillutis, ahjupotid ja
seinaviimistlusplaadid

69.10 Valamud, kraanikausid, bideed, klosetipotid, pissuaarid jms



sanitaartehnikatooted

69.11 Portselanist lauanõud jm majapidamis- ning tualett-tarbed (sh
biskviitportselanist ja valgest portselanist tooted)

69.12 Lauanõud jm majapidamis- ning tualett-tarbed, muudest keraamilistest
materjalidest

69.13 Kujukesed jm dekoratiivesemed ning ehted; mööbliesemed:

ex A. Tavalisest savist:

- v.a ehted

ex B. Portselanist:

- v.a ehted

ex C. Muud:

- v.a ehted

69.14 Muud keraamikatooted

70.04 Töötlemata valuklaas ja valtsklaas (sh pinnatud või sardklaas), mustriline
või mitte, ristkülikutena:

ex B. Muud:

- paksusega 5-10 mm

ex 70.05 Töötlemata tõmmatud või puhutud klaas (sh pinnatud klaas)
ristkülikutena:

- paksusega kuni 3 mm

ex 70.06 Valu-, valts-, tõmmatud või puhutud klaas (sh pinnatud või sardklaas),
ristkülikutena, lihvitud või poleeritud pealispinnaga, ent muul viisil
töötlemata:

- sarrustamata, paksusega kuni 5 mm

70.08 Karastamise või lamineerimise teel saadud purunemiskindel klaas,
šablooni järgi lõigatud või mitte

ex 70.13 Klaasist laua- ja kööginõud, tualett- ja kontoritarbed, sisekujunduses
kasutatavad klaasesemed jms klaastooted (v.a rubriiki nr 70.19 kuuluvad
tooted):

- v.a madala paisumiskoefitsendiga klaasist tooted

70.14 Klaasist valgustid, signalisatsioonitarbed ja optilised elemendid, v.a
optiliselt töödeldud või optilisest klaasist tooted

ex 70.21 Muud klaastooted:

- värvilisest, matt-, graveeritud, iiris-, lihvitud, marmoreeritud,
läbipaistmatust, opaliin- või maalitud klaasist või vormitud klaasist, milles
on õõnsusi või eenduvaid osi

71.05 Hõbe, sh kullatud ja plaatinaga pinnatud hõbe, töötlemata või
pooltöödeldud:

ex B. Plokid, kangid, vardad, traat ja sektsioonid; plaadid; lehed ja ribad:

- traat; muu, taotud või valtsitud

D. Foolium paksusega kuni 0,15 mm, arvestamata mis tahes
alusmaterjali

71.16 Juveeltoodete imitatsioonid:

ex A. Mitteväärismetallidest:

- kellarihmad, muud täielikult või osaliselt hõbetatud, kullatud või
plaatina või muude plaatinarühma metallidega pinnatud juveeltooted

73.07 Rauast või terasest bluumid, toorikud, plaadid ja latid (sh tinaga pinnatud
latid); jämedalt sepistatud raua- või terasetükid:

A. Bluumid ja toorikud:

II. Sepistatud

B. Plaadid ja latid (sh tinaga pinnatud latid):

II. Sepistatud

C. Jämedalt sepistatud raua- või terasetükid

73.10 Rauast või terasest kuumvaltsitud vardad ja latid (sh traatvardad),
sepistatud, pressitud, külmvaltsitud või külmviimistletud (sh
peentöödeldud); õõnes terasvardad kaevanduspuuride jaoks:

A. Kuumvaltsitud või pressitud, kuid muul viisil töötlemata:

I. Traatvardad (ESTÜ)

ex II. Vardad ja latid(ESTÜ):



- painutatud vardad betooni sarrustamiseks, kuumvaltsitud, kuid muul
viisil töötlemata

- ümara ristlõikega, läbimõõduga kuni 170 mm, kuumvaltsitud, kuid muul
viisil töötlemata

- ruudukujulise ristlõikega, kus ruudu küljed on kuni 170 mm

- ristkülikukujulise ristlõikega, mille laius on kuni 300 mm ja paksus kuni
60 mm, kuumvaltsitud, kuid muul viisil töötlemata

- muud, mille transversaalne ristlõige mahub ringi diameetriga kuni 170
mm, kuumvaltsitud, kuid muul viisil töötlemata

B. Sepistatud, kuid muul viisil töötlemata

C. Külmvaltsitud või külmviimistletud, kuid muul viisil töötlemata

D. Plakeeritud või töödeldud pinnaga (näiteks lihvitud, pinnatud):

I. Plakeeritud, kuid muul viisil töötlemata:

ex a) kuumvaltsitud või pressitud (ESTÜ):

- ümara ristlõikega, läbimõõduga kuni 170 mm, plakeeritud või
kuumvaltsitud, kuid muul viisil töötlemata

- ruudukujulise ristlõikega, kus ruudu küljed on kuni 170 mm

- ristkülikukujulise ristlõikega, mille laius on kuni 300 mm ja paksus kuni
60 mm, plakeeritud või kuumvaltsitud, kuid muul viisil töötlemata

- muud, mille transversaalne ristlõige mahub ringi diameetriga kuni 170
mm, plakeeritud või kuumvaltsitud, kuid muul viisil töötlemata

b) külmvaltsitud või külmviimistletud

II. Muud

73.11 Rauast või terasest nurk- ja profiilrauad, kuumvaltsitud, sepistatud,
pressitud, külmvaltsitud või külmviimistletud; rauast või terasest
sulundkonstruktsioonid, puuritud, perforeeritud või mitte, monoliitsed või
monteeritavad:

A. Rauast või terasest nurk- ja profiilrauad:

ex I. Kuumvaltsitud või pressitud, kuid muul viisil töötlemata

- võrdsete või ebavõrdsete ääristega nurkrauad, mille kõige laiem ääris
on kuni 200 mm, kuumvaltsitud, kuid muul viisil töötlemata

- kuni 180 cm kõrgused T-profiilid, kuumvaltsitud, kuid muul viisil
töötlemata

- kuni 340 mm kõrgused I- ja H-profiilid, kuumvaltsitud, kuid muul viisil
töötlemata

- kuni 320 mm kõrgused U-profiilid, kuumvaltsitud, kuid muul viisil
töötlemata

II. Sepistatud, kuid muul viisil töötlemata

III. Külmvaltsitud või külmviimisteletud, kuid muul viisil töötlemata

IV. Plakeeritud või töödeldud pinnaga (näiteks lihvitud, pinnatud):

a) plakeeritud, kuid muul viisil töötlemata:

ex 1. kuumvaltsitud või pressitud (ESTÜ):

- võrdsete või ebavõrdsete ääristega nurkrauad, mille kõige laiem ääris
on kuni 200 mm, kuumvaltsitud, kuid muul viisil töötlemata

- kuni 180 cm kõrgused T-profiilid, kuumvaltsitud, kuid muul viisil
töötlemata

- kuni 340 mm kõrgused I- ja H-profiilid, kuumvaltsitud, kuid muul viisil
töötlemata

- kuni 320 mm kõrgused U-profiilid, kuumvaltsitud, kuid muul viisil
töötlemata

2. külmvaltsitud või külmviimistletud

b) muud

73.12 Rauast või terasest võrud ja ribad, kuum- või külmvaltsitud:

B. Külmvaltsitud, kuid muul viisil töötlemata:

II. Muud

C. Plakeeritud, kaetud või muul viisil töödeldud pinnaga

I. Hõbetatud, kullatud või plaatinaga pinnatud

II. Emailitud



III. Tinatatud:

b) muud

IV. Tsingi või pliiga kaetud

V. Muud (näiteks vasega pinnatud, keemiliselt oksüdeeritud, glasuuritud,
nikliga pinnatud, lakitud, plakeeritud, parkeriseeritud, trükimustriga)

a) plakeeritud, kuid muul viisil töötlemata

2. külmvaltsitud

b) muud

D. Muul viisil vormitud või töödeldud (näiteks perforeeritud, rihvatud,
jätkatud)

73.13 Rauast või terasest lehed ja plaadid, kuum- või külmvaltsitud:

A. Elektromagnetilised lehed ja plaadid:

ex I. Aktiiv(võimsus)kaotusega kuni 0,75 vatti, olenemata paksusest
(ESTÜ):

- külmvaltsitud

ex II. Muud (ESTÜ)

- külmvaltsitud

B. Muud lehed ja plaadid:

II. Külmvaltsitud, kuid muul viisil töötlemata, paksusega:

b) 1-3 mm (ESTÜ)

c) kuni 1 mm (ESTÜ)

ex III. Häilitud, poleeritud või glasuuritud, kuid muul viisil töötlemata
(ESTÜ):

- külmvaltsitud

IV. Plakeeritud, kaetud või muul viisil töödeldud pinnaga:

a) hõbetatud, kullatud, plaatinaga pinnatud või emailitud

ex d) muud (näiteks vasega pinnatud, keemiliselt oksüdeeritud,
glasuuritud, nikliga pinnatud, lakitud, plakeeritud, parkeriseeritud,
trükimustriga) (ESTÜ):

- külmvaltsitud

V. Muul moel vormitud või töödeldud:

a) kuju järgi valmis lõigatud, v.a ristkülikukujulised, kuid muul viisil
töötlemata:

1. hõbetatud, kullatud plaatinaga pinnatud või emailitud

ex 2. muud (ESTÜ)

- külmvaltsitud

b) muud, sh valtsimise teel vormitud lehed ja plaadid

73.14 Raud- või terastraat, pinnatud või mitte, kuid isolatsioonita:

- tekstiilmaterjaliga katmata

73.15 Legeerteras ja kõrgsüsinikteras rubriikides nr 73.06-73.14 nimetatud
kujul:

A. Kõrgsüsinikteras:

ex VIII. Traat, kaetud või katmata, kuid isolatsioonita:

- tekstiilmaterjaliga katmata, muude metallidega katmata ning mitte
legeerterasest, milles on üks või mitu elementi järgmises vahekorras:

vähemalt 2% räni, vähemalt 2% mangaani, vähemalt 2% kroomi,
vähemalt 2% niklit, vähemalt 0,3% molübdeeni, vähemalt 0,3%
vanaadiumi, vähemalt 0,5% volframit, vähemalt 0,5% koobaltit,
vähemalt 0,3% alumiiniumi, vähemalt 1% vaske

B. Legeerteras:

ex VIII. Traat, kaetud või katmata, kuid isolatsioonita:

- tekstiilmaterjaliga katmata, muude metallidega katmata ning mitte
legeerterasest, milles on üks või mitu elementi järgmises vahekorras:

vähemalt 2% räni, vähemalt 2% mangaani, vähemalt 2% kroomi,
vähemalt 2% niklit, vähemalt 0,3% molübdeeni, vähemalt 0,3%
vanaadiumi, vähemalt 0,5% volframit, vähemalt 0,5% koobaltit,
vähemalt 0,3% alumiiniumi, vähemalt 1% vaske

73.18 Torud ja nende toorikud, rauast (v.a malmist) või terasest, v.a rubriiki nr



73.19 kuuluvad tooted:

ex 73.21 Rauast või terasest metallkonstruktsioonid (näiteks angaarid jm ehitised,
sillad ja sillasektsioonid, lüüsiväravad, tornid, sõrestikmastid,
katusekatted, katusefermid, ukse- ja aknaraamid, aknaluugid,
balustraadid, piilarid ja sambad); tahvlid, ribad, vardad, profiilid, torud
jms rauast või terasest tooted metallkonstruktsioonides kasutamiseks:

- v.a hüdroelektrijaamade lüüsiväravad

ex 73.24 Rauast või terasest vedelgaasikonteinerid:

- keevisõmblusega, mahuga kuni 300 liitrit

73.25 Raud- või terastraadist keerutatud traat, trossid, köied, põimitud lint,
tropid ja muu sarnane, v.a isolatsiooniga elektrijuhtmed:

ex B. Muud:

- v.a rippteevagunite suletud või poolavatud kandetrossid ja pingbetooni
sarrustustrossid

73.26 Rauast või terasest okastraat; rauast või terasest piirdetraat (korrutatud
või lapiktraat, okastega või ilma)

73.27 Raud- või terastraadist võrk, riie, võred, tarad, sarrustusvõrk, jms;
rauast või terasest raid-venitusleht:

A. Võrk, riie, võred, tarad, sarrustusvõrk, jms

ex 73.29 Raud- või terasketid ja nende osad:

- Galle'i, Renoldi, või Morse'i tüüpi liigendketid sammu pikkusega kuni 2
cm, v.a võtmehoidjate ketid

73.31 Rauast või terasest naelad, tihvtid, obadused, naelkonksud, rihveldatud
naelad, piikidega klambrid, tikkpoldid ja rõhknaelad, samast või muust
materjalist (v.a vasest) peadega

73.32 Rauast või terasest poldid ja mutrid (sh poldivarvad ja tikkpoldid),
keermestatud või mitte, kruvid (sh kruvikonksud ja -rõngad), needid,
tüüblid, splindid jms; rauast või terasest seibid (sh vedruseibid):

A. Keermestamata:

ex I. Kangidest, varrastest, nurk- ja profiilraudadest või traadist treitud
kruvid, mutrid, needid ja seibid, mille varva paksus või augu läbimõõt on
kuni 6 mm:

- v.a tooted rööbaste ja kruvide kinnitamiseks; needid

ex II: Muud:

- v.a tooted rööbaste ja kruvide kinnitamiseks; needid

B. Keermestatud:

I. Kangidest, varrastest, nurk- ja profiilraudadest või traadist treitud
kruvid ja mutrid, mille varva paksus või augu läbimõõt on kuni 6 mm:

ex II: Muud:

- v.a tooted rööbaste kinnitamiseks

73.33 Rauast või terasest õmblusnõelad (sh tikkimisnõelad), läbitõmbenõelad,
kudumisvardad, tikkimisstiletid, heegelnõelad jms ja brodeerpulgad

ex 73.35 Rauast või terasest vedrud ja vedrulehed:

- sõidukite lehtvedrud, v.a lehtvedrud raudteeveeremi jaoks

- spiraalvedrud traadist või kangidest, mille läbimõõt on üle 8 mm või
ristkülikukujulistest kangidest, mille lühim külg on üle 8 mm pikk

ex 73.36 Rauast või terasest pliidid (sh sisseehitatud keskküttekatlaga pliidid),
priimused, küttekatlad ja muud kütteseadmed, gaasipõletid, põletitega
soojendusplaadid, kütteseadmega pesutrumlid jm mitteelektrilised
kütteseadmed koduseks kasutamiseks, nende osad:

- rafineeritud, valtsitud või sepistatud rauast või terasest, v.a priimused

ex 73.37 Rauast või terasest katlad (v.a rubriiki nr 84.01 kuuluvad katlad) ja
mitteelektrilised keskkütteradiaatorid, nende osad; rauast või terasest
õhukuumutajad ning kuuma õhu etteandmise jaotusseadmed (sh
kõlblikud ka jaheda või konditsioneeritud õhu etteandmiseks),
elektrimootorilt käitatavate ventilaatorite või õhupuhuritega, nende
seadmete osad:

- rafineeritud, valtsitud või sepistatud rauast või terasest

73.38 Rauast või terasest majapidamistarbed, sanitaartehnilised tooted
siseruumides kasutamiseks, nende osad; raud-või terasvill; rauast või
terasest nõudepesunuustikud, küürimis- või poleerimispadjakesed ja -
kindad jms:

B. Muud:

I. Roostevabast terasest valamud ja kraanikausid, nende osad



ex II. Muud:

- v.a raud- või terasvill, nõudepesunuustikud, küürimis- või
poleerimispadjakesed ja -kindad jms

73.40 Muud rauast või terasest tooted:

A. Malmist

ex B. Muud:

- v.a terasest korsetivarvad jms toed rõivaste ning rõivamanuste jaoks

74.03 Töödeldud vasklatid, -vardad, -nurkrauad ja -profiilid; vasktraat

ex 74.07 Vasktorud ja nende toorikud, õõnes vasklatid:

- v.a töötlemata või värvitud, lakitud, emailitud või muul moel töödeldud
(sh Mannesmanni torud ja kokkusurumise teel saadud torud), torumuhvi
või toruäärikuga, kuid muul moel töötlemata, kuni 1 mm paksuse
seinaga, mille sisemine ristlõige on kõige pikemast kohast kuni 80 mm

74.18 Vasest majapidamistarbed, sanitaartehnilised tooted siseruumides
kasutamiseks ning nende osad

ex 74.19 Muud vasest tooted:

- v.a järgmised tooted:

- nõelad, liugrõngad ja juuksenõelad, v.a kaunistusnõelad, sõrmkübarad
ning vööde, korsettide ja trakside furnituurid

- reservuaarid, tsisternid, paagid jms mahutid kõikvõimalikele ainetele
(v.a kokkusurutud ja veeldatud gaasile) mahtuvusega üle 300 l,
soojusisolatsiooniga või ilma, ent mehaaniliste või soojustehniliste
seadmeteta

- ketid ja nende osad

76.04 Alumiiniumfoolium (gofreeritud, perforeeritud, kaetud, trükimustriga,
aluskihiga või mitte), paksusega kuni 0,20 mm (aluskihti arvestamata)

76.06 Alumiiniumtorud ja nende toorikud, õõnes alumiiniumlatid

76.08 Alumiiniumist metallkonstruktsioonid (näiteks angaarid jm ehitised, sillad
ja sillasektsioonid, tornid, sõrestikmastid, katusekatted, katusefermid,
ukse- ja aknaraamid, balustraadid, piilarid ja sambad); tahvlid, ribad,
vardad, profiilid, torud jms alumiiniumist tooted metallkonstruktsioonides
kasutamiseks:

- v.a hüdroelektrijaamade lüüsiväravad

76.12 Alumiiniumtraadist keerutatud traat, trossid, köied, põimitud lint, tropid
ja muu sarnane, v.a isolatsiooniga elektrijuhtmed

76.15 Alumiiniumist majapidamistarbed, sanitaartehnilised tooted siseruumides
kasutamiseks, nende osad

82.01 Järgmised käsi-tööriistad: labidad, kühvellabidad, kirkad, kõplad, hangud
ja rehad; kirved, kiinid, raiehaamrid jms raieriistad; vikatid, sirbid,
lõikenoad heinaniidumasinate jaoks, aia- ja hekikäärid jm tööriistad põllu-
, aia- ja metsatööde tegemiseks

82.02 Saed (masinajamita) ning käsi- ja masinajamiga saagide saelehed (sh
ilma hammasteta saelehed):

A. Saed (masinajamita)

B. Saelehed:

I. Lintsaagide saelehed

ex III: Muud:

- käsisaagide saelehed

82.03 Järgmised käsi-tööriistad: tangid (sh lõiketangid), näpitsad, pihid,
plekikäärid, polditangid jms; augurauad; torulõikurid; mutrivõtmed (v.a
torupihid); viilid ja rasplid

82.04 Käsitööriistad, sh klaasilõiketeemandid, mis ei kuulu ühtegi käesoleva
rühma rubriiki; leeklambid, alasid; kruustangid ja pitskruvid, v.a
tööpinkide osad ja seadised; teisaldatavad ääsid; raamidega käiad
(käsiajamiga või pedaaliga)

82.05 Vahetatavad tööinstrumendid käsi-tööriistade, tööpinkide või mootoriga
käsitööriistade jaoks (näiteks pressimiseks, stantsimiseks, puurimiseks,
keermestamiseks, lõikamiseks, freesimiseks, treimiseks, lihvimiseks,
tapipesade tegemiseks või kruvide keeramiseks), sh metallistantside ja -
presside tööinstrumendid, tööinstrumendid kivi- või pinnasepuuride
jaoks:

ex A. Mitteväärismetallist:

- v.a puurid

ex B. Metallide karbiididest



- v.a puurid

ex C. Teemandist või aglomeeritud teemandist

- v.a puurid

ex D. Muudest materjalidest

- v.a puurid

82.09 Lõiketeradega noad, hammastatud või mitte (k.a aianoad), v.a rubriiki nr
82.06 kuuluvad noad, nende lõiketerad

ex 82.12 Käärid ja nende lõiketerad:

- v.a rätsepakäärid

82.13 Muud lõikeriistad (näiteks aiakäärid, juukselõikusmasinad, suured
lihunikunoad, paberinoad); maniküüri- ja pediküüritarvete komplektid
ning maniküüri- ja pediküüritarbed (sh küüneviilid)

82.14 Lusikad, kahvlid, kala- ja võinoad, kulbid jms köögi- ja lauatarbed

82.15 Rubriiki nr 82.09, 82.13 või 82.14 kuuluvate toodete mitteväärismetallist
pead või varred

83.01 Mitteväärismetallist lukud ja tabalukud (võtmega, koodkombinatsiooniga
või elektriliselt toimivad) ja nende osad; lukkudega mitteväärismetallist
raamid käekottide, kohvrite jms jaoks ning selliste raamide osad; mitte-
väärismetallist võtmed eespool nimetatud toodete jaoks

83.02 Mitteväärismetallist kinnitusdetailid ja furnituurid mööbli, uste, treppide,
akende, ruloode, sadulsepatoodete, kohvrite, kastide jms (sh uste
automaatsulgurite) jaoks; mitteväärismetallist kübaranagid, kronsteinid,
tugijalad jms

83.06 Mitteväärismetallist dekoratiivskulptuurid jm siseruumide
dekoratiivesemed; foto- või pildiraamid jms; metallpeeglid,
mitteväärismetallist

A. Dekoratiivskulptuurid jm siseruumide dekoratiivesemed

ex 83.09 Mitteväärismetallist haagid, klambrid, pandlad, aasad, öösid jms rõivaste,
matkatarvete, käekottide vm tekstiilist või nahast toodete juures
kasutatavad detailid; mitteväärismetallist toru- ja harkneedid;
mitteväärismetallist helmed ja litrid:

- v.a helmed ja litrid

83.13 Mitteväärismetallist korgid, kroonkorgid, pudelipunnid, korgikapslid,
prundid, plommid, kastinurkade kaitseliistud jm pakkimis- ning
sulgemisvahendid

83.15 Metallide ja metallkarbiidide jootmisel, keevitamisel jne. kasutatav traat,
latid, torud, plaadid, elektroodid jms tooted (mitteväärismetallist või
metallkarbiidist, räbustiga kaetud või räbustist südamikuga);
mitteväärismetallipulbrist traadid ja latid metallikihi pealekandmiseks
pihustamise teel

ex 84.01 Aurukatlad (v.a keskkütte kuumaveekatlad, mis samaaegselt toodavad
madalrõhuauru); ülekuumendusega kuumaveekatlad ja auru-
kuumaveekatlad:

- v.a nende osad

84.06 Sisepõlemis-kolbmootorid:

C. Muud mootorid:

I. Sädesüütega mootorid silindrite töömahuga:

a) kuni 250 cm3:

ex 2. muud:

- võimsusega kuni 25 kW ning abimootoriga jalgrataste jaoks silindrite
töömahuga kuni 50 cm3

b) üle 250 cm3:

ex 1. Järgmiste sõidukite tööstuslikuks kokkupanekuks:

alamrubriiki 87.01 A kuuluvad jalakäija poolt juhitavad põllumajandus-
traktorid;

inimeste veoks mõeldud kuni 15kohalised mootorsõidukid, sh nii reisijate
kui kaupade veoks mõeldud sõidukid;

kaubaveoks mõeldud mootorsõidukid, mille mootori silindrite töömaht on
kuni 2800 cm3;

rubriiki nr 87.03 kuuluvad eriotstarbelised mootorsõidukid:

- võimsusega kuni 25 kW

2. muud:



ex bb) muud:

- võimsusega kuni 25 kW

II. Survesüütega mootorid:

ex a) ujuvvahendite mootorid:

- võimsusega kuni 25 kW

b) muud:

ex 1. järgmiste sõidukite tööstuslikuks kokkupanekuks:

alamrubriiki 87.01 A kuuluvad jalakäija poolt juhitavate
põllumajandustraktorid;

inimeste veoks mõeldud kuni 15kohalised mootorsõidukid, sh nii reisijate
kui kaupade veoks mõeldud sõidukid;

kaubaveoks mõeldud mootorsõidukid, mille mootori silindrite töömaht on
kuni 2500 cm3,

rubriiki nr 87.03 kuuluvad eriotstarbelised mootorsõidukid:

- võimsusega kuni 25 kW

ex 2. muud:

- võimsusega kuni 25 kW

D. Osad:

II. Muude mootorite osad:

ex a) lennuaparaatidele:

- hülss-silindrid, silindrihülsid, kolvisõrmed, kolvid ja kolvirõngad

ex b) muud:

- hülss-silindrid, silindrihülsid, kolvisõrmed, kolvid ja kolvirõngad

84.07 Hüdraulilised mootorid ja jõumasinad (sh vesirattad ja turbiinid)

B. Muud hüdraulilised mootorid ja jõumasinad

84.10 Vedelikupumbad (sh mootor- ja turbopumbad), vedelikukulu mõõtvate
seadmetega või ilma; pidevprotsessi kopptõstukid ja koppkonveierid,
kett-tõstukid, kruvipumbad, konveiertõstukid jms vedelikutõstukid (-
elevaatorid):

ex A. Pumbad, millele on paigaldatud mõõteseadmed või mille
konstruktsioon, näeb ette mõõteseadme paigaldamise

- osad

B. Muud pumbad:

II. Muud:

ex a) pumbad:

- v.a veepiserdajate pumbad ja mootoriga sukelpumbad, keraamilise või
kummivooderdiseta, kaaluga kuni 1000 kg ühiku kohta

b) osad

C. Pidevprotsessi kopptõstukid ja koppkonveierid, kett-tõstukid,
kruvipumbad jms vedelikutõstukid (-elevaatorid)

84.11 Õhupumbad, vaakumpumbad ning õhu- ja gaasikompressorid (sh
mootor- ja turbopumbad ja -kompressorid ning gaasiturbiinide
vabakolbgeneraatorid); ventilaatorid, puhurid jms:

C. Ventilaatorid, puhurid jms:

ex II. Muud:

- kaaluga kuni 200 kg ühiku kohta, v.a osad

84.15 Külmikud ja külmutusseadmed (elektrilised või mitte):

C. Muud:

ex I. Külmikud mahuga üle 340 liitri:

- kaaluga üle 200 kg ühiku kohta

ex II. Muud:

- v.a ühtsele alusele monteeritud või üksteisest sõltuvate elementidega
seadmed sügavkülmikute ja kappide ning muude imporditud
mööbliesemete jaoks, mis on varustatud külmutusseadmetega, kaaluga
kuni 200 kg, ja nende osad

ex 84.16 Kalandrid jms valtsimisseadmed (v.a seadmed metallide töötlemiseks ja
valtsimiseks ning klaasi valtsimiseks), nende valtsid (rullid):



- v.a kalandrid, millel on kuni kolm valtsi või mis kaaluvad üle 5000 kg,
ja valtsimisseadmed kautšuki- ja toiduainetetööstuses kasutamiseks;
käesolevasse rubriiki kuuluvate seadmete osad

84.17 Masinad, tööstusotstarbelised ja samalaadsed laboratoorsed seadmed
materjalide termiliseks töötluseks (soojendamine, keetmine, röstimine,
destilleerimine, rektifikatsioon, steriliseerimine, pastöriseerimine,
aurutamine, kuivatamine, aurustamine, kondenseerimine, jahutamine
jne), elektriliselt või muul viisil köetavad, v.a kodumajapidamises
kasutatavad seadmed; mitteelektrilised katlad

ex A. Masinad ja seadmed alamrubriiki 28.51 A kuuluvate toodete
valmistamiseks (Euratom):

- auru või kuuma õhuga soojendatavad kuivatid, mis kaaluvad kuni 5000
kg tükk, ja nende osad

ex B. spetsiaalselt kiiritatud tuumkütuse eraldamiseks, radioaktiivsete
jäätmete töötlemiseks või kiiritatud tuumkütuse ringlussevõtmiseks
ettenähtud masinad ja seadmed (Euratom):

- auru või kuuma õhuga soojendatavad kuivatid, mis kaaluvad kuni 5000
kg tükk, ja nende osad

C. Soojusvahetid:

ex II. Muud:

- osad

D. Perkolaatorid ja muud seadmed kohvi või muude kuumade jookide
valmistamiseks:

ex I. Elektriliselt köetavad:

- osad

ex II. Muud:

- osad

E. Meditsiinilised ja laboratoorsed sterilisaatorid:

ex I. Elektriliselt köetavad:

- osad

ex II. Muud:

- auru või kuuma õhuga soojendatavad kuivatid, mis kaaluvad kuni 5000
kg tükk, ja nende osad

F. Muud:

ex I. Mitteelektrilised katlad:

- kodumajapidamises kasutamiseks

ex II. Muud:

- auru või kuuma õhuga soojendatavad kuivatid, mis kaaluvad kuni 5000
kg tükk, ja nende osad

ex 84.20 Kaaluseadmed (v.a kaalud tundlikkusega 5 cg ja täpsemad), sh
kaalutundlikud loendurid ja kaalukontrolli seadmed; igat tüüpi kaaluvihid:

- kaaluseadmed, sh täis- ja poolautomaatsed kaalud kaaluga kuni 250 kg
tükk, v.a osad

84.22 Tõste- siirde- ning laadimismehhanismid, telferid ja konveierid (näiteks
liftid, tõstukid, vintsid, kraanad, ümberlaadimissillad, tungrauad, talid,
lintkonveierid ja köisteed), mis ei kuulu rubriiki nr 84.23:

B. Muud:

ex I. Spetsiaalselt kõrgradioaktiivsete ainete käitlemiseks ettenähtud
masinad ja mehaanilised seadmed (Euratom):

- vintsid, tõstukid, talid ja nende kõik osad

ex II. Iseliikuvad ratastel kraanad, mis ei liigu rööbastel:

- v.a osad

ex III. Valtspinkide lisaseadmed; rullteed toodangu etteandmiseks ja
eemaldamiseks; kaadurid ja manipulaatorid valuplokkidele, kuulidele,
varbadele ja slääbidele:

- v.a osad

ex IV. Muud:

- vintsid, tõstukid, talid, sõidukite tungrauad ja nende kõik osad

ex 84.24 Põllu-ja aiatöömasinad maa ettevalmistamiseks või kultiveerimiseks
(näiteks adrad, äkked, kultivaatorid, külvikud ja väetisekülvikud); rullid
spordiväljakute ja muruplatside korrashoiuks:



- hõlmadrad ja adraterad (v.a malmist ja terasest), adratallad, kettad,
eelsahad, tera- või kettakujulised adranoad; kobestite ja kultivaatorite
lõikehambad või kihvad, pihustusseadmete kettad; rohimismasinate
rohimis-, muldamis- ja künniseadmed

ex 84.27 Pressid, peenestid jm seadmed veini, siidri, puuviljamahlade ning
samalaadsete jookide valmistamiseks:

- pidevtoimepeenestid, viinamarjavarte eemaldamise masinad ja
viinamarjapressid, v.a nende osad

84.31 Tsellulooskiumassi, paberi või papi tootmiseks ning viimistlemiseks
kasutatavad seadmed:

A. Paberi või papi valmistamiseks

ex B. Muud:

- v.a soonimismasinad kaaluga üle 2000 kg tükk

84.36 Seadmed keemiliste tekstiilkiudude ekstrusiooniks; looduslike tekstiilide
või keemiliste tekstiilkiudude töötlemiseks kasutatavad masinad; ketrus-
ja korrutusmasinad; dubleerimis , poolimis- ja haspeldamismasinad (sh
koekerimismasinad)

84.37 Kangakudumismasinad, silmkudumismasinad ja seadmed mähitud lõnga,
tülli, pitsi, tikandi, punutud paelte, posamentide või võrgu
valmistamiseks; sellistel masinatel kasutatava lõnga valmistamise
masinad; lõimsilmkoemasinad ja mettimismasinad:

ex A. Kangakudumismasinad:

mitteautomaatsed ja automaatsed masinad kaaluga kuni 2500 kg
tükk, v.a puuvillatöötlemismasinad

ex B. Silmkudumismasinad:

lamekudumismasinad

ex C. Seadmed mähitud lõnga, tülli, pitsi, tikandi, punutud paelte,
posamentide või võrgu valmistamiseks:

- seadmed kaaluga kuni 2500 kg tükk

ex 84.38 Rubriiki nr 84.37 kuuluvate masinate lisaseadmed (näiteks
žakaarmasinad, niietõste-, süstikuvahetus- ja automaatpidurdus-
mehhanismid); üksnes või peamiselt käesolevasse rubriiki või rubriiki
84.36 või 84.37 kuuluvates masinates kasutatavad osad ja lisandid
(näiteks värtnad, värtnahargid, kraasid, kammid, ekstrusioonniplid,
süstikud, soad, niied ja niieraamide tõsteribid, silmkoemasina nõelad jm):

- v.a pidevketrusmasinad (soonitud poomid kaaluga kuni 2,5 kg tükk;
värtnad, survesilindrid ning võllid ja pingutusrihmarattad värtnate
ajamilintide jaoks, veere- või nõellaagritega); rauast või terasest
hammastatud lindid kraaslintide jaoks; väärismetallidest ekstrusioonniplid

84.40 Seadmed lõnga, riide või valmis tekstiiltoodete pesemiseks,
puhastamiseks, kuivatamiseks, pleegitamiseks, värvimiseks,
apreteerimiseks, viimistlemiseks või katmiseks; seadmed
tekstiilmaterjalide voltimiseks, kerimiseks ja lõikamiseks; seadmed
põrandakatete (nagu linoleum) valmistamisel tekstiilalusele pasta
pealekandmiseks; seadmed korduva mustri, korduvate sõnade või värvi
trükkimiseks tekstiilmaterjalidele, nahale, tapeedile, pakkepaberile,
linoleumile jm materjalidele ning selleks kasutatavad graveeritud või
söövitatud plaadid, plokid või silindrid:

B. Masinad rõivaste pesemiseks, kuiva pesu mahutavusega kuni 6 kg;
pesuväänamismasinad koduses majapidamises kasutamiseks:

ex I. Elektrilised:

- rõivaste pesemiseks, v.a osad

ex II. Muud:

- rõivaste pesemiseks, v.a osad

ex C. Muud:

- masinad rõivaste pesemiseks, v.a osad

- seadmed lõnga värvimiseks, v.a osad

84.45 Tööpingid metalli või metallikarbiidide töötlemiseks, v.a rubriiki nr 84.49
või 84.50 kuuluvad masinad

84.47 Tööpingid puidu, korgi, luu, eboniidi, tugevate plastmasside ning
analoogsete kõvade materjalide töötlemiseks, v.a rubriiki nr 84.49
kuuluvad seadmed

84.48 Detailid, sõlmed ja manused, mida kasutatakse üksnes või peamiselt
rubriikidesse nr 84.45-84.47 kuuluvate masinate juures, sh tööriista ja
töödeldava detaili kinnitid, jagamispead jm tööpinkide spetsiaalmanused;
mis tahes käsiinstrumendi kinnitid

84.51 Kirjutusmasinad, v.a arvutusmehhanismiga kirjutusmasinad;
tšekikirjutusaparaadid



A. Kirjutusmasinad

ex 84.56 Seadmed pinnase, kivide, maakide jm tahkemineraalide (sh pulbri või
pastana) sortimiseks, uhtmiseks, sõelumiseks, peenestamiseks,
läbisegamiseks jne; tahkete mineraalkütuste, keraamiliste segude jm
pulbri või pasta kujul olevate mineraalainete analoogiliseks töötluseks;
liivvaluvormide valmistamise seadmed:

- peenestamisseadmed kaaluga kuni 5000 kg tükk, jahvatamis-ja
purustamisseadmed, valiksõeladega või ilma, kaaluga kuni 5000 kg tükk;
statsionaarsed ja teisaldatavad tsemendisegistid kaaluga kuni 2000 kg
tükk; v.a nimetatud masinate osad

84.59 Muudes käesoleva rühma rubriikides nimetamata eriotstarbelised
seadmed ning mehhanismid:

ex A. Alamrubriiki 28.51 kuuluvate toodete valmistamiseks (Euratom):

- hüdraulilised pressid kaaluga kuni 5000 kg tükk ja mehaanilise
ülekandega pressid kaaluga kuni 1000 kg tükk, v.a nende osad

ex C. Spetsiaalselt kiiritatud tuumkütuse ringlussevõtmiseks (näiteks
radioaktiivsete metallioksiidide paagutamine, ümbrisesse paigutamine)
(Euratom):

- hüdraulilised pressid kaaluga kuni 5000 kg tükk ja mehaanilise
ülekandega pressid kaaluga kuni 1000 kg tükk, v.a nende osad

E. Muud:

ex II. Muud seadmed ja mehhanismid:

- hüdraulilised pressid kaaluga kuni 5000 kg tükk ja mehaanilise
ülekandega pressid kaaluga kuni 1000 kg tükk, v.a nende osad

ex 84.60 Metallivalus kasutatavad vormikastid; valuvormid metallide (v.a
valuplokkide vormid), metallikarbiidide, klaasi, mineraalmaterjalide
(näiteks keraamiliste pastade, betooni või tsemendi), kummi ning
plastmasside valamiseks

- valuvormid masintöötluse jaoks

84.61 Kraanid, klapid, ventiilid jms armatuur torustike, katelde, reservuaaride,
paakide jne jaoks, sh reduktsiooni- ning termoreguleerventiilid

ex 84.62 Veere- ja nõellaagrid:

- laagrid, mille kuuliderea kuule ei saa käsitsi lahti monteerida või mille
kuuliderida ei ole eraldatav või mille kaks kuuliderida on samal
tasapinnal, välispinnalt mõõdetud läbimõõduga 36-72 mm; v.a osad

84.63 Transmissioonivõllid, vändad, laagrikestad, liugelaagrid, ajamid ja
hammasülekanded (friktsioonülekanded, käigukastid jm ülekanded kiiruse
muutmiseks), hoo- ja rihmarattad ning liitplokid; ühendusmuhvid,
liigendühendused:

B. Muud:

ex II Muud:

- reduktorid, kiirendajad ja variaatorid

85.01 Järgmised elektrikaubad: generaatorid, mootorid, muundurid (pöörlevad
või staatilised), transformaatorid, alaldid ja alaldusseadmed, induktorid:

A. Järgmised kaubad tsiviillennunduses kasutamiseks:

- generaatorid, muundurid (pöörlevad või staatilised), transformaatorid,
alaldid ja alaldusseadmed, induktorid

- elektrimootorid võimsusega 0,75-150 kW

B. Muud masinad ja seadmed

ex 85.03 Galvaanielemendid ja -patareid

- kuivelemendid ja -patareid

85.04 Akud:

B. Muud:

- pliiakud

85.06 Sisseehitatud elektrimootoriga kodumasinad

85.12 Elektrilised kiir- või salvestuskatlad ja sukelduskuumutid; elektriseadmed
ruumide kütmiseks või pinnase jms soojendamiseks; elektrilised
juuksuriseadmed (näiteks föönid, lokiaparaadid, seadmed lokitangide
soojendamiseks) ja elektritriikmasinad; elektrotermilised kodumasinad;
elektrikütteelemendid, v.a need, mis kuuluvad rubriiki nr 85.24:

A. Elektrilised kiir- või salvestuskatlad ja sukelduskuumutid:

ex II. Muud:

- v.a osad



B. Elektriseadmed ruumide kütmiseks või pinnase jms soojendamiseks:

ex II. Muud:

- v.a osad

D. Elektritriikmasinad

E. Elektrotermilised kodumasinad

ex II. Muud:

- soojendusplaadid, elektripliidid jms kodus toiduvalmistamiseks
kasutatavad seadmed

F. Elektrikütteelemendid

85.13 Elektriseadmed telefoni ja telegraafi traatsideks (sh kandevvoolu
traatsidesüsteemide aparaadid)

85.15 Raadiotelegraafi ning raadiotelefonside saate- ja vastuvõtuseadmed;
ringhäälingu ja televisiooni saate- ja vastuvõtuseadmed (sh
helisalvestus- või helitaasesitusaparatuuriga vastuvõtuseadmed) ning
televisioonikaamerad; raadionavigatsiooni abiseadmed, radarseadmed
(raadiolokatsiooniseadmed) ja raadiokaugjuhtimisseadmed:

A. Raadiotelegraafi ning raadiotelefonside saate- ja vastuvõtuseadmed;
ringhäälingu ja televisiooni saate- ja vastuvõtuseadmed (sh
helisalvestus- või helitaasesitusaparatuuriga vastuvõtuseadmed) ning
televisioonikaamerad

B. Muud seadmed:

II. Muud

C. Osad:

II. Muud:

a) korpused

b) kangidest, varrastest, nurk- ja profiilraudadest või traadist treitud
mitteväärismetallist osad uurima läbimõõduga kuni 25 mm

ex c) muud:

- v.a Portugali televisioonivastuvõtjate valmistajate poolt imporditud
raadiosagedusvastuvõtjate häälestusseadmed, mis on mõeldud nimetatud
vastuvõtjate valmistamiseks või nende poolt juba valmistatud
vastuvõtjate remondi jaoks vajalikeks ekspordiks mõeldud varuosadeks

85.16 Elektrilised liikluse reguleerimise seadmed raudteede, maanteede või
siseveeteede jaoks ja analoogilised seadmed sadamate ja lennuväljade
jaoks

85.18 Elektrikondensaatorid, fikseeritud või muudetava mahtuvusega:

ex A. Fikseeritud mahtuvusega kondensaatorid, v.a elektrolüütilised:

- kaaluga kuni 500 kg tükk, v.a nende osad

ex B. Muud:

- fikseeritud mahtuvusega kondensaatorid kaaluga kuni 500 kg tükk, v.a
nende osad

85.19 Elektriseadmed vooluahelate loomiseks, katkestamiseks ja kaitseks või
elektrilised lülitusseadmed vooluahelatele (lülitid, releed, kaitsmed,
piksekaitsmed, võnkesummutid, kontaktid, lambipesad ja harukarbid);
püsitakistid ja muudetava takistusega takistid (sh potentsiomeetrid), v.a
soojustakistid; trükilülitused; lülituskilbid (v.a telefonikeskjaamad) ja
kontrollpaneelid

85.20 Elektrihõõglambid ja gaaslahenduslambid (sh infrapunased ja
ultraviolettlambid); kaarlambid:

A. Valgustamiseks mõeldud hõõglambid

II. Muud

ex B. Muud lambid:

- valgustamiseks mõeldud

ex C. Osad:

- valgustamiseks mõeldud elektrilampidele

85.23 Isoleeritud (sh emailitud ja anoodmehaanilisel teel töödeldud traat)
elektrijuhtmed, kaablid, latid, ribad jms, ühenduselementidega või ilma

B. Muud

ex 87.09 Mootorrattad, mopeedid ja abimootoriga jalgrattad, külgvankriga või ilma;
kõikvõimalikud külgkorvid:

- mopeedid ja abimootoriga jalgrattad silindervõimsusega kuni 50 cm3



87.10 Jalgrattad (sh velorikšad ja kolmerattalised veojalgrattad), mootorita

87.12 Rubriikidesse nr 87.09, 87.10 ja 87.11 kuuluvate toodete osad ja
lisaseadmed:

ex B. Muud:

- invaliidikärud, mootorita ja muude mehaaniliste veoseadisteta

89.01 Laevad ja paadid, mis ei kuulu käesoleva rühma järgmistesse
rubriikidesse:

ex A. Sõjalaevad:

- mehaanilise jõuallikaga, v.a hõljukid

B. Muud

ex I. Merelaevad:

- mehaanilise jõuallikaga, v.a hõljukid; vastavalt seadustele moodustatud
merendusühingutele ja nende liikmetele kuuluvad ainult sportimiseks
mõeldud laevad; lootside organisatsioonidele kuuluvad ja nende tööks
mõeldud laevad

II Muud:

ex a) kaaluga kuni 100 kg:

- mehaanilise jõuallikaga, v.a hõljukid; vastavalt seadustele moodustatud
merendusühingutele ja nende liikmetele kuuluvad ainult sportimiseks
mõeldud laevad; lootside organisatsioonidele kuuluvad ja nende tööks
mõeldud laevad

ex b) Muud:

- mehaanilise jõuallikaga, v.a hõljukid; vastavalt seadustele moodustatud
merendusühingutele ja nende liikmetele kuuluvad ainult sportimiseks
mõeldud laevad; lootside organisatsioonidele kuuluvad ja nende tööks
mõeldud laevad

ex 90.03 Prillide, näpitsprillide, lornjettide, kaitseprillide jms raamid ja nende osad:

- v.a kullast

ex 90.04 Nägemist kaitsva, nägemist korrigeeriva või muu toimega prillid,
näpitsprillid, lornjetid, kaitseprillid jms

- v.a kullast või pinnatud metallidest raamidega ja kullaga pinnatud või
kullatud raamidega ja kaitseprillid töö tegemiseks

90.07 Fotokaamerad; foto-välklambid ja impulsslambid v.a rubriiki nr 85.20
kuuluvad gaaslahenduslambid:

ex A. Fotokaamerad:

- kaaluga kuni 20 kg

B. Foto-välklambid ja impulsslambid:

ex II. Muud:

- kaaluga kuni 20 kg

90.16 Joonestus-, märkimis- või arvutusinstrumendid, joonestusmasinad,
pantograafid, joonestuskomplekid, arvutuslükatid, ketasarvutid jms;
käesolevas rühmas mujal nimetamata mõõte- või kontrollinstrumendid,
seadmed ja masinad (näiteks mikromeetrid, tastrid, nihkkaliibrid,
mõõdulatid ja lindid, balansseermasinad); profiilprojektorid:

ex A. Joonestus-, märkimis- või arvutusinstrumendid, joonestusmasinad,
pantograafid, joonestuskomplekid, arvutuslükatid, ketasarvutid jms:

- nurgikud, joonlauad, mallid ja lekaalid

- joonestusinstrumentide karbid, sirklite harupikendid, sirklid,
rapidograafid jms

90.24 Instrumendid ja aparaadid, mis mõõdavad, jälgivad või kontrollivad
automaatselt vedelike ja gaaside kulu, taset, rõhku jms parameetreid või
kontrollivad automaatselt temperatuuri (näiteks rõhumõõturid,
termostaadid, tasemenäitajad, kulumõõtjad, soojusemõõtjad,
automaatsed tõmbereguleerijad), v.a rubriiki nr 90.14 kuuluvad tooted:

B. Muud:

I. Manomeetrid

90.28 Elektrilised mõõte-, kontrolli-, analüüsi- ja automaatkontrolli-
instrumendid ja seadmed

91.04 Muud kellad:

ex A. Elektrilised või elektroonilised:

- lauakellad või riputatavad kellad, komplektsed, kaaluga üle 500 g, ja
mittekomplektsed mis tahes kaaluga



ex B. Muud:

- lauakellad või riputatavad kellad, komplektsed, kaaluga üle 500 g, ja
mittekomplektsed mis tahes kaaluga

91.08 Kokkupandud kellamehhanismid

92.11 Grammofonid, diktofonid jm helisalvestus- või taasesitusseadmed, sh
plaadimängijad ja magnetofonid, helipeaga või ilma, telepildi ja heli
salvestus- ja taasesitusseadmed

92.12 Plaadid ja muud helisalvestise vms salvestise kandjad, matriitsid
plaatide, valmis lakkplaatide, mehaanilise salvestuse filmide,
valmislintide, juhtmete, magnetribade jms esemete valmistamiseks, mida
tavaliselt kasutatakse heli- vms salvestusel:

B. Salvestusega:

I. Vahaplaadid, kettad, matriitsid jm vahevormid, v.a magnetlindid:

b) muud

II. Muud:

a) plaadid

2. muud

b) muud salvestusvahendid (lindid, ribad jms tooted):

1. magnetsalvestused kinofilmi helindamiseks

ex 2. muud:

- v.a keeleõppevahendid

94.01 Toolid jm istmed (v.a rubriiki nr 94.02 kuuluvad), voodiks teisendatavad
või mitte, ja nende osad:

B. Muud:

ex I. Spetsiaalselt õhusõidukitele mõeldud:

- v.a puust

ex II. Muud:

- v.a puidust, vitstest või muust taimsest materjalist

94.03 Muu mööbel ja selle osad:

ex B. Muu mööbel

- mitteväärismetallidest

- puidust, nikerdatud, spoonitud, poonitud, poleeritud või lakitud, treitud,
ehisprofiilidega, värvitud ja kaetud mis tahes materjalidega, v.a nahk,
selle imitatsioonid ning siidi- ja keemilisi kiude sisaldavad tekstiil-
materjalid

- puidust, panustehnikas kaunistatud, lakitud, kullatud, ehispuidust
aplikatsioonidega, metalli või muude materjalidega kaunistatud ja kaetud
nahaga, selle imitatsioonidega või siidi- ja keemilisi kiude sisaldavate
tekstiilmaterjalidega

- muudest materjalidest, v.a vitstest või muust taimsest materjalist

97.02 Nukud

97.03 Muud mänguasjad; mudelid jm analoogsed meelelahutuslikud mudelid,
liikuvad või mitte:

ex A. Puidust:

- v.a Meccano-tüüpi konstruktorite osad ja muud tehnilist või teaduslikku
laadi harivad mänguasjad

ex B. Muud:

- v.a Meccano-tüüpi konstruktorite osad ja muud tehnilist või teaduslikku
laadi harivad mänguasjad

98.01 Nööbid ja nööbivormid, mansetinööbid ja rõhknööbid; toorikud ja selliste
toodete osad:

ex A. Toorikud ja vormid:

- v.a fajansist, klaasist, siidist või muust tekstiilkiust mansetinööbid,
krae- ja särginööbid ja muud tooted

ex B. Nööbid, mansetinööbid ja rõhknööbid ja nende osad:

- v.a fajansist, klaasist, siidist või muust tekstiilkiust mansetinööbid,
krae- ja särginööbid ja muud tooted

98.02 Tõmblukud ja nende osad:

ex A. Mitteväärismetallist hammastikuga tõmblukud; nende
mitteväärismetallist osad:



- v.a osad

ex B. Muud:

- osad

98.03 Täitesulepead, stilograafid ja pliiatsid (sh kuulsulepead ja pliiatsid) ja
muud sulepead, sulepeahoidikud, pliiatsihoidikud jms kirjutusvahendite
hoidikud, liikuva või vintsüdamikuga pliiatsid; eelnimetatud kirjatarvete
osad ja garnituurid, v.a need, mis kuuluvad rubriiki nr 98.04 või 98.05:

ex A. Täitesulepead, stilograafid ja pliiatsid (sh kuulotsaga ning vildist ja
muudest kiududest otstega pliiatsid ja sulepead):

- stilograafid ja kuulotsaga pliiatsid

ex B. Muud pliiatsid, sulepeahoidikud, liikuva või vintsüdamikuga pliiatsid,
pliiatsihoidikud jms kirjutusvahendite hoidikud:

- stilograafid ja kuulotsaga pliiatsid

C. Osad ja garnituurid

ex I. Mitteväärismetallist osad, mis on kangidest, varrastest, nurk- ja
profiilraudadest või traadist treitud:

- stilograafide ja kuulotsaga pliiatsite osad

ex II. Muud:

- stilograafide ja kuulotsaga pliiatsite osad

ex 98.08 Kirjutusmasinalindid jms trükilindid, poolidel või mitte; templipadjad,
ümbrisega või mitte:

- poolidel lindid koheseks kasutamiseks

98.10 Mehaanilised välgumihklid jm tulemasinad, sh keemilised ja elektrilised
välgumihklid ja nende osad, v.a tulekivid ja taht

ex 98.12 Kammid, juuksenõelad ja juuksepandlad jms

- plastmassist või kõvakummist

28.03 Süsinik (sh tahm)

29.15 Mitmealuselised karboksüülhapped, nende anhüdriidid,
halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped; nende halogeenitud,
sulfoneeritud, nitreeritud või nitroseeritud derivaadid:

C. Aromaatsed mitmealuselised karboksüülhapped:

I. Ftaalhappe anhüdriid

ex III. Muud:

- dibutüülftalaadid (orto)

- dioktüülortoftalaadid

- diisooktüül-, diisononüül- ja diisodetsüülftalaadid

- muud ftaalhappe estrid

- diisobutüüli

32.09 Lakid ja glasuurid; liimvärvid; naha viimistlemiseks kasutatavad valmis
vesipigmendid; värvid ja emailid; linaõlis, petrooleetris, tärpentiniõlis vm
värvide ja emailide valmistamiseks kasutatavates keskkondades
dispergeeritud pigmendid; värvifooliumid; värvained jm värvivad ained
jaemüügiks pakituna; käesoleva rühma märkuses 4 määratletud lahused:

A. Lakid ja glasuurid; liimvärvid; naha viimistlemiseks kasutatavad valmis
vesipigmendid; värvid ja emailid; linaõlis, petrooleetris, tärpentiniõlis või
muudes värvide ja emailide valmistamiseks kasutatavates keskkondades
dispergeeritud pigmendid; käesoleva rühma märkuses 4 määratletud
lahused:

ex II. Muud:

- käesoleva rühma märkuses 4 määratletud polüuretaanilahused

ex 34.02 Orgaanilised pindaktiivsed toimeained, pindaktiivsed ained ja
pesemisvahendid, mis sisaldavad või ei sisalda seepi:

- etoksülaadid

- naatriumdodekan-1-üülsulfaat

- Trietanoolamiin naatriumdodekan-1-üülsulfaat

- sulfoonhape, naatriumalküülbenseensulfonaat ja
lämmastikalküülbenseensulfonaat

- naatriumsulfaadi, dodekan-1-üüli ja trietanoolamiinsulfaadi segud ja
valmistised

38.19 Keemiatööstuses ja sellega seotud tööstusharudes toodetavad, mujal



nimetamata keemiatooted ja preparaadid (sh looduslike saaduste
segudest koosnevad); keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude
mujal nimetamata tootmisjäägid:

ex X. Muud:

- valukodades malmesemete pinna täiustamiseks kasutatavad tulekindlad
pinnakatted

- katlakivi lahustavad ja muud sarnased valmistised katelde jaoks ja
tööstuslike jahutusvedelike töötlemiseks

39.01 Kondensatsiooni, polükondensatsiooni ja aditiivse polümerisatsiooni
saadused, modifitseeritud või polümeriseeritud või mitte ja lineaarse
struktuuriga või mitte (näiteks fenoplastid, aminoplastid, alküüdid,
polüallüülestrid ja muud küllastumata polüestrid, silikoonid):

C. Muud:

II. Aminoplastid

ex a) ühel käesoleva rühma märkustest 3a ja b nimetatud kujul:

- valukodades kasutatavad furfurüülalkoholiga modifitseeritud
karbamiidvaigud eterifitseeritud lahustes

III Alküüdid ja muud polüestrid:

ex b) muud:

- küllastunud mitteallüülpolüestrid polüuretaanide valmistamiseks
käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul

- küllastunud polüetüleentereftalaat, v.a mustad polümeerid käesoleva
rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul, valmis vormimiseks
või ekstrudeerimiseks

- jahvatatud, lisaaineid ja pigmente sisaldavad, mõeldud
termokõvenevateks kateteks või värvideks

ex V. Polüuretaanid:

- käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul

ex VII. Muud:

- vaigud, v.a epoksüvaigud, käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b
nimetatud kujul:

- polüeeteralkoholid

- polüuretaani komponendid

- epoksü(etoksüliin)vaigud, jahvatatud, lisaaineid ja pigmente sisaldavad,
mõeldud termokõvenevateks kateteks või värvideks

39.02 Polümerisatsiooni ja kopolümerisatsiooni saadused (näiteks polüetüleen,
polütetrahaloetüleenid, polüisobutüleen, polüstüreen, polüvinüülkloriid,
polüvinüülatsetaat, polüvinüülkloroatsetaat ja muud polüvinüüli
derivaadid, polüakrüüli ja polümetakrüüli derivaadid,
kumaroonindeenvaigud):

C. Muud:

I. Polüetüleen:

a) käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul

ex b) muul kujul:

- jäätmed ja jäägid

ex IV. Polüpropüleen:

- käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul

- jäätmed ja jäägid

VII. Polüvinüülkloriid:

ex a) käesoleva rühma märkuse 3 punktis a või b nimetatud kujul:

- pastade valmistamiseks mõeldud vaiguemulsioonid

- mikrosuspensioonidena

ex X. Vinüülkloriidi ja vinüülatsetaadi kopolümeerid:

- grammofoniplaatide valmistamiseks mõeldud valmistised

40.06 Vulkaniseerimata looduslik või sünteetiline kautšuk, sh lateks, muul kujul
või muus olekus (näiteks vardad, torud ja profiilvormid, lahused ja
dispersioonid); vulkaniseerimata looduslikust või sünteetilisest kautšukist
tooted (näiteks pealistatud või impregneeritud niit, võrud ja kettad):

ex B. Muud:

- torude või rehvide parandamiseks mõeldud paigad



40.07 Vulkaniseeritud kummist niidid ja nöörid, tekstiilkiuga pealistatud või
mitte, ja vulkaniseeritud kummiga pealistatud või impregneeritud niit:

ex A. Vulkaniseeritud kummist niidid ja nöörid, tekstiilkiuga pealistatud
või mitte:

- ümmarguse ristlõikega pealistamata niit

56.01 Keemilised staapelkiud, kraasimata, kammimata ja muul moel
ketramiseks ette valmistamata:

ex A. Sünteestekstiilkiud:

- polüestrist, pikkusega kuni 65 mm ja katketugevusega üle 53 cN/tex

59.03 Laustekstiilmaterjalid, samalaadsed mittekootud lõngast kangad ja
sellisest kangast tooted, impregneeritud või pealistatud või mitte:

ex B. Muud:

- laustekstiilmaterjalid, samalaadsed mittekootud lõngast kangad,
kangana või ristkülikukujulisteks tükkideks lõigatuna, flokeetooted

- laustekstiilmaterjalid, samalaadsed mittekootud lõngast kangad,
kangana või ristkülikukujulisteks tükkideks lõigatuna, kaaluga 17-80
g/m2

ex 59.12 Riie, mujal nimetamata viisil impregneeritud või pealistatud; maalitud
lõuend teatridekoratsioonideks, stuudio fooniks jms:

- flokeetooted

ex 70.06 Valu-, valts-, tõmmatud või puhutud klaas (sh pinnatud või sardklaas),
ristkülikutena, lihvitud või poleeritud pealispinnaga, ent muul viisil
töötlemata:

- kuumpoleeritud klaas, v.a sardklaas, v.a lihvitud, kuid muul viisil
töötlemata, paksusega 2-10 mm

70.20 Klaaskiud (sh klaasvatt) ja tooted sellest (näiteks klaasniit, klaasriie:

- heie ja matid

73.13 Rauast või terasest lehed ja plaadid, kuum- või külmvaltsitud:

B. Muud lehed ja plaadid:

IV. Plakeeritud, pinnatud või muul viisil töödeldud pinnaga:

ex d) muud (näiteks vasega pealistatud, keemiliselt oksüdeeritud,
glasuuritud, nikliga pinnatud, lakitud, plakeeritud, parkeriseeritud,
trükimustriga)

- polüvinüülkloriidiga pinnatud

ex 76.02 Töödeldud alumiiniumlatid, -vardad, -nurkrauad ja -profiilid;
alumiiniumtraat

- traatvardad

84.10 Vedelikupumbad (sh mootor- ja turbopumbad), vedelikukulu mõõtvate
seadmetega või ilma; pidevprotsessi kopptõstukid ja koppkonveierid,
kett-tõstukid, kruvipumbad, konveiertõstukid jms vedelikutõstukid (-
elevaatorid):

B. Muud pumbad:

II. Muud:

ex a) pumbad:

- tsentrifugaalpumbad, sukelpumbad, v.a mõõturpumbad

84.12 Omaette korpuses õhu konditsioneerimisseadmed, mis koosnevad
mootoriga varustatud ventilaatorist ning seadmetest õhutemperatuuri ja
õhuniiskuse reguleerimiseks:

ex B. Muud:

- v.a osad

84.15 Külmikud ja külmutusseadmed (elektrilised või mitte):

C. Muud:

ex I. Külmikud mahuga üle 340 liitri:

- kaaluga üle 200 kg, v.a osad

ex II. Muud:

- kasti- või kapikujulised külmikud ja sügavkülmutusseadmed, kaaluga
kuni 200 kg, v.a osad

ex 84.20 Kaaluseadmed (v.a kaalud tundlikkusega 5 cg ja täpsemad), sh
kaalutundlikud loendurid ja kaalukontrolli seadmed; igat tüüpi kaaluvihid:

- elektroonilised punkerkaalud või seadmed teatud massiga



materjalihulga doseerimiseks mahutisse või konteinerisse ja muud
elektroonilised programmeeritavad teatud massile reguleeritud kaalud,
v.a osad

- elektroonilised seadmed eelnevalt pakitud kaupade kaalumiseks ja
markeerimiseks, v.a osad

- elektroonilised sillatüüpi (platvorm)kaalud maksimummassile üle 5000
kg, v.a osad

- digitaalnäidikuga elektroonilised poekaalud, v.a osad

- digitaalnäidikuga elektroonilised kaaluseadmed ja platvormkaalud, v.a
kaalud inimeste kaalumiseks, v.a osad

84.41 Õmblusmasinad; spetsiaalselt õmblusmasinatele ettenähtud mööbel,
õmblusmasinanõelad:

A. Õmblusmasinad; spetsiaalselt õmblusmasinatele ettenähtud mööbel:

ex III. Osad; spetsiaalselt õmblusmasinatele ettenähtud mööbel:

- õmblusmasinate paagutamise teel valmistatud osad

ex 84.42 Seadmed (v.a õmblusmasinad) naha ja toornaha eeltöötluseks,
parkimiseks ning töötlemiseks (sh seadmed saabaste ja kingade
valmistamiseks):

- naha, toornaha ja karusnaha survelõikurid, v.a osad

84.53 Arvutid, nende plokid; optilised ning magnetriiderid, seadmed kodeeritud
andmete kirjutamiseks andmekandjatele, mujal nimetamata seadmed
selliste andmete töötlemiseks

ex B. Muud:

- integreeritud digitaalarvutid, mille komplekt sisaldab vähemalt üht
kesktöötlusseadet ja üht sisend- ning üht väljundseadet ja mis on
mõeldud kasutamiseks tööstussüsteemides elektrienergia tootmiseks,
jaotamiseks ja kasutamiseks

- andmeedastuseks kasutatavad modulaatorid/demodulaatorid (modemid)

84.59 Käesolevas rühmas mujal nimetamata eriotstarbelised seadmed ning
mehhanismid:

E. Muud:

ex II. Muud seadmed ja mehhanismid:

- jugavalumasinad, ekstruuderid, jahvatusseadmed ja õhkvalumasinad
kummi- ja plastmassitööstuse jaoks

ex 84.62 Veere- ja nõellaagrid:

- paagutamise teel valmistatud laagrite võrud, mis on mõeldud
jalgratastele

84.63 Transmissioonivõllid, vändad, laagrikestad, liugelaagrid, ajamid ja
hammasülekanded (friktsioonülekanded, käigukastid jm ülekanded kiiruse
muutmiseks), hoo- ja rihmarattad ning liitplokid; ühendusmuhvid,
liigendühendused:

B. Muud:

ex II. Muud:

- paagutamise teel valmistatud liugelaagrid:

- kaaluga kuni 500 g tükk

- ülekannete jaoks isemäärduvad, pronksist või rauast

85.04 Akud:

B. Muud:

ex II. Muud akud:

- hermeetiliselt sulgemata kaadmiumnikkelakud

85.17 Elektrilised heli- ja visuaalsignalisatsiooniseadmed (näiteks kellad,
sireenid, näitpaneelid, valve- või tuletõrjesignalisatsiooniseadmed), v.a
rubriiki nr 85.09 või 85.16 kuuluvad tooted):

ex B. Muud:

- v.a valve- ja tuletõrjesignalisatsiooniseadmed jms ja nende osad

87.02 Inimeste või kauba veoks mõeldud mootorsõidukid (sh motospordiks
mõeldud sõidukid, v.a rubriiki nr 87.09 kuuluvad):

A. Inimeste veoks mõeldud sõidukid, sh nii inimeste kui ka kauba veoks
mõeldud sõidukid:

I. Sädesüütega või survesüütega mootoriga:

ex b) muud:



- neljarattaveoga, kliirensi kõrgusega üle 205 mm, tühimassiga 1350-
1900 kg, täismassiga 1950-3600 kg, sädesüütega mootoriga, mille
silindervõimsus on
1560-2900 cm3, või survesüütega mootoriga, mille silindervõimsus on
1980-2500 cm3

B. Kaubaveoks:

II. Muud:

a) sädesüütega või survesüütega mootoriga:

1. mootorveokid sädesüütega mootoriga, mille silindervõimsus on
vähemalt 2800 cm3, või survesüütega mootoriga, mille silindervõimsus
on vähemalt 2500 cm3:

ex bb) muud:

[- neljarattaveoga, kliirensi kõrgusega üle 205 mm, tühimassiga 1350-
1900 kg, täismassiga 1950-3600 kg, sädesüütega mootoriga, mille
silindervõimsus on kuni 2900 cm3]

2. muud:

ex bb) muud:

- neljarattaveoga, kliirensi kõrgusega üle 205 mm, tühimassiga 1350-
1900 kg, täismassiga 1950-3600 kg, sädesüütega mootoriga, mille
silindervõimsus on 1560-2900 cm3, või survesüütega mootoriga, mille
silindervõimsus on 1980-2500 cm3

87.06 Rubriikidesse nr 87.01, 87.02 ja 87.03 kuuluvate sõidukite osad ja
lisaseadmed:

B. Muud:

ex II. Muud:

- paagutamise teel valmistatud kolbid ja vardakanalid amortisaatorite
jaoks

- paagutamise teel valmistatud osad ja lisaseadmed, v.a osad ja
lisaseadmed kere, komplekteeritud käigukastide, diferentsiaalidega
komplekteeritud tagasildade, rataste ja nende osade ning rataste
lisaseadmete, mittevedavate sildade ja ketaspidurite hõõrdkatete joaks

- raskused rataste tasakaalustamiseks

87.12 Alamrubriikidesse 87.09, 87.10 ja 87.11 kuuluvate toodete osad ja
lisaseadmed:

ex B. Muud:

- paagutamise teel valmistatud hammasrattad

ex 90,17 Meditsiini-, hambaravi-, kirurgia- ja veterinaariainstrumendid ja -
seadmed (sh elektromeditsiiniline aparatuur ning seadmed nägemise
kontrollimiseks)

- plastikmaterjalidest süstlad

XXXII LISA

Ühinemisakti artiklis 378 sätestatud nimekiri

I. TOLLIALASED ÕIGUSAKTID

1. Nõukogu direktiiv 69/73/EMÜ, 4. märts 1969 (EÜT L 58, 8.3.1969, lk 1) muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu direktiiviga 72/242/EMÜ, 27. juuni 1972 (EÜT L 151, 5.7.1972, lk 16),

- nõukogu direktiiviga 76/119/EMÜ, 18. detsember 1975 (EÜT L 24, 30.1.1976, lk 58),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 83/89/EMÜ, 7. veebruar 1983 (EÜT L 59, 5.3.1983, lk 1),

- nõukogu direktiiviga 83/307/EMÜ, 13. juuni 1983 (EÜT L 162, 22.6.1983, lk 20), parandatud (EÜT L 272, 5.10.1983, lk 22),

- komisjoni direktiiviga 84/444/EMÜ, 26. juuli 1984 (EÜT L 245, 14.9.1984, lk 28).

a) Hispaania Kuningriik võib enne ühinemist välja antud sisese töötlemise lube säilitada tingimustel, mille alusel nimetatud load on välja antud, kuni
nende kehtivuse lõppemiseni, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 1987.

Vabatsoonides teostatava sisese töötlemise puhul rakendatakse kõnealust erandit ainult järgmises loetelus nimetatud ettevõtjate suhtes.



Kui eelmistes lõikudes sätestatud erandid mõjutavad konkurentsitingimusi, võetakse vajalikke meetmeid nimetatud direktiivis määratud korras.

Vigo vabatsoon

- Citroen Hispania SA

Ministri 31. juuli 1957. aasta korraldusega volitatud valmistama mootorsõidukeid, nende mootoreid ja osi.

- Industrias Mecánicas de Galicia SA - INDUGASA

Ministri 29. oktoobri 1973. aasta korraldusega volitatud valmistama kardaanliigendeid sõiduautode jaoks.

- Ferroplast SA

Ministri 8. märtsi 1967. aasta korraldusega volitatud valmistama lukkudega seotud esemeid ja plastmasstooteid.

- Porcelanas de Vigo SA - POVISA

Ministri 2. märtsi 1974. aasta korraldusega volitatud valmistama portselani ja keraamikatoodete vesipilte.

Barcelona vabatsoon

- Sociedad Española de Automóviles de Turismo - SEAT

Ministri 16. aprilli 1952. aasta korraldusega volitatud valmistama sõiduautosid ja nende osi.

- Motor Ibérica SA - MISA

Ministri 13. jaanuari 1959 aasta korraldusega volitatud valmistama veoautosid, traktoreid, põllumajandus- ja tööstusseadmeid, nende mootoreid ja
osi.

- Fabricación de Envases Metálicos SA - FEMSA

Ministri 14. jaanuari 1963. aasta korraldusega volitatud lõikama mahutite põhjade ja seinte tootmiseks mõeldud lausribasid.

Cádizi vabatsoon

- Factorias Oleicolas Industriales SA - FOISA

Ministri 23. märtsi 1961. aasta korraldusega volitatud rafineerima ja segama õli, taimerasva ja loomarasva.

- Dragados y Construcciones SA

Ministri 27. märtsi 1979. aasta korraldusega volitatud remontima oma välisriikides kasutatavaid seadmeid.

- Jose Belmonte Sánchez - industria auxiliar del mueble

Ministri 30. juuli 1981. aasta korraldusega volitatud tootma polüvinüülkloriidikihiga kaetud pressitud puidust profiile, mis on mõeldud sahtlite
valmistamiseks.

b) Olenemata artiklitest 24 ja 25 võib Hispaania Kuningriik järk-järgult, s.t iga üksikjuhtumiga sobival moel, vastu võtta sisesel töötlemisel
ekvivalentkaubaga asendamist käsitlevad ühenduse eeskirjad.

Lube, mis sisaldavad erandeid eespool nimetatud direktiivi artiklitest 24 ja 25, võib välja anda kuni 31. detsembrini 1987. Igasugused kõnealuste
lubade alusel teostatavad toimingud tuleb lõpule viia enne 1. jaanuari 1990.

Kui eelmistes lõikudes sätestatud erandid mõjutavad konkurentsitingimusi, võetakse vajalikke meetmeid kõnealuses direktiivis määratud korras.

c) Portugali Vabariik võib:

- enne ühinemist välja antud sisese töötlemise lube säilitada tingimustel, mille alusel nimetatud load on välja antud,

- anda välja sisese töötlemise lube tingimustel, mis on ette nähtud Portugalis 31. detsembril 1985. aastal kehtivate eeskirjadega.

Eespool nimetatud lubade kehtivusaeg ei või mingil juhul ületada 31. detsembrit 1987.

Kui eelmistes lõikudes sätestatud erandid mõjutavad konkurentsitingimusi, võetakse vajalikke meetmeid kõnealuses direktiivis määratud korras.

2. Nõukogu direktiiv 69/75/EMÜ, 4. märts 1969 (EÜT L 58, 8.3.1969, lk 11), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu direktiiviga 76/634/EMÜ, 22. juuli 1976 (EÜT L 223, 16.8.1976, lk 17),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Tootmisvahendid, mille on enne ühinemist Hispaania vabatsoonidesse paigaldanud järgmises loetelus nimetatud ettevõtjad ja mis on mõeldud
kasutamiseks kõnealustes tsoonides, ei pea vastama selles direktiivis sätestatud nõuetele.

Kui eelmises lõigus nimetatud tootmisvahendeid ei kasutata enam kõnealustes vabatsoonides, vaid need imporditakse lõplikult ühenduse laienenud
territooriumile, maksustatakse kõnealused tootmisvahendid asjaomaste tollimaksudega.

Vigo vabatsoon

- Citroen Hispania SA

Ministri 31. juuli 1957. aasta korraldusega volitatud valmistama mootorsõidukeid, nende mootoreid ja osi.

- Industrias Mecánicas de Galicia SA - INDUGASA



Ministri 29. oktoobri 1973. aasta korraldusega volitatud valmistama kardaanliigendeid sõiduautode jaoks.

- Ferroplast SA

Ministri 8. märtsi 1967. aasta korraldusega volitatud valmistama lukkudega seotud esemeid ja plastmasstooteid.

- Porcelanas de Vigo SA - POVISA

Ministri 2. märtsi1974. aasta korraldusega volitatud valmistama portselani ja keraamikatoodete vesipilte.

Barcelona vabatsoon

- Sociedad Española de Automóviles de Turismo - SEAT

Ministri 16. aprilli 1952. aasta korraldusega volitatud valmistama sõiduautosid ja nende osi.

- Motor Ibérica SA - MISA

Ministri 13. jaanuari 1959 aasta korraldusega volitatud valmistama veoautosid, traktoreid, põllumajandus- ja tööstusseadmeid, nende mootoreid ja
osi.

- Fabricación de Envases Metálicos SA - FEMSA

Ministri 14. jaanuari 1963. aasta korraldusega volitatud lõikama mahutite põhjade ja seinte tootmiseks mõeldud lausribasid.

Cádizi vabatsoon

- Factorias Oleicolas Industriales SA - FOISA

Ministri 23. märtsi 1961. aasta korraldusega volitatud rafineerima ja segama õli, taimerasva ja loomarasva.

- Dragados y Construcciones SA

Ministri 27. märtsi 1979. aasta korraldusega volitatud remontima oma välisriikides kasutatavaid seadmeid.

- Jose Belmonte Sánchez - industria auxiliar del mueble

Ministri 30. juuli 1981. aasta korraldusega volitatud tootma polüvinüülkloriidikihiga kaetud pressitud puidust profiile, mis on mõeldud sahtlite
valmistamiseks.

3. Nõukogu direktiiv 71/235/EMÜ, 11. juuni 1971 (EÜT L 143, 29.6.1971, lk 28), muudetud nõukogu direktiiviga 76/634/EMÜ, 22. juuli 1976 (EÜT L
223, 16.8.1976, lk 17).

Hispaania Kuningriik võib kõnealuse direktiiviga reguleerimata toimingute jaoks vajalike "tavaliste toimingute" suhtes rakendada siseriiklikke õigusakte
kuni 31. detsembrini 1987.

4. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 754/76, 25.märts 1976 (EÜT L 89, 2.4.1976, lk 1).

Erandina artiklist 16 ning nende kaupade puhul, mille suhtes Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemistingimuste aktis sätestatud
üleminekumeetmete kohaldamine lõpetatakse 31. detsembriks 1992, kuni 31. detsembrini 1992 ja muude kaupade puhul kuni 31. detsembrini 1995 ei
kohaldata kõnealust määrust:

a) praeguse koosseisuga ühenduse suhtes, välja arvatud juhul, kui tagastatav kaup eksporditi eelnevalt mõnest kõnealuse ühenduse liikmesriigist;

b) Hispaania ja Portugali suhtes, välja arvatud juhul, kui tagastatav kaup eksporditi eelnevalt liimesriigist, millesse see hiljem reimporditi. Kui
kõnealusele kaubale on antud eksporditoetust, hakkab tagastatud kaupa käsitlev kord kõnealuse kauba suhtes kehtima pärast toetuse tagastamist.

5. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2102/77, 20. september 1977 (EÜT L 246, 27.9.1977, lk 1).

Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik võivad kuni nõukogu määruste (EMÜ) nr 678/85 ja (EMÜ) nr 679/85 (18. veebruar 1985) (EÜT L 79,
21.3.1985) rakendamiseni kasutada ekspordideklaratsioonide siseriiklikke vorme eeldusel, et kõnealuste deklaratsioonide vormides märgitakse ära
samad üksikasjad, mis on ette nähtud määrusele (EMÜ) nr 2102/77 lisatud vormidega.

6. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3599/82, 21. detsember 1982 (EÜT L 376, 31.12.1982, lk 1).

Hispaania Kuningriik võib enne ühinemist välja antud ajutise sisseveo lube säilitada tingimustel, mille alusel nimetatud load on välja antud, kuni nende
kehtivuse lõppemiseni, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 1987.

II. ASUTAMISÕIGUS JA TEENUSTE OSUTAMISE VABADUS

1. Nõukogu direktiiv 77/780/EMÜ, 12. detsember 1977 (EÜT L 322, 17.12.1977, lk 30), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291,
19.11.1979, lk 17).

a) Uued liikmesriigid võivad rakendada artikli 3 lõike 3 punktis b nimetatud majanduslike vajaduste kriteeriumi kuni 31. detsembrini 1992 vastavalt
kõnealuse direktiivi sätetes ettenähtud korrale, võttes arvesse mittediskrimineerimise põhimõtet.

b) Ajavahemikul, mis lõppeb 31. detsembriga 1992, hakkab Hispaania Kuningriik järgmiste tingimuste kohaselt järk-järgult rakendama kõnealuse
direktiivi artiklite 3 ja 4 nõuetele vastamiseks vajalikke meetmeid:

- säilitatakse kehtiv kord, mille alusel antakse majanduslikel vajadustel põhinev luba ühe tütarettevõtte ja kahe muu tegevuskoha suhtes või ühe
filiaali ja kahe muu tegevuskoha suhtes;

- krediidiasutused, mille peamine tegevuskoht on mõnes teises liikmesriigis ja mis on enne ühinemist asutanud Hispaanias vähemalt ühe tütarettevõtte
või filiaali või mis on saanud loa nende asutamiseks pärast ühinemist, võivad olenemata sellise loa andmise kuupäevast asutada:

- pärast 1. jaanuari 1990 veel ühe filiaali,



- pärast 1. jaanuari 1991 veel kaks filiaali,

- pärast 1. jaanuari 1992 veel kaks filiaali,

- pärast 1. jaanuari 1993 nii palju filiaale, kui nad soovivad, võrdsetel alustel Hispaania krediidiasutustega ja võttes arvesse mittediskrimineerimise
põhimõtet;

- eespool nimetatud krediidiasutuste poolt Hispaania siseturul väljaspool pangandussektorit omandatud vahendite hu lk võrreldes samal turul
realiseeritud vahendite hulgaga sätestatakse järgmiselt:

- alates ühinemisest 40%,

- alates 1. jaanuarist 1988 50%,

- alates 1. jaanuarist 1989 60%,

- alates 1. jaanuarist 1990 70%,

- alates 1. jaanuarist 1991 80%,

- alates 1. jaanuarist 1992 90%

- alates 1. jaanuarist 1993 100%, välistades igasuguse vahetegemise Hispaania krediidiasutuste ja selliste krediidiasutuste, mille peamine
tegevuskoht on teises liikmesriigis, Hispaanias paiknevate tütarettevõtete või filiaalide vahel;

- eespool nimetatud ajutiste erandite kehtimise ajal säilitatakse Hispaania õigusnormidest või enne ühinemist Hispaania ja ühe või mitme liikmesriigi
vahel sõlmitud kokkulepetest tulenevad üldised ja erisoodustused ning neid kohaldatakse mittediskrimineerimise alusel kõigi teiste liikmesriikide
suhtes. Kolmandate riikide krediidiasutustele ei või Hispaania poolt osaks saada soodsamat kohtlemist kui teiste liikmesriikide krediidiasutustele.

c) Ajavahemikul, mis lõppeb 31. detsembriga 1992, hakkab Portugali Vabariik järgmiste tingimuste kohaselt järk-järgult rakendama kõnealuse
direktiivi artiklite 3 ja 4 nõuetele vastamiseks vajalikke meetmeid:

- krediidiasutused, mille peamine tegevuskoht on mõnes teises liikmesriigis ja mis on enne ühinemist asutanud Portugalis vähemalt ühe tütarettevõtte
või filiaali või mis on saanud loa nende asutamiseks pärast ühinemist, võivad olenemata sellise loa andmise kuupäevast asutada:

- pärast 1. jaanuari 1988 veel ühe filiaali,

- pärast 1. jaanuari 1990 veel kaks filiaali,

- pärast 1. jaanuari 1993 nii palju filiaale, kui nad soovivad, võrdsetel alustel Portugali krediidiasutustega ja võttes arvesse mittediskrimineerimise
põhimõtet;

- eespool nimetatud krediidiasutuste poolt Portugali siseturul väljaspool pangandussektorit omandatud vahendite hulk võrreldes samal turul
realiseeritud vahendite hulgaga sätestatakse järgmiselt:

- alates ühinemisest 40%,

- alates 1. jaanuarist 1990 70%,

- alates 1. jaanuarist 1991 80%,

- alates 1. jaanuarist 1993 100%, välistades igasuguse vahetegemise Portugali krediidiasutuste ja selliste krediidiasutuste, mille peamine tegevuskoht
on teises liikmesriigis, Portugalis paiknevate tütarettevõtete või filiaalide vahel.

d) Pidades silmas kõnealuse direktiivi artikli 2 lõike 4 punkti a kohaldamist Portugalis, võib "Caixas de Crédito Agricola Mútuo" vabastada mainitud
artiklis ettenähtud tingimuste täitmisest, kui nad on hiljemalt 1. jaanuariks 1993 alaliselt liitunud keskasutusega, kes neid kontrollib, ja Portugali
asutused on enne kõnealust kuupäeva siseriiklikus õiguses kehtestanud muudatused, mis on vajalikud selleks, et keskasutus vastaks artikli 2 lõike 4
punktis a sätestatud omadustele.

e) Kõnealuse direktiivi artikli 2 lõike 6 kohaldamisel võib Portugali Vabariik kuue kuu jooksul pärast ühinemist teatada, millised krediidiasutused võivad
kasutada ajutist erandit mainitud direktiivi rakendamisest. Nimetatud ajutine erand ei tohi kehtida kauem kui 1. jaanuarini 1993.

2. Nõukogu direktiiv 78/473/EMÜ, 30. mai 1978 (EÜT L 151, 7.6.1978, lk 25).

a) Hispaania Kuningriik võib 31. detsembrile 1991 eelneval ajavahemikul ja oma territooriumil paiknevate riskide osas jätta Hispaania
kindlustusandjatele osa kõnealuses direktiivis nimetatud kaaskindlustuslepinguid vastavalt järgmistele kahanevatele protsendimääradele ja järgmise
ajakava alusel:

- kuni 31. detsembrini 1988 100%,

- alates 1. jaanuarist 1989 75%,

- alates 1. jaanuarist 1990 40%,

- alates 1. jaanuarist 1991, 20%.

b) Eespool nimetatud ajutiste erandite kehtimise ajal säilitatakse Hispaania õigusnormidest või enne ühinemist Hispaania ja ühe või mitme liikmesriigi
vahel sõlmitud konventsioonidest tulenevad üldised ja erisoodustused ning neid kohaldatakse mittediskrimineerimise alusel kõigi teiste liikmesriikide
suhtes. Kolmandate riikide kindlustusandjatele ei või Hispaania poolt osaks saada soodsamat kohtlemist kui teiste liikmesriikide kindlustusandjatele.

3. Nõukogu direktiiv 78/686/EMÜ, 25. juuli 1978 (EÜT L 233, 24.8.1978, lk 1).

Asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse rakendamine lükatakse edasi teiste liikmesriikide kvalifitseeritud hambaarstide jaoks Hispaanias ja
Hispaania kvalifitseeritud hambaarstide jaoks teistes liikmesriikides kuni ajani, mil viiakse ellu hambaarstide koolitamine vastavalt direktiivi
78/687/EMÜ kohaselt ettenähtud tingimustele ja kõige kauem kuni 31. detsembrini 1990.



Eespool sätestatud ajutise erandi kehtimise ajal säilitatakse asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse suhtes üldised või erisoodustused, mis
kehtiksid vastavalt Hispaania õigusnormidele või Hispaania Kuningriigi ja mõne muu liikmesriigi vahelisi suhteid reguleerivatele konventsioonidele, ning
neid kohaldatakse mittediskrimineerimise alusel kõigi teiste liikmesriikide suhtes.

III. TRANSPORT

1. Nõukogu määrus nr 11, 27. juuni 1960 (EÜT 52, 18.6.1960, lk 1121/60), muudetud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3626/84, 19. detsember 1984
(EÜT L 335, 22.12.1984, lk 4).

Kuue kuu jooksul pärast ühinemist võtavad uued liikmesriigid pärast komisjoniga konsulteerimist meetmeid, mis on seatud tingimuseks vastavalt
artikli 14 lõike 2 viimasele lõigule.

2. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1017/68, 19. juuli 1968 (EÜT L 175, 23.7.1968, lk 1), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Kuue kuu jooksul pärast ühinemist võtavad uued liikmesriigid pärast komisjoniga konsulteerimist meetmeid, mis on seatud tingimuseks vastavalt
artikli 21 lõike 6 viimasele lausele.

3. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1191/69, 26. juuni 1969 (EÜT L 156, 28.6.1969, lk 1), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

Uutes liikmesriikides hakkab artikli 6 lõike 3 teises lõigus ja artikli 9 lõike 2 esimeses lõigus sätestatud õigus hüvitusele kehtima alates 1. jaanuarist
1987.

4. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1463/70, 20. juuli 1970 (EÜT L 164, 27.7.1970, lk 1), muudetud:

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1787/73, 25. juuni 1973 (EÜT L 181, 4.7.1973, lk 1),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2828/77, 12. detsember 1977 (EÜT L 334, 24.12.1977, lk 5),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

a) Sõidukitele, mis on esmakordselt registreeritud Hispaanias enne ühinemist ja mida kasutatakse siseriiklikeks vedudeks, välja arvatud ohtlike ainete
veoks, paigaldatakse järk-järgult sõidumeerikud vastavalt järgmistele tingimustele:

- reisijateveoks kasutatavatele sõidukitele tuleb sõidumeerikud paigaldada ja need kasutusele võtta 1986. aasta jooksul, kui nad on esmakordselt
registreeritud enne 1. jaanuari 1972, 1987. aasta jooksul, kui nad on esmakordselt registreeritud enne 1. jaanuari 1977, ja 1988. aasta jooksul, kui
nad on esmakordselt registreeritud ajavahemikus 1. jaanuarist 1977 kuni 1. jaanuarini 1986;

- kaubaveoks, välja arvatud ohtlike ainete veoks, kasutatavatele sõidukitele tuleb sõidumeerikud paigaldada ja need kasutusele võtta 1986. aasta
jooksul, kui sõiduki lubatud täismass on üle 25 tonni, 1987. aasta jooksul, kui sõiduki lubatud täismass on üle 14 tonni, 1988. aasta jooksul, kui
sõiduki lubatud täismass on üle kuue tonni, ja 1989. aasta jooksul, kui sõiduki lubatud täismass on üle 3,5 tonni, kuid vähem kui 6 tonni.

b) Kõnealuse määruse kohaldamine lükkub Portugalis edasi:

- kuni 1. jaanuarini 1989 nende sõidukite suhtes, mis on esmakordselt registreeritud enne ühinemist ja mis teostavad siseriiklikke vedusid, välja
arvatud ohtlike ainete vedu,

- kuni 1. jaanuarini 1991 nende sõidukite suhtes, mis on registreeritud ja mida kasutatakse ainult Assooride ja Madeira autonoomsetes piirkondades.

5. Nõukogu direktiiv 77/143/EMÜ, 29. detsember 1976 (EÜT L 47, 18.2.1977, lk 47).

Portugali Vabariik võib kõnealuse direktiivi rakendamist edasi lükata kuni 1. jaanuarini 1988 sõidukite suhtes, mis teostavad rahvusvahelisi vedusid
Portugali ja teiste liikmesriikide vahel, ja kuni 1. jaanuarini 1990 sõidukite suhtes, mida kasutatakse Portugali-sisesteks vedudeks.

Portugali Vabariik püüab kohaldada kõnealust direktiivi järk-järgult alates ühinemisest ja alustades kõige vanemate sõidukitega.

Alates 1. jaanuarist 1988 tagab Portugali Vabariik, et kõnealuses direktiivis nimetatud mootorsõidukid ja nende haagised, mis on registreeritud
Portugalis ja teostavad liikmesriikidevahelisi vedusid, on läbinud tehnoülevaatuse, eelkõige seostades ülevaatuse läbimise lubade väljaandmisega.

6. Nõukogu direktiiv 77/796/EMÜ, 12. detsember 1977 (EÜT L 334, 24.12.1977, lk 37).

Uute liikmesriikide jaoks on artikli 5 lõikes 2 fikseeritud kuupäev 1. jaanuar 1983.

IV. MAKSUSTAMINE

1. Nõukogu direktiiv 72/464/EMÜ, 19. detsember 1972 (EÜT L 303, 31.12.1972, lk 1), viimati muudetud nõukogu direktiiviga 84/217/EMÜ, 10. aprill
1984 (EÜT L 104, 17.4.1984, lk 18).

Olenemata artikli 4 lõikest 2:

a) võib Hispaania Kuningriik üleminekumeetmeid kasutades järk-järgult lähendada tumedast tubakast sigarettide proportsionaalse aktsiisimäära
heledast tubakast sigarettide proportsionaalsele aktsiisimäärale järgmise korra kohaselt:

- kõnealuse üleminekumeetme kohaldamise kestus on neli aastat alates ühinemisest,

- ühinemiskuupäeval kahe kõnealuse proportsionaalse aktsiisimäära vahel olev erinevus kaotatakse viies võrdses osas iga aasta 1. jaanuaril.

b) Portugali Vabariik võib kuni 31. detsembrini 1992 kõrvale kalduda töödeldud tubaka aktsiisi käsitlevast ühenduse korrast tubaka puhul, mis



toodetakse ja mida tarbitakse Assooride ja Madeira piirkondades, vastavalt järgmistele tingimustele:

- selle hinnakategooria sigarettide aktsiisi mõju, mida müüakse kõige enam vastavalt mandri-Portugalis ning Assooride ja Madeira autonoomsetes
piirkondades, arvutatakse ühinemise kuupäeval ja sellest teatatakse komisjonile;

- kolm aastat pärast ühinemist tõstetakse autonoomsetes piirkondades kohaldatavaid aktsiisimääri kolmandiku võrra vastavalt esimeses taandes
sätestatule arvutatud mõjude vahest ja viis aastat pärast ühinemist tõstetakse aktsiisimääri teise kolmandiku võrra;

- juhul, kui mandri-Portugalis tõstetakse kõnealuse erandi kohaldamise ajal aktsiisi, tõstetakse proportsionaalselt ka Assooride ja Madeira
autonoomsetes piirkondades kehtivat aktsiisimäära.

2. Nõukogu direktiiv 76/308/EMÜ, 15. märts 1976 (EÜT L 73, 19.3.1976, lk 18), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 79/1071/EMÜ, 6. detsember 1979 (EÜT L 331, 27.12.1979, lk 10).

Nõukogu direktiiv 77/799/EMÜ, 19. detsember 1977 (EÜT L 336, 27.12.1977, lk 15), muudetud nõukogu direktiiviga 79/1070/EMÜ, 6. detsember
1979 (EÜT L 331, 27.12.1979, lk 8).

Portugali Vabariigil kuni 1. jaanuarini 1989 ühise käibemaksusüsteemi kehtestamise edasilükkamist võimaldava ajutise erandi kehtimise ajal
kohaldatakse Portugalis kehtiva kumuleeruva käibemaksu suhtes ühenduse võlanõuete kohustusliku sissenõudmise ja vastastikuse abi korda.

3. Kuues nõukogu direktiiv 77/388/EMÜ, 17. mai 1977 (EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- üheteistkümnenda nõukogu direktiiviga 80/368/EMÜ, 26. märts 1980 (EÜT L 90, 3.4.1980, lk 41),

- kümnenda nõukogu direktiiviga 84/386/EMÜ, 31. juuli 1984 (EÜT L 208, 3.8.1984, lk 58).

a) artikli 24 lõigete 2-6 rakendamiseks

- võib Hispaania Kuningriik maksudest vabastada maksukohustuslasi, kelle aastane käive on kuni 10 000 eküüd omavääringus vastavalt
ühinemiskuupäeval kehtinud konverteerimiskursile;

- võib Portugali Vabariik maksudest vabastada maksukohustuslasi, kelle aastane käive esimese kolme aasta jooksul pärast ühise käibemaksusüsteemi
jõustumist Portugalis on kuni 15 000 eküüd ja pärast seda kuni 10 000 eküüd omavääringus vastavalt ühinemiskuupäeval kehtinud
konverteerimiskursile. Maksuvabastus, mis on suurem kui 10 000 eküü väärtus omavääringus, toob kaasa hüvitise omavahendite arvestamiseks
vastavalt määrusele (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2892/77, muudetud määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 3625/83.

b) Artikli 28 lõike 3 punkti b kohaldamiseks võib Portugali Vabariik maksudest vabastada tehingud, mis on loetletud F lisa punktides 2, 3, 6, 9, 10, 16,
17, 18, 26 ja 27.

Kõnealused maksuvabastused ei tohi mõjutada omavahendeid, mille osas tuleb luua uus maksubaas vastavalt määrusele (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr
2892/77, muudetud määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 3625/83.

c) Tingimusel, et järgitakse EMÜ asutamislepingu artiklit 95 ja et vastavalt määrusele (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2892/77, muudetud määrusega (EMÜ,
Euratom, ESTÜ) nr 3625/83 võetakse vajalikke meetmeid, vältimaks igasugust omavahendite mõjutamist, võib Portugali Vabariik kohaldada
maksuvabastusi koos eelnenud etapis makstud maksude tagastamisega:

- vastavalt artikli 28 lõikele 2 allpool loetletud toiduainete puhul:

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kirjeldus

02.01 Rubriikidesse nr 01.01, 01.02, 01.03 ja 01.04 kuuluvate loomade
liha ja toidukõlblikud subproduktid; värsked, jahutatud või
külmutatud

02.02 Tapetud kodulinnud (s.o kanad, pardid, haned, kalkunid ja
pärlkanad) ja nende toidukõlblikud subproduktid (v.a maks),
värsked, jahutatud või külmutatud

03.01 Kala, värske (elus või surnud) jahutatud või külmutatud

03.02 Kuivatatud, kuiv- või märgsoolatud kala; külm- või kuumsuitsukala:

A. Kuivatatud, kuiv- või märgsoolatud:

1. terved, ilma peata või tükeldatud:

b) tursk (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)

03.03 Vähid ja molluskid, puhastatud või puhastamata, värsked (elusad või
surnud), jahutatud, külmutatud, kuiv- või märgsoolatud või
kuivatatud; vähid, puhastamata, vees keedetud:

B. Molluskid:

II. Rannakarbid ehk miidiad

III. Teod (v.a meriteod)

IV. Muud

04.01 Värske piim ja rõõsk koor, kondenseerimata, suhkru- ja muu



magusainelisandita:

A. Rasvasisaldusega kuni 6%:

II. Muu

B. Muu

04.02 Konserveeritud piim ja rõõsk koor, kondenseeritud või suhkru- või
muu magusainelisandiga

ex 04.04 "Flamengo" tüüpi juust

04.05 Linnumunad ja munakollased, värsked, kuivatatud või muul viisil
konserveeritud, magustatud või mitte:

A. Koorega linnumunad, värsked või konserveeritud:

07.01 Köögiviljad, värsked või jahutatud:

07.02 Külmutatud köögiviljad, (eelnevalt keedetud või mitte)

07.04 Kuivatatud köögiviljad (tervelt, poolitatult, lõikudena, purustatult või
pulbrina), muul viisil töötlemata

07.05 Kuivatatud kaunviljad (poetatud, kooritud või koorimata, tükeldatud
või tükeldamata)

08.01 Datlid, banaanid, kookospähklid, brasiilia pähklid, kažupähklid,
ananassid, avokaadod, mangod, guajaavid ja mangostanid, värsked
või kuivatatud, kooritud või koorimata:

B. Banaanid

C. Ananassid

D. Avokaadod

ex 08.02 Värsked tsitrusviljad

08.03 Viigimarjad, värsked või kuivatatud:

A. Värsked

08.04 Viinamarjad, värsked või kuivatatud (rosinad):

A. Värsked

08.06 Värsked õunad, pirnid ja küdooniad

08.07 Värsked luuviljad

08.08 Värsked marjad

08.09 Muud värsked puuviljad

10.06 Riis

11.01 Teraviljajahu

15.01 Seapekk, muu sea- ja linnurasv, pressitud, sulatatud või
ekstraheeritud:

A. Seapekk jm searasv

15.07 Rasvased taimeõlid, vedelad või tahked, toorõlid, rafineeritud või
puhastatud:

A. Oliiviõli

19.02 Linnaseekstrakt, püüli- ja lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist
valmistatud toiduained, mida kasutatakse imikutoiduna või
dieettoiduna vm toidu valmistamiseks ja mis sisaldavad kakaod
vähem kui 50% kaalust:

ex B. Muu:

- imikutoidud

19.03 Makaronid, spagetid jms tooted

19.07 Leib, laevakuivikud jm kondiitritooted, mis ei sisalda suhkrut, mett,
mune, rasva, juustu ega puuvilju, armulaualeivakesed, tühjad
kapslid farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaber jms tooted:

ex D. Muud:

- leib

22.01 Vesi, sh mineraalveed ja gaseeritud veed; jää ja lumi:

ex B. Muud:

- vesi

- ajutise erandina viie aasta jooksul pärast seda, kui on lõppenud ajavahemik, mille jooksul võib ühise käibemaksusüsteemi kehtestamise edasi lükata,



järgmiste põllumajandusettevõtete sisendite puhul:

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kirjeldus

Rühm 1 Elusloomad

06.01 Taimede sibulad, mugulad, muguljuured, juurmugulad ja risoomid,
puhke-, kasvu- või õitsemisstaadiumis

06.02 Muud elustaimed, sh puud, põõsad ja põõsastikud, juured, pistikud
ja pookoksad

10.01 Nisu ja meslin (nisu ja rukki hübriid)

10.02 Rukis

10.03 Oder

10.04 Kaer

10.05 Mais

10.07 Tatar, hirss, kanaari paelrohi ja harilik sorgo; muud teraviljad

12.01 Õliseemned ja õliviljad, purustatud või purustamata

A. Seemneks

ex 12.03 Seemned, viljad ja eosed külviks:

- v.a lilleseemned

12.04 Suhkrupeet, terve või viilutatud, värske, kuivatatud või jahvatatud;
suhkruroog

ex 12.07 Taimed ja puude, põõsastike, põõsaste jm taimede osad, mida
kasutatakse insektitsiididena, fungitsiididena vms otstarbel, värsked
või kuivatatud, tükeldatud või tükeldamata, purustatud või
purustamata

12.09 Teravilja õled ja aganad, hekseldatud, kuid muul viisil töötlemata

12.10 Kaalikas, lehtpeet (mangold) jm söödajuurviljad, hein, lutsern, ristik,
esparsett, söödakapsas, lupiin, vikk jm söödad

13.03 Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektiidid; agar-
agar ja muud taimsed liimid ja paksendajad:

A. Taimemahlad ja -ekstraktid:

V. püreetrist või rotenooni sisaldavatest taimejuurtest

14.01 Peamiselt punumiseks kasutatav taimne materjal (näiteks
puhastatud, pleegitatud või värvitud õled, pajuvitsad, pilliroog,
kõrkjad, rotang, bambus, raffia ja niinekoor):

ex C. Muud:

- raffia

23.01 Inimtoiduks kõlbmatu pulber ja jahu lihast või subproduktidest,
kalast, vähilaadsetest või molluskitest; rasvakõrned

23.04 Õlikoogid jm taimsete rasvade ekstraheerimise tahked jäägid (v.a
pära ja jäätmed)

23.06 Mujal nimetamata taimse päritoluga loomasöödaks kasutatavad
tooted

23.07 Suhkrulisandiga loomasööt; muud loomasöödana kasutatavad
valmistised

28.02 Sublimeeritud või sadestatud väävel; kolloidne väävel

28.38 Sulfaadid (sh maarjas); persulfaadid:

A. Sulfaadid (v.a maarjas):

II. Naatriumsulfaadid, vasksulfaadid

VI. Raudsulfaadid; nikkelsulfaadid

VIII. Muud

ex 38.11 Põllumajanduses kasutatavad desinfektsioonivahendid, insektitsiidid
ja fungitsiidid

38.19 Keemiatööstuses ja sellega seotud tööstusharudes toodetavad, mujal
nimetamata keemiatooted ja valmistised (sh looduslike saaduste
segudest koosnevad); keemiatööstuse ja sellega seotud
tööstusharude mujal nimetamata tootmisjäägid:

A. Puskariõli ja Dippeli õli



82.01 Järgmised käsi-tööriistad: labidad, kühvellabidad, kirkad, kõplad,
hangud ja rehad; kirved, kiinid, raiehaamrid jms raieriistad; vikatid,
sirbid, lõikenoad heinaniidumasinate jaoks, aia- ja hekikäärid jm
tööriistad põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks

82.02 Saed (masinajamita) ning käsi- ja masinajamiga saagide saelehed
(sh ilma hammasteta saelehed)

ex 84.10 Põllumajanduses kasutatavad vedelikupumbad ja mootorpumbad

84.24 Põllu-ja aiatöömasinad maa ettevalmistamiseks või kultiveerimiseks
(näiteks adrad, äkked, kultivaatorid, külvikud ja väetisekülvikud);
rullid spordiväljakute ja muruplatside korrashoiuks

84.25 Masinad põllukultuuride koristuseks ning viljapeksuks; põhu- ja
heinapressid; muru- ja heinaniidumasinad; seadmed seemne-, tera-
või kaunviljade tuulamiseks vm puhastamiseks, munade jm
põllumajandussaaduste sorteerimiseks (v.a rubriiki nr 84.29
kuuluvad seadmed, mida kasutatakse leivajahu tootmiseks)

84.26 Piimandusmasinad (sh lüpsimasinad)

84.27 Pressid, peenestid jm seadmed veini, siidri, puuviljamahlade ning
samalaadsete jookide valmistamiseks

84.28 Muud põlluharimises, aiapidamises, metsanduses,
kodulinnukasvatuses ja mesinduses kasutatavad masinad, sh
idandajad (mehaaniliste või soojendusseadmetega); inkubaatorid ja
tibusoojendid (bruuderid) linnukasvatuses kasutamiseks

84.29 Leivajahu tootmiseks kasutatavad seadmed jm seadmed tera- ja
kuivatatud kaunviljade töötlemiseks (v.a farmides kasutatavad
seadmed)

87.01 Traktorid (v.a rubriiki nr 87.07 kuuluvad), jõuülekannete, vintside või
rihmaratastega või ilma:

A. Jalakäija poolt juhitavad põllutöödel kasutatavad ratastraktorid,
sädesüüte või survesüütega mootoriga

B. Põllu- ja metsatöödel kasutatavad traktorid (v.a jalakäija poolt
juhitavad traktorid)

ex 87.06 Alamrubriiki 87.01 A ja B kuuluvate mootorsõidukite osad ja
lisaseadmed

87.14 Muud sõidukid (sh haagised), mehaaniliste veoseadisteta, nende
osad:

ex A. Põllumajanduses kasutatavad loomveokid

V. KAUBANDUSPOLIITIKA

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 288/82, 5. veebruar 1982 (EÜT L 35, 9.2.1982, lk 1), muudetud:

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2303/82, 18. august 1982 (EÜT L 246, 21.8.1982, lk 7),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2417/82, 3. september 1982 (EÜT L 258, 4.9.1982, lk 8), parandatud (EÜT L 354, 16.12.1982, lk 36),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 899/82, 28. märts 1983 (EÜT L 103, 21.4.1983, lk 1), parandatud (EÜT L 58, 2.3.1982, lk 31, EÜT L 189, 1.7.1982, lk
80, EÜT L 260, 8.9.1982, lk 16 ja EÜT L 351, 11.12.1982, lk 35.

Vastavalt artiklile 19 võib Hispaania Kuningriik pärast ühinemist säilitada ühenduses kehtiva tava kohaselt võetud meetmed, mille kohaselt on
järgnevalt loetletud 14 toote (mis on kasutatud või uued, kuid halvas seisukorras) importimiseks vajalik eriluba.

Ühise
tollitariifistiku
rubriiginumber

Kirjeldus

40.11 Kummist õhkrehvid ja rehvid, vahetusprotektorid, sisekummid ja
veljelindid igat liiki rataste jaoks:

B. Muud:

ex II. Muud:

- jalgrataste või abimootoriga jalgrataste sisekummid

- kasutatud rehvid ja sisekummideta rehvid

63.01 Rõivad, rõivamanused, reisivaibad ja tekid, kodutekstiil ja tekstiilist
sisustustarbed (v.a rubriikidesse nr 58.01, 58.02 ja 58.03 kuuluvad
tooted), igasugusest materialist jalatsid ja peakatted, millel on
olulised kulumistunnused ja mis on imporditud puistekaubana,
pallides, kottides vms pakendis

73.24 Rauast või terasest suru- või vedelgaasikonteinerid

Rühm 84 Katlad, masinad ja mehaanilised seadmed; nende osad



Rühm 85 Elektrimasinad ja -seadmed, nende osad

Rühm 86 Raudtee- või trammivedurid, -veeremid ja nende osad; raudteede
või trammiteede seadmed, nende osad; igat liiki mehaanilised (sh
elektromehaanilised) signalisatsiooniseadmed

Rühm 87 Maismaatranspordivahendid, v.a raudteeveeremid ja trammid; nende
osad ja lisaseadmed

89.01 Laevad ja paadid, mis ei kuulu käesoleva rühma järgmistesse
rubriikidesse

89.02 Spetsiaalselt teiste laevade vedamiseks (puksiirlaevad) ja
tõukamiseks mõeldud laevad

89.03 Tulelaevad, tuletõrjelaevad, bagerid, ujuvkraanad jm eriotstarbelised
alused, mille navigeerimine on allutatud põhifunktsioonile;
ujuvdokid; ujuvad või süvistatavad puurimis- ja tootmisplatvormid

90.17 Meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja veterinaariainstrumendid ja -
seadmed (sh elektromeditsiiniline aparatuur ning seadmed nägemise
kontrollimiseks)

Rühm 93 Relvad ja laskemoon; nende osad

97.01 Laste poolt juhitavad ratastega mänguasjad (näiteks
mängujalgrattad, kolmerattalised jalgrattad, pedaalautod);
nukuvankrid

97.03 Muud mänguasjad; meelelahutuslikud mudelid

VI. SOTSIAALPOLIITIKA

1. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2950/83, 17. oktoober 1983 (EÜT L 289, 22.10.1983, lk 1).

Artikli 3 kohaldamiseks Portugali suhtes hõlmavad kõnealuse artikli lõike 2 sätted ka enne ühinemiskuupäeva asutatud keskusi tingimusel, et
amortisatsiooni arvutamisel lähtutakse tööalase koolituse keskuste jääkväärtusest. Kõnealuste keskuste jääkväärtus loetakse lõplikult mahakantuks,
kui ühinemiskuupäevast on möödunud kuus aastat.

2. Nõukogu direktiiv 80/1107/EMÜ, 27. november 1980 (EÜT L 327, 3.12.1980, lk 8).

Artikli 11 lõike 1 esimeses ja teises lõigus sätestatud kolme- ja nelja-aastane ajapikendus algab Portugali Vabariigi jaoks tema ühinemise kuupäevast.

VII. ÕIGUSAKTIDE ÜHTLUSTAMINE

1. Nõukogu direktiiv 65/65/EMÜ, 26. jaanuar 1965 (EÜT L 22, 9.2.1965, lk 369), muudetud nõukogu direktiiviga 83/570/EMÜ, 26. oktoober 1983 (EÜT
L 332, 28.11.1983, lk 1).

Nõukogu direktiiv 75/318/EMÜ, 20. mai 1975 (EÜT L 147, 9.6.1975, lk 1), muudetud nõukogu direktiiviga 83/570/EMÜ, 26. oktoober 1983 (EÜT L
332, 28.11.1983, lk 1).

Teine nõukogu direktiiv 75/319/EMÜ, 20. mai 1975 (EÜT L 147, 9.6.1975, lk 13), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 78/420/EMÜ, 2. mai 1978 (EÜT L 123, 11.5.1978, lk 26),

- nõukogu direktiiviga 83/570/EMÜ, 26. oktoober 1983 (EÜT L 332, 28.11.1983, lk 1).

Nõukogu direktiiv 78/25/EMÜ, 12. detsember 1977 (EÜT L 11, 14.1.1978, lk 18), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 81/464/EMÜ, 24. juuni 1981 (EÜT L 183, 4.7.1981, lk 33).

Portugali Vabariik võib kuni 1. jaanuarini 1991 edasi lükata nende meetmete jõustamise, mis on vajalikud, et järgida kõnealuste direktiivide
ravimpreparaate käsitlevaid sätteid.

Portugali Vabariik nõustub siiski ühinemise hetkel vastavalt kõnealustele direktiividele praegustes liikmesriikides teostatud ravimipartiide eelkliiniliste
ja kliiniliste uuringute ja kontrollkatsetega ilma neid kordamata. Selleks peab iga Portugali imporditud ravimipartii sisaldama ametlikku tõendi
päritoluliikmesriigis teostatud kontrollkatsete kohta.

2. Nõukogu direktiiv 73/173/EMÜ, 4. juuni 1973 (EÜT L 189, 11.7.1973, lk 7), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 80/781/EMÜ, 22. juuli 1980 (EÜT L 229, 30.8.1980, lk 57),

- nõukogu direktiiviga 80/1271/EMÜ, 22. detsember 1980 (EÜT L 375, 31.12.1980, lk 70),

- komisjoni direktiiviga 82/473/EMÜ, 10. juuni 1982 (EÜT L 213, 21.7.1982, lk 17).

Kuni 31. detsembrini 1988 võib Portugali Vabariik jätkuvalt lubada oma territooriumil selliste ohtlike valmististe (lahustite) turustamist, mille
liigitamine, pakendamine ja märgistamine ei vasta kõnealuse direktiivi nõuetele, kuid mida turustati Portugalis enne ühinemist kehtinud eeskirjade
kohaselt ja mida on ühinemiskuupäeval veel ladudes.

3. Nõukogu direktiiv 73/241/EMÜ, 24. juuli 1973 (EÜT L 228, 16.8.1973, lk 23), muudetud:

nõukogu direktiiviga 74/411/EMÜ, 1. august 1974 (EÜT L 221, 12.8.1974, lk 17),

nõukogu direktiiviga 74/644/EMÜ, 19. detsember 1974 (EÜT L 349, 28.12.1974, lk 63),



nõukogu direktiiviga 75/155/EMÜ, 4. märts 1975 (EÜT L 64, 11.3.1975, lk 21),

nõukogu direktiiviga 76/628/EMÜ, 20. juuli 1976 (EÜT L 223, 16.8.1976, lk 1),

nõukogu direktiiviga 78/609/EMÜ, 29. juuni 1978 (EÜT L 197, 22.7.1978, lk 10),

nõukogu direktiiviga 78/842/EMÜ, 10. oktoober 1978 (EÜT L 291, 17.10.1978, lk 15),

1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 29, 19.11.1979, lk 17),

nõukogu direktiiviga 80/608/EMÜ, 30. juuni 1980 (EÜT L 170, 3.7.1980, lk 33).

Kuni 31. detsembrini 1987 võib Hispaania Kuningriik jätkuvalt lubada oma siseturul "familiar a la taza", "a la taza" ja "familiar lacteado" liiki toodete
turustamist šokolaadi nime all ilma, et see piiraks hilisemat võimalust hõlmata kõnealused tooted nimetatud direktiiviga.

4. Nõukogu direktiiv 75/726/EMÜ, 17. november 1975 (EÜT L 311, 1.12.1975, lk 40), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 79/168/EMÜ, 5. veebruar 1979 (EÜT L 37, 13.2.1979, lk 27),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 29, 19.11.1979, lk 17).

Kuni 31. detsembrini 1988 võib Portugali Vabariik jätkuvalt lubada oma siseturul selliste puuviljamahlade ja puuviljanektarite turustamist, mille
koostis, tootmisviis, pakendamine ja märgistamine ei vasta kõnealuse direktiivi nõuetele, kuid mida turustati Portugalis enne ühinemist kehtinud ees-
kirjade kohaselt ja mida on ühinemiskuupäeval veel ladudes.

5. Nõukogu direktiiv 76/118/EMÜ, 18. detsember 1975 (EÜT L 24, 30.1.1976, lk 49), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 78/630/EMÜ, 19. juuni 1978 (EÜT L 206, 29.7.1978, lk 12),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 29, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu direktiiviga 83/635/EMÜ, 13. detsember 1983 (EÜT L 357, 21.12.1983, lk 37).

Kui nimetatud direktiivi hilisemast muudatusest ei tulene teisiti, võib Hispaania Kuningriik säilitada Hispaania piimatoote nimetuse "leche concentrada",
olenemata sellest, et kõnealune toode ei kuulu nimetatud direktiivi reguleerimisalasse.

6. Nõukogu direktiiv 77/728/EMÜ, 7. november 1977 (EÜT L 303, 28.11.1977, lk 23), muudetud:

- komisjoni direktiiviga 81/916/EMÜ, 5. oktoober 1981 (EÜT L 342, 28.11.1981, lk 7), parandatud (EÜT L 357, 12.12.1981, lk 23 ja EÜT L 78,
24.3.1981, lk 28),

- nõukogu direktiiviga 83/265/EMÜ, 16. mai 1983 (EÜT L 147, 6.6.1983, lk 11).

Kuni 31. detsembrini 1988 võib Portugali Vabariik jätkuvalt lubada oma siseturul selliste värvide, lakkide, trükivärvide, liimainete ja muude
samalaadsete toodete turustamist, mille liigitamine, pakendamine ja märgistamine ei vasta kõnealuse direktiivi nõuetele, kuid mida turustati Portugalis
enne ühinemist kehtinud eeskirjade kohaselt ja mida on ühinemiskuupäeval veel ladudes.

7. Nõukogu direktiiv 78/611/EMÜ, 29. juuni 1978 (EÜT L 197, 22.7.1978, lk 19).

Kuni 31. detsembrini 1986 võib Hispaania Kuningriik lubada oma turule "super" kvaliteediga bensiini, mille suurim lubatud pliisisaldus on
"superbensiinil" oktaanarvuga 96 0,60 g/l ja "premiumbensiinil" oktaanarvuga 98 0,65 g/l.

Kuni 31. detsembrini 1987 võib Hispaania Kuningriik lubada oma turule "super" kvaliteediga bensiini, mille suurim lubatud pliisisaldus on üle 0,4 g/l.

8. Nõukogu direktiiv 78/631/EMÜ, 26. juuni 1978 (EÜT L 206, 29.7.1978, lk 13), muudetud:

- nõukogu direktiiviga 81/187/EMÜ, 26. märts 1981 (EÜT L 88, 2.4.1981, lk 29),

- komisjoni direktiiviga 84/291/EMÜ, 18. aprill 1984 (EÜT L 144, 30.5.1984, lk 1).

Kuni 31. detsembrini 1988 võib Portugali Vabariik lubada oma territooriumil selliste ohtlike valmististe (pestitsiidide) turustamist, mille liigitamine,
pakendamine ja märgistamine ei vasta kõnealuse direktiivi nõuetele, kuid mida turustati Portugalis enne ühinemist kehtinud eeskirjade kohaselt ja
mida on ühinemiskuupäeval veel ladudes.

9. Nõukogu otsus 80/372/EMÜ, 26. märts 1980 (EÜT L 90, 3.4.1980, lk 45).

Kõnealuse otsuse artikli 1 lõike 2 kohaldamisel Portugali suhtes on klorofluorosüsinike kasutamise vähendamise arvutamiseks vajalik võrdlusaasta
1977.

VIII. KALANDUS

1. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3796/81, 29. detsember 1981 (EÜT L 379, 31.12.1981, lk 1), muudetud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3655/84, 19.
detsember 1984 (EÜT L 340, 28.12.1984, lk 1).

a) Erandina artikli 6 lõike 2 punktis b osutatud toetuse kehtivusega seotud tähtajast võib Portugal anda toetust tootjaorganisatsioonidele, mis on
asutatud viie aasta jooksul pärast Portugali ühinemist, viie aasta jooksul nende tunnustamisest arvates.

b) Erandina artikli 21 lõike 3 kolmandast lõigust edastab Portugal kõige kauem kuni 31. detsembrini 1988 komisjonile teavet tingimuste alusel, mis
nõuavad vähem detailset teavet, kui ühenduse eeskirjadega on ette nähtud, ja ajavahemike järel, mis määratakse kindlaks artiklis 33 sätestatud
korras.

2. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 171/83, 25. jaanuar 1983 (EÜT L 24, 27.1.1983, lk 14), muudetud:

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2931/83, 4. oktoober 1983 (EÜT L 288, 21.10.1983, lk 1),

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1637/84, 7. juuni 1984 (EÜT L 156, 13.6.1984, lk 1),



nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2178/84, 23. juuli 1984 (EÜT L 199, 28.7.1984, lk 1),

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2664/84, 18. september 1984 (EÜT L 21.9.1984, lk 1),

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3625/84, 18. detsember 1984 (EÜT L 335, 22.12.1984, lk 3).

Artikli 19 lõikes 5 sätestatud teatamistähtaeg on 1. juuli 1986.

XXXIII LISA

Ühinemisakti artikli 391 lõikes 1 sätestatud nimekiri

1. Transpordikomitee

Asutatud EMÜ asutamislepingu artikliga 83; põhikiri kehtestatud nõukogu otsusega, 15. september 1958 (EÜT 25, 27.11.1958, lk 509/58), muudetud
nõukogu otsusega 64/390/EMÜ, 22. juuni 1964 (EÜT 102, 29.6.1964, lk 1602/64).

2. Euroopa Sotsiaalfondi komitee

Asutatud EMÜ asutamislepingu artikliga 124; põhikiri kehtestatud nõukogu otsusega 83/517/EMÜ, 17. oktoober 1983 (EÜT L 289, 22.10.1983, lk 42).

3. Euratomi tarneagentuuri nõuandekomitee

Asutatud agentuuri põhikirjaga, 6. november 1958 (EÜT 27, 6.12.1958, lk 534/58), muudetud:

- nõukogu otsusega 73/45/Euratom, 8. märts 1973 (EÜT L 83, 30.3.1973, lk 20),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

4. Tööliste vaba liikumise nõuandekomitee

Asutatud nõukogu määrusega nr 15, 16. august 1961 (EÜT 57, 26.8.1961, lk 1073/61, muudetud:

- nõukogu määrusega nr 38/64/EMÜ, 25. märts 1964 (EÜT 62, 17.4.1964, lk 965/64),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1612/68, 15. oktoober 1968 (EÜT L 257, 19.10.1968, lk 2).

5. Kutsõppe nõuandekomitee

Asutatud nõukogu otsusega 63/266/EMÜ, 2. aprill 1963 (EÜT 63, 20.4.1963, lk 1338/63); põhikiri kehtestatud nõukogu otsusega 63/688/EMÜ, 18.
detsember 1963 (EÜT 190, 30.12.1963, lk 3090/63), muudetud:

- nõukogu otsusega 68/189/EMÜ, 9. aprilli 1968 (EÜT L 91, 12.4.1968, lk 26),

- 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk 14),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17).

6. Võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse nõuandekomitee

Asutatud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1408/71, 14. juuni 1971 (EÜT L 149, 5.7.1971, lk 2), muudetud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2001/83, 2.
juuni 1983 (EÜT L 230, 22.8.1983, lk 6).

7. Tööohutuse, töötervishoiu ja tööhügieeni nõuandekomitee

Asutatud nõukogu otsusega 74/325/EMÜ, 27. juuni 1974 (EÜT L 185, 9.7.1974, lk 15), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291,
19.11.1979, lk 17).

8. Euroopa kutseõppe arenduskeskuse juhatus

Asutatud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 337/75, 10. veebruar 1975 (EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1).

9. Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi haldusnõukogu

Asutatud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1365/75, 26. mai 1975 (EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1).

10. Meditsiiniõppe nõuandekomitee

Asutatud nõukogu otsusega 75/364/EMÜ, 16. juuni 1975 (EÜT L 167, 30.6.1975, lk 17).

11. Õendusalase õppe nõuandekomitee

Asutatud nõukogu otsusega 77/454/EMÜ, 27. juuni 1977 (EÜT L 176, 15.7.1977, lk 11).

12. Keemiliste ühendite toksilisust ja ökotoksilisust uuriv teaduslik nõuandekomitee

Asutatud komisjoni otsusega 78/618/EMÜ, 28. juuni 1978 (EÜT L 198, 22.7.1978, lk 17), muudetud:

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- komisjoni otsusega 80/1084/EMÜ, 7. november 1980 (EÜT L 316, 25.11.1980, lk 21).

13. Hambaarstiõppe nõuandekomitee

Asutatud nõukogu otsusega 78/688/EMÜ, 25. juuli 1978 (EÜT L 233, 24.8.1978, lk 15).



14. Veterinaariaalase õppe nõuandekomitee

Asutatud nõukogu otsusega 78/1028/EMÜ, 18. detsember 1978 (EÜT L 362, 23.12.1978, lk 10).

15. Ämmaemandate õppe nõuandekomitee

Asutatud nõukogu otsusega 80/156/EMÜ, 21. jaanuar 1980 (EÜT L 33, 11.2.1980, lk 13).

16. Meeste ja naiste võrdsete võimaluste nõuandekomitee

Asutatud komisjoni otsusega 82/43/EMÜ, 9. detsember 1981 (EÜT L 20, 28.1.1982, lk 35).

17. Tuumauuringute Ühiskeskuse juhatajate nõukogu ja teadusnõukogu

Asutatud komisjoni otsusega 84/339/Euratom, 24. mai 1984 (EÜT L 177, 4.7.1984, lk 29).

18. Ühenduse teadus-, arendus- ja tutvustamistegevuse juhtimise ja koordineerimise nõuandekomitee

Asutatud nõukogu otsusega 84/338/Euratom, ESTÜ, EMÜ, 29. juuni 1984 (EÜT L 177, 4.7.1984. lk 25).

19. Teadusliku ja tehnilise informatsiooni ja dokumentatsiooni komitee (TTIDK)

Asutatud nõukogu otsusega 84/567/EMÜ, 27. november 1984 (EÜT L 314, 4.12.1984, lk 19).

XXXIV LISA

Ühinemisakti artikli 391 lõikes 2 sätestatud nimekiri

a) 1. Arbitraažikomitee

Asutatud EURATOMi asutamislepingu artikliga 18; eeskirjad kehtestatud nõukogu määrusega nr 7/63/Euratom, 3. detsember 1963 (EÜT 180,
10.12.1963, lk 2849/63).

2. Maanteetranspordis tekkivate sotsiaalküsimuste ühine nõuandekomitee

Asutatud komisjoni otsusega 65/362/EMÜ (5. juuli 1965) (EÜT 130, 16.7.1965, lk 2184/65).

3. Kalanduse nõuandekomitee

Asutatud komisjoni otsusega 71/128/EMÜ, 25. veebruar 1971 (EÜT L 68, 22.3.1971, lk 18), muudetud komisjoni otsusega, 31. oktoober 1973)
73/429/EM (EÜT L 355, 24.12.1973, lk 61).

4. Tarbijate nõuandekomitee

Asutatud komisjoni otsusega 73/306/EMÜ, 25. september 1973 (EÜT L 283, 10.10.1973, lk 18), muudetud:

- komisjoni otsusega 79/906/EMÜ, 3. detsember 1976 (EÜT L 341, 10.12.1976, lk 42).

- komisjoni otsusega 80/1087/EMÜ, 16. oktoober 1980 (EÜT L 320, 27.11.1980, lk 33).

5. Tolliküsimuste nõuandekomitee

Asutatud komisjoni otsusega 73/351/EMÜ, 7. november 1973 (EÜT L 321, 22.11.1973, lk 37), muudetud:

- komisjoni otsusega 79/921/EMÜ, 21. detsember 1976 (EÜT L 362, 31.12.1976, lk 55),

- komisjoni otsusega 78/883/EMÜ, 20. oktoober 1978 (EÜT L 299, 26.10.1978, lk 39),

- komisjoni otsusega 81/342/EMÜ, 5. mai 1981 (EÜT L 133, 20.5.1981, lk 31),

- komisjoni otsusega 83/111/EMÜ, 7. märts 1983 (EÜT L 66, 12.3.1983, lk 23).

6. Merekalapüügis tekkivate sotsiaalküsimuste ühiskomitee

Asutatud komisjoni otsusega 74/441/EMÜ, 25. juuli 1974 (EÜT L 243, 5.9.1974, lk 19), muudetud komisjoni otsusega 83/53/EMÜ, 24. jaanuar 1983
(EÜT L 44, 16.2.1983, lk 21).

7. Põllumajandustöötajate sotsiaalsete probleemide ühiskomitee

Asutatud komisjoni otsusega 74/442/EMÜ, 25. juuli 1974 (EÜT L 243, 5.9.1974, lk 22), muudetud komisjoni otsusega 83/54/EMÜ ,(4. jaanuari 1983
(EÜT L 44, 16.2.1983, lk 22).

8. Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi ekspertkomitee

Asutatud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1365/75, 26. mai 1975 (EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1).

9. Kivisöetööstuse töötingimuste ühtlustamise segakomitee

Asutatud komisjoni otsusega 75/782/ESTÜ, 24. november 1975 (EÜT L 329, 23.12.1975, lk 35).

10. Kosmetoloogia teaduskomitee

Asutatud komisjoni otsusega 78/45/EMÜ, 19. detsember 1977 (EÜT L 13, 17.1.1978, lk 24).

11. Kalanduse teadus- ja tehnikakomitee



Asutatud komisjoni otsusega 79/572/EMÜ, 8. juuni 1979 (EÜT L 156, 23.6.1979, lk 29).

12. Siseveeteede ühiskomitee

Asutatud komisjoni otsusega 80/991/EMÜ, 9. oktoober 1980 (EÜT L 297, 6.11.1980, lk 28).

13. Toiduainete nõuandekomitee

Asutatud komisjoni otsusega 80/1073/EMÜ, 24. oktoober 1980 (EÜT L 318, 26.11.1980, lk 28).

14. Kaubandus- ja turustuskomitee

Asutatud komisjoni otsusega 81/428/EMÜ, 20. mai 1981 (EÜT L 165, 23.6.1981, lk 24).

15. Euroopa teaduse ja tehnika arenduskomitee

Asutatud komisjoni otsusega 82/835/EMÜ, 6. detsember 1982 (EÜT L 350, 10.12.1982, lk 45).

16. Metsamajandust ja metsanduspõhiseid tööstusharusid käsitleva ühenduse poliitika nõuandekomitee

Asutatud komisjoni otsusega 83/247/EMÜ, 11. mai 1983 (EÜT L 137, 26.5.1983, lk 31).

17. Tööstusuuringute ja tööstuse arengu nõuandekomitee

Asutatud komisjoni otsusega 84/128/EMÜ, 29. veebruar 1984 (EÜT L 66, 8.3.1984, lk 30).

18. Raudteede ühiskomitee

Asutatud komisjoni otsusega 85/13/EMÜ, 19. detsember 1984 (EÜT L 8, 10.1.1985, lk 26).

b) Ühise põllumajanduspoliitika alusel asutatud nõuande- ja teaduskomiteed, mille täieliku uuendamise vajalikkuse ühinemiskuupäeval lepivad
Hispaania Kuningriik, Portugali Vabariik ja komisjon kokku enne ühinemist.

XXXV LISA

Ühinemisakti artiklis 393 sätestatud nimekiri

I. TOLLIALASED ÕIGUSAKTID

1. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 222/77, 13. detsember 1976 (EÜT L 38, 9.2.1977, lk 1), muudetud:

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 983/79, 14. mai 1979 (EÜT L 123, 19.5.1979, lk 1),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3813/81, 15. detsember 1981 (EÜT L 383, 31.12.1981, lk 28),

- nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3617/82, 17. detsember 1982 (EÜT L 382, 31.12.1982, lk 6):

1. märts 1986.

2. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 223/77, 22. detsember 1976 (EÜT L 38, 9.2.1977, lk 20), muudetud:

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1601/77, 11. juuli 1976 (EÜT L 182, 22.7.1977, lk 1),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 526/79, 20. märts 1979 (EÜT L 74, 24.3.1979, lk 1),

- 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1964/79, 6. september 1979 (EÜT L 227, 7.9.1979, lk 12),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 137/80, 9. jaanuar 1980 (EÜT L 18, 24.1.1980, lk 13),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 902/80, 14. aprill 1980 (EÜT L 97, 15.4.1980, lk 20), parandatud (EÜT L 254, 27.9.1980, lk 47),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3298/80, 18. detsember 1980 (EÜT L 344, 19.12.1980, lk 16),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1664/81, 23. juuni 1981 (EÜT L 166, 24.6.1981, lk 11), parandatud (EÜT L 243, 26.8.1981, lk 18),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2105/81, 16. juuli 1981 (EÜT L 207, 27.7.1981, lk 1),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3220/81, 11. november 1981 (EÜT L 324, 12.12.1981, lk 9),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1499/82, 11. juuni 1982 (EÜT L 161, 12.6.1982, lk 11),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1482/83, 8. juuni 1983 (EÜT L 151, 9.6.1983, lk 29), parandatud (EÜT L 285, 18.10.1983, lk 24):

1. märts 1986.

3. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2826/77, 5. detsember 1977 (EÜT L 333, 24.12.1977, lk 1), muudetud:

komisjoni määrusega (EMÜ) nr 607/78, 29. märts 1978 (EÜT L 83, 30.3.1978, lk 17),

1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk 17),



komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1653/79, 25. juuli 1979 (EÜT L 192, 31.7.1979, lk 32),

komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1976/80, 25. juuli 1980 (EÜT L 192, 26.7.1980, lk 32),

komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2966/82, 5. november 1982 (EÜT L 310, 6.11.1982, lk 11),

komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3026/84, 30. oktoober 1984 (EÜT L 287, 31.10.1984, lk 7):

1. märts 1986.

4. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3177/80, 5. detsember 1980 (EÜT L 355, 12.12.1980, lk 1):

1. tööstustoodete puhul 1. jaanuar 1993;

2. põllumajandustoodete puhul 1. jaanuar 1996.

5. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3178/80, 5. detsember 1980 (EÜT L 335, 12.12.1980, lk 3):

a) tööstustoodete puhul 1. jaanuar 1993;

b) põllumajandustoodete puhul 1. jaanuar 1996.

6. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1577/81, 12. juuni 1981 (EÜT L 154, 13.6.1981, lk 26), muudetud:

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3523/81, 8. detsember 1981 (EÜT L 355, 10.12.1981, lk 26),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3063/82, 18. november 1982 (EÜT L 323, 19.11.1982, lk 8),

- komisjoni määrusega (EMÜ) nr 1012/84, 10. aprill 1984 (EÜT L 101, 13.4.1984, lk 25):

1. jaanuar 1996.
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Ühinemisakti artiklis 395 sätestatud nimekiri

I. ASUTAMISÕIGUS JA TEENUSTE OSUTAMISE VABADUS

1. Nõukogu direktiiv 63/607/EMÜ, 15. oktoober 1963 (EÜT 159, 2.11.1963, lk 2661/63):

Portugal: 1. jaanuar 1991.

2. Teine nõukogu direktiiv 65/264/EMÜ, 13. mai 1965 (EÜT 85, 19.5.1965, lk 1437/65):

Portugal: 1. jaanuar 1991.

3. Nõukogu direktiiv 68/369/EMÜ, 15. oktoober 1968 (EÜT L 260, 22.10.1968, lk 22), muudetud 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk
14):

Portugal: 1. jaanuar 1991.

4. Nõukogu direktiiv 70/451/EMÜ, 29. september 1970 (EÜT L 218, 3.10.1970, lk 37), muudetud 1972. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 73, 27.3.1972, lk
14):

Portugal: 1. jaanuar 1991.

5. Nõukogu direktiiv 78/686/EMÜa (25. juuli 1978) (EÜT L 233, 24.8.1978, lk 1):

Hispaania: 1. jaanuar 1991.

II. MAKSUSTAMINE

- Esimene nõukogu direktiiv 67/227/EMÜ, 11. aprill 1967 (EÜT 71, 14.4.1967, lk 1301/67),

- teine nõukogu direktiiv 67/228/EMÜ, 11. aprill 1967 (EÜT 71, 14.4.1967, lk 1303/67),

- kuues nõukogu direktiiv 77/388/EMÜ, 17. mai 1977 (EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1),

- kaheksas nõukogu direktiiv 79/1072/EMÜ, 6. detsember 1979 (EÜT L 331, 27.12.1979, lk 11),

- nõukogu direktiiv 83/181/EMÜ, 28. märts 1983 (EÜT L 105, 23.4.1983, lk 38),

- kümnes nõukogu direktiiv 84/386/EMÜ, 31. juuli 1984 (EÜT L 208, 3.8.1984, lk 58):

Portugal: 1. jaanuar 1989.

III. KESKKOND

1. Nõukogu direktiiv 75/439/EMÜ, 16. juuni 1975 (EÜT L 194, 25.7.1975, lk 23):

Portugal: 1. jaanuar 1989.

2. Nõukogu direktiiv 75/440/EMÜ, 16. juuni 1975 (EÜT L 194, 25.7.1975, lk 26):

Portugal: 1. jaanuar 1989.



3. Nõukogu direktiiv 76/160/EMÜ, 8. detsember 1975 (EÜT L 31, 5.2.1976, lk 1), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17):

Portugal: 1. jaanuar 1993.

4. Nõukogu direktiiv 78/319/EMÜ, 20. märtsi 1978 (EÜT L 84, 31.3.1978, lk 43), muudetud 1979. aasta ühinemisaktiga (EÜT L 291, 19.11.1979, lk
17):

Portugal: 1. jaanuar 1989.

5. Nõukogu direktiiv 79/869/EMÜ, 9. oktoober 1979 (EÜT L 271, 29.10.1979, lk 44), muudetud nõukogu direktiiviga 81/855/EMÜ, 19. oktoober 1981
(EÜT L 319, 7.11.1981, lk 16):

Portugal: 1. jaanuar 1989.

6. Nõukogu direktiiv 80/778/EMÜ, 15. juuli 1980 (EÜT L 229, 30.8.1980, lk 11), muudetud nõukogu direktiiviga 81/858/EMÜ, 19. oktoober 1981 (EÜT
L 319, 7.11.1981, lk 19):

Portugal: 1. jaanuar 1989.

PROTOKOLLID

PROTOKOLL NR 1
Euroopa Investeerimispanga põhikirja kohta

ESIMENE OSA
EUROOPA INVESTEERIMISPANGA PÕHIKIRJA KOHANDUSED

Artikkel 1

Panga põhikirja käsitleva protokolli artikkel 3 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 3

Käesoleva lepingu artikli 129 kohaselt on panga liikmed järgmised:



Belgia Kuningriik,

Taani Kuningriik,

Saksamaa Liitvabariik,

Kreeka Vabariik,

Hispaania Kuningriik,

Prantsuse Vabariik,

Iirimaa,

Itaalia Vabariik,

Luksemburgi Suurhertsogiriik,

Madalmaade Kuningriik,

Portugali Vabariik,

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik."

Artikkel 2

Panga põhikirja käsitleva protokolli artikli 4 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

"1. Panga kapital on 28 800 miljonit eküüd, mille liikmesriigid märgivad järgmiselt:

Saksamaa 5 508 725 000

Prantsusmaa 5 508 725 000

Itaalia 5 508 725 000

Ühendkuningriik 5 508 725 000

Hispaania 2 024 928 000

Belgia 1 526 980 000

Madalmaad 1 526 980 000

Taani 773 154 000

Kreeka 414 190 000

Portugal 266 922 000

Iirimaa 193 288 000

Luksemburg 38 658 000."

Artikkel 3

Panga põhikirja käsitleva protokolli artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Liikmesriigid maksavad märgitud kapitali keskmiselt 9,01367457% artikli 4 lõikes 1 sätestatud summadest."

Artikkel 4

Panga põhikirja käsitleva protokolli artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

Kui käesolevas põhikirjas ei ole sätestatud teisiti, võetakse juhatajate nõukogu otsused vastu tema liikmete häälteenamusega. See enamus peab
esindama vähemalt 45% märgitud kapitalist. Hääletamine juhatajate nõukogus toimub vastavalt käesoleva lepingu artikli 148 sätetele."

Artikkel 5

Panga põhikirja käsitleva protokolli artikli 11 lõike 2 kolm esimest lõiku asendatakse järgmistega:

"2. Direktorite nõukogu koosneb 22 liikmest ja 12 asendusliikmest.

Juhatajate nõukogu nimetab direktorid viieks aastaks ametisse järgmiselt:

kolm Saksamaa Liitvabariigi nimetatud direktorit,

kolm Prantsuse Vabariigi nimetatud direktorit,

kolm Itaalia Vabariigi nimetatud direktorit,

kolm Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi nimetatud direktorit,

kaks Hispaania Kuningriigi nimetatud direktorit,

üks Belgia Kuningriigi nimetatud direktor,



üks Taani Kuningriigi nimetatud direktor,

üks Kreeka Vabariigi nimetatud direktor,

üks Iirimaa nimetatud direktor,

üks Luksemburgi Suurhertsogiriigi nimetatud direktor,

üks Madalmaade Kuningriigi nimetatud direktor,

üks Portugali Vabariigi nimetatud direktor,

üks komisjoni nimetatud direktor.

Juhatajate nõukogu nimetab asendusliikmed viieks aastaks ametisse järgmiselt:

kaks Saksamaa Liitvabariigi nimetatud asendusliiget,

kaks Prantsuse Vabariigi nimetatud asendusliiget,

kaks Itaalia Vabariigi nimetatud asendusliiget,

kaks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi nimetatud asendusliiget,

üks Taani Kuningriigi, Kreeka Vabariigi ja Iirimaa ühisel kokkuleppel nimetatud asendusliige,

üks Beneluxi riikide ühisel kokkuleppel nimetatud asendusliige,

üks Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühisel kokkuleppel nimetatud asendusliige,

üks komisjoni nimetatud asendusliige."

Artikkel 6

Panga põhikirja käsitleva protokolli artikli 12 lõike 2 teine lause asendatakse järgmise lausega:

"Kvalifitseeritud häälteenamuseks on nõutav 15 poolthäält."

Artikkel 7

Panga põhikirja käsitleva protokolli artikli 13 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

"1. Halduskomitee koosneb presidendist ja kuuest asepresidendist, kelle juhatajate nõukogu nimetab direktorite nõukogu ettepaneku põhjal ametisse
kuueks aastaks. Neid võib ametisse tagasi nimetada."

TEINE OSA
MUUD SÄTTED

Artikkel 8

1. Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik maksavad vastavalt 91 339 340 ja 12 040 186 eküü suuruse summa oma osana liikmesriikide 1.
jaanuariks 1986 sissemakstud kapitalist viies võrdses poolaastamakses, mille tähtpäevad on 30. aprill ja 31. oktoober. Esimese sissemakse
tähtpäev on osutatud kahe kuupäeva seast see, mis esimesena järgneb ühinemise kuupäevale.

2. 15. juunil 1981 ja 11. juunil 1985 otsustatud kapitalisuurendamistest ühinemise kuupäevaks veel maksmata osa tasumises osalevad Hispaania
Kuningriik ja Portugali Vabariik võrdeliselt ning kooskõlas nendele kapitalisuurendustele kehtestatud ajakavaga.

3. Lõike 1 kohaselt makstavad summad ja 15. juunil 1985 otsustatud kapitalisuurendamise veel maksmata summad vastavad uute liikmesriikide
makstavatele kapitaliosadele, mis arvutatakse kooskõlas panga põhikirja käsitleva protokolli artikli 5 sätetega, millega määrati enne lõikes 2
nimetatud 11. juuni 1985. aasta kapitalisuurendust liikmesriikide makstavaks protsendiks 10,17857639% märgitud kapitalist.

Artikkel 9

Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik rahastavad artikli 8 lõikes 1 osutatud kuupäevadel reservfondi, lisareservi ja reservidega võrdväärseid
eraldisi, samuti summat, mis veel määratakse reservidesse ja eraldisteks panga heakskiidetud bilansis esitatud ja ühinemiseelse aasta 31. detsembri
seisu kajastava kasumiaruande kohaselt, kumbki summa ulatuses, mis vastab:

7,031

---------------- = 7,63888842%

92,0421875

reservidest ja eraldistest Hispaania Kuningriigi puhul ja:

0,9268125

---------------- = 1,00694315%

92,0421875

reservidest ja eraldistest Portugali Vabariigi puhul.

Artikkel 10

Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik teevad käesoleva protokolli artiklitega 8 ja 9 ettenähtud maksed nende vabalt kaubeldavas omavääringus.

Makstavad summad arvutatakse vastavalt eküü ja peseeta ning eküü ja eskuudo vaheliste konverteerimiskursside põhjal, mis kehtivad asjakohastele



maksetähtaegadele eelnenud kuu viimasel tööpäeval. Seda meetodit kasutatakse ka panga põhikirja käsitleva protokolli artiklis 7 sätestatud kapitali
korrigeerimise puhul. Seda korrigeerimist kohaldatakse ka Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi juba tehtud maksete suhtes.

Artikkel 11

1. Ühinemisel suurendab juhatajate nõukogu direktorite nõukogu liikmete arvu, nimetades ametisse kaks Hispaania Kuningriigi nimetatud
direktorit ja ühe Portugali Vabariigi nimetatud direktori koos ühe Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühisel kokkuleppel nimetatud
asendusliikmega.

2. Sel viisil ametisse nimetatud direktorite ja asendusliikme ametiaeg lõpeb juhatajate nõukogu selle aastakoosoleku lõpus, mil vaadatakse läbi
turustusaasta aruanne 1987. aasta kohta.

Artikkel 12

1. Kolme kuu jooksul pärast ühinemist nimetab juhatajate nõukogu direktorite nõukogu ettepaneku põhjal ametisse käesoleva protokolli artiklis 7
nimetatud kuuenda asepresidendi.

2. Sel viisil ametisse nimetatud asepresidendi ametiaeg lõpeb juhatajate nõukogu selle aastakoosoleku lõpus, mil vaadatakse läbi 1987.
turustusaasta aastaaruanne.

__________

PROTOKOLL NR 2
Kanaari saarte, Ceuta ja Melilla kohta

Artikkel 1

1. Kanaari saartelt või Ceutast ja Melillast pärinevaid tooteid ning kolmandatest riikidest Kanaari saartele või Ceutasse ja Melillasse seal nende
suhtes kohaldatava korra kohaselt imporditavaid tooteid ei käsitleta ühenduse tolliterritooriumil vabasse ringlusse laskmise korral EMÜ
asutamislepingu artiklite 9 ja 10 tingimustele vastavate toodetena ega vabas ringluses olevate toodetena ESTÜ asutamislepingu tähenduses.

2. Ühenduse tolliterritoorium ei hõlma Kanaari saari, Ceutat ja Melillat.

3. Kui käesolevas protokollis ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse väliskaubandust käsitlevaid ühenduse institutsioonide tollialaseid õigusakte
ühesugustel tingimustel ühelt poolt ühenduse tolliterritooriumi ja teiselt poolt Kanaari saarte, Ceuta ja Melilla vahelise kaubanduse suhtes.

4. Kui käesolevas protokollis ei ole sätestatud teisiti, ei kohaldata Kanaari saarte, Ceuta ega Melilla suhtes kaubanduspoliitikat käsitlevaid
ühenduse institutsioonide ühepoolseid või kokkuleppega jõustatud õigusakte, mis on otseselt seotud kaupade impordi ja ekspordiga.

5. Kui ühinemisaktis, sealhulgas käesolevas protokollis ei ole sätestatud teisiti, kohaldab ühendus oma kaubanduses Kanaari saarte, Ceuta ja
Melillaga EMÜ asutamislepingu II lisaga hõlmatud toodete osas üldist korda, mida ta kohaldab oma väliskaubanduse suhtes.

Artikkel 2

1. Kui käesoleva protokolli artiklites 3 ja 4 ei ole sätestatud teisiti, vabastatakse Kanaari saartelt, Ceutast ja Melillast pärinevad tooted ühenduse
tolliterritooriumil vabasse ringlusse laskmise korral tollimaksudest lõigetes 2 ja 3 määratletud tingimuste kohaselt.

2. Hispaania selle osa suhtes, mis kuulub ühenduse tolliterritooriumi alla, kohaldatakse lõikes 1 nimetatud tollimaksuvabastust alates 1. jaanuarist
1986.

Ühenduse ülejäänud tolliterritooriumil kaotatakse Kanaari saartelt, Ceutast ja Melillast pärinevate toodete imporditollimaksud kooskõlas sellesama
ajakavaga ja nendelsamadel tingimustel, mis on sätestatud ühinemisakti artiklites 30, 31 ja 32.

3. Erandina lõigetest 1 ja 2 vabastatakse ühise tollitariifistiku rubriiki nr 24.02 kuuluv töödeldud tubakas, mida on töödeldud Kanaari saartel,
ühenduse tolliterritooriumil tollimaksudest tariifikvootide piires.

Nõukogu avab ja jaotab need kvoodid komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega, võttes võrdlusaluseks sellisest viiest aastast,
mille kohta on statistika kättesaadav, kolme parema aasta keskmise. Nõukogu teeb otsuse aegsasti, et neid kvoote oleks võimalik avada ja jaotada 1.
jaanuaril 1986.

Vältimaks olukorda, kus selline kord põhjustab ühele või mitmele liikmesriigile majandusraskusi teise liikmesriiki imporditud töödeldud tubaka
tagasisaatmise tõttu, võtab komisjon pärast liikmesriikidega nõupidamist vastu kõik halduskoostöö meetodid, mis osutuvad vajalikuks.

Artikkel 3

1. Ühise tollitariifistiku rubriikidesse nr-d 03.01, 03.02, 03.03, 16.04, 16.05 ja alamrubriikidesse 05.15 A ja 23.01 B kuuluvate ning Kanaari
saartelt, Ceutast või Melillast pärinevate kalandustoodete suhtes kohaldatakse tariifikvootide piires, mis on arvutatud toodete lõikes aastatel
1982, 1983 ja 1984 tegelikult müüdud keskmiste koguste põhjal, allpool määratletud korda, mis on mõeldud ühelt poolt ühenduse
tolliterritooriumi alla kuuluvale Hispaania osale ja teiselt poolt praeguse koosseisuga ühendusele:

nimetatud toodete importimisel ühenduse tolliterritooriumi alla kuuluvasse Hispaania ossa vabastatakse need tollimaksudest. Hispaania
kõnealuses osas võib neid käsitleda EMÜ asutamislepingu artiklis 10 määratletud tähenduses vabas ringluses mitteolevatena, kui need
saadetakse edasi teise liikmesriiki,

nimetatud toodete vabasse ringlusse laskmisel ühenduse ülejäänud tolliterritooriumil vabastatakse need järk-järgult tollimaksudest vastavalt
sellelesamale ajakavale ja nendelsamadel tingimustel, mis on sätestatud ühinemisakti artiklis 173, tingimusel et järgitakse võrdlushindu.

2. Alates 1. jaanuarist 1993 vabastatakse lõikes 1 nimetatud kalandustooted ja alates 1. jaanuarist 1996 ühise tollitariifistiku alamrubriiki 26.04 D
kuuluvad sardiinivalmistised ja sardiinikonservid tollimaksudest kogu ühenduse tolliterritooriumil tariifikvootide piires, mis on arvutatud toodete
lõikes aastatel 1982, 1983 ja 1984 ühenduse tolliterritooriumi alla kuuluvas Hispaania osas tegelikult müüdud või praeguse koosseisuga
ühendusse eksporditud keskmiste koguste põhjal. Nende tariifikvootide alusel ühenduse tolliterritooriumile imporditud tooted lastakse vabasse
ringlusse ainult siis, kui järgitakse ühise turukorraldusega kehtestatud eeskirju, eelkõige võrdlushindu.



3. Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega igal aastal vastu sätted tariifikvootide avamise ja jaotamise kohta
kooskõlas lõigetes 1 ja 2 sätestatuga. Komisjon avab ja jaotab 1986. aasta tariifikvoodid aegsasti hiljemalt 1. jaanuaril 1986.

Artikkel 4

1. A lisas esitatud põllumajandussaadused, mis pärinevad Kanaari saartelt, vabastatakse ühenduse tolliterritooriumil vabasse ringlusse laskmise
korral käesolevas artiklis sätestatud tingimustel tollimaksudest tariifikvootide piires, mis on arvutatud vastavalt aastatel 1982, 1983 ja 1984
tegelikult müüdud keskmiste koguste põhjal, mis on mõeldud ühelt poolt ühenduse tolliterritooriumi alla kuuluvale Hispaania osale ja teiselt
poolt praeguse koosseisuga ühendusele:

1. kuni 31. detsembrini 1995 on need eespool nimetatud saadused, mis kuuluvad määruse (EMÜ) nr 1035/72 alla, ja kuni 31. detsembrini 1992
muud nimetatud saadused:

ühenduse tolliterritooriumi alla kuuluvas Hispaania osas tollimaksudest vabastatud, ilma et vajaduse korral kohaldataks võrdlushindade
süsteemi,

ühenduse ülejäänud tolliterritooriumil käsitletavad samadel tingimustel kui ühenduse tolliterritooriumi alla kuuluvast Hispaania osast pärinevad
samasugused saadused, niikaua kui järgitakse võrdlushindade süsteemi, kui neid hindu kohaldatakse;

2. alates 1. jaanuarist 1996 on need eespool nimetatud saadused, mis kuuluvad määruse (EMÜ) nr 1035/72 alla, ja alates 1. jaanuarist 1993
muud nimetatud saadused kogu ühenduse tolliterritooriumil tollimaksudest vabastatud, niikaua kui järgitakse võrdlushindade süsteemi, kui neid
hindu kohaldatakse.

Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega aegsasti vastu meetmed, et neid kvoote oleks võimalik avada ja jaotada
1. jaanuariks 1986.

2. a) Erandina lõikest 1 vabastatakse ühise tollitariifistiku alamrubriiki 08.01 B kuuluvad Kanaari saartelt pärinevad banaanid ühenduse
tolliterritooriumi alla kuuluvas Hispaania osas vabasse ringlusse laskmise korral tollimaksudest. Eespool nimetatud korra kohaselt imporditud
banaane ei või käsitleda Hispaania kõnealuses osas vabas ringluses olevatena EMÜ asutamislepingu artikli 10 tähenduses, kui need saadetakse
edasi teise liikmesriiki.

2. Kuni 31. detsembrini 1995 võib Hispaania Kuningriik punktis a nimetatud banaanide suhtes, mis on imporditud teistest liikmesriikidest,
kohaldada koguselisi piiranguid ja samaväärse toimega meetmeid, mida ta kohaldas nende saaduste impordi suhtes varasema siseriikliku korra
kohaselt.

Olenemata ühinemisakti artikli 76 lõikest 2 ja kuni kõnealuse saaduse ühise turukorralduse sisseseadmiseni võib Hispaania Kuningriik punktis a
nimetatud ja kolmandatest riikidest imporditud banaanide suhtes kohaldada koguselisi piiranguid, kuivõrd see on hädavajalik siseriikliku turukorralduse
toimimise tagamiseks.

Artikkel 5

1. Kui artikli 2 lõikes 2 nimetatud korra kohaldamine võib põhjustada Kanaari saartelt, Ceutast või Melillast pärinevate teatavate toodete impordi
olulist suurenemist nii, et see võib kahjustada ühenduse tootjaid, võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega
kehtestada eritingimused kõnealuste toodete sisenemise suhtes ühenduse tolliterritooriumile.

2. Kui seetõttu, et ühist kaubanduspoliitikat ja ühist tollitariifistikku ei kohaldata toorainete või vahesaaduste Kanaari saartele, Ceutasse või
Melillasse importimise suhtes, põhjustab Kanaari saartelt, Ceutast või Melillast pärineva toote importimine ühes või mitmes liikmesriigis
toimuvale tootmistegevusele suurt kahju või võib seda põhjustada, võib komisjon liikmesriigi taotlusel või omal algatusel võtta asjakohaseid
meetmeid.

Artikkel 6

1. Kanaari saartele, Ceutasse või Melillasse importimisel vabastatakse ühenduse tolliterritooriumilt pärinevad tooted tollimaksudest ja samaväärse
toimega maksudest lõigetes 2 ja 3 määratletud tingimustel.

2. Kanaari saartel, Ceutas ja Melillas kohaldatavad tollimaksud ja Kanaari saartel kohaldatav maks nimetusega "arbitrio insular - tarifa general"
kaotatakse ühenduse tolliterritooriumilt pärinevate toodete osas järk-järgult kooskõlas sellesama ajakavaga ja nendelsamadel tingimustel, mis
on sätestatud ühinemisakti artiklites 30, 31 ja 32.

3. Kanaari saartel kohaldatav maks nimetusega "arbitrio insular - tarifa especial" kaotatakse ühenduse tolliterritooriumilt pärinevate toodete osas
1. märtsil 1986.

Nimetatud maksu võib siiski kohaldada B lisas loetletud toodete impordi suhtes määraga, mis vastab 90%-le iga nimetatud loendis sisalduva toote
juures esitatud tollimaksumäärast, ja tingimusel, et seda vähendatud määra kohaldatakse ühtselt kogu ühenduse tolliterritooriumilt pärinevate
kõnealuste toodete kogu impordi suhtes. Nimetatud maks kaotatakse hiljemalt 1. jaanuariks 1993, välja arvatud juhul, kui nõukogu otsustab komisjoni
ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega, et selle kohaldamist tuleks Kanaari saarte majandusliku olukorra arengu tõttu iga kõnealuse toote
osas pikendada.

Nimetatud maks ei või kunagi olla suurem kui Hispaania tollitariifide määrad, nagu neid on muudetud ühise tollitariifistiku järkjärgulise kehtestamise
eesmärgil.

Artikkel 7

Tollimaksud ja samaväärse toimega maksud ning kauplemiskord, mida kohaldatakse Kanaari saartele, Ceutasse ja Melillasse importimise korral
kolmandatest riikidest pärinevate kaupade suhtes, ei või olla ebasoodsamad kui need, mida ühendus kohaldab vastavalt oma rahvusvahelistele
kohustustele või oma sooduskorrale sellise kolmanda riigi suhtes, tingimusel et seesama kolmas riik kohaldab Kanaari saartelt, Ceutast ja Melillast
importimise suhtes sedasama kohtlemist, mida ühenduse suhtes. Kanaari saartele, Ceutasse ja Melillasse importimise suhtes kohaldatav kord ei või
sellisest kolmandast riigist pärinevate kaupade puhul olla soodsam kui ühenduse tolliterritooriumilt pärinevate toodete impordi suhtes kohaldatav.

Artikkel 8

Ühelt poolt Kanaari saarte ja teiselt poolt Ceuta ja Melilla vahelise kaubanduse suhtes kohaldatav kord on vähemalt sama soodus kui artikli 6 alusel
kohaldatav.



Artikkel 9

1. Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega enne 1. märtsi 1986 vastu käesoleva protokolli rakenduseeskirjad
ja eelkõige artiklites 2, 3, 4, 6 ja 8 nimetatud kaubanduse suhtes kohaldatavad päritolueeskirjad, sealhulgas päritolustaatusega toodete
märgistamist ja päritolu kontrollimist käsitlevad sätted.

Nendes eeskirjades sisalduvad eelkõige sätted, mis käsitlevad toodete märgistamist ja/või sildistamist, laevade registreerimistingimusi ja
segapäritolueeskirjade kohaldamist kalandustoodete suhtes, samuti sätted toodete päritolu kindlaksmääramiseks.

2. Kuni 28. veebruarini 1986 kohaldatakse järgmist:

ühelt poolt praeguse koosseisuga ühenduse tolliterritooriumi ja teiselt poolt Kanaari saarte, Ceuta ja Melilla vahelise kaubanduse suhtes
päritolueeskirju, mis on kehtestatud 1970. aasta kokkuleppega Euroopa Majandusühenduse ja Hispaania vahel,

ühelt poolt ühenduse tolliterritooriumi alla kuuluva Hispaania osa ja teiselt poolt Kanaari saarte, Ceuta ja Melilla vahelise kaubanduse suhtes
päritolueeskirju, mis on sätestatud 31. detsembril 1985 kehtivate siseriiklike õigusnormidega.

__________

A LISA

Artikli 4 lõikes 1 nimetatud loend

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kirjeldus

06.01

06.02

06.03

Sibulad, mugulad, muguljuured, sibulmugulad, juurmugulad ja risoomid,
puhke-, kasvu- või õitsemisstaadiumis:

ex A. Puhkestaadiumis:

muud kui hüatsindid, nartsissid, tulbid ja gladioolid

Muud elustaimed, sh puud, põõsad, põõsastikud, nende juured, pistikud ja
pookoksad:

1. Juurdumata pistikud ja pookoksad:

II. Muu

ex D. Muu:

roosid (kõik liigid perekonnast Rosa), silmastamata ja pookimata:

pookealusega, mille läbimõõt on 10 mm või vähem

muu

muud kui seeneniidistik (seente niidistik ja muud söögiseened),
rododendronid (asalead), köögivilja- ja maasikataimed:

avamaataimed:

puud, põõsad ja põõsastikud, muud kui viljapuud ja -põõsad ja
metsapuud:

juurdunud pistikud ja noored taimed

muu

muu:

mitmeaastased taimed

muu

katmikala taimed:

juurdunud pistikud ja noored taimed, v.a kaktused

muud kui õienuppude või õitega õistaimed, v.a kaktused

Lõikelilled ja lillepungad bukettide valmistamiseks või kaunistuseks,
värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, immutatud või muul viisil
töödeldud:

1. Värsked:

I. 1. juuni-31. oktoober:

roosid

nelgid

orhideed

gladioolid

krüsanteemid

muu

II. 1. november-31. mai:



07.01

08.01

roosid

nelgid

orhideed

gladioolid

krüsanteemid

muu

Köögivili, värske või jahutatud:

1. Kartulid:

II. Varajane kartul

6. Kaunviljad, poetatud või mitte:

II. Uba (liik Phaseolus)

ex H. Sibulad, šalottsibulad ja küüslauk:

sibulad

13. Tomatid

16. Kurgid ja kornišoonid:

I. Kurgid

19. Magus paprika

20. Muu:

II. Baklažaanid

Datlid, banaanid, kookospähklid, brasiilia pähklid, kašupähklid, ananassid,
avokaadod, mangod, guajaavid ja mangustanid, värsked või kuivatatud,
kooritud või koorimata:

D. Avokaadod

B LISA

Artikli 6 lõikes 3 nimetatud loend

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kirjeldus
Tollimaksu-
määr
(%)

02.01 Rubriiki nr 01.01, 01.02, 01.03 või 01.04 kuuluvate loomade
liha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud:

1. Liha:

II. Veiseliha:

1. värske või jahutatud

III. Sealiha:

1. kodusealiha:

ex 1. Rümbad ja poolrümbad:

värsked või jahutatud

ex 2. Kintsud ja nende osad:

värsked või jahutatud

ex 3. Esiosad või õlatükid; nende osad:

värsked või jahutatud

ex 4. Landetükid ja nende osad:

värsked või jahutatud

ex 5. Kõhutükid ja nende osad:

värsked või jahutatud

ex 6. Muu:

28. bb) muu:

värske või jahutatud

ex b) muu:

värske või jahutatud



04.01

04.05

09.01

19.03

20.02

21.04

21.07

22.09

39.02

39.07

Piim ja koor, värske, kontsentreerimata ja magustamata:

1. Rasvasisaldusega mitte rohkem kui 6% massist:

1. Jogurt, keefir, hapupiim, vadak, petipiim ja muu
kääritatud või hapendatud piim:

ex a) esmapakendites, mille puhasmahutavus on

kaks liitrit või vähem:

jogurt

Linnumunad ja munarebud, värsked, kuivatatud või muul
viisil konserveeritud, magustatud või mitte:

1. Koorega munad, värsked või konserveeritud:

I. Kodulinnumunad:

ex b) muu:

kanamunad

Kohv, röstitud või röstimata, kofeiiniga või mitte; kohvikestad
ja -koored; mis tahes kohvisisaldusega kohviasendajad:

1. Kohv:

II. Röstitud

1. kofeiiniga

Makaronid, spageti jms tooted:

2. Muu

Köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma
äädika või äädikhappeta:

ex C. Tomatid:

tomatikontsentraat, kuivainesisaldusega rohkem kui
30% massist, õhukindlates pakendites

Kastmed; kastmelisandite segud, maitseainesegud:

2. Kastmed tomatipüree põhjal

Mujal liigitamata või nimetamata toiduained:

D. Toiduks valmistatud jogurt; toiduks valmistatud

piimapulber väikelaste või dieettoiduks või

toiduvalmistamiseks:

I. Toiduks valmistatud jogurt:

b) muu

Alkohoolsed joogid (muud kui rubriiki nr 22.08 kuuluvad);
liköörid ja muud kanged alkohoolsed joogid; alkoholisegud
(tuntud kui "kontsentreeritud ekstraktid") jookide
valmistamiseks:

3. Kanged alkohoolsed joogid:

I. Rumm, arrak ja taffia, anumates mahuga:

ex a) kaks liitrit või vähem:

rumm

ex b) rohkem kui kaks liitrit:

rumm

Polümerisatsiooni- ja kopolümerisatsiooniproduktid (nt
polüetüleen, polütetrahaloetüleenid, polüisobutüleen,
polüstüreen, polüvinüülkloriid, polüvinüülatsetaat,
polüvinüülkloroatsetaat jm polüvinüüli derivaadid, polüakrüüli
ja polümetakrüüli derivaadid, kumaroonindeenvaigud):

C. Muu:

ex IV. Polüpropüleen:

ribadena, laiusega rohkem kui 0,1 mm

VII. Polüvinüülkloriid:

ex b) muul kujul:

torudena

Rubriikides nr 39.01-39.06 kirjeldatud materjalidest
valmistatud esemed:



42.02

48.05

ex 48.14

48.15

48.16

ex 48.18

ex 48.19

48.21

B. Muu:

V. Muudest materjalidest:

ex d) muu:

taldrikud läbimõõduga 17-21 cm ja klaasid,
polüstüreenist

kotid, paunad jms esemed, polüetüleenist

muud mahutid kui korvpudelid, pudelid ja purgid,
polüstüreenist

toruliitmikud ja valmistorud, polüvinüülkloriidist

Matkatarbed (nt reisikohvrid, käsikohvrid, kübarakarbid,
reisikotid, seljakotid) kandekotid, käekotid, koolikotid,
rahakotid, rahataskud, tualett-tarvete kotid, tööriistakotid,
tubakakotid ning vutlarid, toosid ja karbid (nt relvade,
muusikariistade, binoklite, ehete, pudelite, kraede, jalatsite,
harjade jaoks) jms mahutid, nahast või kunstnahast,
vulkaniseeritud kiust, lehtplastikutest, papist või tekstiilist:

ex A. Lehtplastikutest:

polüetüleenlehtedest kotid

Paber ja papp, gofreeritud (siledate pealiskihtidega või ilma),
krepitud, kortsutatud, surutrükiga või perforeeritud, rullides
või lehtedena:

A. Lainepaber ja -papp

ex B. Muu:

krepitud majapidamispaber ruutmeetrikaaluga 15 g või
rohkem, kuid vähem kui 50 g

Kirjaplokid, ümbrikud postpaber-ümbrikud, lihtpostkaardid ja
korrespondentskaardid; paberist või papist karbid, kotid,
taskud ja kirjakomplektid, mis koosnevad ainult
paberikaupadest:

kirjaplokid

Muu paber ja papp, lõigatud ettenähtud mõõtu ja kujule:

ex B. Muu:

tualettpaber, rullides

paber, ribadena või rullides, kontorimasinatele jms

Paberist või papist karbid, kotid jm pakendid;
dokumendivutlarid, kirjade alused jt paberist või papist
kontori-, kaupluse- jms tarbed:

ex A. Karbid, kotid jm pakendid:

karbid, lainepapist või -paberist

kotid ja torbikud, jõupaberist

sigari- ja sigaretikarbid

Registreerimisraamatud, vihikud, märkmikud, märkmeplokid,
tellimis- ja kviitungiraamatud, päevikud,
kuivatuspaberiplokid, kiirköitjad (eraldatavate lehtedega vm),
kaustakaaned jm paberist või papist kantseleitarbed; albumid
näidistele või kollektsioonidele, raamatute kattekaaned,
paberist või papist:

- märkmeplokid ja vihikud

Paberist või papist etiketid, pealetrükiga või ilma, liimikihiga
või mitte:

igasugused etiketid, v.a sigarivööd

Muud tooted pabermassist, paberist, papist või
tselluloosvatist:

B. Imikumähkmed ja mähkmevoodrid:

ex I. Jaemüügiks pakendamata:

tselluloosvatist

ex II. Muu:

tselluloosvatist

ex D. Voodiriided, laua-, vannitoa- (sh taskurätikud

ja puhastuslapid) ja köögitekstiil; rõivad:

käterätikud ja suurätikud



70.10

ex 76.08

94.03

94.04

ex E. Hügieenisidemed ja tampoonid:

hügieenisidemed, tselluloosvatist

F. Muu:

ex I. Kirurgilistel, meditsiinilistel või hügieenilistel

eesmärkidel kasutatavad tooted,

jaemüügiks pakendamata:

mähkmed ja mähkmevoodrid, hügieenilistel
eesmärkidel kasutatavad, tselluloosvatist

ex II. Muu:

mähkmed ja mähkmevoodrid, hügieenilistel
eesmärkidel kasutatavad, tselluloosvatist

Korvpudelid, pudelid, purgid ja kannud, klaasist, kaupade
veoks või pakendamiseks; korgid, kaaned jm
sulgemisvahendid, klaasist:

v.a mahutid kaupade veoks või pakendamiseks, mis on
valmistatud klaastorudest seinapaksusega vähem kui 1
mm, samuti korgid, kaaned jm sulgemisvahendid

Alumiiniumist konstruktsioonid ja nende osad (näiteks
angaarid jm ehitised, sillad ja sillasektsioonid, tornid,
sõrestikmastid, katused, katusefermid, ukse- ja aknaraamid,
balustraadid, piilarid ja sambad); ehituskonstruktsioonidele
kohaldatud plaadid, vardad, profiilid, torud jms,
alumiiniumist:

uksed, aknad ja nende raamid

ehituskonstruktsioonidele kohaldatud plaadid, vardad,
profiilid, torud jms, alumiiniumsulamist

Muu mööbel ja selle osad:

ex B. Muu:

voodid, mitteväärismetallist

riiulid ja nende osad, mitteväärismetallist

Vetruvad madratsialused; magamistoa- jms sisustus,
vedrustatud, polsterdatud või mis tahes materjaliga täidetud,
poorsest või vaht- või käsnkummist või -plastist, ümbrisega
või ilma (nt madratsid, vati- ja suletekid, padjandid, pufid ja
padjad):

A. Magamistoa- jms sisustus poorsest, vaht- või

käsnplastist, ümbrisega või ilma

ex B. Muu:

vetruvad madratsialused, madratsid ja padjad

__________

PROTOKOLL NR 3
Hispaania ja Portugali vahelise kaubanduse kohta üleminekumeetmete kohaldamise perioodil

Artikkel 1

1. Välja arvatud EMÜ asutamislepingu II lisa alla kuuluvate toodete puhul ja vastavalt käesoleva protokolli sätetele kohaldavad Hispaania ja
Portugal omavahelise kaubanduse suhtes kohtlemist, millise kumbki neist on praeguse koosseisuga ühendusega kokku leppinud ja mis on
määratletud ühinemisakti neljanda osa II jaotise 1. peatükis ja III jaotise 1. peatükis.

2. Hispaania Kuningriik kohaldab Portugalist pärinevate ja ühise tollitariifistiku peatükkidesse 25-99 kuuluvate toodete suhtes, välja arvatud
määruste (EMÜ) nr 2783/75, (EMÜ) nr 3033/80 ja (EMÜ) nr 3035/80 alla kuuluvad tooted, sedasama korda, mida ühendus oma praeguses
koosseisus kohaldab Portugali suhtes, pidades eelkõige silmas tollimaksude ja samaväärse toimega maksude ning koguseliste impordi- ja
ekspordipiirangute ja samaväärse toimega meetmete kaotamist EMÜ asutamislepingu alla kuuluvate ja Portugalis kõnealuse asutamislepingu
artiklite 9 ja 10 tingimusi täitvate kaupade ning ESTÜ asutamislepingu alla kuuluvate ja kooskõlas selle lepinguga Portugalis vabas ringluses
olevate kaupade osas.

Portugali Vabariik kohaldab Hispaaniast pärinevate ja ühise tollitariifistiku peatükkidesse 25-99 kuuluvate toodete suhtes, välja arvatud määruste
(EMÜ) nr 2783/75, (EMÜ) nr 3033/80 ja (EMÜ) nr 3035/80 alla kuuluvad tooted, sedasama korda, mida ta kohaldab praeguse koosseisuga ühenduse
suhtes.

3. Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega enne 1. märtsi 1986 vastu Hispaania ja Portugali vahelise
kaubanduse suhtes kohaldatavad päritolueeskirjad.

Artikkel 2



Ühinemistingimusi käsitleva akti artikli 48 kohaldamiseks A lisas loetletud toodete suhtes kaotatakse nimetatud artikli lõikes 3 sätestatud erandlikud
imporditollimaksud Hispaanias Portugalist pärinevate toodete impordikvootide järkjärgulise avamise teel alates 1. märtsist 1986. 1986. aasta kvootide
mahud esitatakse nimetatud loendis.

Hispaania Kuningriik suurendab kvootide mahtusid sellessamas lisas esitatud tingimustel. Protsentides väljendatud suurendused lisatakse igale
kvoodile ja järgmine suurendus arvutatakse sel viisil saadud kogumahu põhjal.

Artikkel 3

1. Erandina artiklist 1 kehtestab Hispaania Kuningriik Portugalist pärinevate ja B lisas loetletud toodete suhtes 1. märtsist 1986 kuni 31.
detsembrini 1990 nullmääraga tollitariifilaed. Kui iga nimetatud lae puhul on ettenähtud kogused saavutatud, võib Hispaania Kuningriik jooksva
kalendriaasta lõpuni uuesti tollimakse kohaldada; sel juhul on need tollimaksud samasugused kui need, mida ta kohaldab samal ajal praeguse
koosseisuga ühenduse suhtes.

1986. aasta ülemmäärad esitatakse B lisas ja iga-aastaseks järkjärguliseks suurendamiseks kasutatavad määrad on järgmised:

1987: 10%,

1988: 12%,

1989: 14%

1990: 16%.

Suurendus lisatakse igale kvoodile ja järgnev suurendus arvutatakse saadud kogumahu põhjal.

2. Lõikes 1 sätestatud tollitariifilagede korda kohaldatakse 1990. aastal ka C lisas esitatud tekstiiltoodete suhtes.

3. Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik võivad kuni 31. detsembrini 1990 B lisas esitatud tooteid nende impordi korral puhtstatistilistel
eesmärkidel eelnevalt kontrollida.

Hispaania Kuningriik võib 1990. aasta jooksul C lisas nimetatud tooteid nende impordi korral puhtstatistilistel eesmärkidel eelnevalt kontrollida.

Mingil juhul ei või eespool nimetatud toodete importi kõnealuse statistilise kontrolliga kinni pidada.

Artikkel 4

1. Kuni 31. detsembrini 1990 võib Hispaania Kuningriik järgmisi Portugalist pärinevaid tooteid nende impordi korral puhtstatistilistel eesmärkidel
eelnevalt kontrollida:

Ühise tolli-
tariifistiku rubriigi
nr

Kirjeldus

47.01

48.01

Paberimass, saadud mehaanilisel või keemilisel teel mis tahes
taimsest kiudmaterjalist

Paber ja papp (sh tselluloosvatt), rullides või lehtedena

Mingil juhul ei või eespool nimetatud toodete importi kõnealuse statistilise kontrolliga kinni pidada.

2. Lõikes 1 sätestatud tingimustel ja tähtaja jooksul võib Portugali Vabariik lõikes 1 nimetatud Hispaaniast pärinevaid tooteid nende impordi korral
puhtstatistilistel eesmärkidel eelnevalt kontrollida.

Artikkel 5

1. Kuni 31. detsembrini 1988 võib Portugali Vabariik järgmisi Hispaaniast pärinevaid tooteid nende impordi korral puhtstatistilistel eesmärkidel
eelnevalt kontrollida:

1. STÜ asutamislepingu alla kuuluvad tooted:

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kirjeldus

73.14

73.15

73.18

Raud- või terastraat, kattega või ilma, kuid elektrilise
isolatsioonita

Terasesulamid ja kõrgsüsinikteras rubriikides nr-d 73.06-73.14
nimetatud kujul:

1. Kõrgsüsinikteras:

ex VIII. Traat, kattega või ilma, kuid elektrilise

isolatsioonita:

katteta

Torud ja nende toorikud, rauast (v.a valumalm) või terasest,
välja arvatud hüdroelektrilised kõrgsurvetorud

Mingil juhul ei või eespool nimetatud toodete importi kõnealuse statistilise kontrollimisega kinni pidada.

Selle statistilise kontrolli korra kohaldamistähtaega võib kahe poole kokkuleppel pikendada kuni 31. detsembrini 1990. Kui kokkuleppele ei jõuta, võib
komisjon emma-kumma riigi taotlusel selle korra kohaldamist pikendada, kui ta täheldab Portugali turul olulisi häireid.



2. Lõike 1 teises lõigus sätestatud tingimustel võib Portugali Vabariik järgmisi Hispaaniast pärinevaid tooteid nende impordi korral puhtstatistilistel
eesmärkidel eelnevalt kontrollida kuni 31. detsembrini 1992:

Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

Kirjeldus

22.02

22.03

Limonaad, maitsestatud mineraalvesi ja maitsestatud gaseeritud
vesi ning muud mittealkohoolsed joogid, v.a rubriiki nr 20.07
kuuluvad puu- ja köögiviljamahlad

Linnaseõlu

3. Lõike 1 teises lõigus sätestatud tingimustel võib Hispaania Kuningriik ühinemisakti VII lisas esitatud tooteid ja ühise tollitariifistiku alamrubriiki
22.09 C kuuluvaid kangeid alkohoolseid jooke, mis pärinevad Portugalist, nende impordi korral puhtstatistilistel eesmärkidel eelnevalt
kontrollida kuni 31. detsembrini 1992.

Artikkel 6

1. Kuni 31. detsembrini 1990 peavad Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik teineteisega nõu kõige rohkem viie tööpäeva jooksul alates
kuupäevast, mil emb-kumb kõnealustest liikmesriikidest esitab taotluse uurida olukorda, kui artiklis 4 nimetatud toodete osas toimuvad nende
tavapärastes kaubandusvoogudes äkilised ja olulised muutused, et jõuda kokkuleppele võimalike võetavate meetmete suhtes.

2. Kuni 31. detsembrini 1988 peavad Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik teineteisega nõu kõige rohkem viie tööpäeva jooksul alates
kuupäevast, mil saadakse kätte Hispaania esitatud taotlus uurida olukorda, kui artiklis 5 lõikes 1 nimetatud Hispaaniast pärinevate toodete
impordis Portugali toimuvad äkilised ja olulised muutused, et jõuda kokkuleppele võimalike võetavate meetmete suhtes.

3. Kui Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ei jõua lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõupidamiste käigus kokkuleppele, kehtestab komisjon
ühinemistakti artiklis 379 nimetatud kaitseklauslit reguleerivaid kriteeriume silmas pidades erakorralise menetlusega kaitsemeetmed, mida ta
peab vajalikuks, määratledes nende kohaldamise tingimused ja viisi.

Artikkel 7

1. Kui ühinemisakti artiklites 72 ja 240 nimetatud hüvitisi või artiklis 270 nimetatud hüvitiste süsteemi kohaldatakse Hispaania ja Portugali
vahelises kaubanduses ühe või mitme toorme suhtes, mida käsitletakse põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega
kauplemise korda käsitleva nõukogu 11. novembri 1980. aasta määruse (EMÜ) nr 3033/80 alla kuuluvate kaupade valmistamiseks kasutatavate
toormetena, määratakse kohaldatavad üleminekumeetmed kindlaks kooskõlas kõnealuse akti artiklites 53 ja 213 sätestatud eeskirjadega.
Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi vahelises kaubanduses kohaldatavaid hüvitisi nõuab sisse või annab see riik, kus kõnealuste
põllumajandustoormete hinnad on kõrgemad.

2. Tollimaksumäär, mis moodustab ühinemise kuupäeval nende maksude püsikomponendi, mida kohaldatakse määrusega (EMÜ) nr 3033/80
hõlmatud kaupade impordi suhtes Portugalist Hispaaniasse või Hispaaniast Portugali, määratakse kindlaks kooskõlas ühinemisakti artiklite 53 ja
213 sätetega.

Kui ühinemisakti XIX lisas loetletud toodete puhul on Hispaaniast imporditavate toodete suhtes Portugalis kohaldatavate maksude püsikomponenti
moodustav tollimaksumäär, mis on arvutatud eespool sätestatu kohaselt, väiksem kui lisas esitatud tollimaksumäärad, kohaldatakse viimaseid.

Juhul kui nendesamade toodete puhul on kõnealune tollimaksumäär suurem kui praeguse koosseisuga ühendusest imporditavate toodete suhtes
Portugalis kohaldatavate maksude püsikomponenti moodustav tollimaksumäär, kohaldatakse viimast.

Eelmist lõiku ei kohaldata šokolaadi ega muude ühise tollitariifistiku rubriiki nr 18.06 kuuluvate kakaosisaldusega toiduainete suhtes. Selliste
Hispaaniast imporditavate toodete suhtes Portugalis kohaldatavate maksude püsikomponent ei või olla suurem kui 30%.

Artikkel 8

1. Võttes asjakohaselt arvesse kehtivaid, eelkõige ühenduse transiiti käsitlevaid sätteid, määrab komisjon kindlaks halduskoostöö meetodid, mis
on mõeldud tagamaks, et asjakohastele tingimustele vastavate kaupade suhtes kohaldataks käesolevas protokollis sätestatud kohtlemist.

Need meetodid sisaldavad muu hulgas meetmeid, mis on vajalikud tagamaks, et kaupade suhtes, mida on Hispaanias ja Portugalis koheldud eespool
kirjeldatud viisil, kohaldatakse praeguse koosseisuga ühendusse edasisaatmise korral sedasama kohtlemist, mida oleks kohaldatud nende otseimpordi
korral.

2. Kuni 28. veebruarini 1986 kohaldatakse Hispaania ja Portugali vahelise kaubanduse suhtes korda, mis reguleerib praegu Hispaania Kuningriigi
ja Portugali Vabariigi vahelisi kaubandussuhteid.

3. Komisjon määrab kindlaks sätted, mida kohaldatakse alates 1. märtsist 1986 Hispaania ja Portugali vahelises kaubanduses kaupade suhtes,
mille valmistamisel on Hispaanias või Portugalis kasutatud:

tooteid, mida ei ole maksustatud nende suhtes Hispaanias või Portugalis kohaldatavate tollimaksude ja samaväärse toimega maksudega või
mille eest võetud kõnealused tollimaksud või maksud on täielikult või osaliselt tagastatud,

põllumajandussaadusi, mis ei vasta Hispaanias või Portugalis vabasse ringlusse laskmise tingimustele.

Nende sätete vastuvõtmisel võtab komisjon arvesse ühinemisaktis sätestatud eeskirju tollimaksude kaotamise kohta praeguse koosseisuga ühenduse
ning Hispaania ja Portugali vahel ning ühise tollitariifistiku ja ühise põllumajanduspoliitikaga seotud sätete järkjärgulise kohaldamise kohta Hispaania
Kuningriigis ja Portugali Vabariigis.

Artikkel 9

1. Kui ühinemisaktis ja käesolevas protokollis ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kehtivaid tollialaseid õigusakte, mis käsitlevad kaubavahetust
kolmandate riikidega, nendelsamadel tingimustel Hispaania ja Portugali vahelise kaubanduse suhtes niikaua, kui sellist kaubavahetust
maksustatakse tollimaksudega.

Tolliväärtuse määramiseks Hispaania ja Portugali vahelises kaubanduses ja kaubavahetuses kolmandate riikidega on kuni:



31. detsembrini 1992 tööstustoodete puhul ja

31. detsembrini 1995 põllumajandussaaduste puhul

aluseks võetav tolliterritoorium 31. detsembril 1985 kehtivates Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi tollialastes õigusaktides määratletud
tolliterritoorium.

2. Omavahelises kaubanduses kohaldavad Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik alates 1. märtsist 1986 ühise tollitariifistiku ja ESTÜ ühtse
tariifi nomenklatuuri.

Artikkel 10

Portugali Vabariik kohaldab oma kaubavahetuses Kanaari saarte, Ceuta ja Melillaga praeguse koosseisuga ühenduse ja Hispaania Kuningriigi vahel
selleks kokkulepitud ja artiklis 2 nimetatud erikorda.

Artikkel 11

Ilma et see piiraks artikli 1 lõike 2 teise lõigu kohaldamist, võtab komisjon ühinemisel vastu kõik vajalikuks osutuda võivad käesoleva protokolli sätete
rakendusmeetmed, eelkõige artiklites 3, 4 ja 5 nimetatud kontrolli kohaldamise korra.

A LISA

Protokolli nr 3 artiklis 2 sätestatud loend

Kvoot
nr

Ühise
tolli-
tariifistiku
rubriigi nr

Kirjeldus
Põhikvoot

(1986)

Aastane
suurendus-
määr
(%)

1 24.02 Töödeldud tubakas; tubakaekstraktid ja
essentsid:

1. Sigaretid

300 000 000
ühikut

20

2 24.02 2. Sigarid 3 510 000
ühikut

20

3 24.02 3. Suitsetamistubakas

4. Närimis- ja nuusktubakas

5. Muu, sh homogeniseeritud tubakas
lehtede või ribadena

60 tonni 20

4 27.10 Naftaõlid ja mineraalõlid, v.a toorõlid;
mujal liigitamata või nimetamata
valmistised, põhikomponendina sisaldavad
massist vähemalt 70% nafta- või
mineraalõlisid:

ex A. Kerged õlid:

v.a mootorikütused ja petroolid

7 427 tonni 10

5 27.10 ex A. Kerged õlid:

mootorikütused

9 531 tonni 10

6 27.10 ex A. Kerged õlid:

petroolid

6 000 tonni 10

7 27.10 C. Rasked õlid:

I. Gaasiõlid

7 400 tonni 18,5

8 27.10 C. Rasked õlid:

II. Kütteõlid

13 600 tonni 12,5

9 27.10

34.03

C. Rasked õlid:

III. Määrdeõlid; muud õlid

Määrdeained ja valmistised tekstiilide,
naha vm materjalide töötlemiseks õli või
määrdega, kuid v.a valmistised, mis
sisaldavad põhikomponendina massist
70% või rohkem nafta- või mineraalõlisid:

ex A. Nafta- või mineraalõlisid sisaldavad:

v.a määrdeained tekstiilide, naha ja
toornaha ning karusnaha
töötlemiseks

850 tonni 10

10 27.11 Naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud 17 000 tonni 10

11 27.12

27.13

Vaseliin

Parafiin, mikrokristalliline naftavaha,
räbuvaha, osokeriit, ligniidivaha,

400 tonni 10



turbavaha jm mineraalsed, värvitud või
värvimata

12 27.14

27.15

27.16

Naftabituumen, naftakoks jm nafta- või
mineraalõlide tootmisjäätmed

Looduslik bituumen ja asfalt; Looduslik
bituumen ja asfalt; bituumenkildad,
asfaltkivimid, tõrvaliivad

Bituumenisegud loodusliku asfaldi,
loodusliku bituumeni, naftabituumeni,
mineraaltõrva või mineraaltõrvast saadud
pigi põhjal (nt bituumenmastiks,
lahjendatud bituumen)

6 000 tonni 10

B LISA

Protokolli nr 3 artiklis 3 nimetatud toodete loend

Tolli-
tariifi-
lagi
nr

Ühise
tolli-
tariifistiku
rubriigi nr

Kirjeldus Põhimaht
(1986)

1 ex 58.04

58.09

60.01

Karusriie ja šenillriie, v.a rubriiki nr 55.08 kuuluv
froteerätikuriie jms puuvillane froteeriie ja rubriiki 58.05
kuuluvad kangad:

puuvillane

Tüll jm võrkriie (v.a telgedel kootud, silmkoeline või
heegeldatud kangas), mustriga; käsi- või masinpitskangas, -
ribad või -motiivid:

2. Pits:

ex I. Käsipits:

v.a puuvillane, villane ja tehiskiust pits

II. Masinpits

Silmkoeline või heegeldatud kangas, ei elastne ega
kummeeritud:

3. Muudest tekstiilmaterjalidest:

I. Puuvillane

65 tonni

2 60.04

60.05

Alusrõivad, silmkoelised või heegeldatud, ei elastsed ega
kummeeritud:

1. Imikurõivad: tüdrukuterõivad kaubandusliku suuruseni
86 k.a:

I. T-särgid:

1. puuvillased

II. Kerged peenkoes džemprid ja pulloverid, kõrge,

rull- või polokaelusega:

1. puuvillased

III. Muu:

1. puuvillane

2. Muu:

IV. Muu:

d) puuvillased:

1. Meeste ja poiste:

bb) pidžaamad

2. Naiste, tüdrukute ja väikelaste:

aa) pidžaamad

bb) öösärgid

Ülerõivad jm tooted, silmkoelised või heegeldatud, ei
elastsed ega kummeeritud:

1. Ülerõivad ja rõivamanused:

II. Muu:

ex a) ülerõivad rubriiki nr 59.08 kuuluvatest

silmkoelistest või heegeldatud

6 tonni



tekstiilkangastest:

puuvillased

b) muu:

1. Imikurõivad, tüdrukuterõivad kaubandusliku suuruseni
86 k.a:

cc) puuvillased

2. Supelkostüümid ja -püksid:

bb) puuvillased

3. Spordirõivad:

bb) puuvillased

4. Muud ülerõivad:

cc) kleidid:

44. Puuvillased

dd) seelikud, sh püksseelikud:

33. Puuvillased

1. II. e) 4. ee) püksid:

ex 33. Muudest tekstiilmaterjalidest:

puuvillased

ff) ülikonnad ja komplektid (v.a suusaülikonnad), kostüümid,
meestele ja poistele:

ex 22. Muudest tekstiilmaterjalidest:

puuvillased

gg) ülikonnad ja komplektid (v.a suusaülikonnad),
kostüümid, naistele, tüdrukutele ja väikelastele:

44. Puuvillased

hh) mantlid, jakid (v.a anorakid, tuulepluusid, tuulejoped
jms) ja bleiserid:

44. Puuvillased

ijij) anorakid, tuulepluusid, tuulejoped jms:

ex 11. Villased või peentest loomakarvadest, puuvillased või
tehiskiududest:

puuvillased

kk) suusaülikonnad, kahe- või kolmeosalised:

ex 11. Villased või peentest loomakarvadest, puuvillased või
tehiskiududest:

puuvillased

ll) muud ülerõivad:

44. Puuvillased

5. Rõivamanused:

ex cc) muudest tekstiilmaterjalidest:

puuvillased

2. Muu

ex III. Muudest tekstiilmaterjalidest:

puuvillased

3 61.01 Meeste ja poiste ülerõivad:

1. Kauboistiilis rõivad jms rõivad kostümeerimiseks ja
mängimiseks, väiksema kaubandusliku suurusega kui
158; rõivad rubriiki nr 59.08, 59.11 või 59.12
kuuluvatest kangastest:

II. Muu:

ex a) mantlid:

puuvillased

ex b) muu:

puuvillane

10 tonni



61.02

2. Muu:

I. Töö- ja ametirõivad:

ex a) kombinesoonid, sh tunked trakside ja rinnatükiga:

puuvillased

b) muu:

puuvillane

II. Supelrõivad

ex b) muudest tekstiilmaterjalidest:

puuvillased

III. Supelmantlid, hommikumantlid, kodukuued jms
kodurõivad:

b) puuvillased

IV. Parkad, anorakid, tuulepluusid, tuulejoped jms:

b) puuvillased

V. Muu:

a) jakid (v.a tuulejoped) ja bleiserid:

3. Puuvillased

b) ülekuued, vihmamantlid jm mantlid; kuued ja keebid:

3. Puuvillased

c) ülikonnad ja komplektid (v.a suusaülikonnad):

3. Puuvillased

B. V. f) suusaülikonnad, kahe- või kolmeosalised:

ex 1. Villased või peentest loomakarvadest, puuvillased või
tehiskiududest:

puuvillased

g) muud rõivad:

3. Puuvillased

Naiste, tüdrukute ja väikelaste ülerõivad:

1. Imikurõivad; tüdrukuterõivad kaubandusliku suuruseni
86 k.a; kauboistiilis rõivad jms rõivad
kostümeerimiseks ja mängimiseks, väiksema
kaubandusliku suurusega kui 158:

I. Imikurõivad; tüdrukuterõivad kaubandusliku
suuruseni 86 k.a:

1. puuvillased

2. Muu:

I. Rõivad rubriiki nr 59.08, 59.11 või 59.12 kuuluvatest
kangastest:

ex a) mantlid:

puuvillased

ex b) muu:

puuvillane

II. Muu:

1. põlled, kombinesoonid, töökitlid jm töö- ja
ametirõivad (koduseks kasutamiseks sobivad või
mitte):

1. Puuvillased

2. supelrõivad:

ex 2. Muudest tekstiilmaterjalidest:

puuvillased

3. supelmantlid, hommikumantlid, kodukuued jms
kodurõivad:

2. Puuvillased

4. parkad, anorakid, tuulepluusid, tuulejoped jms:

2. Puuvillased



5. muu:

1. Jakid (v.a tuulejoped) ja bleiserid:

cc) puuvillased

2. Mantlid ja vihmamantlid, kuued ja keebid:

cc) puuvillased

3. Ülikonnad ja komplektid (v.a suusaülikonnad),
kostüümid:

cc) puuvillased

4. Kleidid:

ee) puuvillased

5. Seelikud, sh püksseelikud:

cc) puuvillased

8. Suusaülikonnad, kahe- või kolmeosalised:

ex aa) Villased või peentest loomakarvadest, puuvillased või
tehiskiududest:

puuvillased

8. Muud rõivad:

cc) puuvillased

4 61.03

61.04

Meeste ja poiste alusrõivad, sh kraed, maniskid ja kätised:

B. Pidžaamad:

II. Puuvillased

C. Muu:

II. Puuvillane

Naiste, tüdrukute ja väikelaste alusrõivad:

1. Imikurõivad; tüdrukuterõivad kaubandusliku suuruseni
86 k.a:

I. Puuvillased

2. Muu:

I. Pidžaamad ja öösärgid:

b) puuvillased

II. Muu:

b) puuvillane

3 tonni

5 60.04 Alusrõivad, silmkoelised või heegeldatud, ei elastsed ega
kummeeritud:

B. Muu:

IV. Muu:

b) sünteeskiududest:

1. Meeste ja poiste:

cc) aluspüksid ja püksikud

2. Naiste, tüdrukute ja väikelaste:

dd) aluspüksid ja püksikud

d) puuvillased:

1. Meeste ja poiste:

cc) aluspüksid ja püksikud

2. Naiste, tüdrukute ja väikelaste:

cc) aluspüksid ja püksikud

1 miljon
ühikut

6 39.02 Polümerisatsiooni- ja kopolümerisatsiooniproduktid (nt
polüetüleen, polütetrahaloetüleenid, polüisobutüleen,
polüstüreen, polüvinüülkloriid, polüvinüülatsetaat,
polüvinüülkloroatsetaat jm polüvinüüli derivaadid, polüakrüüli
ja polümetakrüüli derivaadid, kumaroonindeenvaigud)

12 000
tonni

7 45.02 Looduslik kork, klotside, tahvlite, lehtede või ribadena (sh
kuubikud või täisnurksed tahvlid, korkide või punnide
valmistamiseks mõõtu lõigatud)

1 tonn

8 45.03 Looduslikust korgist tooted 200 tonni

9 45.04 Aglomeeritud kork (sideainega või ilma) ning tooted sellest 500 tonni



C LISA

Protokolli nr 3 artiklis 3 nimetatud toodete loend

Tolli-
tariifi-
lagi
nr

Ühise
tolli-
tariifistiku
rubriigi nr

Kirjeldus Põhimaht
(1990)

1 55.05 Puuvill-lõng, jaemüügiks pakendamata 245 tonni

2 55.09 Muu puuvillane riie 245 tonni

3 56.07 Tehiskiududest (juppidest või jäätmetest) riie:

1. Sünteeskiududest

325 tonni

4 60.04 Alusrõivad, silmkoelised või heegeldatud, ei elastsed ega
kummeeritud:

2. Muu:

I. T-särgid

II. Kerged peenkoes džemprid ja pulloverid, kõrge, rull- või
polokaelusega:

1. puuvillased

2. sünteeskiududest

3. tehiskiududest

IV. Muu:

2. sünteeskiududest:

1. Meeste ja poiste:

aa) särgid

bb) muu

2. Naiste, tüdrukute ja väikelaste:

ee) muu

d) puuvillased:

1. Meeste ja poiste:

aa) särgid

dd) muu

2. Naiste, tüdrukute ja väikelaste:

dd) muu

814 000
ühikut

5 60.05 Ülerõivad jm tooted, silmkoelised või heegeldatud, ei
elastsed ega kummeeritud:

1. Ülerõivad ja rõivamanused:

I. Kampsunid ja pulloverid, villasisaldusega vähemalt 50%
massist ja toote massiga 600 g või rohkem;

kauboistiilis rõivad jms rõivad kostümeerimiseks ja

mängimiseks, väiksema kaubandusliku suurusega

kui 158:

1. kampsunid ja pulloverid, villasisaldusega vähemalt
50% massist ja toote massiga 600 g või rohkem

II. Muu:

2. muu:

4. Muud ülerõivad:

bb) kampsunid, pulloverid, käisteta

kampsunid, vestid, tvinsetid, kardiganid,

kodukuued ja džemprid:

11. Meeste ja poiste:

aaa) villased

bbb) peentest loomakarvadest

ccc) sünteeskiududest

625 000
ühikut



ddd) tehiskiududest

eee) puuvillased

22. Naiste, tüdrukute ja väikelaste:

aaa) villased

bbb) peentest loomakarvadest

ccc) sünteeskiududest

ddd) tehiskiududest

eee) puuvillased

6 61.01

61.02

Meeste ja poiste ülerõivad:

2. Muu:

V. Muu:

d) lühikesed püksid:

1. Villased või peentest loomakarvadest

2. Tehiskiududest

3. Puuvillased

e) pikad püksid:

1. Villased või peentest loomakarvadest

2. Tehiskiududest

3. Puuvillased

Naiste, tüdrukute ja väikelaste ülerõivad:

B. Muu:

II. Muu:

e) muu:

6. Pikad püksid ja laiad püksid:

aa) villased või peentest loomakarvadest

bb) tehiskiududest

cc) puuvillased

407 000
ühikut

7 60.05

61.02

Ülerõivad jm tooted, silmkoelised või heegeldatud, ei
elastsed ega kummeeritud:

1. Ülerõivad ja rõivamanused:

II. Muu:

b) muu:

4. Muud ülerõivad:

aa) pluusid ja särkpluusid, naistele,

tüdrukutele ja väikelastele:

22. Villased või peentest

loomakarvadest

33. Sünteeskiududest

44. Tehiskiududest

55. Puuvillased

Naiste, tüdrukute ja väikelaste ülerõivad:

2. Muu:

II. Muu:

e) muu:

7. Pluusid ja särkpluusid:

bb) tehiskiududest

cc) puuvillased

ex dd) muudest tekstiilmaterjalidest:

villased või peentest loomakarvadest

293 000
ühikut

8 61.03 Meeste ja poiste alusrõivad, sh kraed, maniskid ja kätised:

1. Särgid:

814 000
ühikut



I. Sünteeskiududest

II. Puuvillased

ex III. Muudest tekstiilmaterjalidest:

villased või peentest loomakarvadest

tehiskiududest

9 55.08

62.02

Froteerätikuriie jms puuvillane froteeriie

Voodiriided, laua-, vannitoa- ja köögitekstiil; kardinad jm
sisustuskaubad:

2. Muu:

III. Vannitoa- ja köögitekstiil:

1. puuvillane:

1. Froteerätikuriidest jms puuvillasest froteeriidest

325 tonni

10 61.05 Taskurätikud:

1. Puuvillased:

ex C. Muudest tekstiilmaterjalidest:

villased või peentest loomakarvadest

tehiskiududest

1,6 tonni

11 62.02 Voodiriided, laua-, vannitoa- ja köögitekstiil; kardinad jm
sisustuskaubad:

2. Muu:

I. Voodiriided:

a) puuvillased

ex c) muudest tekstiilmaterjalidest:

villased või peentest loomakarvadest

tehiskiududest

407 tonni

12 51.04

62.03

Tehiskiududest (juppidest) riie, sh riie rubriiki nr 51.01 või
51.01 kuuluvast monofilamendist või ribadest:

1. Sünteeskiududest riie:

III. Ribadest vms või polüetüleenist või

polüpropüleenist kangad laiusega:

1. vähem kui 3 m

Kotid kaupade pakendamiseks:

2. Muudest tekstiilmaterjalidest:

II. Muu:

b) kangast või sünteeskiududest:

1. Polüetüleen- või polüpropüleenribadest

325 tonni

13 62.02 Voodiriided, laua-, vannitoa- ja köögitekstiil jm
sisustuskaubad:

B. Muu:

II. Lauatekstiil:

a) puuvillane

ex c) muudest tekstiilmaterjalidest:

villane või peentest loomakarvadest

tehiskiududest

III. Vannitoa- ja köögitekstiil:

a) puuvillane:

2. Muu:

ex c) muudest tekstiilmaterjalidest:

villane või peentest loomakarvadest

tehiskiududest

245 tonni



14 59.04
millest
ex 59.04

Nöörid, nööristikud, köied ja trossid, põimitud või mitte:

sünteeskiududest

2 282
tonni
1 466
tonni

__________

PROTOKOLL NR 4
Lisakohustuste mehhanism ühenduse ja kolmandate riikide vaheliste kalastuskokkulepete raames

1. Käesolevaga seatakse ühenduse ja asjaomaste kolmandate riikide vahelistest kalastuskokkulepetest tulenevate kohustuste raames sisse
kolmanda riigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes kala püüdvate ühenduse liikmesriigi lippu kandvate laevade
lisatoimingute erisüsteem.

2. Toimingud, mida võib lõigetes 3 ja 4 sätestatud tingimustel ja piirangutega teostada lisaks kalapüügile, on seotud:

selliste kalastussaaduste töötlemisega, mille ühenduse liikmesriigi lippu kandvad laevad on püüdnud kõnealuse kolmanda riigi vetes
kalastuskokkuleppele vastava kalapüügi käigus, et turustada neid saadusi ühenduse turul ühise tollitariifistiku 3. peatükki kuuluvate rubriikide
raames,

ühise tollitariifistiku 3. peatüki alla kuuluvate kalastussaaduste peale- või ümberlaadimisega ühenduse liikmesriigi lippu kandva laeva pardale
kalastuskokkuleppega ettenähtud tegevuse raames, et neid saadusi vedada ja töödelda, eesmärgiga turustada neid ühenduse turul.

3. Lõikes 2 nimetatud toimingutega hõlmatud saaduste importimisel ühendusse kohaldatakse ühise tollitariifistiku tollimaksude täielikku või osalist
edasilükkamist või erilist maksusüsteemi selliste tingimuste ja täiendavate piirangute alusel, mis määratakse igal aastal kindlaks seoses
kõnealustest kokkulepetest ja nendega kaasnevatest üksikasjalikest eeskirjadest tulenevate kalastusvõimaluste hulgaga.

4. Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega enne 1. märtsi 1986 vastu selle süsteemi kohaldamise
üldeeskirjad ja eelkõige kriteeriumid kõnealuste koguste kindlaksmääramiseks ja jaotamiseks.

Selle süsteemi kohandused, mis omandatud kogemusi silmas pidades võivad vajalikuks osutuda, võetakse vastu samas korras.

Selle süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja asjakohased kogused võetakse vastu määruse (EMÜ) nr 3796/81 artiklis 33 sätestatud korras.

__________

PROTOKOLL NR 5
uute liikmesriikide osaluse kohta Euroopa Söe- ja Teraseühenduse fondides

Uute liikmesriikide sissemaksed Euroopa Söe- ja Teraseühenduse fondidesse on kindlaks määratud järgmiselt:

Hispaania Kuningriik: 54 400 000 eküüd,

Portugali Vabariik: 2 475 000 eküüd.

Need sissemaksed tehakse:

Hispaania Kuningriigi puhul kolme võrdse intressivaba aastamaksena alates 1. jaanuarist 1986,

Portugali Vabariigi puhul nelja võrdse intressivaba aastamaksena alates 1. jaanuarist 1986.

Iga osamakse tehakse kummagi uue liikmesriigi vabalt konverteeritavas valuutas.

__________

PROTOKOLL NR 6
ühinemisakti artiklis 34 nimetatud ja ühise tollitariifistiku alamrubriiki 87.02 A I b)

kuuluvate mootorsõidukite impordi suhtes Hispaanias kohaldatavate aastaste tariifikvootide kohta

1. Alates 1. jaanuarist 1986 avab Hispaania Kuningriik aastased tariifikvoodid, mida kohaldatakse ühise tollitariifistiku alamrubriiki 87.02 A I b)
kuuluvate ja praeguse koosseisuga ühendusest pärinevate reisijateveoks kasutatavate säde- või survesüütega sisepõlemismootoriga
mootorsõidukite, välja arvatud busside impordi suhtes. Selle tariifikvoodi piires kohaldatavaks tollimaksumääraks kinnitatakse 17,4%. See
tariifikvoot kaotatakse 31. detsembril 1988.

Tariifikvoodi põhimahuks kinnitatakse 32 000 mootorsõidukit. Seda suurendatakse 36 000 ühikuni 1. jaanuaril 1987 ja 40 000 ühikuni 1. jaanuaril
1988.

2. Aastamahud jagatakse kahte ossa.

Esimene osa jagatakse silindrimahu järgi omakorda nelja klassi:

vähem kui 1275 cm³,

alates 1275 kuni 1990 cm³ k.a,

rohkem kui 1990 kuni 2600 cm³ k.a,

rohkem kui 2600 cm³.

Teine osa moodustab reservi.



Esimese osa jaotus kinnitatakse järgmiselt:

1. 1986. aastaks: 28 000 ühikut, millest:

3 000 ühikut klassile vähem kui 1275 cm³,

000 ühikut klassile alates 1275 kuni 1990 cm³ k.a,

11 000 ühikut klassile rohkem kui 1990 kuni 2600 cm³ k.a,

1 000 ühikut klassile rohkem kui 2600 cm³;

2. 1987. aastaks: 32 000 ühikut, millest:

3 400 ühikut klassile vähem kui 1275 cm³,

14 850 ühikut klassile alates 1275 kuni 1990 cm³ k.a,

12 600 ühikut klassile rohkem kui 1990 kuni 2600 cm³ k.a,

1 150 ühikut klassile rohkem kui 2600 cm³;

3. 1988. aastaks: 36 000 ühikut, millest:

3 850 ühikut klassile vähem kui 1275 cm³,

16 700 ühikut klassile alates 1275 kuni 1990 cm³ k.a,

14 150 ühikut klassile rohkem kui 1990 kuni 2600 cm³ k.a,

1 300 ühikut klassile rohkem kui 2600 cm³.

Aastareserv 4000 sõidukit nii 1986., 1987. kui ka 1988. aastaks hõlmab igasuguse silindrimahuga sõidukite importi. Selle reservi kasutamine piirdub
siiski Itaaliast ja Ühendkuningriigist pärinevate mootorsõidukitega, kusjuures kummalegi kõnealustest liikmesriikidest on määratud 2000 sõidukit.

3. Aastase tariifikvoodi kasutamise ja kohaldamisega seotud sätted tagavad kõikidele praeguse koosseisuga ühenduses ehitatud mootorsõidukitele
võrdse ja pideva juurdepääsu ning nimetatud tariifikvoodile kehtestatud tollimaksumäära katkematu kohaldamise kõikide praeguse koosseisuga
ühenduse tootjate suhtes kuni tariifikvoodi ammendumiseni. Need sätted tagavad iga aasta lõpuks kvoodimahu täieliku ammendumise.

Hispaania Kuningriik ja komisjon vaatavad enne iga aasta 1. oktoobrit üheskoos üle aastase tariifikvoodi kasutamise olukorra.

4. Hispaania Kuningriik edastab komisjonile iga aasta 15. märtsil, 15. mail, 15. juulil, 15. septembril, 15. novembril ja 15. jaanuaril järgmised
andmed:

kvoodi iga osa ammendatuse määr,

kvoodiosade mahtude igasugune suurenemine, mis tuleneb reservist väljavõtmisest,

tagastused reservi,

reservi olukord,

kõik muud andmed, mida komisjon peab vajalikuks.

5. Enne kui Hispaania Kuningriik jõustab mõne käesoleva protokolli mis tahes vormis rakendusakti, kaasa arvatud dekreet, direktiiv või
haldusjuhend, tuleb selline õigusakt kõigepealt esitada komisjonile, et oleks võimalik kontrollida selle vastavust lepingule, ühinemisaktile ja
eelkõige käesolevale protokollile. Hispaania Kuningriik teatab komisjonile igast muudatusest sellise õigusakti tekstis.

__________

PROTOKOLL NR 7
Hispaania koguseliste kvootide kohta

1. Artiklis 43 nimetatud kvoodid on üldkvoodid ja need avatakse ilma diskrimineerimiseta kõikidele praegustele liikmesriikidele. Need on avatud
kõikidele ettevõtjatele ilma piiranguteta.

2. Kvoodid avatakse kalendriaasta alguses ühes osas.

Hispaania Kuningriik võib need kvoodid avada siiski kahes võrdses osas, kusjuures teine osa algab teisest poolaastast. Sel juhul kantakse esimese osa
jääk edasi teise ossa, et järgida aastast kogumahtu.

3. Hispaania Kuningriik teatab komisjonile igal aastal või igal poolaastal kvootide avamisest ja avaldab need ametlikult.

4. Litsentsitaotluse esitamise tähtaeg on vähemalt neli nädalat alates avaldamisest või teatamisest; kui see tähtaeg on möödunud, annab
Hispaania Kuningriik litsentsid kõige rohkem 20tööpäevase ajavahemiku jooksul.

5. Impordilitsents kehtib vähemalt kuus kuud.

6. Hispaania Kuningriik esitab komisjonile iga poole aasta tagant andmed kvootide ammendatuse kohta.

__________

PROTOKOLL NR 8
Hispaania patentide kohta



1. Hispaania Kuningriik kohandab ühinemisel oma patendialaseid õigusakte nii, et need oleksid kooskõlas kaupade vaba liikumise põhimõtete ja
ühenduses saavutatud tööstusomandi kaitstuse tasemega, eelkõige lepingulisi litsentse käsitlevate eeskirjade, ainuõiguslike sundlitsentside,
patentide kasutamise kohustuse ja impordipatentide vallas.

Selleks seatakse komisjoni teenistuste ja Hispaania ametiasutuste vahel sisse tihe koostöö; see hõlmab ka probleeme, mis on seotud üleminekuga
kehtivalt Hispaania õiguselt uuele õigusele.

2. Hispaania Kuningriik sätestab oma siseriiklikus õiguses tõendamiskohustuse ülemineku vastavalt ühenduse patente käsitleva 15. detsembri
1975. aasta Luxembourgi konventsiooni artiklile 75.

Seda sätet kohaldatakse ühinemisel uute tehnoloogiapatentide suhtes, mille registreerimise taotlus esitatakse alates ühinemise kuupäevast.

Patentide suhtes, mille registreerimise taotlus on esitatud enne seda kuupäeva, kohaldatakse kõnealust sätet hiljemalt alates 7. oktoobrist 1992.

Seda sätet siiski ei kohaldata, kui hageja patenditud tehnoloogia kasutamise teel saadava tootega samase toote valmistamistehnoloogia teise patendi
omaniku vastu on hageja õiguste rikkumise puhul algatatud menetlus, kui see teine patent väljastati enne ühinemise kuupäeva. Sellele vaatamata
tunnistab Hispaania Kuningriik alates ühinemisest oma kehtiva patendiseaduse artikli 273 kehtetuks.

Juhtudel, kui tõendamiskohustuse üleminekut ei kohaldata, nõuab Hispaania Kuningriik patendi omanikult ka edaspidi oma õiguste rikkumise kohta
tõendite esitamist. Ent Hispaania Kuningriik kehtestab kõikide nende juhtude suhtes 7. oktoobril 1992 jõustuva uue siseriikliku õigusaktiga
"arestimiseks-kirjeldamiseks" nimetatava kohtumenetluse.

"Arestimine-kirjeldamine" tähendab eelmistes lõigetes osutatud süsteemi kuuluvat menetlust, mille alusel võib iga isik, kellel on õigus esitada
rikkumise puhul hagi, nõuda, et pärast tema taotluse põhjal kohtuotsuse tegemist koostaksid kohtutäitur ja teda abistavad eksperdid väidetava rikkuja
valdustel kõnealuste protsesside üksikasjaliku kirjelduse, tehes eelkõige valguskoopiaid tehnilistest dokumentidest, koos tegeliku arestimisega või
ilma. Selle kohtuotsusega võidakse ette näha kautsjoni maksmine, mis on mõeldud väidetavale rikkujale kahjude korvamiseks, kui "arestimine-
kirjeldamine" põhjustab kahju.

3. Hispaania Kuningriik ühineb Euroopa patente käsitleva 5. oktoobri 1973. aasta Müncheni konventsiooniga kohta nõutava tähtaja jooksul, et tal
oleks üksnes keemia- ja farmaatsiatoodete osas võimalik tugineda nimetatud konventsiooni artikli 167 sätetele.

Sellega seoses ja võttes arvesse lõikest 1 tulenevate Hispaania Kuningriigi kohustuse täitmist, võtavad ühenduse liikmesriigid kui Müncheni
konventsiooni osalejad endale kohustuse teha kõik tagamaks, et juhul kui Hispaania Kuningriik esitab nimetatud konventsiooni kohase taotluse,
pikendatakse konventsiooni artiklis 167 sätestatud reservi kehtivust rohkem kui 7. oktoobrini 1987 vastavalt Müncheni konventsioonis sätestatud
maksimumperioodile. Kui eespool osutatud reservi kehtivust ei pikendata, võib Hispaania Kuningriik tugineda Müncheni konventsiooni artiklile 174,
eeldusel et Hispaania Kuningriik ühineb selle konventisooniga igal juhul hiljemalt 7. oktoobril 1992.

4. Eespool nimetatud erandi kehtivuse lõppemisel ühineb Hispaania Kuningriik Luxembourgi konventsiooniga ühenduse patentide kohta.

Hispaania Kuningriik võib tugineda nimetatud konventsiooni artikli 95 lõikele 4, et teha puhttehnilised kohandused, mille on vajalikuks muutnud tema
ühinemine nimetatud konventsiooniga, eeldusel et selline tuginemine ei lükka ühelgi juhul Hispaania Kuningriigi ühinemist Luxembourgi
konventsiooniga edasi rohkem kui eespool nimetatud kuupäevani.

__________

PROTOKOLL NR 9
Hispaania ja praeguse koosseisusuga ühenduse vahelise tekstiiltoodetega kauplemise kohta

Artikkel 1

Hispaania Kuningriik kontrollib artiklites 2, 3 ja 4 sätestatud tingimustel kuni 31. detsembrini 1989 A lisas esitatud loendis nimetatud toodete eksporti
praegustesse liikmesriikidesse selles loendis näidatud koguste põhjal.

Artikkel 2

Ühendus ja Hispaania Kuningriik seavad artikli 1 kohaldamise ajaks sisse halduskoostöö B lisas määratletud tingimustel.

Artikkel 3

Pärast komisjoni eelnevat teavitamist võib Hispaania Kuningriik kohaldada A lisas esitatud loendis nimetatud toodete ekspordi suhtes praegustesse
liikmesriikidesse C lisas sätestatud paindlikkussätteid.

Artikkel 4

Komisjon ja Hispaania Kuningriigi pädevad asutused peavad omavahel vajaduse korral asjakohaselt nõu, et vältida selliste olukordade tekkimist, mis
võivad muuta vajalikuks toetumise kaitsemeetmetele.

Artikkel 5

1. Kui A lisas esitatud kogused on saavutatud või kui B lisa punktis 1 loetletud toodete impordis praegustesse liikmesriikidesse täheldatakse äkilisi
ja olulisi kõrvalekaldeid tavapärastest kaubavoogudest, määrab komisjon asjaomase liikmesriigi taotlusel ja ühinemisakti artikli 379 lõikes 2
sätestatud erakorralise menetluse kohaselt kindlaks sellised kaitsemeetmed, mida ta peab vajalikuks.

2. Kui B lisa punktis 9 loetletud toodete impordis Hispaaniasse täheldatakse äkilisi ja olulisi kõrvalekaldeid tavapärastest kaubavoogudest, määrab
komisjon asjaomase Hispaania Kuningriigi taotlusel ja ühinemisakti artikli 379 lõikes 2 sätestatud erakorralise menetluse kohaselt kindlaks
sellised kaitsemeetmed, mida ta peab vajalikuks.



A LISA

Artiklis 1 sätestatud loend

Liik

Ühise
tolli-
tariifistiku
rubriigi nr

NIMEXE-
kood
(1985)

Kirjeldus Ühik 1986 1987 1988 1989

1 55.05 55.05-13,
19, 21,
25, 27,
29, 33,
35, 37,
41, 45,
46, 48,
51, 53,
55, 57,
61, 65,
67, 69,
72, 78,
81, 83,
85, 87

Puuvill-lõng, jaemüügiks
pakendamata

Tonn 23
791

26
408

29
481

34
317

6 61.01

B. V. d) 1

2

3

e) 1

2

3

61.02

B. V. e) 6
aa)

bb)

cc)

61.02-62,
64, 66,
72, 74, 76

61.02-66,
68, 72

Meeste ja poiste ülerõivad:

Naiste, tüdrukute ja
väikelaste ülerõivad:

B. Muu:

Meeste ja poiste kootud
põlvpüksid, lühikesed
püksid ja pikad püksid (sh
laiad püksid); naiste,
tüdrukute ja väikelaste
kootud pikad püksid ja laiad
püksid, villased, puuvillased
või tehiskiududest

1
000
tükki

9
623

10
682

12
071

13
881

13 60.04

B. IV. b)
1 cc)

2 dd)

d) 1 cc)

2 cc)

60.04-48,
56, 75, 85

Alusrõivad, silmkoelised või
heegeldatud, ei elastsed ega
kummeeritud:

Meeste ja poiste aluspüksid
ja püksikud, naiste,
tüdrukute ja väikelaste (v.a
imikud) aluspüksid ja
püksikud, silmkoelised või
heegeldatud, puuvillased või
sünteeskiududest

1
000
tükki

48
287

53
599

60
567

69
652

20 62.02

B. I. a)

b) 62.02-12,
13, 19

Voodiriided, laua-,
vannitoa- ja köögitekstiil;
kardinad jm
sisustuskaubad:

B. Muu:

Voodiriided, kootud

Tonn 1
837

2
039

2
304

2
650

22 56.05

A. 56.05-03,
05, 07,
09, 11,
13, 15,
19, 21,
23, 25,
28, 32,
34, 36,
38, 39,
42, 44,
45, 46, 47

Tehiskiududest (juppidest
või jäätmetest) lõng,
jaemüügiks pakendamata:

1. Sünteeskiududest:

Lõng sünteeskiudude
juppidest või jäätmetest,
jaemüügiks pakendamata

Tonn 3
958

4
393

4
964

5
709

B LISA

Artiklis 2 sätestatud halduskoostöö

HISPAANIAST PÄRINEVATE TEKSTIILTOODETE EKSPORT



1. Halduskoostöökorra alla kuuluvate toodete loend:

Liik Ühise
tollitariifistiku
rubriigi nr

NIMEXE-kood

(1985)

Kirjeldus Ühik

1 55.05 55.05-13, 19, 21, 25,
27, 29, 33, 35, 37, 41,
45, 46, 48, 51, 53, 55,
57, 61, 65, 67, 69, 72,
78, 81, 83, 85, 87

Puuvill-lõng, jaemüügiks
pakendamata

Tonn

2 55.09

55.09-03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 19,
21, 29, 32, 34, 35, 37,
38, 39, 41, 49, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 59,
61, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 73, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 98,
99

55.09-06, 07, 08, 09,
51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 59, 61, 63, 64, 65,
66, 67, 70, 71, 73, 83,
84, 85, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 98, 99

Muu puuvillane riie:

Muu puuvillane riie kui marli,
froteeriie, kitsasriie, karusriie,
šenillriie, tüll ja muu võrkriie:

1. millest muu kui
pleegitamata või pleegitatud

Tonn

3 56.07

A. 56.07-01, 04, 05, 07,
08, 10, 12, 15, 19, 20,
22, 25, 29, 30, 31, 35,
38, 39, 40, 41, 43, 45,
46, 47, 49

56.07-01, 05, 07, 08,
12, 15, 19, 22, 25, 29,
31, 35, 38, 40, 41, 43,
46, 47, 49

Tehiskiududest (juppidest või
jäätmetest) riie:

1. Sünteeskiududest:

Muu sünteeskiududest (juppidest
või jäätmetest) riie kui kitsasriie,
karusriie (sh froteeriie) ja
šenillriie:

a) millest muu kui pleegitamata
või pleegitatud

Tonn

4 60.04

B. I.

II. a)

b)

c)

IV. b) 1 aa)

dd)

2 ee)

d) 1 aa)

dd)

2 dd)

60.04-19, 20, 22, 23,
24, 26, 41, 50, 58, 71,
79, 89

Alusrõivad, silmkoelised või
heegeldatud, ei elastsed ega
kummeeritud:

Särgid, T-särgid, kerged peenkoes
džemprid ja pulloverid, kõrge, rull-
või polokaelusega, alussärgid jms,
silmkoelised või heegeldatud, ei
elastsed ega kummeeritud, v.a
imikurõivad, puuvillased või
sünteeskiududest; T-särgid kerged
peenkoes džemprid ja pulloverid,
kõrge, rull- või polokaelusega,
tehiskiududest, v.a imikurõivad

1 000
tükki

5 60.05

A. I.

II. b) 4 bb)
11 aaa)

bbb)

ccc)

ddd)

eee)

22 bbb)

ccc)

ddd)

eee)

fff)

60.05-01, 31, 33, 34,
35, 36, 39, 40, 41, 42,
43

Ülerõivad jm tooted, silmkoelised
või heegeldatud, ei elastsed ega
kummeeritud:

1. Ülerõivad ja rõivamanused:

Kampsunid, pulloverid, käisteta
kampsunid, vestid, tvinsetid,
kardiganid, kodukuued ja
džemprid, silmkoelised või
heegeldatud, ei elastsed ega kum-
meeritud, villased, puuvillased või
tehiskiududest

1 000
tükki

6 61.01 Meeste ja poiste ülerõivad: 1 000
tükki



B. V. d) 1

2

3

e) 1

2

3

61.02

B. V. e) 6 aa)

bb)

cc)

61.02-62, 64, 66, 72,
74, 76

61.02-66, 68, 72

Naiste, tüdrukute ja väikelaste
ülerõivad:

B. Muu:

Meeste ja poiste kootud
põlvpüksid, lühikesed püksid ja
pikad püksid (sh laiad püksid);
naiste, tüdrukute ja väikelaste
kootud pikad püksid ja laiad
püksid, villased, puuvillased või
tehiskiududest

13 60.04

B. IV. b) 1
cc)

2 dd)

d) 1 cc)

2 cc)

60.04-48, 56, 75, 85

Alusrõivad, silmkoelised või
heegeldatud,
ei elastsed ega kummeeritud:

Meeste ja poiste aluspüksid ja
püksikud, naiste, tüdrukute ja
väikelaste (v.a imikud) aluspüksid
ja püksikud, silmkoelised või
heegeldatud, puuvillased või
sünteeskiududest

1 000
tükki

20 62.02

B. I. a)

c) 62.02-12, 13, 19

Voodiriided, laua-, vannitoa- ja
köögitekstiil; kardinad jm
sisustuskaubad:

B. Muu:

Voodiriided, kootud

Tonn

22 56.05

A.
56.05-03, 05, 07, 09,
11, 13, 15, 19, 21, 23,
25, 28, 32, 34, 36, 38,
39, 42, 44, 45, 46, 47

56.05-21, 23, 25, 28,
32, 34, 36

Tehiskiududest (juppidest või
jäätmetest) lõng, jaemüügiks
pakendamata:

1. Sünteeskiududest:

Lõng sünteeskiudude juppidest või
jäätmetest, jaemüügiks
pakendamata:

1. millest akrüülidest

Tonn

23 56.05

B.
56.05-51, 55, 61, 65,
71, 75, 81, 85, 91, 95,
99

Tehiskiududest (juppidest või
jäätmetest) lõng, jaemüügiks
pakendamata:

2. Tehiskiududest:

Lõng tehiskiudude juppidest või
jäätmetest, jaemüügiks
pakendamata:

Tonn

2. Hispaania pädevad asutused väljastavad ekspordilitsentsi selliste tekstiiltoodete igasuguseks ekspordiks, mis kuuluvad punktis 1 nimetatud
liikide, ühise tollitariifistiku rubriikide ja NIMEXE-koodide alla, pärinevad Hispaaniast ja on mõeldud praegustesse liikmesriikidesse saatmiseks
eesmärgiga need lõplikult importida.

3. Punktis 2 nimetatud ekspordilitsentsi esitamisel väljastavad Hispaania pädevad asutused ekspordilitsentside sertifikaadid.

Need sertifikaadid sisaldavad eelkõige andmeid, mis peavad olema esitatud punktis 6 nimetatud impordideklaratsioonil või -taotlusel.

4. Hispaania pädevad asutused teatavad komisjonile iga kvartali esimese 10 päeva jooksul liikmesriikide ja tooteliikide lõikes:

1. kogustest, millele on eelnenud kvartali jooksul väljastatud ekspordisertifikaadid;

2. punktis a nimetatud ajavahemikule eelnenud kvartali jooksul toimunud ekspordist.

5. Samuti teatavad Hispaania pädevad asutused kord kvartalis komisjonile ja praeguste liikmesriikide pädevatele asutustele aegunud
ekspordilitsentside sertifikaatide seerianumbrid ja kõik muud andmed, mida nad peavad asjakohaseks.

6. Praeguse halduskoostööga hõlmatud toodete lõplikuks impordiks praegusesse liikmesriiki on vaja esitada impordidokument. Kooskõlas kehtivate
siseriiklike õigusaktidega väljastab või kinnitab impordiliikmesriigi pädev asutus selle dokumendi tasuta kõikide taotletud koguste suhtes kõige
rohkem viie tööpäeva jooksul alates sellest, kui mõni liikmesriikide importija, olenemata tema asukohast ühenduses, on esitanud deklaratsiooni
või lihtsalt taotluse. Kõnealune impordidokument väljastatakse või kinnitatakse üksnes Hispaania pädevate asutuste väljastatud ekspordilitsentsi
sertifikaadi esitamisel.

Importija deklaratsioonis või taotluses sisalduvad:

1. importija ja eksportija nimi ja aadress;

2. tootekirjeldus koos:

tootenimetusega,



punktis 1 esitatud loendi 1. tulbas osutatud tooteliigi numbriga,

ühise tollitariifistiku rubriigi numbri või siseriikliku väliskaubandusstatistika kaupade nomenklatuuri viitenumbriga,

päritoluriigiga;

3. tooteandmed punktis 1 esitatud loendi 5. tulbas osutatud ühikutes;

4. kehtestatud impordikuupäev või -kuupäevad.

Impordiliikmesriik võib nõuda lisaandmete esitamist, mis ei või aga põhjustada impordi tõkestamist.

Käesolev punkt ei takista kõnealuste toodete lõplikku importi, kui impordiks mõeldud toodete kogus tervikuna ületab impordidokumendis nimetatud
koguse vähem kui 5%.

7. Kui impordidokumenti taotletakse kogusele, mis on ekspordilitsentsi sertifikaadile märgitud kogusest väiksem, tagastatakse sertifikaat
importijale koos tagaküljele tehtud märkega koguse kohta, mille suhtes impordidokument oli väljastatud.

8. Praegused liikmesriigid teatavad komisjonile iga kvartali esimese 10 päeva jooksul tooteliikide lõikes:

1. kogustest, mille suhtes on eelnenud kvartali jooksul väljastatud või kinnitatud impordidokumendid;

2. punktis a nimetatud ajavahemikule eelnenud kvartali jooksul toimunud impordist.

ÜHENDUSEST PÄRINEVATE TEKSTIILTOODETE IMPORT HISPAANIASSE

9. Halduskoostöökorra alla kuuluvate toodete loend:

Ühise
tolli-
tariifistiku
rubriigi nr

NIMEXE-kood

(1985)
Kirjeldus Ühik

55.05

55.06

55.05-13, 19, 21, 25, 27,
29, 33, 35, 37, 41, 45, 46,
48, 51, 53, 55, 57, 61, 65,
67, 69, 72, 78, 81, 83, 85,
87

55.06-10, 90

Puuvill-lõng, jaemüügiks pakendamata

Puuvill-lõng, jaemüügiks pakendatud

Tonn

55.09

55.09-03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 21, 29, 32,
34, 35, 37, 38, 39, 41, 49,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
59, 61, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 73, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 98, 99

Muu puuvillane riie:

Muu puuvillane riie kui marli, froteeriie,
kitsasriie, karusriie, šenillriie, tüll ja
muu võrkriie:

Tonn

ex 62.02

A. II.

62.02

B. I. a)

II. a)

III. a)

62.02

B. IV. a)

62.03

62.05

C.

ex 62.05

A.

ex 62.05

B.

ex 62.05

E.

Ex 62.02-09

62.02-12, 13, 40, 42, 44,
46, 51, 59, 71, 72, 74

62.02-83, 85

62.03-11, 13, 15, 17, 20,
30, 40, 51, 59, 97, 98

62.05-20

ex 62.05-01

ex 62.05-10

ex 62.05-93

ex 62.05-95

ex 62.05-99

Võrkkardinad, v.a silmkoelised või
heegeldatud, puuvillased

Voodiriided, laua-, vannitoa- ja
köögitekstiil, v.a silmkoeline või
heegeldatud, puuvillane

Kardinad ja sisustuskaubad, v.a
silmkoelised või heegeldatud,
puuvillased

Kotid kaupade pakendamiseks, v.a
silmkoelised või heegeldatud

Põranda-, nõudepesu-, tolmulapid jms,
v.a silmkoelised või heegeldatud

Muud valmistooted, v.a silmkoelised või
heegeldatud, puuvillased, sh
lõikemustrid rõivaste valmistamiseks

Tonn

10. Punktis 9 nimetatud ja liikmesriikidest pärinevate toodete importimiseks Hispaaniasse on vaja esitada impordidokument. Kooskõlas kehtivate
siseriiklike õigusaktidega väljastab või kinnitab selle dokumendi Hispaania pädev asutus tasuta kõikide taotletud koguste suhtes kõige rohkem
viie tööpäeva jooksul alates sellest, kui mõni liikmesriikide importija, olenemata tema asukohast ühenduses, on esitanud deklaratsiooni või
lihtsalt taotluse.



Importija deklaratsioonis või taotluses sisalduvad:

5. importija ja eksportija nimi ja aadress;

6. tootekirjeldus koos:

tootenimetusega,

punktis 1 esitatud loendi 1. tulbas osutatud tooteliigi numbriga,

ühise tollitariifistiku rubriigi numbri või siseriikliku väliskaubandusstatistika kaupade nomenklatuuri viitenumbriga,

päritoluriigiga;

7. tooteandmed punktis 1 esitatud loendi 5. tulbas osutatud ühikutes;

8. kehtestatud impordikuupäev või -kuupäevad.

Hispaania Kuningriik võib nõuda lisaandmete esitamist, mis ei või aga põhjustada impordi tõkestamist.

Käesolev punkt ei takista kõnealuste toodete lõplikku importi, kui impordiks mõeldud toodete kogus tervikuna ületab impordidokumendis nimetatud
koguse vähem kui 5%.

11. Hispaania Kuningriik teatab komisjonile toimunud impordist, mis on väljendatud punktis 9 esitatud loendi 4. tulbas osutatud ühikutes ja esitatud
ühise tollitariifistiku rubriikide, NIMEXE-koodide ja päritoluliikmesriikide lõikes, asjakohasele kvartalile järgneva teise kvartali esimese 10 päeva
jooksul.

Ühissätted

12. Komisjon ja Hispaania ametiasutused kontrollivad vähemalt kord kvartalis oma kaubanduse olukorda ja väljavaateid, et olukorda põhjalikult
analüüsida.

C LISA

Artikliga 3 ettenähtud paindlikkussätted

Käesoleva protokolli artikliga 3 ettenähtud paindlikkussätted määratakse kindlaks järgmise korra kohaselt:

mis tahes aasta jooksul kasutamata jäetud koguste edasikandmine järgneva aasta vastavatesse kogustesse kuni 9% ulatuses tegeliku
kasutamisaasta asjakohastest kogustest;

mis tahes aasta jooksul järgnevaks aastaks kinnitatud koguste osa ennetähtaegne kasutamine kuni 5% ulatuses kasutamisaasta asjakohastest
kogustest. Selline ennetähtaegne eksport arvatakse maha vastavatest järgnevaks aastaks kinnitatud kogustest.

__________

PROTOKOLL NR 10
Hispaania raua- ja terasetööstuse ümberkorraldamise kohta

1. Hispaania raua- ja terasetööstuse ettevõtjate ümberkorraldamise kavade tulemuseks peaks olema olukord, kus Hispaania raua- ja
terasetööstuse kuumvaltsitud ESTÜ toodete tootmisvõimsus ei ületa artiklis 52 nimetatud ajavahemiku lõpus 18 miljonit tonni, ning need kavad
peaksid vastama viimastele enne ühinemist vastuvõetud terasetööstuse üldeesmärkidele.

2. Alates ühinemise kuupäevast hindavad komisjon ja Hispaania valitsus üheskoos Hispaania valitsuses juba heaks kiidetud ja komisjonile
ametlikult 24. juulil ja 1. augustil 1984 edastatud kavade täitmise ulatust ning nende kavadega seotud raua- ja terasetööstuse ettevõtjate
elujõulisust.

3. Kui nende ettevõtjate elujõulisus ei ole rahuldavalt tagatud kõige rohkem kolme aasta möödudes ühinemisest, teeb komisjon pärast Hispaania
valitsuse arvamuse kättesaamist esimese aasta lõpus pärast ühinemist ettepaneku neid kavasid täiendada, et võimaldada nendel ettevõtjatel
saavutada elujõuline seisund kõnealuste kavade lõppemise tähtpäevaks.

4. Alates ühinemise kuupäevast hindavad komisjon ja Hispaania valitsus samuti nende ettevõtjate elujõulisust, kellele ei ole punktis 2 nimetatud
kavadega pärast ühinemise kuupäeva toetust ette nähtud. Kui nende ettevõtjate elujõulisus ei ole rahuldavalt tagatud hiljemalt kolme aasta
möödudes ühinemisest, paneb komisjon pärast Hispaania valitsuse arvamuse kättesaamist esimese ühinemisjärgse aasta lõpus ette
ümberkorraldusmeetmed, et võimaldada nendel ettevõtjatel saavutada elujõuline seisund hiljemalt eespool nimetatud kolmeaastase
ajavahemiku lõpuks.

5. Kõikidest sellistest toetustest Hispaania raua- ja terasetööstusele, mis moodustavad osa punktis 3 sätestatud kavatäiendustest või punktis 4
sätestatud meetmetest, teatab Hispaania valitsus eelnevalt ja mitte hiljem kui esimese ühinemisjärgse aasta lõpus komisjonile. Hispaania
valitsus ei rakenda oma projekte ilma komisjoni loata.

Komisjon hindab neid projekte käesoleva protokolli lisas määratletud kriteeriumide põhjal ja korras.

6. Ühinemisakti artiklis 52 nimetatud ajavahemiku jooksul peaksid ESTÜ raua- ja terasetoodete tarned Hispaaniast ülejäänud ühendusse vastama
järgmistele tingimustele:

1. Esimese aasta jooksul pärast ühinemist jäävad Hispaania tarned ülejäänud ühendusse mahu piiresse, mille komisjon on kinnitanud pärast kokku
leppimist Hispaania valitsusega ja konsulteerimist nõukoguga ühinemiseelsel aastal. Kui selles küsimuses ühinemise kuupäevaks kokkuleppele
ei jõuta, kinnitab komisjon nõukogu nõusolekul tarnete mahu hiljemalt kahe kuu jooksul pärast ühinemise kuupäeva.

Et need tarned tuleb pärast üleminekukorra lõppemist igal juhul piirangutest vabastada, võib nende mahtu kooskõlalise ülemineku saavutamiseks
suurendada enne nimetatud korra lõppemist, võttes lähtepunktiks esimese aasta mahu.



Igasugused mahusuurendused põhinevad:

Hispaania ümberkorralduskavade teostamisel tehtud edusammudel, võttes arvesse ettevõtjate elujõulisuse taastamisele olulisi tegureid ja
sellise elujõulisuse saavutamiseks vajalikke meetmeid, ning

ühenduse raua- ja terasetööstuses pärast ühinemist kehtivatel meetmetel, et Hispaaniat ei koheldaks ebasoodsamalt kui kolmandaid riike;

2. Käesolevaga kohustub Hispaania valitsus rakendama ühinemisel omal vastutusel ja kokkuleppel komisjoniga ülejäänud ühenduse turule
tehtavate tarnete järelevalvemehhanismi, et tagada punkti a kohaselt kokku lepitud või kehtestatud koguseliste kohustuste range järgimine.

See mehhanism peab olema kooskõlas kõikide muude turu järelevalve meetmetega, mida võidakse vastu võtta kolme ühinemise kuupäevale järgneva
aasta jooksul, ega või kahjustada kokkulepitud koguste tarnimise võimalust.

Komisjon teavitab korrapäraselt nõukogu selle mehhanismi usaldusväärsusest ja tõhususest. Kui see mehhanism osutub ebarahuldavaks, võtab
komisjon nõukogu nõusolekul asjakohaseid meetmeid.

LISA

Toetuste hindamise kord ja kriteeriumid

1. Kogu raua- ja terasetööstusele antavat abi, mida mis tahes kujul rahastatakse Hispaania riigi poolt või riiklike vahendite kaudu, võib pidada
ühisturu korrapärase toimimisega kooskõlas olevateks üksnes juhul, kui see vastab punktis 2 sätestatud üldeeskirjadele ja punktide 3-6
sätetele. Sellist abi võib anda üksnes käesolevas lisas sätestatud korras.

Abi mõiste hõlmab piirkondlike või kohalike organite antud abi ning abimeetmeid, mis sisalduvad Hispaania riigi otseselt või kaudselt kontrollitavate
raua- ja terasetööstuse ettevõtjate suhtes Hispaania riigi võetud rahastamismeetmetes ning mida turumajanduse normaalsete ettevõtlustavade
kohaselt ei käsitleta riskikapitali eraldamisena.

2. Hispaania raua- ja terasetööstusele antavat abi võib pidada ühisturu korrapärase toimimisega kooskõlas olevateks tingimusel, et:

abisaaja ettevõtja või kontsern rakendab süstemaatilist ja täpset ümberkorraldusprogrammi, mis hõlmab ümberkorralduse erinevaid külgi
(kaasajastamine, võimsuse vähendamine ja vajaduse korral rahanduslik ümberkorraldamine) ja mille abil on võimalik abisaaja
konkurentsivõime ja rahaline elujõulisus ilma abita taastada tavalistes turutingimustes hiljemalt üleminekukorra lõpuks,

nimetatud ümberkorraldusprogrammi tulemuseks on abisaaja ettevõtja või kontserni üldise tootmisvõimsuse vähenemine ja sellega ei nähta
ette tootmisvõimsuse suurendamist selliste tooteliikide osas, mille turg ei kasva,

terasetööstuse ettevõtjatele antava abi suurust ja sagedust vähendatakse järk-järgult,

kõnealune abi ei põhjusta konkurentsimoonutusi ega mõjuta kauplemistingimusi määral, mis oleks vastuolus ühiste huvidega,

abi kinnitatakse hiljemalt 15 kuu möödudes ühinemisest ja pärast üleminekukorra lõppu ei maksta muid toetusi kui intressitoetused või
toetused enne kõnealust kuupäeva välja makstud laenude tagatiste maksmiseks.

3. Raua- ja terasetööstusele antavat investeeringuabi võib pidada ühisturu korrapärase toimimisega kooskõlas olevateks tingimusel, et:

komisjonile on investeerimisprogrammist eelnevalt teatatud, kui sellist teatamist nõutakse komisjoni 18. novembri 1981. aasta otsusega nr
3302/81/ESTÜ, mis käsitleb terasetööstuse ettevõtjate esitatavat teavet oma investeeringute kohta, või mõne hilisema otsusega,

abi suurus ja sagedus on põhjendatud ümberkorraldusteks tehtavate jõupingutuste ulatusega, võttes arvesse selle investeerimispiirkonna
struktuurilisi probleeme, ning abi piirdub asjaomaseks otstarbeks vajalikuga,

investeerimisprogrammis võetakse arvesse punktis 2 määratletud kriteeriume ja terasetööstuse üldeesmärke, pidades silmas kõiki põhjendatud
arvamusi, mida komisjon on võinud avaldada kõnealuse investeerimisprogrammi kohta.

Sellise abi kontrollimisel võtab komisjon arvesse asjakohase investeerimisprogrammi panust ühenduse muude eesmärkide, näiteks uuendamise,
energiasäästu ja keskkonnakaitse saavutamisse, tingimusel et peetakse kinni punktis 2 esitatud eeskirjadest.

4. Abi terasetootmisettevõtete osalisest või täielikust sulgemisest tulenevate tavapäraste kulude katmiseks võib pidada ühisturu korrapärase
toimimisega kooskõlas olevateks.

Kulud, mis õigustavad sellist abi, on järgmised:

enne seaduslikku pensioniiga koondatud või pensionile jäänud töötajatele makstavad toetused, kui need ei kuulu asutamislepingu artikli 56 lõike
1 punkti c või lõike 2 punkti b kohaselt antavate toetuste alla,

kolmandatele isikutele lepingute, eelkõige toorainete tarnelepingute lõpetamise eest makstavad hüvitised,

kulutused, mis on tehtud suletud terasetootmisettevõtte maa, ehitiste ja/või infrastruktuuride ümberkorraldamisse, et neid kasutada mõnel
muul tööstuslikul viisil.

Erandlikult ning erandina protokolli nr 10 punktist 5 ja käesoleva lisa punkti 2 viiendast taandest võib sellistest sulgemistoetustest, mida ei olnud mitte
rohkem kui 12 kuu jooksul pärast ühinemist esitatud programmides võimalik ette näha, teatada komisjonile pärast seda kuupäeva ja kinnitada need
hiljem kui esimese 15 kuu jooksul pärast ühinemist.

5. Abi teatavate ettevõtjate või käitiste tegevuse hõlbustamiseks võib pidada ühisturu korrapärase toimimisega kooskõlas olevateks tingimusel, et:

see abi moodustab punkti 2 esimeses taandes määratletud ümberkorraldusprogrammi lahutamatu osa,

seda vähendatakse järk-järgult vähemalt kord aastas,

suuruse ja sageduse poolest piirdub see ümberkorraldusperioodi ajal tegevuse jätkamiseks hädavajalikega ning on põhjendatud
ümberkorraldusteks tehtavate jõupingutuste ulatusega, võttes arvesse ka igasugust investeeringuabi.



Sellise abi kontrollimisel võtab komisjon arvesse asjaomase tootmisüksuse (tootmisüksuste) ja asjakohase piirkonna (piirkondade) ees seisvaid
probleeme ning abi järelmõjusid konkurentsile muudel turgudel kui teraseturul, eelkõige transporditurul.

6. Abi kulutuste katteks, mida terasetootmisettevõtja on teinud teadus- ja arendusprojektidele, võib pidada ühisturu korrapärase toimimisega
kooskõlas olevateks tingimusel, et kõnealuse teadus- ja/või arendusprojekti eesmärk on üks järgmistest:

tootmiskulude vähenemine, märkimisväärne energiasääst või tootlikkuse paranemine,

tootekvaliteedi paranemine,

raua- ja terasetoodete jõudluse paranemine või terase kasutamisvõimaluste laienemine,

töökaitsetingimuste paranemine.

Kogu eespool nimetatud otstarveteks antava abi kogusumma ei või ületada 50% projekti abi õigustavatest kuludest. Kulud, mis on õigustatud saama
sellist toetust, tähendavad projektiga otseselt seotud kulusid, välja arvatud eelkõige tootmisprotsessidega seotud investeerimiskulutused.

7. Komisjon palub liikmesriikidel avaldada oma arvamust komisjonile Hispaania valitsuse edastatud abiprojektide kohta enne projektide suhtes
seisukoha võtmist. Ta teatab kõikidele liikmesriikidele seisukohast, mille ta võtab iga abiprojekti suhtes.

Kui komisjon pärast asjaomastelt isikutelt märkuste nõudmist leiab, et abi ei vasta käesoleva lisa tingimustele, teatab ta oma otsusest Hispaania
valitsusele. Kui Hispaania valitsus seda otsust ei täida, kohaldatakse asutamislepingu artiklit 88.

8. Hispaania valitsus esitab komisjonile kaks korda aastas aruande eelnenud kuue kuu jooksul välja makstud abi, selle kasutamise ja sama
ajavahemiku jooksul ümberkorralduste osas saavutatud tulemuste kohta. Need aruanded peavad sisaldama kõigi nende finantsmeetmete
üksikasju, mida Hispaania riik, piirkondlikud või kohalikud organid on võtnud riigi osalusega terasetööstusettevõtjate suhtes. Need tuleb
edastada kahe kuu jooksul pärast iga kuuekuulise ajavahemiku lõppu vormis, mille määrab kindlaks komisjon.

Esimeses aruandes käsitletakse esimese kuue kuu jooksul pärast ühinemist välja makstud abi.

__________

PROTOKOLL NR 11
hinnakujunduseeskirjade kohta

1. Ühinemisel kohaldavad Hispaania ettevõtjad ESTÜ asutamislepingu hindu käsitlevaid sätteid (artikli 4 punkt b ja artiklid 60-64) ja asjakohaseid
otsuseid.

2. Olenemata lõikest 1 võivad allpool loetletud ettevõtjad teatava toote puhul säilitada järgmised kahekordsed baaspunktid:

Raua- ja terasetööstuse ettevõtja Baaspunkt

Altos Hornos de Vizcaya (rullidest
lõigatud kuumvaltsitud lehed,
külmvaltsitud rullid ja lehed, tsingitud)

Commercial Tetracero SA

Jose Ma. Aristrain SA

Redondos Despositos Unidos SA
(Redunisa)

Tetracero SA

Baracaldo (Vizcaya), Lesaca (Navarra)

Gijón (Asturias), Torrejón de Ardoz
(Madrid)

Madrid, Factoría Olaberría (Guipúzcoa)

Gijón (Asturias), Teixeiro (Coruña)

Gijón (Asturias), Torrejón de Ardoz
(Madrid)

Söetööstuse ettevõtja Baaspunkt

Empresa Nacional Carbonifera del Sur
(kivisüsi)

Minera Martin Aznar (bituumensüsi)

Puertollana (C. Real), Peñarroya
(Córdoba)

Escucha (Teruel), Castellote (Teruel)

Igal juhul peab teatava toote baashind jääma ühtseks, olenemata sellest, milline baaspunkt valitakse.

__________

PROTOKOLL NR 12
Hispaania piirkondliku arengu kohta

KÕRGED LEPINGUOSALISED,

soovides lahendada teatavaid Hispaaniale omaseid probleeme ja

OLLES KOKKU LEPPINUD JÄRGMISTES SÄTETES,

tuletavad meelde, et Euroopa Majandusühenduse põhieesmärkide hulka kuulub liikmesriikide rahvaste elatustaseme ja töötingimuste pidev



parandamine ning nende riikide majanduse kooskõlaline areng piirkondadevaheliste erinevuste ja ebasoodsamate piirkondade mahajäämuse
vähendamise teel;

võtavad arvesse asjaolu, et Hispaania valitsus on alustanud sellise piirkondliku arengu poliitika teostamist, mis on eelkõige mõeldud Hispaania vähem
arenenud piirkondade ja alade majanduskasvu edendamiseks;

tunnistavad, et selle poliitika eesmärkide saavutamine on nende ühine huvi;

lepivad selleks, et hõlbustada Hispaania valitsusel selle ülesande täitmist, kokku soovitada ühenduse institutsioonidel kasutada kõiki ühenduse
eeskirjades sätestatud vahendeid ja menetlusi, eelkõige kasutades asjakohaselt ühenduse vahendeid, mis on mõeldud ühenduse eespool nimetatud
eesmärkide saavutamiseks;

tunnistavad eelkõige, et EMÜ asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamisel on vaja arvesse võtta Hispaania vähem arenenud piirkondade ja alade
majanduse laienemise ning elanike elatustaseme tõstmise eesmärke.

__________

PROTOKOLL NR 13
teabevahetuse kohta Hispaania Kuningriigiga tuumaenergia vallas

Artikkel 1

1. Alates ühinemise kuupäevast antakse EURATOMi asutamislepingu artikli 13 kohaselt liikmesriikidele, isikutele ja ettevõtjatele edastatud teave
Hispaania Kuningriigi käsutusse, kes levitab seda oma territooriumil piiratult kõnealuses artiklis sätestatud tingimustel.

2. Alates ühinemise kuupäevast annab Hispaania Kuningriik Euroopa Aatomienergiaühenduse käsutusse Hispaania tuumaenergia vallas omandatud
teabe, mida levitatakse piiratult niivõrd, kuivõrd tegemist ei ole puhtal kujul kommertsrakendustega. Komisjon edastab selle teabe lõikes 1
sätestatud tingimustel ühenduse ettevõtjatele.

3. Kõnealune teave käsitleb põhiliselt:

tuumafüüsikat (madal ja kõrge energia),

kiirguskaitset,

isotoopide, eelkõige stabiilsete isotoopide rakendusi,

teadusuuringute reaktoreid ja asjakohaseid kütuseid,

teadusuuringuid kütusetsükli valdkonnas (eeskätt madalakvaliteedilise uraanimaagi kaevandamine ja töötlemine; elektrienergiat tootvate
reaktorite kütuseelementide optimeerimine).

Artikkel 2

1. Sektorites, kus Hispaania Kuningriik annab teabe ühenduse käsutusse, väljastavad pädevad ametiasutused ühenduse liikmesriikidele, isikutele
ja ettevõtjatele nõudmise korral kaubanduslikel tingimustel litsentse, kui neil on ainuõigus ühenduse liikmesriikides registreeritud patentidele ja
kui neil ei ole mingit kohustust anda või pakkuda kolmandatele isikutele ainulitsentse või osalisi ainulitsentse kõnealuste patendiõiguste kohta.

2. Ainu- või lihtlitsentsi väljaandmise korral julgustab Hispaania Kuningriik selliseid litsentsiandjaid andma ühenduse liikmesriikidele, isikutele ja
ettevõtjatele kaubanduslikel tingimustel välja all-litsentse ning hõlbustab seda tegevust.

Kõnealused ainulitsentsid või osalised ainulitsentsid antakse välja tavapärastel kaubanduslikel tingimustel.

__________

PROTOKOLL NR 14
puuvilla kohta

KÕRGED LEPINGUOSALISED,

võttes arvesse, et Hispaanias toodetakse puuvilla,

ON KOKKU LEPPINUD MUUTA JÄRGMISELT

Kreeka Vabariigi ühinemistingimusi ja asutamislepingutesse tehtavaid muudatusi käsitlevale aktile lisatud protokolli nr 4 puuvilla kohta, et hõlmata
sellega Hispaanias toodetav puuvillakogus ja näha ette kord Hispaania hindade kooskõlla viimiseks ühiste hindadega, kaotada ühendusesisesed
tollimaksud ja võtta vastu ühise tollitariifistiku.

1. Lõikesse 3 lisatakse pärast viiendat lõiku järgmine lõik:

"Eelmise lõigu kohaselt kinnitatud kogust suurendatakse 185 000 tonni võrra."

2. Lisatakse järgmine lõige:

"13. Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemisakti artikleid 68, 70, 75, 76, 89, 90 ja 91 kohaldatakse mutatis mutandis, kui käesoleva
protokolli võtab vastu Hispaania Kuningriik.

Eespool nimetatud ühinemisakti artikleid 234, 236, 238, 243, 244, 257 ja 258 kohaldatakse mutatis mutandis, kuikäesoleva protokolli võtab vastu
Portugali Vabariik."



__________

PROTOKOLL NR 15
teatavate toodete puhul kehtivate Portugali tollimaksude baasmäära kindlaksmääramise kohta

1. Allpool nimetatud toodete tollimaksu baasmäär, mille põhjal Portugali Vabariik teostab artiklis 190 sätestatud järjestikuseid vähendusi, on
osutatud iga toote juures:

Ühise tolli-
tariifistiku
rubriigi-
number

Kirjeldus
Tollimaksu
baasmäär
(%)

1 2 3

ex 34.02

38.19

39.01

39.02

Orgaanilised pindaktiivsed toimeained, pindaktiivsed
valmistised ja pesemisained, seebisisaldusega või mitte:

naatriumsulfaat ja kaksteist-1-üül-sulfaat

trietanoolamiinsulfaat ja kaksteist-1-üül-sulfaat

sulfoonhape, naatriumalküülbenseensulfonaat ja
ammooniumalküülbenseensulfonaat

segud ja valmistised naatriumsulfaadist, kaksteist-
1-üülsulfaadist ja trietanoolamiinsulfaadist

Keemiatööstuse või seotud tööstusharude keemiatooted ja
keemilised valmistised (sh looduslike saaduste segudest
koosnevad), mujal liigitamata või nimetamata;
keemiatööstuse või seotud tööstusharude tootmisjäägid,
mujal liigitamata või nimetamata:

16. Valukärnide tootmisel kasutatavad sünteesvaikudel
põhinevad sideained

ex X. Muu:

tulekindlad pinnakatted, mida kasutatakse
valukodades valumalmist toodete pinna kvaliteedi
parandamiseks

katlakivi eemaldajad jms valmistised katlatele ja
tööstusliku jahutusvee töötlemiseks

Kondensatsiooni-, polükondensatsiooni- ja
liitumispolümerisatsiooniproduktid, polümeriseeritud või
mitte, lineaarsed või mitte (nt fenoplastid, aminoplastid,
alküüdid, allüülpolüestrid jm küllastamata polüestrid,
silikoonühendid):

3. Muu:

II. Aminoplastid:

ex a) käesoleva peatüki 3. märkuse punktides a ja b
nimetatud

kujul:

karbamiidid, vaigud, modifitseeritud furfurüül-
alkoholiga, esterdatud lahustes, valukodades
kasutatavad

III. Alküüdid jm polüestrid:

ex b) muu:

polüetüleentereftalaadiga küllastatud, v.a mustad
polümeerid, käesoleva peatüki 3. märkuse punktides
a ja b nimetatud kujul, valamiseks või pressimiseks
ette valmistatud

pulbriline, lisandeid ja pigmente sisaldav,
pinnakatete või värvide termokõvendamiseks

ex VII. Muu:

epoksüvaigud (epoksüliinvaigud), pulbrilised,
lisandeid ja pigmente sisaldavad, pinnakatete või
värvide termokõvendamiseks

Polümerisatsiooni- ja kopolümerisatsiooniproduktid (nt
polüetüleen, polütetrahaloetüleenid, polüisobutüleen,
polüstüreen, polüvinüülkloriid, polüvinüülatsetaat,
polüvinüülkloroatsetaat jm polüvinüüli derivaadid,
polüakrüüli ja polümetakrüüli derivaadid,
kumaroonindeenvaigud):

C. Muu:

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20



40.06

40.07

48.07

56.01

59.03

ex 59.08

ex 59.12

ex 70.06

70.08

ex 70.13

73.13

VII. Polüvinüülkloriid:

ex a) käesoleva peatüki 3. märkuse punktides a ja b
nimetatud

kujul:

mikroheljumitena

ex X. Vinüülkloriidi kopolümeerid vinüülatsetaadiga

valmistised heliplaatide vormimiseks

Vulkaniseerimata looduslik või sünteeskummi, sh
kummilateks, muul kujul või olekus (nt vardad, torud ja
profiilid, lahused ja dispersioonid); tooted
vulkaniseerimata looduslikust või sünteeskummist (nt
kaetud või immutatud tekstiillõng; rõngad ja kettad):

ex B. Muu:

lapid sisekummide või õhkrehvide parandamiseks

Vulkaniseeritud kummist niit ja nöör, tekstiilmaterjaliga
kaetud või mitte, ja vulkaniseeritud kummiga kaetud või
immutatud tekstiillõng:

ex A. Vulkaniseeritud kummist niit ja nöör,
tekstiilmaterjaliga kaetud või

mitte:

niit, katmata, ümmarguse ristlõikega

Paber ja papp, immutatud, pinnatud, värvitud või
dekoreeritud pinna või pealetrükiga (ei ole trükis 49.
peatükis määratletud tähenduses), rullides või lehtedena:

ex D. Muu:

veluurpaber ja -papp

Tehiskiud (jupid), kraasimata, kammimata või muul viisil
ketramiseks ette valmistamata:

ex A. Sünteeskiud:

polüestrist, pikkusega vähem kui 65 mm ja
katketugevusega rohkem kui 53 cN/teks

Lausriie jms lauslõngast riie ja tooted sellest, immutatud
või pealistatud või mitte:

ex B. Muu:

lausriie jms lauslõngast riie, tüki kaupa või lihtsalt
ristkülikuteks lõigatud, karustatud

lausriie jms lauslõngast riie, tüki kaupa või lihtsalt
ristkülikuteks lõigatud, massiga vähemalt 17 g/m²
ja mitte rohkem kui 80 g/m²

Riie, immutatud, pealistatud, kaetud või lamineeritud
tselluloosiderivaatide vm plastidega:

immutamata, karustatud polüvinüülkloriidiga

immutamata, v.a ühepoolne riie, karustatud
tselluloosiderivaatide vm plastidega, v.a polüuretaan

Riie, muul viisil immutatud või pealistatud; maalitud riie
teatridekoratsioonideks, stuudiote taustariideks vms:

karustatud

Valu-, valts-, tõmmatud või puhutud klaas (sh plateeritud
või armeeritud klaas), ristkülikutena, lihvitud või poleeritud
pealispinnaga, kuid muul viisil töötlemata:

kuumpoleeritud klaas, armeerimata, v.a üksnes
lihvitud, muul viisil töötlemata klaas, paksusega
rohkem kui 2 mm, kuid mitte rohkem kui 10 mm

Kildumatu klaas, milleks on karastatud või mitmekihiline
klaas, ettenähtud kujule lõigatud või mitte:

ex B. Muu:

mitmekihiline klaas sõidukitele või laevadele

Klaasist laua- ja kööginõud, tualett- ja kontoritarbed,
sisekujunduses vms kasutatavad klaasesemed (v.a rubriiki
nr 70.19 kuuluvad):

naatriumklaasist, kogutud mehhaanilisel teel, v.a
lõigatud või muul viisil kaunistatud joogiklaasid,
steriliseerimispudelid ja tooted karastatud klaasist
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73.38

74.03

ex 83.01

84.10

84.12

84.15

ex 84.20

84.41

ex 84.42

84.53

Raud- või teraslehed või -plaadid, kuum- või
külmvaltsitud:

ex B. Muud lehed ja plaadid:

IV. Plakeeritud, kaetud või muul viisil töödeldud pinnaga:

ex d) muu (nt vasetatud, kunstlikult oksüdeeritud, lakitud,
nikeldatud, värnitsaga kaetud, plakeeritud, tsinkfosfaadiga
kaetud, pealetrükiga):

kaetud polüvinüülkloriidiga

Rauast või terasest kodutarbed, sanitaartooted ja nende
osad; raud- või terasvill; nõudepesunuustikud, küürimis-
või poleerimispadjakesed ja kindad jms, rauast või
terasest:

2. Muu:

ex II. Muu:

vannid, raud- või teraslehtedest või -plaatidest
paksusega 3 mm või vähem, emailitud

Vasest sepistatud latid, vardad ja profiilid; vasktraat:

ex B. Muu:

latid ja vardad, ümmarguse ristlõikega, legeerimata
vasest, rõngasse keeratud

traat, ümmarguse ristlõikega, legeerimata vasest

Mitteväärismetallist lukud ja tabalukud (võtmega,
koodkombinatsiooniga või elektriliselt toimivad), lukkudega
raamid käekottidele, kohvritele vms ja selliste raamide
osad, mitteväärismetallist; võtmed eespool nimetatud
toodetele, mitteväärismetallist:

lukuga karbid, silindrid ja vedrud, kaasavedukid ja
nukid, valmistatud paagutamise teel

Vedelikupumbad (sh mootorpumbad ja turbopumbad),
mõõteseadmetega või ilma; vedelikutõstukid (kopp-, kett-
, kruvi-, linttõstukid jms):

B. Muud pumbad:

II. Muu:

ex a) pumbad:

sukel-tsentrifugaalpumbad, v.a doseerimispumbad

Kliimaseadmed, mis koosnevad mootoriga ventilaatorist
ning seadmetest õhutemperatuuri ja -niiskuse
muutmiseks, moodustades terviku:

ex B. Muu:

v.a osad

Külmikud jm külmutusseadmed (elektrilised või mitte):

3. Muu:

ex I. Külmikud mahutavusega rohkem kui 340 liitrit:

toote massiga rohkem kui 200 kg, v.a osad

ex II. Muu:

külmikud ja sügavkülmikud, kirstu- või kapikujuli-
sed, toote massiga mitte rohkem kui 200 kg, v.a
osad

Kaalud (v.a kaalud tundlikkusega 5 cg ja täpsemad), sh
kaalutundlikud loendurid ja kaalukontrolli seadmed; igat
tüüpi kaaluvihid:

elektroonilised punkerkaalud, kaalud teatava
massiga materjalihulga doseerimiseks kotti või
konteinerisse jm teatavale massile reguleeritud
elektroonilised kaalud, programmeeritavad, v.a osad

elektroonilised seadmed pakendatud toodete
kaalumiseks ja etikettimiseks, v.a osad

elektroonilised sillatüüpi kaalud maksimummassile
rohkem kui 5 000 kg, v.a osad

elektroonilised poekaalud digitaalnäiduga, v.a osad

elektroonilised kaalud ja platvormkaalud,
digitaalnäiduga, v.a kaalud inimeste kaalumiseks ja
osad
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84.59

84.62

84.63

85.01

85.04

85.12

Õmblusmasinad; üksnes õmblusmasinatele mõeldud
mööbel; õmblusmasinanõelad:

1. Õmblusmasinad; üksnes õmblusmasinatele mõeldud
mööbel:

ex III. Osad; üksnes õmblusmasinatele mõeldud mööbel:

õmblusmasinate osad, valmistatud paagutamise teel

Seadmed (v.a õmblusmasinad) naha ja toornaha
eeltöötluseks, parkimiseks või töötlemiseks (sh seadmed
saabaste ja kingade valmistamiseks):

naha, toornaha ja karusnaha lõikepressid, v.a osad

Arvutid, nende plokid; optilised või magnetlugejad,
seadmed kodeeritud andmete kirjutamiseks
andmekandjatele, mujal liigitamata või nimetamata
seadmed selliste andmete töötlemiseks:

ex B. Muu:

integreeritud digitaaltöötlusseadmed, mis sisaldavad
ühes korpuses vähemalt ühte kesktöötlusseadet
ning ühte sisend- ja väljundseadet, kasutamiseks
tööstussüsteemides elektrienergia tootmiseks ja
jaotamiseks

modulaatorid/demodulaatorid (modemid)
andmeedastuseks

Individuaalsete funktsioonidega masinad ja mehaanilised
seadmed, mis ei kuulu ühtegi teise käesoleva peatüki
rubriiki:

E. Muu:

ex II. Muud masinad ja mehhaanilised seadmed:

survevaluseadmed, ekstruuderid, jahvatusseadmed
ja puhumisvormimisseadmed, kummi- ja
plastitööstusele

Veerelaagrid (kuul-, rull- või nõellaagrid):

veerelaagrite rõngad, valmistatud paagutamise teel,
jalgratastele

Ülekandevõllid, vändad, laagrikestad, liugelaagrid,
ülekanded ja hammasülekanded (sh hõõrdülekanded ja
käigukastid jm reguleeritava kiirusega ülekanded), hoo- ja
rihmarattad ning liitplokid, ühendusmuhvid ja
liigendühendused:

2. Muu:

ex II. Muu:

liugelaagrid, valmistatud paagutamise teel:

toote massiga mitte rohkem kui 500 g

ülekannetele, isemäärivad, pronksist või rauast

Järgmised elektrikaubad: elektrigeneraatorid ja -mootorid,
muundurid (pöörlevad või staatilised), trafod, alaldid ja
alaldusseadmed, induktorid:

B. Muud masinad ja seadmed:

I. Elektrigeneraatorid ja -mootorid (reduktori, käigukasti
või kiiruse

suurendamise võimalusega või mitte) ning pöörlevad
muundurid:

ex b) muu:

voolugeneraatorseadmed sisepõlemismootoriga,
võimsusega mitte rohkem kui 750 kVA, sh seadmed,
mille jõudlust ei väljendata kilovattides ega kilovolt-
amprites, toote massiga rohkem kui 100 kg

vahelduvvoolugeneraatorid, toote massiga rohkem
kui 100 kg, võimsusega rohkem kui 750 kVA

alalisvoolumootorid ja -generaatorid, toote massiga
rohkem kui 100 kg, v.a mootorid ja muud generaa-
torid, mille jõudlust ei väljendata kilovattides ega
kilovoltamprites

pöörlevad muundurid, toote massiga rohkem kui
100 kg

ex II. Trafod, staatilised muundurid, alaldid ja
alaldusseadmed;
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85.13

85.15

ex 85.16

85.17

85.19

induktorid:

staatilised muundurid, toote massiga rohkem kui
100 kg ning muud kui üksnes keevitamiseks
mõeldud alaldid ja alaldusseadmed

kolmefaasilised trafod, ilma vedela dielektrikuta,
võimsusega vähemalt 50 kVA ja mitte rohkem kui 2
500 kVA

Elektriakud

B. Muu:

ex II. Muud akud:

nikkelkaadmiumakud, õhukindlalt sulgemata

Elektrilised kiir- või salvestusboilerid ja sukelkuumutid;
elektriseadmed ruumide kütmiseks või pinnase
soojendamiseks; elektrotermilised juuksuriseadmed (nt
juuksekuivatid, lokiaparaadid, seadmed lokitangide
soojendamiseks), elektritriikmasinad; elektrotermilised
kodumasinad; elektriküttetakistid, v.a süsinikust:

ex C. Elektrotermilised juuksuriseadmed (nt
juuksekuivatid, lokiaparaadid,

seadmed lokitangide soojendamiseks):

juuksekuivatid, v.a kuppelföönid

Elektriseadmed telefon- ja telegraaftraatsideks (sh
kandevvoolu traatsidesüsteemide aparaadid):

ex B. Muu:

automaatsed, elektroonilised telefoniaparaadid, v.a
nende osad

Raadiotelegraafi ja -telefoni saatjad ja vastuvõtjad;
raadio- ja teleringhäälingu saatjad ja vastuvõtjad (sh
vastuvõtjad sisseehitatud helisalvestus- või
helitaasesitusseadmetega) ja televisioonikaamerad;
raadionavigatsiooni abiseadmed, radarseadmed ja
raadiokaugjuhtimisseadmed:

1. Raadiotelegraafi ja -telefoni saatjad ja vastuvõtjad;
raadio- ja teleringhäälingu saatjad ja vastuvõtjad
(sh vastuvõtjad sisseehitatud helisalvestus- või
helitaasesitusseadmetega) ja televisioonikaamerad:

I. Saatjad:

ex b) muu:

kõrg- ja kesksagedusribadele

II. Saatjad-vastuvõtjad:

ex b) muu:

ülikõrgsagedusribadele

ülikõrgsageduse saatjate-vastuvõtjate kantavad
hoidjad

III. Vastuvõtjad, sisseehitatud helisalvestus- või

helitaasesitusseadmetega või ilma:

b) muu:

ex 2. Muu:

raadiotelegraafi ja -telefoni vastuvõtjad ülimadal-,
madal-, kesk- ja kõrgsagedusribadele

Elektrilised liikluskorraldusseadmed raudteedele,
maanteedele või siseveeteedele jms otstarvetel sadamates
või lennuväljadel kasutatavad seadmed:

v.a seadmed raudteedele ning osad

Elektrilised heli- või visuaalsignalisatsiooniseadmed (nt
kellad, sireenid, näitpaneelid, valve- või
tuletõrjesignalisatsiooniseadmed), v.a rubriikidesse nr
85.05 või 85.16 kuuluvad:

ex B. Muu:

v.a valve-, tuletõrje- jms signalisatsiooniseadmed
ning osad

Elektrilised lülitusseadmed, katkestid ja kaitseseadmed
vooluahelatele (näiteks lülitid, releed, kaitsmed,
piksekaitsmed, impulsipiirajad, pistikud, lambipesad,
harukarbid); takistid, püsi- või muudetava takistusega (sh

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20



85.23

87.02

87.06

87.12

potentsiomeetrid), v.a soojustakistid; trükilülitused;
lülituskilbid (v.a telefoni lülituskilbid) ja juhtpaneelid:

ex A. Elektrilised lülitusseadmed, katkestid ja
kaitseseadmed

vooluahelatele:

tööstuslikuks kasutamiseks, v.a vooluahelate lülitus-
seadmed:

pingele 1 000 V või rohkem:

voolukatkestid ja lahklülitid, sh lülitid vooluahela
katkestamiseks, pingele vähemalt 1 kV, kuid vähem
kui 60 kV

kaitsmed pingele vähemalt 6 kV, kuid mitte rohkem
kui 36 kV, HJ-tüüpi (väikse võimsusega
kõrgepingekaitsmed)

pingele vähem kui 1 000 V:

NH-tüüpi (suure võimsusega madalpingekaitsmed)

lülitid voolutugevusele alates 63 A kuni 1 000 A,
kolme- või neljapooluselised, kaksikkatkestusega

ex D. Lülituskilbid ja juhtpaneelid:

varustatud seadmete ja instrumentidega:

tööstuslikuks kasutamiseks, v.a elekterside ja
mõõtmine:

pingele vähemalt 1 000 V, sh eemaldatavad jaotla
lahtrid koos lülitite ja voolukatkestitega metall-
kambriga trafodele

pingele 1 000 V või vähem

Isoleeritud (sh emailitud või anodeeritud) traat, kaablid,
latid, ribad jms (sh koaksiaalkaabel), ühendusdetalidega
või ilma:

ex B. Muu:

elektrijuhtmed ja -kaablid, pingele 60 kV või
vähem, ühendusdetailide kinnitamiseks
ettevalmistamata või koos ühendusdetailidega,
isoleeritud polüetüleeniga, v.a mähisetraat

vasest mähisetraat, lakitud, värnitsaga kaetud või
emailitud, läbimõõduga vähemalt 0,40 mm, kuid
mitte rohkem kui 1,20 mm (F klass, I ja II sort)

Mootorsõidukid reisijate, kaupade või materjalide veoks
(sh sportautod, v.a rubriiki nr 87.09 kuuluvad):

1. Reisijateveoks, sh nii reisijate kui ka kaupade veoks
mõeldud sõidukid:

I. Säde- või survesüütega sisepõlemismootoriga:

ex b) muu:

neljarattaveoga, kliirensiga rohkem kui 205 mm,
tühimassiga rohkem kui 1 350 kg ja vähem kui 1
900 kg, täismassiga 1 950 kg või rohkem, kuid
vähem kui 3 600 kg, sädesüütega sisepõlemis-
mootoriga, mille silindrimaht on rohkem kui 1 560
cm³ ja vähem kui 2 900 cm³, või survesüütega
sisepõlemismootoriga, mille silindrimaht on rohkem
kui 1 980 cm³ ja vähem kui 2 500 cm³

2. Kaupade või materjalide veoks:

II. Muu:

1. säde- või survesüütega sisepõlemismootoriga:

1. Veoautod sädesüütega sisepõlemismootoriga, mille
silindrimaht on 2 800 cm³ või rohkem, või
survesüütega sisepõlemismootoriga, mille silindri-
maht on 2 500 cm³ või rohkem:

ex bb) muu:

neljarattaveoga, kliirensiga rohkem kui 205 mm,
tühimassiga rohkem kui 1 350 kg ja vähem kui 1
900 kg, täismassiga 1 950 kg või rohkem, kuid
vähem kui 3 600 kg, sädesüütega sise-
põlemismootoriga, mille silindrimaht on vähem kui 2
900 cm³

2. Muu:

20
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20



ex 90.17

90.28

ex bb) muu:

neljarattaveoga, kliirensiga rohkem kui 205 mm,
tühimassiga rohkem kui 1 350 kg ja vähem kui 1
900 kg, täismassiga 1 950 kg või rohkem, kuid
vähem kui 3 600 kg, sädesüütega sise-
põlemismootoriga, mille silindrimaht on rohkem kui
1 560 cm³ ja vähem kui 2 900 cm³, või
survesüütega sisepõlemismootoriga, mille
silindrimaht on rohkem kui 1 980 cm³ ja vähem kui
2 500 cm³

Rubriiki nr 87.01, 87.02 või 87.03 kuuluvate
mootorsõidukite osad ja lisaseadmed:

B. Muu:

ex II. Muu:

kolvid ja amortisaatorvardad, valmistatud
paagutamise teel

osad ja lisaseadmed, valmistatud paagutamise teel,
v.a kereosad ja lisaseadmed, terviklikud
käigukastid, terviklikud tagasillad diferentsiaaliga,
rattad, rataste osad ja lisaseadmed, mittevedavad
teljed ja ketaspidurite hõõrdklotsid

raskused rataste tasakaalustamiseks

Rubriiki nr 87.09, 87.10 või 87.11 kuuluvate sõidukite
osad ja lisaseadmed:

ex B. Muu:

hammasrattad, valmistatud paagutamise teel

Meditsiini-, hambaravi-, kirurgia- ja
veterinaariainstrumendid ja
-seadmed (sh elektromeditsiiniline aparatuur ja
oftalmoloogilised instrumendid):

plastsüstlad

Elektrilised mõõte-, kontrolli-, analüüsi- või
automaatkontrolliinstrumendid ja -aparatuur:

1. Elektroonilised instrumendid ja aparatuur:

II. Muu:

ex b) muu:

regulaatorid

kontrolli- ja automaatkontrolliinstrumendid, mida
kasutatakse tööstussüsteemides elektrienergia
tootmiseks, jaotamiseks ja kasutamiseks

2. Muu:

ex II. Muu:

regulaatorid

20

20

20

20

20

2. Ühendusest pärinevate ühise tollitariifistiku rubriiki nr 36.06 kuuluvate tuletikkude ja alamrubriiki ex 36.08 B kuuluvate süütevahendite puhul
on tollimaksu baasmäär null.

__________

PROTOKOLL NR 16
Portugali Vabariigi poolt teatavate kaupade impordile antava tollimaksuvabastuse kohta

Ühinemisakti artikli 197 sätted Portugali tollitariifi maksumäärade vastavusseviimise kohta ühise tollitariifistiku ja ESTÜ ühtse tariifi maksumääradega
ning ühinemisakti artikli 190 sätted praeguses koosseisus oleva ühenduse ja Portugali vaheliste tollimaksude järkjärgulise kaotamise kohta ei välista
tootmisvahendite imporditollimaksudest vabastamise meetmete kohaldamist edaspidi loetletud kuue ettevõtja suhtes kuni nende ettevõtjate ja
Portugali Vabariigi valitsuse vaheliste kokkulepete tähtaja möödumiseni. Kokkulepete lõppemiskuupäevad ja tootmisvahenditesse tehtavate
investeeringute kogusummad on esitatud käesoleva protokolli lisas. Kõnealuse tollimaksuvabastusega hõlmatud toodete loendi kehtestab ühinemisel
komisjon. Selleks esitab Portugali Vabariik komisjonile kõik vajalikud andmed:

Isopor - Companhia Portuguesa de Isocianetos, Lda,

Renault Portuguesa - Sociedade Comercial e Industrial, Lda,

Dea Portuguesa - Sociedade de Equipamentos Automóveis, Lda,

Somincor - Sociedade Mineira Neves-Corvo, Lda,

Texas Instruments,

Funfrap - Sociedade de Fundição Franco-Portuguesa, Sarl.

LISA



Kokkuleppe
lõppemiskuupäev

Tootmisvahenditesse
tehtavate
investeeringute
kogusumma

Isopor - Companhia Portuguesa de Isocianetos,
Lda,

25. juuli 1990 37 000 000 USA dollarit

Renault Portuguesa - Sociedade Comercial e
Industrial, Lda,

13. veebruar
1990

9 000 000 000 eskuudot
(1978)

Dea Portuguesa - Sociedade de Equipamentos
Automóveis, Lda,

28. juuli 1991 35 000 000 Prantsuse
franki

Somincor - Sociedade Mineira Neves-Corvo, Lda, 31. detsember
1989

13 000 000 000
eskuudot

Texas Instruments 31. detsember
1993

30 000 000 USA dollarit

Funfrap - Sociedade de Fundição Franco-
Portuguesa, Sarl.

30. november
1993

2 300 000 000 eskuudot

__________

PROTOKOLL NR 17
Portugali ja ühenduse teiste liikmesriikide vahelise tekstiiltoodetega kauplemise kohta

Artikkel 1

1. Portugali Vabariik kontrollib artiklites 2, 3 ja 4 sätestatud tingimustel A lisas esitatud loendis nimetatud toodete eksporti praegustesse
liikmesriikidesse kuni 31. detsembrini 1988 ja Hispaaniasse kuni 31. detsembrini 1989 selles loendis sätestatud koguste põhjal.

2. Kui mõni praegune liikmesriik peab seda teatavas olukorras põhjendatuks ja esitab taotluse, pikendab komisjon lõike 1 kohaldamistähtaega ühe
aasta võrra nimetatud loendis 1989. aastaks märgitud koguste põhjal.

3. Tekstiiltooteid, mis reimporditakse pärast Portugalis töötlemist praegustesse liikmesriikidesse B lisas sätestatud tingimustel ja koguste põhjal, ei
käsitleta osana lõikes 1 nimetatud kogustest.

Artikkel 2

Ühendus ja Portugali Vabariik seavad artikli 1 kohaldamise ajaks sisse halduskoostöö C lisas määratletud tingimustel.

Artikkel 3

Portugali Vabariik võtab vajalikke meetmeid, et tagada artiklis 1 nimetatud koguste järgimine, samuti meetmeid artiklis 2 nimetatud halduskoostööks.

Artikkel 4

Pärast komisjoni eelnevat teavitamist võib Portugali Vabariik kohaldada A lisas esitatud loendis nimetatud toodete praegustesse liikmesriikidesse
eksportimise suhtes D lisas sätestatud paindlikkussätteid.

Artikkel 5

Komisjon ja Portugali Vabariigi pädevad asutused peavad üksteisega vajaduse korral asjakohaselt nõu, et vältida olukordade tekkimist, kus võib
osutuda hädavajalikuks tuginemine kaitsemeetmetele.

Artikkel 6

Kui olukord seda tingib, võttes eelkõige arvesse ühest või mitmest teisest liikmesriigist pärinevate tekstiiltoodete tarbimise suundumusi ja nende
suurenevat importi Portugali, peavad komisjon ja Portugali pädevad asutused Portugali Vabariigi taotlusel üksteisega nõu, et leida sobivaid lahendusi
kaitsemeetmete kohaldamise vältimiseks.

Artikkel 7

Kui A lisas esitatud kogused on saavutatud, määrab komisjon asjaomase liikmesriigi taotlusel ja ühinemisakti artikli 379 lõikes 2 sätestatud
erakorralise menetlusega kindlaks sellised kaitsemeetmed, mida ta peab vajalikuks.

A LISA

Artikli 1 lõikes 1 sätestatud loend

Liik
Ühise tolli-
tariifistiku
rubriigi nr

NIMEXE-kood

(1985)
Kirjeldus Liikmes-

riigid Ühik 1986 1987 1988 1989

1 55.05 55.05–13, 19, 21, 25, 27,
29, 33, 35, 37, 41, 45,
46, 48, 51, 53, 55, 57,
61, 65, 67, 69, 72, 78,
81, 83, 85, 87

Puuvill-lõng, jaemüügiks pakendamata D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

Tonn 759

203

1 245

687

6 712

1 799

4 050

27

842

225

1 382

763

7 450

1 997

4 496

30

951

254

1 562

862

8 419

2 257

5 080

34

1 094

292

1 796

991

9 682

2 596

5 842

39



E 150 165 185 211
2 55.09 55.09–03, 04, 05, 06, 07,

08, 09, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 21,
29, 32, 34, 35, 37, 38,
39, 41, 49, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 59, 61,
63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 73, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 98, 99

Muu puuvillane riie:

Muu puuvillane riie kui marli, froteeriie,
kitsasriie, karusriie, šenillriie, tüll ja muu võrkriie

D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

E

Tonn 717

820

396

569

5 694

397

875

155

150

796

910

440

632

6 320

441

971

172

165

899

1 028

497

714

7 142

498

1 097

194

185

1 034

1 182

572

821

8 213

573

1 262

223

211
3 56.07

A.

56.07–01, 04, 05, 07, 08,
10, 12, 15, 19, 20, 22,
25, 29, 30, 31, 35, 38,
39, 40, 41, 43, 45, 46,
47, 49

Tehiskiududest (juppidest või jäätmetest) riie:

1. Sünteeskiududest:

Muu sünteeskiududest (juppidest või jäätmetest)
riie kui kitsasriie, karusriie (sh froteeriie) ja
šenillriie

D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

E

Tonn 1 343

1 017

235

713

3 878

822

1 062

28

200

1 491

1 129

261

791

4 305

912

1 179

31

220

1 685

1 276

295

894

4 865

1 031

1 332

35

246

1 938

1 467

339

1 028

5 595

1 186

1 532

40

280
4 60.04

B. I.

II. a)

b)

c)

IV. b) 1 aa)

dd)

2 ee)

d) 1 aa)

dd)

2 dd)

60.04–19, 20, 22, 23, 24,
26, 41, 50, 58, 71, 79, 89

Alusrõivad, silmkoelised või heegeldatud, ei
elastsed ega kummeeritud:

Särgid, T-särgid, kerged peenkoes d˛emprid ja
pulloverid, kõrge, rull- või polokaelusega,
alussärgid jms, silmkoelised või heegeldatud, ei
elastsed ega kummeeritud, v.a imikurõivad,
puuvillased või sünteeskiududest; T-särgid
kerged peenkoes d˛emprid ja pulloverid, kõrge,
rull- või polokaelusega, tehiskiududest, v.a
imikurõivad

D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

E

1 000
tükki

10 801

7 162

751

5 766

23 874

398

2 535

102

500

11 773

7 807

819

6 285

26 023

434

2 763

111

550

13 068

8 666

909

6 976

28 886

482

3 067

123

616

14 767

9 793

1 027

7 883

32 641

545

3 466

139

702

5 60.05

A. I. a)

II. b) 4 bb)

11 aaa)

bbb)

ccc)

ddd)

eee)

22 bbb)

ccc)

ddd)

eee)

fff)

60.05–01, 31, 33, 34, 35,
36, 39, 40, 41, 42, 43

Ülerõivad jm tooted, silmkoelised või
heegeldatud, ei elastsed ega kummeeritud:

1. Ülerõivad ja rõivamanused:

Kampsunid, pulloverid, käisteta kampsunid,
vestid, tvinsetid, kardiganid, kodukuued ja
d˛emprid, silmkoelised või heegeldatud, ei
elastsed ega kummeeritud, villased, puuvillased
või tehiskiududest

D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

E

1 000

tükki

3 525

6 480

950

1 455

4 417

285

1 026

15

400

3 842

7 063

1 036

1 585

4 815

311

1 118

16

440

4 265

7 840

1 150

1 760

5 345

345

1 241

18

493

4 819

8 859

1 300

1 989

6 040

390

1 402

20

562

6 61.01

B. V. d) 1

2

3

e) 1

2

3

61.02

B. V. e) 6 aa)

61.02–62, 64, 66, 72, 74,
76

Meeste ja poiste ülerõivad

Naiste, tüdrukute ja väikelaste ülerõivad:

B. Muu:

Meeste ja poiste kootud põlvpüksid, lühikesed
püksid ja pikad püksid (sh laiad püksid); naiste,
tüdrukute ja väikelaste kootud pikad püksid ja

UK

E

1 000
tükki

3 729

250

4 139

275

4 677

308

5 379

351



bb)

cc)

61.02–66, 68, 72 laiad püksid, villased, puuvillased või
tehiskiududest

7 60.05

A. II. b) 4 aa)
22

33

44

55

61.02

B. II. e) 7 bb)

cc)

dd)

60.05–22, 23, 24, 25

61.02–78, 82, 84

Ülerõivad jm tooted, silmkoelised või
heegeldatud, ei elastsed ega kummeeritud:

1. Ülerõivad ja rõivamanused:

II. Muu

Naiste, tüdrukute ja väikelaste ülerõivad:

2. Muu:

Pluusid ja särkpluusid, silmkoelised, heegeldatud
(ei elastsed ega kummeeritud) või kootud,
naistele, tüdrukutele ja väikelastele, villased,
puuvillased või tehiskiududest

D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

E

1 000
tükki

1 630

768

262

251

790

31

472

39

180

1 777

837

286

274

861

34

514

43

198

1 972

929

317

304

956

38

571

48

222

2 228

1 050

358

344

1 080

43

645

54

253

8 61.03

A.

61.03–11, 15, 19 Meeste ja poiste alusrõivad, sh kraed, maniskid
ja kätised:

Meeste ja poiste särgid, kootud, villased,
puuvillased või tehiskiududest

D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

E

1 000
tükki

1 876

2 507

853

1 308

2 410

153

637

58

500

2 045

2 733

930

1 426

2 627

167

694

63

550

2 270

3 034

1 032

1 583

2 916

185

770

70

616

2 565

3 428

1 166

1 789

3 295

209

870

79

702
9 55.08

62.02

B. III. a) I.

55.08–10, 30, 50, 80

62.02–71

Froteerätikuriie jms puuvillane froteeriie

Voodiriided, laua-, vannitoa- ja köögitekstiil;
kardinad jm sisustuskaubad:

2. Muu:

Puuvillane froteeriie; puuvillasest froteeriidest
vannitoa- ja köögitekstiil

D

F

BNL

UK

E

Tonn 1 792

1 521

1 252

9 081

200

1 971

1 673

1 377

9 989

220

2 208

1 874

1 542

11 188

246

2 517

2 136

1 758

12 754

280
13 60.04

B. IV. b) 1 cc)

2 dd)

d) 1 cc)

2 cc)

60.04–48, 56, 75, 85 Alusrõivad, silmkoelised või heegeldatud, ei
elastsed ega kummeeritud:

Meeste ja poiste aluspüksid ja püksikud, naiste,
tüdrukute ja väikelaste (v.a imikud) aluspüksid
ja püksikud, silmkoelised või heegeldatud,
puuvillased või sünteeskiududest

BNL 1 000
tükki

12 007 13 328 15 061 17 320

19 61.05

A.

C.

61.05–10, 99 Taskurätikud F

I

E

Tonn 453

120

1

503

133

1

568

150

1

653

172

1
20 62.02

B. I. a)

c)

62.02–12, 13, 19 Voodiriided, laua-, vannitoa- ja köögitekstiil;
kardinad jm sisustuskaubad:

B. Muu:

Voodiriided, kootud

D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

E

Tonn 850

550

197

885

7 509

85

110

28

250

935

605

217

974

8 260

94

121

31

275

1 047

678

243

1 091

9 251

105

136

35

308

1 194

773

273

1 244

10 546

120

155

40

351
33 51.04

A. III. a)

62.03

B. II. b) 1

51.04–06

62.03–51, 59

Tehiskiududest (juppidest) riie, sh riie rubriiki nr
51.01 või 51.01 kuuluvast monofilamendist või
ribadest:

1. Sünteeskiududest riie

Kotid kaupade pakendamiseks:

2. Muudest tekstiilmaterjalidest:

II. Muu:

Riie ribadest vms, polüetüleenist või
polüpropüleenist, laiusega vähem kui 3 m

Sellistest ribadest vms kootud kotid

D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

Tonn 662

1 064

539

1 738

2 077

40

509

39

728

1 170

593

1 912

2 285

44

560

43

815

1 310

664

2 141

2 559

49

627

48

929

1 493

757

2 440

2 917

56

715

55



E 200 220 246 280
39 62.02

B. II. a)

c)

III. a) 2

c)

62.02–40, 42, 44, 46, 51,
59, 65, 72, 74, 77

Voodiriided, laua-, vannitoa- ja köögitekstiil;
kardinad jm sisustuskaubad:

B. Muu:

Kootud laua-, vannitoa- ja köögitekstiil, v.a
puuvillasest froteeriidest

F

UK

E

Tonn 997

804

150

1 097

884

165

1 229

990

185

1 401

1 129

211

90 59.04

millest

59.04

A.

59.04–11, 12, 14, 15, 17,
18, 19, 21, 23, 31, 35,
38, 50, 60, 70, 80

59.04–11, 12, 14, 15, 17,
18, 19, 21

Nöörid, nööristikud, köied ja trossid, põimitud
või mitte:

Sünteeskiududest

Manillast

Sisalist jm agaavide perekonna taimede
kiududest

Harilikust kanepist

Linast või ramjeest

D˛uudist vm rubriiki nr 57.03 kuuluvatest
niintekstiilkiududest

Muudest tekstiilmaterjalidest

Nöörid, nööristikud, köied ja trossid, põimitud
või mitte:

Nöörid, nööristikud, köied ja trossid,
sünteeskiududest, põimitud või mitte

D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

E

D

F

BNL

UK

IRL

GR

E

Tonn

Tonn

10 777

8 322

3 055

3 346

9 038

211

2 729

287

1 400

1 011

1 281

1 254

2 495

67

135

900

11 962

9 237

3 391

3 714

10 032

234

3 029

319

1 540

1 112

1 409

1 379

2 745

74

149

990

13 517

10 438

3 832

4 197

11 336

264

3 423

360

1 725

1 245

1 578

1 545

3 074

83

167

1 109

15 545

12 004

4 407

4 827

13 036

304

3 936

414

1 967

1 419

1 799

1 761

3 504

95

190

1 264
B LISA

Import välise töötlemise korra alusel

1. Käesoleva protokolli kohaldamisel tähendavad töötlemistoimingud niisuguste kaupade töötlemisega seotud toiminguid, mis on
praeguse koosseisuga ühendusest eksporditud Portugali selleks, et need kompensatsioonitoodetena praeguse koosseisuga
ühendusse reimportida.

2. Seda korda kohaldatakse üksnes nende füüsiliste või juriidiliste isikute suhtes, kes asuvad praeguse koosseisuga ühenduses.

Iga eelmises lõigus nimetatud isik, kes taotleb kõnealuse korra kohaldamist, peab vastama järgmistele tingimustele:

a) ta peab valmistama praeguses koosseisus olevas ühenduses asuvas tehases omal kulul samalaadseid tooteid, mis on samas
valmistamisetapis, kui need tooted, mille suhtes taotletakse kõnealuse korra kohaldamist;

b) ta võib töötlemistoimingute raames lasta Portugalis valmistada kompensatsioonitooteid aastakoguste piires, mille on punktis 3
kirjeldatud tingimustel kinnitanud selle liikmesriigi pädevad asutused, kus taotlus esitati;

c) kaubad, mida ta töötlemistoiminguteks ajutiselt ekspordib, peavad olema praeguse koosseisuga ühenduses vabas ringluses EMÜ
asutamislepingu artikli 9 lõikes 2 määratletud tähenduses ning pärinema praeguses koosseisus olevast ühendusest määruses (EMÜ) nr
802/68 ja selle rakendusmäärustes määratletud tähenduses. Praeguste liikmesriikide pädevad asutused võivad teha erandeid käesoleva
punkti sätetest üksnes kaupade puhul, mille toodang ühenduses on ebapiisav. Selliseid erandeid võib teha ainult 14% ulatuses nende

kaupade koguväärtusest,
1
 mille suhtes on asjaomases liikmesriigis eelnenud aastal kohaldatud kõnealust korda.

Praegused liikmesriigid edastavad komisjonile iga kvartali järel olulised andmed sel viisil tehtud erandite kohta, nimelt asjaomaste
ühendusest mittepärinevate kaupade liik, päritolu ja kogused. Komisjon edastab selle teabe teistele liikmesriikidele;

d) Portugalis teostatavate töötlemistoimingute abil ei või tooteid töödelda rohkem kui punktis 11 iga toote puhul sätestatud. Teostatavate
töötlemistoimingute abil võib tooteid ka vähem töödelda kui punktis 11 iga toote puhul sätestatud.

Praegused liikmesriigid võivad teha erandeid teise lõigu punktist a isikute puhul, kes ei vasta selle lõigu tingimustele.

Selliseid erandeid kohaldatakse üksnes üldkoguste piires, mis on imporditud enne ühinemist kehtiva erikorra alusel.

Eelmises lõigus nimetatud erandeid kohaldatakse esmajärjekorras isikute suhtes, kes varem on vastanud eespool nimetatud erikorra
tingimustele. Kui sellised isikud ei kasuta täielikult ära neile ettenähtud koguseid, võib ülejäänud osa nendest kogustest määrata teistele
isikutele.

3. Iga liikmesriigi pädevad asutused jagavad isikute vahel, kelle suhtes kohaldatakse punktis 2 nimetatud korda, käesoleva lisa juurde
kuuluvas tabelis esitatud selliste kompensatsioonitoodete aastakogused, mille reimporti võib asjaomane praegune liikmesriik lubada
kooskõlas käesoleva lisa tingimustega.

4. Selle liikmesriigi pädevad asutused, kuhu kompensatsioonitooted reimporditakse, väljastavad käesolevas lisas sätestatud tingimusi
täitvatele taotlejatele eelloa.

Eelloa võib väljastada kas kord aastas üldkoguse suhtes, mis on taotlejale eraldatud punkti 2 teise lõigu punkti b alusel, või aasta
jooksul järk-järgult eraldatud koguse järjestikuste osade suhtes, kuni see on ära kasutatud.

Taotleja esitab pädevatele asutustele lepingu, mis on sõlmitud ettevõtjaga, kes teostab tema kulul Portugalis töötlemistoiminguid, või



mis tahes muu tõendusmaterjali, mida need asutused käsitlevad võrdväärsena.

5. Eelluba antakse üksnes juhul, kui pädevad asutused suudavad reimporditavates kompensatsioonitoodetes ära tunda ajutiselt
eksporditud kaubad.

Pädevad asutused võivad keelduda korra kohaldamisest, kui nad leiavad, et neil ei ole võimalik saada kõiki tagatisi, mis võimaldaksid
neil tegelikult kontrollida punkti 2 sätete järgimist.

Eelloas sätestatakse töötlemistoimingute teostamise tingimused, eelkõige:

Eksporditavate kaupade ja reimporditavate toodete kogused, mis arvutatakse teostatava(te) töötlemistoimingu(te) tehniliste
andmete põhjal kindlaks määratud tulemimäära alusel, kui need tehnilised andmed on olemas, või juhul, kui neid ei ole, siis
praeguse koosseisuga ühenduses kättesaadavate andmete põhjal, mis käsitlevad samalaadseid toiminguid,

reimporditavates kompensatsioonitoodetes ajutiselt eksporditud kaupade äratundmise viisid,

reimpordi tähtaeg, võttes aluseks töötlemistoimingu(te) teostamiseks vajaliku aja.

6. Ajutisel eksportimisel esitatakse pädevate asutuste väljastatud eelluba asjaomases tollipunktis tolliformaalsuste teostamiseks.

7. Praegused liikmesriigid edastavad komisjonile igas kuus väljastatud eellubasid käsitlevad arvud enne järgmise kuu kümnendat
päeva.

Komisjoni taotlusel teatavad praegused liikmesriigid komisjonile igast eelloa andmisest keeldumisest ja keeldumise põhjustest, pidades
silmas käesolevas protokollis sätestatud tingimusi.

8. Ilma et see piiraks järgmiste punktide kohaldamist, ei või kompensatsioonitoodete reimpordist keelduda ükski praegune liikmesriik,
kes on andnud nende toodete suhtes eelloa, kui on täidetud nimetatud loas sätestatud tingimused ja muud importimisel nõutavad
tolliformaalsused.

Neid tooteid ei või reimportida ühtegi muusse praegusesse liikmesriiki kui sellesse, kus väljastati eelluba.

Kui kompensatsioonitooted reimporditakse ühendusse selle praeguses koosseisus, esitab deklareerija pädevatele asutustele eelloa koos
materjalidega, mis tõendavad, et töötlemistoimingud on teostatud Portugalis.

9. Kui asjaolud seda õigustavad, võivad asjaomase liikmesriigi pädevad asutused:

pikendada esialgu kindlaks määratud reimpordi tähtaega,

lubada kompensatsioonitooteid reimportida mitme saadetistena; sel juhul tehakse eelloale saadetiste saabudes vastav märge.

Peale selle võivad asjaomase liikmesriigi pädevad asutused lubada kompensatsioonitooteid reimportida isegi juhul, kui eelloas sätestatud
töötlemistoiminguid ei ole täies ulatuses teostatud.

10. Praegused liikmesriigid edastavad komisjonile statistilised andmed kõikide reimportimiste kohta, mis toimuvad nende territooriumil
käesoleva protokolli alusel. Komisjon edastab need andmed teistele praegustele liikmesriikidele.

11. Punkti 2 teise lõigu punktis d nimetatud maksimaalsed lubatud töötlusastmed on järgmised:

Kompensatsioonitooted liikide
lõikes

Maksimaalne lubatud töötlusaste

Liigid

4, 5, 7, 8

Töötlemistoiming

Valmistamine kangast või silmkoelistest või
heegeldatud materjalidest

1 Kaupade koguväärtus tähendab:

varem imporditud kaupade puhul nende tolliväärtust, nagu see on määratletud määruses (EMÜ) nr 1224/70 (EÜT L 134, 31.5.1980, lk 1);

muul juhul tehasehinda.

PUNKTIS 3 SÄTESTATUD TABEL

Liik
Ühise

tollitariifistiku
rubriigi nr

NIMEXE-kood
(1985) Kirjeldus Liikmes-

riigid Ühik 1986 1987 1988 1989

4 60.04

B. I.

II. a)

b)

c)

IV. b) 1 aa)

dd)

2 ee)

60.04–19, 20, 22,
23, 24, 26, 41,
50, 58, 71, 79, 89

Alusrõivad, silmkoelised või heegeldatud, ei
elastsed ega kummeeritud:

Särgid, T-särgid, kerged peenkoes d˛emprid
ja pulloverid, kõrge, rull- või polokaelusega,
alussärgid jms, silmkoelised või heegeldatud,
ei elastsed ega kummeeritud, v.a imikurõivad,
puuvillased või sünteeskiududest; T-särgid
kerged peenkoes d˛emprid ja pulloverid,
kõrge, rull- või polokaelusega, tehiskiududest,
v.a imikurõivad

D

F

BNL

EMÜ

1 000
tükki

14

309

20

343

15

337

22

374

17

374

24

425

19

423

27

469



d) 1 aa)

dd)

2 dd)

5 60.05

A. I. a)

II. b) 4 bb) 11
aaa)

bbb)

ccc)

ddd)

eee)

22 bbb)

ccc)

ddd)

eee)

fff)

60.05–01, 31, 33,
34, 35, 36, 39,
40, 41, 42, 43

Ülerõivad jm tooted, silmkoelised või
heegeldatud, ei elastsed ega kummeeritud:

1. Ülerõivad ja rõivamanused:

Kampsunid, pulloverid, käisteta kampsunid,
vestid, tvinsetid, kardiganid, kodukuued ja
d˛emprid, silmkoelised või heegeldatud, ei
elastsed ega kummeeritud, villased,
puuvillased või tehiskiududest

D

F

I

BNL

IRL

DK

EMÜ

1 000

tükki

179

599

74

723

5

14

1594

195

653

81

788

5

15

1737

216

725

90

875

6

17

1929

244

819

102

989

7

19

2180

7 60.05

A. II. b) 4 aa)
22

33

44

55

61.02

B. II. c) 7 bb)

cc)

dd)

60.05–22, 23, 24,
25

61.02–78, 82, 84

Ülerõivad jm tooted, silmkoelised või
heegeldatud, ei elastsed ega kummeeritud:

1. Ülerõivad ja rõivamanused:

II. Muu

Naiste, tüdrukute ja väikelaste ülerõivad:

2. Muu:

Pluusid ja särkpluusid, silmkoelised,
heegeldatud (ei elastsed ega kummeeritud)
või kootud, naistele, tüdrukutele ja
väikelastele, villased, puuvillased või
tehiskiududest

D

F

BNL

IRL

EMÜ

1 000
tükki

1438

586

168

36

2228

1567

639

183

39

2428

1739

709

203

43

2694

1965

801

229

49

3044

8 61.03

A. 61.03–11, 15, 19

Meeste ja poiste alusrõivad, sh kraed,
maniskid ja kätised:

Meeste ja poiste särgid, kootud, villased,
puuvillased või tehiskiududest

D

F

I

BNL

IRL

DK

EMÜ

1 000
tükki

1198

1297

371

994

24

74

3958

1306

1414

404

1083

26

81

4314

1450

1570

448

1202

29

90

4789

1639

1774

506

1358

33

102

5412

C LISA
Artiklis 2 sätestatud halduskoostöö

1. Portugali pädevad asutused väljastavad sätestatud tingimustel “Boletim de Registo de Exportação (BRE)” või “Boletim global de
Exportação (BGE)” selliste tekstiiltoodete igasuguseks ekspordiks, mis kuuluvad A lisas esitatud liikide, ühise tollitariifistiku
rubriikide ja NIMEXE-koodide alla, pärinevad Portugalist ja on mõeldud teistesse liikmesriikidesse saatmiseks eesmärgiga need
lõplikult importida.

2. Portugali pädevad asutused väljastavad käesoleva protokolliga reguleeritud toodetele kas BRE või BGE tõestatud koopiad. Need
koopiad sisaldavad eelkõige andmeid, mis peavad olema esitatud punktis 5 nimetatud importija deklaratsioonis või taotluses.

3. Portugali pädevad asutused teatavad komisjonile iga kvartali esimese 10 päeva jooksul liikmesriikide ja tooteliikide lõikes:

a) kogustest, millele on eelnenud kvartali jooksul väljastatud BRE või BGE tõestatud koopiad;

b) punktis a nimetatud ajavahemikule eelnenud kvartali jooksul toimunud ekspordist.

4. Portugali pädevad asutused teatavad komisjonile ja teiste liikmesriikide pädevatele asutustele igas kvartalis ka aegunud BRE ja
BGE seerianumbrid ja kõik muud andmed, mida nad peavad asjakohaseks.

5. Praeguse halduskoostööga hõlmatud toodete lõplikuks impordiks teise liikmesriiki on vaja esitada impordidokument. Kooskõlas
kehtivate siseriiklike õigusaktidega väljastab või kinnitab impordiliikmesriigi pädev asutus selle dokumendi tasuta kõikide taotletud
koguste suhtes kõige rohkem viie tööpäeva jooksul alates sellest, kui mõni teiste liikmesriikide importija, olenemata tema
asukohast ühenduses, on esitanud deklaratsiooni või lihtsalt taotluse, ilma et see piiraks kehtivate eeskirjadega nõutavate muude
tingimuste täitmist. See impordidokument väljastatakse või kinnitatakse üksnes siis, kui esitatakse Portugali pädevate asutuste
väljastatud BRE või BGE tõestatud koopia.

Importija deklaratsioonis või taotluses sisalduvad:

a) importija ja eksportija nimi ja aadress;



b) tootekirjeldus koos:

tootenimetusega,

punktis 1 esitatud loendi 1. tulbas osutatud tooteliigi numbriga,

ühise tollitariifistiku rubriigi numbri või siseriikliku väliskaubandusstatistika kaupade nomenklatuuri viitenumbriga,

päritoluriigiga;

c) tooteandmed punktis 1 esitatud loendi 5. tulbas osutatud ühikutes;

d) ehtestatud impordikuupäev või -kuupäevad.

Impordiliikmesriik võib nõuda lisaandmete esitamist, mis ei või aga põhjustada impordi tõkestamist.

Käesolev punkt ei takista kõnealuste toodete lõplikku importi, kui impordiks mõeldud toodete kogus tervikuna ületab impordidokumendis
nimetatud koguse vähem kui 5%.

6. Kui impordidokumenti taotletakse kogusele, mis on BRE või BGE tõestatud koopiale märgitud kogusest väiksem, tagastatakse
koopia importijale koos tagaküljele tehtud märkega koguse kohta, mille suhtes impordidokument on väljastatud.

7. Teised liikmesriigid teatavad komisjonile iga kvartali esimese 10 päeva jooksul tooteliikide lõikes:

a) kogustest, mille suhtes on eelnenud kvartali jooksul väljastatud või kinnitatud impordidokumendid;

b) alapunktis a nimetatud ajavahemikule eelnenud kvartali jooksul toimunud impordist.

8. Komisjon ja Portugali ametiasutused kontrollivad vähemalt kord kvartalis oma kaubanduse olukorda ja väljavaateid, et olukorda
põhjalikult analüüsida.

D LISA
Artikliga 3 ettenähtud paindlikkussätted

Käesoleva protokolli artikliga 3 ettenähtud paindlikkussätted määratakse kindlaks järgmise korra kohaselt:

a) igas liigis:

mis tahes aasta jooksul järgnevaks aastaks kinnitatud koguste osa ennetav ärakasutamine kuni 8,75% ulatuses kasutamisaasta
asjakohastest kogustest. Selline ennetav eksport arvatakse maha vastavatest järgmiseks aastaks kinnitatud kogustest;

mis tahes aasta jooksul kasutamata jäetud koguste edasikandmine järgmise aasta vastavatesse kogustesse kuni 8,75% ulatuses
tegeliku kasutamisaasta asjakohastest kogustest. Portugali ametiasutuste taotlusel võib komisjon lubada täiendavat edasikandmist.

b) liikide vahel:

ülekandmine ühest liigist teise kuni 10% ulatuses selle liigi mahust, kuhu kõnealune ülekanne tehakse. Käesolevat sätet kohaldatakse
järgmiste toimingute suhtes:

ja 3. liigi vahelised, v.a Benelux, kelle puhul võib ülekanne toimuda 100% ulatuses,

või 3. liigist 9., 19., 20. ja 39. liiki,

4., 5., 7. ja 8. liigi vahelised,

ja 8. liigi vahelised, üksnes Ühendkuningriigi puhul,

33. ja 90. liigi vahelised,

rubriigis nr 59.04 sisali ja sünteeskiudude vahelised, v.a Itaalia ja Taani, kelle puhul võib ülekanne toimuda 100% ulatuses.

Need ülekanded tehakse järgmiste väärtuste põhjal:

Liik Tükki/kilogrammis Grammi/tükk
4

5

6

7

8

6,48

4,53

1,76

5,55

4,60

154

221

568

180

217

E LISA
Praeguse koosseisuga ühenduse ja Portugali ühisdeklaratsioon

B lisa sätete kohaldamiseks on kokku lepitud, et Portugalist pärinevaid kaupu ei saa käsitleda ühendusest pärinevatena määruses (EMÜ)
nr 802/68 määratletud tähenduses.

__________

PROTOKOLL NR 18
teistest liikmesriikidest pärinevate mootorsõidukite Portugali importimise korra kohta



Artikkel 1

Järgmistes artiklites määratletud korda kohaldatakse reisijate ja kaupade veoks mõeldud mootorsõidukite kokkupaneku ja impordi suhtes
nende mootori tüübist olenemata.

Artikkel 2

1. Alates 1. jaanuarist 1986 avab Portugali Vabariik teistest liikmesriikidest pärinevate ja kokkupandult imporditavate mootorsõidukite
suhtes, edaspidi “CBU-mootorsõidukid”, mille täismass on vähem kui 3500 kg, A lisas esitatud aastased impordikvoodid.

2. Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega muuta A lisas esitatud loendit.

3. Alates 1. jaanuarist 1986 avab Portugali Vabariik CBU-mootorsõidukitele (välja arvatud A lisa loendis esitatud CBU-
mootorsõidukid), mis pärinevad teistest liikmesriikidest ja mille täismass on väiksem kui 3500 kg, järgmised aastased
impordikvoodid:

Ajakava Aastakvoot
1. jaanuar 1986

1. jaanuar 1987

440 ühikut

550 ühikut

Selle kvoodi piires ei või ühtki marki sõidukile määrata kinnitatud mahust rohkem kui ühe veerandi.

Igal margil on õigus saada kvoodist vähemalt 20 ühikut.

Artikkel 3

Alates 1. jaanuarist 1986 avab Portugali Vabariik teistes liikmesriikidest pärinevate CBU-mootorsõidukite, mille täismass on suurem kui
3500 kg, järgmised aastased impordikvoodid:

Ajakava Aastakvoot
1. jaanuar 1986

1. jaanuar 1987

660 ühikut

770 ühikut

Artikkel 4

1. Alates 1. jaanuarist 1986 avab Portugali Vabariik reisijateveoks mõeldud ja mittekokkupandult imporditavate mootorsõidukite
suhtes, edaspidi “CKD-mootorsõidukid”, mille täismass on vähem kui 2000 kg, iga aasta alguses ühe kvoodi ühenduse margi
kohta, võttes aluseks 1985. aastaks määratud põhikvoodid, mis on esitatud B lisas.

2. Ühenduse markide kvoote ajakohastatakse igal aastal. Selleks kohaldatakse nende suhtes parandustegurit, et tasakaalustada
hinnatõusu Portugalis ja CKD-mootorsõidukite tootmishindade suundumusi.

Kõikide (ühenduse ja kolmandate riikide) markide kvootide summa määratakse eskuudodes väljendatud püsihindadena kindlaks
võrdväärsena 41 500 mootorsõidukiga 1986. aastaks ja 44 000 mootorsõidukiga 1987. aastaks.

3. Aastased margikvoodid ja kõik nendega seotud andmed edastatakse komisjonile iga aasta 15. veebruariks.

4. Põhikvootide alusel määratud margikvoote võib 1986. aastal vabalt kasutada 90% ja 1987. aastal 93% ulatuses. Margikvootide
ülejäänud osa kasutamine sõltub mootorsõidukite või mootorsõidukite osade ekspordist, põhinedes Portugalis sellisele ekspordile
lisanduval väärtusel.

Artikkel 5

1. Nendele eksportijatele, kes on kõik oma põhikvoodid artikli 4 kohaselt juba ammendanud, antakse aasta jooksul täiendavad CKD-
kvoodid, võttes aluseks eksporditud mootorsõidukitele või mootorsõidukite osadele Portugalis lisandunud väärtuse.

Täiendavad kvoodid määratakse C lisas esitatud koefitsientide põhjal.

2. Hiljem võib nõukogu vajaduse korral komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega kinnitada igale margile
ülemmäära, mis on võrdne teatud protsentosaga kõikidele markidele määratud põhikvootide summast.

Artikkel 6

Artiklites 4 ja 5 kindlaks määratud kvoote võib kasutada CKD- või CBU-mootorsõidukite impordiks.

A LISA
Artikli 2 lõikes 1 nimetatud impordikvootide loend

1. jaanuar
1986

1. jaanuar
1987

Alfa Romeo

Audi (Auto Union)

BMW (Bayerische Motoren-Werke)

British Leyland (ex-BMC)

British Leyland (ex-Leyland)

700

700

700

700

700

800

800

800

800

800



Jaguar/Daimler

Talbot (Prantsusmaa)

Talbot (Ühendkuningriik)

Citroën

Daimler-Benz

Fiat

Ford (Saksamaa)

Ford (Ühendkuningriik)

General Motors (Saksamaa)

General Motors (Ühendkuningriik)

Peugeot

Renault

VW (Volkswagen)

Volvo (Madalmaad)

Lancia (Itaalia)

Autobianchi (Itaalia)

Volvo (Belgia)

Nuova Innocenti (Itaalia)

Porsche (Saksamaa)

Seat

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

B LISA
Artikli 4 lõikes 1 nimetatud markide põhikvoodid 1985. aastaks

(tuhandetes eskuudodes)

Fiat

Renault

Peugeot

BLMC

Citroën

Ford

General Motors

Talbot

VW

BMW

Mercedes

Alfa Romeo

Audi

2 362 057

1 879 085

1 614 092

1 600 822

1 480 199

1 331 611

1 151 434

551 350

505 305

320 773

139 308

49 328

39 706

C LISA
Artikli 5 lõikes 1 nimetatud ekspordikoefitsientide kaal

1986 1987

CKD-mootorsõidukid

CBU-mootorsõidukid ja sõidukikered

Osad pooltoodetena

Valmisosad:

mootorid

käigukastid

muud mehaanilised osad

0,6

0,5

0,4

0,8

0,8

0,7

0,5

0,45

0,35

0,7

0,7

0,6



elektrilised osad

muud osad
0,6

0,55

0,5

0,5

__________

PROTOKOLL NR 19
Portugali patentide kohta

1. Portugali Vabariik kohustub ühinemisel kohandada oma patendialaseid õigusakte nii, et need oleksid kooskõlas kaupade vaba
liikumise põhimõtete ja ühenduses saavutatud tööstusomandi kaitstuse tasemega. Eelkõige tunnistab Portugali Vabariik ühinemisel
kehtetuks 18. jaanuari 1984. aasta dekreedi nr 27/84 artikli 8 sätted, mille kohaselt peab Portugalis antud patendi omanik selle
patendiga antud ainuõiguste kasutamiseks valmistama patenditud toodet või patenditud tehnoloogia kasutamise teel saadavat
toodet Portugali territooriumil.

Selleks seatakse komisjoni teenistuste ja Portugali ametiasutuste vahel sisse tihe koostöö; see hõlmab ka probleeme, mis on seotud
üleminekuga kehtivalt Portugali õiguselt uuele õigusele.

2. Portugali Vabariik sätestab oma siseriiklikus õiguses tõendamiskohustuse ülemineku vastavalt ühenduse patente käsitleva 15.
detsembri 1975. aasta Luxembourgi konventsiooni artiklile 75.

Seda sätet kohaldatakse ühinemisel uute tehnoloogiapatentide suhtes, mille registreerimise taotlus esitatakse alates ühinemise
kuupäevast.

Patentide suhtes, mille registreerimise taotlus on esitatud enne seda kuupäeva, kohaldatakse kõnealust sätet hiljemalt alates 1.
jaanuarist 1992.

Seda sätet siiski ei kohaldata, kui hageja patenditud tehnoloogia kasutamise teel saadava tootega samase toote valmistamistehnoloogia
teise patendi omaniku vastu on hageja õiguste rikkumise puhul algatatud menetlus, kui see teine patent väljastati enne ühinemise
kuupäeva.

Juhul, kui tõendamiskohustuse üleminekut ei kohaldata, nõuab Portugali Vabariik patendi omanikult ka edaspidi oma õiguste rikkumise
kohta tõendite esitamist.

Kõikide juhtude suhtes, kui tõendamiskohustuse üleminekut 1. jaanuaril 1987 ei kohaldata, kaasa arvatud patendid, mille registreerimise
taotlus on esitatud enne ühinemise kuupäeva, kehtestab Portugali Vabariik sel kuupäeval jõustuva uue siseriikliku õigusaktiga
“arestimiseks-kirjeldamiseks” nimetatava kohtumenetluse.

“Arestimine-kirjeldamine” tähendab menetlust, mille alusel võib iga isik, kelle on õigus esitada rikkumise puhul hagi, nõuda, et pärast
tema taotluse põhjal kohtuotsuse tegemist koostaksid kohtutäitur ja teda abistavad eksperdid väidetava rikkuja valdustel kõnealuste
protsesside üksikasjaliku kirjelduse, tehes eelkõige valguskoopiaid tehnilistest dokumentidest, koos tegeliku arestimisega või ilma. Selle
kohtuotsusega võidakse ette näha kautsjoni maksmine, mis on mõeldud väidetavale rikkujale kahjude korvamiseks, juhul kui
“arestimine-kirjeldamine” põhjustab kahju.

3. Portugali Vabariik ühineb Euroopa patente käsitleva 5. oktoobri 1973. aasta Müncheni konventsiooniga ja ühenduse patente
käsitleva 15. detsembri 1975. aasta Luxembourgi konventsiooniga 1. jaanuaril 1992.

Portugali Vabariik võib tugineda ühenduse patente käsitleva Luxembourgi konventsiooni artikli 95 lõikele 4, et teha puhttehnilisi
kohandusi, mille muudab vajalikuks tema ühinemine nimetatud konventsiooniga, eeldusel et selline tuginemine ei lükka Portugali
Vabariigi ühinemist Luxembourgi konventsiooniga edasi mingil juhul rohkem kui eespool nimetatud kuupäevani.

__________

PROTOKOLL NR 20
Portugali raua- ja terasetööstuse ümberkorraldamise kohta

1. Alates ühinemise kuupäevast ei või Portugali raua- ja terasetööstusele anda mingit abi, kui komisjon ei ole seda
ümberkorralduskava raames heaks kiitnud. Portugali raua- ja terasetööstuse ümberkorraldamiskava peaks vastama viimastele
enne ühinemist vastu võetud terasetööstuse üldeesmärkidega.

2. Alates ühinemise kuupäevast hindavad komisjon ja Portugali valitsus üheskoos Portugali valitsuses heaks kiidetud ja komisjonile
ametlikult 1. septembriks 1985 edastatud kava ning selle kavaga seotud raua- ja terasetööstuse ettevõtja elujõulisust.

3. Kui selle ettevõtja elujõulisus ei ole rahuldavalt tagatud kõige rohkem viie aasta möödudes ühinemisest, teeb komisjon pärast
Portugali valitsuse arvamuse kättesaamist esimese ühinemisjärgse aasta lõpus ettepaneku seda kava täiendada, et võimaldada
kõnealusel ettevõtjal saavutada elujõuline seisund kava lõppemise tähtpäevaks.

4. Kogu sellisest abist Portugali raua- ja terasetööstusele, mis moodustavad osa punktis 3 sätestatud kavatäiendusest, teatab
Portugali valitsus eelnevalt ja mitte hiljem kui esimese ühinemisjärgse aasta lõpus komisjonile. Portugali valitsus ei teosta oma
projekte ilma komisjoni loata.

Komisjon hindab neid projekte käesoleva protokolli lisas määratletud kriteeriumide põhjal ja korras.

5. Ühinemisakti artiklis 212 nimetatud ajavahemiku jooksul peaksid ESTÜ raua- ja terasetoodete tarned Portugalist ülejäänud
ühendusse vastama järgmistele tingimustele:

a) esimese aasta jooksul pärast ühinemist jäävad Portugali tarned ülejäänud praeguse koosseisuga ühendusse mahu piiresse, mille
komisjon on kinnitanud pärast kokku leppimist Portugali valitsusega ja konsulteerimist nõukoguga ühinemiseelsel aastal. Olenemata
olukorrast ei või see maht mingil juhul olla väiksem kui 80 000 tonni. Kui komisjon ja Portugali valitsus selles küsimuses hiljemalt üks



kuu enne ühinemise kuupäeva kokkuleppele ei jõua, ei ületa Portugali raua- ja terasetööstuse tarnitavad kogused esimese kolme kuu
jooksul pärast ühinemise kuupäeva 20 000 tonni.

Kui selles küsimuses ühinemise kuupäevaks kokkuleppele ei jõuta, kinnitab komisjon nõukogu nõusolekul tarnete mahu hiljemalt kahe
kuu jooksul pärast ühinemise kuupäeva.

Et need tarned tuleb pärast üleminekukorra lõppemist igal juhul piirangutest vabastada, võib nende mahtu kooskõlalise ülemineku
saavutamiseks suurendada enne nimetatud korra lõppemist, võttes lähtepunktiks esimese aasta mahu.

Igasugused mahusuurendused põhinevad:

Portugali ümberkorralduskava teostamisel tehtud edusammudel, võttes arvesse ettevõtjate elujõulisuse taastamisele olulisi tegureid
ja sellise elujõulisuse saavutamiseks vajalikke meetmeid,

ühenduse raua- ja terasetööstuses pärast ühinemist kehtivatel meetmetel, et Portugali ei koheldaks ebasoodsamalt kui kolmandaid
riike, ja

suundumusi ESTÜ raua- ja terasetoodete tarnetes praeguse koosseisuga ühendusest Portugali;

b) käesolevaga kohustub Portugali valitsus rakendama ühinemisel omal vastutusel ja kokkuleppel komisjoniga ülejäänud ühenduse turule
tehtavate tarnete järelevalvemehhanismi, et tagada punkti a kohaselt kokku lepitud või kehtestatud koguseliste kohustuste range
järgimine.

See mehhanism peab olema kooskõlas kõikide muude turu järelevalve meetmetega, mida võidakse vastu võtta ühinemise kuupäevale
järgnevate aastate jooksul, ega või kahjustada kokkulepitud koguste tarnimise võimalust.

Komisjon teavitab korrapäraselt nõukogu selle mehhanismi usaldusväärsusest ja tõhususest. Kui see mehhanism osutub ebarahuldavaks,
võtab komisjon nõukogu nõusolekul asjakohaseid meetmeid.

LISA
Abi hindamise kord ja kriteeriumid

1. Kogu raua- ja terasetööstusele antavat abi, mida mis tahes kujul rahastatakse Portugali riigi poolt või riiklike vahendite kaudu,
võib pidada ühisturu korrapärase toimimisega kooskõlas olevateks üksnes juhul, kui see vastab punktis 2 sätestatud
üldeeskirjadele ja punktide 3–6 sätetele. Selliseid toetusi võib kehtestada üksnes käesolevas lisas sätestatud korras.

Abi mõiste hõlmab piirkondlike või kohalike organite antud abi ja abimeetmeid, mis sisalduvad Portugali riigi kontrollitavate raua- ja
terasetööstuse ettevõtjate suhtes Portugali riigi võetud rahastamismeetmetes ning mida turumajanduse normaalsete ettevõtlustavade
kohaselt ei käsitleta riskikapitali eraldamisena.

2. Portugali raua- ja terasetööstusele antavat abi võib pidada ühisturu korrapärase toimimisega kooskõlas olevateks tingimusel, et:

abisaaja ettevõtja rakendab süstemaatilist ja täpset ümberkorraldusprogrammi, mis hõlmab ümberkorralduse erinevaid külgi
(kaasajastamine, võimsuse vähendamine ja vajaduse korral rahanduslik ümberkorraldamine) ja mille abil on võimalik abisaaja
konkurentsivõime ja rahaline elujõulisus ilma abita taastada tavalistes turutingimustes hiljemalt üleminekukorra lõpuks,

abisaaja ettevõtja üldise tootmisvõimsuse suhtes ei nähta nimetatud ümbrekorraldusprogrammiga ette tootmisvõimsuse
suurendamist selliste tooteliikide osas, mille turg ei kasva,

terasetööstuse ettevõtjatele antava abi suurust ja sagedust vähendatakse järk-järgult,

kõnealune abi ei põhjusta konkurentsimoonutusi ega mõjuta kauplemistingimusi määral, mis ei oleks vastuolus ühiste huvidega,

abi kinnitatakse hiljemalt 36 kuu möödudes ühinemisest ja pärast üleminekukorra lõppu ei maksta muid toetusi kui
intressitoetused või toetused enne kõnealust kuupäeva välja makstud laenude tagatiste maksmiseks.

Ümberkorraldusprogrammi raames talle esitatud abitaotluste üle otsustamisel võtab komisjon arvesse Portugali kui ühe sellise liikmesriigi
eriolukorda, kus on üksainus raua- ja terasetööstuse ettevõtja, kelle mõju ühenduse turule on väike.

3. Raua- ja terasetööstusele antavat investeeringuabi võib pidada ühisturu korrapärase toimimisega kooskõlas olevateks tingimusel,
et:

komisjonile on investeerimisprogrammist eelnevalt teatatud, kui sellist teatamist nõutakse komisjoni 18. novembri 1981. aasta
otsusega nr 3302/81/ESTÜ, mis käsitleb terasetööstuse ettevõtjate esitatavat teavet oma investeeringute kohta, või mõne hilisema
otsusega,

abi suurus ja sagedus on põhjendatud ümberkorraldusteks tehtavate jõupingutuste ulatusega, võttes arvesse selle
investeerimispiirkonna struktuurilisi probleeme, ning abi piirdub asjaomaseks otstarbeks vajalikuga,

investeerimisprogrammis võetakse arvesse punktis 2 määratletud kriteeriume ja terasetööstuse üldeesmärke, pidades silmas kõiki
põhjendatud arvamusi, mida komisjon on võinud avaldada kõnealuse investeerimisprogrammi kohta.

Sellise abi kontrollimisel võtab komisjon arvesse asjakohase investeerimisprogrammi panust ühenduse muude eesmärkide, näiteks
uuendamise, energiasäästu ja keskkonnakaitse saavutamisse, tingimusel et peetakse kinni punktis 2 esitatud eeskirjadest.

4. Abi terasetootmisettevõtete osalisest või täielikust sulgemisest tulenevate tavapäraste kulude katmiseks võib pidada ühisturu
korrapärase toimimisega kooskõlas olevaks.

Kulud, mis õigustavad sellist abi, on järgmised:

enne seaduslikku pensioniiga koondatud või pensionile jäänud töötajatele makstavad toetused, kui need ei kuulu asutamislepingu
artikli 56 lõike 1 punkti c või lõike 2 punkti b kohaselt antavate toetuste alla,

kolmandatele isikutele lepingute, eelkõige toorainete tarnelepingute lõpetamise eest makstavad hüvitised,



kulutused, mis on tehtud suletud terasetootmisettevõtte maa, ehitiste ja/või infrastruktuuride ümberkorraldamisse, et neid
kasutada mõnel muul tööstuslikul viisil.

Erandlikult ning erandina protokolli nr 20 punktist 4 ja käesoleva lisa punkti 2 viiendast taandest võib sellistest sulgemistoetustest, mida
ei olnud mitte rohkem kui 18 kuu jooksul pärast ühinemist esitatud programmides võimalik ette näha, teatada komisjonile pärast seda
kuupäeva ja kinnitada need hiljem kui esimese 36 kuu jooksul pärast ühinemist.

5. Abi teatavate ettevõtjate või käitiste tegevuse hõlbustamiseks võib pidada ühisturu korrapärase toimimisega kooskõlas olevateks
tingimusel, et:

see abi moodustab punkti 2 esimeses taandes määratletud ümberkorraldusprogrammi lahutamatu osa,

seda vähendatakse järk-järgult vähemalt kord aastas,

suuruse ja sageduse poolest piirdub see ümberkorraldusperioodi ajal tegevuse jätkamiseks hädavajalikega ning on põhjendatud
ümberkorraldusteks tehtavate jõupingutuste ulatusega, võttes arvesse ka igasugust investeeringuabi.

Sellise abi kontrollimisel võtab komisjon arvesse asjaomase tootmisüksuse (tootmisüksuste) ja asjakohase piirkonna (piirkondade) ees
seisvaid probleeme ning abi järelmõjusid konkurentsile muudel turgudel kui teraseturul, eelkõige transporditurul.

6. Abi kulutuste katteks, mida terasetootmisettevõte on teinud teadus- ja arendusprojektidele, võib pidada ühisturu korrapärase
toimimisega kooskõlas olevaks tingimusel, et kõnealuse teadus- ja/või arendusprojekti eesmärk on üks järgmistest:

tootmiskulude vähenemine, märkimisväärne energiasääst või tootlikkuse paranemine,

tootekvaliteedi paranemine,

raua- ja terasetoodete jõudluse paranemine või terase kasutamisvõimaluste laienemine,

töökaitsetingimuste paranemine.

Kogu eespool nimetatud otstarveteks antava abi kogusumma ei või ületada 50% projekti abi õigustavatest kuludest. Kulud, mis on
õigustatud saama sellist abi, tähendavad projektiga otseselt seotud kulusid, välja arvatud eelkõige tootmisprotsessidega seotud
investeerimiskulutused.

7. Komisjon palub liikmesriikidel avaldada oma arvamust komisjonile Portugali valitsuse edastatud abiprojektide kohta enne projektide
suhtes seisukoha võtmist. Ta teatab kõikidele liikmesriikidele seisukohast, mille ta võtab iga abiprojekti suhtes.

Kui komisjon leiab pärast asjaomastele isikutele nende kommentaaride esitamisest teatamist, et abi ei vasta käesoleva lisa tingimustele,
teatab ta oma otsusest Portugali valitsusele. Kui Portugali valitsus seda otsust ei täida, kohaldatakse asutamislepingu artiklit 88.

8. Portugali valitsus esitab komisjonile kaks korda aastas aruande eelnenud kuue kuu jooksul välja makstud abi, selle kasutamise ja
sama ajavahemiku jooksul ümberkorralduste osas saavutatud tulemuste kohta. Need aruanded peavad sisaldama kõigi nende
finantsmeetmete üksikasju, mida Portugali riik, piirkondlikud või kohalikud organid on võtnud terasetööstuse riigiettevõtete suhtes.
Need tuleb edastada kahe kuu jooksul pärast iga kuuekuulise ajavahemiku lõppu vormis, mille määrab kindlaks komisjon.

Esimeses aruandes käsitletakse esimese kuue kuu jooksul pärast ühinemist välja makstud abi.

__________

PROTOKOLL NR 21
Portugali majandus- ja tööstusarengu kohta

KÕRGED LEPINGUOSALISED,

soovides lahendada teatavaid Portugalile omaseid probleeme ja

OLLES KOKKU LEPPINUD JÄRGMISTES SÄTETES,

tuletavad meelde, et Euroopa Majandusühenduse põhieesmärkide hulka kuulub liikmesriikide rahvaste elatustaseme ja töötingimuste
pidev parandamine ning nende riikide majanduse kooskõlaline areng piirkondadevaheliste erinevuste ja ebasoodsamate piirkondade
mahajäämuse vähendamise teel;

võtavad arvesse asjaolu, et Portugali valitsus on alustanud sellise industrialiseerimise ja majandusarengu poliitika teostamist, mis on
mõeldud Portugali elatustaseme vastavusseviimiseks muude Euroopa riikide omaga ja osalise tööpuuduse kõrvaldamiseks, samal ajal
vähendades järk-järgult erinevusi piirkondade arengutasemetes;

tunnistavad, et selle poliitika eesmärkide saavutamine on nende ühine huvi;

lepivad selleks kokku soovitada ühenduse institutsioonidel kasutada kõiki EMÜ asutamislepingus sätestatud vahendeid ja menetlusi,
eelkõige kasutades asjakohaselt ühenduse vahendeid, mis on mõeldud ühenduse eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks;

tunnistavad eelkõige, et EMÜ asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamisel on vaja arvesse võtta majanduse laienemise ja elanike
elatustaseme tõstmise eesmärke.

__________

PROTOKOLL NR 22
teabevahetuse kohta Portugali Vabariigiga tuumaenergia vallas

Artikkel 1

1. Alates ühinemise kuupäevast antakse EURATOMi asutamislepingu artikli 13 kohaselt liikmesriikidele, isikutele ja ettevõtjatele edastatud
teave Portugali Vabariigi käsutusse, kes levitab seda oma territooriumil piiratult kõnealuses artiklis sätestatud tingimustel.



2. Alates ühinemise kuupäevast annab Portugali Vabariik Euroopa Aatomienergiaühenduse käsutusse Portugalis tuumaenergia vallas
omandatud teabe, mida levitatakse piiratud ulatuses, kuivõrd tegemist ei ole puhtal kujul kommertsrakendustega. Komisjon edastab selle
teabe lõikes 1 sätestatud tingimustel ühenduse ettevõtjatele.

3. Kõnealune teave käsitleb peamiselt:

reaktorite dünaamikat,

kiirguskaitset,

tuumamõõtmismeetodite kasutamine (tööstuse, põllumajanduse, arheoloogia ja geoloogia vallas),

aatomifüüsikat (ristlõigete otsene mõõtmine, kanaliseerimistehnikad),

uraanimetallurgia.

Artikkel 2

1. Sektorites, kus Portugali Vabariik annab teabe ühenduse käsutusse, väljastavad pädevad ametiasutused ühenduse liikmesriikidele,
isikutele ja ettevõtjatele nõudmise korral kaubanduslikel tingimustel litsentse, kui neil on ainuõigus ühenduse liikmesriikides
registreeritud patentidele ja kui neil ei ole mingit kohustust anda või pakkuda kolmandatele isikutele ainulitsentse või osalisi ainulitsentse
kõnealuste patendiõiguste kohta.

2. Ainulitsentsi või osalise ainulitsentsi väljaandmise korral julgustab Hispaania Kuningriik selliseid litsentsiandjaid andma ühenduse
liikmesriikidele, isikutele ja ettevõtjatele kaubanduslikel tingimustel välja all-litsentse ning hõlbustab seda tegevust.

Kõnealused ainulitsentsid või osalised ainulitsentsid antakse välja tavapärastel kaubanduslikel tingimustel.

__________

PROTOKOLL NR 23
kolmandatest riikidest pärinevate mootorsõidukite Portugali importimise korra kohta

Artikkel 1

Järgnevalt määratletud korda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1986 kuni 31. detsembrini 1987 reisijate ja kaupade veoks mõeldud
mootorsõidukite kokkupaneku ja impordi suhtes nende mootori tüübist olenemata.

Artikkel 2

Portugali Vabariik avab ühendusega kokkuleppeid mitteomavatest kolmandatest riikidest pärinevate ja kokkupandult Portugali
imporditavate mootorsõidukite suhtes, edaspidi “CBU-mootorsõidukid”, mille täismass on vähem kui 3500 kg, markide aastased
impordikvoodid kõige rohkem 15 ühiku ulatuses tootja kohta aastas nende sõidukimarkide puhul, mida ei panda kokku Portugalis, ja
muude markide puhul kõige rohkem 2% ulatuses Portugalis eelmisel aastal kokkupandud sama marki sõidukite arvust.

Artikkel 3

Portugali Vabariik avab ühendusega kokkuleppeid mitteomavatest kolmandatest riikidest pärinevate CBU-mootorsõidukite suhtes, mille
täismass on rohkem kui 3500 kg, aastase kogukvoodi 30 ühiku ulatuses.

Artikkel 4

1. Portugali Vabariik avab reisijateveoks mõeldud ja mittekokkupandult imporditavate mootorsõidukite suhtes, edaspidi “CKD-
mootorsõidukid”, mille täismass on vähem kui 2000 kg, iga aasta alguses ühe kvoodi margi kohta, võttes aluseks 1985. aastaks
määratud põhikvoodid, mis on esitatud lisas.

2. Margikvoote ajakohastatakse igal aastal. Selleks kohaldatakse nende suhtes parandustegurit, et tasakaalustada hinnatõusu
Portugalis ja CKD-mootorsõidukite tootmishindade suundumusi.

3. Põhikvootide alusel määratud margikvoote võib 1986. aastal vabalt kasutada 90% ulatuses ja 1987. aastal 93% ulatuses;
margikvootide ülejäänud osa kasutamine sõltub mootorsõidukite või mootorsõidukite osade ekspordist, põhinedes Portugalis
sellisele ekspordile lisanduval väärtusel.

Artikkel 5

1. Nendele eksportijatele, kes on kõik oma põhikvoodid artikli 4 kohaselt juba ammendanud, antakse aasta jooksul täiendavad CKD-
kvoodid, võttes aluseks eksporditud mootorsõidukitele või mootorsõidukite osadele Portugalis lisandunud väärtuse.

Täiendavad kvoodid määratakse B lisas esitatud koefitsientide põhjal.

2. Lõikes 1 nimetatud eksportijate puhul piirdub täiendavate kvootide võimalus koguväärtusega, mis ei või ületada 12% A lisas
esitatud markidele määratud CKD-põhikvootide kogusummast.

Artikkel 6

Artiklites 4 ja 5 kindlaks määratud kvoote võib kasutada CKD- või CBU-mootorsõidukite impordiks.

A LISA
Markide põhikvoodid 1985. aastaks

(tuhandetes eskuudodes)



Toyota

Datsun

Mazda

Honda

Subaru

Daihatsu

1 429 811

1 151 548

188 282

170 077

102 304

20 315

B LISA
Artikli 5 lõikes 1 nimetatud ekspordikoefitsientide kaal

1986 1987

CKD-mootorsõidukid

CBU-mootorsõidukid ja sõidukikered

Osad pooltoodetena

Valmisosad:

mootorid

käigukastid

muud mehaanilised osad

elektrilised osad

muud osad

0,6

0,5

0,4

0,8

0,8

0,7

0,6

0,55

0,5

0,45

0,35

0,7

0,7

0,6

0,5

0,5

PROTOKOLL NR 24
Portugali põllumajandusstruktuuride kohta

1. Alates ühinemise kuupäevast käivitatakse kooskõlas ühise põllumajanduspoliitika eesmärkidega Portugali heaks ühismeetmed, mis
hõlmavad Portugali põllumajanduse erilistele struktuuritingimustele kohandatud eriarenguprogrammi. Kokku 10 aastat kestva
programmi eesmärk on eelkõige tootmis- ja turustustingimuste oluline parandamine koos kogu Portugali põllumajandussektori
struktuurilise olukorra parandamisega.

2. Ühendus realiseerib seda tegevusprogrammi Portugali heaks samaväärselt meetmetega, mida ühendus juba kohaldab oma kõige
ebasoodsamate piirkondade suhtes. See programm on suunatud maapiirkondade infrastruktuuride, põllumajandusalaste
nõustamisteenuste ja tööalase koolituse võimaluste arendamisele ning tootmise ümberorienteerimise toetamisele, kaasa arvatud
niisutamine, kui see osutub vajalikuks, kuivendamine ja maaparandustööd.

Lisaks sellele realiseerib ühendus programmi nii, et see vastab täpselt Portugali vajadustele ja eriolukorrale. Programm sisaldab eelkõige
edaspidi määratletavaid meetmeid, mis on mõeldud tõhusalt toetama põllumajandustegevuse lõpetamist. Mingil juhul ei või need
meetmed olla vähem soodsad kui praeguse koosseisuga ühenduse liikmesriikide suhtes kohaldatavad, samuti tuleb ühenduse
rahastamisvõimaluste kasutamistingimused kohandada Portugali olukorra erijoontele.

3. Ühendus toetab Portugali põllumajandusstruktuuride arendamise soovitud eesmärki, et saavutada järgmised lühiajalised, keskpika
perioodi ja pikaajalised eesmärgid:

a) lühiajalised eesmärgid: põllumajandusalaste nõustamisteenuste ja valitsevate põllumajandustingimuste parandamine kättesaadavate
vahendite parema jaotamise teel, ilma et see eeldaks talumajapidamiste suuruse muutmist või ulatuslikke tõhustamismeetmeid; lisaks
sellele töötlemis- ja turustusettevõtete parandamine, kuivõrd see on võimalik, võttes arvesse põllumajandusliku tootmise valitsevaid või
kavandatavaid jooni;

b) keskpika perioodi eesmärgid: hea infrastruktuuri ja kuivade kasvupindade niisutamise arendamine, soodustades paremat maakasutust
ning nähes ette ja arendades tõhusaid meetmeid põllumajandusalaste nõustamisteenuste, põllumajandusalase koolituse ja
põllumajandusteaduse edendamiseks. Sellega seoses tuleks kaaluda ka kariloomade arendamise pikemaajalisi küsimusi nagu isaste
aretusloomade jõudluskontroll ja kontrollkasvatamine;

c) pikaajalised eesmärgid: sisuliselt hõlmaksid need tükeldatud talumajapidamiste liitmise edendamist ja praegu elujõuetute
talumajapidamiste suurendamist. Samas tuleks teha jõupingutusi, et kõrvaldada ebakõla talupidajate vanusepüramiidis, ergutades
vanemaid talupidajaid põllumajandustegevust lõpetama ja võttes vajaduse korral meetmeid, mis hõlbustavad noortel inimestel
talupidajaks hakkamist sellistel tingimustel, mis tagavad nende talumajapidamise pikaajalise elujõulisuse.

4. Arvestuslikud kogukulud, mida Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi arendusrahastu kannab seoses eriprogrammi
kohaldamisega, mis hõlmab eelkõige Portugali hüljatud piirkondi, kaasa arvatud autonoomsed piirkonnad Assoorid ja Madeira,
moodustavad programmi 10aastase kestuse jooksul umbes 700 miljonit eküüd, s.o umbes 70 miljonit eküüd igal aastal.

5. Eriprogrammi kohaselt õigustatud kulutuste ühendusest rahastamise määr kinnitatakse ühenduse kõige ebasoodsamates
piirkondades samasuguste meetmete suhtes kohaldatud, kohaldatavaid või edaspidi kohaldatavaid määrasid arvesse võttes.

6. Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega ühinemisakti artiklis 258 sätestatud tingimustel vastu
eriprogrammi korra.



7. Enne 1. jaanuari 1991 esitab komisjon nõukogule aruande, kus antakse hinnang eriprogrammi realiseerimisele.

__________

PROTOKOLL NR 25
ühise põllumajanduspoliitika raames kehtestatud 

tootmiseeskirjade kohaldamise kohta Portugali suhtes

1. Portugali põllumajanduse praegust olukorda arvesse võttes on ühendus seisukohal, et erinevate tegurite, sealhulgas ühenduse
struktuurisätete kohaldamise ja protokollis nr 24 nimetatud Portugali põllumajandusstruktuuride eriprogrammi rakendamise mõjul
paraneb tootlikkus igal juhul.

2. Ühendus on seisukohal, et isegi kui see tootlikkuse suurenemine toimub seoses Portugali põllumajanduse tõhustamisega
ümberkorraldustegevuse või põllumajandustegevuse lõpetamise mõjul, leiab aset tootmise teatav suurenemine.

Esimeses etapis ühendus siiski soodustab sellist suundumust, sest laienenud ühenduse raames on see konkurentsivõimelise
põllumajanduse säilitamise vajalik eeltingimus Portugalis.

Teisest küljest, alates sellest, kui Portugalis kehtestatakse teise etapi alguses kõik ühise põllumajanduspoliitika eeskirjad, kohaldatakse
ühenduse tootmiseeskirju nendelsamadel tingimustel, mis on mõeldud praeguse koosseisuga ühenduse kõige ebasoodsamatele
piirkondadele.

3. Olukord erineb järgmistes sektorites: vein, oliiviõli, tomatipõhised töödeldud puu- ja köögiviljad ning suhkrupeet.

Tegelikult võib Portugali nendes sektorites igasugune tootmise edendamine raskendada ühenduse tootmise üldolukorda. Seetõttu on
ühendus seisukohal, et Portugali Vabariiki ei või vabastada kohustusest kohaldada alates ühinemise kuupäevast ühenduse tasandil vastu
võetud tootmiseeskirju, olenemata asjakohase toote puhul kasutatavast üleminekuvormist.

Ühendus tagab siiski, et need tootmiseeskirjadega seotud meetmed määratletakse nii, et võetaks arvesse kõnealuse liikmesriigi
põllumajanduse väga erilist olukorda; selleks nähakse käesoleva ühinemisakti sätetega ette, et ühenduse tootmiseeskirjade kohaldamisel
sisaldavad need kõnealuste sektorite puhul algusest peale paindlikkusvaru.

__________

LÕPPAKT
TEMA MAJESTEEDI BELGLASTE KUNINGA,

TEMA MAJESTEEDI TAANI KUNINGANNA,

SAKSAMAA LIITVABARIIGI PRESIDENDI,

KREEKA VABRIIGI PRESIDENDI,

TEMA MAJESTEEDI HISPAANIA KUNINGA,

PRANTSUSE VABRIIGI PRESIDENDI,

IIRIMAA PRESIDENDI,

ITAALIA VABARIIGI PRESIDENDI ,

TEMA KUNINGLIKU KÕRGUSE LUKSEMBURGI SUURHERTSOGI,

TEMA MAJESTEEDI MADALMAADE KUNINGANNA,

PORTUGALI VABARIIGI PRESIDENDI,

TEMA MAJESTEEDI SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIGI KUNINGANNA

täievolilised esindajad ja

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

keda esindab selle eesistuja,

olles kokku tulnud Lissabonis ja Madridis tuhande üheksasaja kaheksakümne viienda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval selleks,
et alla kirjutada Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi Euroopa Majandusühendusega ja Euroopa Aatomienergiaühendusega
ühinemist käsitlev leping,

on sedastanud, et Euroopa ühenduste ja Hispaania Kuningriigi ning Euroopa ühenduste ja Portugali Vabariigi vahelisel konverentsil on
koostatud ja vastu võetud järgmised tekstid:

I. Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi Euroopa Majandusühendusega ja Euroopa Aatomienergiaühendusega ühinemist käsitlev
leping;

II. akt ühinemistingimuste ja asutamislepingutesse tehtavate muudatuste kohta;

III. allpool loetletud tekstid, mis on lisatud ühinemistingimusi ja asutamislepingutesse tehtavaid muudatusi käsitlevale aktile:

A. I lisa: ühinemisakti artiklis 26 sätestatud nimekiri;
II lisa: ühinemisakti artiklis 27 sätestatud nimekiri;
III lisa: ühinemisakti artikli 43 lõike 1 esimeses taandes sätestatud

nimekiri;
IV lisa: ühinemisakti artikli 43 lõike 1 teises taandes sätestatud nimekiri;
V lisa: ühinemisakti artikli 48 lõikes 3 sätestatud nimekiri;



VI lisa: ühinemisakti artikli 48 lõikes 4 sätestatud nimekiri;
VII lisa: ühinemisakti artiklis 53 sätestatud nimekiri;
VIII lisa: ühinemisakti artikli 75 lõikes 3 sätestatud nimekiri;
IX lisa: ühinemisakti artikli 158 lõikes 1 sätestatud nimekiri;
X lisa: ühinemisakti artikli 158 lõikes 3 sätestatud nimekiri;
XI lisa: ühinemisakti artikli 163 lõikes 3 nimetatud tehniline menetlus;
XII lisa: ühinemisakti artikli 168 lõikes 4 sätestatud nimekiri;
XIII lisa: ühinemisakti artiklis 174 sätestatud nimekiri;
XIV lisa: ühinemisakti artiklis 176 sätestatud nimekiri;
XV lisa: ühinemisakti artikli 177 lõikes 3 sätestatud nimekiri;
XVI lisa: ühinemisakti artikli 177 lõikes 5 sätestatud nimekiri;
XVII lisa: ühinemisakti artikli 178 lõikes 1 sätestatud nimekiri;
XVIII lisa: ühinemisakti artiklis 200 sätestatud nimekiri;
XIX lisa: ühinemisakti artiklis 213 sätestatud nimekiri;
XX lisa: ühinemisakti artikli 243 lõike 2 punktis a sätestatud nimekiri;
XXI lisa: ühinemisakti artikli 245 lõikes1 sätestatud nimekiri;
XXII lisa: ühinemisakti artikli 249 lõikes 2 sätestatud nimekiri;
XXIII lisa: ühinemisakti artikli 269 lõikes 2 sätestatud nimekiri;
XXIV lisa: ühinemisakti artikli 273 lõikes 2 sätestatud nimekiri;
XXV lisa: ühinemisakti artikli 278 lõikes 1 sätestatud nimekiri;
XXVI lisa: ühinemisakti artiklis 280 sätestatud nimekiri;
XXVII lisa: ühinemisakti artikli 355 lõikes 3 sätestatud nimekiri;
XXVIII lisa: ühinemisakti artiklis 361 sätestatud nimekiri;
XXIX lisa: ühinemisakti artiklis 363 sätestatud nimekiri;
XXX lisa: ühinemisakti artikli 364 lõikes 3 sätestatud nimekiri;
XXXI lisa: ühinemisakti artiklis 365 sätestatud nimekiri;
XXXII lisa: ühinemisakti artiklis 378 sätestatud nimekiri;
XXXIII lisa: ühinemisakti artikli 391 lõikes 1 sätestatud nimekiri;
XXXIV lisa: ühinemisakti artikli 391 lõikes 2 sätestatud nimekiri;
XXXV lisa: ühinemisakti artiklis 393 sätestatud nimekiri;
XXXVI lisa: ühinemisakti artiklis 395 sätestatud nimekiri.

B. Protokoll nr
1

Euroopa Investeerimispanga põhikirja kohta,

Protokoll nr
2

Kanaari saarte, Ceuta ja Melilla kohta,

Protokoll nr
3

Hispaania ja Portugali vahelise kaubanduse kohta
üleminekumeetmete kohaldamise perioodil,

Protokoll nr
4

Lisakohustuste mehhanism ühenduse ja kolmandate riikide
vaheliste kalanduskokkulepete raames,

Protokoll nr
5

uute liikmesriikide osaluse kohta Euroopa Söe- ja Teraseühenduse
fondides,

Protokoll nr
6

ühinemisakti artiklis 34 nimetatud ja ühise tollitariifistiku
alamrubriiki 87.02 A I b) kuuluvate mootorsõidukite impordi suhtes
Hispaanias kohaldatavate aastaste tariifikvootide kohta,

Protokoll nr
7

Hispaania koguseliste kvootide kohta,

Protokoll nr
8

Hispaania patentide kohta,

Protokoll nr
9

Hispaania ja praeguse koosseisuga ühenduse vahelise
tekstiiltoodetega kauplemise kohta

Protokoll nr
10

Hispaania raua- ja terasetööstuse ümberkorraldamise kohta,

Protokoll nr
11

hinnakujunduseeskirjade kohta,

Protokoll nr
12

Hispaania piirkondliku arengu kohta,

Protokoll nr
13

teabevahetuse kohta Hispaania Kuningriigiga tuumaenergia vallas,

Protokoll nr
14

puuvilla kohta,

Protokoll nr
15

teatavate toodete puhul kehtivate Portugali tollimaksude
baasmäära kindlaksmääramise kohta,

Protokoll nr
16

Portugali Vabariigi poolt teatavate kaupade impordile antava
tollimaksuvabastuse kohta,

Protokoll nr
17

Portugali ja ühenduse teiste liikmesriikide vahelise
tekstiilitoodetega kauplemise kohta,

Protokoll nr
18

teistest liikmesriikidest pärinevate mootorsõidukite Portugali
importimise korra kohta,

Protokoll nr
19

Portugali patentide kohta,

Protokoll nr
20

Portugali raua- ja terasetööstuse ümberkorraldamise kohta,

Protokoll nr
21

Portugali majandus- ja tööstusarengu kohta

Protokoll nr
22

teabevahetuse kohta Portugali Vabariigiga tuumaenergia vallas,

Protokoll nr
23

kolmandatest riikidest pärinevate mootorsõidukite Portugali
importimise korra kohta,

Protokoll nr
24

Portugali põllumajandusstruktuuride kohta,

Protokoll nr ühise põllumajanduspoliitika alusel kehtestatud tootmiseeskirjade



25 kohaldamise kohta Portugali suhtes.

C. Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu tekst koos neid muutvate või
täiendavate lepingutega, sealhulgas Taani Kuningriigi, Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa
Majandusühendusega ja Euroopa Aatomienergiaühendusega ühinemise lepingu ning Kreeka Vabariigi Euroopa Majandusühendusega ja
Euroopa Aatomienergiaühendusega ühinemise lepinguga, hispaania ja portugali keeles.

Täievolilised esindajad on arvesse võtnud Euroopa Ühenduste Nõukogu 11. juuni 1985. aasta otsuse, mis käsitleb Hispaania Kuningriigi ja
Portugali Vabariigi ühinemist Euroopa Söe- ja Teraseühendusega.

Peale selle on täievolilised esindajad ja nõukogu vastu võtnud allpool loetletud deklaratsioonid, mis on lisatud käesolevale lõppaktile.

1. Kavatsuste ühisdeklaratsioon Ladina-Ameerika riikidega suhete arendamise ja tihendamise kohta

2. Ühisdeklaratsioon Assooride ja Madeira autonoomsete piirkondade majandusliku ja sotsiaalse arengu kohta

3. Ühisdeklaratsioon töötajate vaba liikumise kohta

4. Ühisdeklaratsioon Hispaanias või Portugalis asuvate praeguste liikmesriikide töötajate ning ühenduses asuvate Hispaania ja
Portugali töötajate ja nende pereliikmete kohta

5. Ühisdeklaratsioon uute liikmesriikide põllumajanduses toimivate monopolide likvideerimise kohta

6. Ühisdeklaratsioon aquis communautaire’i kohandamise kohta taimeõlide ja -rasvade sektoris

7. Ühisdeklaratsioon Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi vahelise põllumajanduskaubanduse suhtes kohaldatava korra kohta

8. Ühisdeklaratsioon täiendava kaubandusmehhanismiga hõlmatud toodete importimise kohta kolmandatest riikidest

9. Ühisdeklaratsioon tasandussumma kohaldamise kohta lauaveinide suhtes

10. Ühisdeklaratsioon täiendava kaubandusmehhanismi kohta teraviljasektoris

11. Ühisdeklaratsioon Kanaari saari, Ceutat ja Melillat käsitleva protokolli nr 2 kohta

12. Ühisdeklaratsioon protokolli nr 2 kohta

13. Ühisdeklaratsioon protokolli nr 2 artikli 9 kohta

14. Ühisdeklaratsioon kalandussuhete kohta kolmandate riikidega

15. Ühisdeklaratsioon teatavate kolmandate riikidega sõlmitavate protokollide kohta

16. Ühisdeklaratsioon peseeta ja eskuudo eküüsse kaasaarvamise kohta

Täievolilised esindajad ja nõukogu on samuti arvesse võtnud käesoleva lõppakti järgmiseid deklaratsioone:

1. Saksamaa Liitvabariigi valitsuse deklaratsioon Euroopa Söe- ja Teraseühendusega ühinemist käsitleva otsuse ning Euroopa
Majandusühendusega ja Euroopa Aatomienergiaühendusega ühinemise lepingu kohaldamise kohta Berliini suhtes

2. Saksamaa Liitvabariigi valitsuse deklaratsioon termini “kodanikud” määratluse kohta

Samuti on täievolilised esindajad ja nõukogu arvesse võtnud teatavate otsuste ja muude ühinemiseelsel perioodil võetavate meetmete
korra, milles on kokku lepitud Euroopa ühenduste ja Hispaania Kuningriigi ning Euroopa ühenduste ja Portugali Vabariigi vahelisel
konverentsil ja mis on lisatud käesolevale lõppaktile.

Lõppeks on tehtud järgmised deklaratsioonid, mis on lisatud käesolevale lõppaktile:

A. Ühisdeklaratsioonid: praeguse koosseisuga ühendus / Hispaania Kuningriik

1. Ühisdeklaratsioon Hispaania raua- ja terasetööstuse kohta

2. Ühisdeklaratsioon põllumajandussaaduste hindade kohta Hispaanias

3. Ühisdeklaratsioon teatavates piirkondades toodetavate Hispaania kvaliteetveinide kohta

4. Ühisdeklaratsioon Hispaaniaga seotud teatavate üleminekumeetmete ja teatavate põllumajandusalaste andmete kohta

5. Ühisdeklaratsioon Hispaaniaga seotud lähenemisfaasi kontrollimiseks puu- ja köögiviljasektoris koostatava tegevusprogrammi kohta

6. Ühisdeklaratsioon Hispaania Kuningriigis üleminekuperioodil säilitatava riikliku abi mõju kohta kauplemisel teiste liikmesriikidega

7. Ühisdeklaratsioon ühenduse veinisektori sotsiaal-struktuuriliste meetmete kohaldamise kohta Hispaanias ning sätete kohta, mis
võimaldavad määrata Hispaania veinide päritolu ja jälgida nende liikumist kaubanduses

8. Ühisdeklaratsioon tulevase korra kohta kaubavahetuses Andorraga

B. Ühisdeklaratsioonid: praeguse koosseisuga ühendus / Portugali Vabariik

1. Ühisdeklaratsioon juurdepääsu kohta Portugali naftaturule

2. Ühisdeklaratsioon Portugali raua- ja terasetööstus kohta

3. Ühisdeklaratsioon krediidiasutuste asutamise ja tegevusega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamist käsitleva nõukogu 12.
detsembri 1977. aasta esimese direktiivi kohta

4. Ühisdeklaratsioon põllumajandussaaduste hindade kohta Portugalis



5. Ühisdeklaratsioon Portugaliga seotud tegevusprogrammi kohta, mis ülemineku esimeseks etapiks koostatakse etapiviisilise
üleminekuga hõlmatud toodete tarvis

6. Ühisdeklaratsioon Portugaliga seotud teatavate üleminekumeetmete ja teatavate põllumajandust käsitlevate andmete kohta

7. Ühisdeklaratsioon Portugali veini kohta

8. Ühisdeklaratsioon Portugali suhkrurafineerimistööstuse varustamise kohta

9. Ühisdeklaratsioon ühtse käibemaksusüsteemi kasutuselevõtmise kohta Portugalis

C. Euroopa Majandusühenduse deklaratsioonid:

1. Euroopa Majandusühenduse deklaratsioon praegustes liikmesriikides tööle asuvate Hispaania ja Portugali töötajate kohta

2. Euroopa Majandusühenduse deklaratsioon Hispaania ja Portugali osaluse kohta Euroopa Sotsiaalfondi vahendites

3. Euroopa Majandusühenduse deklaratsioon Hispaania ja Portugali osaluse kohta Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest
tulenevates soodustustes

4. Euroopa Majandusühenduse deklaratsioon Portugali suhkrurafineerimistööstuse varustamise kohta

5. Euroopa Majandusühenduse deklaratsioon vete seireks ja kontrollimiseks antava ühenduse toetuse kohta

6. Euroopa Majandusühenduse deklaratsioon Portugali majanduse kohandamise ja ajakohastamise kohta

7. Euroopa Majandusühenduse deklaratsioon ühenduse laenumehhanismi kohaldamise kohta Portugali huvides

8. Euroopa Majandusühenduse deklaratsioon tasandussumma kohaldamise kohta

D. Hispaania Kuningriigi deklaratsioonid:

1. Hispaania Kuningriigi deklaratsioon CECAF-piirkonna kohta

2. Hispaania Kuningriigi deklaratsioon Ladina-Ameerika kohta

3. Hispaania Kuningriigi deklaratsioon EURATOMi kohta

E. Portugali Vabariigi deklaratsioonid:

1. Portugali Vabariigi deklaratsioon artiklis 358 nimetatud tasandushüvitiste kohta

2. Portugali Vabariigi deklaratsioon CECAF-piirkonna kohta

3. Portugali Vabariigi deklaratsioon valuutaküsimuste kohta

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad käesolevale lõppaktile alla kirjutanud .

[lepingukeeltes]

Koostatud Madridis, juunikuu kaheteistkümnendal päeval tuhande üheksasaja kaheksakümne viiendal aastal.

[lepingukeeltes]

Wilfried MARTENS

L. TINDEMANS

P. NOTERDAEME

Gearóid Mac GEARAILT

Peadar de BARRA

Andréas Ó RUAIRC

Poul SCHLÜTER

U. ELLEMANN-JENSEN

Jakob Esper LARSEN

B. CRAXI

Giulio ANDREOTTI

Pietro CALAMIA

Hans-Dietrich GENSCHER

POENSGEN

J. F. POOS

J. WEYLAND
Y. HARALAMBOPOULOS

Th. PAGALOS

A. ZAFIRIOU

R. LUBBERS

H. van den BROEK

RUTTEN

Felipe GONZÁLEZ

Fernando MORÁN

Manuel MARÍN

Gabriel FERRÁN

Mário SOARES

Rui CHANCERELLE de MACHETE

Jaime GAMA

Ernani RODRIGUES LOPES

Laurent FABIUS

Roland DUMAS

C. LALUMIÈRE

Geoffrey HOWE

Michael BUTLER



Luc de LA BARRE de NANTEUIL

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad käesolevale lõppaktile alla kirjutanud.

[lepingukeeltes]

Koostatud Lissabonis, juunikuu kaheteistkümnendal päeval tuhande üheksasaja kaheksakümne viiendal aastal.

[lepingukeeltes]

Wilfried MARTENS

L. TINDEMANS

P. NOTERDAEME

Gearóid Mac GEARAILT

Peadar de BARRA

Andréas Ó RUAIRC

Poul SCHLÜTER

U. ELLEMANN-JENSEN

Jakob Esper LARSEN

B. CRAXI

Giulio ANDREOTTI

Pietro CALAMIA

Hans-Dietrich GENSCHER

POENSGEN

J. F. POOS

J. WEYLAND

Y. HARALAMBOPOULOS

Th. PAGALOS

A. ZAFIRIOU

R. LUBBERS

H. van den BROEK

RUTTEN

Felipe GONZÁLEZ

Fernando MORÁN

Manuel MARÍN

Gabriel FERRÁN

Mário SOARES

Rui CHANCERELLE de MACHETE

Jaime GAMA

Ernani RODRIGUES LOPES

Laurent FABIUS

Roland DUMAS

C. LALUMIÈRE

Luc de LA BARRE de NANTEUIL

Geoffrey HOWE

Michael BUTLER

DEKLARATSIOONID

KAVATSUSTE ÜHISDEKLARATSIOON 
Ladina-Ameerika riikidega suhete arendamise ja tihendamise kohta

Ühendus:

kinnitab tähtsust, mida ta omistab oma traditsioonilistele sidemetele Ladina-Ameerika riikidega ja nende riikidega välja kujunenud
tihedale koostööle;

meenutab sellega seoses hiljutist ministrite kohtumist San Josés (Costa Rica);

kinnitab Hispaania ja Portugali ühinemise puhul veel kord oma otsust laiendada ja tugevdada oma majandus-, kaubandus- ja
koostöösuhteid osutatud riikidega;

on otsustanud intensiivistada oma tegevust, et kasutada kõnealuse eesmärgi saavutamiseks kõiki võimalusi, aidates sellega
eelkõige kaasa Ladina-Ameerika piirkonna majanduslikule ja sotsiaalsele arengule ning selle piirkondlikule integratsioonile suunatud
jõupingutustele;

püüab veelgi täpsemalt konkretiseerida abinõusid, millega püütakse tugevdada praeguseid sidemeid, arendada, laiendada ja
mitmekesistada kaubandust nii palju kui võimalik ning rakendada mitmesugustes ühist huvi pakkuvates valdkondades võimalikult
laiahaardelist koostööd, kasutades koostöö eri vormide tõhustamiseks kohaseid vahendeid ja raamistikku;

on sellega seoses, pidades silmas kaubavoogude edendamist, valmis uurima võimalikke kaubanduse valdkonnas tekkivaid
probleeme, et leida kohased lahendused, võttes arvesse eelkõige üldiste tariifsete soodustuste süsteemi reguleerimisala ja
teatavate Ladina-Ameerika riikidega või riikide rühmadega sõlmitud või sõlmitavate majanduskoostöö kokkulepete kohaldamist.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON 
Assooride ja Madeira autonoomsete piirkondade majandusliku ja sotsiaalse arengu kohta

Kõrged lepinguosalised tuletavad meelde, et Euroopa Majandusühenduse põhieesmärkide hulka kuulub liikmesriikide rahvaste elu- ja
töötingimuste pidev parandamine ning nende majanduse harmooniline arendamine, vähendades eri piirkondade vahelisi erinevusi ja
ebasoodsamate piirkondade mahajäämust.

Nad võtavad arvesse tõsiasja, et Portugali Vabariigi valitsus ning Assooride ja Madeira autonoomsete piirkondade ametiasutused järgivad
majanduse ja sotsiaalse arengu poliitikat, mille eesmärk on saada jagu kõnealuste piirkondade halvemustest, mis tulenevad nende
Euroopa mandrist kaugele jäävast geograafilisest asukohast ja nende erilisest pinnaehitusest, infrastruktuuride tõsisest puudulikkusest ja



nende majanduslikust mahajäämusest.

Nad tunnistavad, et kõnealuse poliitika lõppeesmärkide saavutamine on nende ühistes huvides, ja tuletavad meelde, et
ühinemisdokumentides on Assooride ja Madeira autonoomsete piirkondade kohta võetud vastu eraldi sätted.

Kõrged lepinguosalised lepivad sel eesmärgil kokku soovitada ühenduse institutsioonidel pöörata erilist tähelepanu eespool nimetatud
eesmärkide saavutamisele.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
töötajate vaba liikumise kohta

Töötajate vaba liikumist käsitlevate sätete kohaldamise osas võib ühenduse laienemine kutsuda ühe või mitme liikmesriigi sotsiaalses
olukorras esile teatavaid raskusi.

Liikmesriigid deklareerivad, et seda laadi raskuste tekkimise korral jätavad nad endale õiguse anda küsimus arutada ühenduse
institutsioonidele, leidmaks kooskõlas Euroopa ühenduste asutamislepingutega ja nende lepingute rakendussätetega kõnealusele
probleemile lahendus.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
Hispaanias või Portugalis asuvate praeguste liikmesriikide töötajate 

ning ühenduses asuvate Hispaania ja Portugali töötajate ja nende pereliikmete kohta

1. Praegused ja uued liikmesriigid kohustuvad mitte kohaldama uusi kitsendavaid meetmeid, mida nad võivad pärast käesolevale
aktile alla kirjutamise kuupäeva välismaalaste elukoha ja tööhõive valdkonnas vastu võtta, teiste liikmesriikide kodanike suhtes,
kes õiguspäraselt elavad või töötavad nende territooriumil.

2. Praegused ja uued liikmesriigid kohustuvad mitte kehtestama oma eeskirjades pärast käesolevale aktile allakirjutamist uusi
piiranguid seoses kõnealuste töötajate pereliikmete tööleasumisega.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
uute liikmesriikide põllumajanduses toimivate monopolide likvideerimise kohta

1. Arvestades ühinemisakti sätetega kehtestatud erandeid, võtavad uued liikmesriigid kõik piisavad meetmed, et kaotada
põllumajandussaaduste tootmise ja turustamisega seotud riigimonopolid:

Hispaania Kuningriigis 1. märtsiks 1986;

Portugali Vabariigis toodete puhul, mille kohta kehtib klassikaline üleminek, 1. märtsiks 1986, ja toodete puhul, mille kohta kehtib
etapiviisiline üleminek, teise etapi alguseks.

2. Alkoholi osas kohandavad uued liikmesriigid oma riigimonopoli vastavalt ühinemisakti artiklitele 48 ja 208 ning Euroopa Kohtu
pretsedendiõigusele.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
aquis communautaire’i kohandamise kohta taimeõlide ja -rasvade sektoris

Arutelu, mis käsitleb käesoleva acquis’ kohandamist ühenduse laienemisest tingitud uue olukorra suhtes, alustatakse pärast ühinemist nii
ruttu kui võimalik.

Kõnealune arutelu toimub komisjoni ettepanekute põhjal, mis võtavad samuti arvesse nõukogu poolt 1983. aasta oktoobris seoses
oliiviõliga ning õli- ja rasvaturu arenguga vastu võetud suuniseid. Oliiviõli ülejääkide olemasolu või ülejääkide tekkimise tõelise ohu
tuvastamise korral kohaldatakse nõukogu 1984. aasta märtsi istungi otsustes märgitud tingimuste alusel tagatiskünniseid nende suuniste
raamistikus, mida tuleb järgida nende toodete turu korraldamisel, mille puhul esineb või võib esineda ületootmist või kulude kiiret kasvu.
Kõnealuste meetmetega võetakse arvesse kaubanduskontsessioonide osa kolmandate riikide kasuks.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi vahelise 

põllumajanduskaubanduse suhtes kohaldatava korra kohta

Mõlemad uued liikmesriigid kohaldavad oma vastastikuses põllumajanduskaubanduses teise suhtes põhimõtteliselt sätteid ja
üleminekumehhanisme, mis on sätestatud ühinemisaktiga vastavalt korrale, mida kohaldatakse nende kaubavahetuses ühendusega selle
praeguses koosseisus. Kõnealuse korra kehtestamisel tuleb ühelt poolt arvesse võtta klassikalise ülemineku ja etapiviisilise ülemineku
olemasolu Portugali jaoks sätestatud üleminekumeetmete kontekstis ja teiselt poolt lähenemisfaasi kontrollimist puu- ja köögiviljasektoris
Hispaania jaoks sätestatud üleminekumeetmetes.

Uute liikmesriikide omavahelises kaubanduses kohaldatav kord võetakse konverentsil kokkulepitud suuniste kohaselt vastu järgmiste
sektorite suhtes:

teravili ja riis;

esmatöötlemistooted, mis kuuluvad teravilja- ja riisisektorisse;

vein;



tomatil põhinevad töödeldud tooted.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
täiendava kaubandusmehhanismiga hõlmatud toodete importimise 

kohta kolmandatest riikidest

Kuivõrd ühenduse või ühe selle piirkonna turuolukorra halvenemise põhjustajaks on ka import kolmandatest riikidest, võetakse kõnealuse
impordi suhtes meetmeid üksnes nende tingimuste ja mehhanismide raames, mis on ühise turukorraldusega juba ette nähtud, ja
vastavalt sätetele, mis viitavad ühenduse rahvusvahelistele kohustustele.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
tasandussumma kohaldamise kohta lauaveinide suhtes

Ühinemisakti artikli 123 lõike 2 punkti a ja artikli 338 lõike 2 punkti a kohaldamiseks arvestatakse turuhindade olukorra arvessevõtmiseks
mõeldud tasandussumma korrigeerimisel teatavate kaubaliikide kvaliteedil ja esitusviisil põhinevaid konkreetseid hindu, mis peaks viima
tasandussumma vähendamiseni kõnealuste veiniliikide kõrgeima hinna põhjal.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
täiendava kaubandusmehhanismi kohta teraviljasektoris

Täiendav kaubandusmehhanism ei kehti pehme nisu suhtes, kui see denatureeritakse ühenduses kindlaks määratud meetodil, mis tagab,
et seda ei kasutata leiva valmistamiseks.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
Kanaari saari, Ceutat ja Melillat käsitleva protokolli nr 2 kohta

Raskuste korral, mis tekivad seoses traditsiooniliste kaubavoogude säilitamisega Kanaaride põllumajandussaaduste tarvis, on ühendus
valmis seoses artikli 25 lõike 4 teises lõigus nimetatud kohandamismeetmetega tutvuma võimalusega:

muuta kaubanduse üldmahu piires eri saaduste tariifikvoote;

pidades silmas ühenduse turu vastuvõtuvõimet, asendada teatavad tariifikvoodiga hõlmatud saadused teiste Kanaaari saartelt
pärinevate saadustega, järgides samu kriteeriume, mida on kasutatud praeguste tariifikvootide kindlaksmääramisel.

Ühendus tuletab siiski meelde, et tariifikvootide alusel toimuvad tarned peavad järgima traditsiooniliste kaubavoogude määra,
kahjustamata seejuures kvootide ammendamise võimalust.

Peale selle ei välista ühendus Kanaari saartelt pärinevate kalasaaduste tariifikvootide arengut, mis on seotud Kanaari saarte kohaliku
kalalaevastiku tõdetud arenguga.

Protokolli nr 2 artiklis 3 nimetatud tariifikvootide puhul võib “toodete kaupa” haldamine hõlmata sisaldada tooterühmasid seoses tootmise
üldstruktuuriga ja asjaomaste toodetega kauplemisega, pidades silmas asjassepuutuvaid sihtkohti. Kõnealused rühmad ei tohiks
põhjustada traditsiooniliste kaubavoogude olulist muutumist Kanaari saarte, Ceuta ja Melilla vahel ning ühelt poolt ühenduse
tolliterritooriumisse kuuluva Hispaania osa ja teiselt poolt teiste liikmesriikide vahel.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
protokolli nr 2 kohta

1. Protokolli nr 3 artikli 10 kohaldamiseks kõrvaldab Portugali Vabariik Kanaari saartelt, Ceutast ja Melillast pärinevate toodete puhul
imporditollimaksud ja samaväärse toimega maksud vastavalt samadele tingimustele ja ajakavale, mis on sätestatud
ühinemistingimusi käsitleva akti artiklis 190.

2. Ühinemisakti artikleid 88 ja 256 kohaldatakse kõikide EMÜ asutamislepingu II lisasse kuuluvate toodete suhtes, võttes samuti
arvesse nende toodete suhtes protokolli nr 2 alusel kohaldatavaid mis tahes erimeetmeid.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
protokolli nr 2 artikli 9 kohta

Rakenduseeskirjad, mille nõukogu võtab vastu kooskõlas protokolli nr 2 artikli 9 lõikega 1, järgivad läbirääkimiste jooksul kokku lepitud
üksikasju.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON



kalandussuhete kohta kolmandate riikidega

Kui ühenduse institutsioonid teevad otsuse asjakohase korra kohta, mis võimaldab uutel liikmesriikidel integreeruda ühenduse sõlmitud
kalanduskokkulepetesse, järgivad nad asjaomaseid läbirääkimiskonverentsidel kokku lepitud suuniseid.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
teatavate kolmandate riikidega sõlmitavate protokollide kohta

Läbirääkimistel protokollide üle, mis sõlmitakse artiklites 179, 183, 366 ja 370 nimetatud lepinguosaliste kolmandate riikidega, lähtub
ühendus sätetest, mille sisus on kokku lepitud Euroopa ühenduste ja uute liikmesriikide vaheliste konverentsidel.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
peseeta ja eskuudo eküüsse kaasaarvamise kohta

Võttes arvesse eküü praegust määratlust ja vastavalt selle mis tahes parandusele, mis võib eküü funktsiooni arengu käigus omandatud
kogemuste põhjal aja jooksul vajalikuks osutuda, konstateerivad ühendus ja uued liikmesriigid, et kõikidel liikmesriikidel on õigus selleks,
et nende valuuta arvataks ühenduse menetluse alusel eküüsse kaasa.

Peseeta ja eskuudo kaasaarvamist käsitlevad otsused peavad arvesse võtma vajaduse tagada eküü funktsioonide ja kasutuse püsiv
areng; ükskõik kumma neist otsustest mõlema otsuse võib teha asjaomase uue liikmesriigi taotluse korral pärast konsulteerimist
valuutakomiteega eküüs sisalduvate valuutade kaalumist käsitleva esimese viieaastase ülevaate puhul.

__________

SAKSAMAA LIITVABARIIGI VALITSUSE DEKLARATSIOON
Euroopa Söe- ja Teraseühendusega ühinemist käsitleva otsuse ning 

Euroopa Majandusühendusega ja Euroopa Aatomienergiaühendusega 
ühinemise lepingu kohaldamise kohta Berliini suhtes

Saksamaa Liitvabariigi valitsus jätab endale õiguse pärast Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi Euroopa Söe- ja Teraseühendusega
ühinemise jõustumist ja kõnealuste riikide Euroopa Majandusühendusega ja Euroopa Aatomienergiaühendusega ühinemist käsitleva
lepingu ratifitseerimiskirja hoiuleandmist deklareerida, et nõukogu 11. juuni 1985. aasta otsust, mis käsitleb ühinemist Euroopa Söe- ja
Teraseühendusega, ja eespool nimetatud lepingut kohaldatakse samamoodi ka Berliini liidumaa suhtes.

__________

SAKSAMAA LIITVABARIIGI VALITSUSE DEKLARATSIOON
termini “kodanikud” määratluse kohta

Saksamaa Liitvabariigi suhtes tuleb terminit “kodanikud” kõikjal, kus seda on kasutatud ühinemisaktis ja selle lisades, mõista kui
“sakslased Saksamaa Liitvabariigi põhiseaduses määratletud tähenduses”.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
Hispaania raua- ja terasetööstuse kohta

1. Pärast ühinemislepingule allakirjutamist analüüsivad komisjon ja Hispaania valitsus ühiselt ühenduse raua- ja terasepoliitika raames
järgmist:

Hispaania valitsuse poolt juba heaks kiidetud ümberkorraldusplaanide eesmärke, sealhulgas toetuse maksmist pärast ühinemise
kuupäeva kooskõlas samasuguste kriteeriumidega kui need, mis on ühenduses vastu võetud ja sätestatud ühinemisaktile lisatud
protokolli nr 10 lisas;

nende ettevõtete elujõulisust, mida juba heaks kiidetud ümberkorraldusplaan ei hõlma.

2. Terasepoliitika üldeesmärkide kavandamisel 1990. aastaks korraldab komisjon Hispaania Kuningriigile ESTÜ asutamislepinguga ette
nähtud konsultatsioone samal viisil kui teistele liikmesriikidele.

3. a) Enne ühinemise kuupäeva määrab komisjon kokkuleppel Hispaania valitsusega ja pärast konsulteerimist nõukoguga kogused,
mille Hispaania ettevõtjad peavad esimese ühinemisele järgneva aasta jooksul tarnima ülejäänud ühenduse turule tasemel, mis on
kooskõlas Hispaania ümberkorralduseesmärkidega ja ühenduse turu arengu prognoosidega. Olenemata olukorrast ei tohi kõnealune
tase mingil juhul olla madalam kui Hispaania päritoluga ESTÜ raua- ja terasetoodete ühendusse importimise 1976. ja 1977. aasta
keskmine. Komisjoni ja Hispaania valitsuse vahelise kokkuleppe puudumise korral hiljemalt üks kuu enne ühinemise kuupäeva ei
või kogused, mille Hispaania ettevõtjad peavad ühinemise kuupäevale järgneva esimese kolme kuu jooksul tarnima, ületada
veerandit komisjoni ja Hispaania valitsuse vahel viimasel aastal kokku lepitud kogustest. Nõukogu sätestab kogused, mis tuleb
tarnida ühinemise kuupäevale järgneva esimese kolme kuu jooksul, vastavalt ühinemisaktile lisatud protokolli nr 10 punkti 6
alapunktis a sätestatud menetluseeskirjadele.

b) Hispaania valitsus, kes vastutab ühinemisaktile lisatud protokolli nr 10 punkti 6 alapunktiga b ette nähtud järelevalvemehhanismi eest,
teatab sellest komisjonile hiljemalt kolm kuud enne ühinemise kuupäeva ja rakendab seda komisjoni nõusolekul alates ühinemise
kuupäevast tagamaks, et kõnealusest kuupäevast alates ühenduse ülejäänud turule toimetatavate koguste tasemest oleks kinni peetud.

c) Kui ülejäänud ühenduses peaksid pärast ühinemise kuupäeva kehtima turukontrollimeetmed, osaleb Hispaania valitsus nende
väljatöötamisel samal viisil nagu teised liikmesriigid; Hispaania Kuningriigi suhtes võetud meetmed peavad olema sellised, mis
soodustaksid kõnealuse riigi raua- ja terasetööstuse harmoonilist integreerimist kogu ühendusse. Sel eesmärgil peavad Hispaania suhtes
otsustatud meetmed põhinema samadel põhimõtetel kui need, mis on ühenduse olemasolevate eeskirjade kehtestamise aluseks.



Kõnealused meetmed võetakse vastu samal ajal ja ülejäänud ühenduses kohaldatavas korras.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
põllumajandussaaduste hindade kohta Hispaanias

1. Neid põllumajandussaaduste hindu Hispaanias, mis on registreeritud konverentsi aktides, võetakse arvesse võrdlushindadena,
kohaldades:

ühinemisakti artiklis 68 nimetatud eeskirju nende toodete hindade vastavusseviimiseks, mille puhul ühinemisakti II jaotises
viidatakse kõnealusele artiklile;

ühinemisakti artikli 135 lõikes 1 nimetatud eeskirju seoses hinnadistsipliiniga määrusesse (EMÜ) nr 1035/72 kuuluvate puu- ja
köögiviljade esimese faasi jooksul.

Arvestamata erijuhtumeid, võeti kõnealused hinnad vastu 1984/85. turustusaasta hindade põhjal.

Lisaks nende hindade tasemele sisaldavad konverentsi aktid iga kõnealuse toote puhul üksikasjaliku eeskirja hindade vastavusseviimiseks
ja hinnakompensatsiooni meetodi jaoks, mida kohaldatakse vastavalt alates:

1. märtsist 1986 muude toodete kui määrusega (EMÜ) nr 1035/72 hõlmatud toodete kui puu- ja köögiviljade puhul;

teise faasi algusest määrusega (EMÜ) nr 1035/72 hõlmatud puu- ja köögiviljade puhul.

2. Lõikes 1 nimetatud hindu ajakohastatakse vajaduse korral kuni 1. märtsini 1986 vastavalt järgmistele eeskirjadele:

a) Kui eküüdes väljendatud Hispaania hinnad peaksid olema ühistest hindadest kõrgemad, säilitatakse eküüdes väljendatud Hispaania
hinnad tasemel, mis vastab konverentsi aktides registreeritud hindadele.

Kui 1985/86. turustusaastaks kindlaks määratud Hispaania hindade tase väljendatuna eküüdes põhjustab 1984/85. turustusaastal
eksisteerinud Hispaania hindade ja ühiste hindade vahelise erinevuse ületamise, määratakse järgmistel turustusaastatel hinnad kindlaks
nii, et see ületamine kõrvaldataks täielikult ühinemisele järgneva esimese seitsme turustusaasta jooksul, nagu on märgitud ühinemisakti
artikli 70 lõike 3 punktis a ja artikli 135 punktis c.

b) Kui eküüdes väljendatud Hispaania hinnad peaksid olema ühistest hindadest madalamad, ei tohi nende tõstmine viia asjaomaste
toodete ühiste hindade ületamisele.

Lõikes 1 osutatud hinnadistsipliini või hindade vastavusseviimise eeskirjade kohaldamisel ületamist ei arvestata.

3. Hispaania hindade konverteerimisel eküüdesse võetakse lõikes 2 osutatud hindade ajakohastamiseeskirjade kohaldamiseks arvesse
konverentsi aktides nimetatud võrdlusturustusaasta alguses registreeritud vahetuskursi ja järgmiseks turustusaastaks hindade
määramise hetkel kehtiva vahetuskursi erinevust.

Peale selle, kui peseeta väärtus muutub hindade määramise ja nende rakendumise vahelisel ajal eküü väärtuse suhtes enam kui 5%,
võetakse seda muutumist arvesse lõikes 2 nimetatud ajakohastamiseeskirjade kohaldamisel.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
teatavates piirkondades toodetavate Hispaania kvaliteetveinide kohta

Hispaania veinid, mida ühenduse eeskirjades sätestatud tähenduses käsitletakse teatavates piirkondades toodetud kvaliteetveinidena, on
need veinid, mida toodetakse ning tegelikult kaitstakse ja turustatakse nimetuse “denominación de origen” all.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
Hispaaniaga seotud teatavate üleminekumeetmete 

ja teatavate põllumajandusalaste andmete kohta

1. Artiklis 91 nimetatud üleminekumeetmed võetakse vajaduse korral vastu konverentsil kokku lepitud korra ja suuniste kohaselt.

2. Sätted võetakse vastu konverentsil kokku lepitud otsuste kohaselt ja need käsitlevad tüüpilisi või võrdlusperioode, mida on
nimetatud:

artiklis 68 ja artiklites, mis viitavad sellele artiklile;

artikli 93 lõikes 1, artiklis 98, artikli 118 lõike 1 teises taandes, artikli 119 lõikes 1, artikli 120 lõikes 1, artikli 121 lõikes 1 ja artikli
122 lõike 1 kolmandas taandes.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
Hispaaniaga seotud lähenemisfaasi kontrollimiseks 

puu- ja köögiviljasektoris koostatava tegevusprogrammi kohta

Ühinemisakti artikli 134 kohaselt puu- ja köögiviljasektoris lähenemisfaasi kontrollimise jooksul üldeesmärkide koostatav
tegevusprogramm koostatakse tihedas koostöös komisjoniga ja võetakse vastu hiljemalt üks kuu enne ühinemise kuupäeva; kõnealune
tegevusprogramm avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja C-seerias.

__________



ÜHISDEKLARATSIOON
Hispaania Kuningriigis üleminekuperioodil säilitatava 

riikliku abi mõju kohta kauplemisel teiste liikmesriikidega

Kui Hispaania Kuningriigil lubatakse ühinemisakti artikli 80 kohaselt säilitada ajutine ja kahanev riiklik abi, määratakse erikord, mille
eesmärgiks on tagada võrdne juurdepääs Hispaania, üksnes juhul, kui kõnealuse riikliku abi andmine nõuab kohalike toodete ja teistest
liikmesriikidest imporditud toodete vaheliste konkurentsitingimuste tegelikku muutmist Hispaania turul.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
ühenduse veinisektori sotsiaal-struktuuriliste meetmete

kohaldamise kohta Hispaanias ning sätete kohta, mis võimaldavad
määrata Hispaania veinide päritolu ja jälgida nende liikumist kaubanduses

I. VEINISEKTORI STRUKTUURIMEETMED

Veinisektori struktuurimeetmete kohaldamiseks Hispaania suhtes võetakse vastu järgmised suunised:

a) Hispaanias ühinemisel kohaldatavad sotsiaal-struktuurilised meetmed on määrustes (EMÜ) nr 777/85 ja (EMÜ) nr 458/80 sätestatud
üldmeetmed.

b) Määruses (EMÜ) nr 777/85 sätestatud korra kohaldamisel Hispaanias kasutatakse järgmisi menetlusi:

võttes arvesse Hispaania viinamarjaistanduste mullaomadusi, lauaveini tootmiseks sobivate piirkondade praegust jaotumist
Hispaanias ning selleks, et tagada lõpliku hülgamise meetme maksimaalne tõhusus, loetakse I kategooriasse liigitatud Hispaania
piirkonnad hülgamissüsteemi kohaldamisse otseselt kaasa arvatuks;

selleks, et võtta arvesse kõnealuse sektori eritingimusi Hispaanias, korrigeeritakse Hispaanias kohaldatavaid lõpliku hülgamise
lisatasusid vastavalt lisatasudele, mida kohaldatakse praeguse koosseisuga ühenduses, kahjustamata sealjuures siiski lõpliku
hülgamise julgustamiseks tehtavaid pingutusi, mille eesmärgiks on turu stabiliseerimine. Hispaanias kohaldatava lisatasu tase ei
või siiski ületada ühenduse oma.

Esialgu kõnealuse määruse artiklisse 10 kantud hinnangulisi kulusid tuleks seetõttu korrigeerida.

c) Määrust (EMÜ) nr 458/80, milles sätestatakse toetuse maksmine ühisprojekti alusel toimuvale ümberkorraldamisele, kohaldatakse
Hispaania suhtes samadel tingimustel kui need, mis on sätestatud praeguste liikmesriikide jaoks.

Esialgu kõnealuse määruse artiklis 9 esinevaid hinnangulisi kulusid tuleks seetõttu korrigeerida.

II. SÄTTED, MIS VÕIMALDAVAD MÄÄRATA HISPAANIA VEINIDE PÄRITOLU JA JÄLGIDA NENDE LIIKUMIST KAUBANDUSES

Selleks, et kohaldada ühinemisakti artiklit 125 sätete kohta, mis võimaldavad määrata Hispaania punaste lauaveinide päritolu ja jälgida
nende liikumist ühendusesiseses kaubanduses, toimuvad kontrollid määrusega (EMÜ) nr 1153/75 kehtestatud saatedokumendi varal.

III

Erinevad erimenetlused, mis määratakse kindlaks eespool kavandatud suuniste põhjal, määratakse vaheperioodi jooksul.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON 
tulevase korra kohta kaubavahetuses Andorraga

Kahe aasta jooksul alates ühinemisakti jõustumise kuupäevast töötatakse välja ühenduse ja Andorra vahelisi kaubandussuhteid reguleeriv
kord, millega kavatsetakse asendada praegu kehtiv riiklik kord. Kõnealuse riikliku korra kohaldamist jätkatakse kuni eespool nimetatud
korra jõustumiseni.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON 
juurdepääsu kohta Portugali naftaturule

Portugali ametiasutused võivad kehtestada liikmesriikide ettevõtjatele Portugali naftaturule juurdepääsuks tingimuse, et kõnealused
ettevõtjad peavad vastama objektiivsetele ja mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, mille eesmärk on hea seista Portugali riigi
õigustatud huvide eest seoses riigi varustamisega naftasaadustega. Kõnealused kriteeriumid, mis peavad piirduma eespool nimetatud
eesmärgi saavutamiseks vajalikuga, käsitlevad:

ettevõtjaid, kelle käsutuses on küllaldased rahalised ja tehnilised vahendid (nt ladustamiseks);

selliste kolmeaastaste plaanide koostamist ja järgimist, millega nähakse ette suurema osa ettevõtjate varude hõlmamist keskmise
tähtajaga lepingutega, mis võidakse sõlmida kas Portugali rafineerimistehastega või teiste liikmesriikide rafineerimistehastega.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON 
Portugali raua- ja terasetööstus kohta

1. Pärast ühinemislepingule allakirjutamist analüüsivad komisjon ja Portugali valitsus ühiselt ühenduse raua- ja terasepoliitika raames
Portugali valitsuse poolt heaks kiidetud ümberkorraldusplaani eesmärke, sealhulgas toetuse maksmist pärast ühinemise kuupäeva
kooskõlas samasuguste kriteeriumidega kui need, mis on ühenduses vastu võetud ja sätestatud ühinemisaktile lisatud protokolli nr
20 lisas.



2. Terasepoliitika üldeesmärkide kavandamisel 1990. aastaks korraldab komisjon Portugali Vabariigile ESTÜ asutamislepinguga ette
nähtud konsultatsioone samal viisil kui teistele liikmesriikidele.

4. a) Enne ühinemise kuupäeva määrab komisjon kokkuleppel Portugali valitsusega ja pärast konsulteerimist nõukoguga kogused,
mille Portugali raua- ja terasetööstus peab esimese ühinemisele järgneva aasta jooksul tarnima ülejäänud ühenduse turule
tasemel, mis on kooskõlas Portugali ümberkorralduseesmärkidega ja ühenduse turu arengu prognoosidega. Olenemata olukorrast ei
tohi kõnealune tase mingil juhul olla madalam kui 80 000 tonni. Komisjoni ja Portugali valitsuse vahelise kokkuleppe puudumise
korral hiljemalt üks kuu enne ühinemise kuupäeva ei või kogused, mille Portugali raua- ja terasetööstus peab ühinemise
kuupäevale järgneva esimese kolme kuu jooksul tarnima, ületada 20 000 tonni. Kogused, mis tuleb tarnida ühinemise kuupäevale
järgneva esimese kolme kuu jooksul, tuleb sätestada vastavalt ühinemisaktile lisatud protokolli nr 20 punkti 5 alapunktis a
sätestatud menetluseeskirjadele.

b) Portugali valitsus, kes vastutab ühinemisaktile lisatud protokolli nr 20 punkti 5 alapunktiga b ette nähtud järelevalvemehhanismi eest,
teatab sellest komisjonile hiljemalt kolm kuud enne ühinemise kuupäeva ja rakendab seda komisjoni nõusolekul alates ühinemise
kuupäevast tagamaks, et kõnealusest kuupäevast alates ühenduse ülejäänud turule toimetatavate koguste tasemest oleks kinni peetud.

c) Kui ülejäänud ühenduses peaksid pärast ühinemise kuupäeva kehtima turukontrollimeetmed, osaleb Portugali valitsus nende
väljatöötamisel samal viisil nagu teised liikmesriigid; Portugali Vabariigi suhtes võetud meetmed peavad olema sellised, mis soodustaksid
kõnealuse riigi raua- ja terasetööstuse harmoonilist integreerimist kogu ühendusse. Sel eesmärgil peavad Portugali suhtes otsustatud
meetmed põhinema samadel põhimõtetel kui need, mis on ühenduse olemasolevate eeskirjade kehtestamise aluseks.

Kõnealused meetmed võetakse vastu samal ajal ja ülejäänud ühenduses kohaldatavas korras.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON 
krediidiasutuste asutamise ja tegevusega seotud õigus- ja haldusnormide 

kooskõlastamist käsitleva nõukogu 12. detsembri 1977. aasta esimese direktiivi kohta

Vastavalt nõukogu 12. detsembri 1977. aasta direktiivi 77/780/EMÜ artikli 2 lõikele 3 võtab nõukogu hiljemalt ühinemisest algava
seitsmeaastase perioodi lõppedes vastu otsuse järgmiste Portugali institutsioonide kaasaarvamise kohta kõnealuse artikli lõikes 2
osutatud nimekirja allpool sätestatud tingimustel:

1. “Caixa Geral de Depósitos” seoses ühelt poolt tema tegevusega riigiametnike sotsiaalkindlustuse korraldajana ja teiselt poolt tema
tegevusega riikliku krediidiasutusena, mis teostab järgmiseid tehinguid:

sundhoiuste kaasamine ja haldamine;

riigikassa rahastamine turutingimustest soodsamatel tingimustel;

rahastamine, mis on integreeritud regionaalpoliitikasse või riiklikusse eluasemepoliitikasse, millele on määratud intressimääraga
subsiidium või mõni muu eritingimus võrreldes kõikide teiste krediidiasutuste pakutud tingimustega;

2. “Crédito Predial Português” seoses tema tegevusega, mis hõlmab regionaalpoliitikasse või riiklikusse eluasemepoliitikasse
integreeritud rahastamist, millele on määratud intressimääraga subsiidium või mõni muu eritingimus võrreldes kõikide teiste
krediidiasutuste pakutud tingimustega.

Vastuvõetud otsuse suhtes kehtib tingimus, et enne ühinemise kuupäevast algava seitsmeaastase perioodi lõppu on punktides a ja b
nimetatud institutsioonide eeskirju muudetud nii, et sellega lahutatakse eespool nimetatud tegevusalad, mis arvatakse direktiivi
77/780/EMÜ kohaldamisalast välja, nimetatud institutsioonide teistest tegevusaladest, mille suhtes jätkatakse kõnealuse direktiivi
kohaldamist.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON 
põllumajandussaaduste hindade kohta Portugalis

1. Neid põllumajandussaaduste hindu, mis on registreeritud konverentsi aktides, võetakse arvesse võrdlushindadena, kohaldades:

ühinemisakti artiklis 236 nimetatud eeskirju nende toodete hindade vastavusseviimiseks, mille kohta kehtib klassikaline üleminek;

ühinemisakti artikli 265 lõikes 1 nimetatud eeskirju seoses hinnadistsipliiniga esimese etapi jooksul nende toodete suhtes, mille
kohta kehtib etapiviisiline üleminek.

Arvestamata erijuhtumeid, võeti kõnealused hinnad vastu 1984/85. turustusaasta põhjal ja konverteeriti eküüdesse kõnealuse
turustusaasta alguses kehtinud vahetuskursiga.

Lisaks nende hindade tasemele sisaldavad konverentsi aktid iga asjaomase toote puhul üksikasjaliku eeskirja hindade vastavusseviimise
kohta ja hinnakompensatsiooni meetodi jaoks, mida kohaldatakse vastavalt alates:

1. märtsist 1986 toodete puhul, mille kohta kehtib klassikaline üleminek;

teise etapi algusest toodete puhul, mille kohta kehtib etapiviisiline üleminek.

2. Kui lõikes 1 nimetatud Portugali hinnad peaksid eküüdes väljendatuna olema ühistest hindadest kõrgemad, säilitatakse eküüdes
väljendatud Portugali hinnad tasemel, mis vastab konverentsi aktides registreeritud hindadele.

Kui 1985/86. turustusaastaks kindlaks määratud Portugali hindade tase, mis on vastavalt ühinemisakti artikli 236 teisele lõigule
väljendatud eküüdes, viib 1984/85. turustusaastal eksisteerinud Portugali hindade ja ühiste hindade vahelise erinevuse ületamisele,
määratakse tulevastel turustusaastatel hinnad kindlaks nii, et selline ületamine kõrvaldataks täielikult ühinemisele järgneva viienda
turustusaasta alguses, nagu on märgitud ühinemisakti artikli 238 lõike 3 punktis a ja ühinemisele järgneva esimese seitsme
turustusaasta jooksul, nagu on märgitud ühinemisakti artikli 265 lõike 1 punktis c.

3. Enne ühinemist ilmnevaid ühiste hindade langusi lõikes 2 nimetatud hindade suhtes hinnadistsipliini kohaldamisel arvesse ei võeta.



4. Kui lõikes 1 nimetatud Portugali hinnad väljendatuna eküüdes on ühistest hindadest madalamad, ei või nende tõstmine põhjustada
asjaomaste toodete ühiste hindade ületamist.

Kõnealuste Portugali hindade konverteerimisel eküüdesse kasutatakse toodete puhul, mille kohta kehtib klassikaline üleminek,
turuorganisatsioonide toimimise kontekstis kasutatavat kurssi.

Toodete puhul, mille kohta kehtib etapiviisiline üleminek, kasutatakse artikli 265 lõike 1 punkti a viimases lõigus nimetatud kurssi.

Lõikes 1 nimetatud hinnadistsipliiniga või vastavusseviimisega seotud eeskirjade kohaldamisel ületamist ei arvestata.

Kui lõikes 1 nimetatud hinnad pole 1985/86. turustusaastaks veel kindlaks määratud, kohaldatakse vaheperioodi jooksul kõikide
kõnealuste toodete suhtes esimese etapi distsipliiniga seotud eeskirju.

Toodete puhul, mille kohta kehtib klassikaline üleminek, võetakse Portugali hindade konverteerimiseks eküüdesse nende ajakohastamisel
vaheperioodi jooksul arvesse konverentsi aktides nimetatud võrdlusturustusaasta alguses registreeritud vahetuskursi ja järgmiseks
turustusaastaks hindade määramise hetkel kehtiva vahetuskursi erinevust.

Peale selle, kui eskuudo väärtus muutub ühiste hindade kindlaksmääramise ja hindade Portugalis rakendumise vahelisel ajal eküü
väärtuse suhtes, võetakse seda muutumist arvesse eespool nimetatud ajakohastamiseeskirjade kohaldamisel.

Toodete puhul, mille kohta kehtib etapiviisiline üleminek, kohaldatakse Portugali hindade eküüdesse konverteerimiseks artikli 265 lõike 1
punkti a viimases lõigus sätestatud eeskirja.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
Portugaliga seotud tegevusprogrammi kohta, mis ülemineku

esimeseks etapiks koostatakse etapiviisilise üleminekuga hõlmatud toodete tarvis

Tegevusprogramm, mis koostatakse ühinemisakti artikli 264 lõike 2 punkti a kohaselt toodetele, mille kohta kehtib etapiviisiline üleminek,
eesmärgiga saavutada lähenemisfaasi kontrollimise jooksul konkreetsed eesmärgid, koostatakse tihedas koostöös komisjoniga ja
võetakse vastu hiljemalt üks kuu enne ühinemise kuupäeva; kõnealune tegevusprogramm avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja C-
seerias.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON
Portugaliga seotud teatavate üleminekumeetmete ja teatavate 

põllumajandusalaste andmete kohta

1. Ühinemisakti artiklis 258 nimetatud üleminekumeetmed võetakse vajaduse korral vastu konverentsil kokku lepitud korra ja suuniste
kohaselt.

2. Sätted võetakse vastu konverentsil kokku lepitud otsuste kohaselt ja need käsitlevad vaatlus- või võrdlusperioode, mis on
nimetatud:

artiklis 236 ja artiklites, mis viitavad sellele artiklile;

artikli 291 lõikes 1, artikli 304 lõike 1 teises taandes, artikli 305 lõikes 1, artikli 306 lõikes 1 ja artikli 307 lõikes 1.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON 
Portugali veini kohta

Enne teise etapi lõppu:

1. tutvub komisjon seoses Portugalis ajutiselt heakskiidetud viinamarjasortide suhtes kohaldatava ja artiklis 340 osutatud korraga
põhjalikult olukorraga, võttes arvesse saadud tulemusi. Vajaduse korral võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud
häälteenamusega vastu vajalikud meetmed;

2. võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega vastu nende veinide suhtes kohaldatava korra, mis on
toodetud “vinho verde” piirkonnas ja nimetatud artiklis 341.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON 
Portugali suhkrurafineerimistööstuse varustamise kohta

Põllumajanduslikke hindu käsitlevate otsustega seotud meetmete raames on Euroopa Ühenduste Nõukogu 23. mail 1985 vastu võtnud
sätted, mis võimaldavad võtta vajalikke meetmeid, et ühtlustada Prantsusmaa ülemeredepartemangudest pärit toore roosuhkru ja
rafineerimiseks mõeldud rafineerimata peedisuhkru hindu. Kõnealused meetmed võimaldavad Portugali rafineerimistehastel varustada end
kõnealuse suhkruga soodussuhkrute hinnatingimustega sarnastel tingimustel.

__________

ÜHISDEKLARATSIOON 
ühtse käibemaksusüsteemi kasutuselevõtmise kohta Portugalis



Ajal, kui kohaldatakse ajutist erandit, mis võimaldab Portugali Vabariigil ühtse käibemaksusüsteemi kasutuselevõtmist edasi lükata,
käsitletakse Portugali Vabariiki XXXVI lisa II punktis “Maksud” nimetatud direktiivide kohaldamisel kolmanda riigina.

__________

EUROOPA MAJANDUSÜHENDUSE DEKLARATSIOON 
praegustes liikmesriikides tööle asuvate Hispaania ja Portugali töötajate kohta

Liikumisvabaduse õiguse kasutamist käsitlevate üleminekusätete alusel annavad praegused liikmesriigid, pöördumisel oma
tööjõuvajaduste rahuldamiseks nendest kolmandatest riikidest pärineva tööjõu poole, mis ei kuulu kõnealuste liikmesriikide tavalisele
tööturule, Hispaania ja Portugali kodanikele sama prioriteedi kui teiste liikmesriikide kodanikele.

__________

EUROOPA MAJANDUSÜHENDUSE DEKLARATSIOON 
Hispaania ja Portugali osaluse kohta Euroopa Sotsiaalfondi vahendites

Selleks, et tagada alates ühinemisest Portugali ja suurendatud sekkumismäära pälvida võiva Hispaania piirkonna kohtlemine samadele
põhimõtete järgi, kui need, mida kasutatakse praeguse ühenduse asjaomaste piirkondade kohtlemisel, alustab ühendus enne ühinemist
Euroopa Sotsiaalfondi reguleerivate eeskirjade asjaomaste sätete kohandamist nende vastuvõtmisel kohaldatavas korras.

__________

EUROOPA MAJANDUSÜHENDUSE DEKLARATSIOON
Hispaania ja Portugali osaluse kohta 

Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest tulenevates soodustustes

Selleks, et tagada alates ühinemisest Hispaania ja Portugali osalus Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest tulenevates soodustustes,
kohandab ühendus enne ühinemist Euroopa Regionaalarengu Fondi käsitleva nõukogu 19. juuni 1984. aasta määruse (EMÜ) nr 1787/84
neid sätteid, milles määratakse kindlaks iga liikmesriigi puhul ette nähtud vahemiku ülem- ja alammäär.

__________

EUROOPA MAJANDUSÜHENDUSE DEKLARATSIOON 
Portugali suhkrurafineerimistööstuse varustamise kohta

Ühendus on valmis pöörama kõnealuse sektori ühise turukorralduse tulevastes läbivaatamistes erilist tähelepanu Portugali
rafineerimistehaste varustusolukorrale.

Peale selle on ühendus valmis korraldama enne üleminekuperioodi lõppu ühenduse rafineerimistööstuse ja eelkõige Portugali tööstuse
varustusolukorra kõikehõlmava kontrolli, võttes aluseks komisjoni aruande, millele lisanduvad vajaduse korral ettepanekud, mis lubavad
nõukogul teha otsuse võetavate meetmete kohta.

__________

EUROOPA MAJANDUSÜHENDUSE DEKLARATSIOON 
vete seireks ja kontrollimiseks antava ühenduse toetuse kohta

Ühendus kinnitab, et ühenduse toetust Portugali suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvate vete seireks ja kontrollimiseks
võib arvesse võtta.

__________

EUROOPA MAJANDUSÜHENDUSE DEKLARATSIOON
Portugali majanduse kohandamise ja ajakohastamise kohta

Portugali Vabariigi ühinemine Euroopa ühendustega võimaldab ajakohastada Portugali majandust ja suurendada selle kasvupotentsiaali.

Sel eesmärgil kohaldatakse ühinemisel viivitamata artiklis 263 ja protokollis nr 24 määratletud põllumajanduse arendamise eriprogrammi,
mille kestus on kokku 10 aastat.

Samasuguseid jõupingutusi tehakse tööstuse valdkonnas, et ajakohastada tootmissektorit ja kohandada seda Euroopa ja rahvusvahelisele
tegelikule majandusolukorrale. Ühendus on valmis toetama Portugali ettevõtjaid samas vaimus kui põllumajanduse puhul, andes neile
tehnilist abi ja eraldades oma krediidivahendeid – nii ühenduse uuest laenude rahastamisvahendist kui eraallikatest – ning suurendades
Euroopa Investeerimispanga panust.

__________



EUROOPA MAJANDUSÜHENDUSE DEKLARATSIOON 
ühenduse laenumehhanismi kohaldamise kohta Portugali huvides

Ühenduse laenumehhanismi raames, mis on kavandatud toetama liimesriikide maksebilansse (vastavalt nõukogu 16. märtsi 1981. aasta
määrusele (EMÜ) nr 682/81, muudetud nõukogu 30. aprilli 1985. aasta määrusega (EMÜ) nr 1131/85), antakse Portugali Vabariigile
aastateks 1986–1991 laen suurusega 1000 miljonit eküüd. Selle kogusumma aastate peale ärajaotamine võetakse eraldi käsile 1986. ja
1991. aastal.

__________

EUROOPA MAJANDUSÜHENDUSE DEKLARATSIOON 
tasandussumma kohaldamise kohta

Ühendus võtab arvesse, et tasandussumma korra kohaldamine ei tohiks mõjutada traditsioonilist kaubanduse struktuuri.

__________

HISPAANIA KUNINGRIIGI DEKLARATSIOON 
CECAF-piirkonna kohta

Hispaania Kuningriik leiab, et ükski viide Kesk-Atlandi idaosa kalastuskomitee (CECAF) reguleerimisalasse kuuluvale vööndile ei tohi
piirata Hispaania Kuningriigi õigusi Hispaania vete demarkeerimise suhtes.

__________

HISPAANIA KUNINGRIIGI DEKLARATSIOON 
Ladina-Ameerika kohta

Selleks, et vältida ootamatuid häireid oma Ladina-Ameerikast pärinevates impordivoogudes, on Hispaania läbirääkimistel esile tõstnud
probleeme, mis tekivad acquis communautaire’i kohaldamisest teatavate toodete suhtes. Tubaka, kakao ja kohvi puhul on vastu võetud
osalised ja ajutised lahendused.

Vastavalt Ladina-Ameerika konverentsil vastu võetud ühisdeklaratsioonis sätestatud põhimõtetele ja kriteeriumidele paneb Hispaania ette
leida lõplikud lahendused üldise soodustuste süsteemi raames selle järgmise revideerimise ajal või muude ühenduses eksisteerivate
mehhanismide raames.

__________

HISPAANIA KUNINGRIIGI DEKLARATSIOON 
EURATOMi kohta

Hispaania Kuningriik, kes ei ole ühinenud tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga, kohustub otsima tihedas koostöös komisjoni ja
nõukoguga aktiivselt ja võimalikult kiirelt kõige sobivamat lahendust, et järgida samaaegselt ühenduse rahvusvaheliste kohustuste
arvessevõtmisega täielikult Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingust tulenevaid kohustusi, eelkõige seoses tuumatarnetega ja
tuumamaterjalide liikumisega ühenduse piires.

__________

PORTUGALI VABARIIGI DEKLARATSIOON 
artiklis 358 nimetatud tasandushüvitiste kohta

Võttes vastu artikli 358 sätteid, mis käsitlevad praeguses koosseisus ühenduse sardiinitootjate suhtes kohaldatavat tasandushüvitiste
korda, jätab Portugali delegatsioon endale võimaluse paluda nõukogul vastu võtta asjakohased meetmed, mis võivad osutuda vajalikuks
Portugali sardiinikonservitööstusele kahjulikel konkurentsitingimustel tekkinud mis tahes häire kõrvaldamiseks.

Peale selle leiab delegatsioon, et meetmed, mis tõenäoliselt võetakse pärast hindade vastavusseviimise perioodi lõppu, ei tohiks olla
diskrimineerivat laadi.

__________

PORTUGALI VABARIIGI DEKLARATSIOON 
CECAF-piirkonna kohta

Portugali Vabariik leiab, et ükski viide Kesk-Atlandi idaosa kalastuskomitee (CECAF) reguleerimisalasse kuuluvale vööndile ei tohi piirata
Portugali Vabariigi õigusi Portugali vete demarkeerimise suhtes.

__________

PORTUGALI VABARIIGI DEKLARATSIOON 
valuutaküsimuste kohta

Selleks, et valuutaturgudel oleks võimalik jälgida Portugali eskuudo tegeliku kursi liikumist, eelkõige eküü ja teiste liikmesriikide
vääringute suhtes, võtab Portugali Vabariik enne ühendusega ühinemist vajalikud meetmed tagamaks, et Lissaboni valuutaturu toimimine
oleks võrreldav ühenduse praeguste liikmesriikide valuutaturgude toimimisega.

Teavitamis- ja nõuandemenetlus teatavate otsuste ja 
muude meetmete vastuvõtmiseks ühinemiseelsel perioodil



I

1. Selleks et tagada Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi (edaspidi “ühinevad riigid”) piisav informeeritus, tehakse kõik Euroopa
Ühenduste Komisjoni ettepanekud ja teatised, mis võiksid saada aluseks nende ühenduste otsustele, pärast nende nõukogule
edastamist teatavaks ühinevatele riikidele.

2. Nõupidamised leiavad aset ühineva riigi põhjendatud taotluse alusel, milles näidatakse selgesti ära tema huvid ühenduste tulevase
liikmena ja tema märkused.

3. Haldusotsused ei anna üldreeglina põhjust nõupidamiseks.

4. Nõupidamine toimub ühenduste ja ühinevate riikide esindajatest moodustatud ajutises komitees.

5. Ühenduse poolt kuuluvad ajutisse komiteesse alaliste esindajate komitee liikmed või nende poolt selleks ametisse nimetatud isikud.
Komisjoni kutsutakse olema selles töös esindatud.

6. Ajutist komiteed abistab sekretariaat, milleks on sel otstarbel oma tööd jätkav konverentsi sekretariaat.

7. Tavaliselt toimub nõupidamine niipea kui ühenduse tasandil nõukogu otsuse vastuvõtmiseks tehtava eeltöö tulemusena on
koostatud ühissuunised, mis võimaldavad sellist nõupidamist edukalt korraldada.

8. Kui pärast nõupidamist jäävad püsima tõsised raskused, võib ühineva riigi taotlusel tõsta küsimuse ministrite tasandil.

9. Eespool toodud sätteid kohaldatakse mutatis mutandis Euroopa Investeerimispanga juhatajate nõukogu otsuste suhtes.

10. Eelmistes lõigetes sätestatud korda kohaldatakse ka kõikide ühinevate riikide otsuste suhtes, mis võivad mõjutada nende kui
ühenduste tulevaste liikmete seisundist tulenevaid kohustusi.

II

Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et nende ühinemine ühinemistingimusi ja
asutamislepingute muudatusi käsitleva akti artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud lepingute või konventsioonidega langeb kokku
ühinemislepingu jõustumisega nii suures ulatuses kui võimalik ning vastavalt kõnealuses aktis sätestatud tingimustele.

Kuivõrd artikli 3 lõike 1 teises lauses ja artikli 3 lõikes 2 nimetatud lepingud või konventsioonid eksisteerivad üksnes eelnõuna, ei ole
veel alla kirjutatud ning tõenäoliselt ei saagi ühinemiseelsel perioodil alla kirjutatud, kutsutakse ühinevaid riike pärast ühinemislepingule
alla kirjutamist ning kooskõlas vastava korraga osalema nende eelnõude ettevalmistamises positiivses vaimus ning nõnda, et nende
sõlmimisele kaasa aidata.

III

Ühinemistingimusi käsitleva akti artiklites 179 ja 366 nimetatud lepinguosaliste riikidega ülemineku- ja kohandamisprotokollide üle
peetavatel läbirääkimistel osalevad ühinevate riikide esindajad töös vaatlejatena praeguste liikmesriikide esindajate kõrval.

Teatavaid ühenduse sõlmitud mittesooduslepinguid, mis jäävad jõusse pärast 1. jaanuari 1986, võidakse kohandada või muuta, et võtta
arvesse ühenduse laienemist.

Nende kohanduste või muudatuste üle peab ühendus läbirääkimisi koostöös ühinevate riikide esindajatega vastavalt eelmises lõigus
nimetatud korrale.

IV

Ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitleva akti artikli 61 lõikes 2 ja artikli 233 lõikes 2 sätestatud konsultatsioonid
ühinevate riikide ja komisjoni vahel toimuvad enne ühinemist.

V

Ühinevad riigid tagavad, et teabevahetust tuumaenergia vallas käsitlevate protokollide nr 12 ja nr 22 artiklis 2 nimetatud litsentside
andmist ei kiirendata enne ühinemist tahtlikult, selleks et vähendada kõnealustes protokollides sisalduvate kohustuste ulatust.

VI

Ühenduse institutsioonid koostavad õigeaegselt ühinemistingimusi ja asutamislepingute muudatusi käsitleva akti artiklis 397 nimetatud
tekstid.


