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MÄÄRUSED
NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1239/2010,
20. detsember 2010,
millega kohandatakse alates 1. juulist 2010 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid
ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente
ning arvestades, et selleks, et tagada Euroopa Liidu ametnike ja
muude teenistujate ostuvõime kasv paralleelselt liikmesriikide
riigiteenistujate omaga, tuleks Euroopa Liidu ametnike ja
muude teenistujate töötasusid ning pensione kohandada vasta
valt 2010. aasta aruandele,

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide
protokolli, eriti selle artiklit 12,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
võttes arvesse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja
ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi, mis on sätes
tatud määruses (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, (1) eriti perso
nalieeskirjade artikleid 63, 64, 65, 82 ning VII, XI ja XIII lisa,
samuti muude teenistujate teenistustingimuste artikli 20 esimest
lõiku, artiklit 64, 92 ja artiklit 132,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

1.7.2010

Alates 1. juulist 2010 asendatakse personalieeskirjade artikli 63
teises lõigus kuupäev „1. juuli 2009” kuupäevaga „1. juuli
2010”.
Artikkel 2
Alates 1. juulist 2010 personalieeskirjade artiklis 66 sätestatud
igakuiste põhipalkade tabel, mille alusel arvestatakse töötasusid
ja pensione, asendatakse järgmise tabeliga:

JÄRK

PALGAASTE

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

15

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

(1) EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1.
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JÄRK

PALGAASTE

1

2

3

4

5

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Artikkel 3
Alates 1. juulist 2010 määratakse ametnike ja muude teenistujate töötasude paranduskoefitsiendid vastavalt
personalieeskirjade artiklile 64, nagu märgitud alljärgneva tabeli 2. veerus.
Alates 1. jaanuarist 2011 määratakse ametnike ja muude teenistujate ülekannete paranduskoefitsiendid
vastavalt personalieeskirjade VII lisa artikli 17 lõikele 3, nagu märgitud alljärgneva tabeli 3. veerus.
Alates 1. juulist 2010 määratakse pensionide paranduskoefitsiendid vastavalt personalieeskirjade XIII lisa
artikli 20 lõikele 1, nagu märgitud alljärgneva tabeli 4. veerus.
Alates 16. maist 2010 määratakse ametnike ja muude teenistujate töötasude paranduskoefitsiendid vastavalt
personalieeskirjade artiklile 64, nagu märgitud alljärgneva tabeli 5. veerus. Nendes teenistuspaikades jõustub
iga-aastane kohandamine 16. mail 2010.

1

2

3

4

5

Riik/Koht

Töötasu
1.7.2010

Ülekanne
1.1.2011

Pension
1.7.2010

Töötasu
16.5.2010

Bulgaaria

62,7

59,3

100,0

Tšehhi Vabariik

84,2

77,5

100,0

Taani

134,1

130,5

130,5

Saksamaa

94,8

96,5

100,0

Bonn

94,7

Karlsruhe

92,1

München

103,7

Eesti

75,6

76,6

100,0

Iirimaa

109,1

103,9

103,9

Kreeka

94,8

94,3

100,0

Hispaania

97,7

91,0

100,0

Prantsusmaa

116,1

107,6

107,6

Itaalia

106,6

102,3

102,3

Varese

92,3

Küpros

83,7

86,7

100,0

Läti

74,3

69,4

100,0

Leedu

72,5

68,8

100,0

Ungari

79,2

68,6

100,0

Malta

82,2

84,8

100,0

Madalmaad

104,1

98,0

100,0

Austria

106,2

105,1

105,1
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1

2

3

4

5

Riik/Koht

Töötasu
1.7.2010

Ülekanne
1.1.2011

Pension
1.7.2010

Töötasu
16.5.2010

Poola

77,1

68,1

100,0

Portugal

85,0

85,1

100,0

59,1

100,0

Rumeenia
Sloveenia

89,6

84,4

100,0

Slovakkia

80,0

75,4

100,0

Soome

119,4

112,4

112,4

Rootsi

118,6

112,6

112,6

108,4

108,4

Ühendkuningriik
Culham

69,5

134,4

104,5

2 001 kuni 3 000 km

Alates 1. juulist 2010 on personalieeskirjade artikli 42a teises ja
kolmandas lõigus osutatud lapsehoolduspuhkuse toetussumma
911,73 eurot ning üksikvanemale 1 215,63 eurot.

0,3790 eurot iga kilomeetri kohta
vahemaa puhul:
0,1262 eurot iga kilomeetri kohta
vahemaa puhul:

3 001 kuni 4 000 km

0,0609 eurot iga kilomeetri kohta
vahemaa puhul:

4 001 kuni 10 000 km

Artikkel 5
Alates 1. juulist 2010 on personalieeskirjade VII lisa artikli 1
lõikes 1 osutatud majapidamistoetuse põhisumma 170,52 eurot.

0 eurot iga kilomeetri kohta
vahemaa puhul:

üle 10 000 km.

Artikkel 4

Alates 1. juulist 2010 on personalieeskirjade VII lisa artikli 2
lõikes 1 osutatud ülalpeetava lapse toetussumma 372,61 eurot.
Alates 1. juulist 2010 on personalieeskirjade VII lisa artikli 3
lõikes 1 osutatud õppetoetuse summa 252,81 eurot.
Alates 1. juulist 2010 on personalieeskirjade VII lisa artikli 3
lõikes 2 osutatud õppetoetuse summa 91,02 eurot.
Alates 1. juulist 2010 on personalieeskirjade artiklis 69 ja selle
VII lisa artikli 4 lõike 1 teises lõigus osutatud kodumaalt lahku
mise toetuse miinimumsumma 505,39 eurot.
Alates 1. juulist 2010 on muude teenistujate teenistustingimuste
artiklis 134 osutatud kodumaalt lahkumise toetuse summa
363,31 eurot.

Eespool nimetatud kilomeetrite eest makstavale toetusele
lisandub kindlasummaline kompensatsioon:
— 189,48 eurot juhul, kui kaugus töökoha ja päritolukoha
vahel on raudteed mööda 725 – 1 450 km,
— 378,93 eurot juhul, kui kaugus töökoha ja päritolukoha
vahel on raudteed mööda üle 1 450 kilomeetri.
Artikkel 7
Alates 1. juulist 2010 on personalieeskirjade VII lisa artikli 10
lõikes 1 osutatud päevaraha määratud alljärgnevalt:
— 39,17 eurot ametniku puhul, kellel on õigus majapidamis
toetusele,
— 31,58 eurot ametniku puhul, kellel ei ole õigust majapida
mistoetusele.

Artikkel 6
Alates 1. jaanuarist 2011 kohaldatakse personalieeskirjade VII
lisa artikli 8 lõikes 2 osutatud kilomeetrite eest makstavat
toetust alljärgnevalt:
0 eurot iga kilomeetri kohta
vahemaa puhul:

0 kuni 200 km

0,3790 eurot iga kilomeetri kohta
vahemaa puhul:

201 kuni 1 000 km

0,6316 eurot iga kilomeetri kohta
vahemaa puhul:

1 001 kuni 2 000 km

Artikkel 8
Alates 1. juulist 2010 on muude teenistujate teenistustingimuste
artikli 24 lõikes 3 osutatud sisseseadmistoetuse alampiir:
— 1 114,99 eurot teenistujate puhul, kellel on õigus majapida
mistoetusele,
— 662,97 eurot teenistuja puhul, kellel ei ole õigust majapida
mistoetusele.
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Artikkel 9
Alates 1. juulist 2010 on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 28a lõike 3 teises lõigus osutatud
töötustoetuse alammäär 1 337,19 eurot ja ülemmäär 2 674,39 eurot.
Alates 1. juulist 2010 on artikli 28a lõikes 7 osutatud töötustoetuse standardmäär 1 215,63 eurot.
Artikkel 10
Alates 1. juulist 2010 asendatakse muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 93 esitatud igakuiste
põhipalkade tabel järgmisega:
JÄRK

1.7.2010
TEENISTUSKATEGOO- PALGARIA
ASTE

IV

III

II

I

1

2

3

4

5

6

7

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

Artikkel 11
Alates 1. juulist 2010 on muude teenistujate teenistustingimuste
artiklis 94 osutatud sisseseadmistoetuse alampiir:

— 838,66 eurot teenistujate puhul, kellel on õigus majapida
mistoetusele,

Alates 1. juulist 2010 on artikli 96 lõikes 7 osutatud töötustoe
tuse standardmäär 911,73 eurot.
Alates 1. juulist 2010 on muude teenistujate teenistustingimuste
artiklis 136 osutatud töötustoetuse alammäär 882,33 eurot ja
ülemmäär 2 076,07 eurot.
Artikkel 13

— 497,22 eurot teenistuja puhul, kellel ei ole õigust majapida
mistoetusele.

Alates 1. juulist 2010 on nõukogu määruse (ESTÜ, EMÜ,
Euratom) nr 300/76 (1) artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus ette
nähtud hüvitised vahetustega töö eest 382,17, 576,84,
630,69 ja 859,84 eurot.

Artikkel 12
Alates 1. juulist 2010 on muude teenistujate teenistustingimuste
artikli 96 lõike 3 teises lõigus osutatud töötustoetuse alammäär
1 002,90 eurot ja ülemmäär 2 005,78 eurot.

(1) Nõukogu määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76, 9. veebruar
1976, millega määratakse kindlaks ametnike kategooriad, kellel on
õigus saada hüvitist vahetustega töö eest, ning selle hüvitise määrad
ja maksmise tingimused (EÜT L 38, 13.2.1976, lk 1).
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Artikkel 14
Alates 1. juulist 2010 kohaldatakse nõukogu määruse (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68 (1) artiklis 4
osutatud summade suhtes paranduskoefitsienti 5,516766.
Artikkel 15
Alates 1. juulist 2010 asendatakse personalieeskirjade XIII lisa artikli 8 lõikes 2 esitatud tabel järgmisega:

1.7.2010
PALGA
ASTE

JÄRK
1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

15

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 688,49

16 919,04

17 630,00

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 919,04

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Artikkel 16
Alates 1. juulist 2010 on personalieeskirjade XIII lisa artikli 18 lõike 1 kohaldamise eesmärgil enne 1. maid
2004 jõus olnud personalieeskirjade VII lisa artiklis 4a mainitud kindlasummaline toetus määratud alljärg
nevalt:
— 131,84 eurot kuus ametniku puhul, kes kuulub palgaastmesse C4 või C5,
— 202,14 eurot kuus ametniku puhul, kes kuulub palgaastmesse C1, C2 või C3.
Artikkel 17
Alates 1. juulist 2010 asendatakse muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 133 esitatud igakuiste
põhipalkade tabel järgmisega:
(1) Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, 29. veebruar 1968, millega kehtestatakse Euroopa ühendustele
makstavate maksude kohaldamise tingimused ja kord (EÜT L 56 4.3.1968, lk 8).
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Palgaaste

1

2

3

4

5

6

7

Põhipalk täisajaga
töötamisel

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Palgaaste

8

9

10

11

12

13

14

Põhipalk täisajaga
töötamisel

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Palgaaste

15

16

17

18

19

Põhipalk täisajaga
töötamisel

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

Artikkel 18
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 20. detsember 2010
Nõukogu nimel
eesistuja
J. SCHAUVLIEGE

22.12.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 338/7

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1240/2010,
20. detsember 2010,
millega kohandatakse alates 1. juulist 2010 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate
pensioniskeemi sissemaksete määra
Hinnangust selgub, et pensioniskeemi kindlustusmate
maatilise tasakaalu tagamiseks vajalik sissemakse määr
on 11,6 % põhipalgast.

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
(2)

võttes arvesse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja
ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi, mis on kehtes
tatud määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, (1) eelkõige
personalieeskirjade artiklit 83a ja XII lisa,

Seepärast tuleks Euroopa ühenduste ametnike ja muude
teenistujate pensioniskeemi kindlustusmatemaatilise tasa
kaalu tagamiseks kohandada sissemakse määra 11,6 %ni
põhipalgast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut
Artikkel 1
ning arvestades järgmist:
(1)

Vastavalt personalieeskirjade XII lisa artiklile 13 esitas
Eurostat 1. septembril 2010 aruande pensioniskeemi
2010. aasta kindlustusmatemaatilise hinnangu kohta,
milles ajakohastatakse nimetatud lisas osutatud näitajad.

Alates 1. juulist 2010 on personalieeskirjade artikli 83 lõikes 2
osutatud sissemakse määr 11,6 %.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2010
Nõukogu nimel
eesistuja
J. SCHAUVLIEGE

(1) EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1.
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NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1241/2010,
20. detsember 2010,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 452/2007, millega kehtestatakse muu hulgas Hiina
Rahvavabariigist pärit triikimislaudade impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks
mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed) (5) (edaspidi
„algmäärus”) artikli 5 kohase dumpinguvastase uurimise
algatamisest Hiinast pärit triikimislaudade liitu suunatud
impordi suhtes, mis piirdus äriühinguga Since Hardware.
Lisaks teatas komisjon algatamisteates määruse (EÜ) nr
1515/2001 artikli 2 lõike 3 kohase läbivaatamise algata
misest, et võimaldada määrust (EÜ) nr 452/2007 vaja
duse korral muuta lähtuvalt WTO apellatsioonikogu
aruandest „Mehhiko – lõplikud dumpinguvastased
meetmed veiselihale ja riisile” (AB-2005-6) (6). Kõnealuse
aruande lõigetes 305 ja 306 kinnitatakse, et eksportiv
tootja, kelle puhul esialgse uurimise käigus dumpingut
ei avastatud, tuleb välja jätta sellise uurimise tulemusel
kehtestatud lõpliku meetme kohaldamisalast ning et
tema suhtes ei saa algatada läbivaatamist, mis on seotud
administratiivsete ja muutunud asjaoludega.

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 2001. aasta määrust (EÜ) nr
1515/2001 meetmete kohta, mida ühendus võib võtta pärast
WTO vaidluste lahendamise organi aruannet dumpingu- ja
subsiidiumivastaste meetmete kohta, (1) eriti selle artikli 2
lõiget 1,

võttes arvesse ettepanekut, mille Euroopa Komisjon on esitanud
pärast konsulteerimist nõuandekomiteega,

3. Äriühingu Since Hardware väljajätmine määrusega
(EÜ) nr 452/2007 kehtestatud lõplike dumpingu
vastaste meetmete kohaldamisalast

ning arvestades järgmist:

A. MENETLUS
1. Kehtivad meetmed
(1)

(2)

Hiina Rahvavabariigist („Hiina”) ja Ukrainast pärit triiki
mislaudade importi käsitleva dumpinguvastase uurimise
(edaspidi „esimene uurimine”) tulemusena kehtestati
nõukogu 23. aprilli 2007. aasta määrusega (EÜ) nr
452/2007 (2) dumpinguvastased meetmed. Kõnealune
määrus jõustus 27. aprillil 2007.

Tuletatakse meelde, et Hiina eksportiva tootja Since Hard
ware (Guangzhou) Co., Ltd. (edaspidi „Since Hardware”)
toodetud triikimislaudade suhtes kehtestatud lõplik
dumpinguvastane tollimaks oli 0 %, samas kui muude
Hiina eksportivate tootjate suhtes kehtestatud tollimaks
oli 18,1 % – 38,1 %. Seejärel toimunud vahepealse läbi
vaatamise tulemusena tõsteti kõnealune maksumäär
42,3 %-le nõukogu 29. märtsi 2010. aasta rakendusmää
rusega (EL) nr 270/2010, millega muudeti määrust (EÜ)
nr 452/2007 (3).

(4)

Äriühing Since Hardware tuleks välja jätta määrusega
(EÜ) nr 452/2007 kehtestatud lõplike dumpinguvastaste
meetmete kohaldamislast, et äriühing ei kuuluks üheaeg
selt kahe dumpinguvastase määruse kohaldamisalasse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määrust (EÜ) nr 452/2007 muudetakse järgmiselt:

Artikli 1 lõikes 2 esitatud tabeli kanne „Since Hardware
(Guangzhou) Co., Ltd” jäetakse välja ning kanne „Kõik teised
äriühingud” asendatakse kandega „Kõik teised äriühingud (v.a
Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou – TARICi
lisakood A784)”.

2. Käesoleva menetluse algatamine
(3)

(1 )

2. oktoobril 2009 teatas komisjon Euroopa Liidu Teatajas
avaldatud teates (4) (edaspidi „algatamisteade”) nõukogu
30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1225/2009
(kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest,

EÜT L 201, 26.7.2001, lk 10.
(2) ELT L 109, 26.4.2007, lk 12.
(3) ELT L 84, 31.3.2010, lk 13.
(4) ELT C 237, 2.10.2009, lk 5.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.
(5) ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.
(6) WT/DS295/AB/R, 29. november 2005.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2010
Nõukogu nimel
eesistuja
J. SCHAUVLIEGE
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NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1242/2010,
20. detsember 2010,
millega kehtestatakse pärast määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise
läbivaatamist Indiast pärit sünteetilisest kiust köite impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks
kontaktkomitee (Eurocord) (edaspidi „taotluse esitaja”)
algmääruse artikli 11 lõike 2 kohase aegumise läbivaata
mise taotluse liidu tootjate nimel, kelle toodang
moodustab olulise osa, käesoleval juhul üle 50 % liidu
sünteetilisest kiust köite toodangust.

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ)
nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest
riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi
„algmäärus”), eriti selle artikli 9 lõiget 4 ning artikli 11 lõikeid
2 ja 5,

(4)

Taotlus põhines väitel, et meetmete kehtivuse lõppemine
tingiks tõenäoliselt dumpingu ja liidu tootmisharule teki
tatava kahju kordumise.

(5)

Olles pärast nõuandekomiteega konsulteerimist otsus
tanud, et aegumise läbivaatamise algatamiseks on piisa
valt tõendeid, andis komisjon 7. oktoobril 2009 Euroopa
Liidu Teatajas avaldatud algatamisteates (4) (edaspidi
„algatamisteade”) teada aegumise läbivaatamise algatami
sest vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 2.

võttes arvesse ettepanekut, mille Euroopa Komisjon esitas pärast
konsulteerimist nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:
3. Uurimine
A. MENETLUS
1. Kehtivad meetmed
(1)

3.1. Uurimisperiood
(6)

Pärast dumpinguvastast uurimist (edaspidi „esialgne uuri
mine”) kehtestas nõukogu 24. juuni 1998. aasta määru
sega (EÜ) nr 1312/98 (2) Indiast pärit sünteetilisest kiust
köite impordi suhtes lõpliku dumpinguvastase tollimaksu
(edaspidi „esialgsed meetmed”). Ühele India eksportivale
tootjale kehtestati tollimaks määraga 53 % ja muule
Indiast (edaspidi „asjaomane riik”) pärit impordile kehtes
tati tollimaks määraga 82 %.

Dumpingu jätkumise või kordumise tõenäosust uuriti
1. oktoobrist 2008 kuni 30. septembrini 2009 (edaspidi
„läbivaatamisega seotud uurimisperiood”). Kahju jätku
mise või kordumise tõenäosuse hindamise seisukohalt
asjakohaste suundumuste uurimine hõlmas ajavahemikku
1. jaanuarist 2006 kuni läbivaatamisega seotud uurimis
perioodi lõpuni (edaspidi „vaatlusalune periood”).

3.2. Uurimisega seotud isikud
(2)

Pärast algmääruse artikli 11 lõike 2 kohast aegumise
läbivaatamist (edaspidi „eelmine aegumise läbivaatamine”)
jättis nõukogu 4. oktoobri 2004. aasta määrusega (EÜ)
nr 1736/2004 (Indiast pärit sünteetilisest kiust köie
impordile lõpliku dumpinguvastase tollimaksu kehtesta
mise kohta) (3) nimetatud meetmed kehtima.

2. Läbivaatamistaotlus
(3)

4. mail 2009 esitas ELi nööri-, paela- ja võrgutööstuste

(1) ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.
(2) EÜT L 183, 26.6.1998, lk 1.
(3) ELT L 311, 8.10.2004, lk 1.

(7)

Komisjon teavitas teadaolevaid liidu tootjaid, asjaomase
riigi eksportijaid ja eksportivaid tootjaid, asjaomase riigi
esindajaid, importijaid ja teadaolevalt asjaga seotud kasu
tajate ühendust ametlikult aegumise läbivaatamise algata
misest.

(8)

Huvitatud isikutele anti võimalus esitada kirjalikult oma
seisukohad ja taotleda ärakuulamist algatamisteates sätes
tatud tähtaja jooksul. Kõikidele huvitatud isikutele, kes
seda taotlesid ja teatasid konkreetsed põhjused, miks
nad tuleks ära kuulata, anti selline võimalus.

(4) ELT C 240, 7.10.2009, lk 6.
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4. Väljavõtteline uuring
(9)

(10)

Arvestades liidu tootjate ja India eksportivate tootjate
ilmset suurt arvu, peeti kooskõlas algmääruse artikliga
17 asjakohaseks uurida, kas tuleks kasutada väljavõttelist
uuringut. Selleks et komisjon saaks otsustada, kas välja
võtteline uuring on vajalik, ning vajaduse korral moodus
tada valimi, paluti eespool osutatud isikutel endast 15
päeva jooksul pärast läbivaatamise algatamist teada
anda ning esitada komisjonile algatamisteates nõutud
teave.

Tähtaja jooksul teatasid endast ja esitasid nõutud teabe
ning avaldasid soovi valimis osaleda viis India tootjat,
kellest kaks kuuluvad samasse kontserni. Neli neist
tootsid vaatlusalust toodet ja eksportisid seda uurimispe
rioodi jooksul liidu turule. Viies äriühing vaatlusalust
toodet uurimisperioodi jooksul liidu turule ei ekspor
tinud. Kõiki viit äriühingut peeti koostööd tegevateks
äriühinguteks ja nad valiti valimisse. Koostöö taset
Indiaga, st koostööd teinud India äriühingute poolt liitu
eksporditavate kaupade osakaalu, võrreldes kogu Indiast
lähtuva ekspordiga liitu, ei olnud võimalik arvutada, sest
põhjendustes
21–23
üksikasjalikumalt
selgitatud
põhjustel oli viie koostööd tegeva äriühingu teatatud
kogueksport liitu uurimisperioodi jooksul oluliselt
suurem kui Eurostatis registreeritud kogu India eksport.

tati kõnealuste suundumuste analüüsis, representatiivsed.

(13)

Komisjon saatis viiele valimisse kaasatud liidu tootjale ja
neljale valimisse kaasatud India eksportivale tootjale küsi
mustiku.

(14)

Küsimustikule vastasid kõik viis valimisse kaasatud liidu
tootjat. Üks neljast valimisse kaasatud India eksportivast
tootjast loobus koostööst, samas kui ülejäänud kolm
(kellest kaks olid omavahel seotud) vastasid küsimustikule
tähtaja jooksul. Seetõttu koosnes India eksportivate toot
jate valim lõpuks neist kolmest küsimustikule vastanud
India äriühingust.

5. Saadud teabe kontrollimine
(15)

Komisjon kogus ja kontrollis kõiki andmeid, mida ta
dumpingu ja kahju jätkumise või kordumise tõenäosuse
kindlakstegemiseks ja liidu huvide seisukohast vajalikuks
pidas. Kontrollkäigud tehti järgmiste äriühingute valdus
tesse:

5.1. India eksportivad tootjad

(11)

Valim moodustati koostöös India ametivõimudega ja
sellesse kuulus neli äriühingut, kes olid teatanud eksport
müügist liitu. Valitud neljast äriühingust kaks olid
omavahel seotud. Tuletatakse meelde, et esialgses uuri
mises tegi koostööd ainult üks eksportiv tootja ja praegu
on tema suhtes kehtestatud individuaalne dumpinguvas
tane tollimaks. Samuti tuletatakse meelde, et eelmises
aegumise läbivaatamise menetluses ei teinud koostööd
ükski India eksportiv tootja ja seetõttu toetuti järelduste
tegemisel algmääruse artikli 18 lõike 1 kohaselt kättesaa
davatele faktidele.

— Axiom Imex International Ltd., Boisar;

— Tufropes Private Limited, Silvassa;

— India Nets, Indore.

5.2. Liidu tootjad

(12)

Kaheksateist liidu tootjat (kõik viisteist kaebuse esitajat ja
veel kolm tootjat, kelle toodang moodustab kokku 78 %
liidu kogutoodangust) esitasid nõutud teabe ja nõustusid
valimis osalema. Koostööd tegevatelt liidu tootjatelt
saadud teabe alusel valis komisjon valimisse viis liidu
tootjat, kelle toodang moodustab umbes 40 % põhjen
duses 40 määratletud liidu tootmisharu kogutoodangust
ja umbes poole kõikide koostööd teinud liidu tootjate
müügist liidu sõltumatutele klientidele. Valim koostati
suurima tüüpilise müügimahu ja tootjate geograafilise
katvuse alusel liidu sees, mida oli komisjoni käsutuses
oleva aja jooksul võimalik uurida. Üks viiest valimisse
kaasatud liidu tootjast alustas tegevust vaatlusalusel
perioodil; seetõttu tema andmeid kahjunäitajate suundu
muste analüüsis ei kasutatud, et vältida kõnealuste suun
dumuste moonutamist. Sellest hoolimata olid ülejäänud
nelja valimisse kaasatud liidu tootja andmed, mida kasu
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— Cordoaria Oliveira SÁ (Portugal),

— Eurorope SA (Kreeka),

— Lanex A.S. (Tšehhi Vabariik),

— Lankhorst Euronete Ropes (Portugal),

— Teufelberger Ges.m.b.H. (Austria).
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B. VAATLUSALUNE TOODE JA SAMASUGUNE TOODE

kahjunäitajat, jääb Dyneema-köite mõju üldises
hinnangus piiratuks, kuna liidus toodetud tavapäraste
köite kogus on ülekaalukalt suurem. Teiseks põhinevad
kõik käesoleva aegumise läbivaatamise arvutused vasta
vate tooteliikide võrdlusel, milles võetakse arvesse eri
tooraineid. Seetõttu ei moonuta tootevalikus esinevad
erinevused arvutusi. Igal juhul on tootel, mille toorainena
kasutatakse Dyneemat, ikkagi samad füüsikalised ja
keemilised põhiomadused kui vaatlusalusel tootel.
Seetõttu lükati see väide tagasi.

1. Vaatlusalune toode
(16)

(17)

Vaatlusalune toode on sama mis esialgses uurimises ja
selle määratlus on järgmine: sidumisnöör, taglaseköis,
köis või trossid, põimitud või punutud või mitte ja
impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud
kummi või plastiga või mitte, mis on valmistatud polüetüleenist või polüpropüleenist joontihedusega üle
50 000 detsiteksi (5 g/m), välja arvatud viljavihu- või
heinapallinöör, või muudest sünteetilistest kiududest,
nailonist või muudest polüamiididest või polüestritest,
joontihedusega üle 50 000 detsiteksi (5g/m). Toode on
praegu klassifitseeritud CN-koodide
5607 49 11,
5607 49 19, 5607 50 11 ja 5607 50 19 alla. Vaatlus
alust toodet kasutatakse laialdaselt merenduses ja töös
tuses, eriti mereveos (peamiselt sildumisel), ja kalatöös
tuses.

Üks huvitatud isik väitis, et ülalnimetatud sildumisköied
ei kuulu vaatlusaluse toote määratluse alla, kuna sellistel
köitel on jätkukohad, ning et sellised tuleks deklareerida
„köiest toodetena”, mis liigitatakse muu CN-koodi alla (vt
ka põhjendust 23). Tuleks siiski märkida, et sildumis
köiele on viidatud vaid seoses vaatlusaluse toote eri
tüüpide kasutustega ning kõik need tüübid on määrat
letud sünteetilistest kiududest köitena, nagu on sätestatud
põhjenduses 16.

C. DUMPINGU
(20)

(21)

Nagu näitas esialgne uurimine ja nagu kinnitab ka
käesolev uurimine, on vaatlusalune toode ja sünteetilisest
kiust köis, mida toodavad ja müüvad oma siseturul India
eksportivad tootjad ning mida liidus toodavad ja müüvad
liidu tootjad, igas suhtes identsed ning samade füüsika
liste ja keemiliste põhiomadustega. Seetõttu käsitatakse
neid samasuguste toodetena algmääruse artikli 1 lõike 4
tähenduses.

Üks huvitatud isik väitis, et sünteetilisest kiust köis, mida
valmistab liidu tootmisharu, ei ole vaatlusaluse tootega
võrreldav, sest liidu tootjad hakkasid kasutama uut liiki
toorainet Dyneema, mis on muudest toorainetest palju
kallim, sest sellel põhinevad tooted on palju vastupida
vamad. Valimisse kaasatud India tootjad seda liiki
toorainet tõepoolest ei kasuta. Esiteks tuleb siiski
märkida, et kõnealused tooted moodustavad ainult
väikese osa liidu tootjate müüdavatest toodetest. Kuigi
see on õige, et mõned liidu tootjad kasutavad seda
tüüpi kiudu üha rohkem, moodustavad Dyneema-köied
ainult väikese osa liidu toodangust. Seetõttu, kui märki
misväärne erinevus toormaterjali hinnas (võimalik, et
umbes 25–30 korda kallim) võib liidu tootmisharu kesk
mist müügihinda arvestades märkimisväärselt mõjutada

KORDUMISE

Kooskõlas algmääruse artikli 11 lõikega 2 uuriti, kas
India suhtes kehtestatud meetmete võimalik aegumine
võiks põhjustada dumpingu jätkumist või kordumist.

Eurostati andmetel oli Indiast pärit vaatlusaluse toote
impordi maht kogu vaatlusaluse perioodi jooksul tähtsu
setu. Läbivaatamisega seotud uurimisperioodil imporditi
seda toodet Indiast 31 tonni, st alla 0,1 % liidu tarbimi
sest samal ajavahemikul:

(tonni)

2006

2007

2008

Läbivaatamisega
seotud
uurimisperiood

India

3

4

19

31

Vaatlusaluse toote import Indiast, allikas: Comext

(22)

(19)

JÄTKUMISE
VÕI
TÕENÄOSUS

1. Impordi maht

2. Samasugune toode
(18)

22.12.2010

Kontrollitud andmete kohaselt vedasid kolm valimisse
kaasatud äriühingut uurimisperioodi jooksul vaatlusalust
toodet liitu siiski Eurostatile teatatud kogustest oluliselt
rohkem. Sellega seoses tuletatakse meelde, et esialgses
uurimises esitasid importijad andmed, mille kohaselt ei
lubatud teatavaid Indiast ostetud vaatlusaluse toote kogu
seid liidu turul vabasse ringlusse, vaid pandi tollilattu ja
müüdi ookeanilaevadele või avamereplatvormidele. Üks
kaebuse esitanud tootja kordas seda väidet käesolevas
uurimises. Kuna sadamates tegutsevad kaubandusette
võtjad uurimises koostööd ei teinud, ei olnud võimalik
seda väidet kontrollida. Valimisse kaasatud eksportivate
tootjate esitatud klientide nimekirja alusel on siiski
ilmne, et enamik kliente olid tõepoolest liidu sadamates
asuvad laevanduse, merenduse ja avameretööstuse
tarnijad. Eeltoodut arvesse võttes tundub, et statistiliste
andmete ja esitatud arvandmete erinevus tuleneb kõne
alusest müügist.
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peamiselt omamaise müügiga. Kuna kõnealused India
tootjad keeldusid koostööst, ei ole nende tootmisvõimsus
teada, kuid võib oletada, et koostööd tegevate äriühingute
suundumused on nendega võrreldavad ja seega on neil
tootjatel täiendavat vaba tootmisvõimsust.

Samuti tuleks märkida, et aegumise läbivaatamise taot
luses väideti, et meetmetest hoitakse kõrvale. Sellega
seoses väitis taotluse esitaja, et teatav kogus Indiast
pärit sünteetilisest kiust köisi toodi liitu CN-koodi 5609
all (tooted […] sidumisnöörist, taglaseköiest, köiest või
trossidest), mille suhtes meedet ei kohaldata. Käesoleva
uurimise käigus siiski seda seisukohta toetavat teavet ei
ilmnenud.
(29)

(24)
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Eeltoodut arvesse võttes arvatakse, et tegelikult imporditi
läbivaatamisega seotud uurimisperioodil Indiast liidu tolli
territooriumile 31 tonni vaatlusalust toodet. Kolme vali
misse kaasatud India tootja liidu turule vabasse ringlusse
mittelubatud toodete kontrollitud eksportmüüki liidu
sadamatele käsitatakse osana India ekspordist muudesse
kolmandatesse riikidesse.

Pärast järelduste teatavaks tegemist vaidlustasid kõik
valimis olevad India tootjad nende ühendatud vaba toot
misvõimsuse kohta käivaid andmeid. Siiski oled äriühin
gud ise kõik need andmed esitanud ning need olid kont
rollitud kohapealse kontrolliga igas mainitud äriühingus.
Seetõttu lükati väited tagasi.

2.2. Müügimahud liidu sadamates ja teistel eksporditurgudel

(25)

(30)

Kolme valimisse kaasatud eksportiva tootja eksportmüügi
maht kolmandatesse riikidesse, sealhulgas selliste toodete
müük liidu sadamates, mida ei viidud liidu tolliterritoo
riumile, on märkimisväärne ja suurenes vaatlusalusel
perioodil umbes 80 %, moodustades läbivaatamisega
seotud uurimisperioodil peaaegu poole eksportivate toot
jate kogumüügist.

(31)

Pärast esialgse meetme rakendamist tegelik import liitu
praktiliselt peatus. Tuleb siiski märkida, et valimisse
kaasatud tootjate eksportmüük liidu sadamates suurenes
vaatlusalusel perioodil oluliselt – 61 tonnist 785 tonnini.
Võttes arvesse, et tegelik importmüük liitu toimub
samade müügikanalite kaudu kui toodete müük liidu
sadamates, võib suurenev kohalolek liidu turu lävel
tähendada, et meetmete puudumisel hakkavad valimisse
kuuluvad India tootjad – ja võib-olla ka teised – varsti
müüma liidu turul asjaomast toodet suurtes kogustes.

(32)

Võttes arvesse India tootjate eespool kirjeldatud ekspor
dile orienteeritust ja nende suurenevat kohalolekut liidu
sadamates, võib järeldada, et on väga tõenäoline, et kui
meetmetel lastakse aeguda, suurenevad India ekspordi
mahud liitu märkimisväärselt.

(33)

Pärast läbivaatamise käigus avastatud asjaolude avalda
mist väitis üks India tootja, et India eksport on kogu
maailmas väga mitmekesine, muu hulgas kasvupotent
siaaliga turgudel ning seega ei taastuks meetmete puudu
misel eksport liidu turule märkimisväärsetes kogustes.
Tuleb tunnistada, et mõnede India tootjate eksport eri
turgudele on mitmekesine, kuid seda sajaolu ei saa pidada
piisavaks, et muuta ülalnimetatud avastatud asjaolude
põhjal tehtud järeldusi.

Võttes arvesse, et Indiast liitu imporditud kogused olid
väikesed, ei olnud nende alusel võimalik teha dumpingu
või kahju jätkumise tõenäosuse representatiivset analüüsi.
Tegeliku impordi piiratud mahu põhjal ei saa tõepoolest
järeldada, et India tegeles läbivaatamisega seotud uurimis
perioodil kahjustava dumpinguga. Seetõttu keskendub
analüüs dumpingu ja kahju kordumise tõenäosusele
meetmete aeguda laskmise korral.

2. Impordi võimalik areng meetmete kehtetuks
tunnistamise korral
2.1. Tootmisvõimsus
(26)

Uuriti, kas asjaomases riigis on kasutamata tootmisvõim
sust, mis võib meetmete kehtetuks tunnistamise korral
tingida dumpinguhindadega ekspordi jätkumise.

(27)

Leiti, et kolme valimisse kaasatud eksportiva tootja toot
misvõimus suurenes 2007. aasta ja läbivaatamisega
seotud uurimisperioodi vahelisel ajal järsult, samas aga
vähenes tootmisvõimsuse rakendamine. Kolme äriühingu
vaba tootmisvõimsus moodustas läbivaatamisega seotud
uurimisperioodil 75 % liidu tarbimisest. See viitab liitu
eksporditavate koguste tõenäolisele suurenemisele, kui
meetmetel lastakse aeguda.

(28)

Muude sünteetilisest kiust köite tootjate kohta Indias on
teada, et Garware – äriühing, kes loobus pärast valimi
moodustamise etappi koostööst – on oluline tootja,
kelle tootmisvõimsus on tema ametliku veebisaidi põhjal
märkimisväärne. Lisaks on aegumise läbivaatamise taot
luses loetletud veel neli India suurtootjat. Indias on ka
mitu väikese ja keskmise suurusega tootjat, kes tegelevad
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võib arvata, et meetmete kehtivuse lõppemisel alustavad
nad taas märkimisväärses koguses toodete eksportimist
liidu turgudele. Arvestades India eksportijate hinnapolii
tikat kolmandate riikide turgudel, on ülimalt tõenäoline,
et eksport taastatakse dumpinguhindadega. Siit järeldub,
et meetmete aegumine põhjustab tõenäoliselt dumpingu
kordumise.

2.3. Kolmandatesse riikidesse suunatud ekspordi hindade ja
normaalväärtuse suhe
(34)

Dumpingu ligikaudse suuruse arvutamisel lähtuti kolme
valimisse kaasatud eksportiva tootja kontrollitud müügist
liidu sadamates, mis, hoolimata sellest, et seda müüki
käsitatakse osana muudesse kolmandatesse riikidesse
suunatud eksportmüügist, näitavad päris hästi, milliseks
võib kujuneda India sünteetilisest kiust köite hind tolli
maksude puudumise korral. Normaalväärtus põhines
India siseturu hindadel. Nende andmete põhjal arvutati
kahe valimisse kaasatud India tootja dumpingutase.
Dumpingumarginaal oli keskmiselt 10 %, mida võib
pidada märkimisväärseks, kuigi see on esialgses uurimises
kehtestatud dumpingumarginaalidest palju madalam.

(35)

Kolme valimisse kaasatud eksportiva tootja poolt muude
kolmandate riikide turgudel (välja arvatud müük liidu
sadamates) kasutatavate hindade võrdlemisel omamaiste
hindadega saadi sama tulemus, kuigi selle põhjal kind
laksmääratud dumpingumarginaal oli madalam.

(36)

Käesolevas uurimises tehtud järelduste avaldamise järel
väitis üks India tootja, et India impordi puhul liitu ei
leitud dumpingut. Kuid tegelikult ei olnud ka peaaegu
mingit importi. Lisaks leiti dumpingut nii müümisel
liidu sadamates kui ka müümisel teistesse kolmandatesse
riikidesse. Seetõttu lükati see väide tagasi.

(37)
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D. LIIDU TOOTMISHARU MÄÄRATLUS
(40)

Liidu tootmisharu algmääruse artikli 4 lõike 1 tähenduses
moodustavad liidu tootjad, kes annavad liidu kogutoo
dangu. Hinnanguliselt on liidus umbes 40 tootjat.

(41)

Viisteist liidu tootjat, kelle nimel esitas kaebuse esitanud
ühendus aegumise läbivaatamise taotluse, ja veel kolm
liidu tootjat andsid algatamisteates nõutud valimi koosta
miseks vajalikku teavet. Nagu on märgitud põhjenduses
12, uuriti põhjalikult viit valimisse kaasatud tootjat, kelle
toodang moodustas umbes 40 % liidu tootmisharu
toodangust. Valimisse kuulusid järgmised äriühingud:

— Cordoaria Oliveira SÁ (Portugal),

— Eurorope SA (Kreeka),

— Lanex A.S. (Tšehhi Vabariik),

Üks teine huvitatud isik väitis, et läbivaatamisel kindlaks
tehtud dumpingumarginaale ei saa pidada märkimisväär
seks, võrreldes kehtiva tollimaksu tasemega, võttes
arvesse märkimisväärset erinevust tööjõu hinna vahel
liidus ja Aasias. Siiski tuleb märkida, et tööjõukulud liidus
on ebaolulised dumpingumarginaali arvutamisel.

— Lankhorst Euronete Ropes (Portugal),

— Teufelberger Ges.m.b.H. (Austria).
3. Järeldus dumpingu kordumise tõenäosuse kohta
(38)

Eespool esitatud analüüsi alusel järeldatakse, et eksporti
vatel tootjatel on suur tootmispotentsiaal, mis võimaldab
neil meetmete aeguda laskmise korral alustada uuesti
eksportimist liitu. Hindadega seoses leiti, et kaks valimisse
kaasatud tootjat müüvad muudes kolmandates riikides
dumpinguhindadega. Lisaks võib kättesaadavale teabele
tuginedes eeldada, et muudesse kolmandatesse riikidesse
dumpinguhindadega müüvate äriühingute eeskuju
järgivad veel viis muud kaebuses loetletud suurt ekspor
tivat tootjat, nende hulgas koostööst loobunud Garware.

(42)

E. OLUKORD LIIDU TURUL
1. Tarbimine liidu turul
(43)

(39)

Kuna India eksportivatel tootjatel on säilinud strateegiline
huvi liidu turu vastu, mida kinnitavad suurenev eksport
müük liidu sadamates ja ülisuur vaba tootmisvõimsus,

Nagu on juba märgitud põhjenduses 12, moodustas
kaheksateistkümne koostööd teinud liidu tootja toodang
läbivaatamisega seotud uurimisperioodil 78 % liidu kogu
toodangust.

Liidu sünteetilisest kiust köite tarbimise mahu kindlakste
gemisel võeti aluseks liidu tootmisharu müügimaht liidu
turul (sh koostööd mitteteinud liidu tootjate müük vasta
valt kaebuse esitanud ühenduse hinnangule) ja liideti
sellele Eurostati andmetele tuginedes kogu liitu suunatud
import.
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Eespool toodud andmete põhjal võib tõdeda, et vaatlus
alusel perioodil vähenes liidu tarbimine 7 %. Eelkõige
vähenes tarbimine 2007. aasta ja läbivaatamisega seotud
uurimisperioodi vahelisel ajal 20 %, olles enne seda
2006.–2007. aastal suurenenud 16 %.

Liidu kogutarbi
mine (tonnides)
Indeks
(2006=100)

2006

2007

2008

Läbivaatamisega
seotud
uurimisperiood

34 318

39 816

36 777

31 944

100

116

107

93
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4. Import teistest riikidest
(50)

Olenemata tarbimise 7 % suurusest vähenemisest liidu
turul suurenesid muudest kolmandatest riikidest pärineva
impordi mahud vaatlusalusel perioodil 18 %. Seega
suurenes sellise impordi turuosa 17 %-lt 22 %-ni.

(51)

Tuleks märkida, et Hiina Rahvavabariigist (edaspidi
„Hiina”) pärit import suurenes vaatlusalusel perioodil
46 % ja selle turuosa suurenes 8,6 %-ni (5,5 %-lt 2006.
aastal). Kuigi Eurostati andmete üldise ülesehituse tõttu
(neid ei esitata tooteliikide kaupa) ei ole täpne võrdlus
võimalik, ilmneb, et Hiina keskmine impordihind liidus
on India keskmisest ekspordihinnast oluliselt kõrgem.
Lisaks tundub, et Hiina keskmine impordihind vastab
liidu tootmisharu hindadele.

(52)

Korea Vabariigist (edaspidi „Korea”) pärit impordi turuosa
liidus oli vaatlusalusel perioodil püsivalt umbes 3 %. Ka
Koreast pärit impordi maht vähenes 6 % kooskõlas vähe
neva tarbimisega.

(53)

Ülejäänud kolmandatest riikidest pärit import moodustas
läbivaatamisega seotud uurimisperioodil alla 2 % liidu
sünteetilisest kiust köite turust.

Allikas: uurimine (valimisse kaasatud liidu tootjad), kaebuse esitaja (valimisse
mittekaasatud liidu tootjad), Eurostat (import)

2. Indiast pärinev import
(45)

Nagu on mainitud põhjenduses 21, oli vaatlusalusel
perioodil Indiast pärinev import liitu tõhusate kehtivate
dumpinguvastaste meetmete tõttu peaaegu olematu.

(46)

Nagu on aga selgitatud põhjenduses 22, suureneb India
tootjate kohalolek liidu turu lävel, sest eksportmüük liidu
sadamates ei nõua tollivormistust ja seega selle suhtes
kõnealust dumpinguvastast tollimaksu ei kohaldata.

5. Liidu tootmisharu majanduslik olukord
3. India ekspordihinnad ja -mahud teistes kolman
dates riikides
(47)

Kuna tegelik import Indiast liitu oli peaaegu olematu,
võrreldi India ekspordihindu muudes kolmandates
riikides (sh liidu sadamatesse suunatud eksport, mille
suhtes dumpinguvastast tollimaksu ei kohaldata) ja vali
misse kaasatud liidu tootjate hindu liidu turul.

(48)

Neile andmetele tuginedes tehti kindlaks, et India ekspor
dihinnad muudes kolmandates riikides olid liidu tootmis
haru hindadest märkimisväärselt madalamad. Tuvastatud
hinnaerinevus ulatus 46 %-ni ja oli keskmiselt 18 %.

5.1. Sissejuhatavad märkused
(54)

Analüüsiti kõiki algmääruse artikli 3 lõikes 5 loetletud
kahjunäitajaid. Liidu tootjate müügimahtu ja turuosa
analüüsiti kõigi liidu tootjate, st liidu tootmisharu kohta
kogutud andmete alusel. Muid kahjunäitajaid uuriti vali
misse kaasatud liidu tootjate esitatud teabe alusel, mida
kontrolliti kõikides äriühingutes kohapeal, nagu on
mainitud põhjenduses 15. Nagu põhjenduses 12 on
juba öeldud, alustas üks liidu tootja tegevust alles vaat
lusalusel perioodil ja seetõttu tema andmeid kahjunäita
jate suundumuste analüüsis ei kasutatud, et vältida kõne
aluste suundumuste moonutamist.

5.2. Liidu tootmisharu müügimaht
(49)

India eksportmüügi väärtus kolmandates riikides suurenes
vaatlusalusel perioodil üle 30 %. Kõnealune müük
moodustas läbivaatamisega seotud uurimisperioodil
peaaegu poole valimisse kaasatud India eksportivate toot
jate kogukäibest.

(55)

Euroopa Liidu tootmisharu müügimaht vähenes vaatlus
alusel perioodil oluliselt – 12 %. Nagu on juba selgitatud
põhjenduses 44, vähenes tarbimine liidus vaatlusalusel
perioodil 7 %, kusjuures eriti järsult alates 2007. aastast.
Tuleb rõhutada, et liidu tootmisharu müügimaht liidu
turul vähenes kiiremini kui tarbimine.
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Liidu tootmisharu
müügimaht liidu
turul (tonnides)
Indeks
(2006=100)

Euroopa Liidu Teataja

2006

2007

2008

Läbivaatamisega
seotud
uurimisperiood

28 393

32 161

28 911

24 955

100

113

102

88

Indeks
(2006=100)

5.3. Liidu tootmisharu turuosa
Eelmises põhjenduses ja eeltoodud tabelis esitatud suun
dumused põhjustasid liidu tootmisharu turuosa vähene
mise ajavahemikus 2006. aastast kuni läbivaatamisega
seotud uurimisperioodini. Liidu tootmisharu turuosa
vähenes pidevalt kuni 4,6 protsendipunkti võrra.

Liidu tootmisharu
turuosa (%)
Indeks
(2006=100)

2006

2007

2008

82,7 %

80,8 %

78,6 %

78,1 %

100

98

95

94

Tuleks märkida, et eelmainitud liidu tootmisharu turuosa
vähenes suuresti seetõttu, et Hiinast pärit impordi turuosa
suurenes (vt põhjendus 50).

Kooskõlas müügimahu vähenemisega vähenes vaatlusalu
sel perioodil samavõrra (17 %) ka valimisse kaasatud liidu
tootjate toodangumaht. Samal ajavahemikul suurenes
tootmisvõimsus 5 %. See põhjustas tootmisvõimsuse
rakendamise vähenemise 2008. aasta ja läbivaatamisega
seotud uurimisperioodi vahelisel ajal 20 %.

Toodang
(tonnides)
Indeks
(2006=100)
Tootmisvõimsus
(tonnides)
Indeks
(2006=100)
Tootmisvõimsuse
rakendusaste (%)

2006

2007

2008

11 229

12 286

12 150

9 372

100

109

108

83

21 510

23 467

23 278

22 480

100

109

108

105

52,2 %

52,4 %

52,2 %

41,7 %

100

100

80

Üldiselt hoiavad sünteetilisest kiust köite tootjad valmis
toodangu varu üsna madalal tasemel, sest enamik
toodangust valmistatakse vastavalt tellimustele. Tuleks
märkida, et vaatlusalusel perioodil, eelkõige läbivaatami
sega seotud uurimisperioodil, keskmised varud vähenesid,
ja seda peamiselt seetõttu, et sünteetilisest kiust köite
tootmist vähendati.

2006

2007

2008

Läbivaatamisega
seotud
uurimisperiood

Lõppvarud
(tonnides)

1 073

982

1 156

905

Indeks
(2006=100)

100

92

108

84

Valimisse kaasatud liidu tootjate poolt liidu turul müüdud
samasuguse toote keskmine hind suurenes mõnevõrra
kogu vaatlusaluse perioodi jooksul, eelkõige 2007. aasta
ja läbivaatamisega seotud uurimisperioodi vahelisel ajal.

5.4. Toodang, tootmisvõimsus ja tootmisvõimsuse rakenda
mine

Läbivaatamisega
seotud
uurimisperiood

100

5.6. Müügihinnad
(60)

(58)

2008

Allikas: uurimine (valimisse kaasatud liidu tootjad)

Allikas: uurimine (valimisse kaasatud liidu tootjad), kaebuse esitaja (valimisse
mittekaasatud liidu tootjad)

(57)

2007

5.5. Varud
(59)

Läbivaatamisega
seotud
uurimisperiood

2006

Läbivaatamisega
seotud
uurimisperiood

Allikas: uurimine (valimisse kaasatud liidu tootjad)

Allikas: uurimine (valimisse kaasatud liidu tootjad), kaebuse esitaja (valimisse
mittekaasatud liidu tootjad)

(56)
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Liidu tootmisharu
keskmine ühiku
müügihind (eurot
tonni kohta)
Indeks
(2006=100)

2006

2007

2008

Läbivaatamisega
seotud
uurimisperiood

5 268

5 229

5 670

5 766

100

99

108

109

Allikas: uurimine (valimisse kaasatud liidu tootjad)

(61)

Tuleks siiski märkida, et eelnimetatud keskmise müügi
hinna arvutamisel on arvesse võetud igat liiki tooteid, sh
kõige kallimaid sünteetilisest kiust köisi, näiteks toorai
nest Dyneema valmistatud sünteetilisest kiust köisi. Eri
liiki toodete hinnaerinevus on tõepoolest tohutu (vt
põhjendus 19). Liidu tootmisharu on viimastel aastatel
suurendanud kallimate toodete tootmist. Seega kasvab
selliste sünteetilisest kiust köite osakaal nende tooteva
likus. Need hiljutised muudatused tootevalikus on üheks
põhjuseks, miks liidu tootmisharu keskmine ühiku
müügihind on tõusnud.
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5.7. Tulusus
(62)

Osaliselt tänu kehtivatele tõhusatele meetmetele ja osali
selt tänu tootevaliku mitmekesistamisele suutsid valimisse
kaasatud liidu tootjad säilitada vaatlusalusel perioodil
stabiilse ja hea tulususe taseme.

2006

2007

2008

2006

Rahavoog
(eurodes)

Läbivaatamisega
seotud
uurimisperiood

Liidu tootmisharu
tulusus (%)

9,7 %

11,1 %

10,0 %

12,4 %

Indeks
(2006=100)

100

115

104

128

Indeks
(2006=100)

5.8. Investeeringud ja kapitali kaasamise võime
2006. ja 2007. aastal tehti suhteliselt palju investeerin
guid, kuid need vähenesid pärast seda poole võrra. Läbi
vaatamisega seotud uurimisperioodil investeeringuid
praktiliselt ei tehtud.

2007

2008

Läbivaatamisega
seotud
uurimisperiood

Netoinvestee
3 574 130 3 886 212 1 941 222 168 877
ringud (eurodes)
Indeks
(2006=100)

100

109

54

5

5.9. Investeeringute tasuvus
Kooskõlas tulususe stabiilsuse suundumusega suurenes
vaatlusalusel perioodil ka investeeringute tasuvus.

Investeeringute
tasuvus (%)
Indeks
(2006=100)

2006

2007

2008

Läbivaatamisega
seotud
uurimisperiood

21,4 %

25,5 %

26,1 %

28,4 %

100

119

122

132

Allikas: uurimine (valimisse kaasatud liidu tootjad)

5.10. Rahavoog
(65)

Valimisse kaasatud liidu tootjate rahavoog oli vaatlusalu
sel perioodil suhteliselt stabiilne.

100

132

129

115

Valimisse kaasatud liidu tootjate tööhõive arenes
2006.–2008. aastal positiivselt. 2008. aasta ja läbivaata
misega seotud uurimisperioodi vahelisel ajal tööhõive
siiski langes vähenenud turunõudluse tõttu. Nõudluse
vähenemise tõttu, mis põhjustas ka tootmise vähenemise,
langes 2008. aasta ja läbivaatamisega seotud uurimispe
rioodi vahelisel ajal ka tootlikkus. Aastane tööjõukulu
töötaja kohta suurenes kuni 2008. aastani ja seejärel
vähenes läbivaatamisega seotud uurimisperioodil veidi.

2006

2007

2008

Läbivaatamisega
seotud
uurimisperiood

Tööhõive
(inimest)

638

665

685

623

Indeks
(2006=100)

100

104

107

98

12 851

13 688

14 589

14 120

Indeks
(2006=100)

100

107

114

110

Tootlikkus
(tonnides töötaja
kohta)

17,6

18,4

17,7

15,0

Indeks
(2006=100)

100

105

101

85

Aastane tööjõu
kulu
töötaja
kohta (eurodes)

Allikas: uurimine (valimisse kaasatud liidu tootjad)

(64)

6 033 496 7 973 188 7 790 847 6 911 360

5.11. Tööhõive, tootlikkus ja tööjõukulud
(66)

2006

2008

Allikas: uurimine (valimisse kaasatud liidu tootjad)

Allikas: uurimine (valimisse kaasatud liidu tootjad)

(63)

2007

Läbivaatamisega
seotud
uurimisperiood

Allikas: uurimine (valimisse kaasatud liidu tootjad)

5.12. Kasv
(67)

Kuna liidu tarbimine vähenes 2006. aasta ja läbivaatami
sega seotud uurimisperioodi vahelisel ajal 7 % (vt
põhjendus 44), vähenes liidu tootmisharu müügimaht
liidu turul 12 % ja liidu tootmisharu turuosa vähenes 6
protsendipunkti võrra (vt põhjendused 55 ja 56). Teises
küljest aga, kuigi Indiast pärit tegeliku impordi maht oli
kehtivate meetmete tõttu peaaegu olematu, kasvas teistest
riikidest pärit import 18 % (peamiselt Hiinast pärit
impordi tõttu) ja selle turuosa suurenes 5 protsendipunkti
võrra (vt põhjendus 50). Seega võib järeldada, et tarbi
mise vähenemine mõjutas liidu tootmisharu rohkem ja
selle müügimaht vähenes oluliselt rohkem kui teistel
turuosalistel.
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mõjunud liidu pikaajalisele konkurentsivõimele positiiv
selt, võttes arvesse seda, et praegu on sellise kvaliteetse
sünteetilisest kiust köite tootjate arv maailmaturul
piiratud.

5.13. Dumpingumarginaali suurus
(68)

Kuna läbivaatamisega seotud uurimisperioodil imporditi
Indiast asjaomast toodet väga vähe, ei ole Indiast pärit
tegeliku impordi dumpingumarginaali võimalik kindlaks
teha. Tuleks siiski märkida, et India eksport liidu sada
matesse, mille puhul tollivormistust ei nõuta, on oluliselt
suurenenud ja osa sellest müügist toimus dumpinguhin
dadega.

F. KAHJU KORDUMISE TÕENÄOSUS
(74)

Nagu on märgitud põhjenduses 25, keskendus analüüs
dumpingu ja kahju kordumise tõenäosusele, võttes
arvesse, et läbivaatamisega seotud uurimisperioodil olid
vaatlusaluse toote import Indiast peaaegu olematu.

(75)

Nagu on juba üksikasjalikult kirjeldatud põhjendustes
26–28, on India eksportivate tootjate käsutuses tohutu
suur vaba tootmisvõimsus. Nagu on selgitatud põhjen
dustes 30–32, on India tootjad suuresti orienteeritud
eksporditurgudele ja neil on huvi müüa oma tooteid
kõnealustel turgudel suures koguses. Nagu on öeldud
põhjenduses 31, on India tootjate kohalolek liidu sada
mates väga tuntav ja aina suureneb. Sellest võib järeldada,
et kui meetmetel lastakse aeguda, võib Indiast pärit
import liitu väga tõenäoliselt kasvada lühikese aja jooksul
märkimisväärsete kogusteni.

(76)

Nagu on öeldud põhjendustes 34 ja 35, alustab India
meetmete puudumise korral tõenäoliselt taas dumpingu
hindadega importi. Nagu on öeldud põhjendustes 47 ja
48, näitab asjaolu, et India tootjate müügihind on liidu
tootmisharu müügihinnast keskmiselt 18 % madalam
(kusjuures hinnaerinevus võib ulatuda kuni 46 %-ni), et
meetmete puudumise korral ekspordivad India tootjad
tõenäoliselt vaatlusalust toodet liidu turule liidu tootmis
haru hindadest tunduvalt madalamate hindadega, st
tõenäoliselt lüüakse liidu tootjate müügihinnad alla.

(77)

Eeltoodust lähtudes võib järeldada, et on väga tõenäoline,
et meetmete puudumise korral alustatakse uuesti vaatlus
aluse toote importi Indiast suurtes kogustes ja hindadega,
mis lööksid liidu tootmisharu hinnad märkimisväärselt
alla.

(78)

Võttes arvesse liidu tootmisharu suhteliselt ebakindlat
olukorda, mida on selgitatud põhjendustes 71 ja 72,
mõjub võimalik ulatuslik dumpinguhinnaga import
Indiast selliste hindadega, mis löövad liidu tootmisharu
hinnad alla, tõenäoliselt liidu tootmisharu olukorrale
kahjulikult. Ennekõike võib dumpinguhinnaga impordi
suures mahus jätkumine veelgi vähendada liidu tootmis
haru turuosa ja müügimahtu, põhjustades tootmise ja
tööhõive langust. See koos tugeva hinnasurvega, mida
põhjustab import selliste hindadega, mis löövad liidu
tootjate hinnad alla, tooks kaasa liidu tootmisharu finant
solukorra kiire ja tõsise halvenemise.

5.14. Toibumine varasemast dumpingust
(69)

Analüüsiti, kas liidu tootmisharu on ikka veel toibumas
varasema dumpingu mõjudest. Leiti, et tänu pikka aega
kehtinud tõhusatele dumpinguvastastele meetmetele on
liidu tootmisharu neist mõjudest suures osas juba
toibunud.

5.15. Järeldus liidu tootmisharu olukorra kohta
(70)

Liidu tootmisharu näib tänu Indiast pärit sünteetilisest
kiust köite impordi suhtes kehtestatud tõhusatele
dumpinguvastastele meetmetele kahjustava dumpingu
mõjudest suures osas toibunud olevat.

(71)

Sellest hoolimata ei saa järeldada, et liidu tootmisharu
olukord on kindel. Kuigi teatud kahjunäitajad, mis on
seotud liidu tootjate finantstulemustega, nimelt tulusus,
investeeringute tasuvus ja rahavoog, on suhteliselt
stabiilsed, viitavad teised kahjunäitajad, eelkõige müügi
maht ja turuosa, tootmine, tootmisvõimsuse rakendamine
ja investeeringud, et liidu tootmisharu olukord oli läbi
vaatamisega seotud uurimisperioodi lõpus ikka veel üsna
ebakindel. Pärast uurimise järelduste avaldamist väitis üks
India tootja, et liidu tootmisharu ei kandnud läbivaatami
sega seotud uurimisperioodil mingit kahju. Sellega seoses
tuleb märkida, et ei ole väidetud nagu kandnuks liidu
tootmisharu läbivaatamisega seotud uurimisperioodil
materiaalset kahju. Selle asemel tehti läbivaatamise käigus
avastatud asjaolude põhjal järeldus, et mõned näitajad
jäid stabiilseteks, samas kui mõnede teiste näitajate
puhul oli märgata kahju jälgi.

(72)

(73)

Mõned isikud väitsid, et mõnede näitajate negatiivsed
suundumused ei ole põhjustatud India impordist vaid
ülemaailmsest majanduskriisist ning Hiina impordi suure
nenud turuosast. Sellega seoses tuleb märkida, et teata
vate näitajate negatiivseid suundumusi ei ole seostatud
peaaegu olematu India impordiga. Lisaks uuriti Hiina
impordi kasvu ja leiti, et see ei avaldanud mõju kahjuliku
dumpingu kordumise tõenäosuse analüüsis.

Seoses liidu tootmisharu üldise elujõulisusega tuleb
märkida, et mitmesuguste kallite toodete järkjärguline
turuleviimine (nii liidus kui ka kolmandates riikides) on
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hinnad alla, mis omakorda vähendaks tulusust määral,
mis on sarnane esialgses uurimises leitud negatiivsete
näitajatega.

Eeltoodust lähtudes leitakse, et juhul, kui meetmetel
lastakse aeguda, on Indiast pärineva vaatlusaluse toote
dumpinguhindadega impordist tuleneva kahju kordumine
tõenäoline.
(87)

G. LIIDU HUVID

Eeltoodust lähtudes ja vastupidiste tõendite puudumisel
leitakse, et kehtivate meetmete säilitamine ei ole vastu
olus liidu tootmisharu huvidega.

1. Sissejuhatavad märkused
(80)

Kooskõlas algmääruse artikliga 21 uuriti, kas kehtivate
dumpinguvastaste meetmete säilitamine võiks olla vastu
olus liidu kui terviku huvidega.

(81)

Liidu huvide kindlaksmääramisel võeti arvesse kõiki
erinevaid asjaomaseid huvisid, st liidu tootmisharu, vaat
lusaluse toote importijate, kaubandusettevõtjate, hulgi
müüjate ja tööstuslikul eesmärgil kasutajate huvisid.

(82)

Tuletatakse meelde, et eelmisel uurimisel leiti, et meet
mete kehtestamine ei ole liidu huvidega vastuolus. Pealegi
on käesolev uurimine aegumise läbivaatamine ja seega
analüüsitakse olukorda, kus dumpinguvastased meetmed
juba kehtivad.

3. Sõltumatute importijate/kaubandusettevõtjate
huvid
(88)

Komisjon saatis küsimustiku kümnele sõltumatule impor
tijale/kaubandusettevõtjale. Küsimustikule vastas ainult
üks äriühing, olles meetmete säilitamise vastu. Kuna see
äriühing on aga seotud India sünteetilisest kiust köite
tootjaga, ei saa teda pidada sõltumatuks importijaks.
Kuna äriühing on seotud importija, on tema huvid
olemuslikult seotud temaga seotud India tootja huvidega.

(89)

Neid asjaolusid arvesse võttes jõutakse järeldusele, et
puuduvad kaalukad põhjused, mis näitavad, et meetmete
kohaldamise jätkumine mõjutaks negatiivselt suurt osa
sõltumatuid importijaid/kaubandusettevõtjaid.

4. Kasutajate huvid
(83)

Sellele tuginedes uuriti, kas olenemata järeldusest
dumpingu jätkumise ja kahju kordumise tõenäosuse
kohta, on olemas kaalukaid põhjusi, mille põhjal võib
järeldada, et meetmete säilitamine ei ole käesoleval
juhul liidu huvides.

(90)

Komisjon saatis kirja ühele vaatlusaluse toote tööstuslikul
eesmärgil kasutajate ühendusele. Ükski kasutaja ei
vastanud küsimustikule täielikult ja ühendus ei esitanud
kirjalikke märkusi.

(91)

Kasutajate koostöö puudumise tõttu ja selle tõttu, et
dumpinguvastaste meetmete mõju on peamiste toodet
kasutavate tootmisharude, nagu laevaehituse, masinatöös
tuse ja avamereplatvormide muude käitamiskuludega
võrreldes peaaegu olematu, järeldatakse, et meetmete
kohaldamise jätkumine neid kasutajaid oluliselt negatiiv
selt ei mõjuta.

2. Liidu tootmisharu huvid
(84)

Nagu juba märgitud põhjendustes 56 ja 73, suutis liidu
tootmisharu säilitada olulise, kuigi väheneva turuosa ja
samas oma tootevalikut mitmekesistada, hakates tootma
kallimaid sünteetilisest kiust köisi. Seetõttu võib öelda, et
liidu tootmisharu on jäänud struktuuriliselt elujõuliseks
tootmisharuks.

5. Järeldus
(85)

Võttes arvesse põhjendustes 70–72 esitatud järeldusi liidu
tootmisharu olukorra kohta ja kooskõlas põhjendustes
74–79 esitatud väidetega kahju kordumise tõenäosuse
analüüsi kohta, võib samuti järeldada, et kui dumpingu
vastastel tollimaksudel lastakse aeguda, on tõenäoline, et
liidu tootmisharu finantsolukord halveneb tunduvalt ja
see toob kaasa olulise kahju kordumise.

(86)

Tõepoolest, kui võtta arvesse vaatlusaluse toote Indiast
pärineva impordi eeldatavaid koguseid ja hindu, ähvar
daks liidu tootmisharu tõsine oht. Nagu on selgitatud
põhjenduses 78, vähendaks selline import veelgi turuosa,
müügimahtu ja tööhõivet ning lööks liidu tootmisharu

(92)

Meetmete kohaldamise jätkumine aitab eeldatavasti
tagada, et India ei alusta lühikese aja jooksul taas suures
koguses toodete dumpinguhindadega importi liidu turule.
See aitab liidu tootmisharul liidu turul valitsevast konku
rentsiolukorrast jätkuvalt kasu saada ning vähendab ette
võtete sulgemise ja tööhõive vähenemise ohtu. Kõnealune
positiivne mõju peaks tagama liidu tootjatele tingimused
uuenduslike kõrgtehnoloogiliste toodete väljatöötamiseks
uute ja erirakendusalade jaoks.

(93)

Samuti tuleks märkida, et pärast importijate/kaubanduset
tevõtjate ja liidu kasutajate huvide kaalumist ei leitud
ühtegi veenvat põhjust, mis näitaks, et meetmete kohal
damise jätkumisel oleks valdavalt negatiivne mõju.
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Võttes arvesse eeltoodud järeldusi meetmete kohaldamise
jätkumise mõju kohta liidu turuosalistele, leitakse, et
meetmete kohaldamise jätkumine ei ole vastuolus liidu
huvidega.

H. DUMPINGUVASTASED MEETMED
(95)

Eeltoodut arvesse võttes, sh India tootjate käsutuses
olevat tohutut vaba tootmisvõimsust, nende kindlat
ekspordile orienteeritust ja üha suurenevat kohalolekut
liidu turu lävel, nende ekspordihindu muude kolmandate
riikide turgudel (mis olid läbivaatamisega seotud uurimis
perioodil normaalväärtusest madalamad ja liidu tootmis
haru hindadest tunduvalt madalamad) ja liidu tootmis
haru suhteliselt ebakindlat olukorda, on meetmete kehte
tuks tunnistamise korral Indiast lähtuva kahjuliku
dumpingu kordumine tõenäoline.

(96)

Kõiki asjaomaseid isikuid teavitati olulistest asjaoludest ja
kaalutlustest, mille alusel kavatsetakse soovitada säilitada
kehtivad meetmed muutmata kujul. Samuti anti neile
pärast kõnealuse otsuse avalikustamist aega vastuväidete
esitamiseks, kuid keegi ei esitanud selliseid vastuväiteid,
mis oleksid õigustanud eespool esitatud järelduste muut
mist. Järelduse avaldamisega seotud vastuväiteid on käsit
letud käesoleva määruse asjakohastes põhjendustes.

(97)

Eeltoodust tuleneb, et vastavalt algmääruse artikli 11
lõikele 2 tuleb määrusega (EÜ) nr 1736/2004 kehtestatud
dumpinguvastased tollimaksud säilitada.

(98)

Sellest olenemata ja jätmata tähelepanuta asjaolu, et
kahjustava dumpingu kordumise tõenäosus on kindlaks
tehtud, iseloomustavad käesolevat menetlust erilised asja
olud, nimelt kehtivad meetmed on pikaajalised ja neid on
juba kord pikendatud ning Indiast tegelikult imporditavad
kogused on väga väikesed, nagu on selgitatud põhjen
dustes 21–24. Ka neid asjaolusid tuleb dumpinguvastaste
meetmete edasisel pikendamisel nõuetekohaselt arvesse
võtta; edasine pikendamine peaks olema kolm aastat.
Avastatud asjaolude avaldamise järel märkis taotleja, et
meetmeid tuleks pikendada viie aastani ning et ülal
toodud põhjendused lühema perioodi kasuks ei ole
õigustatud

22.12.2010

järel otsustati, et täielik paranemine kahjuliku dumpingu
mõjudest on tõenäoline lühema aja jooksul kui tavapä
rased viis aastat. Arvati, et võttes arvesse üldist kahjuana
lüüsi ja tõenäolist turuarengut kehtivate meetmete korral,
peaks kolm aastat olema piisav aeg, et liidu tootmisharu
võiks majanduslikult ja rahanduslikult täielikult taastuda.
Sel põhjusel ei näi olevat vajalik säilitada meetmeid pike
maks perioodiks.

(100) Seetõttu leitakse, et uurimise käigus tuvastatud asjaolud ei

toeta täielikult meetmete pikendamist kogu viieaastase
perioodi võrra ja et seega tuleks meetmete pikendamisel
piirduda kolme aastaga.

(101) Artiklis 1 sätestatud individuaalne dumpinguvastase tolli

maksu määr kehtestati esialgse uurimise tulemuste põhjal.
Seetõttu vastab see asjaomase äriühingu olukorrale kõne
aluse uurimise ajal. Seda tollimaksumäära (vastupidi
üleriigilisele tollimaksule, mida kohaldatakse „kõikide
muude äriühingute” suhtes) kohaldatakse ainult nende
toodete impordi suhtes, mis on pärit Indiast ja mille on
tootnud asjaomane äriühing, st nimetatud konkreetne
juriidiline isik. Imporditud toodete suhtes, mille on
tootnud mõni muu äriühing, keda ei ole artiklis 1
konkreetselt nimetatud, sh konkreetselt nimetatud äri
ühinguga seotud üksused, ei tohi neid määrasid kohal
dada ja nende suhtes kehtib üleriigiline tollimaksumäär.

(102) Kõik taotlused äriühingu suhtes individuaalse dumpingu

vastase tollimaksu määra kohaldamiseks (näiteks pärast
juriidilise isiku nimevahetust või uue tootmis- või
müügiüksuse asutamist) tuleb saata viivitamata komisjo
nile koos kogu asjakohase teabega, eelkõige näiteks nime
vahetuse või tootmis- ja müügiüksustega seotud muuda
tustega äriühingu tootmistegevuses, omamaises või
eksportmüügis. Vajaduse korral ajakohastatakse käesole
vas määruses nende äriühingute loetelu, kelle suhtes
kohaldatakse individuaalseid tollimaksumäärasid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
(99)

Tavaliselt kohaldatakse algmääruse artikli 11 lõike 2
kohast meetmete pikendamist viieks aastaks. Uurimise
tulemusel järeldati, et liidu tootmisharu oli läbivaatamise
uurimisperioodi lõpul ikka veel hapras olukorras;
esialgses uurimises tehti kindlaks, et tootmisharu on
olnud pikka aega majanduslikult raskes olukorras.
Seetõttu ei ole tootmisharu veel täielikult taastunud
kahjuliku dumpingu mõjust. Mitmed kahjunäitajad
näitavad siiski, et meetmete rakendamine on juba võimal
danud olulist paranemist. Selle keeruka olukorra analüüsi

1.
Käesolevaga kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tolli
maks Indiast pärit sidumisnööri, taglaseköie, köie või trosside,
põimitud või punutud või mitte ja impregneeritud, pealistatud,
kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga või mitte, mis on
valmistatud polüetüleenist või polüpropüleenist joontihedusega
üle 50 000 detsiteksi (5g/m), välja arvatud viljavihu- või heina
pallinöör, või muudest sünteetilistest kiududest, nailonist või
muudest polüamiididest või polüestritest, joontihedusega üle
50 000 detsiteksi (5g/m), mis on praegu klassifitseeritud CNkoodide 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 ja 5607 50 19
alla, impordi suhtes.
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2.
Dumpinguvastase tollimaksu määr, mida kohaldatakse
allpool loetletud äriühingute valmistatud ja lõikes 1 kirjeldatud
toodete vaba netohinna suhtes liidu piiril enne tollimaksu sisse
nõudmist, on järgmine:
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3.
Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kehtivaid tolli
maksusätteid.
Artikkel 2

Äriühing

Tollimaksumäär

TARICi lisakood

Garware Wall Ropes Ltd

53,0 %

8755

Kõik muud äriühingud

82,0 %

8900

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.
Määrust kohaldatakse kolme aasta jooksul.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2010.
Nõukogu nimel
eesistuja
J. SCHAUVLIEGE
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NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1243/2010,
20. detsember 2010,
millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit ja äriühingu Since Hardware (Guangzhou) Co.,
Ltd. toodetud triikimislaudade impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks
Hiinast pärit triikimislaudade liitu suunatud impordi
suhtes, mis piirdus äriühinguga Since Hardware. Lisaks
teatas komisjon algatamisteates määruse (EÜ) nr
1515/2001 artikli 2 lõike 3 kohase läbivaatamise (edas
pidi „määruse (EÜ) nr 1515/2001 kohane läbivaatamine”)
algatamisest, et võimaldada määrust (EÜ) nr 452/2007
vajaduse korral muuta lähtuvalt WTO apellatsioonikogu
aruandest „Mehhiko - lõplikud dumpinguvastased
meetmed veiselihale ja riisile” (AB-2005-6) (5) (WTO
apellatsioonikogu aruanne.

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ)
nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest
riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi
„algmäärus”), eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse ettepanekut, mille Euroopa Komisjon on esitanud
pärast konsulteerimist nõuandekomiteega,

(4)

Dumpinguvastane uurimine algatati 20. augustil 2009
kolme liidu tootja (Colombo New Scal S.p.A., Pirola
S.p.A. ja Vale Mill (Rochdale) Ltd., edaspidi „kaebuse
esitajad”) kaebuse alusel, kelle toodang moodustab olulise
osa triikimislaudade kogutoodangust liidus.

(5)

Tuletatakse meelde, et WTO apellatsioonikogu aruannet
arvesse võttes otsustati algatada äriühingu Since Hard
ware suhtes algmääruse artikli 5 kohane uus dumpingu
vastane uurimine, mitte algmääruse artikli 11 lõike 3
kohane vahepealne läbivaatamine. Kõnealuse aruande
lõigetes 305 ja 306 kinnitatakse, et eksportiv tootja,
kelle puhul esialgse uurimise käigus dumpingut ei avas
tatud, tuleb välja jätta sellise uurimise tulemusel kehtes
tatud lõpliku meetme kohaldamisalast ning et tema
suhtes ei saa algatada läbivaatamist, mis on seotud admi
nistratiivsete ja muutunud asjaoludega.

(6)

Äriühing Since Hardware väitis, et komisjon ei saa
algatada algmääruse artikli 5 kohast uut dumpinguvastast
uurimist ühe äriühingu suhtes, sest sellega rikutaks GATT
VI artiklis, WTO dumpinguvastases lepingus ja lisaks
algmääruses sätestatud üldpõhimõtet, mille kohaselt
saab dumpinguvastase menetluse algatada vaid teatavast
riigist, mitte üksikutelt äriühingutelt pärit impordi suhtes.
Lisaks väitis äriühing Since Hardware, et komisjon rikkus
algmääruse artikli 9 lõiget 3 ja artikli 11 lõiget 6, kui ta
algatas artikli 5 kohase dumpinguvastase uurimise selle
asemel, et lähtuda algmääruse artikli 11 lõikest 3. Äri
ühing Since Hardware väitis ka, et kuna WTO eeskirjad ei
mõjuta otse liidu õiguskorda, ei saa komisjon WTO
eeskirjade automaatse rakendamise nimel loobuda
algmääruse eespool nimetatud sätete kohaldamisest
enne, kui nõukogu on teinud algmäärusesse vastavad
muudatused.

ning arvestades järgmist:

A. MENETLUS
1. Kehtivad meetmed
(1)

Hiina Rahvavabariigist („Hiina” või „asjaomane riik”) ja
Ukrainast pärit triikimislaudade importi käsitleva
dumpinguvastase uurimise (edaspidi „esimene uurimine”)
tulemusena kehtestati nõukogu 23. aprilli 2007. aasta
määrusega (EÜ) nr 452/2007 (2) dumpinguvastased
meetmed. Kõnealune määrus jõustus 27. aprillil 2007.

(2)

Tuletatakse meelde, et Hiina eksportiva tootja Since Hard
ware (Guangzhou) Co., Ltd. (edaspidi „Since Hardware”)
toodetud triikimislaudade suhtes kehtestatud lõplik
dumpinguvastane tollimaks oli 0 %, samas kui muude
Hiina eksportivate tootjate suhtes kehtestatud tollimaks
oli 18,1 % – 38,1 %. Seejärel toimunud vahepealse läbi
vaatamise tulemusena tõsteti kõnealune maksumäär
42,3 %-le nõukogu 29. märtsi 2010. aasta rakendusmää
rusega (EL) nr 270/2010, millega muudeti määrust (EÜ)
nr 452/2007 (3).

2. Käesoleva menetluse algatamine
2. oktoobril 2009 teatas komisjon Euroopa Liidu Teatajas
avaldatud teates (4) (edaspidi „algatamisteade”) algmääruse
artikli 5 kohase dumpinguvastase uurimise algatamisest

(3)

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

ELT
ELT
ELT
ELT

L 343, 22.12.2009, lk 51.
L 109, 26.4.2007, lk 12.
L 84, 31.3.2010, lk 13.
C 237, 2.10.2009, lk 5.

(5) WT/DS295/AB/R, 29. november 2005.

22.12.2010

(7)

(8)
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Selles suhtes on asjakohane märkida, et tavaliselt algata
takse dumpinguvastane uurimine teatavast riigist, mitte
üksikult äriühingult pärit impordi suhtes. Võttes arvesse
erilisi asjaolusid, on käesoleva juhtumi puhul siiski tege
mist erandiga eespool nimetatud eeskirjast. WTO apellat
sioonikogu aruande lõigetes 216-218 selgitatakse, et
WTO dumpinguvastase lepingu artikli 5.8 kohaselt
peab uurimist läbi viiv asutus lõpetama eksportija suhtes
algatatud uurimise, kui esialgse uurimise käigus on
selgunud, et eksportija marginaal ei ületa miinimumtaset,
ja lõikes 305, et eksportija suhtes ei kohaldata seega
lõplikku dumpinguvastast meedet ning et tema suhtes
ei saa algatada läbivaatamist, mis on seotud administra
tiivsete ja muutunud asjaoludega. On tõsi, et WTO
eeskirjad ei mõjuta otse ELi õiguskorda ning liidu insti
tutsioonide (edaspidi „institutsioonid”) vastu võetud meet
mete seaduslikkust ei saa üldjuhul läbi vaadata WTO
lepingutest lähtudes. Siiski ei tähenda see, et käesoleva
konkreetse juhtumi korral ei peaks institutsioonid
lähtuma WTO eeskirjadest, eriti WTO apellatsioonikogu
aruandest. Määrus (EÜ) nr 1515/2001 võeti vastu just
selleks, et institutsioonid saaksid viia algmääruse alusel
võetud meetmed kooskõlla määruse (EÜ) nr 1515/2001
põhjenduses 4 nimetatud vaidluste lahendamise organi
ettekandes esitatud otsustega ilma, et algmäärust peaks
eelnevalt muutma. Seega võimaldab määrus (EÜ) nr
1515/2001 eelkõige institutsioonidel jätta eksportijad,
kelle puhul on varem toimunud esialgse uurimise käigus
selgunud, et nad ei kasuta dumpingut, selle uurimise
lõpul vastu võetud määruse kohaldamisalast ametlikult
välja. Sel eesmärgil algatatigi määruse (EÜ) nr
1515/2007 alusel määruse (EÜ) nr 452/2007 läbivaata
mine.

Lisaks ei välista algmääruse ükski säte uue dumpinguvas
tase uurimise algatamist üksiku äriühingu suhtes algmää
ruse artikli 5 alusel. Liidu õigusakte tuleb võimaluse
korral alati tõlgendada viisil, mis oleks kooskõlas rahvus
vahelise õigusega, eriti juhul, kui õigusakti eesmärk on
jõustada liidu sõlmitud rahvusvahelisi lepinguid. Kuna
WTO dumpinguvastane leping võimaldab ühelt poolt
WTO liikmetel kehtestada makse kahjuliku dumpingu
tasakaalustamiseks, aga teiselt poolt on apellatsioonikogu
seda WTO apellatsioonikogu aruandes tõlgendanud kui
keeldu algatada läbivaatamist äriühingu suhtes, kelle
suhtes on esialgse uurimise käigus leitud, et ta ei kasuta
dumpingut, peaks algmäärust tõlgendama selliselt, et see
võimaldab liidul algatada algmääruse artikli 5 kohase
uurimise niisuguste juhtumite korral nagu praegune.

(9)

Nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1241/2010
20. detsember 2010, (*) jäeti Since Hardware määruse
(EÜ) nr 452/2007 kohaldamisalast välja.

(10)

Seepärast, võttes arvesse juhtumiga seotud erilisi asja
olusid, on algmääruse artikli 5 kohase dumpinguvastase

(*) Vt käesoleva ELT lk. v. 8.

L 338/23

uurimise algatamine äriühingu Since Hardware suhtes
õiguspärane.

3. Huvitatud isikud
(11)

Komisjon tegi menetluse algatamise ametlikult teatavaks
äriühingule Since Hardware, importijatele ja teadaoleva
tele asjaomastele liidu tootjatele, vaatlusaluse riigi esinda
jatele ja muude võimalike võrdlusriikide tootjatele. Huvi
tatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad teata
vaks kirjalikult ning taotleda ärakuulamist algatamisteates
sätestatud tähtaja jooksul.

(12)

Võimaldamaks äriühingul Since Hardware esitada soovi
korral turumajandusliku kohtlemise või individuaalse
kohtlemise taotlus, saatis komisjon eksportivale tootjale
taotluse vormid. Samuti saatis komisjon sellele äriühin
gule küsimustiku. Eksportiv tootja esitas turumajandus
liku kohtlemise ja individuaalse kohtlemise täidetud taot
lused ning küsimustiku vastused.

(13)

Pidades silmas liidu tootjate suurt arvu, nähti algatamis
teates tekitatud kahju kindlakstegemiseks ette väljavõtte
line uuring kooskõlas algmääruse artikliga 17. Algatamis
teates sätestatud tähtaja jooksul teatas endast ja esitas
väljavõttelise uuringu läbiviimiseks vajaliku teabe viis
liidu tootjat.

(14)

Eespool nimetatud viiest liidu tootjast kuulusid vaid kolm
kaebuse esitajat esimese uurimise käigus liidu tootmisha
russe. Võttes arvesse käesoleva juhtumi eripära, nagu on
märgitud põhjendustes 57-60, otsustati saata küsimus
tikud ainult kõnealusele kolmele liidu tootjale ning
ülejäänud kahel liidu tootjal paluti esitada kogu täiendav
teave, mis võiks aidata komisjonil kindlaks teha, kas äri
ühingu Since Hardware toodetud kaupade import on
põhjustanud liidu tootmisharule kahju. Kõik kolm
kaebuse esitanud liidu tootjat vastasid küsimustikule.
Ülejäänud kaks liidu tootjat ei esitanud menetluse kohta
täiendavaid märkusi.

(15)

Komisjon saatis küsimustikud ka kõikidele võimalike
võrdlusriikide teadaolevatele tootjatele ning teadaolevatele
asjaomastele importijatele, kes ei ole seotud äriühinguga
Since Hardware. Esialgu tegid uurimise käigus koostööd
ka kaks sõltumatut importijat Euroopa Liidust. Üks neist
ei saanud koostööd jätkata. Teine importija oli ühtlasi
üks neist kahest liidu tootjast, kes ei olnud kaebuse
esitaja. Ta esitas vastused importijatele suunatud küsimus
tikule. Lisaks tegi uurimises koostööd ja esitas oma
märkused ka üks kaubandusorganisatsioon.
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(16)
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triikimislaudade ehitusest ja suurusest, valmistamismater
jalidest ja tarvikutest. Ometi on kõikidel erinevat tüüpi
triikimislaudadel samasugused füüsilised omadused ja
kasutusviisid.

Komisjon kogus kokku kõik andmed, mida ta pidas vaja
likuks seoses turumajandusliku kohtlemise, dumpingu,
dumpingust tuleneva kahju ning liidu huvide kindlakste
gemisega, ning kontrollis neid. Kontrollkäik tehti äriühin
gute Since Hardware (Guangzhou, Hiina) ja Vale Mill
(Rochdale) Ltd. (Ühendkuningriik) valdustesse.
(22)

(17)

Komisjon teatas huvitatud isikutele, et käesoleva uurimise
keerulist õiguslikku tausta (vt põhjendus 3 jj) arvesse
võttes peab ta asjakohasemaks mitte kehtestada ajutisi
meetmeid, vaid jätkata uurimist. Ükski huvitatud isik ei
esitanud vastuväiteid.

(18)

Huvitatud isikuid teavitati olulistest faktidest ja kaalutlus
test, mille põhjal oli kavas teha ettepanek lõpliku
dumpinguvastase tollimaksu kehtestamiseks, ja neile
anti võimalus arvamust avaldada. Asjaosaliste esitatud
märkused on läbi vaadatud ja vajaduse korral on järeldusi
vastavalt muudetud.
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Eksportiv tootja väitis, et uurimine ei peaks hõlmama
triikimislaua olulisi osi, sest triikimislaud ja selle olulised
osad, nagu tugijalad, triikimispind ja triikraua alusrest, ei
ole üks toode ega saa seega olla ühe uurimise raames
sama toode. Uurimine ei kinnitanud seda väidet. Käesole
va uurimise käigus selgus, et uurimine peab hõlmama ka
triikimislaua olulisi osi, sest tugijalad, triikimispind ja
triikraua alusrest määravad lõpptoote üldised omadused,
neid ei saa kasutada muul otstarbel kui lõpptootes (st
triikimislaua osadena) ning seega ei ole nad eraldi tooted.
See on kooskõlas paljude muude uurimistega, mille
käigus lõpptoodet ja põhikomponente käsitleti ühe
tootena. Seega sarnaselt esimesele uurimisele käsitletakse
käesolevas uurimises kõiki olemasolevaid triikimislaua
tüüpe ja nende olulisi osi ühe tootena.

2. Samasugune toode
4. Uurimisperiood
(19)

Dumpingut ja hindade allalöömist käsitlev uurimine
hõlmas ajavahemikku 1. juulist 2008 kuni 30. juunini
2009 (edaspidi „uurimisperiood”). Äriühingu Since Hard
ware toodangu impordimahu uurimine, mis oli kahju
hindamise seisukohalt oluline, hõlmas ajavahemikku
1. jaanuarist 2006 kuni uurimisperioodi lõpuni (edaspidi
„vaatlusalune periood”). Võttes arvesse käesoleva juhtumi
eripära – eelkõige seda, et sama toote ja kolmanda riigi
suhtes toimus vaid mõned aastad tagasi veel üks esialgne
uurimine, mille tulemusena kehtestatud tollimakse kohal
datakse ikka veel – viidatakse kahju hindamise analüüsis
ka selle varasema uurimise uurimisperioodile (edaspidi
„esimese uurimise uurimisperiood”).

(23)

Vaatlusaluse toote ning kaebuse esitajate ja muude koos
tööd teinud liidu tootjate toodetud ja liidu turul (mida
lõpuks kasutati ka võrdlusriigina) müüdud triikimislau
dade ja nende oluliste osade vahel ei leitud erinevusi.
Neil toodetel on samad füüsikalised omadused ja sama
kasutusotstarve ning nad on omavahel vahetatavad.

(24)

Seega käsitatakse liidus toodetud ja müüdud triikimis
laudu ja nende olulisi osi ning vaatlusalust toodet
algmääruse artikli 1 lõike 4 kohaselt samasuguse tootena.

C. DUMPING
1. Turumajanduslik kohtlemine

B. VAATLUSALUNE TOODE JA SAMASUGUNE TOODE
1. Vaatlusalune toode
(20)

(21)

Vaatlusalune toode on Hiinast pärit ja äriühingu Since
Hardware (Guangzhou) Co. Ltd toodetud triikimislauad
koos varrukalauaga, kas tugijalgadel või ilma, auru sisse
imamisega ja/või kuumuti ja/või puhuriga või ilma, ja
selle olulised osad, nagu tugijalad, triikimispind ja triikraua alusrest (edaspidi „vaatlusalune toode”), mis praegu
kuulub CN-koodide ex 3924 90 00, ex 4421 90 98,
ex 7323 93 90,
ex 7323 99 91,
ex 7323 99 99,
ex 8516 79 70 ja ex 8516 90 00 alla.

Uurimise käigus selgus, et triikimislaudu on erinevat
tüüpi ning et nende olulised osad sõltuvad peamiselt

(25)

Vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 7 punktile b määra
takse Hiinast pärit importi käsitlevates dumpinguvastastes
uurimistes normaalväärtus kindlaks vastavalt algmääruse
artikli 2 lõigetele 1–6 tootjate puhul, kes täidavad
algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c kehtestatud tingi
musi, st kelle puhul samasuguse toote valmistamine ja
müük toimuvad tõestatult turumajanduse tingimustes.
Lühidalt ja ülevaatlikult on kõnealused tingimused järg
mised:

— majandustegevust käsitlevad otsused tehakse lähtuvalt
turutingimustest ja ilma riigi märkimisväärse sekku
miseta; kulutused tähtsamatele sisenditele peegeldavad
turuväärtusi;
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koguseid, mille tulemuseks oli hindade odavnemine.
Tundub, et 2009. aasta juunis (uurimisperioodi lõpus)
muutus Hiina poliitika terasesektori suhtes veel kord:
ekspordimaks tühistati ning kehtestati terasetoodete
käibemaksu tagastamise kord, mis lõi soodsama kesk
konna eksportimiseks. Uut poliitikat, mis ei takistanud
enam eksporti, juurutati ajal, mil terase hind mujal
maailmas odavnes ning terase hind Hiina siseturul võrd
sustus selle hinnaga maailmaturul, mistõttu puudus
hinnatõusu oht siseturul. Terase ekspordimaksu ja käibe
maksusüsteemi korduva muutmise eesmärk oli ilmselt
reguleerida Hiina omamaist teraseturgu ja terase hinda.
Seega mõjutas riik jätkuvalt oluliselt omamaist terase
turgu ning vaatlusaluse tooraine, st terase hind Hiinas
ei järginud vabalt maailmaturu suundumusi.

— äriühingutel on üks selge peamiste raamatupidamis
dokumentide kogum, mida auditeeritakse sõltumatult
kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandardi
tega (edaspidi „IAS”) ning kohaldatakse kõikidel
eesmärkidel;

— puuduvad varasemale mitteturumajanduslikule süstee
mile iseloomulikud märkimisväärsed moonutused;

— pankroti- ja asjaõigusseadused tagavad stabiilsuse ja
õiguskindluse;

— valuutavahetuskursse arvestatakse turukursside alusel.

(26)

(30)

Mitmed uuringud ja aruanded ning avalikkusele kättesaa
davad andmed mitme terasetootja raamatupidamise
kohta (1) kinnitavad, et Hiina riik toetab aktiivselt Hiina
terasesektori arengut.

(31)

Seega oli uurimisperioodi esimesel poolel terase hind
Hiina omamaisel turul palju madalam kui muudel suurtel
rahvusvahelistel turgudel, eelkõige Põhja-Ameerikas ja
Põhja-Euroopas, (2) ning seda hinnaerinevust ei saa
põhjendada terase tootmisel tekkiva konkurentsieelisega.
Uurimisperioodi teisel poolel odavnes terase maailmaturu
hind Euroopas ja Põhja-Ameerikas märgatavalt, samas kui
Hiina omamaisel turul odavnes hind palju vähem. Seega
uurimisperioodi lõpuks oli terase hinna erinevus Hiina ja
maailma turul peaaegu täielikult taandunud. Hiina valit
suse võetud meetmed Hiina teraseturu reguleerimiseks on
aga tekitanud olukorra, kus tooraine hind sõltub endiselt
riigi sekkumisest, ning see mõjutab otseselt äriühingu
otsuseid tooraine hankimisel.

(32)

Võttes arvesse, et äriühing Since Hardware ostis käesole
val uurimisperioodil toorainet Hiina siseturult, sai ta uuri
misperioodil kasu terase kõnealusest kunstlikult madalast
ja moonutatud hinnast.

Äriühing Since Hardware taotles algmääruse artikli 2
lõike 7 punkti b alusel turumajanduslikku kohtlemist ja
tal paluti täita turumajandusliku kohtlemise taotluse
vorm.

(27)

Uurimise käigus selgus, et äriühing Since Hardware ei
vasta algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c esimeses
taandes osutatud turumajandusliku kohtlemise tingimu
sele tähtsamate sisenditega seotud kulutuste osas (1.
kriteerium). Lisaks selgus uurimise käigus, et äriühing
Since Hardware ei vasta ka algmääruse artikli 2 lõike 7
punkti c teises taandes osutatud turumajandusliku koht
lemise tingimusele (2. kriteerium). Turumajandusliku
kohtlemise tingimustega seotud olulisemad järeldused
on esitatud allpool.

(28)

Seoses 1. kriteeriumiga, mille kohaselt tehakse majandus
tegevust käsitlevad otsused lähtuvalt turutingimustest
ilma riigi märkimisväärse sekkumiseta ning kulutused
peegeldavad turuväärtusi, tuleb märkida, et äriühing
Since Hardware väitis, et erinevalt esimese uurimise uuri
misperioodist, mil Since Hardware importis oma
toorainet, on ta alustanud põhitooraine (terasetooted)
ostmist Hiina siseturul. Seepärast uuriti, kas põhitoorme
puhul saab Hiina siseturgu käsitada turuväärtust peegel
davana.

(29)
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Tehti kindlaks, et pärast esimese uurimise uurimispe
rioodi, st pärast 2005. aastat, kehtestas riik ekspordipii
rangud mitmete terasetoodete suhtes, sealhulgas triikimis
laudade olulisemate toorainete, nagu terasplaatide,
-torude ja -trossi suhtes. Tuleb märkida, et kõnealuste
toorainetega seotud kulud moodustavad märkimisväärse
osa vaatlusaluse toote toorainega seotud kogukuludest.
Ekspordimaksude kehtestamine vähendas soovi ekspor
tida ning suurendas omamaisel turul kättesaadavaid

(1) Näiteks „The State-Business Nexus in China’s Steel Industry —
Chinese Market Distortions in Domestic and International Perspec
tive”, Prof. Dr. Markus Taube & Dr. Christian Schmidkonz, THINK!
DESK China Research & Consulting, 25. veebruar 2009; ELi Hiinas
asuva kaubanduskoja ja Roland Bergeri uurimus, milles käsitletakse
muu hulgas riigi sekkumisest tulenevat tootmisvõimsuse ülejääki,
november 2009 (http://www.euccc.com.cn/view/static/?sid=6388);
„Money for Metal: A detailed Examination of Chinese Government
Subsidies to its Steel Industry”, Wiley Rein LLP, juuli 2007; „China
Government Subsidies Survey”, Anne Stevenson-Yang, veebruar
2007; „Shedding Light on Energy Subsidies in China: An Analysis
of China's Steel Industry from 2000-2007”, Usha C.V. Haley;
„China's Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive and Illegal”,
Specialty Steel Industry of North America, ning „The China Synd
rome: How Subsidies and Government Intervention Created the
World's Largest Steel Industry”, Wiley Rein & Fielding LLP, juuli
2006.
(2) Allikas: Steel Business Briefing.
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(33)

Seega jõuti järeldusele, et äriühingu Since Hardware täht
samad sisendid ei peegelda turuväärtusi. Sellest tulenevalt
jõuti järeldusele, et äriühing Since Hardware ei ole tõen
danud, et ta vastab algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c
sätestatud 1. kriteeriumile ning seetõttu ei saa tema
suhtes kohaldada turumajanduslikku kohtlemist.

(34)

Lisaks ei suutnud äriühing tõendada, et tal on üks selge
peamiste raamatupidamisdokumentide kogum, mida
auditeeritakse sõltumatult kooskõlas rahvusvaheliste
raamatupidamisstandarditega ning kohaldatakse kõikidel
eesmärkidel, kuna raamatupidamisdokumendid, eelkõige
kapitalikontrolli aruanne, ei kajastanud uurimisperioodil
tehtud olulist tehingut. Ka audiitorid ei kommenteerinud
seda olulist tehingut. Lisaks avastati, et suur summa on
broneeritud, mis ei vasta rahvusvaheliste raamatupida
misstandardite kohaselt ausa raamatupidamise põhimõt
tele. Ka selle broneeringu kohta puudusid audiitori
kommentaarid. Seega jõuti järeldusele, et äriühing ei
suutnud tõendada, et ta vastab algmääruse artikli 2
lõike 7 punktis c sätestatud 2. kriteeriumile.

(35)

Äriühingule Since Hardware, vaatlusaluse riigi ametiasu
tustele ja liidu tootmisharule anti võimalus kommentee
rida eespool esitatud järeldusi. Märkused saadi äriühingult
Since Hardware ja liidu tootmisharult.

(36)

Since Hardware esitas turumajanduslikku kohtlemist
käsitleva järelduse kohta kolm olulist väidet. Esiteks väitis
ta, et turumajanduslikku kohtlemist käsitlev otsus tehti
pärast seda, kui komisjon taotles ja sai andmed äriühingu
omamaise müügi ja tootmiskulude kohta, mis on algmää
ruse artikli 2 lõike 7 punkti c teise lõigu sätete rikku
mine. Teiseks, kuigi Since Hardware ei vaidlustanud
terase hinna muutumise fakti, väitis ta siiski, et tooraine
hind Hiinas vastab selle hinnale muudes riikides ning et
äriühingu Since Hardware poolt Hiina turul makstud
hind oli kõrgem kui terase hind mitme turumajandusriigi
turul. Sellega seoses seadis äriühing kahtluse alla võrdlu
seks võetud Põhja-Ameerika ja Põhja-Euroopa teraseturu
hindade sobivuse. Since Hardware märkis, et võrdlusalu
seks saaks võtta hinnad muudel rahvusvahelistel turgudel,
näiteks Türgi või Ukraina ekspordihinnad, mis on Hiina
siseturu hindadest madalamad. Kolmandaks väitis äri
ühing Since Hardware, et ühe tootmisharuga (triikimis
laudade tootmine) tegelevale äriühingule ei saa keelata
turumajanduslikku kohtlemist, lähtudes eranditult teise
tootmisharuga (terasetootmine) seotud teguritest, ning
et komisjon ei tohiks keelata järgnevatele turgudele turu
majanduslikku kohtlemist, et tasakaalustada sellega
eelneval turul makstavaid subsiidiume. Lisaks väitis
Since Hardware, et väikesele triikimislaudu tootvale ette
võttele esitatud nõue tõendada, et Hiina terasetööstusele
ei anta toetusi, oli põhjendamata tõendamiskohustus.
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(37)

Seoses Since Hardware esimese väitega tuleb märkida, et
vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 7 punktile c tuleb
kindlaks määrata, kas Since Hardware vastab viiele asja
omasele kriteeriumile, ning kõnealune otsus kehtib kogu
uurimise ajal. Kuna käesolev uurimine piirdub ühe
eksportiva tootjaga, kontrollis komisjon turumajandus
liku kohtlemise taotlust ja dumpinguvastase küsimustiku
vastuseid sama kohapealse kontrollkäigu raames üheaeg
selt. Turumajandusliku kohtlemise taotlust uuriti eraldi ja
sõltumata mõjust, mida see võis avaldada dumpingumar
ginaali arvutamisele. Kuna puudusid andmed asjakohase
turumajandusriigi kohta, sai üksikasjalikud dumpinguar
vutused teha alles pärast turumajandusliku kohtlemise
otsuse tegemist äriühingu Since Hardware kohta. Seega
ei rikutud algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c.

(38)

Since Hardware teise väite osas selgus uurimise käigus, et
kuigi uurimisperioodi teisel poolel hinnaerinevus vähenes
ning uurimisperioodi lõpus peaaegu puudus, võib siiski
väita, et Hiina ja maailmaturu hindade võrdsustumine oli
riigi sekkumise tulemus. Aastal 2009, kui hinnad
maailma teraseturul finants- ja majanduskriisi tõttu järsult
langesid, tühistas riik varem kehtestatud ekspordimaksud,
võimaldades hindade võrdsustumist omamaisel ja rahvus
vahelisel turul, ilma et olnuks ohtu selle olulise tooraine
märgatavaks hinnatõusuks omamaisel turul. Sellest
järeldub, et vaatlusaluse toote tootmiseks vajaliku toor
aine turgu mõjutas riigi sekkumine ka uurimisperioodi
teisel poolel.

(39)

Tuleb märkida, et Since Hardware esitatud täiendav
hinnateave kinnitas järeldust, et triikimislaudade peamine
tooraine oli uurimisperioodi esimesel poolel Hiina
omamaisel turul keskmiselt märkimisväärselt odavam
kui muudel suurtel rahvusvahelistel turgudel. Terase
hinda Hiina omamaisel turul võrreldi hinnaga muudel
turgudel, mis on mahult Hiina turuga võrreldavad (EL,
USA ja Kanada) ning kus on suur terasetarbimine ja
mitu aktiivset tootjat. Leiti, et äriühingu Since Hardware
soovitatud Türgi ja Ukraina omamaine ja eksporditurg ei
ole tüüpilised kas suuruse ja/või kõnealuse tooraine toot
jate arvu poolest, ning seega ei ole need turud Hiina
omamaise turuga võrreldavad.

(40)

Lisaks tuletatakse meelde, et algmääruse kohaselt on turu
majanduslikku kohtlemist taotleval äriühingul kohustus
tõendada, et ta vastab asjaomastele kriteeriumidele.
Kuna komisjon avastas mitu tegurit, mis osutasid, et
kulutused tähtsamatele sisenditele ei vasta turuväärtustele,
pidi seega äriühing ise leidma tõendid nende väidete
ümberlükkamiseks.
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(42)

(43)

(44)
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— ekspordihinnad ja -kogused ning müügitingimused
on vabalt kindlaks määratud;

Algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c on selgesõnaliselt
sätestatud õigus kontrollida, kas äriühingu otsused, muu
hulgas sisendeid käsitlevad otsused, on tehtud kooskõlas
turuolukorraga ning kajastavad pakkumist ja nõudlust
ilma riigi märkimisväärse sekkumiseta ning kas kulutused
tähtsamatele sisenditele vastavad olulisel määral turuväär
tustele. Kui äriühing ei vasta eespool kirjeldatud kriteeriu
midele, võidakse turumajanduslikust kohtlemisest keel
duda. Lisaks tuleb märkida, et esimese uurimise ajal
importis äriühing Since Hardware oma tooraine, kuid
hakkas seejärel kasutama Hiinast pärit toorainet, sest
selle hind Hiina turul oli odavam.

— enamusosalus kuulub eraisikutele; juhatusse kuuluvad
või juhtival positsioonil olevad riigiametnikud
moodustavad vähemuse või tuleb näidata, et sellest
hoolimata on äriühing piisavalt sõltumatu riiklikust
sekkumisest;

— valuutavahetuskursside arvestus toimub turukursside
alusel; ning

Seoses raamatupidamises esiletõstetud probleemidega
väitis Since Hardware, et need ei ole seotud äriühingu
raamatupidamisega ning et igal juhul ei osuta need, et
äriühing ei vasta täielikult rahvusvahelistele raamatupida
misstandarditele. Samuti väitis Since Hardware, et
osutatud raamatupidamisprobleem on tähtsusetu.

Asjaolu, et Hiina õiguse kohaselt ei pea Hiina äriühingud
kinni pidama teatavatest raamatupidamisstandarditest, ei
mõjuta seda, kas äriühingute raamatupidamist tohib
hinnata kõnealustest standarditest lähtuvalt, et määrata
kindlaks, kas nende suhtes saab kohaldada turumajandus
likku kohtlemist. Finantsaruannete korrakohane esitus on
rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite põhinõue
ning äriühing peab ise tõendama, et kõnealustest standar
ditest kõrvalekaldumine ei tähenda algmääruse artikli 2
lõike 7 punkti c rikkumist. Seda ei ole tehtud ei seoses
asjaomase tehinguga ega ka eksliku broneeringuga. Igal
juhul ei saa broneeringut nimetada tähtsusetuks, sest see
hõlmab mõõdetava osa koguekspordist liitu uurimispe
rioodil.

Seega ei muuda ükski äriühingu Since Hardware esitatud
väide hindamise järeldusi. Eespool toodust lähtuvalt leidis
kinnitust, et äriühingu Since Hardware suhtes ei saa
kohaldada turumajanduslikku kohtlemist. Seega jõuti
lõplikule järeldusele, et äriühingu Since Hardware suhtes
ei saa kohaldada turumajanduslikku kohtlemist.
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— riiklik sekkumine ei võimalda kõrvalehoidmist meet
metest, kui üksikeksportijatele määratakse erinevad
tollimaksumäärad.

(46)

Äriühing Since Hardware taotles turumajanduslikku koht
lemist või juhul, kui seda tema suhtes ei kohaldata, indi
viduaalset kohtlemist.

(47)

Uurimise käigus selgus, et äriühing Since Hardware
vastab kõikidele eespool esitatud tingimustele, ning
jõuti järeldusele, et äriühingu suhtes tuleb kohaldada indi
viduaalset kohtlemist.

3. Normaalväärtus
(48)

Vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 7 tuleb mitteturu
majanduslikest riikidest importimise korral ning juhul,
kui ei ole olnud võimalik kohaldada turumajanduslikku
kohtlemist, ka algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis b
nimetatud riikidest importimise korral määrata normaal
väärtus kindlaks kolmandas turumajandusriigis (võrdlus
riigis) kehtiva hinna või arvestusliku väärtuse põhjal.

(49)

Algatamisteates teatas komisjon oma kavatsusest kasu
tada Hiina puhul normaalväärtuse määramiseks asjako
hase võrdlusriigina Ameerika Ühendriike (USA), kuid
ükski USA tootja ei teinud uurimise käigus koostööd.
Seejärel pöörduti Türgi ja Ukraina äriühingute poole,
kuid ka nemad ei teinud koostööd.

(50)

Kuna ükski kolmanda riigi tootja ei teinud koostööd,
pöörduti kooskõlas algmääruse artikli 2 lõike 7 punktiga
a liidu tootjate poole, kellest üks nõustus koostööd
tegema.

2. Individuaalne kohtlemine
(45)

Algmääruse artikli 2 lõike 7 kohaselt määratakse selle
artikli kohaldamisalasse kuuluvatele riikidele, juhul kui
tollimaks kehtestatakse, kogu riiki hõlmav tollimaks,
välja arvatud juhul, kui äriühingud suudavad tõendada,
et nad täidavad kõiki algmääruse artikli 9 lõikes 5 sätes
tatud individuaalse kohtlemise tingimusi. Viitamise
hõlbustamiseks on need kriteeriumid allpool kokkuvõtli
kult esitatud:

— täielikult või osaliselt välisomandis olevate äriühingu
te või ühisettevõtete puhul on nad vabad kapitali ja
kasumit kodumaale tagasi tooma;
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Äriühing Since Hardware ei esitanud mingeid märkusi
liidu tootjalt saadud teabe kasutamise kohta normaalväär
tuse kindlaksmääramiseks. Vastavalt algmääruse artikli 2
lõike 7 punktile a määrati normaalväärtus seega kindlaks
koostööd teinud liidu tootjalt saadud kontrollitud teabe
alusel.

(57)

22.12.2010

Äriühingu Since Hardware dumpingumarginaal protsen
dina vabast netohinnast liidu piiril enne tollimaksu sisse
nõudmist oli 51,7 %.

D. KAHJU
1. Üldosa
(52)

(53)

Liidu tootja samasuguse toote omamaise müügi maht
leiti olevat tüüpiline võrreldes äriühingu Since Hardware
poolt Euroopa Liitu eksporditava vaatlusaluse tootega.

Kooskõlas algmääruse artikli 2 lõike 7 punktiga a määrati
äriühingu Since Hardware jaoks normaalväärtus kindlaks
ainsalt koostööd teinud liidu tootjalt saadud kontrollitud
teabe alusel, st tavapärase kaubandustegevuse käigus liidu
turul võrreldavate tooteliikide eest makstud või maksta
vate hindade põhjal või arvestusliku normaalväärtuse
põhjal, kui tavapärase kaubandustegevuse käigus ei
olnud võrreldavate tooteliikide omamaist müüki
toimunud, st arvestades liidu tootja valmistatud triikimislaudade tootmiskulusid, millele lisati põhjendatud
müügi-, üld- ja halduskulud ning kasum. Kasutati sama
kasumimarginaali, mida kasutati ka esimese uurimise
käigus.

1.1. Käesoleva uurimise iseärasused
(58)

Kooskõlas algmääruse artikli 3 lõikega 2 lähtutakse liidu
tootmisharule tekitatud märgatava kahju uurimisel tavali
selt ühest või rohkematest riikidest pärit dumpinguhin
naga ekspordi kogumahust.

(59)

Käesoleva juhtumi korral koostati esimese uurimise
käigus juba täielik analüüs muu hulgas Hiinast pärit trii
kimislaudade koguimpordi põhjustatud kahju kohta. Kõ
nealuse uurimise käigus leidis komisjon, et muu hulgas
Hiinast pärit triikimislaudade dumpinguhinnaga import
on põhjustanud liidu tootmisharule märkimisväärset
kahju. Kõnealused järeldused tehti kooskõlas algmääruse
artikliga 3 ning need põhinesid Hiinast ja Ukrainast pärit
triikimislaudade koguimpordi mõju hindamisel, mille
käigus ei võetud arvesse üksnes äriühingu Since Hard
ware toodetud triikimislaudade importi, sest leiti, et
neid ei müüdud dumpinguhinnaga.

(60)

Selle tulemusena kohaldati uurimisperioodil dumpingu
vastast tollimaksu kogu kõnealustest riikidest pärit
impordi suhtes (nullmääraga tollimaksu kohaldati ainult
äriühingu Since Hardware suhtes). Kuna liidu tootmisharu
oli uurimisperioodil juba kaitstud kõnealuse impordi
kahjustava mõju eest, ei olnud võimalik koostada tavapä
rast kõikehõlmavat kahjuanalüüsi. Seetõttu töötati välja
eriline lähenemisviis, mis sobis käesoleva uurimise eripä
raga, kus institutsioonid keskendusid konkreetsetele
kahjunäitajatele. Liidu tootmisharult taotletud teabe
eesmärk oli pigem uurida, kas äriühing Since Hardware
lööb hindu alla ja milline on kõnealuste hindade kasum
likkus. Lisaks paluti liidu tootmisharul esitada kogu teave,
mis tema arvates osutab, et äriühingu Since Hardware
toodete eksport liitu on põhjustanud kahju.

(61)

Sellest lähtuvalt uuris komisjon i) äriühingu Since Hard
ware toodetud triikimislaudade dumpinguhinnaga
impordi arengut, ii) kas import toimus liidu tootmisharu
müügihinnast madalama hinnaga ning milline oli liidu
tootmisharu hinna kasumlikkus, iii) liidu tootmisharu
esitatud teavet selle kohta, et äriühingu Since Hardware
toodete eksport liitu põhjustas uurimisperioodil liidu
tootmisharule kahju (nt liidu tootmisharu klientide ja
tellimuste üleminek äriühingule Since Hardware), ning
tootmisharu müügi kasumlikkust liidus uurimisperioodil.

4. Ekspordihind
(54)

Kuna kõikidel juhtudel müüdi kõnealune toode otse
ekspordiks sõltumatutele klientidele liidus, määrati
ekspordihind kindlaks vastavalt algmääruse artikli 2
lõikele 8, st lähtudes liitu ekspordiks müüdud toote
eest tegelikult makstud või makstavast hinnast.

5. Võrdlus
(55)

Normaalväärtust ja ekspordihinda võrreldi tehasehinna
põhjal. Normaalväärtuse ja ekspordihinna õiglase võrd
luse tagamiseks võeti vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele
10 arvesse selliste tegurite erinevusi, mis väidetavalt ja
tõendatult mõjutavad hindu ja nende võrreldavust.
Seega võeti, kui see oli võimalik ja õigustatud, arvesse
transpordikulusid, kindlustustasusid, käitlemis- ja laenu
kulusid ning kaudseid makse.

6. Dumpingumarginaal
(56)

Vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 11 võrreldi toote
liigi kaalutud keskmist normaalväärtust vastava vaatlus
aluse toote liigi kaalutud keskmise ekspordihinnaga.
Võrdlus näitas dumpingu esinemist.
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import (need andmed on konfidentsiaalsed ning päri
nevad liikmesriikide aruannetest, mis on esitatud vastavalt
algmääruse artikli 14 lõikele 6).

1.2. Liidu tootmisharu määratlus
(62)

(63)
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Kaebuse esitas kolm liidu tootjat, kelle toodang
moodustab olulise osa liidu triikimislaudade teadaolevast
kogutoodangust, käesoleval juhul ligikaudu 40 % liidu
hinnangulisest toodangust. Ükski liidu tootja ei esitanud
vastuväiteid käesoleva menetluse algatamise kohta.

Äriühingu

Since

Konfidentsiaalsuse
huvides on andmed
indekseeritud

Nagu põhjenduses 14 märgitud, kuulusid viiest tootjast,
kes vastasid väljavõttelise uuringu küsimustikule, esimese
uurimise käigus liidu tootmisharusse vaid kolm kaebuse
esitajat. Nagu eespool selgitatud, saadeti käesoleva
juhtumi eripära arvestades küsimustikud ainult nendele
kolmele liidu tootjale, kes kuulusid liidu tootmisharusse
ka esimese uurimise käigus.

Hardware toodetud
impordi maht

triikimislaudade

2006

2007

2008

Uurimispe
riood

Since Hardware

100

119

176

164

Hiina (v.a Since
Hardware)
ja
Ukraina

100

94

87

83

2.3. Dumpinguhinnaga impordi turuosa
1.3. Liidu tarbimine
(64)

(68)

Liidu tootmisharu esitatud teabe põhjal selgus, et pärast
nõukogu määruse (EÜ) nr 452/2007 avaldamist on trii
kimislaudade tarbimine liidus jäänud üldiselt stabiilseks
ning suurenenud vaid pisut ja proportsionaalselt liidu
rahvaarvu suurenemisega liidu viimatisel laienemisel
2007. aastal. Hinnanguliselt oli liidu tarbimine vaatlusa
lusel perioodil ligikaudu 8,5–9 miljonit ühikut.

1.4. Euroopa Liidu toodang
(65)

Triikimislaudade tootjaid on mitmes liikmesriigis, sh
Belgias, Tšehhi Vabariigis, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaa
lias, Poolas, Portugalis, Madalmaades, Hispaanias ja
Ühendkuningriigis. Liidus toodetud triikimislaudade
aastane kogus on hinnanguliselt suurem kui 5 miljonit
ühikut.

2. Äriühingu Since Hardware toodangu import

Võttes arvesse, et tarbimine liidus oli vaatlusalusel
perioodil üsna stabiilne, välja arvatud põhjenduses 64
nimetatud mõningane kasv 2006. ja 2007. aastal,
muutus äriühingu Since Hardware turuosa vastavalt
eespool esitatud impordimahule. Tuleb märkida, et
2006. aastal oli äriühingu Since Hardware turuosa liidu
turul ligikaudu viiendik muude Hiina ja Ukraina tootjate
turuosast, samas kui uurimisperioodil oli tema turuosa
ligikaudu pool Hiina ja Ukraina muude tootjate turuosast.
Äriühingu Since Hardware impordimahu ja turuosa
märkimisväärse suurenemise põhjus on asjaolu, et ta oli
ainus Hiina tootja, kelle suhtes kohaldati nullmääraga
tollimaksu, ning seepärast hakkasid tema turuvõimalused
paranema 2006. aastast, mil kehtestati esialgne tollimaks.
Seda kinnitab ka äriühingu Since Hardware impordimahu
märgatav suurenemine, mis on vastupidine suundumus
võrreldes muude Hiina ja Ukraina tootjate impordimahu
negatiivse arenguga. Vaatlusalusel perioodil võis äriühin
gu Since Hardware turuosa muutumisel täheldada muude
äriühingutega vastupidist suundumust.

Äriühingu

Since

2.1. Impordi tase
(66)

Konfidentsiaalsuse
huvides on andmed
indekseeritud

Nagu kirjeldatud põhjendustes 25–57, selgus käesoleva
uurimise käigus, et äriühingu Since Hardware toodangut
imporditi dumpinguhinnaga.

2.2. Dumpinguhinnaga impordi maht
(67)

Vaatlusalusel perioodil kasvas äriühingu Since Hardware
toodangu eksport liitu märkimisväärselt, 64 % võrra (1).
Pärast esialgse tollimaksu kehtestamist 2006. aastal
vähenes aga pidevalt muude Hiina ja Ukraina tootjate

(1) Kuigi juba see järeldus koos muude vaatlusaluse perioodiga seotud
järeldustega on kahju tõendamiseks piisav, tuleb märkida, et kahju
olemasolu tõendas ka asjaolu, et võrreldes äriühingu Since Hardware
toodetud triikimislaudade impordi mahuga esimese uurimise uuri
misperioodil (mis oli juba tollal märkimisväärne) kasvas impordi
maht käesoleval uurimisperioodil ligi kahekordseks.

(69)

Hardware toodetud
turuosa

triikimislaudade

2006

2007

2008

Uurimispe
riood

Since Hardware

100

113

166

155

Hiina (v.a Since
Hardware)
ja
Ukraina

100

89

82

79

Eespool esitatud tabelitest nähtub, et äriühing Since Hard
ware on suutnud oma impordimahtu ja turuosa märki
misväärselt suurendada (2).

(2) Kuigi ka see järeldus koos muude vaatlusaluse perioodiga seotud
järeldustega on kahju tõendamiseks piisav, tuleb märkida, et seda
tõendab ka asjaolu, et võrreldes esimese uurimise uurimisperioodiga
kasvas äriühingu Since Hardware turuosa käesoleval uurimisperioodil
89 %
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turul müüdud dumpinguhinnaga kaubakogustest, mida
oleks suutnud tarnida ka liidu tootmisharu.

Lisaks väitis liidu tootmisharu, et ta on möödunud
aastatel kaotanud äriühingule Since Hardware palju klien
tide tellimusi. Tõepoolest leiti kindlaid tõendeid, et liidu
tootmisharu teatavad suurkliendid on vahetanud tarnijaid
ning tellivad varasemast rohkem äriühingu Since Hard
ware toodangut ning vähem liidu tootmisharu oma.

Näiteks ilmneb esimese uurimise käigus komisjoni poolt
kogutud andmetest, et liidu tootja müüs esimese uurimise
uurimisperioodil (2005. a) ühele liidus asuvale kliendile
märkimisväärse hulga tooteühikuid, samas oli käesoleva
uurimisperioodi jooksul müük samale kliendile oluliselt
väiksem (vaid 10 % – 30 % varasemast kogusest). Äri
ühingu Since Hardware puhul on olukord vastupidine:
esimese uurimise uurimisperioodil müüs ta kõnealusele
kliendile liidus vähe tooteühikuid, kuid käesoleva uuri
mise uurimisperioodil oli müük sellele kliendile märki
misväärselt suurem (300 % – 500 % esialgsest kogusest).

Lisaks selgus komisjoni poolt esimese uurimise käigus
kogutud andmetest, et ühe liidu tootja müük ühele teisele
liidus asuvale kliendile esimese uurimise uurimisperioodil
vähenes käesoleva uurimisperioodi jooksul oluliselt (30 %
– 50 %). Ning taas oli äriühingu Since Hardware puhul
olukord vastupidine: esimese uurimise uurimisperioodil ei
müünud äriühing kõnealusele kliendile midagi, kuid käes
oleva uurimise uurimisperioodil oli müük sellele kliendile
nimetamisväärne. Esimese uurimise ja käesoleva uurimise
uurimisperioodi vahel vähenes liidu tootjate müügikogus
kõnealusele kliendile 60 % – 80 %.

E. PÕHJUSLIK SEOS
(77)

Nagu eespool kirjeldatud, pakkus äriühing Since Hard
ware uurimisperioodil oma tooteid eriti madala dumpin
guhinnaga, mis lõi liidu tootmisharu hinna märkimisväär
selt alla. Selle tulemusel suutis äriühing müüa uurimispe
rioodil palju suuremaid koguseid kui näiteks 2005. ja
2006. aastal. Seeläbi põhjustas Since Hardware eespool
mainitud kahju.

(78)

Üks importija väitis, et äriühingu Since Hardware
toodetud triikimislaudade suur müügimaht liidu turul
oli pigem tingitud euro ja USA dollari vahetuskursist
kui dumpingust. Kui see oleks nii, pidanuks kõikidel
kaupadel, mille arved esitati USA dollarites, olema
konkurentsieelis võrreldes kaupadega, mille arved esitati
eurodes. Nagu põhjendustes 67 ja 68 selgitati, vähenes
2006. aasta ja uurimisperioodi vahel, st ajavahemikul, kui
euro ja USA dollari vahetuskurss tihti muutus, muude
Hiina ja Ukraina tootjate import (kes samuti esitavad
arveid USA dollarites), kuid äriühingu Since Hardware
import kasvas samal perioodil märkimisväärselt. Seega
lükati see väide tagasi.

(79)

Muid märkusi ei laekunud. Seepärast tehakse järeldus, et
ilmselt puuduvad muud faktorid, mis võiksid lükata
ümber põhjusliku seose äriühingu Since Hardware
toodete dumpinguhinnaga impordi ja tekitatud kahju
vahel, mida eespool kirjeldati.

2.4. Hindade allalöömine
(73)

(74)

(75)

Et analüüsida hindade allalöömist, võrreldi äriühingu
Since Hardware impordihindu liidu tootmisharu hinda
dega, võttes aluseks sarnaste toodete kaalutud keskmised
hinnad uurimisperioodi jooksul. Liidu tootmisharu hinda
korrigeeriti tehasehindade tasemele ning võrreldi impordi
CIF-hinnaga liidu piiril, millele lisati vajaduse korral tolli
maksud. Selline hinnavõrdlus viidi läbi samal kaubandus
tasandil toimunud tehingutega, tehes vajaduse korral
nõuetekohased kohandused, ning pärast maha- ja alla
hindluste mahaarvamist.

Leiti, et äriühingu Since Hardware keskmine hinna alla
löömismarginaal oli protsendimäärana liidu tootmisharu
hinnast 16,1 %.

(76)

F. LIIDU HUVID
(80)

Nagu on märgitud põhjenduses 15, tegi uurimisel koos
tööd üks kaubandusorganisatsioon. Lisaks paluti liidu
tootjatel ja importijatel selgitada, kas nende arvates
võiks kavandatav dumpinguvastase tollimaksu kehtesta
mine äriühingu Since Hardware suhtes mõjutada määruse
(EÜ) nr 452/2007 põhjendustes 51–62 esitatud järeldusi
liidu huvide kohta.

(81)

Liidu tootjate arvamuse kohaselt ei muudaks äriühingu
Since Hardware suhtes dumpinguvastase tollimaksu
kehtestamine määruses (EÜ) nr 452/2007 esitatud järel
dusi liidu huvide kohta.

(82)

Koostööd teinud kaubandusorganisatsioon märkis, et
dumpinguvastase tollimaksu kehtestamine äriühingu
Since Hardware suhtes mõjutaks tavaoludes negatiivselt
asjaomaste importijate ning edasimüüjate või turustajate
kasumit. Samas kinnitas kaubandusorganisatsioon, et

Leiti, et uurimisperioodil oli liidu tootmisharu hind
kahjumlik.

3. Järeldus kahju kohta
Eespool kirjeldatud asjaolud osutavad, et liidu tootmis
haru saab kahju äriühingu Since Hardware poolt liidu

22.12.2010

22.12.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

tema liikmete (k.a suurte jaekaupluste) arvamuse kohaselt
kuulub uurimisalune toode selliste toodete hulka, mille
puhul saab dumpinguvastaste meetmete kohaldamisest
tingitud hinnatõusu tarbijale edasi kanda ilma, et tarbija
seda märkaks. Seega ei esitatud andmeid, mis oleksid
muutnud eespool nimetatud kahes määruses esitatud
järeldusi liidu huvide kohta.

(83)

ning mitte kasutada selliste väidete uurimiseks läbivaata
mist. Samale järeldusele on juba jõutud vähemalt ühes
varasemas uurimises (2).

(87)

ii) Since Hardware kordas, et tema arvates ei ole esialgne
uurimine üheainsa äriühingu suhtes algmääruse alusel
võimalik. Lisaks sellele, mida selles küsimuses on öeldud
põhjendustes 7 ja 8, võib märkida järgmist. On tõsi, et
paljud sätted, mida Since Hardware tsiteerib, on sõna
statud peegeldades normaalset olukorda, nimelt et
esialgne uurimine on algatatud terve riigi suhtes. Ent
Since Hardware ei ole suutnud nimetada ühtki sätet,
mis keelaks algatada esialgset uurimist üheainsa äriühingu
suhtes, kui on tekkinud käesolevale juhtumile eriomased
asjaolud.

(88)

iii) Since Hardware väitis, et määrus (EÜ) nr 1515/2001
lubab viia olemasolevaid dumpinguvastaseid meetmeid
vastavusse WTO vaidluste lahendamise organi otsustega,
kuid ei midagi enamat. See tähendab esiteks, et Since
Hardware ei vaidlusta määruse (EÜ) nr 1515/2007 artik
lit 1, mis jätab äriühingu Since Hardware määruse (EÜ)
nr 452/2007 kohaldamisalast ametlikult välja viisil, mis
näitab selgesti, et kõnealuse määruse alusel ei kohaldata
selle äriühingu impordi suhtes tollimaksu. Mis aga
puutub äriühingu Since Hardware väitesse, et määrus
(EÜ) nr 1515/2001 ei luba midagi muud, siis tuleb
toonitada, et käesolev määrus põhineb ka algmäärusel.
Eelkõige põhineb see, nagu eespool selgitatud, asjaolul,
et mitte ükski kõnealuse määruse säte ei keela käesolevale
juhtumile eriomastel asjaoludel esialgse uurimise läbivii
mist üheainsa äriühingu suhtes. Äriühingu Since Hard
ware soovitusel on teatavad väljendid, mis võisid selles
küsimuses segadust põhjustada, teatavaks tehtud järeldus
test välja jäetud.

(89)

iv) Since Hardware väitis, et teda diskrimineeritakse, sest
tema arvates WTO apellatsioonikogu aruande järeldused
sama hästi ka nende äriühingute suhtes, kellele määrati
läbivaatamisega seotud uurimises tollimaksu nullmäär.
Kõige olulisem, mida siinkohal esile tõsta, on, et WTO
apellatsioonikogu aruanne lihtsalt ei puuduta sellist
olukorda. Seepärast on neis käsitletud äriühingud teistsu
guses olukorras.

(90)

v) Since Hardware väitis, et tegemist on komisjoni
määratud tollimaksu nullmäära de facto läbivaatamisega.
See seisukoht ei ole vastuvõetav. Esiteks ei piirdu eespool
läbi viidud kahjuanalüüs vastupidiselt äriühingu Since
Hardware väidetele sellega, et kinnitada, et esimese uuri
mise käigus leiti kahju. Vastupidi, see keskendub tegeli
kele kahjulikele tagajärgedele, mida äriühingu Since Hard
ware käitumine on pärast kõnealust uurimist põhjus
tanud liidu tootmisharule, võttes samas arvesse, et tava
line kahjuanalüüs ei ole antud juhul võimalik. Teiseks

Eespool öeldut arvesse võttes leitakse, et dumpinguvas
tase tollimaksu kehtestamine äriühingu Since Hardware
suhtes ei muudaks olulisel määral määruse (EÜ) nr
452/2007 põhjendustes 51–62 esitatud järeldusi liidu
huvide kohta. Ei esitatud ühtegi põhjust, miks käesolevat
analüüsi ei tohiks kohaldada mutatis mutandis, et kehtes
tada dumpinguvastane tollimaks äriühingu Since Hard
ware suhtes.

G. PÄRAST AVALIKUSTAMIST ESITATUD HUVITATUD
ISIKUTE MÄRKUSED
(84)

Pärast järelduste lõplikku teatavakstegemist esitasid liidu
tootmisharu ja Since Hardware kirjalikke ja suulisi
märkusi. Liidu tootmisharu nõustub teatavaks tehtud
järeldustega. Äriühingu Since Hardware märkustega
tutvuti, kuid mitte ükski neist ei muutnud eespool
esitatud järeldusi. Äriühingu Since Hardware peamised
argumendid olid järgmised.

(85)

Since Hardware kordas oma varasemaid väiteid, et
esialgse uurimise algatamine üheainsa äriühingu suhtes
olevat väidetavalt ebaseaduslik ja et turumajandusliku
kohtlemise taotluse suhtes tehtud järeldused olevat väide
tavalt ebaõiged. Neid väiteid on kirjeldatud põhjendustes
6–10 ja 36–44, kus need on ka ümber lükatud. Mõnede
äriühingu Since Hardware esitatud üksikasjalikumate
punktide osas (millest mitmed esitati ärakuulamise
käigus) võib täheldada järgmist.

(86)

i) Since Hardware väitis, et algmääruse artikli 9 lõike 3
viimane lause ei ole säte, millega rakendatakse WTO
dumpinguvastase lepingu mõnda sätet, ning seega ei
saa WTO vaekogu otsused seda mõjutada. Ent artikli 9
lõige 3 ei kohusta institutsioone kasutama läbivaatamist,
et uurida dumpinguväiteid, mis on esitatud äriühingute
vastu, kelle puhul esialgse uurimise käigus leiti vaid
tühine dumpingutase või ei leitud dumpingut üldse.
Seal on lihtsalt ette nähtud, et neid võidakse algmääruse
artikli 11 kohaselt läbiviidava läbivaatamise käigus
uurida. Siiski on selge, et pärast kõnealuse sätte vastu
võtmist on WTO apellatsioonikogu aruandes sätestatud,
et see oleks WTO dumpinguvastase lepinguga vastuolus.
Seepärast on institutsioonidel võimalus ja kohustus (1)
kasutada paindlikkust, mida pakub sõna „võidakse”,

(1) Arvestades kohustust tõlgendada liidu õigust võimaluste piires koos
kõlas liidu rahvusvaheliste kohustustega.
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(2) Muu hulgas Türgist pärinevad terasest keevistorud, äriühing Noksel,
ELT L 343, 19.12.2008, põhjendus 143.
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asjaolu, et tollimaks aegub varem kui hariliku viieaastase
tähtaja järel, ei tähenda veel, et uurimine kujutaks endast
de facto läbivaatamist. Üsna mitme uurimise käigus on
mitmesugustel põhjustel kehtestatud lühemad kui viieaas
tased kehtivusajad. Antud juhul on institutsioonid seisu
kohal, et ühest küljest ei tohiks Since Hardware saada
kasu asjaolust, et ta alustas dumpingut alles pärast
esimest uurimist, aga teisalt ei tohiks ta saada ka põhjen
damatut kahju. Näiteks kui määruse (EÜ) nr 452/2007
aegumisel ei taotleta läbivaatamist, oleks diskrimineeriv
jätkata tollimaksu nõudmist äriühingult Since Hardware
ka pärast nimetatud määruse aegumist.

(91)

(92)

(93)

vi) Since Hardware väitis, et esialgse uurimise teed
minnes on tema õigusi rikutud, sest kui teda oleks
uuritud läbivaatamise käigus, kehtiks algmääruse artikli
11 lõige 9 (kohustus kasutada läbivaatamisel sama
metoodikat nagu esialgse uurimise puhulgi). Ent Since
Hardware ei ole nimetanud ühtki küsimust, mille puhul
oleks selge, et käesolevas uurimises kasutasid institut
sioonid teistsugust metoodikat kui esimeses uurimises.
Teiseks, isegi kui Since Hardware tooks välja mõne küsi
muse, mille puhul on kasutatud teistsugust metoodikat,
oleks see tingitud see asjaolust, et WTO apellatsiooni
kogu aruandest tuleneb järeldus, et institutsioonidel on
kohustus mitte uurida äriühingu Since Hardware vastu
esitatud süüdistusi läbivaatamise teel.

vii) Viimasena väitis Since Hardware, et institutsioonid
oleks tema vastu esitatud süüdistusi pidanud uurima läbi
vaatamise teel ning seejärel, kui talle oleks kehtestatud
tollimaks ja Hiina oleks selle WTO vaidluste lahendamise
organis edukalt vaidlustanud, oleks nad tollimaksu
kaotanud, kuid ainult edasiulatuvalt. Ent teadlikult WTO
eeskirju rikkuda oleks kohatu, samas kui on võimalik
leida uurimisviis, mis, nagu antud juhul, on kooskõlas
algmäärusega, mida tõlgendatakse WTO eeskirjade
valguses. Lisaks, seadmata kahtluse alla nende väidete
paikapidavust, on selge, et selline teguviis tooks kaasa
asjassepuutuvate äriühingute kahjunõuded institutsioo
nide vastu.

Turumajandusliku kohtlemise järelduste kohta väitis
Since Hardware, et turumajandusliku kohtlemise kritee
riumidele vastavuse tõendamine, eriti küsimuses, kas riik
sekkub tooraine hindadesse, oli talle liialt koormav. Turu
majanduslik kohtlemine on aga üldreeglist tehtav erand ja
mis tahes kõrvalekaldumist üldreeglist või erandite tege
mist tuleb tõlgendada range täpsusega. Turumajandus
likku kohtlemist saab võimaldada ainult juhul, kui näida
takse, et kõnealuse eksportiva tootja suhtes kehtivad turu
majanduse tingimused. Nagu juba märgitud põhjenduses
40, lasub tõendamiskohustus eksportival tootjal, kes
tahab saada turumajanduslikku staatust. Taotlus peab
sisaldama piisavaid tõendeid. Komisjon ei ole kohustatud
tõendama, et eksportiv tootja ei vasta turumajandusliku
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kohtlemise kriteeriumidele. Komisjon peab hindama, kas
eksportiva tootja esitatud tõendid on piisavad, et tões
tada, et turumajandusliku kohtlemise kriteeriumid on
täidetud. Kuna komisjon tegi kindlaks mitu elementi,
mis viitasid riigi olulisele sekkumisele peamiste sisendite
kulude osas, siis järelikult peab äriühing tõendama, et
sellist riigi sekkumist ei ole ja/või et see ei mõjutanud
äriühingu otsuseid (algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c
esimene kriteerium). Igal juhul, nagu on sätestatud
põhjendustes 34 ja 43, ei ole Since Hardware ka tõen
danud, et ta vastab algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c
2. kriteeriumile, mis käsitleb raamatupidamist ning mille
kohta äriühing väitis, et selle tõendamine on liigselt
koormav.

(94)

Lisaks eelöeldule on Since Hardware oma märkustes
lõplike järelduste teatavakstegemise dokumendile esitanud
kaks uut väidet. Esiteks väitis Since Hardware, et
normaalväärtust oleks tulnud algmääruse artikli 2 lõike
10 punkti k kohaselt korrigeerida, sest tooraine (terase
tooted) on Hiinas madalama hinnaga kui võrdlusriigi
turul. Selle väitega ei saa nõustuda. Meenutatakse, et äri
ühingule Since Hardware ei võimaldatud turumajandus
likku kohtlemist. Sellest tulenevalt määratakse normaal
väärtus kindlaks algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti a
kohaselt kolmandas turumajandusriigis kehtiva hinna
või arvestusliku väärtuse põhjal. See tähendab ühtlasi, et
Hiinas kehtivaid hindu ja kulusid ei peeta normaalväär
tuse määramisel usaldusväärseks ja neid ei või kasutada
viimase kindlaksmääramiseks ega muul viisil kohandami
seks. Veel märgitakse, et algmääruse artikli 2 lõike 10
punktist k tulenev korrigeerimine, mida nõudis Since
Hardware, ei ole võimalik, kui ei ole tõendatud, et
kliendid maksavad siseturul, antud juhul võrdlusriigi
turul, toormaterjali hinnaerinevuse tõttu pidevalt teistsu
gust hinda. Since Hardware ei ole niisugust hinnaerine
vust näidanud.

(95)

Teiseks väitis Since Hardware, et komisjon ei teinud käes
oleva juurimise käigus piisavalt üksikasjalikku kahjuana
lüüsi. Samuti väitis ta, et vastavalt algmääruse artikli 3
lõikele 3 oleks komisjon pidanud uurima kõiki kahjunäi
tajaid. Tuleks siiski märkida, et komisjon on leidnud (vt
eriti D jagu), et äriühingult Since Hardware pärinev
dumpingimport kasvas vaatlusalusel perioodil märkimis
väärselt, samas kui nende müügihind lõi liidu tootmis
haru hinda kõvasti alla. See järeldus põhineb objektiivsete
tõendite erapooletul uurimisel. Seega on see vastavuses
algmääruse artikliga 3.

(96)

On tõsi, et ei uuritud mitte kõiki algmääruse artikli 3
lõikes 5 sätestatud tegureid. Olgu siiski meenutatud, et
olukorras, kus äriühingu Since Hardware puhul ei olnud
dumpingut veel leitud, nimelt esimese uurimise käigus,
leiti juba nende tegurite vaatlemisel, et Hiinast pärit
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dumpingimport põhjustab kahju. Nende tegurite veel
kordne uurimine olnuks kasutu, sest isegi kui oletada,
et kõik need tegurid oleks nüüdseks muutunud positiiv
seks, tulenenuks see (vähemasti osaliselt) asjaolust, et liidu
tootmisharu on nüüd kaitstud igasuguse (1) dumpingu
hinnaga impordi eest Hiinast ja Ukrainast (välja arvatud
äriühingult Since Hardware). Lisaks ei ole kindlaks tehtud
ühtki tegurit, mis kaotaks põhjusliku seose äriühingult
Since Hardware pärit dumpingimpordi ja sellest liidu
tootmisharule tuleneva kahju vahel. Äriühingu Since
Hardware suhtes meetmete kehtestamata jätmine oleks
ühtlasi diskrimineeriv eksportivate tootjate suhtes, kellele
kehtestati meede esimese uurimise järel.

(100) Seejärel määrati kindlaks vajalik hinnatõus, võrreldes

H. LÕPLIKUD DUMPINGUVASTASED MEETMED

(101) Võttes arvesse määruse (EÜ) nr 1515/2001 kohast läbi

Võttes arvesse eespool esitatud järeldusi dumpingu, sellest
tuleneva kahju, põhjusliku seose ja liidu huvide kohta,
tuleb kehtestada lõplikud meetmed Hiina-st pärit ja äri
ühingu Since Hardware toodetud vaatlusaluse toote
impordi suhtes.

1. Kahju kõrvaldamist võimaldav tase
(98)

(99)
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Lõplike dumpinguvastaste meetmete tase peaks olema
piisav, et kõrvaldada liidu tootmisharule dumpinguhinda
dega impordi poolt põhjustatud kahju, ületamata kind
laks tehtud dumpingumarginaale. Nagu põhjenduses 75
märgitud, leiti, et liidu tootmisharu hinnad olid uurimis
perioodil üldiselt kahjumlikud. Seepärast ei ole asjako
hane lähtuda tollimaksu kehtestamisel üksnes allalöömis
marginaalist.

Kahjustava dumpingu mõju kõrvaldamiseks vajaliku tolli
maksumäära arvutamisel leiti, et mis tahes meetmed
peaksid võimaldama liidu tootmisharul katta oma kulud
ja saavutada enne maksude mahaarvamist kasum, mida
tootmisharu võiks usutavasti saada tavapärastes konku
rentsitingimustes, st dumpinguhinnaga impordi puudu
mise korral. Arvutamisel kasutatud maksustamiseelne
kasumimarginaal oli 7 % käibest. Määruse (EÜ) nr
452/2007 põhjenduse 63 kohaselt selgus esimese uuri
mise käigus, et see on kasumitase, mille saavutamine on
usutav kahjustava dumpingu puudumise korral. Sellest
lähtuvalt arvutati liidu tootmisharu samasuguse toote
mittekahjustav hind. Sel eesmärgil koguti teavet liidu
tootmisharult, et arvutada selle tegeliku kasu/kahju
marginaali kaalutud keskmine käesoleval uurimispe
rioodil. Mittekahjustava hinna leidmiseks arvati liidu toot
misharu müügihinnast maha eespool nimetatud kasumi/kahjumimarginaal ning lisati sellele eespool nimetatud
taotletav kasumimarginaal 7 %.

(1) Tuleb küll möönda, et teataval perioodil kehtis de facto tollimaksu
nullmäär ka äriühingu Foshan Shunde kohta, kuna kohus oli
määruse (EÜ) nr 452/2007 selle äriühingu suhtes tühistanud, aga
see ei põhjusta olulist erinevust, eriti kuna see küsimus kerkis esile
alles mitu aastat pärast kõnealuse määruse jõustumist.

hindade allalöömise arvutustes tuvastatud kaalutud kesk
mist impordihinda liidu tootmisharu toodete keskmise
mittekahjustava müügihinnaga liidu turul. Seejärel väljen
dati selles võrdluses kindlakstehtud mis tahes erinevused
protsendimäärana keskmisest CIF-impordihinnast. Leiti, et
kahju kõrvaldamist võimaldav tase on 35,8 %, mis oli
väiksem kui äriühingu Since Hardware puhul kindlaks
määratud dumpingumarginaal.

2. Äriühingu Since Hardware väljajätmine määrusega
(EÜ) nr 452/2007 kehtestatud lõplike dumpingu
vastaste meetmete kohaldamisalast
vaatamist ning lähtudes WTO apellatsioonikogu aruan
dest, nagu selle on vastu võtnud WTO vaidluste lahenda
mise organ, ning eelkõige selle lõigetest 305 ja 306, jäeti
rakendusmäärusega (EL) nr 1241/2010 äriühing Since
Hardware määrusega (EÜ) 452/2007 kehtestatud lõplike
dumpinguvastaste meetmete kohaldamislast.

(102) Seepärast kehtestatakse äriühingu Since Hardware suhtes

uued meetmed.

3. Meetmete vorm ja tase
(103) Eelnimetatut arvestades ning kooskõlas algmääruse artikli

9 lõikega 4 leitakse, et Hiinast pärit ja äriühingu Since
Hardware toodetud vaatlusaluse toote impordi suhtes
tuleks kehtestada lõplik dumpinguvastane tollimaks
kahju kõrvaldaval tasemel.

(104) Eespool öeldu põhjal peaks kõnealuse impordi suhtes

kohaldatava lõpliku tollimaksu määr olema 35,8 %.

(105) Vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 2 kohaldatakse

dumpinguvastaseid meetmeid tavaliselt viie aasta jooksul,
välja arvatud juhul, kui konkreetsete põhjuste või tingi
mustega on põhjendatud lühem periood. Käesoleval juhul
peetakse asjakohaseks, et meedet kohaldataks üksnes
niikaua, kuni kaotavad kehtivuse dumpinguvastased
meetmed, mis on kehtestatud muu hulgas Hiinast pärit
vaatlusaluse toote impordi suhtes määrusega (EÜ) nr
452/2007. See võimaldab vaadata üheaegselt läbi kõik
võimalikud läbivaatamistaotlused, mis on seotud muu
hulgas Hiinast pärit kogu impordi suhtes kehtestatud
meetmete aegumisega. Muidugi võivad huvitatud isikud,
eelkõige äriühing Since Hardware ja/või liidu tootmis
haru, taotleda käesoleva määruse läbivaatamist, eelkõige
vahepealset läbivaatamist, enne 27. aprilli 2012, kui kõik
tingimused selleks on täidetud.

L 338/34

ET

Euroopa Liidu Teataja

22.12.2010

Artikkel 2

(106) Taotlus kohaldada nimetatud äriühingule ettenähtud indi

viduaalset dumpinguvastase tollimaksu määra (nt pärast
juriidilise isiku nimevahetust või uue tootmise või
müügiga tegeleva üksuse asutamist) tuleb saata viivita
mata komisjonile (1) koos kõigi vajalike andmetega,
eelkõige nimevahetuse või tootmise või müügiga tegele
vate üksustega seotud võimalike muudatuste korral äri
ühingu tootmistegevuses, omamaises või eksportmüügis.
Vajaduse korral muudetakse käesolevat määrust vastavalt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

1.
Lõplik dumpinguvastane tollimaks, mida kohaldatakse
allpool nimetatud äriühingu valmistatud toodete netohinna
suhtes liidu piiril enne tollimaksu sissenõudmist, on järgmine:

Tootja

Tollimaksumäär

TARICi lisakood

Since Hardware (Guangzhou) Co.,
Ltd., Guangzhou

35,8 %

A784

Artikkel 1
Käesolevaga kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks
selliste triikimislaudade (sh varrukalaudade ja triikimislaudade
oluliste osade nagu tugijalgade, triikimispinna ja triikraua alus
resti) impordi suhtes, mis on kas tugijalgadel või ilma, auru
sisseimamisega ja/või kuumuti ja/või puhuriga või ilma ning
mis on pärit Hiina Rahvavabariigist, toodetud äriühingu Since
Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. poolt ja kuuluvad CN-koodide
ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91,
ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 ja ex 8516 90 00 (TARICi
koodid 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 90 10,
7323 99 91 10,
7323 99 99 10,
8516 79 70 10
ja
8516 90 00 51) alla.

2.
Kui ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse kehtivaid tolli
maksusätteid.

Artikkel 3
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas. Kui seda ei ole määruse (EÜ) nr
1225/2009 artikli 11 alusel läbi vaadatud, kehtib käesolev
määrus kuni 27. aprillini 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 20. detsember 2010
Nõukogu nimel
eesistuja
J. SCHAUVLIEGE

(1) European Commission, Directorate General for Trade, Directorate H,
Office N-105 4/92, 1049 Brussels, BELGIUM.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1244/2010,
9. detsember 2010,
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 883/2004
sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust
(EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord
(EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst)

1) VIII lisa muudetakse järgmiselt.

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004.
aasta määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide
koordineerimise kohta (1);

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri
2009. aasta määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse
määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koor
dineerimise kohta) rakendamise kord, (2) eriti selle artiklit 92,

(2)

„PORTUGAL
Kõik invaliidsus-, vanadus- ja toitjakaotuspensioni taot
lused, välja arvatud juhul, kui rohkem kui ühe liikmesriigi
õigusaktide alusel täitunud kindlustusperioodid kokku
võrduvad 21 kalendriaastaga või ületavad seda, riiklikud
kindlustusperioodid võrduvad 20 aastaga või on alla selle
ja arvutused tehakse 10. mai 2007. aasta dekreetseaduse
nr 187/2007 artiklite 32 ja 33 alusel.”

b) 2. osas lisatakse pärast jagu „POOLA” järgmine uus jagu:

ning arvestades järgmist:

(1)

a) 1. osa jagu „PORTUGAL” asendatakse järgmisega:

Kaks liikmesriiki või nende pädevad asutused on taot
lenud määruse (EÜ) nr 883/2004 VIII ja IX lisa muut
mist.

Teatavad liikmesriigid või nende pädevad asutused on
taotlenud määruse (EÜ) nr 987/2009 1. ja 2. lisa muut
mist.

„PORTUGAL
Täiendavad pensionid vastavalt 22. veebruari 2008. aasta
dekreetseadusele nr 26/2008 (riiklik kogumispensioniskeem).”

2) IX lisa I osa jagu „MADALMAAD” muudetakse järgmiselt:

(3)

Määruse (EÜ) nr 883/2004 VIII ja IX lisa ning määruse
(EÜ) nr 987/2009 1. ja 2. lisa tuleb muuta, et võtta
arvesse hiljutisi arenguid riikide õigusaktides ja et tagada
sidusrühmade jaoks läbipaistvus ja õiguskindlus.

a) „18. veebruari 1966. aasta seadus töötajate invaliidsus
kindlustuse kohta, muudetud (WAO)” asendatakse järgmi
sega: „18. veebruari 1966. aasta seadus invaliidsuskind
lustuse kohta, muudetud (WAO)”;

(4)

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise haldusko
misjon on muudatused heaks kiitnud.

(5)

Määrusi (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 tuleb
vastavalt muuta,

b) „24. aprilli 1997. aasta seadus füüsilisest isikust ettevõt
jate invaliidsuskindlustuse kohta, muudetud (WAZ)” asen
datakse järgmisega: „24. aprilli 1997. aasta seadus füüsi
lisest isikust ettevõtjate invaliidsushüvitiste kohta,
muudetud (WAZ)”;

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

c) „21. detsembri 1995. aasta seadus üleelanud ülalpeetavate
üldkindlustuse kohta (ANW)” asendatakse järgmisega:
„21. detsembri 1995. aasta toitja kaotust käsitlev üldine
seadus (ANW)”;

Artikkel 1
Määrust (EÜ) nr 883/2004 muudetakse järgmiselt.
(1) ELT L 166, 30.4.2004, lk 1.
(2) ELT L 284, 30.10.2009, lk 1.

d) „10. novembri 2005. aasta seadus töö ja sissetuleku kohta
vastavalt tööjõudlusele (WIA)” asendatakse järgmisega:
„10. novembri 2005. aasta seadus töö ja sissetuleku
kohta vastavalt tööjõudlusele (WIA)”.
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Artikkel 2
Määrust (EÜ) nr 987/2009 muudetakse järgmiselt.
1) 1. lisa muudetakse järgmiselt:

22.12.2010

c) jagu „MADALMAAD-PORTUGAL” jäetakse välja;
d) jagu „TAANI-LUKSEMBURG” jäetakse välja.
2) 2. lisa päises asendatakse sõnad „artiklites 31 ja 41” sõnadega
„artikli 32 lõikes 2 ja artikli 41 lõikes 1”.

a) jaos „BELGIA-MADALMAAD” jäetakse välja punkt a;
b) jagu „SAKSAMAA-MADALMAAD” jäetakse välja;

Artikkel 3
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. detsember 2010
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1245/2010,
21. detsember 2010,
millega avatakse liidu 2011. aasta tariifikvoodid lammaste, kitsede ning lamba- ja kitseliha suhtes
EUROOPA KOMISJON,

(5)

Seetõttu tuleks lamba- ja kitselihatoodete kvoote erandina
komisjoni 26. juuni 1995. aasta määrusest (EÜ) nr
1439/95, millega kehtestatakse nõukogu määruse
(EMÜ) nr 3013/89 üksikasjalikud rakenduseeskirjad
lamba- ja kitselihasektori toodete impordi ja ekspordi
osas, (3) hallata kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007
artikli 144 lõike 2 punktiga a. Seda tuleks teha kooskõlas
komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr
2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu
määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse
ühenduse tolliseadustik) (4) artiklitega 308a, 308b ja
artikli 308c lõikega 1.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud tariifikvoote, kui neid
hallatakse põhimõttel „kes ees, see mees”, ei tuleks esialgu
käsitada kriitilistena määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli
308c tähenduses. Seepärast tuleks tolliasutustele anda
luba loobuda tagatisenõudest kaupade puhul, mis impor
diti esialgu nende kvootide alusel kooskõlas määruse
(EMÜ) nr 2454/93 artikli 308c lõikega 1 ja artikli 248
lõikega 4. Ühest haldussüsteemist teise siirdumisega seon
duvate eripärade tõttu ei kohaldata kõnealuse määruse
artikli 308c lõikeid 2 ja 3.

(7)

Tuleks selgitada, millised toodete päritolu tõendavad
tõendid tuleb ettevõtjatel esitada, et kasutada tariifikvoote
„kes ees, see mees” põhimõttel.

(8)

Kui ettevõtjad esitavad impordiks ette nähtud lambaliha
tooted tolliasutustele, on tolliasutustel raske kindlaks
teha, kas tegemist on kodulamba või muude lammaste
lihaga, kuigi nende suhtes tuleb kohaldada eri tollimak
sumäära. Seepärast on asjakohane ette näha, et päritolu
tõend sisaldaks vastavat selgitust.

(9)

Komisjoni 15. detsembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr
1234/2009, millega avatakse ühenduse 2010. aasta tarii
fikvoodid lammaste, kitsede, lamba- ja kitseliha suhtes, (5)
aegub 2010. aasta lõpus. Seepärast tuleks kõnealune
määrus kehtetuks tunnistada.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamu
sega,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoo
dete erisätteid, (1) eriti selle artikli 144 lõiget 1 ja artiklit 148
koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tuleks avada liidu 2011. aasta tariifikvoodid lamba- ja
kitseliha suhtes. Tollimaksud ja kogused tuleks kindlaks
määrata kooskõlas asjaomaste 2011. aastal kehtivate
rahvusvaheliste kokkulepetega.

(2)

Nõukogu 18. veebruari 2003. aasta määruses (EÜ) nr
312/2003 (millega ühenduses rakendatakse ühelt poolt
Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt
poolt Tšiili Vabariigi vahelises assotsieerimislepingus ette
nähtud tariifieeskirju) (2) on sätestatud, et 1. veebruarist
2003 avatakse tootekoodile 0204 täiendav kahepoolne
tariifikvoot 2 000 tonni, mida suurendatakse igal aastal
10 % võrra esialgsest kogusest. Tšiili GATTi/WTO kvoo
dile lisatakse seepärast veel 200 tonni ja mõlema kvoodi
haldamist tuleks 2011. aasta jooksul jätkata samal viisil.

(3)

(4)

Teatavad kvoodid on määratud ajavahemikuks, mis
kestab asjaomase aasta 1. juulist järgneva aasta 30.
juunini. Kuna käesoleva määruse kohast importi tuleks
hallata kalendriaasta alusel, moodustavad vastavalt asja
omaste kvootide suhtes kalendriaastaks 2011 kindlaks
määratud kogused poole ajavahemikuks 1. juulist 2010
kuni 30. juunini 2011 määratud kogusest ning poole
ajavahemikuks 1. juulist 2011 kuni 30. juunini 2012
määratud kogusest.

Selleks, et tagada liidu tariifikvootide nõuetekohane
toimimine, tuleb kindlaks määrata rümba massi ekviva
lent.

(1) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.
(2) ELT L 46, 20.2.2003, lk 1.

(3) EÜT L 143, 27.6.1995, lk 7.
(4) EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.
(5) ELT L 330, 16.12.2009, lk 73.
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riigi pädevate asutuste välja antud kehtiv päritolutõend ja asja
omaste kaupade vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsioon.

Artikkel 1
Käesoleva määrusega avatakse liidu imporditariifikvoodid
lammaste, kitsede, lamba- ja kitseliha suhtes ajavahemikuks
1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011.
Artikkel 2
Tollimaksumäärad, mida kohaldatakse selliste toodete suhtes,
mille suhtes kehtivad artiklis 1 osutatud kvoodid, CN-koodid,
riikide rühma alusel loetletud päritolumaad ja järjekorranumbrid, on sätestatud lisas.
Artikkel 3
1.
Rümba massi ekvivalendina väljendatud toodete kogused,
mille impordi suhtes kehtivad artiklis 1 osutatud kvoodid, on
sätestatud lisas.
2.
Lõikes 1 osutatud rümba massi ekvivalendi arvutamiseks
korrutatakse lamba- ja kitselihatoodete netomass järgmiste
koefitsientidega:
a) elusloomad: 0,47;
b) kondita lamba- ja kitsetalleliha: 1,67;
c) kondita lamba- ja kitseliha, v.a talleliha, ja nende segud: 1,81;
d) kondiga tooted: 1,00.
Kitsetall on kuni üheaastane kits.
Artikkel 4
Erandina määruse (EÜ) nr 1439/95 II jaotise A ja B osast halla
takse käesoleva määruse lisas sätestatud tariifikvoote põhimõttel
„kes ees, see mees” kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitega 308a ja 308b ning artikli 308c lõikega 1 alates 1. jaanu
arist kuni 31. detsembrini 2011. Kõnealuse määruse artikli
308c lõikeid 2 ja 3 ei kohaldata. Impordilitsentse ei nõuta.
Artikkel 5
1.
Lisas kindlaksmääratud tariifikvootide kasutusõiguse saa
miseks tuleb liidu tolliasutustele esitada asjaomase kolmanda

Selliste toodete päritolu, mille suhtes kohaldatakse muid kui
sooduslepingust tulenevaid tariifikvoote, määratakse kindlaks
kooskõlas liidus kehtivate sätetega.
2.

Lõikes 1 osutatud päritolutõend on järgmine:

a) sooduslepingu alla kuuluva tariifikvoodi puhul kõnealuses
lepingus sätestatud päritolutõend;
b) muude tariifikvootide puhul kooskõlas määruse (EMÜ) nr
2454/93 artikliga 47 kehtestatud tõend, mis sisaldab lisaks
kõnealuses artiklis sätestatud teabele järgmisi andmeid:
— CN-kood (vähemalt neli esimest numbrit);
— asjaomase tariifikvoodi järjekorranumber või järjekorra
numbrid;
— kogu netomass iga käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2
täpsustatud koefitsiendikategooria puhul;
c) riigi puhul, mille kvoodid kuuluvad nii punkti a kui ka
punkti b alla ja need ühendatakse, punktis a osutatud tõend.
Kui punktis b osutatud päritolutõend esitatakse lisadokumen
dina üksnes ühe vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni
puhul, võib see sisaldada mitut järjekorranumbrit. Kõikidel
muudel juhtudel võib see sisaldada ainult üht järjekorranumbrit.
Artikkel 6
Määrus (EL) nr 1234/2009 tunnistatakse kehtetuks.
Artikkel 7
Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.
Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. detsember 2010
Komisjoni nimel,
presidendi eest
komisjoni liige
Dacian CIOLOȘ
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LISA
LAMBA- JA KITSELIHA (rümba massi ekvivalendina tonnides (t)) LIIDU 2011. AASTA TARIIFIKVOODID

Riikide
rühma
nr

1

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

CN-koodid

0204

Väärtuseline
tollimaks
%

Null

Koguseline
tollimaks
(EUR/100
kg kohta)

Null

Järjekorranumber süsteemi „kes ees, see mees” alusel

Aastane kogus
tonnides rümba
massi
ekvivalendi
alusel

Elusloomad
(koefitsient
= 0,47)

Kondita
lambatalleliha (1)
(koefitsient
= 1,67)

Kondita
lambaliha (2)
(koefitsient
= 1,81)

Kondiga liha
ja rümbad
(koefitsient
= 1,00)

—

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

—

09.2105

09.2106

09.2012

Austraalia

18 786

—

09.2109

09.2110

09.2013

Uus-Meremaa

—

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

—

09.2115

09.2116

09.1922

Tšiili

6 600

—

09.2121

09.2122

09.0781

Norra

300

—

09.2125

09.2126

09.0693

Gröönimaa

100

—

09.2129

09.2130

09.0690

Fääri saared

20

—

09.2131

09.2132

09.0227

Türgi

200

—

09.2171

09.2175

09.2015

Muud (3)

200

Päritolu

2

0204,
0210 99 21,
0210 99 29,
0210 99 60

Null

Null

—

09.2119

09.2120

09.0790

Island

3

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

10 %

Null

09.2181

—

—

09.2019

Erga omnes (4)

Ja kitsetalleliha.
Ja muu kitseliha peale talleliha.
„Muud” viitab päritolule mis tahes riigist, välja arvatud käesolevas tabelis loetletud riigid.
„Erga omnes” viitab päritolule mis tahes riigist, sealhulgas käesolevas tabelis loetletud riigid.

227 854

1 850

92

L 338/40

ET

Euroopa Liidu Teataja

22.12.2010

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1246/2010,
21. detsember 2010,
millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind
piiril
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoo
dete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust
(EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste
(EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 ra
kenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli
138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:
Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitme
poolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele
kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordi
väärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse
määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ)
nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväär
tused.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 22. detsembril 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. detsember 2010
Komisjoni nimel,
presidendi eest
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.
(2) ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.

22.12.2010
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LISA
Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril
(EUR/100 kg)
CN-kood

Kolmanda riigi kood

(1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL
MA
TR
ZZ

87,5
42,8
107,4
79,2

0707 00 05

EG
JO
TR
ZZ

140,2
158,2
84,2
127,5

0709 90 70

MA
TR
ZZ

83,7
115,9
99,8

0805 10 20

AR
BR
MA
PE
TR
UY
ZA
ZZ

43,0
41,5
60,3
58,9
66,6
48,7
50,2
52,7

0805 20 10

MA
ZZ

61,9
61,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

HR
IL
JM
TR
ZZ

61,3
72,0
144,2
71,6
87,3

0805 50 10

AR
TR
UY
ZZ

49,2
55,5
49,2
51,3

0808 10 80

AR
CA
CL
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

74,9
84,9
84,2
83,7
29,3
74,9
104,8
124,1
82,6

0808 20 50

CN
US
ZZ

63,6
134,5
99,1

(1) Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab
„muud päritolu”.

L 338/42

ET

Euroopa Liidu Teataja

22.12.2010

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1247/2010,
21. detsember 2010,
millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2010/11 turustusaastaks määrusega (EL)
nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse
aastaks on kehtestatud komisjoni määrusega (EL) nr
867/2010 (3). Neid hindu ja tollimakse on viimati
muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 1230/2010 (4).

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoo
dete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),
võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr
951/2006, millega kehtestati nõukogu määruse (EÜ) nr
318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riiki
dega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) eriti selle artikli 36
lõike 2 teise lõigu teist lauset,
ning arvestades järgmist:
(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised
hinnad ja täiendavad impordimaksud 2010/11 turustus

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt
tuleks eespool osutatud hindu ja makse muuta määruses
(EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 osutatud toodetele
määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja
täiendavaid impordimakse 2010/11 turustusaastaks muudetakse
käesoleva määruse lisa kohaselt.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 22. detsembril 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. detsember 2010
Komisjoni nimel,
presidendi eest
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.
(2) ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3) ELT L 259, 1.10.2010, lk 3.
(4) ELT L 336, 21.12.2010, lk 22.
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LISA
Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 95 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja
täiendavad impordimaksud, mida kohaldatakse alates 22. detsembrist 2010
(EUR)
Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg
netomassi kohta

CN-kood

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote
100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

66,09

0,00

(1)

66,09

0,00

1701 12 10 (1)

66,09

0,00

1701 12 90 (1)

66,09

0,00

1701 91 00 (2)

59,68

0,00

1701 99 10 (2)

59,68

0,00

(2)

59,68

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17

1701 11 90

1701 99 90

(1) Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.
(2) Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.
(3) Kindlaksmääratud hind 1 % saharoosisisalduse puhul.
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DIREKTIIVID
KOMISJONI DIREKTIIV 2010/92/EL,
21. detsember 2010,
millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka bromukonasool
(EMPs kohaldatav tekst)

gused nagu need, mida käsitleti otsuses 2008/832/EÜ.
Taotlus on kooskõlas ka teiste määruse (EÜ) nr
33/2008 artiklis 15 sätestatud sisuliste ja menetlusnõue
tega. Belgia hindas taotleja esitatud uusi andmeid ja teavet
ning koostas lisaaruande. Ta esitas selle aruande Euroopa
Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet”) ja
komisjonile 8. oktoobril 2010.

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi
91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti
selle artikli 6 lõiget 1,

(4)

Toiduohutusamet edastas lisaaruande kõigile liikmeriiki
dele ja taotlejale, et nad saaksid esitada märkusi, ning
edastas saadud märkused komisjonile. Vastavalt määruse
(EÜ) nr 33/2008 artikli 20 lõikele 1 ja komisjoni palvel
esitasid liikmesriigid ja toiduohutusamet lisaaruande
kohta eksperdihinnangu. Seejärel edastas toiduohutus
amet 29. juulil 2010 oma järelduse bromukonasooli
kohta (6) komisjonile. Liikmesriigid ja komisjon vaatasid
hindamisaruande eelnõu, lisaaruande ja toiduohutusameti
järeldused läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises
komitees ning 23. novembril 2010 vormistati see komis
joni läbivaatusaruandena bromukonasooli kohta.

(5)

Referentliikmesriigi lisaaruandes ja toiduohutusameti uues
järelduses keskenduti peamiselt kaalutlustele, mis tingisid
otsuse toimeainet lisasse mitte kanda. Nende kaalutluste
aluseks olid peamiselt ohtlikkus veeorganismidele ja
puudulik teave hindamaks pinnavee ja põhjavee saastu
mise võimalikkust.

(6)

Taotleja esitatud uue teabe põhjal sai hinnata pinnavee ja
põhjavee võimalikku saastumist. Praegu olemasoleva
teabe põhjal on näha, et põhjavee saastumise oht on
väga väike ja veeorganismidele tekitatav oht on aktsep
teeritav.

(7)

Seega võib kaalutlused, millest tingituna otsustati ainet
lisasse mitte kanda, taotleja esitatud täiendavate andmete
alusel kõrvale jätta. Ühtegi muud lahendamata teadus
likku küsimust ei ole tõstatatud.

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 451/2000 (2) ja (EÜ) nr
1490/2002 (3) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ
artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kolmanda
etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatud
hindamist vajavate toimeainete loetelu nende toimeainete
võimalikuks lisamiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.
Bromukonasool kuulus nimetatud loetelusse. Komisjoni
otsusega 2008/832/EÜ (4) otsustati jätta bromukonasool
direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata.

Esialgne teavitaja (edaspidi „taotleja”) esitas direktiivi
91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 alusel uue taotluse, milles
ta soovis, et kohaldataks kiirendatud menetlust, mis on
sätestatud komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta määruse
(EÜ) nr 33/2008 (millega nähakse ette nõukogu direktiivi
91/414/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kõ
nealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 osutatud tööpro
grammi kuuluvate, kuid direktiivi I lisasse kandmata
toimeainete hindamise tava- ja kiirendatud menetlu
sega) (5) artiklites 14–19.

Taotlus esitati Belgiale, kes oli määrusega (EÜ) nr
1490/2002 nimetatud referentliikmesriigiks. Kiirendatud
menetluse jaoks ettenähtud tähtajast peeti kinni. Toime
aine spetsifikatsioon ja lubatud kasutusviisid on samasu
EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.
EÜT L 55, 29.2.2000, lk 25.
EÜT L 224, 21.8.2002, lk 23.
ELT L 295, 4.11.2008, lk 53.
ELT L 15, 18.1.2008, lk 5.

(6) Euroopa Toiduohutusamet: Conclusion on the peer review of the pesticide
risk assessment of the active substance bromuconazole; EFSA Journal 2010,
8(8):1704. [lk 84]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1704. Kättesaadav
aadressil: www.efsa.europa.eu/efsajournal –.
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(8)

(9)

(10)

(11)
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Mitmete uuringute põhjal on ilmnenud, et bromukona
sooli sisaldavate taimekaitsevahendite puhul võib eeldada,
et need vastavad üldjoontes direktiivi 91/414/EMÜ artikli
5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele eelkõige
komisjoni läbivaatamisaruandes uuritud ja üksikasjalikult
kirjeldatud kasutusviiside puhul. Seetõttu on asjakohane
kanda bromukonasool direktiivi I lisasse, et kõigis liik
mesriikides oleks asjaomast toimeainet sisaldavate taime
kaitsevahendite kasutuslubade väljaandmine tagatud kõ
nealuse direktiiviga ette nähtud korras.

Ilma et see piiraks kõnealust järeldust, on vaja koguda
teatavate konkreetsete küsimuste kohta täiendavat teavet.
Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikes 1 on sätestatud, et
toimeaine kandmine I lisasse võib sõltuda teatavate tingi
muste täitmisest. Seepärast on asjakohane nõuda, et taot
leja esitaks lisaks teabele, mis käsitleb pikaajalist ohtu
taimtoidulistele imetajatele, ka täiendavaid andmeid
bromukonasooli derivaatide metaboliitide jääkide kohta
põhikultuurides, külvikorrakultuurides ja loomse päritolu
ga toodetes. Sisesekretsioonisüsteemile avaldatava võima
liku kahjuliku mõju hindamise täpsustamiseks on asjako
hane nõuda, et bromukonasooli tuleks täiendavalt kont
rollida niipea, kui on vastu võetud OECD juhised sise
sekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi uurivate
katsete kohta või ühenduses heakskiidetud katsejuhised.

Seega on asjakohane direktiivi 91/414/EMÜ vastavalt
muuta.

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas
toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

L 338/45

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse käesoleva direktiivi lisa
kohaselt.
Artikkel 2
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud
õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. juuniks 2011. Liikmesriigid
edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste
normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivita
mata komisjonile.
Kui liikmesriigid võtavad need õigusnormid vastu, lisavad nad
nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde
viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette
liikmesriigid.
Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub 1. veebruaril 2011.
Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. detsember 2010
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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LISA
Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa tabeli lõppu lisatakse järgmine kanne.
Nr

Bromukonasool
CAS-nr: 116255-48-2

Rahvusvahelise Puhta Keemia ja
Rakenduskeemia Liidu (IUPAC)
nimetus

1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4bromo-2-(2,4-diklorofenüül)
tetrahüdrofurfurüül]-1H-1,2,4triasool

Puhtus (*)

Jõustumine

Lisamise aegumine

≥ 960 g/kg

1. veebruar 2011

31. jaanuar 2021

CIPACi nr: 680

Erisätted

A

OSA

ET

„323

Üldnimetus, tunnuskood

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.
B

OSA

VI lisa ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 23. novembril
2010 toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees bromukonasooli
kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.
Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

— veeorganismide kaitsele. Loa andmise tingimused peavad vajaduse korral
sisaldama riskide vähendamise meetmeid, näiteks piisava puhvervööndi
jätmist.
Asjaomased liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab komisjonile:

Euroopa Liidu Teataja

— käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks vajaduse
korral ette piisavad isikukaitsevahendid;

— täiendavaid andmeid triasooli derivaatide metaboliitide jääkide kohta
põhikultuurides, külvikorrakultuurides ja loomse päritoluga toodetes;
— teabe, mis võimaldab hinnata bromukonasooli sisaldava fungitsiidi
pikaajalisest kasutamisest tulenevat ohtu taimetoidulistele imetajatele.
Nad tagavad, et taotleja, kelle taotlusel on bromukonasool käesolevasse
lisasse kantud, esitab komisjonile selle kinnitava teabe hiljemalt 31. jaanua
riks 2013.

(*) Täpsemad andmed toimeainete identifitseerimise ja määratlemise kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.

22.12.2010

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et taotleja esitab komisjonile täiendava
teabe bromukonasool sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omaduste
kohta hiljemalt kahe aasta jooksul pärast seda, kui on vastu võetud OECD
juhised sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi uurivate katsete kohta
või ühenduses heakskiidetud katsejuhised.”
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OTSUSED
NÕUKOGU OTSUS,
14. detsember 2010,
millega muudetakse nõukogu kodukorda
(2010/795/EL)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli
240 lõiget 3,
võttes arvesse nõukogu kodukorra III lisa artikli 2 lõiget 2 (1)
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Aluslepingutele lisatud üleminekusätteid käsitleva proto
kolli (nr 36) artikli 3 lõike 4 neljandas lõigus nähakse
ette, et kuni 31. oktoobrini 2014, kui nõukogu akt tuleb
vastu võtta kvalifitseeritud häälteenamusega, määratakse
nõukogu liikme taotluse korral nõukogu kodukorra
(edaspidi „kodukord”) III lisa artiklis 1 sätestatud rahva
arvude põhjal tehtavate arvutustega kindlaks, kas kvalifit
seeritud häälteenamuse moodustavad liikmesriigid esin
davad vähemalt 62 % liidu kogurahvastikust.
Kodukorra III lisa artikli 2 lõikes 2 nähakse ette, et
nõukogu muudab vastavalt eelnenud aasta 30. septembril
Euroopa Liidu Statistikaameti käsutuses olevatele andme
tele nimetatud lisa artiklis 1 sätestatud arve, mida haka
takse kohaldama vastavalt iga aasta 1. jaanuarist.
Seetõttu tuleks kodukorda 2011. aastaks muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Kodukorra III lisa artikkel 1 asendatakse järgmisega:

Rahvaarv
(× 1 000)

Liikmesriik

Saksamaa

81 802,3

Prantsusmaa

64 714,1

Ühendkuningriik

62 008,0

Itaalia

60 340,3

Hispaania

45 989,0

Poola

38 167,3

Rumeenia

21 462,2

Madalmaad

16 575,0

Kreeka

11 305,1

Belgia

10 827,0

Portugal

10 637,7

Tšehhi Vabariik

10 506,8

Ungari

10 014,3

Rootsi

9 340,7

Austria

8 375,3

Bulgaaria

7 563,7

Taani

5 534,7

Slovakkia

5 424,9

Soome

5 351,4

Iirimaa

4 467,9

Leedu

3 329,0

Läti

2 248,4

Sloveenia

2 047,0

Eesti

1 340,1

„Artikkel 1

Küpros

803,1

Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõike 5 ja üleminekusätteid
käsitleva protokolli (nr 36) artikli 3 lõigete 3 ja 4 kohalda
misel on iga liikmesriigi kogurahvastik ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011 järgmine:

Luksemburg

502,1

Malta

413,0

(1) Nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsus 2009/937/EL, millega
võetakse vastu nõukogu kodukord (ELT L 325, 11.12.2009, lk 35).

Kokku
Alampiir (62 %)

501 090,4
310 676,1”
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Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolevat otsust kohaldatakse 1. jaanuarist 2011.

Brüssel, 14. detsember 2010
Nõukogu nimel
eesistuja
S. VANACKERE
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POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS EUPOL COPPS/1/2010,
21. detsember 2010,
Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juhi volituste
pikendamise kohta
(2010/796/ÜVJP)
POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 38
kolmandat lõiku,
võttes arvesse nõukogu 17. detsember 2010 otsust
2010/784/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina
aladel (EUPOL COPPS), (1) eriti selle artikli 10 lõiget 1,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Poliitikaja
julgeolekukomiteed
on
otsuse
2010/784/ÜVJP artikli 10 lõike 1 kohaselt volitatud
tegema kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 38
EUPOL COPPSi poliitiliseks kontrollimiseks ja strateegili
seks juhtimiseks asjakohaseid otsuseid ning eelkõige
võtma vastu otsuse missiooni juhi ametisse nimetamise
kohta.
Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegi
ettepaneku pikendada EUPOL COPPSi juhi Henrik MALM
QUISTi volitusi,

(1) ELT L 335, 18.12.2010, lk 60.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Henrik MALMQUISTi ametiaega Palestiina aladel läbiviidava
Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juhina pikenda
takse ajavahemikuks 1. jaanuar 2011 kuni 31. detsember 2011.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.
Otsust kohaldatakse 31. detsembrini 2011.

Brüssel, 21. detsember 2010
Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel
eesistuja
W. STEVENS
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RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE
VASTUVÕETUD ÕIGUSAKTID
EUROOPA
ÜHENDUSE
JA
ŠVEITSI
KONFÖDERATSIOONI
VAHELISE
PÕLLUMAJANDUSTOODETEGA KAUPLEMIST KÄSITLEVA KOKKULEPPE ALUSEL LOODUD
ÜHISE VETERINAARKOMITEE OTSUS nr 1/2010,
1. detsember 2010,
lepingu 11. lisa 1., 2., 5., 6., 10. ja 11. liite muutmise kohta
(2010/797/EL)
ÜHINE VETERINAARKOMITEE,

(5)

Šveitsi Konföderatsioon esitas taotluse uuendada varem
lubatud erandit nuumkodusigade rümpade ja liha keeritsussikontrolli nõudest vähese tootmisvõimsusega tapa
majades. Kõnealuse taotluse võib rahuldada, võttes
arvesse, et vastavalt Šveitsi föderaalse siseministeeriumi
määruse (loomset päritolu toiduainete kohta; RS
817.022.108) artiklile 9a ei saa kõnealuste nuumkodusi
gade rümpade ja lihaga ning nendest toodetud lihaval
mististe ja töödeldud lihatoodetega kaubelda Euroopa
Liidu liikmesriikides. Seetõttu tuleks kõnealuse erandi
kohaldamist pikendada 31. detsembrini 2014.

(6)

Pärast kõnealuse kokkuleppe 11. lisa liidete viimast
muutmist on põllumajanduskokkuleppe 11. lisa 1., 2.,
5., 6. ja 10. liite õigusnorme muudetud. Ajakohastada
tuleb 11. lisa 11. liites esitatud kontaktpunktide loetelu.

(7)

Seega on vaja muuta kõnealuse kokkuleppe 11. lisa 1., 2.,
5., 6., 10. ja 11. liidet,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni
vahelist põllumajandustoodetega kauplemist käsitlevat kokku
lepet (edaspidi „põllumajanduskokkulepe”), eriti selle 11. lisa
artikli 19 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Põllumajanduskokkulepe jõustus 1. juunil 2002.

(2)

Põllumajanduskokkuleppe 11. lisa artikli 19 lõike 1
alusel tegeleb ühine veterinaarkomitee kõigi nimetatud
lisaga ja selle rakendamisega seotud küsimustega ning
vastutab selles ette nähtud ülesannete täitmise eest.
Sama artikli lõike 3 kohaselt on ühisel veterinaarkomiteel
õigus teha muudatusi 11. lisa liidetesse, eelkõige seoses
nende kohandamise ja ajakohastamisega.

(3)

Põllumajanduskokkuleppe 11. lisa liiteid muudeti esimest
korda Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni
vahelise põllumajandustoodetega kauplemist käsitleva
kokkuleppe alusel moodustatud ühise veterinaarkomitee
25. novembri 2003. aasta otsusega nr 2/2003 kokku
leppe 11. lisa 1., 2., 3., 4., 5., 6. ja 11. liite muutmise
kohta (1).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Põllumajanduskokkuleppe 11. lisa 1., 2., 5., 6., 10. ja 11. liidet
muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I–VI lisale.

Artikkel 2
(4)

Põllumajanduskokkuleppe 11. lisa liiteid muudeti viimati
Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise
põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 11. lisa
alusel moodustatud ühise veterinaarkomitee 23. detsembri
2008. aasta otsusega 1/2008 kokkuleppe 11. lisa 2., 3.,
4., 5., 6. ja 10. liite muutmise kohta (2).

(1) ELT L 23, 28.1.2004, lk 27.
(2) ELT L 6, 10.1.2009, lk 89.

Käesolevale otsusele, mis on koostatud kahes eksemplaris, kirju
tavad alla kaaseesistujad või muud poolte poolt tegutsema voli
tatud isikud.

Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub kuupäeval, mil mõlemad pooled on
sellele alla kirjutanud.
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Artikkel 4
Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Bern, 1. detsember 2010

Brüssel, 1. detsember 2010

Šveitsi Konföderatsiooni nimel
delegatsiooni juht

Euroopa Liidu nimel
delegatsiooni juht

Hans WYSS

Paul VAN GELDORP
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I LISA
1) Põllumajanduskokkuleppe 11. lisa 1. liite V peatükk „Lindude gripp” asendatakse järgmisega:

„V. Lindude gripp
A. ÕIGUSAKTID (*)
Euroopa Liit

Šveits

Nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiiv
2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse
meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks
tunnistamise kohta (ELT L 10, 14.1.2006, lk 16).

1. 1. juuli 1966. aasta loomataudiseadus (LFE; RS 916.40),
eriti selle artiklid 1, 1a ja 9a (väga nakkavate loomataudide
vastased meetmed, tõrje eesmärgid) ja 57 (tehnilised
rakendussätted, rahvusvaheline koostöö).
2. 27. juuni 1995. aasta loomataudimäärus (OFE; RS
916401), eriti selle artiklid 2 (väga nakkavad looma
taudid), 49 (loomataude põhjustavate mikroorganismide
käsitlemine), 73 ja 74 (puhastamine ja desinfitseerimine),
77–98 (väga nakkavaid loomataude käsitlevad ühissätted),
122–125 (lindude gripi vastased erimeetmed).
3. 14. juuni 1999. aasta määrus majandusministeeriumi
struktuuri kohta (Org DFE; RS 172 216.1), eriti selle
artikkel 8 (referentlabor).

B. ERIEESKIRJAD JA RAKENDUSKORD
1. Euroopa Liidu referentlaboratoorium lindude gripi korral on: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge,
Surrey KT15 3NB, Ühendkuningriik. Šveits kannab labori poolt tema jaoks selles valdkonnas tehtavatest toimin
gutest tulenevad kulud. Labori funktsioonid ja ülesanded on sätestatud direktiivi 2005/94/EÜ VII lisa punktis 2.

2. Loomataude käsitleva määruse artikli 97 kohaselt on Šveitsis koostatud haiguste tõrje hädaabikava, mis on aval
datud veterinaarameti veebilehel.

3. Kohapealse kontrolli eest vastutab ühine veterinaarkomitee, eelkõige vastavalt direktiivi 2005/94/EÜ artiklile 60 ja
loomataudiseaduse artiklile 57.

___________
(*) Viidet mis tahes õigusaktile käsitatakse viitena kõnealusele õigusaktile enne 1. septembrit 2009 muudetud redakt
sioonis, kui ei ole sätestatud teisiti.”

2) Põllumajanduskokkulepe 11. lisa 1. liite VII peatükk „Kala- ja molluskihaigused” asendatakse järgmisega:

„VII. Kala- ja molluskihaigused
A. ÕIGUSAKTID (*)
Euroopa Liit

Nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiiv
2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete
loomatervishoiunõuete ning teatavatel veeloomadel
esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta
(ELT L 328, 24.11.2006, lk 14).

Šveits

1. 1. juuli 1966. aasta loomataudiseadus (LFE; RS 916.40),
eriti selle artiklid 1, 1a ja 10 (loomataudide vastased
meetmed) ning 57 (tehnilised rakendussätted, rahvusvahe
line koostöö).
2. 27. juuni 1995. aasta loomataudimäärus (OFE; RS
916401), eriti selle artiklid 3 ja 4 (osutatud loomataudid),
18a (kalakasvatusega seotud kasvatamisüksuste registreeri
mine), 61 (kalapüügiõiguste haldajate ja kalastusjärelevalve
eest vastutavate asutuste kohustused), 62–76 (haiguste
üldtõrjemeetmed), 275–290 (kalahaigustega seotud
erimeetmed, diagnostikalabor).
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B. ERIEESKIRJAD JA RAKENDUSKORD
1. Praegu Šveitsis söödavaid austreid ei kasvatata. Bonamioosi või marteilioosi juhtumite ilmnemisel kohustub Šveitsi
veterinaaramet võtma vajalikke erakorralisi meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu eeskirjadega loomataudiseaduse
artikli 57 põhjal.
2. Kala- ja molluskihaiguste tõrje eesmärgil kohaldab Šveits loomataudimäärust, eriti selle artikleid 61 (kalapüügiõi
guste haldajate ja kalastusjärelevalve eest vastutavate asutuste kohustused), 62–76 (haiguste üldtõrjemeetmed),
275–290 (kalahaigustega seotud erimeetmed, diagnostikalabor) ning 291 (jälgitavad loomataudid).
3. Euroopa Liidu referentlabor koorikloomade haiguste tuvastamiseks on: Centre for Environment, Fisheries & Aqua
culture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Ühendkuningriik. Euroopa Liidu referentlabor kalahaiguste tuvas
tamiseks on: National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, Hangøvej 2, 8200 Århus, Taani.
Euroopa Liidu referentlabor molluskihaiguste tuvastamiseks on: Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Prantsusmaa. Šveits kannab labori poolt tema jaoks selles valdkonnas tehtavatest toimingutest tulenevad kulud.
Labori funktsioonid ja ülesanded on sätestatud direktiivi 2006/88/EÜ VI lisa I osas.
4. Kohapealse kontrolli eest vastutab ühine veterinaarkomitee, eelkõige vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ artiklile 58 ja
loomataudiseaduse artiklile 57.

___________
(*) Viidet mis tahes õigusaktile käsitatakse viitena kõnealusele õigusaktile enne 1. septembrit 2009 muudetud redakt
sioonis, kui ei ole sätestatud teisiti.”
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II LISA
1) Põllumajanduskokkuleppe 11. lisa 2. liite I peatüki „Veised ja sead” B osa „Erieeskirjad ja rakenduskord” 7. punkti
alapunkt d asendatakse järgmisega:
„d) isolatsiooniperiood lõpetatakse, kui pärast nakatunud loomade kõrvaldamist vähemalt 21päevase intervalliga kõigi
aretusloomade ja representatiivse hulga nuumloomadega tehtud kahe seroloogilise uuringu tulemused on nega
tiivsed.
Tulenevalt Šveitsi tunnustatud staatusest kohaldatakse otsust 2008/185/EÜ (ELT L 59, 4.3.2008, lk 19), viimati
muudetud otsusega 2009/248/EÜ (ELT L 73, 19.3.2009, lk 22), mutatis mutandis.”
2) Põllumajanduskokkuleppe 11. lisa 2. liite I peatüki „Veised ja sead” B osa „Erieeskirjad ja rakenduskord” 11. punkt
asendatakse järgmisega:
„11. Euroopa Liidu liikmesriikide ja Šveitsi vahelises kaubavahetuses on veiste ja sigadega kaasas veterinaarsertifikaat
vastavalt direktiivi 64/432/EMÜ F lisas sätestatud näidistele. Sertifikaati kohandatakse järgmiselt:
— 1. näidises kohandatakse C osas esitatud kinnitusi järgmiselt:
— punktis 4 täiendatakse taandeid lisatagatiste kohta järgmiselt:
„— Haigus: veiste nakkav rinotrahheiit
— kooskõlas komisjoni otsusega 2004/558/EÜ, mida kohaldatakse mutatis mutandis;”;
— 2. näidises kohandatakse C osas esitatud kinnitusi järgmiselt:
— punktis 4 täiendatakse taandeid lisatagatiste kohta järgmiselt:
„— Haigus: Aujeszky
— kooskõlas komisjoni otsusega 2008/185/EÜ, mida kohaldatakse mutatis mutandis;”.”
3) Põllumajanduskokkuleppe 11. lisa 2. liite IV peatüki „Kodulinnud ja haudemunad” B osa „Erieeskirjad ja rakenduskord”
4. punkt asendatakse järgmisega:
„4. Ühendusse saadetavate haudemunade puhul kohustuvad Šveitsi asutused järgima komisjoni 27. juuni 2008. aasta
määruses (EÜ) nr 617/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakendus
eeskirjad haudemunade ja kodulindude tibude turustusnormide kohta (ELT L 168, 28.6.2008, lk 5) sätestatud
märgistamiseeskirju.”
4) Põllumajanduskokkuleppe 11. lisa 2. liite V peatükk „Vesiviljelusloomad ja -tooted” asendatakse järgmisega:
„V. Vesiviljelusloomad ja -tooted
A. ÕIGUSAKTID (*)
Euroopa Liit

Nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiiv 2006/88/EÜ
vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiu
nõuete ning teatavatel veeloomadel esinevate taudide
ennetamise ja tõrje kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 14).

Šveits

1. 27. juuni 1995. aasta loomataudimäärus (OFE;
RS 916401), eriti selle artiklid 3 ja 4 (osutatud looma
taudid), 18a (kalakasvatusega seotud kasvatamisüksuste
registreerimine), 61 (kalapüügiõiguste haldajate ja kalas
tusjärelevalve eest vastutavate asutuste kohustused),
62–76 (haiguste üldtõrjemeetmed), 275–290 (kalahai
gustega seotud erimeetmed, diagnostikalabor).
2. 18. aprilli 2007. aasta määrus loomade ja loomsete
saaduste impordi, transiidi ja ekspordi kohta (OITE;
RS 916 443.10).
3. 18. aprilli 2007. aasta määrus kolmandatest riikidest
õhutranspordiga saabuvate loomade impordi ja tran
siidi kohta (OITA; RS 916 443.12).
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B. ERIEESKIRJAD JA RAKENDUSKORD
1. Käeoleva lisa kohaldamisel tunnustatakse, et Šveits on ametlikult vaba lõhe nakkavast kehvveresusest, marteilioo
sist (Marteilia refringens) ja bonamioosist (Bonamia ostreae).
2. Ühine veterinaarkomitee teeb otsuse direktiivi 2006/88/EÜ artiklite 29, 40, 41, 43, 44 ja 50 mis tahes kohalda
mise osas.
3. Dekoratiivsete veeloomade, vesiviljelusloomade, kes on ette nähtud kasvanduste, sealhulgas ülekandealade, püügi
tiikide ja avatud dekoratiivrajatiste ning varude taastootmise jaoks, ning inimtoiduks mõeldud loomsete toodete
turuleviimist reguleerivad loomatervishoiunõuded on sätestatud komisjoni 12. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ)
nr 1251/2008 (millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ seoses vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoo
dete turuleviimise tingimuste ja sertifitseerimisnõuetega ja ühendusse importimisega ning millega sätestatakse
vektorliikide loetelu; ELT L 337, 16.12.2008, lk 41) artiklites 4 kuni 9.
4. Kohapealse kontrolli eest vastutab ühine veterinaarkomitee, eelkõige vastavalt direktiivi 2006/88/EÜ artiklile 58 ja
loomataudiseaduse artiklile 57.

___________
(*) Viidet mis tahes õigusaktile käsitatakse viitena kõnealusele õigusaktile enne 1. septembrit 2009 muudetud
redaktsioonis, kui ei ole sätestatud teisiti.”
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III LISA
Põllumajanduskokkuleppe 11. lisa 5. liite V peatüki A osa „Loomade identifitseerimine” asendatakse järgmisega:
„A. Loomade identifitseerimine
A. ÕIGUSAKTID (*)
Euroopa Liit

Šveits

1. Nõukogu 15. juuli 2008. aasta direktiiv 2008/71/EÜ
loomade identifitseerimise ja registreerimise kohta (ELT
L 213, 8.8.2008, lk 31).

1. 27. juuni 1995. aasta loomataudimäärus (OFE; RS 916
401) ja eriti selle artiklid 7–20 (registreerimine ja iden
tifitseerimine).

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta
määrus (EÜ) nr 1760/2000 veiste identifitseerimise ja
registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiseliha
toodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr
820/97 kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 204,
11.8.2000, lk 1).

2. 23. novembri 2005. aasta määrus loomadega kauple
mise andmebaasi kohta (RS 916 404).

B. ERIEESKIRJAD JA RAKENDUSKORD
a) Direktiivi 2008/71/EÜ artikli 4 lõike 2 kohaldamise üle otsustab ühine veterinaarkomitee.
b) Kohapealse kontrolli eest vastutab ühine veterinaarkomitee, eelkõige vastavalt määruse 1760/2000 artiklile 22, looma
taudiseaduse artiklile 57 ja 14. novembri 2007. aasta määruse (põllumajandusettevõtete kontrollide kooskõlastamise
kohta (OCI, RS 910.15)) artiklile 1.

___________
(*) Viidet mis tahes õigusaktile käsitatakse viitena kõnealusele õigusaktile enne 1. septembrit 2009 muudetud redakt
sioonis, kui ei ole sätestatud teisiti.”
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IV LISA
1) Põllumajanduskokkuleppe 11. lisa 6. liite I peatüki osa „Eritingimused” punkt 6 asendatakse järgmisega:
„6. Šveitsi pädevad asutused võivad teha erandeid nuumkodusigade rümpade ja liha keeritsussikontrolli nõudest
vähese tootmisvõimsusega tapamajades.
Seda sätet kohaldatakse 31. detsembrini 2014.
Majandusministeeriumi 23. novembri 2005. aasta määruse (mis käsitleb hügieeni loomade tapmisel (OHyAb; RS
817 190.1)) artikli 8 lõike 3 kohaselt ja siseministeeriumi 23. novembri 2005. aasta määruse (loomset päritolu
toiduainete kohta (RS 817 022 108)) artikli 9 lõike 8 kohaselt tähistatakse nuumkodusigade rümbad ja liha,
samuti nendest saadud lihavalmistised ja töödeldud lihatooted tervisemärgiga, mis vastab majandusministeeriumi
23. novembri 2005. aasta määruse (mis käsitleb hügieeni loomade tapmisel; OhyAb; RS 817 190.1) 9. lisa
viimases lõigus sätestatud näidisele. Siseministeeriumi 23. novembri 2005. aasta määruse (loomset päritolu
toiduainete kohta; RS 817 022 108) artikli 9a kohaselt ei saa nende toodetega kaubelda Euroopa Liidu liikmes
riikides.”
2) Põllumajanduskokkuleppe 11. lisa 6. liite I peatüki osa „Eritingimused” punkt 11 asendatakse järgmisega:
„11. 1. nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus
sisalduvate saasteainete suhtes (EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1);
2. komisjoni 26. juuli 1995. aasta direktiiv 95/45/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate värvainete
puhtuse erikriteeriumid (EÜT L 226, 22.9.1995, lk 1);
3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 2232/96, milles sätestatakse
ühenduse menetlus toiduainetes kasutatud või kasutatavate lõhna- ja maitseainete suhtes (EÜT L 299,
23.11.1996, lk 1);
4. nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiivi 96/22/EÜ, mis käsitleb teatavate hormonaalse või türostaatilise
toimega ainete ja beetaagonistide kasutamise keelamist loomakasvatuses ning millega tunnistatakse kehtetuks
direktiivid 81/602/EMÜ, 88/146/EMÜ ja 88/299/EMÜ (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 3);
5. nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiiv 96/23/EÜ, millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide
kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid
85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10);
6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. veebruari 1999. aasta direktiiv 1999/2/EÜ ioniseeriva kiirgusega
töödeldud toitu ja toidu koostisosasid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 66,
13.3.1999, lk 16);
7. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. veebruari 1999. aasta direktiiv 1999/3/EÜ ioniseeriva kiirgusega
töödeldud toidu ja toidu koostisosade ühenduse loetelu kehtestamise kohta (EÜT L 66, 13.3.1999, lk 24);
8. komisjoni 23. veebruari 1999. aasta otsus 1999/217/EÜ, millega võetakse vastu toiduainetes või nende
pinnal kasutatavate lõhna- ja maitseainete register, mis on koostatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusele (EÜ) nr 2232/96 (EÜT L 84, 27.3.1999, lk 1);
9. komisjoni 23. oktoobri 2002. aasta otsus 2002/840/EÜ, millega võetakse vastu toidu kiiritamiseks kinnitatud
kolmandate riikide rajatiste loetelu (EÜT L 287, 25.10.2002, lk 40);
10. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2065/2003 toidus või toidu
pinnal kasutatavate või kasutamiseks mõeldud suitsutuspreparaatide kohta (ELT L 309, 26.11.2003, lk 1);
11. komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete
piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 20.12.2006, lk 5);
12. komisjoni 26. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 884/2007 erakorraliste meetmete kohta, millega peatatakse E
128 Red 2G kasutamine toiduvärvina (ELT L 195, 27.7.2007, lk 8);
13. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1332/2008, mis käsitleb toiduen
süüme ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1493/1999,
direktiivi 2000/13/EÜ, nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ ja määrust (EÜ) nr 258/97 (ELT L 354, 31.12.2008,
lk 7);
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14. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta
(ELT L 354, 31.12.2008, lk 16);
15. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1334/2008, mis käsitleb toiduai
netes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning
millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrusi (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 110/2008
ning direktiivi 2000/13/EÜ (ELT L 354, 31.12.2008, lk 34);
16. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/32/EÜ toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid ekstrahente käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
(ELT L 141, 6.6.2009, lk 3);
17. komisjoni 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/60/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate magusainete puhtuse erikriteeriumid (ELT L 158, 18.6.2008, lk 17);
18. komisjoni 27. augusti 2008. aasta direktiiv 2008/84/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate
lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) puhtuse erikriteeriumid (ELT L 253, 20.9.2008, lk 1);
19. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse
menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004 (ELT L 152,
16.6.2009, lk 11).”

22.12.2010

22.12.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

V LISA
Põllumajanduskokkuleppe 11. lisa 10. liite V peatükki muudetakse järgmiselt:
1) Punkti 1 A osa alapunktid 3, 6, 7, 8, 9 ja 14 jäetakse välja.
2) Punkti 1 A osale lisatakse järgmised alapunktid:
„31. komisjoni 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/60/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate magusainete
puhtuse erikriteeriumid (ELT L 158, 18.6.2008, lk 17);
32. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta
(ELT L 354, 31.12.2008, lk 16);
33. komisjoni 27. augusti 2008. aasta direktiiv 2008/84/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate lisaainete
(välja arvatud värv- ja magusainete) puhtuse erikriteeriumid (ELT L 253, 20.9.2008, lk 1).”

VI LISA
11. lisa 11. liide asendatakse järgmisega:
„11. liide
Kontaktpunktid
1. Euroopa Liit:
The Director
Animal Health and Welfare
Directorate-General for Health and Consumers
European Commission, B-1049 Brussels
2. Šveits:
Le Directeur
Office Vétérinaire Fédéral
CH-3003 Berne
Muud olulised kontaktid:
Le Chef de division
Office Fédéral de la Santé Publique
Division sécurité alimentaire
CH-3003 Berne”
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III
(Muud aktid)

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND
EFTA JÄRELEVALVEAMETI OTSUS
nr 291/10/COL,
7. juuli 2010,
mis käsitleb heakskiidetud vööndite tunnustamist Norras seoses Bonamia ostreae ja Marteilia
refringens’iga
EFTA JÄRELEVALVEAMET,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, eriti selle
artiklit 109 ja protokolli nr 1,

võttes arvesse EFTA riikide vahelist lepingut, millega asutatakse
EFTA järelevalveamet ja kohus, eriti selle artikli 5 lõike 2 punkti
d ja protokolli nr 1,

võttes arvesse EMP lepingu I lisa I peatüki punktis 4.1.5a nime
tatud õigusakti, nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiivi
2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomater
vishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide
ennetamise ja tõrje kohta, (1) nagu seda on kohandatud EMP
lepingu protokolliga nr 1, eriti kõnealuse direktiivi artiklit 53,

Norra kinnitas 23. aprilli 2010. aasta kirjaga (juhtum
nr 554681) järelevalveametile, et Lõuna-Norras Aust-Agderi
maakonnas ei saa välistada austritel Bonamia ostreae nakkuse
esinemist ning seega ei ole võimalik veenvate tõenditeta põhjen
dada kõnealuse piirkonna puhul kontroll- ja järelevalvevööndi
staatuse tühistamist.

Direktiivi 2006/88/EÜ artikli 53 lõikes 3 sätestatakse, et kui
episootiline uuring kinnitab, et nakkusjuhtumi esinemine on
väga tõenäoline, võetakse liikmesriigi, kalakasvatustsooni või
-piirkonna taudivaba staatus tagasi samas korras, mida kasutati
taudivaba staatuse andmisel. Norra teostatud epidemioloogilise
uuringu tulemuste ning Norra Riikliku Veterinaariainstituudi ja
ühenduse referentlaboratooriumi vaheliste arutelude tulemuste
alusel jõudis järelevalveamet seisukohale, et Lõuna-Norras
Aust-Agderi maakonnas on täidetud taudivaba staatuse tagasi
võtmiseks vajalikud tingimused.

Sellest tulenevalt tuleks otsus nr 225/04/COL kehtetuks tunnis
tada.
ning arvestades järgmist:

EFTA järelevalveamet tunnistas 9. septembri 2004. aasta otsu
sega nr 225/04/COL kogu Norra rannikuala Bonamia ostreae ja
Marteilia refringens’i suhtes heakskiidetud vööndiks.

Käesolevas otsuses esitatud meetmed on kooskõlas EFTA järele
valveametit abistava EFTA veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Norra teavitas järelevalveametit 3. juunil 2009. aastal elektron
kirjaga, et Lõuna-Norras Aust-Agderi maakonnas tuvastati
austritel Bonamia ostreae nakkusjuhtum ning et mõjutatud piir
konna suhtes kehtestati kontroll- ja järelevalvevöönd.
(1) ELT L 328, 24.11.2006, lk 14, ning EMP kaasanne nr 32,
17.6.2010, lk 1. Kõnealust direktiivi ei ole norra keeles veel aval
datud.

Artikkel 1
Norras asuvad Bonamia ostreae ja Marteilia refringens’i osas heaks
kiidetud vööndid on loetletud lisas.
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Artikkel 5

Artikkel 2
Otsus nr 225/04/COL tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

Ainult otsuse ingliskeelne tekst on autentne
Brüssel, 7. juuli 2010

Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub 7. juulil 2010.

EFTA järelevalveameti nimel
Artikkel 4
Käesolev otsus on adresseeritud Norrale.

eesistuja

kolleegiumi liige

Per SANDERUD

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

LISA
1. Kogu Norra rannikuala on Marteilia refringens’i osas heakskiidetud vöönd.
2. Kogu Norra rannikuala on Bonamia ostreae osas heakskiidetud vöönd, välja arvatud
— Aust-Agderi maakond Lõuna-Norras.

Sisukord (jätkub)

III

Muud aktid

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND
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EFTA järelevalveameti otsus nr 291/10/COL, 7. juuli 2010, mis käsitleb heakskiidetud vööndite
tunnustamist Norras seoses Bonamia ostreae ja Marteilia refringens’iga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tellimishinnad aastal 2010 (ilma käibemaksuta, sisaldavad tavalise saatmise kulusid)
Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

1 100 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria paberkandjal +
CD-ROMil aastane väljaanne

ELi 22 ametlikus keeles

1 200 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja L-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

770 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria igakuiselt ja kumulatiivselt
CD-ROMil

ELi 22 ametlikus keeles

400 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja lisa (S-seeria – avalikud hanked ja
pakkumismenetlused) CD-ROMil, kaks väljaannet nädalas

mitmekeelne:
ELi 23 ametlikus keeles

300 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja C-seeria – värbamiskonkursid

konkursside keeled

50 eurot aastas

Euroopa Liidu Teatajat saab tellida Euroopa Liidu 22 ametlikus keeles. Teataja on jaotatud L-seeriaks (õigusaktid)
ja C-seeriaks (teave ja teatised).
Iga keeleversioon tuleb tellida eraldi.
Vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 920/2005, mis avaldati ELTs L 156 18. juunil 2005 ja milles sätestatakse, et
Euroopa Liidu institutsioonid ei ole ajutiselt kohustatud koostama ja avaldama kõiki õigusakte iiri keeles, müüakse
ELT iirikeelseid väljaandeid eraldi.
Euroopa Liidu Teataja lisa (S-seeria – avalikud hanked ja pakkumismenetlused) tellimus sisaldab kõiki 23 keeleversiooni ühel mitmekeelsel CD-ROMil.
Soovi korral saab koos Euroopa Liidu Teataja tellimusega mitmesuguseid Euroopa Liidu Teataja kaasandeid.
Kaasannete ilmumisest teavitatakse tellijaid teadaande vahendusel, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
CD-ROM asendatakse 2010. aasta jooksul DVDga.

Müük ja tellimused
Erinevate tasuliste perioodikaväljaannete tellimusi, k.a Euroopa Liidu Teataja tellimust, saab vormistada meie
edasimüüjate kaudu. Edasimüüjate nimekiri on kättesaadav järgmisel veebilehel:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_et.htm

EUR-Lexi (http://eur-lex.europa.eu) kaudu pakutakse otsest ja tasuta juurdepääsu Euroopa Liidu
õigusaktidele. Nimetatud veebilehel saab tutvuda Euroopa Liidu Teatajaga ning ka lepingute,
õigusaktide, kohtupraktika ja ettevalmistatavate õigusaktidega.
Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab veebilehelt http://europa.eu
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