Euroopan yhteisöjen

virallinen lehti

L 156
40 . vuosikerta
13 . kesäkuuta 1997

Lainsäädäntö

Suomenkielinen laitos

Sisältö

ISSN 1024-3038

I

Säädökset, jotka on julkaistava

Komission asetus (EY) N:o 1063/97 , annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997 , tiet
tyjen hedelmien ja vihannesten tuonnin lisätullien soveltamisen käynnistä
vistä määristä

1

* Komission asetus (EY) Nro 1064/97 , annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997 , tiet
tyjä kolmansista maista tuotavia hedelmiä ja vihanneksia koskevasta tuonti
todistusjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1556/96 muuttamisesta

3

* Komission asetus (EY) Nro 1065/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997 ,
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 2081 /92 17 artiklassa säädetyn menettelyn
mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekiste
röinnistä annetun asetuksen (EY) Nro 1107/96 liitteen täydentämisestä (')

5

* Komission asetus (EY) Nro 1066/97 , annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997 , poik
keuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Belgiassa
annetun asetuksen (EY) Nro 581 /97 muuttamisesta kolmannen kerran

7

* Komission asetus (EY) Nro 1067/97 , annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997 , poik
keuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Alanko
maissa annetun asetuksen (EY) Nro 413/97 muuttamisesta kuudennen kerran

8

* Komission asetus (EY) Nro 1068 /97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997 ,
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja
alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) Nro 2081 /92
liitteen II muuttamisesta

10

(') ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

(jatkuu kääntöpuolella)

2

FI

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

Sisältö (jatkuu)

* Komission asetus (EY) N:o 1069/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,

väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Egyptistä, Intiasta ja Pakista
nista peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa 11
Komission asetus (EY) N:o 1070/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, maito- ja
maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

34

Komission asetus (EY) N:o 1071 /97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, kokonaan
hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o
1629/96 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

42

Komission asetus (EY) N:o 1072/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, kokonaan
hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäis

vientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1630/96 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana

43

Komission asetus (EY) N:o 1073/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, asetuksessa

(EY) N:o 1631 /96 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun
keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin vientitukea
koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta

44

Komission asetus (EY) N:o 1074/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, asetuksessa
(EY) N:o 530/97 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää pitkäjyväistä koko
naan hiottua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista

45

Komission asetus (EY) Nro 1075/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, tuonnin
kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 46
Komission asetus (EY) Nro 1076/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, tiettyjen
maitotuotteiden vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja sen
määrittämisestä, missä määrin jätetyt vientitukihakemukset voidaan jakaa
48
Komission asetus (EY) Nro 1077/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, vilja-alan
vientimaksun vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) Nro 978 /97 kumoamisesta

50

Komission asetus (EY) Nro 1078 /97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, viljojen sekä
vehnän ja rukiin hienojen jauhojen , rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovel
lettavien tukien vahvistamisesta

51

Komission asetus (EY) Nro 1079/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, viljojen
tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

53

II

Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Komissio
97/367/ EY:

* Komission päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 1997 , jossa todetaan , että
maantieteellisten alueiden hyödyntämistä öljyn tai kaasun etsimiseksi tai
talteen ottamiseksi ei pidetä Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetun
neuvoston direktiivin 93 /38 / ETY 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakoh

dassa tarkoitettuna toimintana ja että tällaista toimintaa harjoittavien yksik
öiden ei Yhdistyneessä kuningaskunnassa katsota toimivan direktiivin 2
artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin erityis- tai yksinoikeuksin (') 55

(') ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI
(jatkuu kolmannella kansisivulla)

Sisältö (jatkuu)

97/368/EY:
* Komission päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1997, tiettyjä Kiinasta peräisin
olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä (')

57

Oikaisuja

* Tietyistä yhteisön tullikoodeksista (ETY) Nro 2913/92 soveltamista koskevista säännök
sistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93
oikaisu ( EYVL N:o L 253, 11.10.1993)
*

Oikaistaan komission asetus ( EY) N:o 1053/97 , annettu 10 päivänä kesäkuuta 1997 ,
tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen
yksikköarvojen vahvistamisesta (EYVL N:o L 154, 12.6.1997)

59

* Oikaistaan komission päätös 97/333/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 1997, Euroopan
maatalouden ohjaus - ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta varainhoitovuonna 1993
rahoitettuja menoja koskevien jäsenvaltioiden tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä
( EYVL Nro L 139, 30.5.1997)

59

(') ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

59

13. 6. 97

I FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Nro L 156/ 1

I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1063/97,
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,

tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuonnin lisätullien soveltamisen käynnistä
vistä määristä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

edellä mainittujen ehtojen mukaisesti käynnistävät määrät
on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä mainituille

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä
markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun
neuvoston asetuksen (EY) Nro 2200/96 (') ja erityisesti sen
33 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo, että

lisätuontitullien soveltamista hedelmä- ja vihannesalalla
koskevan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskoh
taisista säännöistä 30 päivänä heinäkuuta 1996 annetun
komission asetuksen (EY) Nro 1 555/96 (2) 2 artiklassa
säädetään käynnistävien määrien ja jaksojen vahvistami
sesta,

tasoille vastaaviksi jaksoiksi,

lisätullin käynnistävä määrä on jo vahvistettu tomaattien
osalta komission asetuksella (EY) Nro 2351 /96 (4) ja kirsi
koiden osalta asetuksella (EY) Nro 905/97 (*),
hedelmien ja vihannesten hallintokomitea ei ole antanut

lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan asetuksen (EY) Nro 1555/96 2 artiklassa
tarkoitetut tuonnin lisätullin käynnistävät määrät markki
nointivuodelle

1997/ 1998

liitteessä

olevan

taulukon

mukaisesti .

maataloussopimuksen (3) 5 artiklan 4 kohdassa määrätään
ehdot, joiden nojalla komissio vahvistaa lisätullin käynnis
tävät määrät tietyille hedelmille ja vihanneksille; 5
artiklan 6 kohdan mukaan käynnistysjaksot voidaan
vahvistaa helposti pilaantuvien ja kausiluonteisten tuot
teiden ominaisuuksien perusteella,

2 artikla

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

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

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 297, 21.11.1996, s. 1

(2) EYVL N:o L 193, 3.8.1996, s. 1

3 EYVL N:o L 336, 23.12.1994, s. 22

(4) EYVL N:o L 320, 11.12.1996, s. 13
O EYVL N:o L 130, 22.5.1997, s. 10
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Käynnistävät
Käynnistysjaksot

CN-koodi

Tavaran kuvaus

määrät

(tonneina)
0707
0707
0707
0707

00
00
70
00

35
40
10
15

1.11.-30.4.

34 876

0805 10 61

1.12. — 31.5.

1 115 541

0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805

10
10
10
10
10
10
10
10

0805
0805
0805
0805
0805
0805

10 21

10
10
10
10
10

Kurkut

Tuoreet, makeat appelsiinit

65
69
01
05
09
11
15
19
25
29
31
33
35

0805 20 33

1.1 1 . — helmikuun loppu

68 300

0805 20 35

Mandariinit, tangeriinit, satsumat, wilkingit ja
muut vastaavat sitrushybridit mukaan lukien

0805 20 37
0805 20 39
0805 20 13

0805 20 15
0805 20 17
0805 20 19

ex 0805 30 30

1.9.-30.11 .

64 349

1.12.-31.5.

32 718

21.7, — 20.11 .

29 849

Sitruunat

ex 0805 30 40

ex 0805 30 40
0805 30 20

0806 10 40
0806 10 50

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet
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N:o L 156/3

KOMISSION ASETUS EY) N:o 1064/97,
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,

tiettyjä kolmansista maista tuotavia hedelmiä ja vihanneksia koskevasta tuontito
distusjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) Nro 1556/96 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

hedelmien ja vihannesten hallintokomitea ei ole antanut

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajssa,

sen ,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä
markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun
neuvoston asetuksen (EY) Nro 2200/96 f ) ja erityisesti sen

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

31 artiklan 2 kohdan ,
1 artikla

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (EY) Nro 1 556/96 (2), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 906/97 (3),
otettiin käyttöön kolmansista maista tuotavia hedelmiä ja
vihanneksia koskeva tuontitodistusjärjestelmä ja vahvistet
tiin luettelo kyseiseen järjestelmään kuuluvista tuotteista,

Korvataan asetuksen (EY) Nro 1556/96 liite tämän

kyseisten tuotteiden markkinatilanteen tarkastelun perus

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

teella olisi muutettava luetteloa järjestelmään kuuluvista
tuotteista, ja

asetuksen liitteellä .

2 artikla

sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 297, 21.11.1996, s. 1
(2) EYVL Nro L 193, 3.8.1996, s. 5

V) EYVL Nro L 130, 22.5.1997, s. 12

N:o L 156/4
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Jakso

CN-koodi

0702 00 40

1 päivästä lokakuuta 31 päivään maaliskuuta

Tavaran kuvaus

Tomaatit (')

0702 00 45
0702 00 50
0702 00 15

0702 00 20

1 päivästä huhtikuuta 30 päivään syyskuuta

0702 00 25
0702 00 30
0702 00 35

0707 00 35

1 päivästä marraskuuta 30 päivään huhtikuuta

Kurkut

1 päivästä joulukuuta 31 päivään toukokuuta

Appelsiinit

1 päivästä marraskuuta helmikuun loppuun

Mandariinit, tangeriinit, satsumat,
wilkingit
ja
muut
vastaavat
sitrushybridit mukaan lukien

1 päivästä syyskuuta 30 päivään marraskuuta

Sitruunat

0707 00 40

0707 00 10
0707 00 15

0805 10 61
0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

65
69
01
05
09
11
15
19
21
25
29
31
33
35

0805 20 33
0805 20 35
0805 20 37
0805
0805
0805
0805
0805

20
20
20
20
20

39
13
15
17
19

ex 0805 30 30
ex 0805 30 40

0805 30 20

1 päivästä joulukuuta 31 päivään toukokuuta

0806 10 40

21 päivästä heinäkuuta 20 päivään marraskuuta

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

21 päivästä toukokuuta 10 päivään elokuuta

Kirsikat

1 päivästä toukokuuta 30 päivään kesäkuuta

Omenat

0806 10 50

0809 20 31
0809
0809
0809
0809
0809
0809

20
20
20
20
20
20

39
41
49
51
59
61

0809 20 69

ex 0808 10 61
ex 0808 10 63
ex 0808 10 69

(') Lukuun ottamatta Marokosta peräisin olevia tomaatteja.
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Nro L 156/ 5

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1065/97,
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukai
sesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä
annetun asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteen täydentämisestä
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten
suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) Nro 2081 /92 ('), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) Nro 535/97 (2), ja erityisesti
sen 17 artiklan 2 kohdan ,

nimitys "Speck dell Aito Adige" koskee raja-aluetta, joka
on lisäksi kaksikielinen; näissä olosuhteissa sovelletaan 5

artiklan 5 kohtaa, jolloin kyseiset jäsenvaltiot ovat neuvo
telleet keskenään ja päässeet yksimielisyyteen; tämän
vuoksi tämä jo italian kielellä rekisteröity nimitys on
rekisteröitävä myös saksan kielellä, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maantieteel
listen nimien ja alkuperänimitysten hallintokomitean
lausunnon mukaiset,

sekä katsoo, että

tiettyjen jäsenvaltioiden asetuksen (ETY) Nro 2081 /92 17
artiklan mukaisesti ilmoittamiin nimityksiin on pyydetty
lisätietoja sen varmistamiseksi , että nämä nimitykset ovat
kyseisen asetuksen 2 ja 4 artiklan mukaiset; näiden lisätie
tojen tarkastelu osoittaa, että nämä nimitykset ovat
kyseisten artiklojen mukaiset; tämän vuoksi ne on tarpeen
rekisteröidä ja lisätä komission asetuksen (EY) Nro
11 07/96 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 123/97 (4), liitteeseen,
kolmen uuden jäsenvaltion liittymisen seurauksena
asetuksen (ETY) Nro 2081 /92 17 artiklassa säädetty
kuuden kuukauden määräaika alkaa niiden liittymispäi
västä; tietyt näiden jäsenvaltioiden ilmoittamat nimitykset
ovat kyseisen asetuksen 2 ja 4 artiklan mukaiset ja ne on
rekisteröitävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :
1 artikla

Täydennetään asetuksen (EY) N:o 1107/96 liite tämän
asetuksen liitteessä olevilla nimityksillä .
2 artikla

Rekisteröidään nimitys "Speck dell Aito Adige" saksan
kielellä : "Südtiroler Markenspeck" tai "Sudtiroler Speck".
3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa .
Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
(-1)
(4

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

208 , 24.7.1992, s. 1
83, 25.3.1997, s. 3
148 , 21.6.1996, s. 1
22, 24.1.1997, s. 19

N:o L 156/6
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A) PERUSTAMISSOPIMUKSEN LIITTEESSÄ II MAINITUT IHMISRAVINNOKSI TARKOI
TETUT TUOTTEET

Lihajalosteet
ITALIA

"— Prosciutto di Norcia (SMM)"
ITÄVÄLTÄ

"— Tiroler Speck (SMM)"
Juustot
ITÄVALTA

"— Tiroler Bergkäse (SAN)
— Vorarlberger Alpkäse (SAN)
— Vorarlbergfer Bergkäse (SAN)"
ALANKOMAAT

"— Boeren - Leidse met sleutels (SAN)(')

Muut eläinperäiset tuotteet (munat, hunaja, erilaiset maitotuotteet voita lukuun ottamatta)
RANSKA

"— Miel de Sapin des Vosges (SAN)

Oliiviöljyt
KREIKKA

"— Καλαμάτα ( Kalamata) (SAN)
— Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Kolymvari Hanion Kritis) (SAN) ( 2) (T
ITALIA

" Bruzio (SAN)
— Cilento (SAN)
— Colline Salernitane (SAN)
— Penisola Sorrentina (SAN)
Hedelmät, vihannekset ja viljat
KREIKKA
"— omenat

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως (Miia Delicious Pilafa de Tripoli) (SAN)"
RANSKA

"— Lentille verte du Puy (SAN)
ITALIA

"— Lenticchia di Castelluccio di Norcia (SMM)"
ITÄVÄLTÄ

"— Waldviertler Graumohn (SAN)".

(') Nimelle"Leidse" ei haeta suojaa .
(2) Nimelle "Χανίων" (Hanion) ei haeta suojaa .
(') Nimelle " Κρήτης" (Kritis) ei haeta suojaa.
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N:o L 156/7

KOMISSION ASETUS (EY) Nro 1066/97,
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,

poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Belgiassa
annetun asetuksen (EY) N:o 581 /97 muuttamisesta kolmannen kerran
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sen ,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjeste
lystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2759/75 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (2), ja
erityisesti sen 20 artiklan,
sekä katsoo, että

klassisen sikaruton puhjettua tietyillä Alankomaiden raja
vyöhykkeillä komission asetuksessa (EY) N:o 581 /97 (3),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o
1009/97 (4), on säädetty poikkeuksellisista sianlihamarkki
noiden tukitoimenpiteistä Belgiassa,
koska Alankomaissa esiintyy edelleen klassista sikaruttoa,
Belgian sianlihamarkkinoiden tukemiseksi toteutettavien
poikkeuksellisten toimenpiteiden päättyminen ei vaikuta
mahdolliselta piakkoin; tämän vuoksi on syytä pienentää
tukikelpoisten lihotussikojen vähimmäispainoa, jolloin
toimen menot vähenevät, sekä renderointilaitoksiin käsi

teltäviksi vietävien sikojen määrää, ja

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 581 /97 seuraavasti :

1 . Korvataan 1 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 1 ja 2
kohdassa ilmaisu " 120 kilogrammaa" ilmaisulla " 100
kilogrammaa".
2 . Korvataan 4 artiklan 2 kohdassa ilmaisu " 110 kilo

grammaa" ilmaisulla "90 kilogrammaa".
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 2 päivästä kesäkuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s . 1
(2) EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 105
O EYVL N:o L 87, 2.4.1997, s. 11

h) EYVL Nro L 145, 5.6.1997, s. 21
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1067/97,
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,

poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Alankomaissa
annetun asetuksen (EY) N:o 413/97 muuttamisesta kuudennen kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tettua soveltaa tämän asetuksen säännöksiä 2 päivästä
kesäkuuta 1997, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan

sen ,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjeste
lystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2759/75 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (2), ja

hallintokomitean lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

erityisesti sen 20 artiklan,

1 artikla

sekä katsoo, että

Muutetaan asetus (EY) N:o 413/97 seuraavasti :

klassisen sikaruton puhjettua tietyillä Alankomaiden
tuotantoalueilla tämän jäsenvaltion osalta on säädetty
poikkeuksellisista sianlihamarkkinoiden tukitoimenpi
teistä komission asetuksella (EY) N:o 413/97 f), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1031 /97 (4),

1 . Poistetaan 1 artiklan 3 kohdan viimeinen alakohta .

Alankomaiden viranomaisten määräämien eläinlääkinnäl

listen ja kaupallisten rajoitusten jatkumisen ja uusille
vyöhykkeille laajenemisen vuoksi on syytä suurentaa
niiden lihotussikojen, porsaiden ja nuorten porsaiden
määrää, jotka voidaan toimittaa toimivaltaisille viranomai
sille, jolloin poikkeuksellisia toimenpiteitä voidaan jatkaa
tulevina viikkoina,

lainsäädännön selkeyttämiseksi olisi aiheellista koota

yhteen liitteeseen tukikelpoisten eläinten määrää, jota on
muutettu useaan otteeseen sen jälkeen, kun asetusta (EY)
N:o 413/97 alettiin soveltaa 18 päivänä helmikuuta 1997,

2. Korvataan 4 artiklan 4 kohta seuraavasti :

"4.

Edellä 1 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu

tuki vahvistetaan tilalta lähdettäessä seuraavasti :

— 55 ecua eläimeltä sellaisten porsaiden osalta, joiden
keskipaino on erää kohden vähintään 25 kilogram
maa ,

— 47 ecua eläimeltä sellaisten porsaiden osalta, joiden
keskipaino on erää kohden enemmän kuin 24 kilo
grammaa, mutta vähemmän kuin 25 kilogrammaa,
— 40 ecua eläimeltä sellaisten nuorten porsaiden
osalta, joiden keskipaino on erää kohden vähintään
8 kilogrammaa,

— 38 ecua eläimeltä enintään 3 viikkoa vanhojen
hyvin nuorten porsaiden osalta."
3 . Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä .

on tarpeen lisätä hieman nuorille porsaille toimittamiseen
myönnettyä tukea, jotta eri porsasluokkien tukien välille
saadaan johdonmukainen järjestys,

2 artikla

poikkeuksellisten markkinatukitoimenpiteiden nopea ja

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

tehokas soveltaminen on yksi parhaista välineistä klassisen
sikaruton leviämisen estämiseksi; tämän vuoksi on oikeu

Sitä sovelletaan 2 päivästä kesäkuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 1
(2) EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 105
(■' EYVL N:o L 62, 4.3.1997, s. 26
4 EYVL N:o L 150 , 7.5.1997, s. 34
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LIITE

"LIITE I

Eläinten enimmäismäärä kokonaisuudessaan 18 päivästä helmikuuta 1997:

lihotussiat

1 050 000 eläintä

porsaat ja nuoret porsaat

1 630 000 eläintä

hyvin nuoret porsaat

500 000 eläintä"

N:o L 156/9
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KOMISSION ASETUS (EY N:o 1068/97 ,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkupe
ränimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen ( ETY) N:o 2081 /92 liitteen II
muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tässä asetuksesa säädetyt toimenpiteet ovat maantieteellisiä
merkintöjä ja alkuperänimityksiä käsittelevän komitean
lausunnon mukaiset,

sen ,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten
suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2081 /92 ('), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) Nro 535/97 (2), ja erityisesti
sen 1 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan ,
sekä katsoo, että

korkki ja kokenilli olisi lisättävä asetuksen (ETY) Nro
2081 /92 liitteesen II tiettyjen maataloustuottajien, joille
nämä tuotteet ovat merkittävä tulonlähde, odotusten täyt
tämiseksi; koska nämä tuotteet ovat maataloustuotteita ja
ottaen huomioon niiden yhteys tiettyihin maantieteelli
siin alueisiin, kyseiset tuottajat saavat esittää niistä
asetuksen (ETY) Nro 2081 /92 mukaisen rekisteröintihake
muksen , ja

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

Lisätään asetuksen (ETY) Nro 2081 /92 liitteeseen II
seuraavat tuotteet :

"— korkki

— kokenilli (jalostamaton eläinperäinen tuote)".
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan

Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa .
Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 208 , 24.7.1992, s. 1

h) EYVL N:o L 83, 25.3.1997, s. 3
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N:o L 156/ 11

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1069/97,
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,

väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Egyptistä, Intiasta ja Pakistanista
peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Koska valitukselle nimenomaisen tukensa anta
neiden yhteisön tuottajien määrä oli suuri, komissio
päätti käyttää otantamenetelmää ja lähetti kyselylo
makkeet yhteisön tuottajista valitulle edustavalle
otokselle sekä sai niiltä yksityiskohtaisia tietoja
johdanto-osan 56 — 61 kappaleessa esitetyllä tavalla.

(6)

Koska asianomaisista viejämaista olevien tuotta
jien/viejien määrä oli suuri, otantamenetelmää
käytettiin myös niiden osalta, ja komissio lähetti
kyselylomakkeet tuottajista/viejistä valitulle edusta
valle otokselle sekä sai niiltä yksityiskohtaisia
tietoja johdanto-osan 15 — 21 kappaleessa esitetyllä

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan

yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumi
sesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston
asetuksen (EY) Nro 384/96 ('), sellaisena, kuin se on
muutettuna 2 päivänä joulukuuta 1996 annetulla asetuk
sella (EY) N:o 2331 /96 (2), ja erityisesti sen 7 artiklan,
on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

tavalla .

sekä katsoo, että

(7)

Komissio lähetti kyselylomakkeet 14 tuojalle, joita
asian tiedettiin koskevan, ja sai vastaukset vain
kolmelta .

A. MENETTELY

Lisäksi

(1)

komissio

lähetti

kyselylomakkeet

28

suurelle vuodeliinavaatteiden ostajalle tukkukaup
piaat, vähittäiskauppiaat ja postimyyntiliikkeet
mukaan lukien niiden taloudellisten etujen

Komissio ilmoitti 13 päivänä syyskuuta 1996
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkais
tulla ilmoituksella (3) Egyptistä, Intiasta ja Pakista
nista peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodelii

huomioon ottamiseksi ja niihin sekä niiden osto
päätöksiin todennäköisesti kohdistuvien vaiku
tusten arvioimiseksi . Kyselyyn saatiin kuitenkin
vastaukset vain neljältä .

navaatteiden tuontia koskevan polkumyynnin
vastaisen menettelyn aloittamisesta ja käynnisti
asiassa tutkimuksen .

(8)

(2)

Menettely aloitettiin valituksen perusteella, jonka
EY:n puuvilla- ja liitännäistekstiiliteollisuuden
komitea (Eurocoton) oli jättänyt 30 päivänä heinä
kuuta 1996 yhteisön tuottajien puolesta, jotka edus
tivat suurinta osaa puuvillan tyyppisten vuodeliina
vaatteiden tuotannosta yhteisössä . Valituksen sisäl
tämät todisteet kyseisen tuotteen polkumyynnistä ja
siitä aiheutuvasta merkittävästä vahingosta katsot
tiin riittäviksi oikeuttamaan menettelyn aloittami
nen .

Komissio hankki ja tarkisti kaikki postimynnin ja
vahingon alustavan määrittelyn kannalta tarpeelli
sina pitämänsä tiedot ja suoritti tutkimuksia seuraa
vien otokseen kuuluvien yritysten toimitiloissa :

a) Yhteisön tuottajat
Saksa

— Bierbaum

Textilwerke

GmbH & Co

KG,

Borken

— Irisette GmbH & Co KG , Zell im Wiesental

(3)

Komissio antoi menettelyn aloittamisen virallisesti
tiedoksi niille tuottajille/viejille ja tuojille, joita
asian tiedettiin koskevan, sekä niitä edustaville

järjestöille, viejämaiden edustajille ja valituksen

— Gunter Meckelholt GmbH, Bocholt

— Wilh . Wulfing GmbH & Co. Borken
— Luxorette GmbH, Wendlingen

tekijöille.
Ranska

(4)

Asiasta kiinnostuneille osapuolille annettiin tilai
suus esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää saada
tulla kuulluiksi . Useat asianomaisten maiden tuotta

jat/viejät sekä yhteisön tuottajat, kauppiaat ja yksi
kuluttajajärjestö esittivät kantansa kirjallisesti.
Kaikille

asianmukaisen

pyynnön

esittäneille

osapuolille annettiin mahdollisuus tulla kuulluiksi.
(') EYVL N:o L 56, 6.3.1996, s. 1
(2) EYVL N:o L 317, 6.12.1996, s . 1
P) EYVL N:o C 266, 13.9.1996, s. 2

— Société

Industrielle

Mulliez

Freres

Roubaix

— Hacot Colombier SA, Houplines
— Ets Vanderschooten, Nieppe

— Joseph Hacot SA, La Gorgue
— Groupe Fremaux SA, Haubourdin
— C Bera SA, Noyelles-sur-Seine
— Jalla SA Pariisi

SA,

N:o L 156/ 12
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Vuodeliinavaatteiden tuotannossa käytetyt puuvillan
tyyppisistä kuiduista valmistetut kankaat yksilöi
dään kahden numeroparin avulla. Ensimmäinen
pari osoittaa sekä loimena että kuteena käytettyjen
lankojen numeron (tai painon). Toinen pari osoittaa

Italia

—
—
—
—

Vincenzo Zucchi SpA, Milano
Bassetti SpA, Milano
Bossi SpA, Mortara
Gabel Industria Tessile SpA, Rovellasca

säikeiden lukumäärän senttimetriä tai tuumaa kohti
sekä loimen että kuteen osalta .

Portugali

Kankaat ovat valkaistuja, värjättyjä tai painettuja.
Sen jälkeen ne on leikattu ja ommeltu eri kokoi

— Lameirinho Indústria Têxtil SA, Pevidem

siksi

b) Tuottajat / viejät

— Damietta Spinning & Weaving Co, Damietta

Vaikka

— El

toisistaan

and Selected Textiles Co

— Orient Linen & Cotton Co, Alexandria

— Stephanie Textile, Kairo
Intia

— Anglo French Textiles, Pondicherry
( 11 )

— Madhu International, Ahmedabad

— Omkar Exports, Ahmedabad
— Prakash Cotton Mills Ltd, Bombay

— The Bombay Dyeing & Manufacturing Co
Ltd, Bombay

( 12)

Pakistan

— Al-Abid Silk Mills Ltd, Karachi

— Al-Abid Export (Pvt) Ltd, Karachi
— Al-Karam Textile Mills (Pvt) Ltd, Karachi
— Fateh Textile Mills, Hyderabad

Farooq

Textile

Mills

Ltd,

Karachi

tuotetyypit

kudontarakenteen ,

poikkeavat
kankaan

Komissio tutki, olivatko yhteisön tuotannonalan
tuottamat ja yhteisön markkinoilla myydyt
puuvillan tyyppiset vuodeliinavaatteet sekä Egyp
tissä, Intiassa ja Pakistanissa tuotetut ja yhteisön
markkinoilla ja asianomaisten maiden kotimarkki
noilla myydyt puuvillan tyyppiset vuodeliinavaat

Tutkimus osoitti, että vaikka kankaiden viimeistely
menetelmät ovat erilaisia (valkaisu, värjäys, painan
ta), kaikkien viimeistelytapojen tuotteet ovat keske
nään korvattavissa ja kilpailevat keskenään yhteisön
markkinoilla. Tätä käsitystä tukee se seikka, että
vähittäiskauppiaat ostavat kaikentyyppisiä vuodelii
navaatteita (valkaistuja, värjättyjä ja painettuja).
Lisäksi todettiin , että yhtiesössä on valkaistujen
vuodeliinavaatteiden tuotantoa ja että tiettyjä tuotetyyppejä eivät käytä yksinomaan jotkut erityiset
käyttäjäryhmät.

( 14)

Komissio päätteli, että vaikka yhteisössä tuotettujen
tuotteiden ja yhteisöön vientiä varten myytyjen tai
asianomaisten maiden kotimarkkinoilla myytyjen
tuotteiden valikoimissa oli eroja, eri tyyppisten ja
eri laatuisten puuvillan tyyppisistä kuiduista valmis
tettujen vuodeliinavaatteiden pääasiallisissa ominai
suuksissa ja käyttötarkoituksissa ei ollut eroja. Siksi

— Barkat Limited, Brentford UK

Polkumyyntiä koskeva tutkimus käsitti 1 päivän
heinäkuuta 1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1996

(jäljempänä

'tutkimusajanjakso').

Vahinkoa koskeva tarkastelu käsitti vuoden 1992 ja

tutkimusajanjakson lopun välisen ajan .
B. TARKASTELTAVANA

OLEVA

TUOTE

JA

SAMANKALTAINEN TUOTE

1 . Tarkasteltavana oleva tuote

Menettely koksee puuvillan tyyppisistä kuiduista
puhtaina tai sekoitettuina keinokuitujen tai
pellavan kanssa valmistettuja vuodeliinavaatteita
valkaistuina, värjättyinä tai painettuina. Vuodeliina
vaatteisiin kuuluvat lakanat, pussilakanat ja tyynyn
päälliset, jotka on myyntiä varten pakattu joko erik

Tiettyjen asiasta kiinnostuneiden osapuolien edus
tajat pyysivät, että valkaistut vuodeliinavaatteet jätet
täisiin käsiteltävänä olevan menettelyn ulkopuolelle
siksi, että niitä ei olisi pidettävä samankaltaisena

( 13)

c) Etuyhteydessä oleva tuoja

seen tai sarjoiksi .

erilaisen

tuotteena . Ne väittivät, että valkaistut vuodeliina

— Gul Ahmed Textiles Mills Ltd, Karachi

( 10)

mahdolliset eri

vaatteet poikkeavat teknisesti painetuista ja/tai
värjätyistä vuodeliinavaatteista ja että ne eivät ole
korvattavissa yhteisön tuotannolla, joka keskittyy
painettuihin ja/tai värjättyihin vuodevaatteisiin, ja
että niillä on eri loppukäyttäjät (sairaalat ja hotellit).

— Excel Textile Mills Ltd, Karachi

ajan

lakanoiksi,

teet samankaltaisia tuotteita.

— Nowrosjee Wadia & Sons Ltd, Bombay

välisen

sovitetuiksi

2. Samankaltainen tuote

— Madhu Industries Ltd, Ahmedabad

— Mohammad

lakanoiksi,

viimeistelyn, ulkonäön tai koon, pakkauksen ja
muiden ominaisuuksiensa puolesta, ne kaikki
muodostavat tätä menettelyä varten yhden tuotteen,
koska niillä on samat fyysiset ominaisuudet ja pää
asiassa sama käyttötarkoitus .

(STIA), Alexandria,

(9)

litteksi

pussilakanoiksi ja tyynynpäällisiksi . Valmis tuote on
myyntiä varten pakattu joko erikseen tai sarjoiksi .

Egypti
Nasr Wool

13 . 6 . 97

asianomaisten maiden kotimarkkinoilla myytäviksi

tarkoitetut ja vientiin tarkoitetut tuotetyypit sekä
yhteisössä tuotetut tuotetyypit katsottiin asetuksen

(EY) N:o 384/96 (jäljempänä 'perusasetus') 1
artiklan 4 kohdassa tarkoitetuiksi samankaltaisiksi
tuotteiksi .
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C. ALKUPERAMAISTA
OLEVIEN
VIEJIEN/
TUOTTAJIEN VALINTA OTOKSEEN

(21 )

Nro L 156/ 13

Komissio valitsi myös varalle yrityksiä, joita, vaikka
niiden olikin vastattava kyselylomakkeeseen, tutkit
taisiin vain siinä tapauksessa, että varsinaiseen otok
seen kuuluvia yrityksiä kieltäytyisi myöhemmässä
vaiheessa yhteistyöstä.

1 . Yleistä

( 15)

Näille yrityksille ilmoitettiin myös, että niiden
vientiin mahdollisesti sovellettava polkumyyntitulli
määritettäisiin perusasetuksen 9 artiklan 6 kohdan

Ottaen huomioon asianomaisten maiden viejien
suuren lukumäärän komissio päätti soveltaa otanta
mentelmää perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti .

säännösten mukaisesti , mikäli niitä ei valittaisi

varsinaiseen otokseen kuuluvan yrityksen tilalle,
missä tapauksessa niihin tultaisiin soveltamaan
omaa polkumyyntimarginaalia ja yksilöllistä tullia.

Jotta komissio voisi päättää otoksen valinnasta,
viejiä ja niiden puolesta toimivia edustajia pyydet
tiin perusasetuksen 17 artiklan 2 kohdan mukai
sesti

ilmoittautumaan

kolmen

viikon

kuluessa

menettelyn aloittamisesta ja antamaan perustiedot
viennin ja kotimaan myynnin liikevaihdostaan ,
harjoittamansa tuotannon vaiheista sekä kaikkien
kanssaan etuyhteydessä olevien vuodeliinavaate
alalla toimivien yritysten nimet ja tiedot niiden
toiminnasta . Komissio otti tämän asian puitteissa
yhteyttä myös asianomaisten maiden viranomaisiin .

4. Otokseen kuulumattomien yritysten yksi
löllinen tarkastelu

(22)

Seitsemän yhteistyössä toimivaa otokseen kuuluma
tonta yritystä pyysi yksilöllisen polkumyyntimargi
naalin määrittämistä ja liitti tähän pyyntöönsä
vastauksen kyselylomakkeeseen tätä tarkoitusta
varten säädetyssä määräajassa . Perusasetuksen 17

2. Otoksen alustava valinta

artiklan 3 kohdan mukaisesti niiden pyyntöjä ei
kuitenkaan voitu hyväksyä tarkasteltavana olevassa
menettelyssä, koska viejiä oli niin paljon, että yksi

Ilmoittautuneet sekä pyydetyt tiedot kolmen viikon
kuluessa toimittaneet ja kyseistä tuotetta tutkimus
ajanjakson aikana yhteisöön vieneet yritykset
katsottiin yhteistyössä toimiviksi yrityksiksi ja otet

hankalia ja estäneet tutkimuksen loppuun saatta
misen hyvissä ajoin . Asianomaisille seitsemälle
yritykselle annettiin tätä koskeva tieto.

lölliset

( 16)

tarkastelut

olisivat

olleet

kohtuuttoman

tiin huomioon otosta valittaessa.

Nämä yritykset edustivat noin 100, 82 ja 77

D. POLKUMYYNTI

prosenttia samassa järjestyksessä Egyptistä, Intiasta
ja Pakistanista yhteisöön suuntautuvasta kokonais
viennistä .

1 . Normaaliarvo

( 17)

Yrityksille, joita ei lopullisessa valinnassa sisällytetty
otokseen, ilmoitettiin, että niiden vientiin mahdol

lisesti sovellettava polkumyyntitulli laskettaisiin
perusasetuksen 9 artiklan 6 kohdan säännösten
mukaisesti, eli niin, että se ei ylittäisi otokseen
kuuluvien yritysten osalta määritetyn polkumyynti
marginaalin painotettua keskiarvoa.

( 18)

a) Intia
(23)

Perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti
komissio tutki ensin, oliko kunkin viejän/tuottajan
puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden koti
markkinoiden

kulutukseen

tarkoitettu

kokonais

myynti edustava, eli oliko kyseisen myynnin koko
määrä vähintään viisi prosenttia vastaavan tuotteen
yhteisöön vietäväksi tapahtuvasta koko myynnistä .

Yritykset, jotka eivät ilmoittautuneet kolmen viikon
määräajassa, katsottiin yhteistyöhön osallistumatto
miksi yrityksiksi .

Tämä arvio paljasti, että vain yhden viejän/tuottajan
puuvillan tyyppisten vuodeliinavaattieden myynti
kotimarkkinoiden kulutukseen oli edustava tutki

3 . Otoksen valinta

( 19)

Otoksen valinta suoritettiin kaikkien asianomaisten
maiden osalta niiden yritysten edustajien, järjes
töjen ja/tai hallitusten kanssa sovitulla tavalla.

(20)

Otokseen valituille ja tutkimuksen kuluessa täysin
yhteistyössä toimineille yrityksille määritettiin
kullekin oma polkumyyntimarginaali ja yksilöl
linen tulli .

musajanjakson aikana.

(24)

Sen jälkeen komissio tutki, olivatko yhteisöön
tuotujen eri tuotetyyppien kotimarkkinoiden kulu
tukseen tapahtuneen myynnin määrät edustavia.

Tässä yhteydessä komissio päätteli , että kotimarkki
noiden kulutukseen ja vientiä varten myydyt tyypit,
joiden koko, kudosrakenne, kankaan viimeistely ja
lopullinen ulkonäkö olivat samanlaiset, olivat
vertailukelpoisia tuotteita .

N:o L 156/ 14
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Tietyn tyypin kotimaan myynnin määrä katsottiin
riittävän edustavaksi, jos kyseisen tyypin myynnin

13 . 6 . 97

noilla ja vientiin myytyjä tyyppejä ei ollut mahdol
lista verrata asianmukaisesti keskenään .

määrä kotimarkkinoiden kulutukseen oli tutkimu

sajanjakson aikana vähintään viisi prosenttia vertai
lukelpoisen tyypin yhteisöön vietäväksi tapahtu

(29)

neen myynnin määrästä.

Ainoan yrityksen osalta, jonka koko kotimaan
myynnin määrä oli edutava, tämä arviointi osoitti,
että viittä yhteisöön vietyä puuvillan tyyppisten
vuodeliinavaatteiden tyyppiä oli tutkimusajanjakson
aikana myyty edustavat määrät myös kotimarkki

muodostetun arvon perusteella perusasetuksen 2
artiklan 3 kohdan mukaisesti .

Kohtuullisen voiton määrän määrittämistä varten

tutkittiin lisäksi niiden kolmen yrityksen osalta,
joiden koko myynti oli edustava, oliko myynti
tapahtunut
tavanomaisessa
kaupankäynnissä.

noiden kulutukseen .

(25)

Tämän jälkeen komissio tutki, voitiinko tämän
yrityksen kutakin viittä edustavaa tyyppiä katsoa
myydyn kotimaan markkinoilla tavanomaisessa
kaupankäynnissä perusasetuksen 2 artiklan 4

Kolmesta yrityksestä, joiden kotimarkkinoilla
tapahtunut myynti oli edustava, kahden osalta koti

markkinoiden kulutukseen myytyjen tyyppien
koko myynti todettiin tappiolliseksi (eli niitä
myytiin hinnoilla, jotka olivat alhaisempia kuin

kohdan mukaisesti .

tuotannon kustannukset lisättynä myynti-, hallinto
ja muilla kustannuksilla). Siksi katsottiin, että
asianomaisten kahden yrityksen myynti kotimark
kinoilla ei tapahtunut tavanomaisessa kaupankäyn
nissä eikä sitä sen vuoksi voitu käyttää 'kohtuullisen

Kyseisten viiden tyypin myynnin pääteltiin olleen
tappiollista, eli tapahtuneen hinnoilla, jotka olivat
alhaisempia kuin tuotannon kustannukset lisättynä
myynti-, hallinto- ja muilla kustannuksilla. Siksi
katsottiin, että näitä tyyppejä ei oltu myyty tavan
omaisessa kaupankäynnissä ja että kotimaan mark

määrän voittoa' määrittämisen perustana.

kinoilla sovelletut hinnat eivät olleet asianmu

(26)

Siksi kaikkien otokseen kuuluvien egyptiläisten
yritysten kaikkien yhteisöön vientiä varten
myytyjen tyyppien osalta normaaliarvo laskettiin
yhteisöön viedyille tyypeille laskennallisesti

kainen perusta normaaliarvon määrittämistä varten .

Kolmannen yrityksen osalta todettiin, että alle 80
prosenttia mutta yli kymmenen prosenttia koti

Kaikkien yritysten yhteisöön vietäväksi myymien
kaikkien tyyppien normaaliarvot oli siksi muodos
tettava laskennallisesti perusasetuksen 2 artiklan 3

maan markkinoilla myytyjen tyyppien koko
myynnin määrästä oli kannattavaa (eli myynti
tapahtui hinnoilla, jotka kattoivat tuotantokustan
nukset lisättynä myynti -, hallinto ja muilla kustan
nuksilla). Siksi myynnin katsottiin tapahtuneen
tavanomaisessa kaupankäynnissä ja tästä myynnistä

kohdan mukaisesti .

Laskennallisesti muodostettu arvo määritettiin lisää

saatua voittoa käytettiin normaaliarvon muodosta

mällä kunkin yrityksen viemien tyyppien tuotanto
kustannuksiin kohtuullinen määrä myynti-,
hallinto- ja muita kustannuksia sekä kohtuullinen

misessa laskennallisesti kaikille egyptiläisille yrityk
sille .

määrä voittoa.

(30)
Koska vain yhden yrityksen koko myynti kotimaan
markkinoiden kulutukseen oli edustava ja kotimaan
markkinoilla kannattavasti myytyjen tyyppien
osuus oli alle 80 prosenttia mutta yli kymmenen
prosenttia kotimaan myynnin koko määrästä, kaik
kien tutkimuksen kohteena olleiden yritysten osalta
normaaliarvon

laskennallisessa

liarvon muodostaminen laskennallisesti perustui
vietyjen tyyppien tuotantokustannuksiin lisättynä
sen omilla myynti-, hallinto- ja muilla kustannuk
silla sekä voitolla.

muodostamisessa

käytetyt myynti-, hallinto- ja muiden kustannuk
sien sekä voiton määrät olivat kyseisen yrityksen
vastaavasti maksamat ja saamat määrät perusase

(31 )

b) Egypti

(28)

Koko myynnin edustavuuden arviointi (katso
johdanto-osan 23 kappale) osoitti, että otokseen
kuuluvista neljästä yrityksestä kolmen puuvillan
tyyppisten vuodeliinavaatteiden myynti kotimarkki
noilla oli edustava tutkimusajanjakson aikana.
Vertailukelpoisuutta koskevien arviointiperusteiden
(katso johdanto-osan 24 kappale) mukaisesti
komissio päätteli, että yhdenkään kolmesta otok
seen kuuluvasta egyptiläisestä yrityksestä, joiden
myynti kotimarkkinoilla oli edustava, kotimarkki

Kahden muun yrityksen osalta, joiden myynti koti
markkinoilla oli edustava mutta ei ollut tapahtunut
tavanomaisessa kaupankäynnissä, normaaliarvon
muodostamisessa laskennallisesti käytettiin niiden
omia tuotantokustannuksia lisättynä myynti-,
hallinto- ja muilla kustannuksilla sekä sen yrityksen
voitolla, jonka kannattavan myynnin määrä koti

tuksen 2 artiklan 6 kohdan mukaisesti .

(27)

Näin ollen ainoan yrityksen osalta, jonka kyseisen
tuotteen kannattava myynti kotimarkkinoilla oli
tutkimusajanjakson aikana ollut riittävä, normaa

markkinoilla oli ollut riittävä .

(32)

Normaaliarvon

muodostamiseksi

laskennallisesti

yritykselle, jonka myynti kotimarkkinoilla ei ollut
edustava, komissio käytti sen omia kunkin viedyn
tyypin tuotantokustannuksia lisättynä niiden
yrityksten, joiden myynti kotimarkkinoilla oli ollut
edustava, tosiasiallisten kotimaan myynti-, hallinto
ja muiden kustannusten painotetulla keskiarvolla ja
sen yrityksen voitolla, jonka kannattavan myynnin
määrä kotimarkkinoilla oli ollut riittävä .
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c) Pakistan

tnn tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien
hintojen perusteella perusasetuksen 2 artiklan 8

Koko myynnin edustavuuden arviointi (katso
johdanto-osan 23 kappale) osoitti, että vain yhden
otokseen kuuluvan yrityksen puuvillan tyyppisten
vuodeliinavaatteiden myynti kotimarkkinoilla oli
edustava tutkimusajanjakson aikana.

kohdan mukaisesti .

(38)

vahvistaa.

3 . Vertailu

(39)

Normaaliarvon ja vientihinnan välisen tasapuolisen
vertailun

myytyjen tyyppien myynnin määrästä oli kannat

— Intia:

pakistanilaisille yrityksille.

— Egypti:

tomille asiakkaille . Näin ollen vientihinta vahvistet

mukautukset
merikuljetuksen,
pakkauskustannusten, luoton ja palk

— Pakistan : mukautukset tuontimaksujen ja välil
listen verojen,
merikuljetuksen,
maakuljetuksen, luoton ja palk
kioiden mukaisesti .

kustannusten sekä sen saaman voiton määrän .

Viejät/tuojat myivät puuvillan tyyppisiä vuodeliina
vaatteita yhteisön markkinoilla yleensä riippumat

mukautuksen tuontimaksujen ja
välillisten verojen , kuljetus- ja käsit
telykustannusten, merikuljetuksen,
kuljetusvakuutuksen, pakkauskustan
nusten, luoton ja palkkioiden mukai

kioiden mukaisesti;

Tällä perusteella komissio määritti laskennallisesti
muodostetun arvon lisäämällä kunkin yrityksen
viemien tyyppien tuotantokustannuksiin sille
yrityksille, jonka myynti kotimarkkinoilla oli edus
tava, aiheutuneiden myynti-, hallinto- ja muiden

(37)

asianmukaiset

sesti ;

misessa laskennallisesti kaikille otokseen kuuluville

2. Vientihinta

tehtiin

Oikaisut tehtiin seuraavasti :

tavaa (eli myynti tapahtui hinnoilla, jotka kattoivat
tuotantokustannukset lisättynä myynti-, hallinto ja
muilla kustannuksilla). Siksi myynnin katsottiin
tapahtuneen tavanomaisessa kaupankäynnissä. Näin
ollen tästä kannattavasta myynnistä maksettuja
myynti-, hallinto- ja muita kustannuksia ja siitä
saatua voittoa käytettiin normaaliarvon muodosta

yritykset eivät toimittaneet kirjanpidostaan riittäviä
tietoja todisteiksi, jotka olisivat oikeuttaneet poik
keamisen perinteisesti käytetystä kustannusten
jaosta, komissio jätti alustavasti hyväksymättä nämä
vaatimukset polkumyyntimarginaaleja laskiessaan .

varmistamiseksi

mukautukset tarvittavien oikaisujen muodossa
silloin, kun ne olivat hintojen vertailukelpoisuuteen
vaikuttavien erojen vuoksi perusasetuksen 2 artiklan
10 kohdan mukaisesit perusteltuja .

Sen yrityksen osalta, jonka myynti kotimarkkinoilla

kustannuksia olisi otettava normaaliarvoa laskennal
lisesti muodostettaessa huomioon . Koska nämä

olevalle

nusten, myös tullien ja verojen, ja voiton huomioon

oli edustava, todettiin, että alle 80 prosenttia mutta
yli kymmenen prosenttia kotimaan markkinoilla

Kaksi yritystä vaati, että tutkimusajanjakson aikana
Karachissa tapahtuneista suurista levottomuuksista
johtuneiden poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi
ei käyttämätöntä tuotantokapasiteettia vastaavia

etuyhteydessä

ottamiseksi niin, että luotettava vientihinta voitiin

artiklan 3 kohdan mukaisesti

(36)

kanssaan

yhteisön tuojalle. Etuyhteydessä olevan tuojan väli
tyksellä tapahtuneiden kauppojen osalta vientihin
toihin tehtiin oikaisut perusasetuksen 2 artiklan 9
kohdan mukaisesti tuonnin ja jälleenmyynnin
välisten kaikenlaisten tavallisesti kertyvien kustan

Vertailukelpoisuutta koskevien arviointiperusteiden
(katso johdanto-osan 24 kappale) mukaisesti
komissio päätteli, että yrityksen, jonka myynti koti
markkinoilla oli edutava, kotimarkkinoilla ja vien
tiin myytyjä tyyppejä ei ollut mahdollista verrata

Siksi kaikkien otokseen kuuluvien pakistanilaisten
yritysten kaikkien yhteisöön vientiä varten
myytyjen tyyppien osalta normaaliarvo laskettiin
yhteisöön viedyille tyypeille laskennallisesti
muodostetun arvon perusteella perusasetuksen 2

Yksi pakistanilainen viejä/tuoja myi kuitenkin osan
viennistään

asianmukaisesti keskenään .

(35)

N:o L 156/ 15

(40)

Intialainen viejä/tuottaja, jonka koko myynti koti
markkinoilla oli edustava, pyysi normaaliarvon
oikaisua 5 prosentilla kaupan portaan erojen
mukaisesti sen vuoksi, että vientimyynti yhteisön
jakelijoille tapahtuu paljon suurempina määrinä
kuin kotimarkkinoilla kolmen eri myyntikanavan
välityksellä tapahtuva myynti (merkkituotteiden
yksinoikeudella toimivat tukkukauppiaat, muut
tukkukauppiaat ja teollisuusasiakkaat).
Tämän pyynnön vuoksi komissio tutki, voitiinko
kyseinen oikaisu perusasetuksen 2 artiklan 10
kohdan nojalla sallia.
Määräerojen mukaisen oikaisun tekemiseen ei ollut
perusteita, koska mikään ei viitannut siihen, että
kotimaan markkinoilla toimivat jakelijat olisivat
hyötyneet alennuksista tai hyvityksistä niiden väit
teen mukaan ostamien suurempien määrien vuoksi .

Nro L 156/ 16
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Kaupan portaiden erojen mukaisesti ei myös voitu
tehdä oikaisua, koska asianomainen yritys rajoittui
viittaamaan kotimaan ja vientimarkkinoiden erilai
siin jakelukanaviin mutta ei osoittanut, että väitetty
vientihinnan ja normaaliarvon kaupan portaiden
ero olisi vaikuttanut hintojen vertailukelpoisuuteen,
mikä näkyy kotimaan markkinoilla kaupan eri
portaiden toiminta- ja hintatasojen jatkuvista ja

tava sillä perusteella, että tutkimusajanjakson ajalta
ei ollut todisteita mistään myyntihetkellä sovituista
maksuehdoista. Itse asiassa tutkimus osoitti, että

tavaroiden toimitus tapahtui aina maksun suoritta
misen jälkeen .

(45)

Kaikki

pakistanilaiset

viejät/tuottajat

vaativat

normaaliarvon oikaisua samankaltaiseen tuotteeseen

selvistä eroista .

(41 )
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fyysisesti sisältyvien materiaalien tuontimaksuja ja
tulleja vastaavasti silloin, kun tuote oli tarkoitettu
pakistanilaiseen kulutukseen , ja kyseiset tuonti
maksut ja tullit oli palautettu tarkasteltavana olevan
tuotteen viennin yhteydessä Pakistanin lainsää

Sama yritys pyysi myös normaaliarvon oikaisua
kymmenellä prosentilla merkin mainontakulujen
erojen mukaisesti sillä perusteella, että yritykselle
aiheutui
ylimääräisiä
myynninedistämiskuluja
myynnistä kotimaan yksinoikeudella toimiville
tukkukauppiaille, jollaisia ei aiheutunut sen vienti
myynnistä yhteisöön . Voidakseen arvioida, olivatko
kyseiset yhtiön mainontakulujen erot voineet
vaikuttaa hintojen vertailukelpoisuuteen, komissio
tarkasteli tälle yritykselle aiheutuneiden myynti-,
hallinto- ja muiden kulujen kokonaismäärää koti
markkinoilla yksinoikeudella toimiville vain merk
kituotteita ostaville tukkukauppiaille tapahtuneen
myynnin osalta ja havaitsi, että ne olivat samat kuin
kotimarkkinoilla muille tukkukauppiaille tapahtu
neen myynnin osalta, jotka ostivat vain merkit

dännön mukaisesti . Tutkimus osoitti kuitenkin, että

palautettujen tuontimaksujen ja tullien määrät
olivat suuremmat kuin käytetyistä raaka-aineista
aiheutuneisiin

kustannuksiin

tosiasiallisesti sisäl

tyvät osoitettavissa olevat määrät. Siksi oikaisu rajoi
tettiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan b
luetelmakohdan mukaisesti raaka-aineista aiheutu

neisiin

kustannuksiin

tosiasiallisesti

sisältyviin

määriin .

4. Polkumyyntimarginaalit

tömiä tuotteita. Lisäksi ei oltu toimitettu mitään

todisteita siitä, että asiakkaat olisivat maksaneet

jatkuvasti korkeampia hintoja merkkituotteista.
Koska asianomaisen yrityksen vienti yhteisöön
koski merkittömiä tuotteita, pääteltiin, että merkin
mainonnasta aiheutuvat kulut eivät olleet hintojen
vertailukelpoisuuteen vaikuttava tekijä. Näin ollen
torjuttiin myös kyseisen oikaisun tekeistä koskeva

a) Yleinen menettely
(46)

pyyntö.

(42)

Lopuksi olisi huomattava, että molempien pyydet
tyjen oikaisujen suuruuden määrittelyn (katso
johdanto-osan 40 ja 41 kappale) tueksi ei esitetty
mitään osoitettavissa olevia asiatietoja ja sen todet
tiin olevan korkeampi kuin asianomaiselle yrityk
selle tutkimusajanjakson aikana aiheutuneiden
myynti -, hallinto- ja muiden kulujen kokonais

osalta.

määrä .

(43)

b) Yritysryhmittymiä koskevat menettelyt

Kaikki intialaiset viejät/tuottajat vaativat oikaisua
vientimyyntiä varten myönnettyjen luottojen vuoksi
luotosta niille aiheutuneiden tosiasiallisten kustan

nusten perusteella. Koska perusasetuksen 2 artiklan
10 kohdan g luetelmakohdassa kuitenkin säädetään,
että oikaisu on tehtävä sillä edellytyksellä, että

myönnetty luotto on tekijä, joka on otettu
huomioon käytettäviä hintoja määritettäessä,
komissio laski tämän oikaisun myyntihetkellä

sovitun luoton perusteella, eli maksuehdon/päivien
lukumäärän

(44)

Yleensä laskennallisesti muodostettujen normaaliar
vojen tyyppikohtaista painotettua keskiarvoa verrat
tiin vientihintojen tyyppikohtaiseen painotettuun
keskiarvoon . Viiden pakistanilaisen viejän/tuottajan
osalta jokaiseen vientitapahtumaan liittyi kuitenkin
eri tuotetyyppi. Siksi näiden pakistanilaisten
viejien/tuottajien osalta verrattiin asianomaisille
yrityksille johdanto-osan 35 kappaleessa esitetyllä
tavalla määritettyjä yksittäisiä normaaliarvoja
johdanto-osan 37 ja 38 kappaleessa esitetyllä tavalla
määritetyihin yhteisöön suuntautuvan viennin
yksittäisiin hintoihin kunkin liiketapahtuman

sekä

vallitsevan

koron

mukaisesti

(47)

Komissio on noudattanut käytäntöä pitää keske
nään etuyhteydessä olevia tai samaan ryhmittymään
kuuluvia yrityksiä johdonmukaisesti yhtenä ainoana
yksikkönä ja sen vuoksi vahvistaa niille kaikille yksi
ainoa polkumyyntimarginaali. Yksilöllisten polku
myyntimarginaalien laskeminen voisikin rohkaista
kiertämään polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä ja
siten tehdä ne tehottomiksi antamalla keskenään

etuyhteydessä oleville tuottajille mahdollisuuden
ohjata yhteisöön suuntautuva vientinsä sen
yrityksen kautta, jonka yksilöllinen polkumyynti

laskettujen kulujen perusteella.

marginaali on alhaisin.

Intialainen viejä/tuottaja, jonka myynti kotimarkki

Tämän käytännön mukaisesti samaan ryhmitty
mään kuuluvia keskenään etuyhteydessä olevia
viejiä/tuojia kohdeltiin yhtenä ainoana yksikkönä,
jolle osoitettiin yksi ainoa polkumyyntimarginaali .

noilla oli edustava, vaati oikaisua kotimarkkinoiden

myyntiä varten myönnetystä luotosta aiheutuneiden
kustannusten mukaisesti . Tämä vaatimus oli torjut
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Samaan ryhmittymään kuuluville viejille/tuottajille
päätetiin laskea ensin yksityiskohtainen polku
myyntimarginaali. Sen jälkeen vahvistettiin näiden
polkumyyntimarginaalien painotettu keskiarvo,
joka osoitettiin ryhmittymälle kokonaisuutena.

Egypti

— Damietta Spinning & Weaving
Co
13,5 prosenttia
— El Nasr Wool and Selected

Textiles Co (STIA)
— Orient Linen & Cotton Co
— Stephanie Textile

c) Erityinen soveltaminen
(48)

N:o L 156/ 17

Pakistan

Edellä esitettyä menettelyä sovellettiin kahteen
intialaiseen ja kahteen pakistanilaiseen yritysryh
mittymään . Yhden intialaisen ja yhden pakistani
laisen ryhmittymän osalta kuitenkin katsottiin
kummastakin ryhmästä yhden yrityksen yhteisöön
suuntautuva vienti vähäpätöiseksi ja niitä ei otettu

— Al-Abid Silk Mills Ltd

— AI Abid Export (Pvt) Ltd
(Pvt) Ltd

Egyptin osalta suurin osa yhteistyössä toimivista
yrityksistä ( 13 yritystä 21:stä) on suoraan tai välilli
sesti valtion omistuksessa ja hallituksen valvon
nassa. Siksi johdanto-osan 47 kappaleessa mainitun
käytännön mukaisesti kaikkia näitä valtion omis
tamia yrityksiä kohdeltiin yhtenä ainoana yksik

— Fateh Textile Mills Ltd

2,6 prosenttia
7,9 prosenttia

— Gul Ahmed Textile
Mills Ltd

0,2 prosenttia

— Excel Textile Mills Ltd

Textile Mills Ltd

50)

Intia

Anglo French Textiles

e) Yhteistyössä toimivien otokseen kuulumatto
mien yritysten polkumyyntimarginaali
Yhteistyössä toimiville yrityksille, joita ei oltu
valittu otokseen (katso johdanto-osan 17 ja 21
kappale), vahvistettiin otokseen kuuluvien yritysten
keskimääräinen polkumyyntimarginaali, joka oli

— Intia
— Egypti

13,6 prosenttia
13,5 prosenttia
(valtion omistuksessa olevien
yritysten osalta)
— Egypti 13,0 prosenttia
(muiden yritysten osalta)
— Pakistan 6,5 prosenttia

51

osallistumattomien yritysten
f) Yhteistyöhön
polkumyyntimarginaali
Yhteistyöhön osallistumattomien yritysten osalta
polkumyyntimarginaali määritetiin käytettävissä
olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18
artiklan mukaisesti. Koska yhteistyöhön osallistu

27,3 prosenttia

The Bombay Dyeing & Manu
facturing Co Ltd

9,4 prosenttia

Nowrosjee Wadia & Sons Ltd

9,4 prosenttia

Madhu Industries Ltd

19,5 prosenttia

Madhu International

19,5 prosenttia

Omkar Exports

16,5 prosenttia

Prakash Cotton Mills Ltd

6,6 prosenttia

painotettu niiden yhteisöön suuntautuvan viennin
liikevaihdon perusteella. Perusasetuksen 9 artiklan
6 kohdan mukaisesti tätä keskimääräistä polku
myyntimarginaalia laskettaessa ei otettu huomioon
vahvistettuja vähimmäistason marginaaleja. Nämä
väliaikaiset polkumyyntimarginaalit ilmaistuna
prosentteina cif-tuontihinnasta yhteisön rajalla ovat:

d) Otokseen kuuluvien yritysten polkumyyntimar
ginaalit
Johdanto-osan 39 ja 46 — 48 kappaleessa kuvattu
vertailu osoitti polkumyynnin tapahtuneen kaik
kien tutkimuksen yhteydessä täysin yhteistyössä
toimivien yritysten osalta. Väliaikaiset polkumyyn
timarginaalit ilmaistuna prosentteina cif-tuontihin
nasta yhteisön rajalla ovat:

(vähimmäista
soa)
0,2 prosenttia
(vähimmäista
soa)

— Mohammed Farooq

könä .

(49)

8,2 prosenttia
8,2 prosenttia

— Al-Karam Textile Mills

laskelmia tehtäessä huomioon .

Otokseen valituista neljästä egyptiläisestä viejästä/
tuottajasta kolme oli valtion omistuksessa. Näille
kolmelle yritykselle laskettiin yksi painotettu keski
määräinen polkumyyntimarginaali ja sitä sovellet
tiin kaikkiin yhteistyössä toimiviin valtion omista
miin yrityksiin riippumatta siitä, oliko niitä tutkittu
vai ei. Neljännelle tutkitulle yritykselle laskettiin
yksilöllinen
polkumyyntimarginaali.
Lopuksi
yhteistyössä toimiville muille kuin valtion omista
mille yrityksille, jotka eivät kuulu otokseen, osoitet
tiin neljän otokseen kuuluvan yrityksen polku
myyntimarginaalien painotettu keskiarvo, joka oli
painotettu niiden yhteisöön suuntautuvan viennin
liikevaihdon perusteella.

13,5 prosenttia
13,5 prosenttia
9,1 prosenttia

3,9 prosenttia

mistaso

oli

korkea,

katsottiin

asianmukaiseksi

asettaa kunkin asianomaisen maan yhteistyöhön
osallistumattomien yritysten polkumyyntimargi
naali tasolle, joka oli kuhunkin otokseen kuuluvien
yritysten korkeimmaksi vahvistettu marginaali,
koska olisi yhteistyöhön osallistumattomuuden
suosimista olettaa, että ilmoittautumisen laimin

lyönneille viejille/tuojille osoitettava polkumyynti
marginaali on alhaisempi kuin korkein yhteistyössä
toimiville viejille/tuojille korkeimmaksi vahvistettu
marginaali.
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Nämä väliaikaiset polkumyyntimarginaalit ilmais
tuna prosentteina cif-tuontihinnasta yhteisön rajalla

Mainittuun

27,3 prosenttia

— Egypti
— Pakistan

13,5 prosenttia
8,2 prosenttia

joukkoon kuulumattoman

otokseen

valitun yrityksen osalta todettiin, että pääosa sen
tutkimusajanjaksona tapahtuneesta vuodeliinavaat
teiden myynnistä oli alkuperältään pakistanilaista ja
että vain vähäinen osa sen myynnistä oli yrityksen
omaa tuotantoa . Lisäksi vaikutti siltä, että yrityksen

ovat :

— Intia
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tuleva toiminta tulisi olemaan edelleen tuontiin

keskittynyttä. Tämä yritys, jonka pääasiallisen kiin
nostuksen kohteen katsottiin olevan selvästi muu

kuin vuodeliinavaatteiden yhteisössä tapahtuva
tuotanto, jätettiin siksi yhteisön tuotannonalan
ulkopuolelle.

E. YHTEISÖN TUOTANNONALA

(55)

1 . Yhteisön tuotannonalan määrittely

(52)

matta kaikkien tekevän vähemmän kuin olisi ollut

Poistettuaan valituksentekijöiden luettelosta seit
semän niiden joukkoon kuulumattomiksi todettua
yritystä komissio totesi jäljelle jääneiden yritysten
tuotannon muodostavan pääosan yhteisön vuodelii
navaatteiden tuotannosta ja täyttävän perusase

yhteisön tuotannonalan ulkopuolelle jättämisen
perusteeksi riittävä määrä, viejien asiaa koskevat
väitteet katsottiin liioitelluiksi ja epäluotettaviksi .
Näin ollen otoksesta tehtyjen päätelmien perus
teella otokseen valitsemattoman yrityksen jättä
minen yhteisön tuotannon ulkopuolelle ei ole
perusteltua. Siksi asianomainen yritys olisi pidettävä
yhteisön tuotannonalan määritelmään kuuluvana.
Joka tapauksessa tällä seikalla ei ole merkittävää
vaikutusta kysymykseen yhteisön tuotannonalan

tuksen 5 artiklan 4 kohdassa asetetut vaatimukset.

Menettelyn aloittamisen jälkeen joukko asianomai
sista maista peräisin olevien vuodeliinavaatteiden
viejiä ja tuojia edustavia järjestöjä väitti , että myös
monet yhteisön tuotannonalan muodostavista tuot
tajista toivat polkumyynnillä myytyä tuotetta
menettelyn kohteena olevista maista. Tästä syystä
komissio

tarkasteli

uudelleen,

olisiko

nämä

edustavuudesta.

(56)

Kolme muuta yritystä jätettiin yhteisön tuotan
nonalan määritelmän ulkopuolelle. Yhdessä tapauk
sessa todettiin, että yritys ei enää tuottanut vuodelii
navaatteita. Kahdessa muussa tapauksessa yritykset
eivät vastanneet tietojen antamista koskeviin pyyn
töihin, jotka osoitettiin Eurocotonin ja kansallisten
järjestöjen välityksellä yhteisön tuottajista valittuun
otokseen kuulumattomille valituksen tekijöille
tietojen saamiseksi koko yhteisön tuotannonalasta.

(57)

Jäljelle jääneet 35 yritystä, jotka toimivat kyselyn
yhteydessä yhteistyössä ja sijaitsevat Ranskassa,
Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Portugalissa, Itäval
lassa ja Suomessa, edustivat pääosaa koko yhteisön
tuotannosta tutkimusajanjakson aikana. Siksi
kyseisten yritysten katsottiin muodostavan yhteisön
tuotannonalan perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa
säädettyjen ehtojen mukaisesti.

yritykset jätettävä perusasetuksen 4 artiklan 1
kohdan a luetelmakohdan nojalla "yhteisön tuotan
nonalan" ulkopuolelle .
(53)

Tätä uudelleentarkastelua varten ja yhteisön toimi
elinten noudattaman käytännön mukaisesti oli
ilmeisen asianmukaista määritellä, olivatko asian

omaiset yritykset ensisijaisesti yhteisön tuottajia,
jotka harjoittivat lisätoimintanaan tuontia pelkäs
tään yhteisön tuotannon täydentämiseksi voidak
seen tarjota täydellisen tuotevalikoiman, vai
olivatko ne tuojia, joiden harjoittama lisätuotanto
yhteisössä oli suhteellisen rajallista.

(54)

Yhtä tapausta lukuun ottamatta väitteen mukaan
asianomaisista

maista

vuodeliinavaatteita

Koska väitteen mukaan asianomaisista maista
vuodeliinavaatteita tuovien otokseen valittujen
yritysten havaittiin tutkimuksessa yhtä lukuun otta

tuovat

yritykset kuuluivat yhteisön tuottajista valittuun
otokseen (katso johdanto-osan 58 — 61 kappale).
Siksi komissio pystyi tutkimaan tämän tuonnin

laajuuden yritysten toimitiloihin suorittamiensa
tarkastuskäyntien yhteydessä. Tutkimus osoitti
näistä otokseen kuuluvista yrityksistä yhtä lukuun
ottamatta kaikkien osalta, että kyseisistä maista

polkumyynnillä tuotujen tuotteiden osuus oli ollut
tutkitun ajanjakson aikana alle kymmenen
prosenttia asianomaisten yritysten liikevaihdosta.

2 . Otanta

(58)

Yhteisön tuotannonalan muodostavien yritysten
suuren määrän vuoksi päätettiin noudattaa otanta
menetelmää perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Näin ollen komissio on sitä mieltä, että asianomai

silla yrityksillä ei ollut suojaa polkumyynnillä

tapahtuvan tuonnin vaikutuksia vastaan ja että
perusasetuksen 4 artiklaa sovellettaessa asianomaiset
yritykset voitiin katsoa muiden yhteistyössä toimi
vien tuottajien tavoin yhteisön tuotannonalaan
kuuluviksi .

(59)

Näistä 35 yrityksestä 27, jotka edustivat 96,7

prosenttia yhteisön tuotannonalan tuotannosta ja
32,5 prosenttia yhteisön koko tuotannosta vuonna
1995 (otoksen valinnan aikaan uusimmat käytettä
vissä olevat luvut) sijaitsivat Saksassa, Italiassa, Rans
kassa ja Portugalissa.
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Tavallisesti yhteisön tuottajat myyvät suuren osan
vuodeliinavaatteiden tuotannostaan omassa jäsen
valtiossaan, osittain jäsenvaltioissa käytettävien
vakiotuotteiden ja -kokojen välillä vallitsevien
erojen vuoksi . Tämä koskee Saksaa, Ranskaa ja
Italiaa, jotka ovat sekä yhteisön suurimpia vuodelii
navaatteiden tuottajia että hyvin merkittäviä tuojia.
Siksi näiden jäsenvaltioiden tuottajat olivat selkeitä
ehdokkaita yhteisön tuotannonalaan kohdistuvien

kattavaa sarjaa koko tekstiililuokan 20 tuotanto

luvuista. Tämä luokka on vain hyvin vähän
laajempi kuin kyseisen tuotteen määritelmä
tarkasteltavana olevassa menettelyssä. Ero on
kuitenkin hyvin vähäinen, koska siihen sisälty
vien ylimääräisten tuotteiden merkitys on erit
täin pieni;
— yhteisön tuotannonalan tasolla, sellaisena kuin

tuonnin vaikutusten arvioimista varten .

se on määritelty edellä, tuotantoa, myynnin
arvoa ja työllisyyttä koskevien kehtiyssuuntauk
sien osalta;

Portugalilaiset tuottajat myyvät puolestaan suuren
osan tuotannostaan muihin jäsenvaltiohin ja edus
tavat

noin

kolmannesta

valituksen

— otokseen valittujen yhteisön tuottajien tasolla
edellä mainittujen tekijöiden osalta ja myös
hintoja sekä kannattavuutta koskevien kehitys

tehneiden

yritysten tuotannosta. Vaikka Portugali ei siksi ole
merkittävä tuoja, päätettiin, että tuonnin vaikutus
sikäläisiin tuottajiin olisi arvioitava ja että Portu
galin edustajien olisi kuuluttava otokseen .
(61 )

Nro L 156/ 19

Valituksen tehneen Eurocotonin kanssa käytyjen
keskustelujen jälkeen saatiin aikaan 19 yrityksen
alustava luettelo (kahdeksan ranskalaista, kuusi
saksalaista, neljä italialaista ja yksi portugalilainen
yritys).

suuntausten osalta.

2. Kulutus

(63)

Yhteisön kyseisen tuotteen kulutus (mitattuna
vähentämällä tuotannon ja tuonnin summasta
vienti) aleni 200 000 tonnista vuonna 1992 186 000
tonniin tutkimusajanjakson aikana, mikä merkitsisi
alenemista seitsemällä prosentilla.

Kyselyn aikana yksi näistä yrityksistä poistettiin
otoksesta, koska se ei toiminut kyselyn yhteydessä
yhteistyössä. Seurauksena tästä otoksen ulkopuolelle
jättämisestä ja toisen yrityksen otoksen ulkopuolelle
jättämisestä perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan a
alakohdan nojalla (katso johdanto-osan 54 kohta)

3 . Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin vaiku
tusten kumulatiivinen arviointi

on , että seuraavat vahinkoa koskevan arvion tiedot

"otokseen kuuluvista tuottajista" perustuvat jäljellä
olevien, 20,7 prosenttia yhteisön koko tuotannosta
ja 61,6 prosenttia yhteisön tuotannonalan tuotan
nosta edustavien 17 tuottajan toimittamiin tietoi
hin . Niihin kuuluivat yhteisön tuotannonalan
suurimmat yritykset Saksasta, Italiasta ja Portuga
lista ja myös pienempiä tuottajia. Siksi komissio
katsoi, että tämä otos oli yhteisön tuotannonalaa
edustava.

(64)

Komissio harkitsi perusasetuksen 3 artiklan 4
kohdan mukaisesti, oliko kolmen viejämaan aiheut
taman vahingon arvioiminen kumulatiivisesti
perusteltua.

(65)

Perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdan a luetelma

kohdan ehtojen osalta kustakin maasta tapahtuvan
tuonnin polkumyyntimarginaali on vähimmäistasoa
suurempi eikä yhdestäkään maasta tapahtuvan
tuonnin määrä ole vähäpätöinen . Tässä suhteessa
sekä Intian että Pakistanin osalta ovat voimassa

niiden vuodeliinavaatteiden yhteisöön suuntautuvaa
vientiä koskevat kiintiöt. Kumpikin maa käytti
nämä kiintiönsä kokonaan (vähintään 98 prosenttia
kiintiöistä) kunakin kiintiövuonna 1993 , 1994 ja
1995 ja kasvatti todellisia kiintiöitään siirtämällä

F. VAHINKO

kiintiöosuuksia muista tuoteluokista. Lisäksi tode

taan, että vuonna 1995 Intia vei yhteisöön kiintiö
vuodelle 1995 lisensioitua määrää 20 prosenttia

1 . Tietojen kerääminen

(62)

Yhteisön tuotannonalalle aiheutunutta vahinkoa

suuremman määrän vuodeliinavaatteita .

koskevaa tutkimusta varten tarvittavat tiedot kerät

tiin ja ne arvioitiin kolmella eri tasolla, jotka on
esitetty seuraavassa:

— koko yhteisön tasolla ( 15 jäsenvaltion unioni)
tuotantoa, yhteisön kulutusta, tuontia, vientiä ja
markkinaosuutta koskevien kehityssuuntauksien
osalta. Tiedot hankittiin Eurocotonilta ja
tunnustetuista teollisuuslähteistä, erityisesti

CITH:lta (Centre dTnformation Textile et
Habillement),

joka

tuottaa

koko

yhteisön

Kaikki kolme tarkasteltavana olevassa menettelyssä
mukana olevaa vientimaata kasvattivat kyseisen
tuotteen vientiään vuoden 1992 ja tutkimusajan
jakson välisenä aikana. Suurin viejä, Pakistan,
kasvatti vientiään määrällisesti kuusi prosenttia ja
toiseksi suurin, Intia, kasvatti vientiään 56 prosent
tia. Egyptin vienti, joka ei ole kiintiöiden alainen,
kasvoi 282 prosenttia vuoden 1992 ja tutkimusajan
jakson välisenä aikana, vaikka se jäikin kahden
muun maan vientiä huomattavasti pienemmäksi .
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Tuotavien tuotteiden sekä tuotavien tuotteiden ja
yhteisön samankaltaisten tuotteiden väliset kilpai
luedellytykset arvioitiin 3 artiklan 4 kohdan b
luetelmakohdan ehtojen mukaisesti. Tuontituot
teiden havaittiin kilpailevan suoraan keskenään ja
yhteisön samankaltaisen tuotteen kanssa ja erityi
sesti joukon suuria vuodeliinavaatteiden ostaja
havaittiin ostavan tuotteita sekä yhteisön tuotan
nonalalta

että

asianomaisista

maista.

Koska

kustakin asianomaisesta maasta peräisin olevien
vientituotteiden tyyppien ja ostajien suhteet vaihte
levat, kustakin viejämaasta tulevien tuotteiden
todettiin olevan keskenään korvattavissa ja kilpai
levan yhteisön markkinoilla sekä keskenään että
yhteisön tuottajien tuotteiden kanssa.
(66)

(70)
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Tietyt viejät huomauttivat, että vaikka tuotteet olivat

kokonsa, kudosrakenteensa ja viimeistelynsä
puolesta toisiaan vastaavia, niitä ei olisi pidettävä
vertailukelpoisina

erityisesti

tuontitavaroiden

heikomman laadun vuoksi. Näiden laatuerojen
väitettiin johtuvan esimerkiksi tasoltaan alhaisem
masta kutomoteknologiasta.

(71 )

Tuotantoteknologiassa vallitsevat erot eivät kuiten
kaan sinänsä merkitse, että tuotettujen tuotteiden
välillä olisi fyysisiä eroja. Lisäksi komissio sai todis
teita siitä, että asianomaisista maista olevat viejät
käyttivät vuodeliinavaatteiden tuotannossaan kaik

kein uudenaikaisimpia koneita.
Todettiin myös, että tuotteita myytiin usein rinnak
kaisina,
esimerkiksi
postimyyntiluetteloiden
samalla sivulla ilman alkuperämerkintää. Joka
tapauksessa minkäänlaisia laatueroja ei pystytty

Siksi tuonnin vaikutusten kumulatiivinen arviointi
katsottiin perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdan
nojalla asianmukaiseksi.

vahvistamaan .

4. Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin määrä
ja markkinaosuus

Siksi komissio katsoi, että ei ollut olemassa syitä
olla vertaamatta kokonsa, kudosrakenteensa ja
viimeistelynsä puolesta toisiaan vastaavien tuot

(67)

Asianomaisista kolmesta maasta peräisin oleva
polkumyynnillä tapahtuva tuonti kasvoi 33 825
tonnista vuonna 1992 46 656 tonniin tutkimusajan
jakson aikana, eli kasvu oli 12 831 tonnia tai 38
prosenttia. Samana ajanjaksona sen markkinaosuus
kasvoi 16,9 prosentista 25,1 prosenttiin .

teiden hintoja edellä johdanto-osan 69 kappaleessa
mainitulla tavalla keskenään .

(72)

kautta eivätkä ne sen vuoksi kilpailleet keskenään .
Asianomaiset viejät väittivät, että kun viejät myivät
suurille supermarketketjuille, postimyyntiliikkeille
ja muille sellaisille, erityisesti alhaisin hinnoin
toimivia "myynninedistämistarkoituksessa" järjestet
tyjä alennusmyyntejä varten, eurooppalaiset tuot
tajat keskittyivät erikoisliikkeiden tai tavaratalojen
ja muiden sellaisten välityksellä myytyihin merkki

5. Kyseisen tuonnin hinnat

(68)

(69)

Komissio tutki, oliko vientiä harjoittavien tuottajien
myynti yhteisöön otokseen kuuluvien yhteisön
tuottajien hintoihin nähden alihinnoittelua tutki
musajanjakson aikana.

tuotteisiin .

Tutkimuksen yhteydessä todettiin, että yhteisön
tuottajien ja tuojien käyttämissä myyntikanavavali
koimissa oli todellakin eroavaisuuksia, ja niissä oli
todella eroavaisuuksia yhteisön tuottajien välillä.
Suuret ostajat kuten hypermarketit ja postimyynti

Koska asianomaisten tuotteiden kirjo oli laaja,
komissio määritteli kullakin arvioidulla markkina

alueella (Ranska, Saksa, Italia) tiettyjä erityisen
merkittäviä viitetuotteita, joiden osalta otokseen
kuuluville yhteisön tuottajille vahvistettaisiin hinta
ja kustannustiedot. Tapojen ja perinteiden erilai
suuden

vuoksi

nämä

tuotteet

olivat

Tietyt viejät väittivät myös, että tuontituotteita ja
yhteisön tuotteita myytiin eri myyntikanavien

liikkeet

olivat

kuitenkin

otokseen

kuuluvista

yhteisön tuotajista suurimman osan kannalta
tärkeitä, ja joissakin tapauksissa ne olivat näiden
pääasiallisia asiakkaita. Lisäksi havaittiin, että
myynti näiden asiakkaiden myynninedistämistar
koituksessa järjestämiä alennusmyyntejä varten oli

erilaisia

kussakin tutkimuksen kohteena olevassa jäsenval
tiossa.

tärkeä osa tästä tuotannosta. Sen vuoksi katsottiin,

Otokseen kuuluvien yhteisön tuottajien myymän
kunkin viitetuotteen osalta ja joidenkin muiden
tietyillä markkinoilla erityisen kiinnostavien vuode

että tuontitavaroiden ja yhteisössä tuotettujen tava
roiden hintojen vertailu oli mahdollista.

liinavaatetuotteiden osalta komissio vahvisti otok

seen kuuluvilta yhteisön tuottajilta saatuja tietoja
hyväksi käyttäen tutkimusajanjakson aikana
voimassa olleet keskimääräiset hinnat. Sen jälkeen

näitä hintoja verrattiin kooltaan, kudosrakenteeltaan
ja viimeistelyltään samankaltaisiin tuontituotteisiin,
jos sellaisia myytiin asianomaisen jäsenvaltion
asiakkaille.

(73)

Komissio tutki, miten kyseisen tuonnin ja otokseen
kuuluvien yhteisön tuottajien tuotteiden laatu ja
hinnat vaihtelivat myyntikanavien
mukaan .
Tulokset olivat eri jäsenvaltioissa erilaisia. Esimer
kiksi Ranskassa ja Saksassa yhteisön tuottajien
myynnistä yli 80 prosenttia tapahtui suoraan vähit
täiskauppialle, ja pieniä määriä myytiin suhteellisen
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korkein hinnoin tukkukauppiaille, ja jakelijoille.
Tuonti jakaantui vähittäis- ja tukkukauppiaiden
välillä, ja jotkut viejät myivät yksinomaan tukku
kauppiaille. Näin ollen komissio katsoi, ettei
hintojen vertailu myyntikanavittain olisi asianmu
kaista: yhteisön tuottajien tukkukauppiaille ja jake
lijoille
tapahtuvassa myynnissä soveltamien
hintojen ei voitu katsoa olevan edustavia ja sellaisia,
joiden kanssa suurempina määrinä myytyjen tuon
tituotteiden hintoja voitaisiin vertailla.

Nro L 156/21

käytetyt hinnat olivat niiden muun yhteisöön suun
tautuvan myynnin hintojen mukaisia.

(78)

Egyptiläinen yritys, jonka yhteisöön suuntautuva
vienti ei sisältänyt viitetuotteita, oli yksi kolmesta
valtion omistuksessa olevasta tuottajasta. Yritys vei
tutkimusajanjakson aikana yhteisöön lähes pelkäs
tään valkaistuja tuotteita. Laskelma suoritettiin käyt
täen näiden valkaisua lukuun ottamatta viitetuot

teita joka suhteessa muuten vastaavien tuotteiden

hintoja, jotka oikaistiin ylöspäin valkaisukustan
nusten mukaisesti .

(74)

Siksi vertailu suoritettiin kunkin viitetuotteen osalta
vapaasti yhteisön rajalla tullattuna ilmaistujen cif

tuontihintojen keskiarvojen ja yhteisön tuottajien
vapaasti tehtaalla -hintojen keskiarvojen välillä.
Yhteisön tuottajien hintoja oikaistiin alaspäin
halvinta myyntikanavaa (esimerkiksi Saksan halpa
myyntiliikkeitä, Ranskan hypermarketteja) käytet

(79)

Kaikkien otokseen kuuluvien viejien havaittiin
myyvän tuotteitaan yhteisön tuottajien viitetuot
teiden hinnat alittavilla hinnoilla . Intiassa alihin

noittelun taso vaihteli 1 3,8 prosentista 40,8 prosent
tiin, Pakistanissa 11,9 prosentista 34,7 prosenttiin ja
Egyptissä 23,8 prosentista 53,7 prosenttiin ilmais
tuna prosentteina yhteisön tuotannonalan hintojen

täessä sovellettavan keskimääräisen hinnan aikaan

saamiseksi lasketulla marginaalilla. Näin saatua
hintaa oikaistiin edelleen tuojien kustannusten

oikaistuista keskiarvoista .

huomioon ottamiseksi .

(80)

Komissio

tuonnin
(75)

arvioi

asianomaisista

keskimääräisten

maista

hintojen

tulevan

kehityksen.

Tietyt viejät huomauttivat, että jotkut tuotetyyppit
(erityisesti tietty seersucker-niminen laatu ja

Intiasta ja Egyptistä tulevan tuonnin hintojen
vahvistettiin laskeneen vuodesta 1992 jopa 18

valkoiset (valkaistut) tuotteet, jotka on usein tarkoi
tettu käytettäviksi laitoksissa kuten hotelleissa ja
sairaaloissa) olivat niiden viennin kannalta tärkeitä,
mutta eivät olleet mukana viitetuotteiden joukossa.

hinnat olivat nousseet samana ajanjaksona, nousu
oli ollut raakapuuvillan maailmanmarkkinahintojen
hyvin jyrkkiin nousuihin verrattuna paljon hitaam

prosenttia. Vaikka Pakistanista tulevat tuonnin

paa.

Ne väittivät tämän seikan osoittavan, että niiden

yhteisöön viemät tuotteet ja yhteisön tuottajien
myymät tuotteet eivät kilpailleet keskenään ja että
todellista

alihinnoittelua

koskevaa

arviointia

ei

6. Yhteisön tuotannonalan tila

voitu suorittaa tai että kyseiset tyypit tulisi jättää
mahdollisesti käyttöön otettavien toimenpiteiden
ulkopuolelle.

a) Tuotanto
(81 )

(76)

(77)

Komissio harkitsi näitä väitteitä, mutta tuli siihen
tulokseen, että tuotevalikoiman ero ei mitätöinyt
päätelmää viejien myymien tuotteiden ja yhteisön
tuottajien myymien tuotteiden välillä vallitsevan
kilpailun olemassaolosta. Komissio katsoi, että
yhteisön tuottajien keskittyminen muihin tuottei
siin oli seurausta polkumyynnillä tapahtuvan
tuonnin merkitsemän kilpailun tasosta, ja päätti
edellä esitetyn menettelyn mukaisesti suoritetun
arvioinnin olevan paikkansapitävä mittari viejien
harjoittaman alihinnoittelun laajuuden osoittami

Yhteisön tuottajien koko vuodeliinavaatteiden
tuotanto laski 9,6 prosenttia 138 400 tonnista
vuonna 1992 125 000 tonniin tutkimusajanjakson
aikana. Tämä tuotannon lasku aiheutui suureksi

osaksi yritysten sulkemisesta tai niiden vuodeliina
vaatteiden tuotannon lopettamisesta yhteisössä

(katso jäljempänä johdanto-osan 91 kappale). Olisi
myös huomattava, että yhteisön tuottajien koko
vienti on kasvanut 50 prosenttia 1 4 027 tonnista
vuonna 1992 21 756 tonniin tutkimusajanjakson
aikana. Ilman tätä vientitoimintaa yhteisön vuode
liinavaatteiden tuotannolle aiheutunut vahinko olisi

seksi .

ollut suurempi kuin edellä esitetyt luvut osoittavat.

Alihinnoittelua koskevassa arvioinnissa käytettyjen
viitetuotteiden, jotka ovat itse asiassa otos tuotteista,
havaittiin sisältyvän kaikkien otokseen kuuluvien
asianomaisista maista olevien viejien yhteisöön
suuntautuvaan myyntiin yhtä egyptiläistä yritystä
lukuun ottamatta, ja niiden tärkeys muiden
yritysten viennissä vaihteli . Jos edustavuus oli
erityisen alhainen, komissio tutki muiden tuot
teiden hintoja (kilohintojen perusteella) tarkistaak

Koko yhteisön tuotannossa todettu kehitys ei tois
tunut samanlaisena yhteisön tuotannonalaan kuulu
vien 35 yrityksen osalta, joiden tuotanto kasvoi 8,7
prosenttia 37 370 tonnista vuonna 1992 42 781
tonniin tutkimusajanjakson aikana. Komissio päät
teli, että yhteisön tuotannonalaan kuuluivat ne
yritykset, jotka olivat tarpeeksi vahvoja pystyäkseen
selviytymään polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin
taholta siihen kohdistuneesta kilpailusta ja jotka
olivat jossain määrin hyötyneet niiden kustannuk
sella, jotka eivät olleet selviytyneet.

seen, että alihinnoittelua koskevassa arvioinnissa
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Tutkimuksen kestäessä komissio hankkikin todis

(85)

olivat samoja kuin määrällisen markkinaosuuden

osalta: koko yhteisön tasolla tuottajat menettivät
markkinaosuuttaan (77,8 prosentista vuonna 1992
72,0 prosenttiin tutkimusajanjakson aikana) samalla,
kun yhteisön tuotannonala kokonaisuutena ja otok
seen kuuluvat tuottajat kasvattivat markkinaosuut
taan, samassa järjestyksessä 22,4 prosentista 25,1
prosenttiin ja 14,7 prosentista 16,0 prosenttiin .

vuodessa .

Sittemmin markkinoilta hävinneiden yritysten
myyntiä, työllisyyttä ja voittoja koskevat tiedot eivät
sisälly yhteisön tuotannonalaa koskeviin kokonais
tietoihin, mikä näin keinotekoisesti parantaa selviy
tyneiden yritysten osalta nähtävissä olevaa kehitys

e) Hintojen kehitys
(86)

b) Myynnin määrä

(82)

Koko yhteisön tuottajien tasolla yhteisössä tapahtu
neen myynnin määrä viennillä vähennettynä
tuotantona laskettuna aleni 17 prosenttia 124 400

tuotteista

koska

jien myynti laski myös, 23 706 tonnista 23 647
tonniin, eli lasku oli 1,5 prosenttia.

(87)

huomioitava, että näissä nimellisissä kasvuluvuissa

(88)

Otokseen kuuluvien tuottajien osalta olisi huomat
tava, että myyntiluvut onnistuttiin säilyttämään
pyrkimällä korkeampihintaisille erityismarkkinoille
samalla, kun alhaisempien hintojen massamarkki
natuotteet ovat tuonnin vuoksi alihinnoiteltuja.
Tämä suuntaus näkyy hintojen kehityksessä (katso

Koko yhteisön tasolla tuottajien määrällinen mark
kinaosuus laski 62,2 prosentista vuonna 1992 55,6
prosenttiin tutkimusajanjakson aikana. Samaan
aikaan otokseen kuuluvat yhteisön tuotannonalan
tuottajat kasvattivat hieman markkinaosuuttaan,
10,7 prosentista 11,3 prosenttiin . Selviytyjien mark
kinaosuuden hinoinen kasvu johtuu siitä, että ne
ovat ottaneet hoitaakseen osan niiden myynnistä,
jotka eivät olleet selviytyneet kilpailusta polku

myynnillä tapahtuneen tuonnin kanssa, erityisesti
korkeampihintaisten erityistuotteiden myynnistä.

hinnat

samaan

aikaan

keskimääräiset

ecuissa

Otokseen kuuluvien tuottajien keskimääräisten
kilohintojen kehitys mitattiin myös. Tämä mittaus
osoitti keskimääräistä hintakehitystä luvusta 100
vuonna 1992 lukuun 97,8 vuonna 1993 ja lukuun
103,2 tutkimusajanjakson aikana. Tämän mittarin
märiteltyjen viitetuotteiden hintoja myönteisempi
kehitys osoittaa edelleen sitä, että otokseen
kuuluvat tuottajat ovat joutuneet siirtymään erityis
markkinoille ja pois suurina määrinä myydyistä
Komissio tutki myös puuvillan, tärkeimmän raaka
aineen, normaalihintoja kuvaavan mittarin kehityk
sen . Tämä mittari osoitti 48 prosentin nousua
vuoden 1992 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana
ja 59 prosentin nousua vuoden 1993 ja tutkimus
ajanjakson välisenä aikana. Koska raaka-ainekulut
voivat olla tavallisesti 15 prosenttia viimeistellyn
tuotteen

kustannuksista,

otokseen

kuuluvien

yhteisön tuottajien perimien hintojen ei voida
todeta läheskään kuvastavan tästä raaka-aineesta

aiheutuneiden kulujen nousua.

jäljempänä johdanto-osan 87 kappale).

(84)

kuvatut

massamarkkinatuotteista.

puuvillan hinnanousut olivat näitä hinnannousuja
suurempia (katso jäljempänä johdanto-osan 88
kappale).

d) Markkinaosuus

tuotevalikoimaa.

ilmaistut kuluttajahinnat nousivat yhteisössä 5,5
prosenttia.

Yhteisön tuotannonalan myynti kasvoi 4,2
prosenttia 428,6 miljoonasta ecusta vuonna 1992
446,6 miljoonaan ecuun tutkimusajanjakson aikana.
Otokseen kuuluvien tuottajien myynti kasvoi myös,
280,6 miljoonasta ecusta vuonna 1992 285,3
miljoonaan ecuun (kasvu oli 1,7 prosenttia). Olisi

EU-maan osalta. Olisi myös huomattava, että raaka

pysyvää
indeksillä

liarvoina tämä kehitys merkitsee suurempaa laskua,

Yhteisön tuotannonalan otokseen kuuluvien tuotta

ei otta huomioon inflaatiota, ja ne merkitsevät reaa
lista laskua, koska ecuissa ilmaistut kuluttajahinnat
nousivat samana ajanjaksona 5,5 prosenttia 15

koostuvaa
osoitti , että

laskivat luvusta 100 vuonna 1993 lukuun 97,6
vuonna 1994 ja kohosivat lukuun 98,3 vuonna 1995
sekä lukuun 99,2 tutkimusajanjakson aikana. Reaa

ajanjakson aikana.

(83)

Komissio tutki otokseen kuuluvien yhteisön tuotta
jien perimien keskimääräisten hintojen kehitystä
määriteltyjen viitetuotteiden osalta vuoden 1993 ja
tutkimusajanjakson välisenä aikana käyttäen viite
Vertailu

tonnista vuonna 1992 103 350 tonniin tutkimus

c) Myynnin arvo

Arvoon perustuvan markkinaosuuden osalta suori
tettiin summittainen arviointi . Havaitut suuntaukset

teita 29 yhteisön tuotannonalaan kuulumattomasta
yrityksestä, jotka lopettivat vuodeliinavaatteiden
tuotantonsa tai supistivat sitä vuoden 1992 ja tutki
musajanjakson välisenä aikana. Koko tuotannon
arvioidaan supistuneen vähintään 10 000 tonnia

suuntausta .
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f) Kannattavuus
(89)

Otokseen kuuluvien yritysten kannattavuus aleni yli

50 prosenttia vuoden 1992 ja tutkimusajanjakson
välisenä aikana, myynnistä mitattuna 3,6 prosentista
1,6 prosenttiin . Tämä on huomattavasti alle viisi
prosenttia, jota voidaan pitää näiden yritysten
saavuttamana

vähimmäistasona

vuonna

1991 ,

jolloin kyseinen polkumyynnillä tapahtuva tuonti
oli 30 prosenttia vähäisempää kuin tutkimusajan
jakson aikana. Se on myös tuojien saavuttamien
voittotasojen alapuolella, mikä osoittaa syyn siihen,
miksi tietyt tuottajat ovat lopettaneet tuotantonsa ja
siirtyneet tuojiksi.
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Olisi jälleen syytä muistaa, etta otokseen kuuluvat
yritykset ovat niitä, jotka ovat kyenneet selviyty
mään polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin aiheut
tamasta kilpailusta. Olisi myös huomattava, että
kyseinen tuotannonala ei ole pääomavaltainen ja
että siihen kuuluu suuri määrä pk-yrityksiä, mikä

N:o L 156 /23

G. SYY-YHTEYS

1 . Johdanto

tarkoittaa, että mahdollinen toiminnan muutta

minen tappiolliseksi voi johtaa välittömään alalta
poistumiseen sen sijaan, että liiketoiminta jatkuisi
parempien aikojen toivossa. Siksi jäljelle jääneet
yritykset ovat joko kannattavia tai, kuten tässä
tapauksessa, juuri ja juuri kannattavia.

(95)

g) Työllisyys
(91 )

Yhteisön tuotannonalaan kuuluvien 35 yrityksen
välittömät työpaikat kyseisen tuotteen tuotannossa
vähenivät 5,3 prosenttia vuoden 1992 ja tutkimusa

janjakson välisenä aikana, eli noin 7 000 työpaikasta
6 700 työpaikkaan .
Yhteisön tuotannonalaa koskevia tietoja tarkastel
taessa olisi otettava huomioon ne yhteisön tuotan
nonalaan kuulumattomat 29 yritystä, jotka lopet
tivat vuodeliinavaatteiden tuotannon yhteisössä tai

2. Polkumyynnillä asianomaisista
maista
tapahtuneen tuonnin vaikutukset
(96)

supistivat sitä vuoden 1992 ja tutkimusajanjakson
välisenä aikana (katso johdanto-osan 81 kappale).
Tässä yhteydessä menetettiin yli 2 400 työpaikkaa.
h) Vahinkoa koskeva päätelmä
(92)

mittarit

määrittäessään,

aiheutuiko

yhteisön tuotannonalalle merkittävää vahinkoa.
Huomioon otettiin tosiseikka, että yhteisön tuotan
nonalaan kuuluvien yritysten määrä oli vahinkoa

(97)

tuksen arvioimiseksi olisi huomattava, että vuodelii

teiden keskinäinen korvattavuus ja markkinoiden
avoimuus. Suurten vähittäiskauppiaiden havaittiin
myyvän rinnakkain tuontituotteita ja yhteisössä
tuotettuja tuotteita ilmoittamatta lopulliselle kulut
tajalle tuotteen alkuperää. Eri jäsenvaltioissa käytet

teeseen verrattuna vähentynyt. Sittemmin markki
noilta hävinneiden yritysten tuotantoa, myyntiä,

työllisyyttä ja voittoja koskevat tiedot eivät sisälly
yhteisön tuotannonalan kokonaistietoihin, mikä
näin ollen parantaa selviytyjien osalta ilmeisiä kehi

tävien standardituotteiden erilaisuuden ei havaittu
vaikuttaneen merkittävästi markkinoiden avoimuu
teen : useat asianomaisista maista olevat otokseen

tyssuuntauksia.

kuuluvat viejät myivät tuotteita kolmeen tai useam
paan jäsenvaltioon ja mukauttivat tuotantonsa
kussakin tapauksessa asianomaisen alueen standar
dituotteiden mukaisesti . Suurten ostajien hintaherk
kyys huomioon ottaen voidaan päätellä, että
kyseisten tuontituotteiden pysyvästi alhaiset hinnat
yhdessä niiden huomattavan ja kasvavan markki
naosuuden kanssa (katso johdanto-osan 67 — 80

Komissio pani merkille yhteisön tuottajien koko
tuotannon laskun ja markkinaosuuden pienenemi
sen . Tämä tausta osoittaa, miten vaikeissa olosuh

teissa jäljellä oleva yhteisön tuotannonala toimi. Sen
tosiseikan, että nämä selviytyneet yritykset pystyivät

pitämään yllä tuotantonsa ja markkinaosuutensa, ei
pitäisi häiritä koko tilanteen arviointia. Jäljellä
oleva yhteisön tuotannoala kärsi ennen kaikkea
heikkenevästä ja riittämättömästä kannattavuudesta,

kappale) ovat aiheuttaneet yhteisön markkinoille
jatkuvaa hintojen laskupainetta .

mistä ovat lisäosoituksena hinnat, joihin ei pystytty
siirtämään raakapuuvillan hinnannousuja tai jotka

eivät

pystyneet

seuraamaan

kuluttajahinnoissa

(98)

tuotannonalalle oli aiheutunut merkittävää vahin

Otokseen kuuluvien tuottajien osalta todettiin, että
ne olivat joutuneet kasvavassa määrin siirtämään
tuotantoaan ja myyntiään korkeiden hintojen
erityismarkkinoille säilyttääkseen tuotantonsa ja
myyntinsä tason . Alihinnoittelua koskeva laskelma

koa .

todisti, että siirtyminen johtui kyseisestä tuonnista.

näkyvän inflaation kehitystä.

(94)

Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin koko vaiku
navaatteiden markkinoille on luonteenomaista tuot

koskevan tutkimuksen alussa vallinneeseen tilan

(93)

Yhteisön tuotannonalaa koskevan tutkimuksen
mukaan aiheutuneen vahingon tärkein osoitin oli
myyntihintojen epätyydyttävä kehitys ja siitä
johtunut kannattavuuden heikentyminen. Samoin
todettiin, että polkumyynnillä tapahtunutta tuontia
myytiin hinnoilla, jotka olivat yhteisön tuottajien
hintoja huomattavasti alhaisemmat, ja että myynnin
määrä oli huomattava sekä kasvussa ja saavutti
tutkimusajanjakson aikana 25 prosentin markkina
osuuden .

Komissio otti huomioon kaikki edellä mainitut
taloudelliset

Komissio tarkasteli asianomaisista viejämaista
polkumyynnillä tuotujen tuotteiden määrää ja
hintoja sekä niiden vaikutusta yhteisön tuotanno
nalan tilanteeseen . Tämän tarkastelun yhteydessä
komissio tutki myös muiden tekijöiden vaikutukset
sen varmistamiseksi, että kyseisiä vaikutuksia ei
luettu virheellisesti polkumyynnillä tapahtuneesta
tuonnista johtuviksi . Tässä tarkastelussa oli otettava
huomioon voimassa olevat kiintiöt, jotka olivat saat
taneet rajoittaa asianomaisten maiden ja muiden
kolmansien maiden harjoittaman myynnin kasvu
mahdollisuuksia yhteisön markkinoilla.

Näin ollen komissio teki päätelmän, että yhteisön
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Alihinnoittelumarginaalit olivat pienempiä alempi
hintaisten laatujen osalta ja viittasivat siihen, että

( 101 ) Edellä esitetystä seuraa, että muista kuin asianomai
sista maista tuleva yhteisön tuotannonalan hintoja

tuonnin vaikutus hintatasoon on tällä markkinaloh

alhaisemmilla hinnoilla tapahtunut tuonti olisi
myös voinut osaltaan vaikuttaa yhteisön tuotanno

kolla merkittävä ja on pakottanut yhteisön tuotta

nalalle aiheutuneeseen vahinkoon . Komissio katsoi

jien hinnat laskuun . Tuotaessa korkeampihintaisia

kuitenkin, että polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin
ja yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vahingon
välinen yhteys oli riittävän selvä ja välitön niin, että
näistä muista tekijöistä, joiden markkinaosuus oli
vain vähäinen, johtuneen vahingon syytä ei voitu

tuotteita alihinnoittelumarginaalit olivat suurempia,
mikä osoittaa, että näiden laatujen tuonti ei ollut
vielä määrältään riittävää aiheuttaakseen yhteisön

hintojen alenemista yhtä suuressa määrin .

katsoa

arvioinnissa

suhteessa

On syytä huomata, että komissio on vastaanottanut
tuojilta, yhteisön tuottajilta ja viejämaihin tekstiilin
tuotantokoneita toimittavilta yrityksiltä tietoja, jotka

oli

väärin

osoitettu ,

kohdistetuksi .

että

toisaalta

Tässä

alhaisten

hintojen ja polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin
määrällisen kasvun vaikutusten laajuus sekä
toisaalta polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin

viittaavat siihen, että asianomaisista maista olevat

aiheuttamaksi katsottu merkittävä vahinko olivat
riittävän samanaikaisia .

viejät ovat etenevässä määrin siirtymässä korkeam
pihintaisiin tuotteisiin .

(99)
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b) Raakapuuvillan hintojen nousu

Koska hintojen nousun estyminen ja siitä johtuva
kannattavuuden aleneminen riittämättömälle tasolla

olivat tärkeimmät osoittimet, joihin komission
vahinkoa koskeva päätelmä perustui, ja ottaen
huomioon yhteisön tuotannonalan tilanteen
huononemisen ja polkumyynnillä tapahtuvan
tuonnin

huomattavan

kasvun

samanaikaisuus,

kyseisen tuonnin ja todetun merkittävän vahingon
välillä voidaan todeta vallitsevan suora syy-yhteys.

3. Muiden tekijöiden vaikutukset

a) Kolmansista maista tuleva tuonti

( 102)

Cotton Outlook A -indeksillä mitatut raakapuu
villan
maailmanmarkkinahinnat (Yhdysvaltain
dollareista ecuiksi muutettuina) nousivat 48
prosenttia vuoden 1992 ja tutkimusajanjakson väli
senä aikana. Samana aikana tämän menettelyn
kohteena olevan tuotteen hinnat olivat yhteisön
markkinoilla polkumyynnillä tapahtuvasta tuon
nista johtuvan alihinnoittelun vuoksi voimakkaan

laskupaineen alaisina. Tänä aikana otokseen
kuuluvat tuottajat eivät pystyneet noudattamaan
tyydyttävää hintakehitystä. Kuten edellä johdanto
osan 86 kappaleessa on todettu, viitetuotteiden
keskimääräiset reaalihinnat laskivat.

(103) Komissio päätteli, että raaka-aineiden hintojen
noususta

(100) Tämän

menettelyn

piiriin

kuulumattomista

kolmansista maista tuleva tuonti väheni vuoden

1992 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana sekä
absoluuttisesti (41 600 tonnista 35 800 tonniin) että
markkinaosuudella mitattuna (20,8 prosentista
vuonna 1992, joka oli huomattavasti korkeampi
kuin tämän menettelyn kohteena olevista maista
tuleva kokonaismäärä, 19,3 prosenttiin tutkimus

oli

aiheutunut

vahinkoa.

Kyseisen

vahingon suuruus riippuu kuitenkin tuottajien
kyvystä siirtää edelleen osa kohonneista kuluista tai
ne kokonaan. Tässä tapauksessa oli kohtuullista
arvioida polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin olleen
pääasiallisena syynä siihen, että kyseistä kulujen
edelleen siirtoa ei tapahtunut.

c) Yhteisön kulutuksen ja kysynnän kehitys

ajanjakson aikana, joka oli vastaavaa lukua huomat
tavasti alempi). Tämä tuonti on peräisin suuresta
määrästä kolmansia maita, jotka eivät kuulu tämän
tutkimuksen kohteena oleviin maihin. Määrällisesti
merkittävin vuoden 1995 markkinaosuutensa

puolesta oli Turkki (3,6 prosenttia). Eurostat-tilastot
osoittavat kuitenkin, että Turkista tuleva tuonti

väheni vuoden 1992 ja 1995 välisenä aikana ja

tapahtui hinnoilla, jotka olivat tämän tutkimuksen

( 104) Tietyt viejät huomauttivat, että yhteisön tuotan
nonalalle mahdollisesti aiheutuneen vahingon
voitiin katsoa johtuneen kyseisen tuotteen koko
naiskulutuksen tasaisesta vähenemisestä, joka oli
vuoden 1992 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana
seitsemän prosenttia.

kohteena olevien maiden hintoja merkittävästi
korkeammat. Maihin, joiden hinnat ovat vertailu

(105) On selvää, että kulutuksen väheneminen vuoden
1992 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana on

kelpoisia tämän tutkimuksen kohteena olevien
maiden hintojen kanssa, kuuluvat Romania,
Slovakia ja Viro. Niiden yhdistetty 2,8 prosentin

samalla tavalla kaikkiin toimijoihin . Tämän ajan

markkinaosuus vuonna 1995 on kuitenkin juuri yli

kymmenen

prosenttia

tämän

tutkimuksen

kohteena olevien maiden yhdistetystä markkina
osuudesta.

vaikuttanut yhteisön tuotannonalan tilaan . Kulu
tuksen väheneminen ei kuitenkaan vaikuttanut

jakson aikana yhteisön tuottajien koko myynnin
määrän lasku oli 50 prosenttia suurempi kuin koko
kulutuksen väheneminen . Samalla, kun yhteisön

tuotannonalan myynti on pysynyt suhteellisen
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vakaana ja hyötynyt muiden yhteisön tuottajien
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häviämisestä markkinoilta, asianomaisista maista

kilpailu mitätöinyt päätelmää, että kyseinen tuonti
oli havaitun vahingon aiheuttaja .

polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin osuus kasvoi
48 prosenttia. Muista kolmansista maista tuleva
tuonti väheni 14 prosenttia. Koska yhteisön tuotta
jien kokonaismyynti laski 50 prosenttia enemmän

4. Syy-yhteyttä koskeva päätelmä

kuin kulutus kokonaisuudessaan väheni ja muun
tuonnin osuus myynnistä laski, voidaan päätellä,
että lisääntynyt polkumyynnillä tapahtuva tuonti
valtasi merkittävän alihinnoittelun avulla ainakin

kolmanneksen yhteisön tuottajien menettämästä
myynnin määrästä. Tämä tarkoittaa selvästi merkit
tävän vahingon syytä, joka ei johdu kulutuksen
vähenemisestä .

( 109) Kuten edellä on osoitettu, polkumyynnillä tapahtu
neen tuonnin kasvaneen määrän ja hintaan kohdis
tuvan vaikutuksen sekä yhteisön tuotannonalalle
aiheutunee merkittävän vahingon välillä on suora
syy-yhteys. Tässä tapauksessa suorasta yhteydestä on
osoituksena voimakas alihinnoittelu, joka voi olla
ymmärrettävä syy polkumyynnillä tapahtuneen
tuonnin markkinaosuuden merkittävälle nousulle

( 106) Lisäksi, vaikka kulutuksen väheneminen vaikutti
jossain määrin yhteisön tuotannonalan tilanteeseen
erityisesti vahvistamalla suurten ostajien asemaa
yhteisön tuottajien kanssa käytävissä hintaneuvotte
luissa, tämä vahvistunut asema oli ratkaisevassa
määrin riippuvainen siitä, että näiden ostajien valit

tavissa oli yhteisön tuotannonalan hintoihin
nähden aloihinnoiteltuja polkumyynnillä myytäviä
tuontituotteita .

d) Kilpailu muiden kuin valituksen tehneiden
yhteisön tuottajien taholta
( 107) Yhteisön tuotannonala edustaa vain osaa koko
yhteisön tuotannosta. Siksi olisi tutkittava, vaikut
taako muiden yhteisössä olevien tuottajien taholta
yhteisön tuotannonalaan kohdistuva kilpailu sen
tilanteeseen . Muihin vuodeliinavaatteiden tuottajiin
tiedetään kuuluvan erityisesti suuri joukko "jalosta
jia", toisin sanoen tuottajia, jotka valmistavat vuode
liinavaatteita

muualla

kudotusta

harmaasta

kankaasta, kun taas yhteisön tuotannonala koostuu
suureksi osaksi kokonaisvaltaisista tuottajista, jotka
kutovat harmaasta kankaastaan suurimman osan tai

kaiken itse . Kuten väliaikaisesti on päätelty Intiasta,
Pakistanista, Egyptistä, Kiinasta, Indonesiasta ja
Turkista peräisin olevan harmaan puuvillakankaan
tuontia koskevassa erillisessä menettelyssä, tämän
tuotteen merkittäviä hankintalähteitä tuotiin yhtei

söön polkumyyntihinnoilla, jotka olisivat antaneet
epäoikeudenmukaisesti näille tuottajille tässä
menettelyssä tarkoitettuun yhteisön tuotannonalaan
nähden edullisemman aseman . Siksi ei voida
kieltää sen mahdollisuuden olemassaoloa, että tästä

tilanteesta johtuva vääristynyt kilpailu olisi vaikut
tanut yhteisön tuotannonalan tilanteeseen .

16,9 prosentista vuonna 1992 25,1 prosenttiin tutki
musajanjakson aikana ja yhteisön tuottajien
myynnin määriin ja hintoihin kohdistuneille
vastaavanlaisille kielteisille seurauksille . Yhteisön

tuottajien määrällinen markkinaosuus pieneni 62,2
prosentista vuonna 1992 55,6 prosenttiin tutkimu
sajanjakson aikana. Tämä lasku ei näy yhteisön
tuotannonalaan kuuluvien yksittäisten tuottajien
tasolla, koska ne saivat riittävän hyödyn muiden
yhteisön tuottajien tuotannosta luopumisista ja
säilyttivät myyntinsä määrän suhteellisen vakaana.
Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin hintojen
osalta

on

kuitenkin

todettava,

että

niillä

oli

ilmeinen vaikutus otokseen kuuluviin tuottajiin,
joista monet ovat pk-yrityksiä ja joiden kannatta
vuus on heikentynyt 3,6 prosentista 1,6 prosenttiin .
Tässä suhteessa komissio totesi, että kyseisen
kaltainen tilanne voi aiheuttaa pk-yrityksille
erityisiä vaikeuksia ottaen huomioon niiden voima
varojen puutteen ja pankkien haluttomuuden
rahoittaa tappioita.

( 110) Polkumyynnillä
tapahtuvasta
halpatuonnista
johtuvia seurauksia on tarkasteltava kahdella tasolla.
Ensiksi ,

sen

seurauksena

huomattava

määrä

yrityksiä on poistunut markkinoilta ja paljon
työpaikkoja on menetetty. Tätä tapahtuu yhä ja
todennäköisesti myös tulevaisuudessa, jos polku
myynti jatkuu. Toiseksi, mitä selviytyneisiin tuotta
jiin tulee, niille aiheutuu jatkuvaa vahinkoa
kahdella eri rintamalla. Alhaisen hintatason tuot

teiden osalta vahinkon on suuri, koska ne joutuvat
vähitellen syrjäytetyiksi vastaavalta markkinaloh
kolta. Arvokkaampien tuotteiden osalta kyseiset
tuottajat ovat onnistuneet huomattavasti paremmin,
mutta polkumyynnillä tapahtuva tuonti on nyt
vähitellen suuntautumassa tälle lohkolle, minkä

tuloksena kannattavuus on myös tässä suhteessa
heikkenemässä .

(108) Olisi kuitenkin huomattava, että valituksen teki
jöihin kuulumattomien tuottajien tuotanto ja mark
kinaosuus ovat pienentyneet vuoden 1992 ja tutki
musajanjakson välisenä aikana. Tuotannon lasku
koko yhteisössä on pikemminkin johtunut vali
tuksen tekijöihin kuulumattomien tuottajien eikä
valituksen tekijöiden tuotannon vähenemisestä.
Koska kyseisen tuotteen tuonti on kasvanut tänä
aikana, komissio päätti, ettei valituksen tekijöihin
kuulumattomien

tuottajien

taholta

harjoitettu

Tässä yhteydessä olisi huomattava, että suuremmilla
yhteisön tuotannonalaan kuuluvilla tuottajille on
tuotantokapasiteettia, jota ei voi käyttää riittävässä
määrin pelkästään hintatasoltaan korkeampien
tuotteiden tuotannossa. Tämä tuotantokyvyn käyt
töaste voidaan säilyttää vain tuottamalla massa
markkinoille suunnattuja halvempihintaisia tuot

teita, joiden markkinat ovat nyt suuressa määrin
tuontitavaroiden valtaamat.
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( 111 ) Muiden tekijöiden kuin polkumyynnillä tapahtuvan
tuonnin vaikutusten arviointi yhteisön tuotan

Joillekin vuodeliinavaatteet ovat vähäistä tai satun

nonalan tilaan on itse asiassa vahvistanut edellä

tai lähes koko tuotantoa. Monet yritykset ovat
perheyrityksiä, ja jotkut on perustettu vuosisadan

esitetyn suoran syy-yhteyden olemassaolon . Jois
takin menettelyn piiriin kuulumattomista maista
tulevalla tuonnilla, raaka-aineiden hinnanousuilla,

kysynnän vähenemisellä ja valituksen tekijöihin
kuulumattomien vuodeliinavaatteiden tuottajien
taholta tapahtuvalla kilpailulla oli tai saattoi olla
kielteinen vaikutus yhteisön tuotannonalaan . Edes
näiden muiden tekijöiden yhdistetty vaikutus ei
kuitenkaan

voinut

mitätöidä vahvistettua

suoraa

syy-yhteyttä, koska tosiasioihin perustuen voidaan
päätellä, että yhteisön tuotannonala olisi voinut
ilman polkumyynnillä tapahtuvaa tuontia sopeutua
näihin muihin tekijöihin ilman , että sille olisi
aiheutunut merkittävää vahinkoa. Siksi juuri polku
myynnillä tapahtuvan tuonnin vahvistettiin perus
asetuksen 3 artiklan 6 kohdan mukaisesti aiheutta
neen merkittävää vahinkoa.

naista toimintaa, toisille ne edustavat niiden koko

alussa tai aikaisemmin . Toisilla on keskenään osak

keiden omistukseen perustuvia yhteyksiä. Monien
otokseen valittujen yhteisön tuotannonalaan kuulu
vien yritysten havaittiin investoineen nykyaikaisiin

koneisiin , yhdistäneen toimintojaan sulautumalla ja
muodostamalla

liittosuhteita

tai

uudistaneen

muuten rakennettaan säilyttääkseen elinkelpoisuu
tensa. Yhteisön tuottajien elinkelpoisuudesta
todistaa edelleen niiden kyseisen tuotteen koko
naisviennin saavutus, joka kasvoi edellä johdanto
osan 81 kappaleessa todetulla tavalla tarkastelun
kohteena olevana ajanjaksona 50 prosenttia.

b) Toimenpiteiden todennäköiset vaikutukset

H. YHTEISÖN ETU

1 . Alustavat huomautukset

( 112) Komissio tutki kaikkien toimitettujen todisteiden
perusteella, oliko polkumyyntiä ja vahinkoa koske
vista päätelmistä huolimatta olemassa pakottavia
syitä, jotka voisivat johtaa päätelmään, että tässä
erityistapauksessa toimenpiteiden käyttöönotto ei
ole yhteisön edun mukaista. Tätä tarkoitusta varten
ja perusasetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti
komissio arvioi mahdollisesti toteutettavien toimen

piteiden vaikutusta kaikkiin menettelyn yhteydessä
asianosaisiin osapuoliin ja myös väliaikaisten
toimenpiteiden toteuttamatta jättämisen seurauksia.
Tässä tutkimuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota

tarpeeseen poistaa vahingollisen polkumyynnin
kauppaa vinouttavat vaikutukset tehokkaan
kilpailun palauttamiseksi yhteisön markkinoille .

( 113) Tiedottaakseen tästä arvioinnista ja täydentääkseen
toimitettujen kyselyjen yhteydessä yhteisön tuotta
jilta ja viejiltä vastaanotettuja tietoja komissio otti
yhteyttä tuojia ja kuluttajia edustaviin järjestöihin
sekä lähetti kyselylomakkeet 28 suurelle vuodelii
navaatteiden ostajalle tukkukauppiaat ja postimyyn
tiliikkeet

mukaan

lukien

niiden

taloudellisten

etujen huomioon ottamiseksi. Komissio vastasi
myös muille järjestöille, jotka ilmoittautuivat, ja
pyysi niitä jättämään huomautuksensa .
2. Yhteisön tuotannonalan edut

a) Yhteisön tuotannonalan luonne ja elinkelpoi
suus

( 114) Yhteisön tuotannonalaan kuuluvat 35 yritystä ovat
kooltaan hyvin erilaisia. Tuotannon laajuus vaih
telee viidestä tonnista yli 6 000 tonniin vuodeliina
vaatteita vuodessa.

( 115) Intiasta ja Pakistanista peräisin oleviin kyseisiin
tuotteisiin yhteisön tasolla sovellettavat peruskiin
tiöt ovat kasvaneet jatkuvasti tutkimuksen kohteena
olevan ajan kuluessa. Lisäksi ovat vaikuttaneet tasot
eli muiden tuoteluokkien ja/tai muiden vuosien
kanssa suoritettujen vaihtojen mukaan korjatut
peruskiintiötasot kuitenkin tulleet aina käytetyiksi
ainakin 98-prosenttisesti . Nämä vaikuttavat tasot
ovat jatkuvasti olleet peruskiintiöitä korkeammat,
mikä osoittaa, että viejät ovat siirtäneet jaettuja kiin
tiöitä kyseiselle tuotteelle muista tuoteluokista ja/tai
muilta vuosilta. Tämä on merkkinä siitä, että näistä

maista tapahtuva vienti on ollut vähäisempää kuin
se olisi kiintiörajoitusten puuttuessa. Siksi viejät
ovat pakotettuja pysyttelemään tiettyjen määrien
puitteissa. Näissä olosuhteissa ehdotettujen suurui
silla tulleilla voidaan odottaa olevan vietyihin
määriin vain rajallinen vaikutus. Koska kiintiöiden
vaikuttavat tasot ovat jopa 15 prosenttia peruskiin
tiöiden tasoa korkeampia, vaara, että ehdotetut
toimenpiteet pakottaisivat viennin niitä alhaisem
malle tasolle, vaikuttaa vähäiseltä .

( 116) Egyptistä tulevaan tuontiin ei sovelleta muodollisia
rajoituksia, joten edellä esitetyt väitteet eivät koske
sitä . Mainitunlaisten pakotteiden puuttuessa tuonti
on kuitenkin lisääntynyt voimakkaasti, ja kasvu on
ollut lähes 300 prosenttia vuoden 1992 ja tutkimu
sajanjakson välisenä aikana. Vaikka on epätodennä
köistä,

että

tällaiset

kasvuluvut voisivat

ilman

toimenpiteiden käyttöönottoa jatkua pitkään, erityi
sesti ottaen huomioon yhteisön kulutuksen vähene
misen, vuotuinen kasvutahti oli tutkimusajanjakson

aikana kuitenkin yli 25 prosenttia. Näin ollen,
vaikka toimenpiteet voisivat vähentää tai jopa

lopettaa viennin kasvun, on hyvin mahdollista, että
ehdotetun suuriset tullit eivät alenna Egyptin vien
timääriä sen nykyiseltä tasolta.
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( 117) Jotkut asianomaisista maista olevat viejät ja tuojat
ovat väittäneet, että toimenpiteiden toteuttaminen
tässä menettelyssä ei tule lisäämään yhteisön tuotta
jilta ostettuja määriä. Edellä esitetty arvio tukee sitä
kantaa, että myyntimäärien kasvun ei voida odottaa
olevan merkittävä. Olisi kuitenkin huomattava, että

yhteisön tuotannonalalle aiheutunut vahinko
johtuu vähemmässä määrin sen myynnin suuruu

desta kuin sen hintojen laskusuhdanteesta ja tämän
vaikutuksesta

kannattavuuteen .

Tässä

N:o L 156/27

suutensa siitä, että toimenpiteet vähentäisivät
niiden kykyä myydä tuotteitaan kyseisiin vientimai
hin . Komissio tutki tämän väitteen huolellisesti,
mutta päätteli, että väliaikaisessa vaiheessa tällaisia
väitteitä ei tulisi ottaa huomioon , koska näiden

laitevalmistajien ja kyseisen tuotteen välillä ei ollut

suoraa taloudellista yhteyttä: valmistajat vain tarjo
sivat tietyissä tuotantovaiheissa käytettäviä koneita .

suhteessa

ehdotetut toimenpiteet ovat perusasetuksen 7
artiklan 2 kohdan nojalla vähäisempiä kuin olisi
tarpeellista kyseisen tuonnin hintojen palauttami
seksi tasolle, joka ei aiheuttaisi vahinkoa yhteisön
tuotannonalalle (katso johdanto-osan 130 kappale).
On kuitenkin odotettavissa, että toimenpiteet
tulevat nostamaan tuontitavaroiden ensimmäiseltä

( 121 ) Komissio otti myös huomioon yhteisön kehrää
möihin ja puuvillalangan toimittajiin kohdistuvat
vaikutukset. Tutkimuksen kuluessa kävi ilmi, että
yhteisön tuotannonala osti suuren osan käyttämis
tään puuvillalangoista yhteisön kehräämöiltä . Tämä
myynti vaarantuisi, jos tuodut vuodeliinavaatetuot
teet kasvattaisivat edelleen markkinaosuuttaan .

ostajalta veloitettavia hintoja ja tulevat siten autta
maan oikeudenmukaisen kilpailun palauttamisessa
yhteisön markkinoille, yhteisön tuotannonalan

kannattavuuden elpymisessä ja yhteisön tuottajien
markkinaosuuden laskusuuntauksen kääntämisessä
nousuun .

c) Toimenpiteiden

toteuttamatta

jättämisen

4. Tuojien, vähittäiskauppiaiden ja muiden
suurten vuodeliinavaatteiden ostajien edut
a) Menettely

todennäköiset vaikutukset

( 118) Jos toimenpiteet jätetään toteuttamatta, yhteisön
tuotannonalan nykyisten vaikeuksien voidaan
odottaa pahenevan, erityisesti, koska Intian ja Pakis
tanin osalta on suunniteltu kiintiöiden kasvatta

mista entisestään ja ottaen huomioon kulutuksen
jatkuvan vähenemisen . Olisi odotettavissa, että
kyseisen tuotteen kokonaistuotannon jatkuva vähe
neminen yhteisössä jatkuu ja että tuotantoa siirre
tään yhä suuremmassa määrin yhteisön ulkopuo
lelle, mistä seuraa työpaikkojen menetyksiä .
( 119) Olisi huomattava, että yhteisön tuotannonalaan
kuuluvissa yrityksissä vuodeliinavaatteiden parissa
suoraan työllistetyt noin 6 700 henkilöä eivät anna
riittävää kuvaa tuotannonalan todellisesta merkityk
sestä yhteisön työllisyydelle. Varovaisen arvion
mukaan vielä 1 500 henkilöä ovat riippuvaisia
yhteisön tuotannonalasta alihankintana jälkikäsit
telyä ja työstämistä suorittavilla aloilla. Olisi myös
huomattava, että yhteisön tuotannonala edustaa
vain osaa koko yhteisön tuotannosta. Yhteisön
vuodeliinavaatteiden tuotannon jatkuvan vähene
misen vuoksi voidaan olettaa, että myös valituksen
tekijöihin kuulumattomien tuottajien parissa työlli
syys olisi vaarassa, jos polkumyynnillä tapahtuvan
tuonnin vastaisia toimenpiteitä ei otettaisi käyttöön .

( 122) Kyselylomakkeiden pyytämiseksi ilmoittautui 14
tuojaa . Kyselylomakkeet lähetettiin kaikille, mutta
vain kolme palautti ne täytettyinä. Jotkut muut

tuojat ja joukko tuojia edustavia järjestöjä esittivät
komissiolle

näkökantansa.

Lisäksi, suoritettuaan

tutkimuksia yhteisön tuottajien ilmoitettua merkit
tävien vuodeliinavaatteiden ostajien olemassaolosta,
jotka eivät olleet ilmoittautuneet tutkimuksen
alussa, komissio lähetti kyselylomakkeet 28 suurelle
vuodeliinavaatteiden ostajalle, joihin kuului tukku

kauppiaita, vähittäiskauppiaita ja postimyyntiliik
keitä,

niiden

taloudellisten

etunäkökohtien

huomioon ottamiseksi ja niihin sekä niiden teke
miin ostopäätöksiin kohdistuvien toimenpiteiden
todennäköisten
vaikutusten
ymmärtämiseksi .
Kuitenkin niistä vain neljä palautti kyselylomak
keen .

Tietyt alat kuten hotellit, sairaalat ja liinavaatteiden
vuokraamot ovat myös suuria vuodeliinavaatteiden

ostajia ja käyttäjiä . Yksi näitä aloja edustava järjestö
ilmoittautui näkökantojen esittämiselle annetun
määräajan kuluttua umpeen . Komissio ilmoitti
kuitenkin , että se ottaisi esitetyt näkökannat
huomioon . Tältä järjestöltä ei kuitenkaan saatu
mitään perusteltua tietoa, jonka perusteella
komissio voisi arvioida polkumyyntitullin vaiku
tusta näihin aloihin .

b) Väitteet
3 . Vuodeliinavaatteiden tuotannolle tavaroita
toimittavien edut

( 120) Joukko yhteisön tekstiilintuotantokoneiden valmis
tajia ja yksi näiden valmistajien järjestö lähettivät
komissiolle kirjeen, jossa ne ilmaisivat huolestunei

( 123) Tuojat esittivät kaksi pääkohtaa siitä, mikä olisi
toimenpiteiden todennäköinen vaikutus niiden
liiketoimintaan . Ensimmäinen kohta oli, että ne

eivät pystyisi korvaamaan tuomiaan valikoiman
halvemman pään tuotteita yhteisössä tuotetuilla
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tuotteilla ja että ne etsisivät hankintalähteitä muista
kolmansista maista. Toinen kohta oli , että mahdol

lisiin tulleihin liittyvä kustannusten kasvu uhkaisi
niiden ja muiden toimittajaketjuun kuuluvien
yritysten elinkelpoisuutta ja työllisyyttä.
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kartellista ja että siksi toimenpiteet vähentäisivät
tehokasta kilpailua. Mitään merkkejä kansallisten
tai yhteisön kilpailusäännösten rikkomisesta ei
kuitenkaan ole osoitettu . Siksi tämä väite voidaan

jättää ottamatta huomioon .

Näistä kohdista ensimmäisen osalta komissio totesi,

että valikoiman halvempaan päähän kuuluvia tuot
teita itse asiassa tuotettiin yhteisössä, vaikkakin
polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista johtuvan
kilpailun vuoksi vähenevässä määrin . Teknistä
syytä, jonka vuoksi kyseisiä tuotteita ei voisi
hankkia yhteisöstä, ei ollut. Vaikka tuotteet ostettai
siin

kolmansista

maista,

komissio

katsoi ,

että

yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vahingon
syynä oli vähemmän sen myynnin määrä kuin sen
hintoihin kohdistuva laskupaine ja siitä seuraava
kannattavuuden lasku .

Toisessa kohdassa esitettyjä väitteitä ei oltu perus
teltu tutkimuksin tai tosiseikoin, joiden perusteella
komissio voisi arvioida esitettyjä huomautuksia.
Väitteen mukaan vaarassa olevista työpaikoista
harvat liittyivät kuitenkin varsinaiseen tuontituot
teiden käsittelyyn ja useimmat niistä olivat vähit
täiskaupan toimitusketjussa, joka on yhteinen sekä
yhteisössä tuotetuille että tuoduille tavaroille .

5. Kuluttajien edut

( 124) BEUC (Bureau Europeen des Unions de Consom
mateurs) esitti näkökantansa kuluttajien edun
nimissä. Se ilmaisi huolensa kuluttajien edun otta
misesta huomioon, erityisesti mahdollisten tullien

siirtymisestä lopullisen kuluttajan maksettaviksi .
Jos kuitenkin tulli siirrettäisiin kokonaisuudessaan
toimitusketjun kautta lopulliselle kuluttajalle,
kymmenen prosentin polkumyyntitulli aiheuttaisi
alle kolmen prosentin hinnannousun . Tällaisen
enimmäisvaikutuksen arvioimiseksi on muistettava,

että kaupan on kyettävä selviämään vaihteluista,
esimerkiksi satunnaisista valuuttakurssien muutok

sista, tai raaka-aineiden hinnanmuutokista. Tässä

suhteessa ehdotettujen toimenpiteiden vaikutus on
katsottava vähäiseksi . Siksi on perusteltua odottaa,
että kauppa kykenee selviytymään niistä ilman
kuluttajiin kohdistuvaa havaittavissa olevaa heijas

7. Yhteisön etua koskeva päätelmä

( 126) Komissio arvioi kaikki edellä esitetyt tekijät ja
katsoi, että sellaisia pakottavia syitä ei ollut
olemassa, joiden perusteella vahingollisen polku
myynnin vinouttavat vaikutukset poistavia, oikeu
denmukaisten hinnoittelukäytäntöjen kilpailua
edistävän järjestyksen palauttavia ja lisävahinkojen
aiheutumisen yhteisön tuotannonalalle
toimenpiteitä ei pitäisi ottaa käyttöön .

estäviä

I. VÄLIAIKAINEN TULLI

( 127) Kyseisestä polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista
aiheutuneen vahingon jatkumisen estämiseksi
ennen tutkimuksen päättymistä väliaikaiset polku
myynnin vastaiset toimenpiteet olisi otettava käyt
töön . Nämä toimenpiteet olisivat väliaikaisten
polkumyyntitullien
muotoisia .
Asianomaisista
maista vietyjen tuotteiden laajan valikoiman vuoksi
komissio katsoo arvon perusteella kannettavan
tullin parhaiten soveltuvaksi toimenpidemuodoksi .
( 128) Väliaikaisen tullin tason määrittämistä varten on
otettu huomioon sekä todetut polkumyyntimargi
naalit että yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen
vahingon poistamiseksi tarvittava tullin määrä .

( 129) Kuten jo on todettu, yhteisön tuotannonalalle
aiheutunut vahinko koostuu pääasiassa hintojen
pysähtyneisyydestä ja heikkenevästä sekä riittämät
tömästä kannattavuudesta tai tappioista. Siksi
vahingon poistamiseksi tuotannonala on saatettava
asemaan, jossa hinnat voidaan nostaa kannattavalle
tasolle ilman, että myynnin määrä laskee . Tämän
saavuttamiseksi

meneillään

olevan

tutkimuksen

kohteena olevista maista peräisin olevan kyseisen
tuonnin hintojen olisi noustava vastavasti .

tusvaikutusta . Lisäksi vuodeliinavaatteiden toimitta

jien suuri määrä markkinoilla ja tästä seuraava

kilpailu varmistaa sen, että kuluttajahintoihin
kohdistuva paine pysyy huomattavana.

6. Tehokkaan kilpailun ylläpitäminen

yhteisön markkinoilla

( 130) Yhtä tapausta lukuun ottamatta prosentteina
vapaasti yhteisön rajalla - hinnasta lasketut alihin
noittelumarginaalit olivat korkeammat kuin otok
seen kuuluville viejille vahvistetut vastaavat polku
myyntimarginaalit, ja sen vuoksi perusasetuksen 7
artiklan 2 kohdassa säädetyn alhaisemman tullin
säännön mukaisesti ei ollut tarpeen vahvistaa vien

tihinnan ja yhteisön tuottajien tuotantokustan
nusten eroon yhteisön tuotannonalan elinkelpoi
suuden takaamiseksi tarvittavan voiton vähimmäis

(125) Viejien esittämä lisäväite oli, että oli olemassa vaara
valituksen

tehneen

teollisuuden

muodostamasta

määrällä lisättynä perustuvia vahingon poistavia
tasoja.
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Yhden viejän tapauksessa kuitenkin alihinnoittelu
marginaali oli hieman alhaisempi kuin vastaava
polkumyyntimarginaali, ja sen vuoksi vahvistettiin
tullin määrän laskemiseksi vahingon poistava taso
vertaamalla vientihintoja yhteisön tuotantokustan
nusten ja niihin lisätyn hyvin varovaisen viiden
prosentin voittomarginaalin tulokseen . Näin vahvis
tettu vahingon poistava taso oli polkumyyntimargi
naalia korkeampi . Siksi otokseen kuuluville viejille
väliaikaiset tullit olisi kaikissa tapauksissa rajoitet
tava polkumyyntimarginaalien suuruisiksi .

ginaahin, koska vahingon poistamiseen riittävä
tullin määrä oli kaikissa tapauksissa vahvistettua
polkumyyntimarginaalia korkeampi.

( 132) Tässä
menettelyssä
sovellettavat
määräajat
huomioon ottaen väliaikaiset polkumyyntitullit on
otettava käyttöön enintään kuuden kuukauden
ajaksi .

J. LOPPUSÄÄNNÖKSET

( 131 ) Yhteistyössä toimineille mutta otokseen valitse
matta jääneille yrityksille väliaikainen polkumyyn
titulli on yhtä suuri kuin otokseen kuuluville
vahvistettu keskimääräinen polkumyyntimarginaali
yhteisöön suuntautuvan viennin liikevaihdon
mukaan painotettuna. Tämä polkumyyntitulli oli
kaikissa tapauksissa alhaisempi kuin vahingon pois

( 133) Moitteettoman hallinnon saavuttamiseksi olisi
vahvistettava määräaika, jonka kuluessa asian

tamiseen riittävä tulli . Yhteistyöhön osallistumatto
mille yrityksille väliaikainen polkumyyntitulli
perustuu näille yrityksille johdanto-osan 51 kappa
leessa selitetyllä tavalla laskettuun polkumyyntimar

omaisten osapuolten olisi ilmaistava kantansa
kirjallisesti ja pyydettävä tulla kuulluiksi . Lisäksi
olisi todettava, että kaikki tätä asetusta varten tehdyt
päätelmät ova väliaikaisia ja niitä voidaan joutua
harkitsemaan uudelleen

komission

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.
Otetaan käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli CN-koodeihin 6302 21 00,
6302 22 90, 6302 31 10, 6302 31 90 ja 6302 32 90 kuuluvien Egyptistä, Intiasta ja Pakista
nista peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa.

2. Väliaikainen polkumyyntitulli vapaasti yhteisön rajalla -nettohinnasta tullaamatto
mana on 3 ja 4 kohdan mukaisesti seuraava tuotteille, joiden alkuperämaa on :
Tulli

Taric
lisäkoodi

Egypti

13,5 %

8900

Intia

27,3 %

8900

8,2 %

8900

Maa

Pakistan

3 . Liitteessä lueteltujen tuottajien/viejien valmistamiin ja vietäväksi myymiin tuotteisiin
sovelletaan seuraavia polkumyyntitulleja:
Tulli

Taric
lisäkoodi

Egypti

13,0 %

8041

Intia

13,6 %

8042

6,5 %

8044

Maa

Pakistan

mahdollisesti

ehdottaman lopullisen tullin käyttöön ottamiseksi.
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4. Seuraavassa lueteltujen yritysten valmistamiin ja vietäväksi myymiin tuotteisiin sovel
letaan seuraavia polkumyyntitulleja:
Tulli

Taric
lisäkoodi

27,3 %

8044

The Bombay Dyeing & Manufacturing Co Ltd

9,4 %

8045

Nowrosjee Wadia & Sons Ltd

9,4 %

8045

Madhu Industries Ltd

19,5 %

8046

Madhu International

19,5 %

8046

Omkar Exports

16,5 %

8047

3,9 %

8048

Valmistaja

Maa

Anglo French Textiles

Intia

Prakash Cotton Mills Ltd

Tulli

Taric
lisäkoodi

9,1 %

8049

Tulli

Taric
lisäkoodi

Al-Abid Silk Mills Ltd

8,2 %

8050

Al-Abid Export (Pvt) Ltd

8,2 %

8050

Al-Karam Textile Mills (Pvt) Ltd

2,6 %

8051

Fateh Textile Mills Ltd

7,9 %

8052

Mohammad Farooq Textile Mills Ltd

6,6 %

8053

Gul Ahmed Textile Mills Ltd

0,0 %

8054

Excel Textile Mills Ltd

0,0 %

8054

Valmistaja

Maa

Egypti

Stephanie Textile

Valmistaja

Maa

Pakistan

5.

Jollei toisin säädetä, sovelletaan voimassa olevia tulleja koskevia säännöksiä.

6. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä
edellyttää väliaikaisen tullin määrää vastaavan vakuuden asettamista.
2 artikla

Asianomaiset osapuolet voivat asetuksen (EY) Nro 384/96 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti
esittää kirjallisesti kantansa ja pyytää komissiolta tulla kuulluiksi 1 5 päivän kuluessa tämän
asetuksen voimaantulosta .
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Asianomaiset osapuolet voivat asetuksen (EY) N:o 384/96 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti
esittää huomautuksensa tämän asetuksen soveltamisesta yhden kuukauden kuluessa sen
voimaantulosta .

3 artikla

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

yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Jollei asetuksen (EY) N:o 384/96 7, 9, 10 ja 14 artiklasta muuta johdu, tätä asetusta sovelle
taan kuuden kuukauden ajan , jos neuvosto ei säädä lopullisia toimenpiteitä ennen kyseisen
ajanjakson päättymistä.

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

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta
Leon BRITTAN

Varapuheenjohtaja
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LIITE

EGYPTI

Niaz International, Farrukhabad

AMC Arab Metals Co., Kairo
Dantex Ltd, Kairo

P.J. Exports, Mumbai (Bombay)
Patodia Syntex Ltd, Mumbai (Bombay)
Pattex Exports, Mumbai (Bombay)

Egyptex, Kairo
El Naggar Egyptian Co. For Furniture Elmahalla

Prem Textiles, Indore

Nile Tex, Alexandria

Punch Exporters, Mumbai (Bombay)

Wintex-Wahab International Textiles Ltd, Kairo

Raghuvir Exim Ltd, Ahmedabad
Rajka Designs Pvt. Ltd, Ahmedabad
Sanna Inttex, Mumbai (Bombay)
Santex Exports, Mumbai (Bombay)

Zahret El Mehalla for Weaving, Mehalla El Kubra — El-Seka
El-Wosta
INTIA

A. Shashikant & Co., Mumbai (Bombay)
Ajit Impex, Mumbai (Bombay)
Akai Impex Ltd, Mumbai (Bombay)
Alps Industries Ltd, Ghaziabad
Amitara Fabrics Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
B.X. International, Mumbai (Bombay)
Badridass Gauridatt Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Brijmohan Purusottamdas, Mumbai (Bombay)
Bünts Exports Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Chhaganlal Kasturchand & Co.,Ltd, Mumbai (Bombay)
Classic Connections, Mumbai (Bombay)
Concepts International India Pvt. Ltd, Gurgaon
Cotfab Exports, Mumbai (Bombay)
Country House, New Delhi
Deepak Traders, Mumbai (Bombay)
Dhanalakshmi Weaving Works, Cannanore
Divya Textiles, Mumbai (Bombay)
Dyna-Impex Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Elite Exports, Mumbai (Bombay)
Emperor Trading Company, Tirupur
Encore Themes, New Delhi

Govindji Trikamdas & Co., Mumbai (Bombay)
Hindustan Textiles, Cannanore

Shetty Garments Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Shivani Exports, Mumbai (Bombay)
Shorewala Exim Int'l, New Delhi

Shrijee Enterprises, Mumbai (Bombay)
Shruti Designs Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Sohanlal Balkrishna Export, Mumbai (Bombay)
Southern Sales & Services, Bangalore
Standard Industries Ltd, Mumbai (Bombay)
Starline Exports, Mumbai (Bombay)
Sumangalam Exports Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Sunil Impex, Mumbai (Bombay)
Sunil Silk Mills, Mumbai (Bombay)
Sunny Made Ups, Mumbai (Bombay)
Suresh & Co., Mumbai (Bombay)
Surya International, Panipat
Syndicate Impex, Ahmedabad
Syntex Corporation Ltd, Mumbai (Bombay)
Tata Exports Limited, Mumbai (Bombay)
Texcellence Overseas, Mumbai (Bombay)

The Hindoostan Spg. & Wvg. Mills Ltd, Mumbai (Bombay)
The Ruby Mills Limited, Mumbai (Bombay)
Trend Setters, Mumbai (Bombay)
Trend Setters KFTZ, Mumbai (Bombay)
Vepar Private Limited, Ahmedabad

Ibats , New Delhi

Vigneshwara Exports Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)

Incotex, Mumbai (Bombay)

Wooltop Weaves, Chennai (Madras)

Indo Euro Textiles Pvt. Ltd, New Delhi

Indo Export Corporation , New Delhi
International Services, Chennai (Madras)
Intex Exports, Mumbai (Bombay)
Invitation Apparels Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)
Jindal India, Mumbai (Bombay)
Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad

PAKISTAN

Adamjees Impex International, Karachi
Afroze Textile Industries (Private) Ltd, Karachi
Amer Fabrics Limited, Lahore

Anjum Textile Mills (Private) Ltd, Faisalabad
Arzoo International (Pvt.) Ltd, Faisalabad

K. Overseas, New Delhi

Arzoo Textile Mills Ltd, Faisalabad

Kanodia Fabrics (International), Mumbai (Bombay)
Kaushalya Export, Ahmedabad

Asco International (Pvt.) Ltd, Karachi

Kitu Bhandari Pvt. Ltd, New Delhi

B.I.L. Exporters, Karachi
Be Be Jan Pakistan (Pvt.) Ltd, Faisalabad

Kothari Industrial Corporation Ltd, Chennai (Madras)
Lakshmi Apparels and Wovens Limited, Coimbatore
Mahalaxmi Exports, Ahmedabad
Maritex Exports, Mumbai (Bombay)
Marwaha Exports, New Delhi
Minar Exports, Mumbai (Bombay)
Mridul Enterprises, New Delhi

Aziz Sons, Karachi

Bela Textiles Limited, Karachi

Dyer Textile & Printing Mills (Pvt.) Ltd, Karachi

Eksons Sales Orgamsation , Karachi
Elahi Enterprises Ltd, Lahore
Elasta Amtex Industries (Pvt.) Ltd, Karachi
Fairdeal Textiles (Pvt.) Ltd, Karachi
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Faisal Industries, Karachi

Nadia Textile International (Pvt.) Ltd, Lahore

Fashion Knit Industries, Karachi

Nakshbandi Industries Limited, Karachi
Nash Textiles, Karachi
Nina Industries Ltd, Karachi
Nishat Mills Limited, Karachi

Gohar Enterprises, Faisalabad
Gohar International (Pvt.) Ltd, Faisalabad
H.A. Industries (Private) Ltd, Faisalabad
Home Furnishings Ltd, Karachi
Kam International , Karachi

Kausar Textile Industries (Pty) Ltd, Faisalabad
Kohinoor Textile Mills Ltd, Rawalpindi
Latif Int 1 (Pvt.) Ltd, Faisalabad
Liberty Mills Limited, Karachi
Linex International (Pvt.) Ltd, Karachi
Lotus Textile Industries Limited, Karachi

Lucky Impex, Karachi
Lucky Tex, Karachi
Lucky Textile Mills , Karachi

Nishitex Enterprises, Karachi
Nu-tex (Pvt.) Ltd, Karachi
Parsons Industries (Pvt.) Ltd, Karachi
SPRL Rehman Brothers, Lahore

Sas Texexport (Pvt.) Ltd, Karachi
Shabbir Associates, Karachi

Sharif Textile Industries (Pvt.) Ltd, Faisalabad
Sitara Textile Industries (Pvt.) Ltd, Faisalabad
Syncotex Sa Agencies, Karachi
The Crescent Textile Mills Limited, Faisalabad

Today's Sportswear Inc., Karachi

M.F.M.Y. Industries Ltd, Karachi

Towellers Limited, Karachi
Unibro Industries Limited, Karachi

M.R. Export (Private) Ltd, Lahore
Mukaty Corporation, Karachi

Union Exports (Pvt.) Ltd, Karachi
ZN Textiles (Pvt.) Ltd, Faisalabad
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1070/97,
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,
maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopi

kaupassa

hinnat

on

vahvistettava

ottaen

erityisesti

huomioon :

muksen ,

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

b) kolmansista

maista

lähtöisin

olevien

tavaroiden

kolmansiin määrämaihin suuntautuvan tuonnin edul
lisimmat hinnat;

c) kolmansissa viejämaissa

noteeratut

tuottajahinnat

ottaen tarvittaessa huomioon näiden maiden myön

sekä katsoo, että

tämät tuet;

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

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

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

tukia vahvistettaessa on otettava huomioon :

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

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

— maito- ja
tavoitteet,
tilanteen
kyseisillä

maitotuotealan yhteisen markkinajärjestelyn
joita ovat hintojen ja kaupan tasapainoisen
ja luonnollisen kehityksen turvaaminen
markkinoilla,

asetuksen (ETY) Nro 804/68 17 artiklan 3 kohdassa sääde
tään vientitukea saavien tuotteiden luettelon sekä kyseisen
tuen määrän vahvistamisesta vähintään joka neljäs viikko;
tuen määrä on kuitenkin mahdollista pysyttää samantasoi
sena yli neljän viikon ajan ,

maito- ja maitotuotealan vientitukia koskevista erityisistä
yksityiskohtaisista säännöistä 27 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) Nro 1466/95 (3), sellai
sena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
417/97 (4), 12 artiklan mukaan lisättyä sokeria sisältäville
maitotuotteille myönnettävän tuen on oltava kahden osan
summa, joista toisen tarkoituksena on ottaa huomioon
maitotuotteiden määrä ja toisen lisätyn sakkaroosin määrä;
viimeksi mainittua osaa on käytettävä kuitenkin vain, jos
lisätty sakkaroosi on tuotettu yhteisössä korjatuista sokeri

— liittymisasiakirjan 228 artiklan mukaisesti solmittujen
sopimusten määrittämät rajat,

juurikkaista tai sokeriruo'oista; sellaisten CN-koodeihin ex

— häiriöiden välttämisestä yhteisön markkinoilla saatava

asetuksen (ETY) Nro 804/68 17 artiklan 5 kohdan
mukaan on yhteisön hintoja vahvistettaessa otettava

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

etu,

— suunniteltuihin

vientitoimiin

liittyvät taloudelliset

seikat,

0402 99 1 1 , ex 0402 99 19, ex 0404 90 51 , ex 0404 90 53,

ex 0404 90 91 ja ex 0404 90 93 kuuluvien tuotteiden

noudatetuista hinnoista huomioon ne, jotka osoittautuvat

suuruinen kuin kokonaisessa tuotteessa oleville maitotuot

viennin kannalta edullisimmiksi , koska kansainvälisessä

teille kilogrammalta vahvistettava tuki,

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

o EYVL N:o L 144, 28.6.1995, s . 22

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

4 EYVL N:o L 64, 5.3.1997, s . 1
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toinen osa on laskettava kertomalla sokerialan yhteisestä
markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1785/81 ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1 599/96 (2), 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitet
tujen tuotteiden vientipäivänä voimassa olevan tuen
perusmäärä kokonaisen tuotteen sakkaroosipitoisuudella,

juustoille myönnettävä tuki lasketaan suoraan kulutukseen
tarkoitetuille tuotteille; juuston kuoret ja tähteet eivät ole
tätä käyttötarkoitusta vastaavia tuotteita; kaikkien tulkin
nallisten epäselvyyksien välttämiseksi olisi täsmennettävä,
että juustot, joiden vapaasti rajalla -arvo on alle 230,00
ecua 100 kilogrammalta, eivät saa tukea,
komission asetuksessa (ETY) N:o 896/84 (% sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) Nro
222/88 (4), annetaan täydentäviä säännöksiä tukien myön
tämisestä markkinointivuoden vaihtuessa; näissä säännök

maailmanmarkkinoilla seuraa, että tämän asetuksen liit

teessä mainittujen tuotteiden tuki olisi vahvistettava siinä
mainitun suuruiseksi, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

1.

Asetuksen (ETY) N:o 804/68 17 artiklassa tarkoitetut

sellaisenaan vietävien tuotteiden vientituet vahvistetaan
liitteessä mainitun suuruisiksi .

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

sissä annetaan mahdollisuus eriyttää tuet tuotteiden
valmistuspäivän mukaan,

vaan vientiin ei vahvisteta tukea.

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

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

näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta maito
ja maitotuotealan nykyiseen markkinatilanteeseen sekä
erityisesti kyseisten tuotteiden hintoihin yhteisössä ja

2 artikla

3.

CN-koodiin

0406

kuuluvien

tuotteiden

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

M EYVL N:o L 28, 1.2.1988, s. 1
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LIITE

maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 12 päivänä kesäkuuta 1997 annet
tuun komission asetukseen

(ecua/100 kg nettopaino, jollei toisin ilmoiteta)

Tuote koodi

0401 10
040110
0401 20
0401 20
040120
0401 20
0401 20
0401 20
040120
0401 20

Määräpaikka (*)

Tuen

Tuo te koodi

määrä

10 9000
90 9000
11 9100
119500
19 9100
19 9500
91 9100
91 9500
99 9100
99 9500

4444+
+
+
444-

2,327
2,327
2,327
3,597
2,327
3,597
4,790
5,581
4,790
5,581

0401 30 11 9100

+

7,161

0401 30 11 9400

0401 30 11 9700
0401 30 19 9100

+
44-

16,60
7,161

0401 30
0401 30
0401 30
0401 30
040130
040130
0401 30
0401 30
0401 30

19 9400
19 9700
31 9100
31 9400
31 9700
39 9100
39 9400
39 9700
919100

4+
444+
44+

11,05
16,60
28,24
44,10
48,63
28,24
44,10
48,63
55,43

0401 30
0401 30
040130
040130
0401 30
0402 10
0402 10
0402 10
0402 10
0402 21
0402 21

91
91
99
99
99
11
19
91
99
11
11

9400
9700
9100
9400
9700
9000
9000
9000
9000
9200
9300

+
+
4+
4+
+
+
+
+
+

81,46
95,06
55,43
81,46
95,06
63,00
63,00
0,6300
0,6300
63,00
95,30

0402 21 11 9500
0402 21119900

+
+

11,05

100,40
108,00

0402 21 17 9000

4-

63,00

040221 199300
0402 21 19 9500
0402 21 19 9900
0402 2191 9100
0402 21 919200
0402 2191 9300
0402 21919400
0402 21 91 9500
0402 21919600
0402 2191 9700

+
+
4+
444444-

95,30
100,40
108,00
108,78
109,53
110,88
118,51
121,15
131,29
137,24

0402 2191 9900
0402 21 99 9100

44-

143,96
108,78

0402 21 99 9200
0402 21 99 9300

44-

0402 21 99 9400
0402 21 99 9500

44-

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

0402 2199 9600
0402 21 99 9700
0402 21 99 9900
0402 29 15 9200
0402 29 15 9300
0402 29 15 9500
0402 29 15 9900
0402 29 19 9200
0402 29 19 9300
0402 29
0402 29
0402 29
0402 29
0402 29
0402 29
0402 91
0402 91
0402 91
0402 91
0402 91
0402 91

19 9500
19 9900
91 9100
91 9500
99 9100
99 9500
11 9110
11 9120
11 9310
11 9350
1 1 9370
19 9110

0402 91 19 9120
0402 91 19 9310

0402 91 19 9350
0402 91 19 9370
0402 91 31 9100
0402 91 319300

0402 91 39 9100
0402 91 39 9300
0402 91 51 9000
0402 91 59 9000
0402 91 91 9000
0402 91 99 9000
0402 99 11 9110
0402 99 119130
0402 99 11 9150
0402 99 11 9310
0402 99 11 9330
0402 99 1 1 9350
0402 99 19 9110
0402 99 19 9130
0402 99 19 9150
0402 99 19 9310
0402 99 19 9330
0402 99 19 9350
0402 99 31 9110
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 39 9110
0402 99 39 9150
0402 99 39 9300

Määräpaikka (*)

4444+
4+
4+
+
4444444+
4444+
44+
44444+
444444+
444+
4-f
4444+
44-

Tuen
määrä

131,29
137,24
143,96
0,6300
0,9530
1,0040
1,0802
0,6300
0,9530
1,0040
1,0802
1,0878
1,1851
1,0878
1,1851
2,327
4,790
14,00
17,15
20,85
2,327
4,790
14,00

17,15
20,85
9,464
24,65

9,464
24,65
11,05
11,05
55,43
55,43
0,0233
0,0480
0,1336
16,14
19,37
25,75
0,0233
0,0480
0,1336
16,14
19,37
25,75
0,1026
26,81
0,2824
0,4863
0,1026
26,81
0,2824
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Tuen

Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

0402 99 39 9500

4-

0,4863

0402 99 91 9000
0402 99 99 9000
0403 10 11 9400
0403 10 11 9800
0403 10 13 9800
0403 10 19 9800
0403 10 31 9400
0403 10 31 9800
0403 10 33 9800
0403 10 39 9800
0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000
0403 90 31 9000
0403 90 33 9200
0403 90 33 9300
0403 90 33 9500
0403 90 33 9900
0403 90 39 9000
0403 90 51 9100
0403 90 51 9300
0403 90 53 9000
0403 90 59 9110
0403 90 59 9140
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0403 90 59 9540
0403 90 59 9570
0403 90 61 9100

44+
4+
+
+
+
+
444+
+
44444+
4+
+
444444+
+
4+
44-

0,5543
0,5543
2,327
3,597
4,790
7,161
0,0233
0,0360
0,0480
0,0716
61,94
61,94
94,45
99,50
107,03
107,83
0,6194
0,6194
0,9445
0,9950
1 ,0703
1,0783
2,327
3,597
4,790
7,161
11,05
16,60
28,24
44,10
48,63
55,43
81,46
95,06
0,0233

0403 90 61 9300

4-

0403 90 63 9000
0403 90 69 9000
0404 90 21 9100
0404 90 21 9910
0404 90 21 9950
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150
0404 90 23 9911
0404 90 23 9913
0404 90 23 9915
0404 90 23 9917
0404 90 23 9919
0404 90 23 9931
0404 90 23 9933

+
44+
444+
+
+
+
+
4444-

0404 90 23 9935
0404 90 23 9937

44-

20,66
24,43

0404
0404
0404
0404

9939
9110
9115
9120

44+
4-

25,54
107,83
108,54
109,89

0404 90 29 9130
0404 90 29 9135

+
4-

117,46
120,05

0404 90 29 9150

4-

130,11

90
90
90
90

23
29
29
29

määrä

N:o L 156/37

Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

0404 90 29 9160

Tuen
määrä

0404 90 81 9100

+
4+

0404 90 819910

+

0404 90 81 9950

+

0404 90 83 9110

+

0,6194

0404 90 83 9130

+

0,9445

0404 90 83 9150

+

0,9950

0404 90 83 9170
0404 90 83 991 1

+
+

0,0233

0404 90 83 9913
0404 90 83 9915

+
+

0,0480
0,0716

0404 90 83 9917

+

0,1105

0404 90 83 9919

+

0404 90 83 9931

+

16,00

0404 90 83 9933

+

0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0405 10
0405 10
0405 10
0405 10
0405 10

83 9935
83 9937
89 9130
89 9150
89 9930
89 9950
89 9990
11 9500
11 9700
19 9500
19 9700
30 9100

+
+
+
+
+
+
+
4+
+
+
+

19,20
25,52
26,55
1,0783
1,1746
0,3390
0,4863
0,5543
185,37
190,00
185,37
190,00
185,37

0405 10 30 9300

4-

190,00

0405 10 30 9500

4-

185,37

0405 10 30 9700

4-

190,00

0405 10 50 9100

+

185,37

0,0360

0405 10 50 9300

4-

190,00

0,0480
0,0716
61,94
2,327
13,87
61,94
94,45
99,50
107,03
2,327
4,790
7,161
11,05
16,60
13,87
17,00

0405 10 50 9500

4-

185,37

0405 10 50 9700

4-

190,00

0405 10 90 9000
0405 20 90 9500

4+

196,95
173,78

0405 20 90 9700

4-

1 80,73

0405 90 10 9000

+

240,00

0405 90 90 9000

4-

190,00

0406 10 20 9100

4-

—

0406 10 20 9230

037

—

0404 90 29 9180

136,02
142,66
0,6194
0,0233

16,00

1,0703

0,1660

039

—

099

24,03

400

24,72

36,05
0406 10 20 9290

037

—

039

—

099
400

22,36
16,09
33,54

0406 10 20 9300

037

—

039

—

099
400

9,820
8,246
14,73

Nro L 156/38
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Tuen

Tuotekoodi
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Määräpaikka (*)

Tuen

Tuotekoodi

Määräpaikka (*)

0406 10 20 9610

037

—

0406 20 90 9990

+

—

039

—

0406 30 319710

037

—

0406 10 20 9620

099

32,61

039

400

35,03
48,91

099

037

—

039

0406 10 20 9630

0406 10 20 9640

0406 10 20 9650

määrä

—

099

33,07

400

38,41
49,60

037

—

039

—

099
400

36,91
43,37
55,37

037

—

039

—

099
400

54,25
50,89

037

81,37
—

039

—

099

45,21

400

26,78
67,81

0406 10 20 9660

+

—

0406 10 20 9830

037

—

039

099
400
0406 10 20 9850

—

037

—
—

400

20,33

0406 30 319730

—

0406 10 20 9900

+

—

037

—

099

18,41

0406 30 31 9910

037

—
—

099
400
0406 30 31 9930

037

—
—

099

18,41

400
0406 30 31 9950

037
039

099
400
0406 30 39 9500

—
—

099

18,41

400

1 2,89
27,62

0406 30 39 9700

037

—

039

—

099
400
0406 30 39 9930

037

—

099

037
039

099
400

37,49
33,25

400
0406 30 39 9950

—
—

—

—
—

—

26,79
18,75

037

—

039

—

099

30,29

400

22,25

037

—

039

099

52,57
47,10

039

—

45,43
0406 30 90 9000

—

037

18,75

40,18

400

31,78
22,25
47,66

78,86
0406 20 90 9919

26,79
40,18

039

0406 20 90 9917

18,75

039

039

49,48
44,34
74,22

—

26,79

037

—

039

—

40,18

—

099
400

12,89

27,62

+

56,24

8,785

039

037

037

12,55
18,82

0406 20 90 9913

0406 20 90 9915

12,89

039

0406 20 90 9100

099
400

—

27,62

17,07

+

8,785

039

400

30,49
0406 10 20 9870

—

12,55

18,82

16,77
14,08
25,15

039

099

400

määrä

0406 40 50 9000

037

—

039

—

099

58,76

099

400

52,65
88,14

400

57,42
34,72

86,13

13. 6. 97

Tuotekoodi

0406 40 90 9000

( FI I

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Määräpaikka (*)

Tuen määrä

037

—

039

—

Tuotekoodi

0406 90 33 9151

N:o L 156/39

Määräpaikka (")
037

—

039

—

099

58,96

099

38,10

400

34,72

400

22,64

88,44
0406 90 13 9000

037

—

039

—

099

63,33

400

68,40

57,15
0406 90 33 9919

037

—

039

—

099
400

94,99
0406 90 15 9100

037

—

039

—

099

65,44

400

72,00

037

—

039

—

037

0406 90 35 9190

—

099
400

38,10
21,06
57,15
30,47
30,47
64,63
79,25
96,94

037
039

099

65,44

099

400

68,40

400

037
039

—

0406 90 35 9990

037
039

—

099

64,87

099

400

46,87

400

97,30
0406 90 23 9900

037
039

099
400

—

0406 90 37 9000

037
039

—

037

—

099

48,65

400
0406 90 27 9900

037
039

—

44,05

400

19,55

66,08
0406 90 31 9119

037
039

0406 90 63 9100

037
039
099
400

94,99

400

24,22
0406 90 69 9100

+

0406 90 69 9910

037

—

039

—

51,51

039

—

099

38,10

099

400

22,64

400

—
—

—

54,09
77,27

0406 90 73 9900

037
039

099

36,17

099

400

24,22

400

54,25

31,07
31,07
51,51
54,09
77,27

—

037

70,62

037
039
099
400

037

039

67,25

0406 90 63 9900

57,15
0406 90 33 9119

39,07
39,07

100,88

—

36,17
54,25

0406 90 31 9151

103,92

—

099

—

42,75
42,75
69,28
60,28

—

099

—

037
039
099
400

22,27
72,97

42,31
86,34

0406 90 61 9000

19,55
—

—

57,56

63,33
72,00

48,04

039

—

099
400

72,06
0406 90 25 9900

—

039

98,16
0406 90 21 9900

36,17
21,40
54,25

0406 90 33 9951

98,16
0406 90 17 9100

Tuen määrä

—
—

48,53
51,72
72,79

N:o L 156/40
Tuotekoodi

0406 90 75 9900

[ ID

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Määräpaikka (*)

Tuen määrä

037

—

039

—

099

54,70

400

23,44

Tuotekoodi

0406 90 85 9995

13 . 6. 97

Määräpaikka (*)

037

—

039

—

099
400

82,05
0406 90 76 9100

037

—

039

—

099

38,73

400

19,09

037

—

039

—

099

45,89

400

21,18

0406 90 85 9999

+

—

+

—

0406 90 86 9200

037

—

037

—

039

—

—

099

40,50

400

31,89

099

50,79

400

24,44

60,75
0406 90 86 9400

037

037

037

—

—

099

45,50

—

400

36,08

43,06
19,09

68,25
0406 90 86 9900

—

039

037

—

039

—

099

57,63

400

42,36

099

52,73

400

21,18

0406 90 87 9100

+

—

79,09

0406 90 87 9200

037

—

86,45

037

—

039

—

039

—

099

32,61

400

26,91

099

52,73

400

24,44

79,09
037

—

039

—

099

39,88

400

20,24
59,82

037

—

039

—

099

47,73

400

42,31

48,91
0406 90 87 9300

037

037
039

30,47

039

—

37,20

400
0406 90 87 9400

037
039

400

33,38

037
039

099

62,39

400

79,25

400

039

099
400

—

—

40,35

60,53
0406 90 87 9951

30,47

—

—

099

099

037

29,49
55,80

—
—

55,52

69,82
83,29

93,58
0406 90 85 9991

—

099

71,59

0406 90 85 9910

—

039

64,59

0406 90 81 9900

29,10

—

400

0406 90 79 9900

400

037

039

0406 90 78 9500

—

39,13

039

099

0406 90 78 9300

039

099

58,69
0406 90 86 9300

76,19
0406 90 78 9100

22,27

0406 90 86 9100

68,84
0406 90 76 9500

54,70
82,05

58,10
0406 90 76 9300

Tuen määrä

0406 90 87 9971

037

—

039

—

57,56

099

55,36

42,31

400

36,22

86,34

83,04
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Tuotekoodi

0406 90 87 9972

0406 90 87 9973

IFT!
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Määräpaikka (*)

Tuen määrä

21,09

2309 10 19 9100

+

—

14,39

2309 10 19 9200

+

—

31,64

2309 10 19 9300

+

—

2309 10 19 9400

+

—

2309 10 19 9500

+

—

2309 10 19 9600

+

—

2309 10 19 9700

+

—

2309 10 19 9800
2309 10 70 9010

+
+

—
—

230 9
2309
2309
2309
2309
2309
2309

+
+
+
+
+
+
+

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

037

—

099

49,56

400

25,35

037

—

039

—

099

55,36

400

25,35

83,04
037

—

039

—

099

400

48,04

25,35
72,06

0406 90 88 9100

+

—

0406 90 88 9105

037

—

039

0406 90 88 9300

Tuen määrä

099

74,34

0406 90 87 9979

Määräpaikka (*)

400

039

0406 90 87 9974

Tuotekoodi

N:o L 156/41

—

10
10
10
10
10
10
10

70
70
70
70
70
70
70

9100
9200
9300
9500
9600
9700
9800

2309 90 35 9010

+

2309 90 35 9100

+

—
—

2309 90 35 9200

+

—

2309 90 35 9300

+

—

2309 90 35 9400

+

—

2309 90 35 9500

+

—

2309 90 35 9700

+

—

099

55,22

2309 90 39 9010

+

—

400

31,89
82,83

2309 90 39 9100

+

—

2309 90 39 9200

+

—

037

—

2309 90 39 9300

4-

—

039

—

2309 90 39 9400

+

—

099

33,52

2309 90 39 9500

-f

—

400

31,89

2309 90 39 9600
2309 90 39 9700
2309 90 39 9800

+
+
+

—
—
—

50,28
2309 10 15 9010

+

—

2309 10 15 9100

+

—

2309 10 15 9200

+

—

2309 10 15 9300

+

—

2309 10 15 9400

+

—

2309 10 15 9500

+

—

2309 10 15 9700

+

—

2309 10 19 9010

+

—

2309 90 70 9010

+

—

2309 90
2309 90
2309 90
2309 90
2309 90
2309 90
2309 90

+
+
+
+
+
+
+

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

70
70
70
70
70
70
70

9100
9200
9300
9500
9600
9700
9800

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

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

Nro L 156/42
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1071 /97,
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,

kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuk
sessa (EY) Nro 1629/96 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa tarkoi

sen ,

riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa, että

tettu määrä, ja

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22

päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 3072/95 ('), ja erityisesti sen 13 artiklan 3

tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

kohdan ,
sekä katsoo, että

komission asetuksella (EY) N:o 1 629/96 (2) avataan riisin
vientitukea koskeva tarjouskilpailu,
komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 299/95 (4),
5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen (EY) Nro
3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen
päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta; tässä vahvista
misessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY)
Nro 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet; tarjouskil

pailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi,
joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai
sitä alhaisemmat,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

Asetuksessa (EY) Nro 1629/96 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan
hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientitueksi vahviste
taan 9 — 12 päivänä kesäkuuta 1997 jätettyjen tarjousten
perusteella 315 ecua tonnilta.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 329, 30.12.1995, s. 18
2 EYVL N:o L 204, 14.8.1996, s . 6

(') EYVL N:o L 61 , 7.3.1975, s. 25
(«) EYVL N:o L 35, 15.2.1995, s. 8
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Nro L 156/43

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1072/97,
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,

kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen
A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) Nro 1630/96 tarkoi
tetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa, että
enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa tarkoi

tettu määrä, ja

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 3072/95 ('), ja erityisesti sen 13 artiklan 3

tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

kohdan,
sekä katsoo, että

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

komission asetuksella (EY) N:o 1 630/96 (2) avataan riisin
vientitukea koskeva tarjouskilpailu,

1 artikla

komission asetuksen (EY) Nro 584/75 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 299/95 (4),
5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen (EY) Nro
3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen
päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta; tässä vahvista
misessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (EY)
Nro 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet; tarjouskil
pailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi,
joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai

Asetuksessa (EY) Nro 1630/96 tarkoitetun tarjouskilpailun

sitä alhaisemmat,

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 1997.

osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan
hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkä
jyväisen A-riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 9 — 12

päivänä kesäkuuta 1997 jätettyjen tarjousten perusteella
293 ecua tonnilta .

2 artikla

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 329, 30.12.1995, s. 18
(2) EYVL N:o L 204, 14.8.1996, s. 9
O EYVL N:o L 61 , 7.3.1975, s. 25

b) EYVL N:o L 35, 15.2.1995, s. 8
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1073/97,
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,
asetuksessa (EY) N:o 1631 /96 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävän
kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen
A-riisin vientitukea koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

sen ,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22

päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) Nro 3072/95 ('), ja erityisesti sen 13 artiklan 3

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

kohdan,

sekä katsoo, että

komission asetuksella (EY) Nro 1 63 1 /96 (2) avataan riisin
vientitukea koskeva tarjouskilpailu,
komission asetuksen (ETY) Nro 584/75 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 299/95 (4),
5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen (EY) Nro
3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen
päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä,

erityisesti asetuksen (EY) Nro 3072/95 13 artiklassa
säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista
vahvistaa enimmäistukea, ja

1 artikla

Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten
osalta, jotka on jätetty 9 — 12 päivänä kesäkuuta 1997
osana asetuksessa (EY) Nro 1631 /96 tarkoitettua tiettyihin
kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkä
jyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin
vientitukea koskevaa tarjouskilpailua.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
(')
H

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18
204, 14.8.1996, s. 12
61 , 7.3.1975, s. 25
35, 15.2.1995, s. 8
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 1074/97 ,
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,

asetuksessa (EY) Nro 530/97 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää
pitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä
tarjouksista
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

sen ,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22

päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 3072/95 (') ja erityisesti sen 13 artiklan 3

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

kohdan,
1 artikla

sekä katsoo, että

komission asetuksella (EY) Nro 530/97 (2) avataan riisin
vientitukea koskeva tarjouskilpailu,

komission asetuksen (ETY) Nro 584/75 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 299/95 (4),
5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen (EY) Nro
3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen
päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä,

erityisesti asetuksen (EY) Nro 3072/95 13 artiklassa
säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista
vahvistaa enimmäistukea, ja

Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten
osalta, jotka on jätetty 9—12 kesäkuuta 1997 osana
asetuksessa (EY) Nro 530/97 tarkoitettua tiettyihin
kolmansiin

maihin

vietävän

CN-koodiin

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 329, 30.12.1995, s. 18
(2) EYVL N:o L 82, 22.3.1997, s. 48
(3) EYVL N:o L 61 , 7.3.1975, s . 25
4 EYVL N:o L 35, 15.2.1995, s. 8

1006 30 67

kuuluvan pitkäjyväisen kokonaan hiotun riisin vientitukea
koskevaa tarjouskilpailua.

( FI

Nro L 156/46

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

13 . 6. 97

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1075/97,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan
määrittäniiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltä
vien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta, ja

sen ,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjes
telmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista sään
nöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 3223 /94 ('), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 23 75/96 (2), ja
erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

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

tylle tasolle,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellet
tavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä

joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 150/95 (4), ja erityisesti sen 3 artiklan
3 kohdan ,
sekä katsoo, että

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

1 artikla

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

kiinteät

arvot

vahvistetaan

liitteessä

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(')
(2)
(s)
(4

EYVL N:o L 337, 24.12.1994, s. 66
EYVL N:o L 325, 14.12.1996, s. 5
EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1
EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1

olevassa

taulukossa merkityllä tavalla.

i3 . 6. 97

rm

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Nro L 156/47

LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
12 päivänä kesäkuuta 1997 annettuun komission asetukseen
(ecua/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (')

0709 90 77

052

82,4

999

82,4

0805 30 30

0808 10 61 , 0808 10 63 , 0808 10 69

Tuonnin kiinteä arvo

388

78,0

528

73,9

999

76,0

388

88,0

400

87,3

404

112,5

508

83,1

512

66,4

524

72,9

528

73,5

804

98,4

999

85,3

0809 10 20

400

278,4

999

278,4

0809 20 49

052

193,5
213,6
220,3
209,1

064
400
999

(') Komission asetuksessa (EY) N:o 68/96 (EYVL N:o L 14, 19.1.1996, s. 6) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi "999"
tarkoittaa "muuta alkuperää".
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1076/97,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,
tiettyjen maitotuotteiden vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämi
sestä ja sen määrittämisestä, missä määrin jätetyt vientitukihakemukset voidaan
jakaa
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä mark
kinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 804/68 ('), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 1587/
96 0,
ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan vientitukien
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä
27 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen
(EY) Nro 1466/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 417/97 (4), ja erityisesti

1 artikla

1 . Keskeytetään CN-koodiin 0406 kuuluvien ja liit
teessä tarkoitettujen maitotuotteiden vientitodistusten
antaminen 13 päivästä kesäkuuta 23 päivään kesäkuuta
1997.

sen 8 artiklan 3 kohdan ,

2. Liitteessä tarkoitettujen maitotuotteiden osalta 6
päivän kesäkuuta ja 10 päivän kesäkuuta 1997 välisenä
aikana jätetyt todistushakemukset, jotka olisi pitänyt antaa
13 päivästä kesäkuuta 1997 alkaen, käsitellään .

sekä katsoo, että

3.

tiettyjen tuotteiden osalta haettujen todistusten antaminen
johtaisi kyseisen 12 kuukauden aikana sallitun tuetun
viennin enimmäismäärien ylittämiseen; on syytä
keskeyttää väliaikaisesti kyseisten tuotteiden vientitodis
tusten antaminen ja antaa todistuksia ainoastaan niille
tuotteille, joilla on kysyntää, ja

päivänä kesäkuuta 1997 jätettyjä todistushakemuksia, jotka
ovat käsiteltävänä ja joihin liittyvät todistukset on määrä

Liitteessä tarkoitettuja maitotuotteita koskevia, 1 1

antaa 18 päivästä kesäkuuta 1997 alkaen, ei käsitellä.

2 artikla

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(■) EYVL N:o L 148 , 28.6.1968 , s . 13
(2) EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s. 21
O EYVL N:o L 144, 28.6.1995, s . 22
4 EYVL N:o L 64, 5.3.1997, s . 1
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LIITE

Tuotekoodi

040 1
0401
0401
0401
0401
040 1

10
10
20
20
20
20

10
90
11
11
19
19

9000
9000
9100
9500
9100
9500

20
20
20
20
0401 30
0401 30

91
91
99
99
11
11

9100
9500
9100
9500
9100
9400

0401
040 1
0401
0401
0401
0401

11
19
19
19
31
31

9700
9 1 00
9400
9700
9100
9400

0401
0401
0401
0401

30
30
30
30
30
30

Tuotekoodi

0402
0402
0402
0402
0402
0402

21
21
29
29
29
29
0402 29
0402 29
0402 29
040229

99 9700
99 9900
15 9200
1 5 9300
15 9500
1 5 9900
19 9200
19 9300
19 9500
199900

0402
0402
0402
0402

91
91
99
99

29
29
29
29

9100
9500
9100
9500

0401 30 39 9400
0401 30 39 9700
0401 30 91 9100

0402 91 11 9110
0402 91 11 9120
0402 91 11 9310
0402 91 11 9350
0402 9111 9370
040291 199110
0402 91 19 9120
040291 199310
0402 91 19 9350

0401
0401
0401
0401
0401

0402
0402
0402
0402
0402

0401 30 31 9700
0401 3039 9100

30
30
30
30
30

91
91
99
99
99

9400
9700
9100
9400
9700

Tuotekoodi

0402 99
0402 99
0402 99
0402 99
0403 10
0403 10

39
39
91
99
11
11

9300
9500
9000
9000
9400
9800
13 9800
19 9800
31 9400
319800

0403 10
0403 10
0403 10
040310
0403 10 33 9800
0403 10 39 9800
0403
0403
0403
0403
0403
0403

90
90
90
90
90
90

11
13
13
13
13
19

9000
9200
9300
9500
9900
9000

Tuotekoodi

0404
0404
0404
0404
0404
0404

90
90
90
90
90
90

23 99 1 7
23 9919
23 9931
23 9933
23 9935
23 9937
0404 90 23 9939
0404 90 29 9110
0404 90 29 9115
040490299120
0404
0404
0404
0404

90
90
90
90

29
29
29
29

9130
9135
9150
9 1 60

0403 90 33 9300
0403 90 33 9500
0403 90 33 9900

0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
040490
0404 90
040490
0404 90

29 9180
81 9100
81 9910
81 9950
83 9110
839130
83 9150
839170
83 9911
83
83
83
83
83

0403 90 31 9000
0403 90 33 9200

91
91
91
91
91

19
31
31
39
39

9370
9100
9300
9100
9300

0403
0403
0403
0403
0403

90
90
90
90
90

39
51
51
53
59

9000
9100
9300
9000
9110

0404
0404
0404
0404
0404

59
59
59
59
59

9140
9170
9310
9340
9370

0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
040490

83 9933
83 9935
83 9937
89 9130
8991 50

59
59
59
61
61
63
69
90 21
90 21
90 21

0404
0404
0404
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309

90
90
90
10
10
10
10
10
10
10

89
89
89
70
70
70
70
70
70
70

9930
9950
9990
9100
9200
9300
9500
9600
9700
9800

2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309

90
90
90
90
90
90
90

70
70
70
70
70
70
70

9100
9200
9300
9500
9600
9700
9800

0402 21
0402 21
0402 21
0402 21
040221

1 1 9200
11 9300
11 9500
1 1 9900
179000

0402 91
0402 91
0402 91
0402 91
040299

51
59
91
99
11

9000
9000
9000
9000
9110

0403
0403
0403
0403
040 3

90
90
90
90
90

0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

19
19
19
91
91
91
91
91
91
91

9300
9500
9900
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700

0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

11
11
11
11
11
19
19
19
19
19

9130
9150
9310
9330
9350
9110
9130
9150
9310
9330

0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0404
0404
0404

90
90
90
90
90
90
90

9510
9540
9570
9100
9300
9000
9000

0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402

21
21
21
21
21
21
21

91
99
99
99
99
99
99

9900
9100
9200
9300
9400
9500
9600

0402
0402
0402
0402
0402
0402
0402

99
99
99
99
99
99
99

19
31
31
31
31
39
39

9350
9110
91 50
9300
9500
9110
9150

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

9100
9910
9950
9120
9130
9140
9150
991 1
9913
9915

23
23
23
23
23
23
23

90
90
90
90
90

9913
9915
9917
9919
9931
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KOMISSION ASETUS (EY) Nro 1077/97,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,

vilja-alan vientimaksun vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) Nro 978/97
kumoamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen

markkinaedellytykset, jotka ovat johtaneet kyseisten tuot
teiden vientimaksujen käyttöön ottamiseen, eivät enää
täyty, niihin liittyvät maksut olisi poistettava, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,

(ETY) Nro 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) Nro 923/96 (2), ja
erityisesti sen 16 artiklan ,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (EY) Nro 978/97 (3) vahvistetaan
tavallisen vehnän, tavallisen vehnän ja spelttivehnän
hienojen jauhojen, vehnän ja rukiin sekaviljajauhojen,
tavallisen vehnän ja spelttivehnän rouheiden ja karkeiden
jauhojen kuten myös durumvehnän, durumvehnän jauho

1 artikla

Asetus (EY) Nro 978/97 on kumottu.
2 artikla

jen, ja durumvehnän rouheiden ja karkeiden jauhojen
Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 1997.

vientimaksu,

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(') EYVL N:o L 181 , 1.7.1992, s. 21
(2) EYVL N:o L 126, 24.5.1996, s. 37
3 EYVL Nro L 141 , 31.5.1997, s . 30
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N:o L 156/51

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1078/97,
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,

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

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

huomioon kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

viljamäärä; nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY) Nro
1501 /95,

sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) Nro 923 /96 (2), ja
erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan ,
sekä katsoo, että

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

on

vahvistettava

maailmanmarkkinallanne tai tiettyjen markkinoiden
erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden
tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan,
tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa, sitä voidaan
muuttaa muuna aikana,

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

teessä mainitun suuruiseksi, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
ottaen

huomioon

neuvoston

asetuksen (ETY) Nro 1766/92 soveltamista koskevista
tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myön
tämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden
osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun
komission asetuksen (EY) Nro 1501 /95 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 95/96 (4),

komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

1 artiklassa tarkoitetut tekijät,

15 000 tonnia maissia on mahdollista viedä tiettyihin

määräpaikkoihin; on aiheellista käyttää komission
asetuksen (EY) Nro 11 62/95 (5), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro 932/97 (6), 7

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

ottamatta,

vientituet

vahvistetaan

liitteessä

mainitun suuruisiksi .

artiklan 4 kohdassa säädettyä menettelyä; tämä menettely
olisi otettava huomioon tukia vahvistettaessa,
2 artikla

vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja
karkeisiin jauhoihin sovellettava tuki on laskettava ottaen

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 1997.

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

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(■) EYVL N:o L 181 , 1.7.1992, s. 21
(2) EYVL N:o L 126, 24.5.1996, s. 37
(3) EYVL N:o L 147, 30.6.1995, s. 7

(4) EYVL N:o L 18 , 24.1.1996, s. 10
O EYVL N:o L 117, 24.5.1995, s . 2
(Ä) EYVL N:o L 135, 27.5.1997, s . 2
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viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovel
lettavien tukien vahvistamisesta 12 päivänä kesäkuuta 1997 annettuun komission asetukseen
(ecua/t)
Tuotekoodi

(ecua /t)

Määräpaikka (')

Tuen määrä

Tuotekoodi

Määräpaikka (')

Tuen määrä

—

—

1101 00 11 9000

—

—

—

1101 00 159100

—

—

1101 00 15 9130

—

—

0709 90 60
0712 90 19

—

1001 10 00 9200

—

—

1001 10 00 9400

—

—

1001 90 91 9000

—

—

1001 90 99 9000

—

—

1002 00 00 9000

—

—

1003 00 10 9000

—

—

1003 00 90 9000

—

—

1004 00 00 9200

—

—

1101 00 159150

—

—

1101 00 159170

—

—

1101 00 159180

—

—

1101 00 159190

—

—

1101 00 90 9000

—

—

1102 10 00 9500

01

30,00

1102 10 00 9700

—

—

1102 10 00 9900

—

—

1004 00 00 9400

—

—

1005 10 90 9000

—

—

1103 11 10 9200
1103 1110 9400

—
—

_(J)
— (2)

1103 11 10 9900

—

—

1005 90 00 9000

03

25,00 (3)

1007 00 90 9000

02

—

1103 11 90 9200

—

— (2)

1008 20 00 9000

—

—

1103 11 90 9800

—

—

(') Määräpaikat ovat:
01 kaikki kolmannet maat,
02 muut kolmannet maat,
03 Slovenia .

(2) Tukea ei myönnetä, jos tuote sisältää puristettua jauhoa .
(') Asetuksen (EY) Nro 1162/95 7 artiklan 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti vahvistettu tuki 15 000 tonnille maissia.

Huom. Alueet määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 2145/92, sellaisena kuin se on muutettuna (EYVL N:o L 214, 30.7.1992,
s. 20).
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Nro L 156/ 53

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1079/97,
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997,

viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3813/92 Q, sellaisena

kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) Nro
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) Nro 923/96 (2), ja
erityisesti sen 13 artiklan 8 kohdan,
sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 17 66/92 13 artiklan 8 kohdan nojalla
lupahakemuksen jättöpäivänä sovellettavaa vientitukea on
sovellettava hakemuksesta tämän luvan voimassaoloaikana

toteutuvaan vientiin; tässä tapauksessa tukeen on sovellet
tava korjauskerrointa,
neuvoston asetuksen (ETY) Nro 1766/92 soveltamista
koskevista
tietyistä
yksityiskohtaisista
säännöistä
vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutetta
vien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesä
kuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) Nro
1 50 1 /95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) Nro 95/96 (4), sallitaan asetuksen (ETY)

1 50/95 (6), 1 artiklassa määriteltyjä edustavia markkina
kursseja käytetään kolmannen maan valuuttana ilmoitetun
määrän muuntamiseen ja niiden perusteella määritetään
jäsenvaltioiden valuuttojen maatalouden muuntokurssit;
muuntokurssien vahvistamista ja soveltamista koskevat
yksityiskohtaiset säännöt annetaan komission asetuksessa

(ETY) Nro 1068/93 Q, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 482/96 (8),

edellä mainituista säännöksistä seuraa, että korjauskerroin
on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallinto
komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

Nro 1766/92 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitet

tuja tuotteita koskevan korjauskertoimen vahvistaminen;
tämä kerroin on laskettava ottaen huomioon asetuksen

(EY) Nro 1501 /95 1 artiklassa esitetyt tekijät,
maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden
erityisvaatimukset voivat edellyttää korjauskertoimen
eriyttämistä määräpaikan mukaan,

Asetuksen (ETY) Nro 1766/92 1 artiklan 1 kohdan a, b ja
c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden, lukuun ottamatta
maltaita, ennakolta vahvistettuihin vientitukiin sovellet

tava korjauskerroin vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

korjauskerroin ja tuki on vahvistettava samaa menettelyä
noudattaen; kerrointa voidaan muuttaa kahden vahvista
misen välisenä aikana,

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(■) EYVL N:o L 181 , L7.1992, s. 21
O EYVL N:o L 126, 24.5.1996, s. 37
(3) EYVL N:o L 147, 30.6.1995, s. 7

H EYVL N:o L 18, 24.1.1996, s. 10

O
(s)
O
H

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

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

L
L
L
L

387, 31.12.1992, s. 1
22, 31.1.1995, s . 1
108 , 1.5.1993, s . 106
188 , 27.7.1 996, s . 22
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viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 12 päivänä kesäkuuta 1997
annettuun komission asetukseen

(ecua/t)
Tuote koodi

Kuluva

1 . jakso

2. jakso

3 . jakso

4. jakso

5. jakso

6. jakso

6

7

8

9

10

11

12

Määräpaikka (')

0709 90 60

—

_______

0712 90 19

—

_______

1001 10 00 9200

—

_______

1001 10 00 9400

—

_______

1001 90 91 9000

—

_______

1001 90 99 9000

—

_______

1002 00 00 9000

—

_______

1003 00 10 9000

—

_______

1003 00 90 9000

—

_______

1004 00 00 9200

—

_______

1004 00 00 9400

—

_______

1005 10 90 9000

—

_______

1005 90 00 9000

01

1007 00 90 9000

—

_______

1008 20 00 9000

—

_______

1101 00 11 9000

—

_______

1101 00 159100

—

_______

1101 00 159130

—

_______

1101 00 159150

—

_______

1101 00 15 9170

—

_______

1101 00 159180

—

_______

1101 00 159190

—

_______

0

0

0

- 25,00

- 25,00

—

—

1101 00 90 9000

—

_______

1102 10 00 9500

—

_______

1102 10 00 9700

01

1102 10 00 9900

—

_______

1103 11 10 9200

—

_______

1103 11 10 9400

—

_______

1103 11 10 9900

—

_______

1103 11 90 9200

—

_______

1103 11 90 9800

—

_______

00000

—

—

(') Määräpaikat ovat:
01 kaikki kolmannet maat.

Huom. Alueet määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 2145/92, sellaisena kuin se on muutettuna (EYVL N:o L 214, 30.7.1992,
s. 20).
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N:o L 156/ 55

II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 30 päivänä toukokuuta 1997,
jossa todetaan, että maantieteellisten alueiden hyödyntämistä öljyn tai kaasun
etsimiseksi tai talteen ottamiseksi ei pidetä Yhdistyneessä kuningaskunnassa
annetun neuvoston direktiivin 93 / 38 /ETY 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan i

alakohdassa tarkoitettuna toimintana ja että tällaista toimintaa harjoittavien
yksiköiden ei Yhdistyneessä kuningaskunnassa katsota toimivan direktiivin 2
artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin erityis- tai yksinoikeuksin
(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(97/367/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

alakohdan i alakohdassa tarkoitettuna toimintana tai että

yksiköiden ei katsota harjoittavan yhtä tai useampaa

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja tele
toiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekome
nettelyjen yhteensovittamisesta 1 4 päivänä kesäkuuta 1 993
annetun neuvoston direktiivin 93/38/ETY ('), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja
Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 3 artiklan 4

tällaista toimintaa 2 artiklan 3 kohdan b alakohdassa

tarkoitetuin erityis- tai yksinoikeuksin, jos 3 artiklan 1 ja 3
kohdissa säädetyt yksityiskohtaiset edellytykset täyttyvät
näitä toimintoja koskevien kansallisten säännösten
mukaan; 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti tällaista päätöstä
pyytävän jäsenvaltion on huolehdittava, että kukin
yksikkö noudattaa syrjimättömyyden ja kilpailun periaat
teita tehdessään sopimuksia sekä toimittaa komissiolle
tietoja sopimusten tekemisestä,

ja 5 kohdan sekä 40 artiklan 5 — 8 kohdan,
ottaa huomioon hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja
tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edel
lytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan

jäsenvaltioiden, jotka ovat noudattaneet direktiivin
94/22/EY säännöksiä, katsotaan täyttävän direktiivin
93/38/ETY 3 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset,

parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY (2) ja erityi
sesti sen 12 artiklan,
sekä katsoo, että

Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvä edustusto Euroopan
unionissa pyysi 3 päivänä helmikuuta 1997 päivätyllä
kirjeellä komissiota säätämään, että maantieteellisten
alueiden hyödyntämistä öljyn tai kaasun etsimiseksi tai
talteen ottamiseksi ei pidettäisi Yhdistyneessä kuningas

direktiivin 93/38 /ETY 3 artiklan mukaisesti jäsenvaltio

kunnassa direktiivin 93 /38 /ETY 2 artiklan 2 kohdan b

voi pyytää komissiota säätämään, että maantieteellisten

alakohdan i alakohdassa tarkoitettuna toimintana ja että
tällaista toimintaa harjoittavien yksiköiden ei Yhdisty

alueiden hyödyntämistä öljyn , kaasun, hiilen tai muiden
kiinteiden polttoaineiden etsimiseksi tai talteen ottami
seksi ei pidetä direktiivin 2 artiklan 2 kohdan b
(') EYVL N:o L 199, 9.8.1993, s. 84
2 EYVL N:o L 164, 30.6.1994, s . 3

neessä kuningaskunnassa katsottaisi toimivan direktiivin 2
artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin erityis- tai

yksinoikeuksin; pyyntö ei koskenut maantieteellisten
alueiden hyödyntämistä hiilen tai muiden kiinteiden polt
toaineiden etsimiseksi tai talteen ottamiseksi ,

N:o L 156/56
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Yhdistynyt kuningaskunta on noudattanut direktiiviä
94/22/EY hyväksymällä seuraavat säädökset: Hydrocar
bons Licensing Regulations 1995, Petroleum (Production)
(Seaward Areas) (Amendment) Regulations 1995 ja Petro
leum (Landward Areas) Regulations 1995,
direktiivin 93 /38 /ETY 3 artiklan 3 kohdan mukaisten

edellytysten noudattamista Yhdistyneessä kuningaskun
nassa tarkasteltiin 14 päivänä heinäkuuta 1993 tehdyn
komission päätöksen 93/425/ETY hyväksymisen yhtey
dessä; päätöksessä todettiin, että maantieteellisten alueiden
hyödyntämistä öljyn tai kaasun etsimiseksi tai talteen otta
miseksi ei pidetä Yhdistyneessä kuningaskunnassa
neuvoston direktiivin 90/ 531 / ETY 2 artiklan 2 kohdan b

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN :

1 artikla

Toukokuun 30 päivästä 1997 maantieteellisten alueiden
hyödyntämistä öljyn tai kaasun etsimiseksi tai talteen otta
miseksi ei pidetä Yhdistyneessä kuningaskunnassa direk
tiivin 93 /38 / ETY 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan i
alakohdassa

tarkoitettuna

tiin neuvoston direktiivi 90/ 531 /ETY (2) osaksi Yhdisty

neen kuningaskunnan lainsäädäntöä; säädös n:o 8
muodostui 3 artiklan 2 kohdan mukaisista täytäntöönpa
nosäännöksistä; näitä säännöksiä tarkasteltiin päätöksen

93/425/ETY hyväksymisen yhteydessä ja niiden todettiin
olevan riittävät direktiivin 90 / 531 / ETY 3 artiklan 2

kohdan täytäntöönpanemiseksi urakoita ja toimituksia
koskevien sopimusten osalta; 3 artiklan 2 kohdan täytän
töönpanosta palvelusopimusten osalta oli huolehdittava,
säädöksillä Utilities Contracts Regulations 1996 saatetaan
direktiivi 93/38/ETY osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan
lainsäädäntöä; säädöksessä n:o 9 toistetaan aiemmat sään

tällaista

keuksin .

2 artikla

neessä kuningaskunnassa katsota toimivan direktiivin 2

joulukuun 23 päivänä 1992 hyväksytyillä säädöksillä Utili
ties Supply and Works Contracts Regulations 1992 saatet

eikä

toimintaa harjoittavien yksiköiden katsota Yhdistyneessä
kuningaskunnassa toimivan direktiivin 2 artiklan 3
kohdan b alakohdassa tarkoitetuin erityis- tai yksinoi

alakohdan i alakohdassa tarkoitettuna toimintana ja että
tällaista toimintaa harjoittavien yksiköiden ei Yhdisty
artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin erityis- tai
yksinoikeuksin ('),

toimintana

1.

Tämä päätös tehdään Yhdistyneen kuningaskunnan

direktiivin

94/22/ EY

sekä

direktiivin

93 /38 / ETY

3

artiklan 2 kohdan täytäntöönpanemiseksi 30 päivänä
toukokuuta 1997 hyväksymien ja komissiolle tiedoksi
antamien säännösten perusteella.
2.

Laeista, asetuksista tai hallinnollisista määräyksistä,

joilla muutetaan 1 kohdassa mainittuja säännöksiä, on
annettava tieto komissiolle heti niiden hyväksymisen
jälkeen .
3.

Edellä 2 kohdassa mainitut tiedot ilmoitetaan komis

siolle, jotta se voi arvioida, onko tarpeen muuttaa tätä
päätöstä tai kumota tai säilyttää se .
3 artikla

nökset laajentaen niiden soveltamisalaa palvelusopimuk
siin; nämä säännökset tulivat voimaan 12 päivänä joulu
kuuta 1996; näillä säädöksillä taataan, että etsimistä tai
talteen ottamista harjoittavat yksiköt noudattavat syrjimät

tömyyden ja kilpailun periaatteita erityisesti niiden yrityk
sille antamien , sopimusten tekoon liittyviä aikeitaan
koskevien tietojen osalta; yksiköt velvoitetaan myös
toimittamaan komissiolle tietoja tällaisten sopimusten
tekemisestä, ja
direktiivin 93/38 /ETY 40 artiklan 5-8 kohdan mukai

sesti julkisyhteisöjen sopimuksia käsittelevä neuvoa-antava
komitea on antanut lausuntonsa tästä päätöksestä,

(') EYVL N:o L 196, 5.8.1993, s. 55

2 EYVL N:o L 297, 29.10.1990, s. 1

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Ir
lannin yhdistyneelle kuningaskunnalle .

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 1997.
Komission puolesta
Mario MO NTI

Komission jäsen

13 . 6. 97

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

N:o L 156/57

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 11 päivänä kesäkuuta 1997 ,

tiettyjä Kiinasta peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(97/368/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

tämän päätöksen uudelleen tarkastelu riippuu jäsenval
tioiden Kiinasta tuotteita tuodessaan paikalla tekemien
yhteisön tarkastusten tuloksista, ja
tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläin
lääkintäkomitean lausunnon mukaisia,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien
tuotteiden eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koske
vista periaatteista 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun
neuvoston direktiivin 90/675/ETY ('), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/43/EY (2), ja erityi

ON TEHNYT TAMAN PÄÄTÖKSEN:

sesti sen 19 artiklan,
1 artikla

sekä katsoo, että

Tämä päätös koskee Kiinasta peräisin olevia tuoreita,
jäädytettyjä tai jalostettuja kalastustuotteita.

eräästä jalostuslaitoksesta Kiinasta tuoduissa keitetyissä ja

jäädytetyissä sinisimpukoissa on havaittu Vibrio parahae
molyticus -bakteeria,
Vibrio parahaemolyticus -bakteerin esiintyminen elintar
vikkeissa johtuu huonoista hygieniaoloista ennen elintar
vikkeiden jalostamista ja/tai sen jälkeen,
Vibrio parahaemolyticus -bakteerin esiintyminen voi
vaarantaa ihmisten terveyden,

kyseisestä Kiinassa sijaitsevasta laitoksesta peräisin olevien

2 artikla

1.

Jäsenvaltioiden on kiellettävä Kiinasta peräisin

olevien tuoreiden kalastustuotteiden tuonti .

2. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 1 kohdan lisäksi
seuraavasta Kiinassa sijaitsevasta laitoksesta tulevien
kaikissa

muodoissa

olevien

kalastustuotteiden

tuonti :

Quindao Hongdao Fisheries Group, Corp Fish Plant,
Yang Mao Tan, Hongdao Quindao (laitosnumero 3700/
D2539).

tuotteiden tuontia ei tämän vuoksi enää voida sallia,
3 artikla

Kiinassa tehdyt yhteisön tarkastukset ovat osoittaneet, että
eri viranomaisten välillä on selvitettävä toimivaltaan ja/tai
tiedon toimittamiseen liittyvät seikat,

yhteisön raja-asemilla tehdyissä tarkastuksissa on havaittu,
että kalastustuotteiden tuotannossa ja jalostuksessa on
mahdollisia terveysriskejä,

Jäsenvaltioiden on testattava tarkoituksenmukaisia näyt
teenottosuunnitelmia ja havaintomenetelmiä käyttäen
jokainen Kiinasta peräisin oleva jäädytettyjä ja jalostettuja
kalastustuotteita sisältävä tavaralähetys mikrobiologisesti
sen varmistamiseksi, että kyseiset tuotteet eivät vaaranna
ihmisten terveyttä. Kyseinen koe on suoritettava erityisesti
Salmonellae- ja Vibrio spp. -bakteerien havaitsemiseksi .

tuoreessa muodossa olevien kalastustuotteiden tuontia
Kiinasta ei voida sallia ennen kuin tilanne selvitetään

yhteisön paikalla tehtävässä tarkstuksessa, johon olisi sisäl
lyttävä kalastusalusten hygieniatilanteen tarkistus,
Kiinasta peräisin olevien jalostettujen ja jäädytettyjen
kalastustuotteiden saapuessa yhteisön rajatarkastusasemille
niistä olisi otettava näytteitä niiden puhtauden varmista
miseksi,

(') EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1
2 EYVL N:o L 162, 1.7.1996, s . 1

4 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa antaa lupaa tuoda 1 artiklassa tarkoi
tettuja tuotteita aluelleen tai viedä niitä toiseen jäsenval
tioon, jolleivät 3 artiklassa tarkoitetun tarkastuksen
tulokset ole suotuisia .

5 artikla

Kaikista tämän päätöksen soveltamisesta aiheutuvista
kuluista vastaa lähettäjä, vastaanottaja tai näiden edustaja.

N:o L 156/58
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6 artikla

Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen ennen 30 päivää syyskuuta 1997 jäsenvaltioilta 3
artiklassa tarkoitettujen kokeiden tuloksista saatujen tietojen perusteella ja paikalla tehtä
vien yhteisön tarkastusten tulosten perusteella.
7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille .
Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

13 . 6. 97
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OIKAISUJA
Tietyistä yhteisön tullikoodeksista (ETY) Nro 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2
päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) Nro 2454/93 oikaisu

(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 253, 11. lokakuuta 1993)
Liite 26
Koodin 1.170.2 vieressä oleva tavaran kuvaus :

korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"Pavut (Phaseolus-suvun alalajit, vulgaris var. Compressus Savi/
"Pavut (Phaseolus-suvun alalajit vulgaris var. Compressus Savi/.

Liite 87

Järjestysnumeron 9 vieressä olevan 1 sarakkeen toinen luetelmakohta:

korvataan ilmaisu:

"CN-koodiin 2401 20 kuuluva osittain riivitty raaka tai valmistamaton

ilmaisulla:

tupakka"
"CN-koodiin ex 2401 20 kuuluva osittain riivitty raaka tai valmistamaton
tupakka".

Oikaistaan komission asetus (EY) Nro 1053/97, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1997, tiettyjen
herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköar
vojen vahvistamisesta

(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 154, 12. kesäkuuta 1997)
Sivu 8, 2 artikla:

korvataan ilmaisu:
ilmaisulla:

"Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä kesäkuuta 1997."
"Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 1997."

Oikaistaan komission päätös 97/333/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 1997, Euroopan
maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta varainhoitovuonna 1993 rahoi
tettuja menoja koskevien jäsenvaltioiden tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä

(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 139, 30. toukokuuta 1997)
Sivulla 37 1 kohdan f alakohdassa toisessa sarakkeessa

korvataan ilmaisu:

"378 547 021,71 "

ilmaisulla:

"— 378 547 021,71 ".
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