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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 448/2000,
annettu 28 päivänä helmikuuta 2000,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontĳärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21
päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 3223/94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1498/98 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 1
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten
mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden
tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä
esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin
kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä helmikuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EYVL L 198, 15.7.1998, s. 4.
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi annettu 28 päivänä
helmikuuta 2000, komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

204
624
999
052
068
628
999
220
999
052
204
628
999
052
204
212
624
999
052
204
999

51,3
219,5
135,4
116,8
75,8
159,4
117,3
203,6
203,6
116,7
37,7
127,8
94,1
45,8
36,6
38,7
56,4
44,4
50,8
66,7
58,8

052
204
220
600
624
999
052
600
999
039
060
388
400
404
528
720
999
388
400
512
528
720
999

46,4
49,5
74,4
74,4
63,5
61,6
51,2
83,2
67,2
114,7
49,0
149,3
90,0
85,6
101,7
116,9
101,0
97,6
108,4
94,8
90,8
64,3
91,2

0707 00 05

0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2543/1999 (EYVL L 307, 2.12.1999, s. 46) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta
alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 449/2000,
annettu 28 päivänä helmikuuta 2000,
väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Brasiliasta, Japanista, Kiinan kansantasavallasta,
Korean tasavallasta, Thaimaasta ja Tšekistä peräisin olevien tempervalurautaisten putkien liitos- ja
muiden osien tuonnissa sekä yhden tšekkiläisen vientiä harjoittavan tuottajan tarjoaman sitoumuksen hyväksymisestä
sitä edellä mainitun määräajan kuluessa pyytäneet ja
ilmoittaneet, että niiden kuulemiseen oli olemassa
erityisiä syitä.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan
yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta
22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 384/96 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 905/98 (2), ja erityisesti sen 7 artiklan,
on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,
sekä katsoo seuraavaa:
1 MENETTELY

1.1 Aloittaminen
(1)

(2)

(3)

(4)

Komissio ilmoitti 29 päivänä toukokuuta 1999 Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella (3),
jäljempänä ’menettelyn aloittamista koskeva ilmoitus’,
polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta Brasiliasta, Japanista, Jugoslavian liittotasavallasta, jäljempänä
’Jugoslavia’, Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’,
Korean tasavallasta, jäljempänä ’Korea’, Kroatiasta, Thaimaasta ja Tšekistä peräisin olevien tempervalurautaisten
(muokattavaksi soveltuvaa valurautaa olevien) putkien
liitos- ja muiden osien tuonnissa yhteisöön.
Menettelyn aloittaminen perustui valitukseen, jonka The
Defence Committee of Malleable Cast Iron Tube or Pipe
Fittings Industry of the European Union, jäljempänä
’valituksen tekijä’, teki huhtikuussa 1999 yhteisön
tempervalurautaisten putkien liitos- ja muiden osien
koko tuotantoa edustavien tuottajien puolesta. Valituksessa esitetty näyttö kyseisen tuotteen polkumyynnistä ja
siitä aiheutuneesta merkittävästä vahingosta katsottiin
riittäväksi oikeuttamaan menettelyn aloittaminen.
Komissio ilmoitti virallisesti menettelyn aloittamisesta
niille vientiä harjoittaville tuottajille ja tuojille/kauppiaille, joita asian tiedettiin koskevan, sekä niitä edustaville järjestöille, asianomaisten viejämaiden edustajille ja
valituksen tekijälle. Asianomaisille osapuolille annettiin
tilaisuus esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla
kuulluiksi menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa esitetyssä määräajassa.
Useat asianomaisten maiden vientiä harjoittavat tuottajat
sekä yhteisön tuottajat, yhteisön käyttäjät ja tuojat/kauppiaat esittivät kantansa kirjallisesti. Mahdollisuus tulla
kuulluiksi myönnettiin kaikille osapuolille, jotka olivat

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.
(2) EYVL L 128, 30.4.1998, s. 18.
(3) EYVL C 151, 29.5.1999, s. 21.

(5)

Komissio lähetti kyselylomakkeet osapuolille, joita asian
tiedettiin koskevan, ja kaikille muille yrityksille, jotka
olivat ilmoittautuneet menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa. Kyselyyn
vastasi kuusi yhteisön tuottajaa, yksitoista asianomaisten
maiden vientiä harjoittavan tuottajan sekä niihin etuyhteydessä olevat tuojat yhteisössä. Komissio sai
vastauksen myös 17 etuyhteydettömältä yhteisön
tuojalta/kauppiaalta ja kahdelta käyttäjältä.
Tarkastuskäyntejä tehtiin seuraavien yritysten toimitiloihin:
a) Yhteisön tuottajat
— Georg Fischer GmbH, Itävalta
— R. Woeste Co GmbH & Co KG, Saksa
— Ferriere e Fonderie Di Dongo SpA, Italia
— Raccordi Pozzi Spoleto SpA, Italia
— Accesorios de Tuberia, SA, Espanja
— Crane Fluid System, Yhdistynyt kuningaskunta
b) Etuyhteydettömät yhteisön tuojat
— SIRE SA, Ranska
— Sofreco, Ranska
— Hage Fittings GmbH & Co KG, Saksa
— Hermann Schmidt, Saksa
— Intersantherm, Warenhandelsgesellschaft mbH,
Saksa
— ”Invest” Import und Export GmbH, Saksa
— Euraccordi, Italia
— GT Comis SpA, Italia
— Jannone Arm SpA, Italia
— Jannone SpA, Italia
— OML SRL, Italia
— Gill & Russell Ltd, Yhdistynyt kuningaskunta
— T. Hackett & Sons Ltd, Yhdistynyt kuningaskunta
c) Käyttäjät
— Società Italiana per il Gas, Italia
— Transco BG plc, Yhdistynyt kuningaskunta
d) Vientiä harjoittavat tuottajat
— Brasilia
— Indústria de Fundição Tupy Ltda, Joinville
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— Tšekki
— Moravské Zelezárny as, Olomouc ja siihen
etuyhteydessä oleva kotimarkkinoilla myyntiä
harjoittava yritys Moze Prodej sro, Olomouc
— Japani
— Hitachi Metals Ltd, Tokio
— Korea
— Yeong Hwa Metal Co. Ltd, Kyongnam
— Thaimaa
— BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd,
Samutsakorn
— Siam Fittings Co. Ltd, Samutsakorn
— Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd, Bangkok
— Kiina (markkinatalousasemaa koskevat tarkistukset)
— Jianzhong Malleable Iron Factory, Hebei
— Jinan Meide Casting Co. Ltd, Jinan
(6)

voidaan yhdistää ainoastaan erilaisin teknisin menetelmin, esimerkiksi hitsaamalla tai liitoksin.

(11)

Tutkimuksen tulosten perusteella todettiin, että asianomaisten viejämaiden tuottajat myyvät yhteisön markkinoilla ainoastaan kierteellisiä liitososia eivätkä tuota tai
myy muunlaisia osia. Ottaen huomioon kierteellisten ja
kierteettömien tempervalurautaisten liitososien erot sekä
sen, että asianomaisista maista tuodaan yhteisöön ainoastaan kierteellisiä osia, päätellään, että tässä menettelyssä on tarkasteltavana ainoastaan kierteelliset tempervalurautaiset putkien liitos- ja muut osat, jäljempänä
’tempervalurautaiset liitososat’ tai ’tarkasteltavana oleva
tuote’. Osat ovat valituksessa mainittujen kansainvälisten
standardien (eurooppalainen standardi EN 10242,
ISO 49 ja ANSI) (1) mukaisia, ja ne luokitellaan tällä
hetkellä CN-koodiin ex 7307 19 10.

(12)

Tuotteen tuotanto jakautuu moniin eri alalajeihin muun
muassa koon, muodon, pintakäsittelyn ja käytettävän
valuraudan laadun mukaan. Näistä eroista huolimatta
kaikilla kyseisillä lajeilla on samat fyysiset ja tekniset
perusominaisuudet sekä käyttötarkoitukset. Niitä pidetään tämän vuoksi yhtenä ainoana tuotteena.

Polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus kattoi 1
päivän huhtikuuta 1998 ja 31 päivän maaliskuuta 1999
välisen ajanjakson, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’.
Vahinkoa koskevan arvioinnin yhteydessä tarkasteltiin
tapahtunutta kehitystä 1 päivästä tammikuuta 1995
tutkimusajanjakson loppuun, jäljempänä ’tarkastelujakso’.
1.2 Esitetyt valitusta koskevat näkökannat

(7)

(8)

Eräät osapuolet kysyivät, miksei Bulgaria ollut mukana
tutkimuksessa yhtenä viejämaista. Niiden mukaan se,
että menettely aloitettiin vain kahdeksan asianomaisen
maan eikä Bulgarian osalta, on syrjivää.

2.2 Samankaltainen tuote

(13)

Bulgarian tilannetta tarkasteltiin ennen menettelyn aloittamista tehdyssä valituksen arvioinnissa. Valituksen
tekijä toimitti tietoja bulgarialaisten tuotteiden normaaliarvosta ja vientihinnasta samaan tapaan kuin muiden
valituksessa mainittujen maiden osalta (hinnastot ja
Eurostat-tiedot). Tämän näytön perusteella polkumyyntiä
ei vaikuttanut esiintyvän, joten tutkimusta ei voitu
panna vireille Bulgarian osalta.
2 TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

2.1 Tarkasteltavana oleva tuote
(9)

(10)
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Komissio totesi, että yhteisön tuottajien tuottamat ja
yhteisön markkinoilla myymät tempervalurautaiset liitososat ovat samankaltaisia tuotteita kuin asianomaisissa
maissa tuotetut ja niistä yhteisöön vietävät tempervalurautaiset liitososat, koska eri lajien perusominaisuuksissa
ja käyttötarkoituksissa ei ole eroja. Sama koskee viejämaiden kotimarkkinoilla myytäviä ja yhteisöön vietäviä
tempervalurautaisia liitososia. Myös ne ovat tämän
vuoksi asetuksen (EY) N:o 384/96, jäljempänä
’perusasetus’, 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja samankaltaisia tuotteita. Samaten todettiin, että Kiinasta
yhteisöön vietävät ja vertailumaana käytetyn Thaimaan
kotimarkkinoilla myytävät tempervalurautaiset liitososat
olivat samankaltaisia.

2.2.1 Valko- ja mustaydinvalurautaiset liitososat

Menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa kuvattuna tarkasteltavana olevana tuotteena ovat tempervalurautaiset putkien liitos- ja muut osat.

(14)

Tutkimuksesta on ilmennyt, että tempervalurautaisia
putkien liitos- ja muita osia on useita erilaisia, kuten
kierteellisiä, uritettuja, tasapäisiä ja laippa-/hitsiliitososia.
Ne luokitellaan kaikki CN-koodiin 7307 19 10. Eri
lajeista todettiin, että kierteelliset osat eroavat muista
osista fyysisiltä ja teknisiltä perusominaisuuksiltaan ja
erityisesti liitosmekanisminsa osalta. Kierteelliset osat
yhdistetään toisiinsa ruuvaamalla, kun taas muita osia

(1) Huomattakoon, että nämä standardit koskevat ainoastaan kierteellisiä
valurautaisia putkien liitos- ja muita osia.

Eräät osapuolet väittivät tältä osin, ettei yhteisön tuottajien valmistamia ja myymiä tempervalurautaisia liitososia
voida verrata eräissä asianomaisissa viejämaissa valmistettaviin ja niistä yhteisöön vietäviin liitososiin, koska
yhteisössä tuotettavissa tuotteissa käytettävä materiaali
on yleensä valkoydinvalurautaa ja vientituotteissa käytettävä materiaali mustaydinvalurautaa.

29. 2. 2000
(15)

(16)
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Tutkimuksesta on alustavasti ilmennyt, että valko- ja
mustaydinvalurautaisilla liitososilla on hyvin samankaltaiset fyysiset ominaispiirteet ja samat käyttötarkoitukset,
joten ne voivat yleensä korvata toisensa. Tämän
vahvistaa se, että tarkasteltavana olevan tuotteen käyttäjät, kuten kaasulaitokset ja laitteiden asentajat, eivät tee
eroa valko- ja mustaydinvalurautaisten liitososien
kesken. Lisäksi sekä valko- että mustaydinvalurautaiset
liitososat
kuuluvat
eurooppalaiseen
standardiin
EN 10242 ja kansainväliseen standardiin ISO 49, joissa
määrätään tarkastelun kohteena olevien tempervalurautaisten liitososien rakennetta ja käyttöä koskevista edellytyksistä. Käytettävän materiaalin laaduksi kelpaa sekä
valko- että mustaydinvalurauta.

3 POLKUMYYNTI

A MARKKINATALOUSMAAT

3.1 Yleiset menetelmät

3.1.1 Normaaliarvo
(20)

Normaaliarvon määrittämiseksi komissio määritti ensin
kunkin vientiä harjoittavan tuottajan osalta, oliko sen
tempervalurautaisten liitososien kokonaismyynti kotimarkkinoilla edustavaa verrattuna sen tarkasteltavana
olevan tuotteen yhteisöön suuntautuvan viennin kokonaismäärään. Perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti vientiä harjoittavan tuottajan kotimarkkinamyyntiä
pidettiin edustavana, jos kyseisen myynnin kokonaismäärä oli vähintään 5 prosenttia tuottajan yhteisöön
suuntautuvan vientimyynnin kokonaismäärästä.

(21)

Komissio määritteli tämän jälkeen ne tempervalurautaisten liitososien lajit, joita myyvät kotimarkkinoilla
yritykset, joiden myynti kotimarkkinoilla on edustavaa,
ja jotka ovat samanlaisia kuin yhteisöön vietäväksi
myytävät lajit tai verrattavissa niihin. Lajeja, joiden koko,
muoto, pintakäsittely ja valuraudan laatu olivat samat,
pidettiin yleensä vertailukelpoisina.

(22)

Komissio tutki kunkin vientiä harjoittavien tuottajien
kotimarkkinoillaan myymän ja yhteisöön vietäväksi
myytyjen lajien kanssa suoraan vertailukelpoiseksi
todetun tuotelajin osalta, oliko kotimarkkinamyynti ollut
riittävän edustavaa perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan
mukaisesti. Tietyn lajin kotimarkkinamyyntiä pidettiin
edustavana, jos tutkimusajanjakson aikana kyseisenlajisten tempervalurautaisten liitososien kotimarkkinoiden
kokonaismyynnin määrä oli vähintään 5 prosenttia
siihen verrattavissa olevan yhteisöön vietäväksi myydyn
lajin koko myyntimäärästä.

(23)

Komissio tutki myös, voitiinko kunkin lajin kotimarkkinamyynnin katsoa tapahtuneen tavanomaisessa kaupankäynnissä, määrittämällä, kuinka suuri osuus kyseisen
lajin kaikesta riippumattomille asiakkaille suuntautuvasta
myynnistä oli ollut kannattavaa. Kun vähintään laskettujen tuotantokustannusten tasoisilla nettohinnoilla
myytyjen tempervalurautaisten liitososien myynnin,
jäljempänä ’kannattava myynti’, määrä oli vähintään 80
prosenttia kokonaismyynnin määrästä ja kun kyseisen
lajin painotettu keskimääräinen myyntihinta oli vähintään tuotantokustannusten tasoinen, normaaliarvon
perusteeksi otettiin tosiasiallinen kotimarkkinahinta, joka
laskettiin määrittämällä kaiken tutkimusajanjakson
aikana tapahtuneen kotimarkkinamyynnin hintojen
painotettu keskiarvo riippumatta siitä, oliko kaikki
myynti kannattavaa vai ei. Tapauksissa, joissa tempervalurautaisten liitososien kannattavan myynnin määrä oli
alle 80 prosenttia mutta vähintään 10 prosenttia kokonaismyynnin määrästä, normaaliarvon perusteena
käytettiin todellista kotimarkkinahintaa, joka laskettiin
määrittämällä ainoastaan kannattavan myynnin hintojen
painotettu keskiarvo.

Edellä todetut seikat huomioon ottaen päätellään alustavasti, että yhteisön tuottajien valmistamia ja myymiä
valkoydinvalurautaisia liitososia olisi pidettävä samankaltaisina tuotteina kuin asianomaisten viejämaiden
tuottamia ja yhteisöön viemiä mustaydinvalurautaisia
liitososia.

2.2.2 Koreasta peräisin olevan viennin erityispiirteet

(17)

(18)

(19)

Korealaiset vientiä harjoittavat tuottajat ovat väittäneet,
että niiden tuotteita ei pitäisi sisällyttää tarkasteltavana
olevan tuotteen määritelmään, koska niillä on tiettyjä
teknisiä erityispiirteitä. Näiden tempervalurautaisten
liitososien ulko- ja sisäkierteet ovat kartiokierteitä toisin
kuin muissa yhteisöön tuotavissa tempervalurautaisissa
liitososissa, joiden ulkokierteet ovat kartiokierteitä ja
sisäkierteet yhdensuuntaisia.
Tutkimuksesta on kuitenkin ilmennyt, että näitä teknisiä
erityispiirteitä lukuun ottamatta Koreassa valmistettujen
tempervalurautaisten liitososien fyysiset ja tekniset
ominaispiirteet ovat samat kuin muilla yhteisöön tuotavilla tempervalurautaisilla liitososilla. Käyttötarkoituksen
osalta tutkimuksesta on lisäksi ilmennyt, että Koreassa
valmistettuja tempervalurautaisia liitososia käytetään
samalla tavalla kuin muista asianomaisista maista tuotuja
osia. Eräässä jäsenvaltiossa, jossa käytetään molempia
lajeja, niiden onkin todettu voivan korvata toisensa.
Käyttäjät voivat vaihdella käyttämiään lajeja ja tekevätkin
näin; kyseisessä jäsenvaltiossa käytetään edelleen
enemmän niitä osia, joiden molemmat kierteet ovat
kartiokierteitä, lähinnä tottumussyistä. Molemmat lajit
kuuluvat edellä mainittuun eurooppalaiseen standardiin
EN 10242, jossa määrätään ISO 7-1 -standardin mukaisesti kierteitettyjen elementtien liittämiseen tarkoitettujen
tempervalurautaisten liitososien (koko 1/8—6) rakennetta ja käyttöä koskevista edellytyksistä.
Tämän perusteella päätellään alustavasti, että korealaisten vientiä harjoittavien tuottajien tuottamat,
yhteisöön vietävät tempervalurautaiset liitososat ovat
samankaltaisia tuotteita kuin muut yhteisöön tuotavat
tempervalurautaiset liitososat tai verrattavissa niihin.
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(24)

Jos tempervalurautaisten liitososien tietyn lajin kannattavan myynnin määrä oli alle 10 prosenttia kokonaismyynnin määrästä, kyseisen lajin myyntiä pidettiin riittämättömänä eikä kotimarkkinahinnan katsottu soveltuvan normaaliarvon määrittämisperustaksi.

(25)

Jos vientiä harjoittavan tuottajan myymän tietyn lajin
kotimarkkinahintoja ei voitu käyttää, oli käytettävä
laskennallista normaaliarvoa muiden samankaltaisten
tuotelajien kotimarkkinahintojen tai muiden vientiä
harjoittavien tuottajien kotimarkkinahintojen sijaan.
Tuotelajien määrän sekä niihin vaikuttavien eri tekijöiden (esimerkiksi laadunvalvonnan, käytettävän materiaalin laadun sekä painon) vuoksi muiden vientiä
harjoittavien tuottajien kotimarkkinahintojen käyttö olisi
edellyttänyt tässä tapauksessa useiden erilaisten oikaisujen tekemistä yleensä arvioiden perusteella. Tämän
vuoksi katsottiin, että laskennallinen arvo oli kunkin
vientiä harjoittavan tuottajan osalta asianmukaisempi
normaaliarvon määrittämisperusta.

(26)

(27)

Tämän perusteella muodostettiin laskennallinen normaaliarvo perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti
lisäämällä vietävien lajien tuotantokustannuksiin, joita
oikaistiin tarvittaessa, kohtuullinen osuus myynti-,
hallinto- ja yleiskustannuksia sekä kohtuullinen voittomarginaali. Tätä varten komissio tutki, olivatko kullekin
vientiä harjoittavalle tuottajalle kotimarkkinoilla aiheutuneita myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia sekä sen
kotimarkkinoilla saamaa voittoa koskevat tiedot luotettavia.
Tietoja todellisista kotimarkkinoiden myynti-, hallinto- ja
yleiskustannuksista pidettiin luotettavina, kun asianomaisen yrityksen kotimarkkinamyynnin määrää voitiin
pitää edustavana yhteisöön suuntautuvan vientimyynnin
määrään verrattuna. Kotimarkkinoiden voittomarginaalin määrittäminen perustui tavanomaisessa kaupankäynnissä tapahtuneeseen kotimarkkinamyyntiin eli riippumattomille asiakkaille vähintään tuotantokustannuksia
vastaavilla hinnoilla tapahtuneeseen myyntiin, jonka
määrä oli vähintään 10 prosenttia asianomaisen yrityksen tarkasteltavana olevan tuotteen kotimarkkinamyynnin kokonaismäärästä. Jos tämä ehto ei täyttynyt,
käytettiin muiden yritysten, joiden tavanomaisessa
kaupankäynnissä asianomaisessa maassa tapahtunut
myynti oli riittävää, painotettua keskimääräistä voittomarginaalia.

mista varten tehtiin oikaisut maahantuonnin ja jälleenmyynnin välisten kaikenlaisten kustannusten sekä voiton
määrän huomioon ottamiseksi. Yhteistyössä toimineelta
etuyhteydettömiltä tuojilta saatujen tietojen perusteella
voittomarginaaliksi vahvistettiin noin 7 prosenttia.
3.1.3 Vertailu
(30)

Kaikissa tapauksissa, joissa tempervalurautaisia liitososia
vietiin yhteisöön riippumattomille asiakkaille, vientihinta
määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti, toisin sanoen tosiasiallisesti maksettujen tai
maksettavien vientihintojen perusteella.

(29)

Jos vientimyynti kuitenkin suuntautui etuyhteydessä
olevalle tuojalle, vientihinta muodostettiin perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan mukaisesti, toisin sanoen sen
hinnan perusteella, jolla maahan tuodut tuotteet jälleenmyytiin ensimmäisen kerran riippumattomalle ostajalle.
Tällaisissa tapauksissa luotettavan vientihinnan laske-

Normaaliarvon ja vientihinnan tasapuolisen vertailun
varmistamiseksi otettiin asianmukaisesti huomioon,
oikaisujen muodossa, hintojen vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat eroavuudet perusasetuksen 2 artiklan 10
kohdan mukaisesti.
3.1.4 Tutkittujen yritysten polkumyyntimarginaali

(31)

Painotettua keskimääräistä normaaliarvoa verrattiin
tuotelajeittain kunkin vientiä harjoittavan tuottajan
osalta perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaisesti
vientihintojen painotettuun keskiarvoon.
3.1.5 Jäännöspolkumyyntimarginaali

(32)

Jäännöspolkumyyntimarginaali määritettiin käytettävissä
olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan
mukaisesti.

(33)

Niiden maiden osalta, joiden yhteistyön taso katsottiin
riittäväksi Eurostatin toimittamien tietojen perusteella eli
kun ei ollut mitään syytä uskoa, että yksikään vientiä
harjoittava tuottaja olisi kieltäytynyt yhteistyöstä tutkimuksessa, päätettiin jäännöspolkumyyntimarginaali
vahvistaa korkeimman yhteistyössä toimineelle vientiä
harjoittavalle tuottajalle määritetyn polkumyyntimarginaalin suuruiseksi, jotta mahdollisten toimenpiteiden
tehokkuus voitiin varmistaa.

(34)

Niiden maiden osalta, joissa yhteistyö oli vähäistä,
käytettiin sen yhteistyössä toimineen yrityksen toimittamia tietoja, jolle oli määritetty korkein polkumyyntimarginaali. Jäännöspolkumyyntimarginaali määritettiin
polkumyynnillä edustavassa määrin vietyjen tuotelajien
painotetun keskimääräisen marginaalin perusteella. Tätä
menetelmää pidettiin tarpeellisena, koska haluttiin
välttää yhteistyöstä kieltäytymisen palkitseminen ja
koska ei ollut viitteitä siitä, että jokin yhteistyöhön osallistumaton osapuoli olisi harjoittanut polkumyyntiä vielä
vähäisemmässä määrin.

3.1.2 Vientihinta
(28)

29. 2. 2000

3.2 Brasilia
(35)

Yksi yritys vastasi vientiä harjoittaville tuottajille osoitettuun kyselyyn. Etuyhteydessä oleville tuojille osoitettuun
kyselyyn vastasi yksi yhteisössä toimiva, kyseiseen
vientiä harjoittavaan tuottajaan etuyhteydessä oleva
yritys.
3.2.1 Normaaliarvo

(36)

Komissio käytti Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden
normaaliarvon määrittämisessä edellä 3.1.1 kohdassa
kuvattuja menettelyjä ja menetelmiä.
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(37)

Vastauksessaan kyseinen yritys käytti myytyjen yksikköjen valmistuskustannuksia perusteena myynti-,
hallinto- ja yleiskustannusten kohdentamiselle tarkasteltavana olevan tuotteen kuhunkin kotimarkkinoilla
myytyyn lajiin, mutta kustannusten kohdentamisessa ei
kuitenkaan käytetty tällaista järjestelmää sisäisesti.
Tämän vuoksi pidettiin tarpeellisena muuttaa kohdentamismenetelmää niin, että mainitut kustannukset kohdennettiin liikevaihdon perusteella perusasetuksen 2 artiklan
5 kohdan mukaisesti.

(38)

Yhteisöön vietäväksi myydyistä tuotelajeista noin
puolelle määritettiin normaaliarvo vertailukelpoisten
lajien kotimarkkinoiden myyntihintojen perusteella
perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(39)

Tarkasteltavana olevan tuotteen kaikkien muiden
yhteisöön vietäväksi myytyjen lajien osalta normaaliarvo
laskettiin perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Laskennassa käytetyt myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä voitto olivat asianomaisen vientiä harjoittavan tuottajan osalta määritetyt kustannukset ja voitto.

(45)

Vientiä harjoittava tuottaja pyysi normaaliarvon ja vientihinnan oikaisemista myös myynninedistämis- ja
mainontakustannusten huomioon ottamiseksi. Tarkastuksessa ei pystytty riittävän tarkasti määrittämään, oliko
kustannukset ilmoitettu totuudenmukaisesti. Lisäksi
yritys ei todistanut, että kustannukset vaikuttivat
hintojen vertailtavuuteen. Tämän vuoksi komissio päätti,
ettei myynninedistämis- ja mainontakustannusten
huomioon ottamiseksi tehdä oikaisua.

(46)

Yritys pyysi myös normaaliarvon oikaisemista varastojen
pitämiseen liittyvien rahoituskustannusten erojen
huomioon ottamiseksi. Tältä osin todettiin kuitenkin,
että kotimarkkinoille ja vientiin suuntautuvaa myyntiä
varten pidettyjä varastoja ei joko voitu eritellä tai kotimarkkinoille ja yhteisön markkinoille tarkoitettuja tuotteita pidettiin varastossa suunnilleen tai jopa tarkalleen
yhtä kauan. Vientiä harjoittava tuottaja ei myöskään
todistanut, että tämä vaikutti hintojen vertailtavuuteen.
Näin ollen oikaisua ei voitu myöntää.

(47)

Myös kotimarkkinoiden myyntihintoihin pyydettiin
oikaisua tiettyjen välillisten verojen palautusten
huomioon ottamiseksi. Pyyntö perustui virheellisiin
laskelmiin ja oli suuresti liioiteltu. Oikaisun määrää on
tämän vuoksi vähennetty alustavasti 50 prosenttiin
pyydetystä määrästä. Komissio tarkastelee asiaa
lähemmin voidakseen määrittää sen välillisten verojen
määrän, joka tosiasiallisesti palautettiin yhteisöön suuntautuneen vientimyynnin yhteydessä ja joka samanaikaisesti kannettiin kulutettaessa tuotetta Brasiliassa.

(48)

Koska vientiä harjoittava tuottaja oli käyttänyt valuuttakursseja, jotka eivät olleet yhteydessä myyntipäivään,
komissio laski vientihinnan uudelleen käyttäen kauppalaskun päivämäärän valuuttakursseja perusasetuksen 2
artiklan 10 kohdan j alakohdan mukaisesti.

(49)

Kotimarkkinamyynnin perusteella määritettyyn normaaliarvoon tehdyt oikaisut tehtiin myös perusasetuksen 2
artiklan 3 kohdan mukaisesti laskettuun normaaliarvoon.

3.2.2 Vientihinta
(40)

Komissio käytti Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden
vientihinnan määrittämisessä edellä 3.1.2 kohdassa
kuvattuja menettelyjä ja menetelmiä.

(41)

Vienti suuntautui sekä etuyhteydettömille että etuyhteydessä oleville yrityksille. Komissio ei ottanut polkumyyntilaskelmissa huomioon yhteisöön sijoittautuneen etuyhteydessä olevan yrityksen kautta yhteisöön tapahtunutta
vientimyyntiä, koska kyseisen myynnin osuus brasilialaisen vientiä harjoittavan tuottajan koko vientimäärästä
oli vähäpätöinen eikä sillä siis voinut olla olennaista
vaikutusta päätelmiin.

(42)
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Kaikki muu vientimyynti suuntautui riippumattomille
tuojille yhteisössä. Tämän vuoksi vientihinta määritettiin
perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien hintojen perusteella.

3.2.4 Polkumyyntimarginaali
3.2.3 Vertailu
(43)

(44)

(50)

Yhteisöön viedyn tarkasteltavana olevan tuotteen kunkin
lajin painotettua keskimääräistä normaaliarvoa verrattiin
kunkin vastaavan lajin painotettuun keskimääräiseen
vientihintaan perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan
mukaisesti.

(51)

Vertailusta ilmeni, että kyseinen yhteistyössä toiminut
vientiä harjoittava tuottaja harjoittaa polkumyyntiä. Väliaikainen polkumyyntimarginaali ilmaistuna prosentteina
cif-tuontihinnasta yhteisön rajalla on seuraava:

Välillisten verojen, kaupan portaan, kuljetus-, vakuutus-,
käsittely-, lastaus- ja liitännäiskustannusten, luottokustannusten, palkkioiden ja myynninjälkeisten kustannusten erot otettiin huomioon, kun se oli aiheellista ja
perusteltua.
Vientiä harjoittava tuottaja pyysi normaaliarvon ja vientihinnan oikaisemista pakkauskustannusten erojen
huomioon ottamiseksi. Yritys ei kuitenkaan pystynyt
toimittamaan näyttöä tällaisesta erosta, joten komissio ei
voinut tehdä pyydettyä oikaisua.

Indústria de Fundição Tupy Ltda: 26,1 %.
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Koska yhteistyö oli laajaa, alustavaksi jäännöspolkumyyntimarginaaliksi vahvistettiin sama kuin yhteistyössä
toimineen yrityksen polkumyyntimarginaali eli 26,1
prosenttia.

(60)

3.3 Tšekki
(53)

Yksi yritys vastasi vientiä harjoittaville tuottajille osoitettuun kyselyyn. Vastaukseen sisältyi tietoja siihen etuyhteydessä olevan myyjäyhtiön myynnistä kotimarkkinoilla. Etuyhteydessä oleville tuojille osoitettuun kyselyyn vastasi yksi yhteisössä toimiva, kyseeseen vientiä
harjoittavaan tuottajaan etuyhteydessä oleva yritys.

(55)

(56)

(61)

Komissio käytti Tšekistä peräisin olevien tuotteiden vientihinnan määrittämisessä edellä 3.1.2 kohdassa kuvattuja
menettelyjä ja menetelmiä.

(62)

Vienti suuntautui sekä etuyhteydettömille että etuyhteydessä oleville yrityksille. Komissio ei ottanut polkumyyntilaskelmissa huomioon etuyhteydessä olevan tuojan
kautta yhteisöön suuntautuvaa vientimyyntiä, koska
kyseisen myynnin osuus tsekkiläisen vientiä harjoittavan
tuottajan koko vientimäärästä oli vähäpätöinen eikä sillä
siis voinut olla olennaista vaikutusta laskelmiin.

(63)

Kaikki muu vientimyynti suuntautui riippumattomille
tuojille yhteisössä. Tämän vuoksi vientihinta määritettiin
perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien hintojen perusteella.

Komissio käytti Tšekistä peräisin olevien tuotteiden
normaaliarvon määrittämisessä edellä 3.1.1 kohdassa
kuvattuja menettelyjä ja menetelmiä.
Vientiä harjoittavan tuottajan ilmoittamiin kotimarkkinoiden myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksiin sisältyi
määriä, jotka joko eivät liittyneet tarkasteltavana olevaan
tuotteeseen tai eivät koskeneet tutkimusajanjaksoa.
Ilmoitettuja myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia
korjattiin vastaavasti.
Etuyhteydessä olevan kotimarkkinoilla toimivan myyjäyhtiön osalta ilmoitetut kotimarkkinoiden myynti-,
hallinto- ja yleiskustannukset oli kohdennettu niin, että
tulokset eivät antaneet kohtuullista käsitystä kyseisen
tuotteen myyntiin liittyvistä kustannuksista. Komissio
kohdensi tämän vuoksi myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset uudelleen ottaen huomioon eri tuotelajeista
aiheutuneet kustannukset.

(57)

Koska aiempaa menetelmää ei ollut, kunkin kotimarkkinoilla myydyn tuotelajin tuotantokustannuksia laskettaessa myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten kokonaismäärä korjattiin edellä esitetyllä tavalla ja kohdennettiin
kuhunkin tuotelajiin liikevaihdon perusteella perusasetuksen 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(58)

Yhteisöön vietäväksi myydyistä tuotelajeista noin
puolelle määritettiin normaaliarvo vertailukelpoisten
lajien kotimarkkinahintojen perusteella perusasetuksen 2
artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(59)

Tarkasteltavana olevan tuotteen kaikkien muiden
yhteisöön vietäväksi myytyjen lajien osalta normaaliarvo
laskettiin perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Laskennassa käytetyt myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä voitto olivat asianomaisen vientiä harjoittavan tuottajan osalta määritetyt kustannukset ja voitto.

Yhteistyössä toiminut yritys oli luokitellut viemiensä
tuotteiden tietyt lajit samanlaisiksi tuotteiksi ja ilmoitti
kyseisten lajien osalta samat valmistuskustannukset.
Komission tutkimuksesta kävi ilmi, että kyseiset tuotelajit erosivat tosiasiassa toisistaan ja niillä oli toisistaan
eroavat valmistuskustannukset. Kyseisten eri tuotelajien
valmistuskustannuksia käytettiin tämän jälkeen normaaliarvon laskemisessa edellä esitetyllä tavalla.

3.3.2 Vientihinta

3.3.1 Normaaliarvo
(54)

29. 2. 2000

3.3.3 Vertailu
(64)

Kaupan portaan, kuljetuskustannusten, luottokustannusten ja palkkioiden erot otettiin huomioon, kun se oli
aiheellista ja perusteltua.

(65)

Vientiä harjoittava tuottaja ja siihen etuyhteydessä oleva
kotimarkkinoilla toimiva myyntiyhtiö pyysivät normaaliarvon oikaisemista ylimääräisen, hypoteettisen määräalennuksen huomioon ottamiseksi; tällainen alennus
myönnettäisiin kotimarkkinoilla, jos kotimarkkinoiden
asiakkaille myytäisiin vastaavia määriä tavaraa kuin oli
myyty vietäväksi yhteisössä oleville asiakkaille. Olisi
huomattava, että komissio on jo ottanut myyntimäärien
erot huomioon vähentämällä myyntihinnoista määräerojen mukaisesti myönnetyt alennukset ja hyvitykset,
jos ne on määrällisesti asianmukaisesti osoitettu ja jos ne
ovat suoraan sidoksissa kyseessä olevaan myyntiin.

(66)

Koska vientiä harjoittava tuottaja oli käyttänyt valuuttakursseja, jotka eivät olleet yhteydessä myyntipäivään,
komissio laski kunkin vientitapahtuman liikevaihdon
uudelleen käyttäen kauppalaskun päivämäärän valuuttakursseja perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan j
alakohdan mukaisesti.

(67)

Kotimarkkinamyynnin
perusteella
määritettyihin
normaaliarvoihin tehdyt oikaisut tehtiin myös perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti laskettuihin
normaaliarvoihin.
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3.3.4 Polkumyyntimarginaali
(68)

Yhteisöön viedyn tarkasteltavana olevan tuotteen kunkin
lajin painotettua keskimääräistä normaaliarvoa verrattiin
kunkin vastaavan lajin painotettuun keskimääräiseen
vientihintaan perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan
mukaisesti.

(69)

Vertailusta ilmeni, että kyseinen yhteistyössä toiminut
vientiä harjoittava tuottaja harjoittaa polkumyyntiä. Väliaikainen polkumyyntimarginaali ilmaistuna prosentteina
cif-tuontihinnasta yhteisön rajalla on seuraava:

(77)

(71)

Koska yhteistyö oli laajaa, alustavaksi jäännöspolkumyyntimarginaaliksi vahvistettiin sama kuin yhteistyössä
toimineen yrityksen polkumyyntimarginaali eli 28,4
prosenttia.

Yritys pyysi oikaisun tekemistä kuljetuskustannusten ja
kaupan portaan eroihin liittyvien kustannusten
huomioon ottamiseksi. Koska yritys ei kuitenkaan esittänyt selvityksiä tai luotettavaa näyttöä paikalla suoritetun tarkastuksen yhteydessä eikä perusteluja näille
oikaisupyynnöille esitetty myöskään kyselyyn toimitetussa vastauksessa, komission yksiköt eivät voineet
hyväksyä pyyntöjä.

3.4 Japani

3.4.4 Polkumyyntimarginaali

(78)

Yksi yritys vastasi vientiä harjoittaville tuottajille osoitettuun kyselyyn. Etuyhteydessä oleville tuojille osoitettuun
kyselyyn vastasi yksi yhteisössä toimiva, kyseiseen
vientiä harjoittavaan tuottajaan etuyhteydessä oleva
yritys.

(79)

Vertailu tehtiin perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan
mukaisesti normaaliarvojen painotetun keskiarvon ja
vientihintojen painotetun keskiarvon kesken.

(80)

Vertailusta ilmeni, että kyseinen yhteistyössä toiminut
vientiä harjoittava tuottaja harjoittaa polkumyyntiä. Väliaikainen polkumyyntimarginaali ilmaistuna prosentteina
cif-tuontihinnasta yhteisön rajalla on seuraava:

3.4.1 Normaaliarvo
(72)

(73)

Suuri osa vientimyynnistä yhteisöön suuntautui yhteisössä toimivalle etuyhteydessä olevalle tuojalle. Komission oli tässä tapauksessa muodostettava vientihinta
perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan mukaisesti. Muiden
vientitapahtumien hinnat määritettiin 2 artiklan 8
kohdan mukaisesti.

3.4.3 Vertailu

Moravské Zelezárny as: 28,4 %.
(70)
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Komissio käytti Japanista peräisin olevien tuotteiden
normaaliarvon määrittämisessä edellä 3.1.1 kohdassa
kuvattuja menettelyjä ja menetelmiä lukuun ottamatta
tapauksia, joissa perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti
käytettiin käytettävissä olevia tietoja.
Koska yritys ei toimittanut tietoja tiettyjen tuotelajien
tuotantokustannuksista ja koska perusasetuksen 18
artiklan mukaisesti haluttiin välttää yhteistyöstä kieltäytymisen palkitseminen, komissio sovelsi näihin lajeihin
samaa polkumyyntimarginaalia kuin sellaisiin edustavassa määrin myytyihin lajeihin, joiden osalta ilmeni
eniten polkumyyntiä.

(74)

Osalle muista tuotelajeista määritettiin normaaliarvo
vertailukelpoisten lajien kotimarkkinahintojen perusteella perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(75)

Tarkasteltavana olevan tuotteen kaikkien muiden
yhteisöön vietäväksi myytyjen lajien osalta normaaliarvo
laskettiin perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Tämä tehtiin lisäämällä vietyjen lajien valmistuskustannuksiin yrityksen omat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä sen kotimarkkinoiden voittomarginaali
perusasetuksen 2 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Hitachi Metals Ltd: 17,6 %.
(81)

Japaniin sovellettavan alustavan jäännöspolkumyyntimarginaalin määrittämisessä käytettiin edellä 3.1.5
kohdassa kuvattua menetelmää, jota sovellettiin maihin,
joissa yhteistyö oli vähäistä. Tällä perusteella laskettu
jäännöspolkumyyntimarginaali on 28,3 prosenttia.

3.5 Korea
(82)

Yksi yritys vastasi vientiä harjoittaville tuottajille osoitettuun kyselyyn.

3.5.1 Normaaliarvo
(83)

Komissio käytti Koreasta peräisin olevien tuotteiden
normaaliarvon määrittämisessä edellä 3.1.1 kohdassa
kuvattuja menettelyjä ja menetelmiä.

(84)

Mainittuja menetelmiä noudattaen voitiin tuotelajeista
noin neljänneksen osalta määrittää normaaliarvo vertailukelpoisten lajien kotimarkkinahintojen perusteella.

(85)

Yhteistyössä toimineen yrityksen kaikkien muiden
yhteisöön vietäväksi myymien tuotelajien osalta normaaliarvo laskettiin perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan
mukaisesti.

3.4.2 Vientihinta
(76)

Komissio käytti Japanista peräisin olevien tuotteiden
vientihinnan määrittämisessä edellä 3.1.2 kohdassa
kuvattuja menettelyjä ja menetelmiä.
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Tämä tehtiin lisäämällä vietyjen lajien tuotantokustannuksiin yrityksen omat kotimarkkinoiden myynti-,
hallinto- ja yleiskustannukset sekä sen kotimarkkinoiden
voittomarginaali perusasetuksen 2 artiklan 6 kohdan
mukaisesti.

3.5.2 Vientihinta
(87)

Komissio käytti Koreasta peräisin olevien tuotteiden
vientihinnan määrittämisessä edellä 3.1.2 kohdassa
kuvattuja menettelyjä ja menetelmiä.

(88)

Kaikki yhteistyössä toimineen yrityksen tarkasteltavana
olevan tuotteen myynti yhteisön markkinoille suuntautui
yhteisössä toimiville riippumattomille asiakkaille. Tämän
vuoksi vientihinta määritettiin tosiasiallisesti maksettujen
tai maksettavien hintojen perusteella.

3.6 Thaimaa
(95)

Kolme yritystä vastasi vientiä harjoittaville tuottajille
osoitettuun kyselyyn.

(96)

Yhden thaimaalaisen yrityksen toimittamat tiedot kotimarkkinoilla myytyjen tempervalurautaisten liitososien
myyntimääristä ja tuotantokustannuksista todettiin erittäin puutteellisiksi, minkä vuoksi näiden tietojen perusteella oli mahdotonta tehdä riittävän luotettavia
päätelmiä ja laskea alustavaa polkumyyntimarginaalia.
Tämän vuoksi päätettiin käyttää osaksi käytettävissä
olevia tietoja perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.
Koska sopivampaa vaihtoehtoa ei ollut, kahden muun
vientiä harjoittavan tuottajan normaaliarvoja käytettiin
aina, kun se oli mahdollista. Sellaiseen vientimyyntiin,
jonka osalta ei ollut käytettävissä normaaliarvoa, sovellettiin suurinta todettua yksittäisen polkumyynnillä
tapahtuneen myyntitapahtuman marginaalia, koska
haluttiin välttää puutteellisen yhteistyön palkitseminen.

3.5.3 Vertailu
(89)

(90)

(91)

Kuljetus-, vakuutus- ja käsittelykustannusten sekä
pakkauskustannusten ja luottokustannusten erot otettiin
huomioon, kun se oli aiheellista ja perusteltua.
Yritys pyysi myös kotimarkkinamyyntiin liittyvien luottokustannusten huomioon ottamista. Kyseinen myynti
tapahtui kuitenkin avoimella luotolla. Koska ei toimitettu näyttöä siitä, että luottokustannukset olisivat
hinnan määrittämisessä huomioon otettava tekijä, luottokustannusten huomioon ottamiseksi ei perusasetuksen
2 artiklan 10 kohdan g alakohdan mukaisesti voitu
tehdä oikaisua.
Lisäksi yritys pyysi kaupan portaan väitettyjen erojen
huomioon ottamista, jotta laskelmiin olisi sisällytetty
sellaiset kotimarkkinoiden myyntikustannukset, joita
vientimarkkinoilla ei aiheutunut. Myynti tapahtui
kuitenkin molemmilla markkinoilla samassa kaupan
portaassa eli se suuntautui jakelijoille, joten pyyntöä ei
hyväksytty. Ei myöskään toimitettu näyttöä siitä, että
tällaiset myyntikustannusten erot olisivat vaikuttaneet
hintojen vertailtavuuteen.

3.5.4 Polkumyyntimarginaali
(92)

(93)

Vertailu tehtiin perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan
mukaisesti normaaliarvon painotetun keskiarvon ja vientihintojen painotetun keskiarvon kesken.
Vertailusta ilmeni, että kyseinen yhteistyössä toiminut
vientiä harjoittava tuottaja harjoittaa polkumyyntiä. Väliaikainen polkumyyntimarginaali ilmaistuna prosentteina
cif-tuontihinnasta yhteisön rajalla on seuraava:
Yeong Hwa Metal Co. Ltd: 11,8 %.

(94)

Koreaan sovellettavaa alustavan jäännöspolkumyyntimarginaalin määrittämisessä käytettiin edellä 3.1.5
kohdassa kuvattua menetelmää, jota sovellettiin maihin,
joissa yhteistyö oli vähäistä. Tällä perusteella laskettu
jäännöspolkumyyntimarginaali on 24,6 prosenttia.
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3.6.1 Normaaliarvo
(97)

Komissio käytti Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden
normaaliarvon määrittämisessä edellä 3.1.1 kohdassa
kuvattuja menettelyjä ja menetelmiä lukuun ottamatta
tapauksia, joissa polkumyyntimarginaali määritettiin
käytettävissä olevien tietojen perusteella 18 artiklan
mukaisesti.

(98)

Edellä mainittua menettelyä käyttäen normaaliarvo
voitiin osittain määrittää perusasetuksen 2 artiklan 2
kohdan mukaisesti vertailukelpoisten lajien kotimarkkinahintojen perusteella.

(99)

Kahden yhteistyössä toimineen yrityksen, joiden osalta
polkumyyntiä koskeva laskelma tehtiin, kaikkien muiden
yhteisöön vietäväksi myymien kyseisen tuotteen lajien
osalta normaaliarvo laskettiin laskennallisen normaaliarvon perusteella perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan
mukaisesti.

(100) Tämä tehtiin lisäämällä vietyjen lajien valmistuskustan-

nuksiin yritysten omat kotimarkkinoiden myynti-,
hallinto- ja yleiskustannukset sekä niiden kotimarkkinoiden voittomarginaali perusasetuksen 2 artiklan 6
kohdan mukaisesti.

3.6.2 Vientihinta
(101) Komissio käytti Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden

vientihinnan määrittämisessä edellä 3.1.2 kohdassa
kuvattuja menettelyjä ja menetelmiä.
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(102) Kaikki kyseisten kahden yrityksen yhteisön markkinoille

suuntautunut tempervalurautaisten liitososien myynti
tapahtui riippumattomille tuojille yhteisössä. Tämän
vuoksi vientihinta määritettiin tosiasiallisesti maksettujen
tai maksettavien hintojen perusteella.
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ostosopimuksen tekemistä, eikä sillä ollut sitovaa vaikutusta.
3.6.4 Polkumyyntimarginaali
(108) Vertailu tehtiin perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan

3.6.3 Vertailu
(103) Kuljetuskustannusten, pakkauskustannusten, luottokus-

mukaisesti normaaliarvojen painotetun keskiarvon ja
vientihintojen painotetun keskiarvon kesken kaikkien
yritysten osalta.

(109) Vertailusta ilmeni, että kaikki komission kanssa täysipai-

tannusten ja palkkioiden erot otettiin huomioon, kun se
oli aiheellista ja perusteltua.

noisesti yhteistyössä toimineet tuottajat harjoittavat
polkumyyntiä. Väliaikaiset polkumyyntimarginaalit
ilmaistuina prosentteina cif-tuontihinnasta yhteisön
rajalla ovat seuraavat:

(104) Yksi yhteistyössä toimineesta yrityksistä pyysi oikaisun

(110) BIS Pipe Fittings Industry Company Ltd, Samutsakorn:

tekemistä tuontimaksujen huomioon ottamiseksi. Yritys
ei esittänyt näyttöä maksettujen tuontitullien ja viejille
annettujen verohyvitysten välisestä yhteydestä. Tämän
vuoksi oikaisupyyntöä ei hyväksytty.

(105) Yksi yhteistyössä toimineista yrityksistä pyysi oikaisun

tekemistä fyysisten erojen huomioon ottamiseksi. Pyyntöön sisältyi itse asiassa kolme erillistä pyyntöä: i)
kaupan portaan huomioon ottamista koskeva pyyntö
sillä perusteella, että OEM (original equipment manufacturer) -myynnissä aiheutuneet erot vaikuttivat hintojen
vertailtavuuteen; ii) muhvien (sileät, pallistetut tai
reunukselliset) fyysisten erojen huomioon ottamista
koskeva pyyntö ja iii) määräerojen huomioon ottamiseksi tehtävää oikaisua koskeva pyyntö. Näiden pyyntöjen tueksi ei kuitenkaan esitetty riittävää näyttöä.
Paikalla suoritetussa tarkastuksessa todettiin, että
hinnoittelussa ei tehty eroa erilaisten asiakkaiden ja
muhviliitosten tai määrien välillä. Mikään väitetyistä
eroista ei selvästikään vaikuttanut hintojen vertailtavuuteen. Koska väitetyistä eroista ei ollut näyttöä, oikaisua ei
myönnetty.

25,8 %

Siam Fittings Co. Ltd, Samutsakorn: 12,4 %
Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd, Bangkok: 25,8 %.
(111) Yhteistyöhön osallistumattomiin yrityksiin sovellettava

alustava jäännöspolkumyyntimarginaali määritettiin sen
yrityksen marginaalin perusteella, jolle oli määritetty
korkein polkumyyntimarginaali. Ilmaistuna prosentteina
cif-tuontihinnasta yhteisön rajalla marginaali on 25,8
prosenttia.
3.7 Kroatia ja Jugoslavia

(112) Koska alustavasti todettiin, että Kroatiasta ja Jugosla-

viasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen
tuonnin markkinaosuudet olivat vähimmäistasoa, päätettiin alustavasti, ettei kyseisistä maista tapahtuvan
tuonnin osalta lasketa polkumyyntimarginaalia.

B MUUT KUIN MARKKINATALOUSMAAT
(106) Kyseinen yritys pyysi myös kotimarkkinamyyntiin liitty-

vien luottokustannusten huomioon ottamista. Pyynnön
perusteluna oli avoimen luottojärjestelyn käyttö, eikä sen
tueksi esitetty näyttöä myyntihetkellä voimassa olleesta
tavarantoimittajan ja ostajan sopimuksesta. Pyyntöä ei
hyväksytty, koska perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan
g alakohdan mukaisesti oikaisu voidaan tehdä ainoastaan
myyntihetkellä sovittujen päivien osalta, sillä ainoastaan
kyseisiin myyntihetkellä sovittuihin päiviin liittyvien
kustannusten voidaan katsoa vaikuttavan hintojen
vertailtavuuteen.

3.8 Kiina
3.8.1 Markkinatalousaseman arviointi
(113) Kolme kiinalaista yritystä pyysi perusasetuksen 2 artiklan

7 kohdan c alakohdan nojalla, että niille myönnettäisiin
markkinatalousolosuhteissa toimivan yrityksen asema.

(114) Yhden yrityksen pyyntöä ei voitu hyväksyä, koska yri(107) Yksi yhteistyössä toimineista yrityksistä pyysi oikaisun

tekemistä valuutan muuntamiseen liittyvien erojen
huomioon ottamiseksi väittäen, että tilauksen päivämäärän ja kauppalaskun päivämäärän valuuttakurssit
olivat erilaiset. Pyyntöä ei hyväksytty, koska perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan j alakohdan mukaisesti
väitetylle valuuttakurssien erolle ei saatu vahvistusta
paikalla suoritetussa tarkastuksessa eikä vaihtokursseissa
tapahtunut tutkimusajanjakson aikana pitkän aikavälin
muutoksia; tilauksen tekeminen ei myöskään merkinnyt

tyksen hakemuksen mukaan sen tilejä ei ollut tarkastettu. Yritys ei näin ollen täyttänyt perusasetuksen 2
artiklan 7 kohdan c alakohdan toisessa luetelmakohdassa
säädettyjä edellytyksiä. Tämän vuoksi paikalla suoritettavaa tarkastustakin pidettiin tarpeettomana.

(115) Komissio hankki kaikki tarpeellisina pitämänsä tiedot ja

suoritti kaikkien markkinatalousasemaa koskevissa pyynnöissä esitettyjen tietojen tarkastuksen kahden muun
yrityksen toimitiloissa.
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(116) Toisen yrityksen toiminnassa havaittiin merkittävää

valtion puuttumista verohyvitysten sekä työntekijöiden
palkkojen määräämisen muodossa. Lisäksi todettiin, että
selkeä peruskirjanpito puuttui ja että yrityksen tuotantokustannuksiin ja taloudelliseen tilaan kohdistui merkittäviä vääristymiä.

(117) Toisen yrityksen osalta komissio totesi, että sen tilintar-

kastus ei ollut riippumatonta ja etteivät siinä käytetyt
menetelmät olleet kansainvälisten kirjanpitonormien
mukaisia.

(118) Kumpikaan näistä markkinatalousasemaa pyytäneistä

yrityksistä ei siis täyttänyt perusasetuksen 2 artiklan
7 kohdan c alakohdassa säädettyjä edellytyksiä. Kaikille
kolmelle yritykselle ilmoitettiin, ettei niiden markkinatalousasemaa koskevia pyyntöjä voitu hyväksyä.

29. 2. 2000

(124) Perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti yhteisön

toimielimen käytäntönä on yleensä määrittää muille
kuin markkinatalousmaille yksi ainoa maakohtainen tulli
lukuun ottamatta tapauksia, joissa yritykset voivat
osoittaa, että ne ovat oikeudellisesti ja tosiasiallisesti riittävän itsenäisiä, jotta maakohtaisen tullin kiertämisen
vaara vältetään. Tämän vuoksi asianomaisille osapuolille
lähetettyyn markkinatalousasemaa koskevaan hakemuslomakkeeseen sisällytettiin yksityiskohtaisia kysymyksiä.

(125) Yhden yrityksen yksilöllistä kohtelua koskevan pyynnön

yhteydessä toimittamien tietojen tarkastelun perusteella
vaikutti siltä, että yritykseen voitaisiin soveltaa yksilöllistä kohtelua. Yrityksen kyselyyn toimittamassa vastauksessa oli kuitenkin eräitä olennaisia puutteita erityisesti
vientimyyntiä koskevien tietojen suhteen. Tämän vuoksi
on alustavasti päätetty, ettei yritykselle myönnetä yksilöllistä kohtelua. Asiaa tarkastellaan kuitenkin lähemmin
tutkimuksen lopulliseen vaiheeseen mennessä.

(126) Kahden muun yhteistyössä toimineen yrityksen toimin-

3.8.2 Vertailumaan valinta
(119) Koska yksikään yritys ei täyttänyt markkinatalousaseman

myöntämisen edellytyksiä, kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien vientihintoja oli verrattava normaaliarvoon, joka määritettiin sopivan vertailumaan osalta
perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(120) Valituksen tekijä ehdotti vertailumaaksi Puolaa, ja myös

komissio esitti tätä menettelyn aloittamista koskevassa
ilmoituksessa. Yksi puolalainen tuottaja toimi tämän
jälkeen yhteistyössä toimittaen vastauksen kyselyyn.
Vastaus todettiin kuitenkin puutteelliseksi useilta olennaisilta osiltaan, erityisesti kotimarkkinamyyntiä ja
tuotantokustannuksia koskevien tietojen suhteen.
Komissio ei tämän vuoksi pitänyt Puolan käyttämistä
vertailumaana asianmukaisena tässä tutkimuksessa.

(121) Komission yrityksistä huolimatta tämän tutkimuksen

ulkopuolisista maista ei löytynyt muita yhteistyöhaluisia
tuottajia. Yhteistyön puuttumisen vuoksi komissiolla ei
ollut muita mahdollisuuksia kuin valita jokin tutkimuksen kohteena oleva maa.

(122) Komissio päätti lopulta, että Thaimaa olisi sopivin

kolmas markkinatalousmaa normaaliarvon määrittämistä varten perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti, koska thaimaalaisten tuottajien kotimarkkinamyynnin määrä oli verrattavissa Kiinasta yhteisöön
suuntautuvaan tuonnin määrään ja koska Thaimaan
kotimarkkinoilla oli useita tuottajia, minkä ansiosta
kyseisenkaltaisen tuotteen myynnistä oli mahdollista
saada kohtuullinen voitto.

nassa oli havaittavissa selvää valtion viranomaisten puuttumista vientihintojen ja -määrien määrittämiseen.

(127) Tämän vuoksi yhdellekään näistä kolmesta yrityksestä ei

voitu myöntää yksilöllistä kohtelua.

3.8.4 Normaaliarvo
(128) Kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien normaaliarvo

laskettiin yhteistyössä toimineiden thaimaalaisten
yritysten osalta määritettyjen normaaliarvojen perusteella edellä 3.1.1 kohdassa kuvattuja menetelmiä käyttäen. Tässä yhteydessä käytettiin niitä Thaimaan kotimarkkinoilla myytyjä lajeja, joiden todettiin olevan
vertailukelpoisia Kiinasta yhteisöön vietyjen lajien
kanssa.

3.8.5 Vientihinta
(129) Komissio käytti Kiinasta peräisin olevien tuotteiden vien-

tihinnan määrittämisessä edellä 3.1.2 kohdassa kuvattuja
menettelyjä ja menetelmiä. Yhteistyössä toimineiden
vientiä harjoittavien tuottajien vientihinta määritettiin
tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien hintojen
perusteella. Yhteistyöstä kieltäytyneiden osapuolten vientitietoina käytettiin Eurostatin toimittamia käytettävissä
olevia tietoja.

3.8.6 Vertailu
(130) Vientihintaa oikaistiin tarvittaessa kuljetus-, vakuutus- ja

käsittelykustannusten sekä pakkauskustannusten erojen
huomioon ottamiseksi.

3.8.3 Yksilöllinen kohtelu
(123) Kaikki kolme yhteistyössä toiminutta yritystä pyysivät

yksilöllistä kohtelua.

(131) Normaaliarvon määrittämisessä kaikki thaimaalaisille

vientiä harjoittaville tuottajille myönnetyt oikaisut, joilla
oli merkitystä vientiä harjoittavien tuottajien vientitoiminnassa, tehtiin myös Kiinan tapauksessa.
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3.8.7 Polkumyyntimarginaali
(132) Kiinaan sovellettava väliaikainen polkumyyntimarginaali

ilmaistuna prosentteina cif-tuontihinnasta
rajalla on 49,4 prosenttia.

yhteisön

4 VAHINKO

4.1 Yhteisön tuotannonala
(133) Koska valituksen tehneet yhteisön tuottajat edustavat

tempervalurautaisten liitososien koko yhteisön tuotantoa, katsotaan niiden tällä perusteella muodostavan
perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan
4 kohdassa tarkoitetun yhteisön tuotannonalan.

(134) Yksi asianomainen osapuoli väitti, ettei erästä tuottajaa

pitäisi lukea kuuluvaksi yhteisön tuotannonalaan, koska
se toi kyseistä tuotetta yhdestä asianomaisesta maasta eli
Kiinasta. Tätä väitettä ei kuitenkaan millään tavoin
perusteltu eikä sitä myöskään tutkimuksessa vahvistettu.
Tämän lisäksi eräät asianosaiset osapuolet väittivät, että
tietyt yhteisön tuottajat ovat tuoneet kyseistä tuotetta
muista kolmansista maista. Tutkimuksesta on ilmennyt,
että mainittua tuontia on todella esiintynyt yhden tuottajan osalta. Tämä tuonti on kuitenkin ollut vähäpätöistä, kun sitä verrataan yhteisössä tuotettujen tuotteiden myyntiin yhteisön markkinoilla. Tällä perusteella
yrityksen katsottiin olevan ydintoiminnaltaan kiistattomasti yhteisön tuottaja. Muiden yritysten osalta väitteitä
ei vahvistettu.

(135) Tämän vuoksi mainitut väitteet hylättiin.

4.2 Yhteisön kulutus
(136) Yhteisön todettavissa olevan kulutuksen määrittäminen

perustui yhteisön tuotannonalan myynnin määrään
yhteisön markkinoilla ja tempervalurautaisten liitososien
tuontiin yhteisöön kaikista asianomaisista maista ja
kaikista kolmansista maista, joiden tiedettiin tuottavan
kyseistä tuotetta ja vievän sitä yhteisöön. Tämän perusteella kulutus vuoden 1995 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana supistui 6 prosenttia eli noin 65 000
tonnista 61 000 tonniin ollen pienimmillään vuonna
1996, jolloin koko tuotannonala kärsi vaikeista markkinaolosuhteista.

4.3 Tarkasteltavana olevan tuonnin vaikutusten
kumulatiivinen arviointi
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mukaisesti todetaan alustavasti, ettei kyseinen tuonti ole
millään tavoin vaikuttanut yhteisön tuotannonalalle
aiheutuneeseen vahinkoon, minkä perusteella se suljetaan vahingon arvioinnin ulkopuolelle.
(139) Lisäksi brasilialainen vientiä harjoittava tuottaja väitti,

ettei Brasiliasta peräisin olevaa tempervalurautaisten
liitososien tuontia tulisi tarkastella kumulatiivisesti
muista asianomaisista maista peräisin olevan tuonnin
kanssa markkinakäyttäytymisen ja vientihintojen erojen
vuoksi. Samaan tapaan tšekkiläinen vientiä harjoittava
tuottaja väitti, ettei Tšekistä peräisin olevaa vientiä tulisi
tarkastella kumulatiivisesti muista asianomaisista maista
peräisin olevan viennin kanssa Tšekin ja mainittujen
muiden maiden välisten kaupan rakenteiden erojen
vuoksi. Thaimaalaiset vientiä harjoittavat tuottajat väittivät niin ikään, ettei Thaimaasta peräisin olevaa vientiä
tulisi tarkastella kumulatiivisesti muista asianomaisista
maista peräisin olevan viennin kanssa, koska niiden
viennin määrät ovat vähenemässä ja niiden vientihinnat
suhteellisesti korkeampia. Lopuksi korealaiset vientiä
harjoittavat tuottajat väittivät, ettei Koreasta peräisin
olevaa vientiä tulisi tarkastella kumulatiivisesti muista
asianomaisista maista peräsin olevan viennin kanssa,
koska niiden tuotteilla, joita ne vievät ainoastaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on erityisiä teknisiä perusominaisuuksia. Tältä osin on tehty seuraavat alustavat
päätelmät.

4.3.1 Brasilia
(140) Brasiliasta peräisin olevan tuonnin määrä ei kehittynyt

tasaisesti. Tältä osin todetaan kuitenkin, että eräiden
muidenkin asianomaisten maiden tuonti kehittyi vastaavalla tavalla. Brasiliasta peräisin olevan tuonnin määrät
olivat absoluuttisesti tarkasteluina jatkuvasti huomattavia, vaikkakin sen markkinaosuus pysytteli melko
vakaana eli oli noin 7—8 prosenttia koko tarkastelujakson ajan. Hinnat kehittyivät epävakaasti tarkastelujakson aikana. Vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana ne kuitenkin laskivat lähes keskeytyksettä.
Lopuksi vahvistettiin, että Brasiliasta peräisin olevan
tuonnin hinnat alittivat yhteisön tuotannonalan hinnat
merkittävästi. Näiden syiden perusteella katsotaan alustavasti, että olisi asianmukaista tarkastella Brasiliasta
peräisin olevaa tuontia kumulatiivisesti asianomaisista
muista maista peräsin olevan tuonnin kanssa.

(137) Eräiden asianomaisten maiden osalta on väitetty, ettei

tuontia pitäisi tarkastella kumulatiivisesti muun tuonnin
kanssa ottaen huomioon perusasetuksen 3 artiklan
4 kohdassa esitetyt edellytykset. Tältä osin tutkimuksesta
on ilmennyt seuraavaa:

(138) Kroatian ja Jugoslavian osalta todettiin alustavasti, että

Kroatiasta peräisin olevan tuonnin määrä edusti 0,4
prosenttia ja Jugoslaviasta peräisin olevan tuonnin määrä
0,3 prosenttia yhteisön kokonaiskulutuksesta tutkimusjakson aikana. Perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdan

4.3.2 Tšekki
(141) Tšekistä peräsin oleva tuonti lisääntyi tarkastelujakson

aikana sekä absoluuttisesti että suhteellisesti tarkasteltuna. Erityisesti tuonnin määrät kasvoivat, 123
prosenttia, kun taas tuonnin markkinaosuus kasvoi noin
4 prosenttiyksikköä eli noin 3 prosentista noin
7 prosenttiin. Hinnat pysyttelivät suhteellisen vakaina
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tarkastelujakson aikana ja ne alittivat huomattavasti
yhteisön tuotannonalan hinnat tutkimusajanjaksolla.
Näiden syiden perusteella katsotaan alustavasti, että olisi
asianmukaista tarkastella Tšekistä peräisin olevaa tuontia
kumulatiivisesti asianomaisista muista maista peräisin
olevan tuonnin kanssa.
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kumulatiivisesti lukuun ottamatta Kroatiaa ja Jugoslaviaa, joiden tuonti on ollut vähäpätöistä.
4.4 Tarkasteltavana olevan tuonnin määrä ja markkinaosuus
4.4.1 Tarkasteltavana olevan tuonnin määrä

4.3.3 Thaimaa
(142) Thaimaasta peräisin olevan tuonnin määrien yleinen

kehitys ei poikkea eräiden muiden asianomaisten maiden
tuonnin kehityksestä, joka niin ikään oli epätasainen.
Hinnat nousivat vuoden 1995 ja tutkimusajanjakson
välisenä aikana. Vahvistettiin kuitenkin, että yhteisön
tuotannonalan hintojen alittavuus on merkittävä. Edellä
mainittujen syiden perusteella katsotaan alustavasti, että
olisi asianmukaista tarkastella Thaimaasta peräisin olevaa
tuontia kumulatiivisesti muista asianomaisista maista
peräsin olevan tuonnin kanssa.

(145) Eurostatin tietojen ja yhteistyössä toimineille vientiä

harjoittaville tuottajille osoitettuun kyselyyn toimitettujen vastausten perusteella asianomaisista maista
peräisin olevien tempervalurautaisen liitososien tuonnin
määrä lisääntyi vuoden 1995 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana noin 32 prosenttia eli noin 13 100 tonnista
noin 17 500 tonniin. Tarkemmin sanoen sen jälkeen,
kun tuonti vuosina 1995—1996 ensin väheni, mikä
tapahtui samanaikaisesti kuin yhteisön kulutus kyseisenä
vuotena supistui, tuonti asianomaisista maista tasaisesti
kasvoi. Vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä
aikana tuonnin määrä kasvoi noin 45 prosenttia noin
12 000 tonnista noin 17 500 tonniin.
4.4.2 Markkinaosuus

4.3.4 Korea
(143) Korealainen vientiä harjoittava tuottaja esitti tuotteensa,

jota se valmistaa ja vie yhteisöön eli kyseisessä tapauksessa erääseen jäsenvaltioon, erityisten teknisten perusominaisuuksien perusteella kumulaatiosta luopumista
koskevan pyynnön, jonka osalta viitataan edellä tuotteen
samankaltaisuudesta esitettyihin päätelmiin. Näin ollen
sen perusteella, että korealaisten vientiä harjoittavien
tuottajien valmistamien ja kyseisen jäsenvaltion markkinoilla myytävien tempervalurutaisten liitososien sekä
kyseisessä jäsenvaltiossa ja muualla yhteisössä tuotettujen tempervalurautaisten liitososien todettiin olevan
samankaltaisia, katsotaan alustavasti, että olisi asianmukaista tarkastella Koreasta peräisin olevaa tuontia kumulatiivisesti muista asianomaisista maista peräisin olevan
tuonnin kanssa.

(144) Yhteenvetona voidaan todeta tutkimuksesta ilmenneen,

että viennin ja vientihintojen tason ja kehityksen välillä
on runsaasti eroja. Perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetut kumulatiivisen arvioinnin edellytykset
kuitenkin täyttyvät, koska polkumyyntimarginaali on
vähimmäistasoa suurempi eikä tarkasteltavana olevan
tuotteen tuonnin määrä ole ollut vähäpätöinen. Tuotavien tuotteiden välisten kilpailuedellytysten sekä tuotavien tuotteiden ja yhteisön tuotteen välisten kilpailuedellytysten todettiin olevan vertailukelpoisia, koska tarkasteltavana olevan tuonnin määrät ovat kaikkiaan olleet
tutkimusajanjakson aikana merkittäviä, tuonti on saanut
merkittäviä markkinaosuuksia ja se on tapahtunut
yhteisön tuotannonalan hintoja merkittävästi alhaisemmin hinnoin. Tämän lisäksi yhteisön tuotteella ja
asianomaisista maista tuotavalla tuotteella on todettu
olevan samat tai samankaltaiset jakelukanavat. Tämän
perusteella katsotaan alustavasti, että olisi asianmukaista
tarkastella asianomaisista maista peräisin olevaa tuontia

(146) Asianomaisista maista tulevan tuonnin markkinaosuus

kasvoi jatkuvasti vuoden 1995 ja tutkimusajanjakson
välisenä aikana, noin 20 prosentista noin 29 prosenttiin.
4.5 Tarkasteltavana olevan tuonnin hinnat
4.5.1 Hintojen kehitys

(147) Asianomaisten maiden painotettu keskimääräinen vienti-

hinta laski vuoden 1995 ja tutkimusajanjakson välisenä
aikana noin 5 prosenttia, 1,88 ecusta/kg 1,78 ecuun/kg.
Tarkemmin sanoen hinnat nousivat vuosina 1995—
1996 merkittävästi, samaan aikaan, kun markkinahinnat
yleisesti nousivat, mitä myös yhteisön tuotannonala ja
muut kolmannet maat seurasivat. Vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana hintojen lasku oli selvästi
nähtävissä: 1,96 ecusta/kg 1,78 ecuun/kg eli 10
prosenttia.
4.5.2 Hinnan alittavuus

(148) Tarkasteltiin lähemmin, esiintyikö asianomaisten maiden

vientiä harjoittavien tuottajien ja yhteisön tuotannonalan
välillä hinnan alittavuutta tutkimusajanjakson aikana.
Tätä tarkoitusta varten vientiä harjoittavien tuottajien
tempervalurautaisten liitososien hinnat tarvittaessa
oikaistiin cif-tuontihinta tullattuna -tasolle, kun taas
yhteisön tuottajien hinnat oikaistiin vapaasti tehtaalla
-tasolle. Tältä osin todettiin, että yhteisön tuotannonalan
ja asianomaisten maiden vientiä harjoittavien tuottajien
myynti tapahtui yleisesti ottaen samoille asiakasryhmille,
eli kauppiaille ja jakelijoille, joissakin tapauksissa jopa
täsmälleen samoille asianomaisille yrityksille. Mainitut
asiakasryhmät toimivat myös tuojina.
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(149) Tempervalurautaisten liitososien kunkin lajin osalta,

jotka on määritelty johdanto-osan 10 kappaleessa,
yhteisön tuottajien painotettuja keskimääräistä vapaasti
tehtaalla -hintoja verrattiin kunkin asianomaisen vientiä
harjoittavan tuottajan painotettuihin keskimääräisiin
vientihintoihin. Tällä perusteella kullekin maalle todetut
hinnan alittavuuden marginaalit, jotka on ilmaistu
prosentteina yhteisön tuotannonalan hinnoista, ovat
kaikissa tapauksissa huomattavasti yli 20 prosenttia.
4.6 Yhteisön tuotannonalan tilanne
4.6.1 Tuotanto

(150) Tempervalurautaisten liitososien yhteisön tuotannonalan

tuotanto väheni vuoden 1995 ja tutkimusajanjakson
välisenä aikana noin 10 prosenttia, eli noin 54 600
tonnista noin 49 300 tonniin. Tuotanto väheni erityisen
merkittävästi vuosina 1995—1996 kahdesta syystä:
tempervalurautaisten liitososien Saksassa sijainnut
tuotantolaitos oli suljettava ja kysyntä yhteisön markkinoilla oli supistunut. Tämän lisäksi olisi pantava
merkille, että kun yhteisön tuotannonala lisäsi tuotantoaan vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välillä pyrkien
alentamaan kiinteitä kustannuksiaan, seurauksena tästä
oli nimenomaan varastojen eikä myynnin kasvu huolimatta siitä, että yhteisön kulutus alkoi vuodesta 1996
jälleen kasvaa.
4.6.2 Tuotantokyky
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1996 jälkeen, jolloin yhteisön tuotannonalan markkinaosuudet olivat korkeimmillaan eli noin 71 prosenttia.

4.6.6 Myyntihinnat
(155) Tutkimuksesta on ilmennyt, että yhteisön tuotannonalan

keskimääräiset myyntihinnat nousivat vuoden 1995 ja
tutkimusajanjakson välisenä aikana 3,60 ecusta 3,88
ecuun eli noin 8 prosenttia. Nousu tapahtui kahdessa eri
vaiheessa, ensin vuosina 1995—1996 ja toiseksi vuosina
1997—1998. Kun ensimmäisessä vaiheessa nousivat
kaikkien markkinoilla toimivien (erityisesti yhteisön
tuotannonalan, asianomaisten maiden ja muiden
kolmansien maiden) taloudellisten toimijoiden hinnat,
toisessa vaiheessa nousivat ainoastaan yhteisön tuotannonalan ja muiden kolmansien maiden tuottajien hinnat.
Asianomaisten kolmansien maiden osalta kehitys oli
päinvastainen: niiden myynti väheni noin viisi prosenttia
mainittuna ajanjaksona 1997—1998.

4.6.7 Varastot
(156) Yhteisön tuotannonalan lopulliset varastot kasvoivat

vuoden 1995 16 300 tonnista tutkimusajanjakson
17 400 tonniin eli noin 6 prosenttia. Varastojen kasvu
oli erityisen voimakasta vuodesta 1996, samanaikaisesti
kun yhteisön tuotannonalan tuotanto kasvoi ja myynnin
määrät laskivat.

(151) Yhteisön tuotannonalan tuotantokyky laski vuoden

1995 ja tutkimusajanjakson aikana 14 prosenttia, eli
85 000 tonnista 73 000 tonniin. Tätä kehitystä olisi
tarkasteltava ottaen huomioon se edellä mainittu tosiseikka, että Saksassa sijainnut tuotantolaitos lopetti
toimintansa.
4.6.3 Kapasiteetin käyttöaste

(152) Kapasiteetin käyttöaste nousi vuoden 1995 ja tutkimus-

ajanjakson välisenä aikana 64 prosentista 67 prosenttiin.
4.6.4 Myynnin määrä

(153) Yhteisön tuotannonalan myynnin määrä laski vuoden

1995 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 45 500
tonnista 37 700 tonniin eli noin 17 prosenttia. Olisi
pantava merkille, että yhteisön tuotannonalan myynti
väheni aikana, jona markkinat olivat supistuneet, kun
taas asianomaiset maat pystyivät vastaavana aikana lisäämään myyntinsä määrää noin 32 prosenttia.

4.6.8 Kannattavuus
(157) Yhteisön

tuotannonalan kannattavuus prosentteina
nettomyynnistä ilmaistuna laski vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 1,4 prosentista – 0,9
prosenttiin eli 2,3 prosenttiyksikköä. Vuodesta 1995
katsoen kannattavuus kehittyi – 2,2 prosentista – 0,9
prosenttiin. Vuoden 1995 tilanteeseen ja yhteisön
tuotannonalan todettuun keskimääräiseen tappiollisuuteen vaikuttivat kuitenkin edellä mainitusta tuotantolaitoksen sulkemisesta vuonna 1995 aiheutuneet kustannukset. Vuodelle 1995 olivat ominaisia myös erityisesti
kahden tuottajan rakenneuudistustoimenpiteet, joilla
tuottajat pyrkivät järkiperäistämään tuotantoaan, sekä
yhteisön ympäristölainsäädännön edellyttämät investoinnit.

4.6.9 Työllisyys
(158) Yhteisön tuotannonalan työllisyys heikkeni vuoden

4.6.5 Markkinaosuus
(154) Yhteisön

tuotannonalan markkinaosuus yhteisön
markkinoilla väheni vuoden 1995 ja tutkimusajanjakson
välisenä aikana 70 prosentista 62 prosenttiin eli noin
8 prosenttiyksikköä. Laskeva suuntaus alkoi vuoden

1995 ja tutkimusjakson välisenä aikana 2 532 työntekijästä 2 370 työntekijään eli noin 6 prosenttia. Työllisyyden laskuun ovat vaikuttaneet yhteisön tuotannonalan pyrkimykset rakenneuudistuksen toteuttamiseen
ja kustannusten vähentämiseen. Tutkimuksesta onkin
ilmennyt, että tempervalurautaisten liitososien tuotanto
on erittäin työvoimavaltaista.
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4.6.10. Investoinnit
(159) Yhteisön tuotannonalan investoinnit vähenivät vuoden

1995 20,4 miljoonasta ecusta tutkimusajanjakson
17 miljoonaan ecuun eli noin 16 prosenttia. Mainitulla
ajanjaksolla havaittiin merkittäviä eroja. Esimerkiksi
vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana
investoinnit kasvoivat 12,7 miljoonasta ecusta
17 miljoonaan ecuun. On syytä panna merkille, että
investoinnit olivat varsin merkittäviä koko tarkastelujakson ajan, ja erityisesti vuonna 1995, jolloin samanaikaisesti toteutettiin edellä mainittuja rakenneuudistustoimenpiteitä. Tämä osoittaa yhteisön tuotannonalan
olevan edelleen elinkelpoinen eikä ole halukas luopumaan tästä tuotantolohkosta etenkään kun mainitut
investoinnit tehtiin pääosin tuotantoprosessin järkiperäistämistä silmällä pitäen.

4.7 Vahinkoa koskeva päätelmä
(160) Edellä mainittujen vahinkoa kuvaavien tekijöiden tarkas-

telusta ilmenee, että yhteisön tuotannonalan tilanne
huononi. Erityisesti pienenivät yhteisön tuotannonalan
tuotanto, tuotantokapasiteetti, myynti ja markkinaosuus.
Lisäksi yhteisön tuotannonalan työllisyys heikkeni
huomattavasti, investoinnit vähenivät ja varastot
kasvoivat. Kapasiteetin käyttöaste kasvoi, mikä aiheutui
tuotantokapasiteetin vähenemisestä.

(161) Edellä esitetyn perusteella päätellään alustavasti, että

yhteisön tuotannonalalle aiheutui perusasetuksen
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua merkittävää vahinkoa.
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noin 62 prosenttiin. Yhteisön tuotannonalan markkinaosuuden pieneneminen ja muiden asianomaisista viejämaista tapahtuneen tuonnin markkinaosuuden kasvu
olivat lähes toisiaan vastaavia erityisesti vuodesta 1996
lähtien.
(164) Lisäksi polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin hintojen

osalta todettiin huomattavat hinnan alittavuuden marginaalit. Tempervalurautaisten liitososien markkinat ovat
hyvin hintaherkät ja käyttäjät valitsevat tuotteen nimenomaan hinnan perusteella, kuten yhteistyössä toimineet
tuojat ja käyttävät ovat vahvistaneet.

(165) Näissä olosuhteissa asianomaisen tuonnin aiheuttama

hintapaine vaikutti yhteisön tuotannonalan myynnin
määrään ja markkinaosuuteen merkittävästi. Koska
yhteisön tuotannonala ei kyennyt vastaamaan kyseisen
tuonnin laskevaan hintatasoon, sen myyntimäärät vähenivät huomattavasti ja sille aiheutui taloudellisia tappioita. Myyntimäärien huomattavalla vähenemisellä oli
haitallisia vaikutuksia myös tuotannon tasoon sekä
varastojen määrään, mikä nosti kiinteitä kustannuksia.
Tämä puolestaan heikensi yhteisön tuotannonalan tuottavuutta kokonaisuudessaan.

5.2 Muiden tekijöiden vaikutus
(166) Tarkasteltiin

myös, olisiko yhteisön tuotannonalan
kärsimä merkittävä vahinko aiheutunut kokonaan tai
osittain muista tekijöistä kuin asianomaisista maista
polkumyynnillä tapahtuneesta tuonnista.

5 SYY-YHTEYS
(162) Perusasetuksen 3 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti

tutkittiin, oliko yhteisön tuotannonalan kärsimä merkittävä vahinko aiheutunut polkumyynnillä tapahtuneesta
tuonnista ja oliko vahinko aiheutunut osittain tai kokonaan muista tekijöistä, jotta varmistuttaisiin siitä, ettei
mahdollisesti muista tekijöistä aiheutuneen vahingon
katsottaisi aiheutuneen polkumyynnillä tapahtuneesta
tuonnista.

5.1 Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin vaikutus
(163) Komissio totesi, että asianomaisista viejämaista tulleen

tuonnin kehitys ja markkinaosuuden kasvu toteutuivat
samaan aikaan kuin yhteisön tuotannonalan tilanne
heikkeni. Samanaikaisesti kuin yhteisön tuotannonalan
kulutus väheni noin 6 prosenttia, kyseisen tuonnin
markkinaosuus kasvoi noin 9 prosenttiyksikköä eli noin
20 prosentista noin 29 prosenttiin vuoden 1995 ja
tutkimusajanjakson välisenä aikana, kun taas yhteisön
tuotannonalan markkinaosuus pieneni 70 prosentista

5.2.1 Tuonti muista kolmansista maista
(167) Eräät asianomaiset osapuolet väittivät Eurostatin tietojen

perusteella, että kaikki yhteisön tuotannonalan kärsimä
vahinko olisi aiheutunut kolmansista maista, jotka eivät
ole tarkasteltavina tässä menettelyssä, ja näistä erityisesti
Turkista, Bulgariasta ja Puolasta, peräisin olevasta tuonnista.

(168) Mainittujen tietojen mukaan kaikista muista kolmansista

maista peräisin olevien tempervalurautaisten liitososien
tuonti laski vuoden 1995 noin 6 200 tonnista tutkimusjakson noin 5 300 tonniin eli noin 14 prosenttia, kun
markkinaosuudet, vuonna 1995 noin 10 prosenttia ja
tutkimusajanjaksolla noin 9 prosenttia, olivat koko ajanjaksolla suhteellisen vakaat ja laskivat vain hieman.
Muista kolmansista maista peräisin olevan tuonnin
painotetut keskimääräiset hinnat nousivat Eurostatin
tietojen mukaan 1,93 ecusta/kg 2,22 ecuun/kg. On
huomattava, että nämä hinnat olivat huomattavasti
korkeammat kuin asianomaisten maiden painotetut
keskimääräiset hinnat koko tarkastelujakson aikana.
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(169) Yksittäisistä maista tapahtuneen tuonnin tarkastelusta

ilmenee ensiksi, ette Turkista peräisin oleva tuonti säilyi
vakaana ja oli lähes vähäpätöisellä tasolla koko tarkastelujakson ajan. Tuonnin määrät olivat vuonna 1995
553 tonnia ja tutkimusajanjakson aikana 632 tonnia ja
markkinaosuudet pysyivät vakaina eli noin yhdessä
prosentissa koko tarkastelujakson ajan. Yksikköhinnat
olivat Eurostatin tietojen perusteella tarkasteltavana
olevan tuonnin hintoja korkeammat koko tarkastelujakson ajan.

(170) Bulgarian osalta tuonti kasvoi sekä absoluuttisesti että

suhteellisesti: vuoden 1995 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana tuonnin määrä kasvoi 43 tonnista 1 109
tonniin ja markkinaosuudet kasvoivat 0,1 prosentista
1,8 prosenttiin, eli tuonti pysytteli varsin alhaisella
tasolla. Yksikköhinta nousi tarkastelujaksolla ja oli tutkimusjakson aikana asianomaisista maista tapahtuvan
viennin keskimääräisiä painotettuja hintoja korkeampi.

(171) Puolasta peräisin olevan tuonnin markkinaosuus säilyi

tarkastelujakson ajan melko vakaana, noin 4—5 prosentissa, vaikka se absoluuttisesti tarkasteltuna kasvoi
vuoden 1995 2 500 tonnista noin 3 000 tonniin tutkimusajanjakson aikana. Yksikköhinta oli tutkimusajanjakson aikana kuitenkin huomattavasti asianomaisten
maiden painotettuja keskimääräisiä hintoja korkeampi.

(172) Lisäksi eräät asianomaiset osapuolet väittivät Eurostatin

tietojen perusteella, että kaikki yhteisön tuotannonalan
kärsimä vahinko olisi aiheutunut erityisesti Yhdysvalloista peräisin olevasta tempervalurautaisten liitososien
tuonnista. Kuitenkin koska tutkimuksesta on ilmennyt,
että Yhdysvalloista peräisin oleva tuonti sisältää muita
kuin nyt tarkasteltavina olevia tuotteita, päätellään, ettei
Yhdysvalloista tuleva tuonti ole voinut aiheuttaa
vahinkoa yhteisön tuotannonalalle.

(173) Tämän lisäksi ei havaittu merkkejä siitä, että muista

kolmansista maista, jotka eivät ole tarkastelun kohteena
tässä menettelyssä, olisi esiintynyt polkumyynnillä
tapahtuvaa tuontia.
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väittivät lisäksi, että eräs yhteisön tuotannonalalle aiheutuneeseen vahinkoon vaikuttanut tekijä olisi rakennusalan tilan heikkeneminen ja tästä aiheutunut kyseisen
tuotteen yhteisön kulutuksen vähentyminen. Tältä osin
tutkimuksesta on ilmennyt, että valuraudan korvautuminen merkittävässä määrin muilla materiaaleilla kuten
kuparilla ja muovilla tapahtui 1980-luvulla. Tämän
jälkeen korvattavuuden esiintyminen hidastui ja tempervalurautaisten liitososien käyttö vakiintui erityisesti
sellaisissa käyttötarkoituksissa, jotka edellyttävät fyysistä
kestävyyttä, vastusta, sekä erityistä vetolujuutta ja venyvyyttä.
(176) Tutkimuksesta ilmennyt yhteisön kulutuksen kehitys

tukee näitä päätelmiä. Vaikka kulutus olisi vähentynyt
tarkastelujakson aikana 6 prosenttia, ei tämä vähentyminen olisi vaikuttanut millään tavoin merkittävästi
yhteisön tuotannonalalle aiheutuneeseen vahinkoon.
Päinvastoin asianomaiset maat pystyivät tässä tilanteessa,
ottaen huomioon myös rakennusteollisuuden kehityksen
hidastumisen, lisäämään huomattavasti tuonnin määriä
yhteisöön, noin 32 prosenttia, mikä lisäsi entisestään
yhteisön tuotannonalalle, jonka myynti väheni noin 17
prosenttia, aiheutunutta vahinkoa.

5.3 Syy-yhteyttä koskeva päätelmä
(177) Tämän perusteella päätellään alustavasti, että Brasiliasta,

Japanista, Kiinasta, Koreasta, Thaimaasta ja Tšekistä
peräisin oleva polkumyynnillä tapahtuva tuonti on
aiheuttanut merkittävää vahinkoa yhteisön tuotannonalalle. Mahdolliset muut tekijät, jotka ovat saattaneet
osittain aiheuttaa yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen
vahingon, erityisesti kolmansista maista tuleva tuonti,
eivät kuitenkaan ole sellaisia, että ne poistaisivat polkumyynnin ja todetun merkittävän vahingon välisen syyyhteyden ottaen huomioon kyseisen alhaisilla hinnoilla
tapahtuneen tuonnin huomattava kasvu.

6 YHTEISÖN ETU

5.2.2 Muut esitetyt huomiot
(174) Eräät asianomaiset osapuolet väittivät, että yhteisön

tuotannonalan kärsimä vahinko olisi aiheutunut
yhteisön omasta tuonnista, jota se harjoittaa yhdestä
asianomaisesta maasta ja muista kolmansista maista
jälleenmyyntiä varten. Kuten johdanto-osan 127 kappaleessa todettiin, tutkimuksesta on ilmennyt, että yhdellä
yhteisön tuottajalla todella oli kyseisen tuotteen tuontia
yhdestä kolmannesta maasta. Kuitenkin koska tuodut
määrät olivat hyvin pieniä ja niiden osuus yhteisön
myynnistä yhteisön markkinoilla oli vähäpätöinen, ei
kyseisellä tuonnilla ole voinut olla merkittävää vaikutusta mainitun yhteisön tuottajan tilanteeseen.

(175) Lisäksi tietyt asianomaiset osapuolet väittivät, että

pääsyynä kaikkeen yhteisölle aiheutuneeseen vahinkoon
olisi tempervalurautaisten liitososien korvaaminen
muista materiaaleista kuten kuparista ja muovista
valmistetuilla liitososilla. Tietyt asianosaiset osapuolet

6.1 Yleisiä huomioita
(178) Komissio tutki perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti,

edellyttääkö yhteisön etu polkumyyntitoimenpiteiden
käyttöönottoa; se tarkasteli erityisesti tarvetta poistaa
vahingollisen polkumyynnin kauppaa vääristävät vaikutukset ja palauttaa tehokas kilpailu. Yhteisön edun
määrittäminen perustui arviointiin kaikista asiaan liittyvistä etunäkökohdista kuten tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisön tuotannonalasta, tuojista, kauppiaista ja
käyttäjistä.

(179) Arvioidakseen polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton

tai siitä luopumisen vaikutuksia komissio pyysi tietoja
kaikilta edellä mainituilta asianomaisilta osapuolilta.
Kyselylomakkeet lähetettiin 52 tuojalle. Kyselyyn vastasi
17 tuojaa, ja näistä 13 tuojan antamat tiedot tarkastettiin. Lisäksi 11:lle käyttäjien järjestölle, joita menettelyn
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katsottiin koskevan, ilmoitettiin tutkimuksen vireillepanosta. Nämä järjestöt eivät antaneet mitään vastausta tai
esittäneet näkökantoja. Kyselylomakkeet lähetettiin
34:lle tempervalurautaisten liitososien riippumattomalle
käyttäjälle, joista kaksi vastasi kyselyyn; toimitetut tiedot
tarkastettiin.

6.2 Yhteisön tuotannonala
(180) Asianomaisista maista tarkastelujakson aikana tapah-

tunut tempervalurautaisten liitososien halpatuonti on
vahingoittanut yhteisön tuotannonalaa. Polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotosta luopuminen kyseisen
polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin osalta pahentaisi
entisestään yhteisön tuotannonalan vaikeaa tilannetta,
erityisesti koska myynti on laskusuunnassa. Tempervalurautaisten liitososien tuotannolle on itse asiassa
ominaista huomattavat kiinteät kustannukset (kuten
varastointikustannukset, poistot jne.), mistä syystä tietyn
tuotanto- ja myyntitason saavuttaminen on välttämätöntä. Ottaen huomioon, että tarkasteltavana oleva
tuonti lisääntyi tasaisesti ja yhteisön tuotannonalan
myynti vastaavasti väheni, yhteisön tuotannonalan olisi
vaikeaa hankkia takaisin menettämäänsä myyntiä ja
saavuttaa riittävä kannattavuuden taso, jos polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotosta luovuttaisiin.
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6.4 Käyttäjät
(184) Tarkasteltavana olevan tuotteen tavallisimmat käyttäjät

ovat kaasu- ja vesilaitokset sekä LVI-asentajat. Tuotetta
käytetään myös jonkin verran teollisuuden palvelujen ja
tekniikan aloilla. Yhteistyön vähäisyys (vain kaksi
vastausta) näyttää osoittavan, että polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton tai siitä luopumisen vaikutus
tempervalurautaisten liitososien käyttäjien on merkityksetöntä. Vaikutuksen vähäisyys on vahvistettu tutkimuksessa, josta on käynyt ilmi, että tarkasteltavana olevan
tuotteen osuus käyttäjille aiheutuvista kokonaiskustannuksista on vähäpätöinen. Esimerkiksi kaasunjakelumarkkinoilla, erityisesti kotitalouksiin tarkoitetuissa laitteissa, suurin kustarmustekijä koskee pääasiassa työsuoritusta, kun taas laitteisiin käytettävien liitososien osuus
on noin 1 prosentti kokonaiskustannuksista.

(185) Koska edellä esitetyn perusteella käyttäjiin kohdistuva

vaikutus on vähäinen, voidaan alustavasti päätellä, että
polkumyyntitoimenpiteillä ei ole merkittävää kielteistä
vaikutusta käyttäjien tilanteeseen. Jos yhteisön tuotannonala sitä vastoin lopettaisi toimintansa, käyttäjiltä
poistuisi tärkeä hankintalähde, joka varmistaa hyvän
palvelun ja asianmukaiset toimitusajat.

6.5 Yhteisön etua koskevat päätelmät
(186) Edellä esitetyt syyt huomioon ottaen päätellään alusta-

6.3 Riippumattomat tuojat/kauppiaat
(181) Koska tarkasteltavana olevan tuotteen riippumattomat

tuojat/kauppiaat toimivat kiitettävästi yhteistyössä
tietyissä tapauksissa, tempervalurautaisille liitososille oli
mahdollista määrittää kannattavuus: se oli tutkimusajanjaksona keskimäärin 7 prosenttia. Lisäksi todettiin, että
myyntihinnassa veloitettu kaupan kate vaihtelee
huomattavasti tuotteen hankintahinnasta riippuen; kate
on suurempi, kun hankintahinta on ollut alhaisempi ja
päinvastoin.

(182) Näin ollen tarkasteltavana olevan tuotteen riippumat-

tomat tuojat/kauppiaat saattaisivat siirtää osan maksamistaan tulleista asiakkaiden kannettaviksi. Lisäksi on
pidettävä mielessä, että eräät kauppiaat, jotka harjoittavat tuontia asianomaisista maista, ostavat lisäksi
tempervalurautaisia liitososia myös yhteisön tuottajilta ja
muista kolmansista maista, joten niillä on käytössään
vaihtoehtoisia hankintalähteitä. Lisäksi tutkimuksesta on
ilmennyt, että vaikka jotkut tuojat/kauppiaat käyvät
kauppaa yksinomaan tempervalurautaisilla liitososilla, ne
ovat useasti peräisin useista lähteistä, joista asianomaiset
maat muodostavat vain osan. On myös todettu, että
muut tuojat/kauppiaat käyvät kauppaa paljon suuremmalla tuotevalikoimalla.

(183) Edellä esitetyn perusteella päätellään alustavasti, että

polkumyyntitoimenpiteiden todennäköinen vaikutus
tarkasteltavana olevan tuotteen tuojiin/kauppiaisiin ei
vaarantaisi niiden taloudellista toimintaa vakavasti.

vasti, ettei ole pakottavia syitä olla ottamatta käyttöön
polkumyyntitulleja.

7 VÄLIAIKAISET POLKUMYYNTITOIMENPITEET

7.1 Vahingon korjaava taso
(187) Polkumyyntiä, vahinkoa, syy-yhteyttä ja yhteisön etua

koskevat päätelmät huomioon ottaen olisi otettava käyttöön väliaikaiset toimenpiteet, jotta estettäisiin polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista aiheutuvien lisävahinkojen syntyminen yhteisön tuotannonalalle.

(188) Tullin tason määrittämisessä on otettu huomioon

todetut polkumyyntimarginaalit sekä se tullin määrä,
joka on tarpeen yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen
vahingon poistamiseksi. Viitehinnan alittavuus laskettiin,
jotta voitiin määrittää polkumyynnin aiheuttaman
vahingon poistavan tullin taso. Tarvittava hinnankorotus
määritettiin vertaamalla hinnan alittavuuden laskemisessa määritettyä painotettua keskimääräistä tuotelajikohtaista vientihintaa yhteisön tuotannonalan yhteisön
markkinoilla myymien eri tuotelajien vahinkoa aiheuttamattomaan hintaan. Vahinkoa aiheuttamaton hinta on
saatu lisäämällä yhteisön tuotannonalan myyntihintaan
siltä tosiasiallisesti keskimäärin saamatta jäänyt tuotto ja
lisäksi 7 prosentin voittomarginaali. Tämä voittomarginaali vaikuttaa riittävältä, jotta yhteisön tuotannonala
voisi saavuttaa kannattavuuden, joka sillä olisi ilman
polkumyyntiä. Tämän vertailun tuloksena saadut erot
ilmaistiin prosenttimääränä vahinkokynnykseen perustuvasta tuonnin cif-kokonaisarvosta.
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7.2 Väliaikaiset toimenpiteet
(189) Edellä esitetyn perusteella katsotaan, että väliaikainen polkumyyntitulli olisi otettava käyttöön perus-

asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti todettujen polkumyyntimarginaalien — jotka olivat
kaikissa tapauksissa vahinkokynnystä alhaisempia — suuruisena.

(190) Yhteistyöhön osallistumattomiin vientiä harjoittaviin tuottajiin sovellettava jäännöstulli vahvistettiin

tapauksissa, joissa yksittäisten viejämaiden yhteistyö oli ollut runsasta, yhteistyössä toimineiden
vientiä harjoittavien tuottajien osalta määritetyn korkeimman polkumyyntitullin suuruiseksi. Tapauksissa, joissa yksittäisten maiden yhteistyö oli ollut vähäistä, jäännöstulli vahvistettiin yhteistyössä
toimineiden, vientiä harjoittavien tuottajien viemien tuotelajien edustavan valikoiman osalta määritetyn korkeimman polkumyyntimarginaalin tai vahinkokynnyksen perusteella ja näistä alhaisempaa
prosenttimäärää soveltaen.

(191) Edellä esitetyn perusteella väliaikaiset tullit ovat prosentteina cif yhteisön rajalla tullaamattomana

-hinnasta ilmaistuna seuraavat:
7.2.1 Asianomaiset maat

Maa

Brasilia

Tšekki

Japani

Korea

Thaimaa

Yritys

Indústria de Fundição Tupy Ltda

26,1

Muut

26,1

Moravské Zelezárny a.s.

28,4

Muut

28,4

Hitachi Metals Ltd

17,6

Muut

28,3

Yeong Hwa Metal Co. Ltd

11,8

Muut

24,6

BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd

25,8

Siam Fittings Co. Ltd

12,4

Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd

Kiina

Väliaikainen tulli
(%)

6,3

Muut

25,8

Kaikki yritykset

49,4

7.2.2 Kroatia ja Jugoslavia
(192) Koska todetut markkinaosuudet olivat vähimmäistasoa, menettelyn tässä vaiheessa ei toistaiseksi

pidetä aiheellisena ottaa käyttöön polkumyyntitullia tuotaessa Kroatiasta tai Jugoslaviasta peräisin
olevia tempervalurautaisia liitososia. Komissio jatkaa kuitenkin asian tutkimista esittääkseen siitä
lopulliset päätelmät.
7.2.3 Yksilölliset tullit

(193) Tässä asetuksessa yrityksille vahvistetut yksilölliset tullit määritettiin tämän tutkimuksen päätelmien

perusteella. Näin ollen ne kuvastavat kyseisten yritysten senhetkistä tilannetta. Näitä tulleja voidaan
siten soveltaa (toisin kuin maakohtaisia ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavia tulleja) yksinomaan
asianomaisesta maasta peräisin olevien, erikseen mainittujen yritysten eli tarkoin yksilöityjen oikeussubjektien tuottamien tuotteiden tuontiin. Jos yrityksen nimeä ja osoitetta ei ole erikseen mainittu
tämän asetuksen artiklaosassa (mukaan lukien erikseen mainittuihin yrityksiin etuyhteydessä olevat
yritykset), sen tuottamiin tuontituotteisiin ei voida soveltaa näitä tulleja, vaan niihin on sovellettava
”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.
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(194) Kaikki näiden yrityskohtaisten polkumyyntitullien soveltamiseen liittyvät pyynnöt (esimerkiksi

yrityksen nimenmuutoksen tai uusien tuotanto- tai myyntiyksiköiden perustamisen johdosta tehdyt)
on toimitettava viipymättä komissiolle (1) ja mukaan on liitettävä kaikki asian kannalta oleelliset
tiedot ja erityisesti ne, jotka koskevat esimerkiksi kyseiseen nimenmuutokseen tai kyseisiin uusiin
tuotanto- tai myyntiyksiköihin mahdollisesti liittyviä yrityksen tuotantotoiminnan sekä kotimarkkinamyynnin ja viennin muutoksia. Komissio muuttaa tarvittaessa tätä asetusta neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan saattamalla yksilöllisten tullien soveltamisalaan kuuluvien yritysten luettelon ajan
tasalle.
7.3 Sitoumus

(195) Tšekkiläinen vientiä harjoittava tuottaja on tarjonnut perusasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaista

hintasitoumusta. Komissio katsoo, että kyseisen vientiä harjoittavan tuottajan tarjoama sitoumus
voidaan hyväksyä, koska se korjaa polkumyynnistä aiheutuvan vahingon. Lisäksi yritys on sitoutunut
toimittamaan komissiolle säännöllisesti yksityiskohtaisia tietoja viennistään, mistä syystä sitoumusta
voidaan valvoa tehokkaasti.

(196) Sitoumuksen tehokkaan noudattamisen ja valvonnan varmistaminen edellyttää, että sitoumukseen

perustuvan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen yhteydessä on mahdollista saada
vapautus tullista ainoastaan esittämällä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille liitteessä luetellut tiedot
sisältävä pätevä sitoumuslasku siltä vientiä harjoittavalta tuottajalta, jonka tarjoama sitoumus on
hyväksytty. Jos tällaista laskua ei esitetä tai jos se ei vastaa tulliviranomaisille esitettyjä tavaroita,
sovelletaan, sitoumuksen kiertämisen estämiseksi, asianmukaista polkumyyntitullia.

(197) Jos sitoumusta rikotaan tai se peruutetaan, polkumyyntitulli voidaan ottaa käyttöön perusasetuksen

8 artiklan 9 kohdan ja 10 artiklan mukaisesti.

(198) Polkumyyntiä, vahinkoa ja yhteisön etua koskeva tutkimus saatetaan perusasetuksen 8 artiklan

6 kohdan mukaisesti päätökseen, vaikka tutkimuksen kuluessa hyväksyttäisiin sitoumuksia.
8 LOPPUSÄÄNNÖKSET

(199) Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi on vahvistettava määräaika, jonka kuluessa asianomaiset

osapuolet voivat esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi. Lisäksi olisi huomattava,
että kaikki tätä asetusta varten tehdyt päätelmät ovat alustavia ja niitä voidaan joutua muuttamaan
mahdollisista lopullisista tulleista päätettäessä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Otetaan käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli Brasiliasta, Japanista, Kiina kansantasavallasta, Korean
tasavallasta, Thaimaasta ja Tšekistä peräisin olevien, CN-koodiin ex 7307 19 10 (Taric-koodi
7307 19 10*10) kuuluvien kierteellisten tempervalurautaisten putkien liitos- ja muiden osien tuonnissa.
2.
Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava väliaikainen polkumyyntitulli on
seuraavista maista peräisin olevien tuotteiden osalta seuraava:
Väliaikainen tulli
(%)

Taric-lisäkoodi

Brasilia

26,1

—

Tšekki

28,4

A999

Japani

28,3

A999

Kiinan kansantasavalta

49,4

—

Korean tasavalta

24,6

A999

Thaimaa

25,8

A999

Maa

(1) Euroopan komissio
Kauppapolitiikan pääosasto
Linja C
DM 24 - 8/38
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel.
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Edellä säädettyjä tulleja ei sovelleta seuraavassa taulukossa lueteltujen yritysten valmistamiin tuotteisiin,
joihin sovelletaan sen sijaan seuraavia polkumyyntitulleja:
Maa

Yritys

Väliaikainen tulli
(%)

Taric-lisäkoodi

Japani

Hitachi Metals Ltd
Seavans North
2-1, Shibaura 1 — Chome
Minato-Ku
Tokyo 105-8614
Japani

17,6

A092

Korean tasavalta

Yeong Hwa Metal Co. Ltd
363-6 Namyang-Dong
Chinhae
Kyongnam
Korea

11,8

A093

Thaimaa

BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd
107 Moo 4, Petchkasem Rd
Omnoi, Krathumban
Samutsakorn 74130, Thaimaa

25,8

A094

Siam Fittings Co., Ltd
100/1-100/2, Moo 2, Settakit 1 Road
Omnoi, Krathumban
Samutsakorn 74130
Thaimaa

12,4

A095

6,3

A096

Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd
469/19 Rama III Road, Yannawa,
Bangkok 10120,
Thaimaa

3.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, väliaikaista tullia ei sovelleta tuonnin yhteydessä tuotteisiin,
jotka 2 artiklan 1 kohdassa mainittu yritys on valmistanut ja vienyt suoraan (huolehtien toimituksesta ja,
laskutuksesta) tuojana toimivalle ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle yhteisössä, jos tuonti täyttää 2
artiklan 2 kohdassa asetetut vaatimukset.
4.

Jollei toisin säädetä, sovelletaan voimassa olevia tulleja koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

5.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää väliaikaisen tullin määrää vastaavan vakuuden antamista.
2 artikla
1.
Hyväksytään sitoumus, jota seuraava yritys on tarjonnut Brasiliasta, Japanista, Kiinan kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Thaimaasta ja Tšekistä peräisin olevien, CN-koodiin ex 7307 19 10 kuuluvien
kierteellisten tempervalurautaisten putkien liitos- ja muiden osien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen
menettelyn yhteydessä:
Maa

Tšekki

Yritys

Moravské Zelezárny as
Repcinska 86
77900 Olomouc 9
Tšekki

Taric-lisäkoodi

A097

2.
Sitoumukseen perustuvan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen yhteydessä on
mahdollista saada vapautus tullista ainoastaan esittämällä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille 2 artiklan
1 kohdassa mainitun yrityksen antama pätevä sitoumuslasku. Sitoumuslaskun keskeiset osat luetellaan
tämän asetuksen liitteessä. Tällaisella laskulla tapahtuvaa tuontia tullattavaksi ilmoitettaessa on käytettävä
2 artiklan 1 kohdassa annettua taric-lisäkoodia.
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Tullista vapauttamisen edellytyksenä on lisäksi se, että tullille tulliselvitystä varten esiteltävät tavarat
vastaavat tarkoin sitoumuslaskussa esitettyä kuvausta.
3 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 384/96 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut osapuolet voivat esittää kantansa
kirjallisesti ja pyytää komissiolta saada tulla kuulluiksi 30 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.
2.
Asetuksen (EY) N:o 384/96 21 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut osapuolet voivat esittää huomautuksiaan tämän asetuksen soveltamisesta yhden kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.
4 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tätä asetusta sovelletaan kuuden kuukauden ajan.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2000.
Komission puolesta
Pascal LAMY

Komission jäsen
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LIITE
Asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa sitoumuslaskussa ilmoitettavat tiedot:
1. Taric-lisäkoodi, johon luokiteltuna laskuun sisältyvät tavarat voidaan tullata yhteisön rajalla (ilmoitetaan asetuksessa).
2. Tavaroiden tarkka kuvaus, johon sisältyy:
— tuotteen ilmoituskoodi (ilmoitetaan asianomaisen vientiä harjoittavan tuottajan esittämässä sitoumuksessa), johon
sisältyy lajinumero, läpimitta ja pintakäsittely,
— CN-koodi,
— määrä (yksikköinä).
3. Myyntiehdot, joihin sisältyy:
— yksikköhinta,
— sovellettavat maksuehdot,
— sovellettavat toimitusehdot,
— kaikki alennukset ja hyvitykset.
4. Sen etuyhteydettömän tuojan nimi, jota yritys suoraan laskuttaa.
5. Sitoumuslaskun laatineen työntekijän nimi ja seuraava allekirjoitettu ilmoitus:
”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitettujen tavaroiden myynti Euroopan yhteisöön suoraan vietäviksi
tapahtuu … (yrityksen nimi) esittämän ja Euroopan komission asetuksella (EY) N:o 449/2000 hyväksymän sitoumuksen soveltamisalan ja ehtojen mukaisesti ja että tässä laskussa esitetyt tiedot ovat täydelliset ja asianmukaiset”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 450/2000,
annettu 28 päivänä helmikuuta 2000,
naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2698/1999 muuttamisesta
(4)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomion naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1254/1999 (1), ja erityisesti sen 33 artiklan
12 kohdan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:

Lisätään 1 artiklan 3 kohta seuraavasti:

(1)

Naudanliha-alan vientituet vahvistetaan
asetuksessa (EY) N:o 2698/1999 (2).

komission

(2)

Maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista
koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan
komission asetuksessa (EY) N:o 800/1999 (3).

(3)

On syytä rajoittaa vientituen myöntäminen tuotteisiin,
jotka voivat liikkua yhteisössä vapaasti. Näin ollen on
syytä säätää, että vientitukea saadakseen tuotteiden on
oltava varustettuja terveysmerkinnällä, josta säädetään
neuvoston direktiivissä 64/433/ETY (4), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/23/EY (5),
neuvoston direktiivissä 94/65/EY (6) ja neuvoston direktiivissä 77/99/ETY (7), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivillä 97/76/EY (8).

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 2698/1999 seuraavasti:
”3.
Tuotteiden on täytettävä terveysmerkintää koskevat edellytykset, joista säädetään
— direktiivin 64/433/ETY liitteessä I olevassa XI luvussa,
— direktiivin 94/65/EY liitteessä I olevassa VI luvussa,
— direktiivin 77/99/ETY liitteessä B olevassa VI luvussa.”.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 800/1999 26 artiklan
1 kohdassa tarkoitettuihin maksuilmoituksiin ja asetuksen (EY)
N:o 800/1999 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin vientiilmoituksiin, joiden liitteenä on 3 päivän maaliskuuta 2000
jälkeen annettu vientitodistus.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L 160, 26.6.1999, s. 21.
L 326, 18.12.1999, s. 49.
L 102, 17.4.1999, s. 11.
121, 29.7.1964, s. 2012/64.
L 243, 11.10.1995, s. 7.
L 368, 31.12.1994, s. 10.
L 26, 31.1.1977, s. 85.
L 10, 16.1.1998, s. 25.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 451/2000,
annettu 28 päivänä helmikuuta 2000,
neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja
kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
aineita sisältävien valmisteiden merkitys maataloudelle,
näkyvät puutteet tiedoissa sekä kemiallisten tai biologisten ominaisuuksien samankaltaisuus.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 1999/80/EY (2), ja erityisesti sen
8 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

(5)

Olisi täsmennettävä tuottajien, jäsenvaltioiden ja komission väliset yhteydet sekä kaikkien osapuolten velvoitteet
ohjelman täytäntöönpanemiseksi ottaen huomioon
ohjelman ensimmäisessä vaiheessa saadut kokemukset.
Kaikkien osapuolten välinen tiivis yhteistyö on tarpeen
ohjelman tehostamiseksi.

(6)

Muiden asianomaisten osapuolten määräaikojen sisällä
esittämä, erityisesti tehoaineen mahdollisiin vaarallisiin
vaikutuksiin tai jäämiin liittyvä tekninen tai tieteellinen
tieto on myös otettava huomioon näissä arvioinneissa.

(7)

On säädettävä tiedoksiantomenettelystä, jossa asianomaiset tuottajat voisivat ilmoittaa komissiolle kiinnostuksestaan sisällyttää jokin tehoaine direktiivin 91/
414/ETY liitteeseen I ja sitoumuksestaan antaa kaikki
tarvittavat tiedot kyseisen tehoaineen arvioimiseksi
oikein ja sitä koskevan päätöksen tekemiseksi direktiivin
91/414/ETY 5 artiklassa säädettyjen sisällyttämisperusteiden mukaisesti. Tämän vuoksi toimitettavaan aineistoon olisi sisällytettävä tietoja rajallisesta määrästä edustavia käyttötarkoituksia, joiden osalta ilmoittajan on
osoitettava toimittamiinsa tietoihin perustuen, että yksi
tai useampi valmiste on direktiivin 91/414/ETY 5 artiklassa tarkoitettujen perusteiden mukainen.

(8)

On tarpeen määrittää ilmoittajien velvoitteet annettavan
tiedon esittämisestä, ajanjaksoista ja vastaanottajina
olevista viranomaisista.

(9)

Arviointitehtävät on jaettava jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken. Tämän vuoksi kunkin
tehoaineen osalta on nimettävä esittelevä jäsenvaltio,
joka tutkii ja arvioi annetut tiedot sekä ilmoittaa arvioinnin tulokset komissiolle ja antaa suosituksen kyseisestä tehoaineesta tehtävästä päätöksestä.

(10)

Esittelevän jäsenvaltion on ensiksi tarkasteltava saatuja
asiakirjoja, arvioitava ilmoittajien toimittamaa asiakirjojen täydellisyystarkastusta ja annettava kertomus
asiasta komissiolle. Jäsenvaltioiden olisi yleisesti ottaen
toimitettava luonnos kertomuksesta komissiolle kahdentoista kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoittajien toimittamien asiakirjojen on katsottu olevan täydellisiä.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Komission on kahdentoista vuoden kuluessa toteutettava
työohjelma niiden tehoaineiden asteittaiseksi tutkimiseksi, joita oli markkinoilla kaksi vuotta direktiivin 91/
414/ETY tiedoksiantopäivän jälkeen. Tämän ohjelman
ensimmäinen vaihe vahvistettiin kasvinsuojeluaineiden
markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin
91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 joulukuuta 1992
annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 3600/92 (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1972/1999 (4). Ensimmäinen vaihe on vielä
kesken. On tarpeen jatkaa ja nopeuttaa jäljellä olevien
tehoaineiden tutkimista ottaen huomioon ensimmäisestä
vaiheesta saadut kokemukset.
Koska markkinoilla on vielä hyvin paljon arvioitavia
tehoaineita, on laadittava monivaiheinen ohjelma.
Kokemus on osoittanut, että tehoaineen arviointi ja
päätöksenteko vievät aikaa. Tämän vuoksi kaikkia
nykyisiä tehoaineita ei vielä voida arvioida yksityiskohtaisesti.
Tämän vuoksi toisessa vaiheessa arvioidaan yksityiskohtaisesti ensimmäiseen vaiheeseen verrannollinen määrä
tehoaineita ja kolmannessa vaiheessa valmistellaan
tehoaineiden myöhempää arviointia. Tiettyjen tehoaineluokkien osalta toimitettavan asiakirja-aineiston ja
tehtävän arvioinnin yhdenmukaistamista on jatkettava.
Tämän vuoksi näitä luokkia ei pitäisi sisällyttää nykyiseen työohjelmaan, vaan niitä olisi arvioitava myöhemmissä vaiheissa tehoaineiden mahdolliseksi sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.
Toista vaihetta varten valinta olisi tehtävä ottaen tasapuolisesti huomioon terveys- ja/tai ympäristönäkökohdat, mahdolliset jäämät käsitellyissä tuotteissa, näitä
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

230,
210,
366,
244,

19.8.1991, s. 1.
10.8.1999, s. 13.
15.12.1992, s. 10.
16.9.1999, s. 41.

L 55/26

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

(11)

Muiden jäsenvaltioiden asiantuntijoiden on komission
yhteensovittaman ohjelman mukaisesti tarvittaessa
tarkasteltava alustavasti esittelevien jäsenvaltioiden
laatimat luonnokset kertomuksiksi ennen niiden toimittamista pysyvälle kasvinsuojelukomitealle.

(12)

Kaksinkertaisen työn ja erityisesti selkärankaisilla eläimillä tehtävien kokeiden välttämiseksi tuottajia olisi
kannustettava antamaan yhteiset asiakirjat.

(13)

Asiakirjojen ilmoittaminen ja toimittaminen eivät ole
ennakkoedellytyksiä mahdollisuudelle saattaa kasvinsuojeluaineita markkinoille sen jälkeen, kun tehoaine on
sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, jollei
direktiivin 91/414/ETY 13 artiklan säännöksistä muuta
johdu. Tämän vuoksi toimijoille, jotka eivät ole jättäneet
ilmoituksia, olisi voitava ilmoittaa kaikissa vaiheissa
mahdollisista uusista vaatimuksista, jotka koskevat arvioitavana olevaa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden kaupan pitämisen jatkumista.

(14)

(15)

Tässä asetuksessa vahvistettujen menettelyjen ei tulisi
rajoittaa menettelyjä ja toimia, jotka toteutetaan muun
yhteisön lainsäädännön puitteissa, erityisesti tiettyjä
tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille
saattamisen ja käytön kieltämisestä 21 päivänä joulukuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 79/
117/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 91/188/ETY (2), nojalla, jos
komissio saa tiedon siitä, että kyseiset vaatimukset voivat
täyttyä.

Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään kahdentoista vuoden pituisesta työohjelmasta nykyisten tehoaineiden arvioimiseksi. Komissio voi pidentää tätä kahdentoista vuoden
ajanjaksoa, jollei 8 artiklan 2 kohdan kolmannessa
alakohdassa tarkoitetun, Euroopan parlamentille ja
neuvostolle esitetyn, ohjelman edistymistä käsittelevän
kertomuksen loppupäätelmistä muuta johdu. Riippumatta siitä, onko määräaikaa pidennetty vai ei, jäsenvaltioiden on peruttava kyseisen määräajan päättyessä niitä
tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat, joita
ei sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.
Jollei kyseisen kertomuksen loppupäätelmistä muuta
johdu, komissio antaa muut yksityiskohtaiset säännökset
niitä tehoaineita, joiden osalta tämän asetuksen säännökset täydellisestä asiakirja-aineistosta ilmoittamisesta
ja tällaisen aineiston toimittamisesta täyttyvät, koskevan
arvioinnin ja päätöksenteon saattamiseksi loppuun
mahdollisimman pian.

osalta direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan vaatimukset
eivät täyty tai joita koskevia vaadittuja tietoja ei ole
toimitettu määräajassa. Päätöksellä myös velvoitetaan
jäsenvaltiot perumaan tällaisia tehoaineita sisältävien
kasvinsuojeluaineiden luvat. Jollei mainitun kertomuksen
loppupäätelmistä muuta johdu, näiden säännösten
tarkastelu uudelleen saattaa olla tarpeen tiettyjen välttämättömien käyttötarkoitusten osalta, jos kasvien tai
kasvituotteiden tehokkaaksi suojelemiseksi ei löydy vaihtoehtoja ja markkinoilta poistettuja tuotteita ei pystytä
korvaamaan uusia tuotteita kehittämällä. Tarve näiden
säännösten tarkastelemiseksi uudelleen on osoitettava
tapauskohtaisesti.

(16)

Jos tämän asetuksen vaatimukset täydellisistä asiakirjoista ilmoittamisesta ja tällaisten asiakirjojen toimittamisesta eivät täyty jonkin tietyn tehoaineen osalta, asianomaisilla osapuolilla ei ole estettä hakea tällaisen tehoaineen sisällyttämistä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I
myöhemmässä vaiheessa direktiivin 91/414/ETY
6 artiklan 2 kohdassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

(17)

Kaikkien niiden tehoaineiden osalta, jotka eivät kuulu
ohjelman ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen, säädetään
kolmannesta työvaiheesta. Tuottajien, jotka haluavat
varmistaa tällaisen tehoaineen sisällyttämisen direktiivin
91/414/ETY liitteeseen I, olisi toimitettava yksityiskohtaiset tiedot asiakirjojen tämänhetkisestä valmiusasteesta
sekä lopputuloksista, mikä helpottaisi työohjelman
uusista ensisijaisuuksista päättämistä. Tuottajien on
myös sitouduttava toimittamaan täydellinen tietopaketti.
On myös tarpeen ilmoittaa määräaika täydellisen tietopaketin toimittamiselle.

(18)

On tarpeen ilmoittaa tuottajille mahdollisimman varhain
uudelleenarvioinnin ohjelman tulevista vaiheista julkaisemalla tehoaineet, jotka sisällytetään ohjelman kolmanteen vaiheeseen, jotta asiakirjojen jättäminen yhdessä
helpottuu ja tarvittavia tutkimuksia ja tietoja voidaan
valmistella.

(19)

Tämän työohjelman asianmukaisen täytäntöönpanon
varmistamiseksi esittelevälle jäsenvaltiolle olisi maksettava maksu ilmoitusten ja asiakirjojen yksityiskohtaisesta
arvioinnista. Kustannusrakenne ei ole sama kaikissa
jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi ei ole mahdollista yhdenmukaistaa tällaisia maksuja kokonaan. Myös on maksettava maksu viranomaiselle, jonka komissio nimeää
tarkastamaan ilmoituksia kolmannen vaiheen tehoaineista.

(20)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdan neljännessä
alakohdassa säädetään komission päätöksestä, jolla jätetään sisällyttämättä liitteeseen I ne tehoaineet, joiden
(1) EYVL L 33, 8.2.1979, s. 36.
(2) EYVL L 92, 13.4.1991, s. 42.
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ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla
Soveltamisala
1.
Tässä asetuksessa vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY,
jäljempänä ”direktiivi”, 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat
yksityiskohtaiset säännöt.
2.
Toinen vaihe koskee tämän asetuksen liitteessä I lueteltujen tehoaineiden arviointia, joka tehdään tehoaineiden
mahdolliseksi sisällyttämiseksi direktiivin liitteeseen I.
3.
Kolmas vaihe koskee tämän asetuksen liitteessä II tarkoitetuista tehoaineista annettavaa kertomusta niiden mahdolliseksi liittämiseksi myöhemmässä vaiheessa seuraavaksi laadittavaan ensisijaisuusluetteloon tehoaineiden sisällyttämiseksi
direktiivin liitteeseen I.
4.
Direktiivin 6 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja 6 artiklan 4 kohdan
toista alakohtaa ei sovelleta tämän asetuksen liitteissä I ja II
lueteltuihin aineisiin niin kauan kuin näiden aineiden osalta
tässä asetuksessa säädettyjä menettelyjä ei ole saatettu päätökseen.
5.

Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta:

L 55/27

— sellaisten tehoaineiden osalta, joista on jätetty yhteinen
ilmoitus tai yhteinen asiakirja-aineisto, yhteisöön sijoittunutta ja tämän alakohdan ensimmäisessä tai toisessa
luetelmakohdassa tarkoitettujen tuottajien tämän
asetuksen noudattamiseksi nimeämää tuottajayhdistystä;
b) ’valmistajalla’ henkilöä, joka valmistaa tehoainetta itse tai
joka tekee sopimuksen tehoaineen valmistamisesta omaan
lukuunsa jonkin toisen osapuolen kanssa,
c) ’komitealla’ direktiivin 19 artiklassa tarkoitettua pysyvää
kasvinsuojelukomiteaa.

3 artikla
Jäsenvaltion viranomainen
1.
Jäsenvaltioiden on nimettävä direktiivin 8 artiklan
2 kohdassa tarkoitetun työohjelman mukaisten velvoitteittensa
täytäntöönpanosta vastaava viranomainen tai vastaavat viranomaiset.
2.
Jokaisessa jäsenvaltiossa yksi liitteessä III tarkoitettu viranomainen yhteensovittaa ja varmistaa kaikki tämän asetuksen
mukaiset yhteydenotot tuottajien, muiden jäsenvaltioiden ja
komission kanssa. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja
jokaisen muun jäsenvaltion nimetylle koordinointiviranomaiselle kaikki tiedoksiannettua nimettyä koordinointiviranomaista
koskevat muutokset.

2 LUKU
TYÖOHJELMAN TOINEN VAIHE

a) jäsenvaltioiden tekemiä erityisesti direktiivin 4 artiklan
4 kohdassa säädettyyn luvan uusimiseen liittyviä tarkastuksia;

4 artikla

b) komission direktiivin 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti
tekemiä tarkastuksia;

Ilmoitus

c) direktiivin 79/117/ETY mukaisesti tehtäviä arviointeja.
2 artikla
Määritelmät
1.
Tässä asetuksessa kasvinsuojeluaineet, aineet, tehoaineet,
valmisteet ja kasvinsuojeluaineiden luvat määritellään kuten
direktiivin 2 artiklassa.
2.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan lisäksi:

a) ’tuottajalla’
— yhteisössä tuotettujen tehoaineiden osalta valmistajaa tai
yhteisöön sijoittunutta ja valmistajan tämän asetuksen
noudattamiseksi nimeämää henkilöä, jolla on yksinoikeus edustaa valmistajaa,
— yhteisön ulkopuolella tuotettujen tehoaineiden osalta
yhteisöön sijoittunutta ja valmistajan tämän asetuksen
noudattamiseksi nimeämää henkilöä, jolla on yksinoikeus edustaa valmistajaa yhteisössä,

1.
Tuottajan, joka haluaa saada sisällytetyksi jonkin tämän
asetuksen liitteessä I tarkoitetun tehoaineen tai jonkin kyseisen
aineen muunnoksen, kuten suolan, esterin tai amiinin, direktiivin liitteeseen I, on ilmoitettava siitä erikseen jokaisen tehoaineen osalta tämän asetuksen liitteessä I nimetylle esittelevälle
jäsenvaltiolle kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen
voimaantulopäivästä.
2.
Tämän asetuksen liitteessä IV olevassa 1 osassa annetun
mallin mukaisesti tehdyt kirjalliset ilmoitukset on lähetettävä
kirjattuna tämän asetuksen liitteessä III tarkoitetulle esittelevän
jäsenvaltion koordinointiviranomaiselle. Jäljennös ilmoituksesta
on lähetettävä komissiolle osoitteella: Euroopan komissio,
Terveys- ja kuluttaja-asioiden PO, Rue de la Loi 200, 1049
Bryssel.
3.
Tuottaja, joka ei ole tehnyt ilmoitusta 1 kohdassa tarkoitetusta tehoaineesta kyseisessä kohdassa tarkoitetussa määräajassa tai jonka tekemä ilmoitus on hylätty 5 artiklan 2 kohdan
säännösten mukaisesti, saa osallistua tähän ohjelmaan ainoastaan jättämällä yhteisen asiakirja-aineiston yhdessä yhden tai
useamman ilmoittajan kanssa, jonka tai joiden ilmoitus on
hyväksytty 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
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5 artikla
Ilmoitusten tarkastelu ja pyyntö esittää asiakirjat nimetylle
esittelevälle jäsenvaltiolle
1.
Esittelijäksi nimetyn jäsenvaltion on tarkasteltava jokaisen
sille osoitetun tehoaineen osalta 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja ilmoituksia ja esitettävä komissiolle viimeistään kolmen
kuukauden kuluttua 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta
määräajasta arvio vastaanotettujen ilmoitusten hyväksyttävyydestä ottaen huomioon liitteessä V olevassa 1 osassa tarkoitetut
perusteet.
2.
Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetut arviot kolmen
kuukauden kuluessa niiden vastaanotosta komitealle, joka
jatkaa niiden hyväksyttävyyden tarkastelemista ottaen
huomioon liitteessä V olevassa 1 osassa tarkoitetut perusteet.
Tämän tarkastelun jälkeen annetaan direktiivin 19 artiklassa
säädettyä menettelyä noudattaen asetus niiden tehoaineiden
luettelosta, jotka on hyväksytty arvioitaviksi niiden mahdollista
direktiivin liitteeseen I sisällyttämistä varten. Asetukseen sisällytetään ainoastaan ne tehoaineet, joista on jätetty ainakin yksi
ensimmäisen alakohdan säännösten mukaisesti hyväksyttäväksi
katsottu ilmoitus.
3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa luettelossa tietyt tehoaineet, joilla on sama rakenne tai samat kemialliset ominaisuudet,
voidaan ryhmitellä yhteen; jos tehoaineelle on ilmoitettu eri
koostumuksia, jotka voivat johtaa erilaisiin toksikologisiin
ominaisuuksiin tai erilaisiin ympäristövaikutuksiin, tällaiset
tehoaineet voidaan mainita erikseen luettelossa.
4.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa asetuksessa eritellään
jokaisen arviointia varten hyväksytyn tehoaineen osalta:
a) kaikkien niiden ilmoittajien nimet ja osoitteet, jotka ovat
tehneet ilmoituksia 4 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja
joiden ilmoitukset on katsottu hyväksyttäviksi niiden
2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisen tarkastelun
jälkeen;
b) jäsenvaltio, joka on nimetty esittelijäksi; tämä on sama
jäsenvaltio kuin liitteessä I nimetty jäsenvaltio, jollei ole
ilmennyt, että eri jäsenvaltioille on osoitettu erilainen määrä
tehoaineita;
c) 12 kuukauden määräaika esittää 6 artiklassa tarkoitetut asiakirjat esittelevälle jäsenvaltiolle;
d) yhtä pitkä määräaika asianomaisille osapuolille toimittaa
esittelevälle jäsenvaltiolle arviointiin mahdollisesti vaikuttavia asiaa koskevia tietoja, jotka liittyvät erityisesti tehoaineen tai sen jäämien mahdollisiin vaarallisiin vaikutuksiin
ihmisten tai eläinten terveyteen taikka ympäristöön.
5.
Jos 2 kohdassa tarkoitetun asetuksen antamisen jälkeen
jäsenvaltio suunnittelee ryhtyvänsä toimiin vetääkseen markkinoilta kyseisessä asetuksessa olevassa luettelossa mainittua
tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen tai rajoittavansa
tällaisen kasvinsuojeluaineen käyttöä huomattavassa määrin ja
jos tällainen toiminta perustuu 6 artiklassa tarkoitettuihin asiakirjoihin sisältyviin tietoihin tai 8 artiklassa tarkoitettuun
arvioon, jäsenvaltion on mahdollisimman pian ilmoitettava
komissiolle ja muille jäsenvaltioille tästä ja kerrottava syyt
suunnittelemaansa toimeen.
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6.
Jos tämän asetuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetun arviointija tarkastelumenettelyn aikana ilmenee esittelijänä toimimisesta
aiheutuvaa epätasapainoa jäsenvaltioiden velvollisuuksissa,
direktiivin 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen
voidaan päättää jonkin tietyn tehoaineen osalta esittelijäksi alun
perin nimetyn jäsenvaltion korvaamisesta toisella jäsenvaltiolla.
Tällaisessa tapauksessa alun perin esittelijänä toimivan jäsenvaltion on ilmoitettava asianomaisille ilmoittajille muutoksesta ja
toimitettava uudelle esittelijäksi nimetylle jäsenvaltiolle kaikki
alkuperäisenä esittelevänä jäsenvaltiona asianomaisen tehoaineen osalta saamansa kirjeenvaihto ja tiedot. Alkuperäisen
jäsenvaltion on palautettava 12 artiklassa tarkoitettu maksu
asianomaisille ilmoittajille mainitun artiklan 2 kohdan
d alakohdassa tarkoitettua osaa lukuun ottamatta. Esittelijäksi
nimetty uusi jäsenvaltio pyytää tämän jälkeen ilmoittajia
maksamaan 12 artiklassa tarkoitetun maksun kyseisen artiklan
2 kohdan d alakohdassa tarkoitettua osaa lukuun ottamatta.
7.
Jos ilmoittaja päättää lopettaa jonkin tehoaineen osalta
työohjelmaan osallistumisen, sen on ilmoitettava asiasta samanaikaisesti esittelevälle jäsenvaltiolle, komissiolle ja muille
kyseisestä aineesta ilmoituksen tehneille ja ilmoitettava syyt
päätökseensä. Jos ilmoittaja lopettaa osallistumisen tai ei täytä
tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteitaan, 7 tai 8 artiklassa
säädettyjä menettelyjä ei jatketa kyseisen asiakirja-aineiston
osalta.
Jos ilmoittaja sopii toisen tuottajan kanssa siitä, että kyseinen
toinen tuottaja korvaa jatkossa ilmoittajan tämän asetuksen
mukaisessa työohjelmassa, ilmoittajan ja tällaisen toisen tuottajan on yhdessä toimitettava esittelevälle jäsenvaltiolle ja
komissiolle ilmoitus siitä, että kyseinen toinen tuottaja korvaa
alkuperäisen ilmoittajan 6, 7 ja 8 artiklassa vahvistettujen
ilmoittajan velvollisuuksien täyttämisessä; niiden on varmistettava, että myös muille kyseisestä aineesta ilmoittajille kerrotaan
asiasta samaan aikaan. Tällaisessa tapauksessa kyseistä toista
tuottajaa voidaan pitää vastuussa jäljellä olevista maksuista,
jotka on maksettava esittelevän jäsenvaltion 12 artiklan nojalla
perustaman järjestelmän mukaisesti.

6 artikla
Ilmoittajien suorittama asiakirjojen toimittaminen
1.
Edellä 5 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa
määräajassa kyseisessä artiklassa tarkoitetussa asetuksessa
mainittujen ilmoittajien on jokaisen tehoaineen osalta toimitettava erikseen tai yhdessä esittelevän jäsenvaltion nimetylle
viranomaiselle tiettyä tehoainetta koskeva, 3 kohdassa tarkoitettu täydellinen asiakirja-aineisto, mukaan luettuna 2 kohdassa
tarkoitettu tiivistelmä asiakirja-aineistosta.
Jos 5 artiklassa tarkoitetussa asetuksessa mainitaan jonkin
aineen osalta useita ilmoituksia, kyseisten ilmoittajien on
mahdollisuuksien mukaan jätettävä yhteisesti ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitetut asiakirjat.
Jos kaikki kyseiset ilmoittajat eivät ole jättäneet asiakirjaaineistoa, on mainittava yritykset esittää tietoja ja syyt siihen,
miksi jotkut tuottajat eivät ole osallistuneet tietojen esittämiseen.
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2.
Tiivistelmässä on asiakirja-aineistosta oltava seuraavat
tiedot:
a) jäljennös ilmoituksesta: jos on kyse usean tuottajan tekemästä yhteisestä hakemuksesta, jäljennös 4 artiklan mukaisesti tehdyistä ilmoituksista sekä sen henkilön nimi, jonka
asianomaiset tuottajat ovat nimenneet yhteisestä asiakirjaaineistosta ja siihen liittyvistä jatkotoimenpiteistä tämän
asetuksen säännösten mukaisesti vastuussa olevaksi;
b) rajallinen määrä tehoaineen edustavia käyttötarkoituksia,
joiden osalta ilmoittajan on osoitettava toimittamiinsa tietoihin perustuen, että yksi tai useampi valmiste on direktiivin 5 artiklassa tarkoitettujen perusteiden mukainen;
c) — direktiivin liitteen II kunkin kohdan osalta käytettävissä
olevat tiivistelmät ja koetulokset sekä kokeet suorittaneen henkilön tai laitoksen nimi,
— samat tiedot direktiivin liitteen III jokaisen kohdan
osalta, jolla on merkitystä kyseisen direktiivin 5 artiklassa tarkoitettujen perusteiden arvioinnissa yhden tai
useamman sellaisen valmisteen osalta, joka edustaa
b alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoituksia, ottaen
huomioon, että direktiivin liitteen II mukaisessa asiakirja-aineistossa olevat puutteet, jotka johtuvat ehdotetusta rajallisesta määrästä tehoaineen edustavia käyttötarkoituksia, voivat johtaa rajoituksiin direktiivin liitteeseen I sisällyttämisessä,
— keskeneräisten tutkimusten osalta todisteet siitä, että
nämä tutkimukset on tilattu kolmen kuukauden
kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä, sekä
sitoumus esittää tutkimukset viimeistään 12 kuukauden
kuluttua 5 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta
määräajasta;
d) ilmoittajan tekemä asiakirja-aineiston täydellisyystarkastus.
3.
Täydelliseen asiakirja-aineistoon on kuuluttava todelliset
yksittäiset koe- ja tutkimusraportit, jotka liittyvät 2 kohdan
c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin, tai työn ollessa kesken
2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut erittelyt ja sitoumukset.
4.
Jäsenvaltioiden on määritettävä, kuinka monena kappaleena ja missä muodossa ilmoittajien on toimitettava 2 ja 3
kohdassa tarkoitetut asiakirjat. Asiakirja-aineiston muotoa
määrittäessään jäsenvaltioiden on otettava mahdollisimman
hyvin huomioon komission pysyvän kasvinsuojelukomitean
puitteissa antamat suositukset.
5.
Jos 1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ei jonkin tietyn
tehoaineen osalta toimiteta 5 artiklan 4 kohdan c alakohdassa
tarkoitetussa määräajassa, esittelevän jäsenvaltion on ilmoitettava tästä komissiolle kolmen kuukauden sisällä ja kerrottava
ilmoittajien esittämät syyt.
6.
Esittelevän jäsenvaltion 5 kohdassa tarkoitetun arvion
perusteella vahvistetaan direktiivin 19 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen 5 artiklassa tarkoitetulla asetuksella uusi
määräaika 2 ja 3 kohdan vaatimukset täyttävän asiakirja-ai-
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neiston toimittamiselle ainoastaan, jos voidaan osoittaa, että
viivästymisen aiheutti ylivoimainen este.
7.
Tämän tarkastelun jälkeen komissio tekee direktiivin
8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti päätöksen
olla sisällyttämättä direktiivin liitteeseen I tehoaineita, joista ei
ole jätetty yhtään ilmoitusta tai asiakirja-aineistoa säädetyssä
määräajassa, mainiten syyt tähän sisällyttämättä jättämiseen.
Jäsenvaltioiden on peruttava tällaisia tehoaineita sisältävien
kasvinsuojeluaineiden luvat 25 päivään heinäkuuta 2003
mennessä.

7 artikla
Asiakirjojen täydellisyyden tarkastaminen
1.
Jokaisen tehoaineen osalta, jonka esittelijäksi jäsenvaltio
on nimetty, tämän on:
a) tarkasteltava 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ja arvioitava ilmoittajien toimittamaa täydellisyystarkastusta tai toimittamia täydellisyystarkastuksia;
b) esitettävä komissiolle arvio asiakirjojen täydellisyydestä
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua jotakin tehoainetta
koskevien kaikkien asiakirjojen vastaanottamisesta; niiden
tehoaineiden osalta, joista toimitettuja yhtä tai useampaa
asiakirja-aineistoa voidaan pitää täydellisenä 6 artiklan 2 ja
3 kohdan mukaisesti, esittelevän jäsenvaltion on suoritettava
8 artiklassa tarkoitettu arviointi, jollei komissio ilmoita esittelevälle jäsenvaltiolle kahden kuukauden kuluessa, ettei
asiakirja-aineiston katsota olevan täydellinen. Niiden tehoaineiden osalta, joita koskevia asiakirjoja on täydennettävä
6 artiklan 2 kohdan c alakohdan kolmannen luetelmakohdan mukaisesti, arviossa on vahvistettava päivämäärä,
johon mennessä asiakirja-aineisto on täydennettävä ja johon
mennessä 8 artiklassa tarkoitettu arviointi alkaa.
2.
Niiden tehoaineiden osalta, joista esittelevä jäsenvaltio tai
komissio ei katso toimitetun lainkaan 6 artiklan 2 ja 3 kohdan
mukaista täydellistä asiakirja-aineistoa, komissio toimittaa
komitealle esittelevän jäsenvaltion antaman 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun arvion kolmen kuukauden kuluessa sen
saamisesta. Direktiivin 19 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen päätetään, onko asiakirja-aineisto täydellinen
6 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Jos asiakirja-aineistoa
pidetään täydellisenä, esittelevän jäsenvaltion on suoritettava
8 artiklassa tarkoitettu arviointi.
3.
Tämän tarkastelun jälkeen komissio tekee direktiivin
8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti päätöksen
olla sisällyttämättä direktiivin liitteeseen I tehoaineita, joista ei
ole jätetty yhtään täydellistä asiakirja-aineistoa säädetyssä
määräajassa, mainiten syyt tähän sisällyttämättä jättämiseen.
Jäsenvaltioiden on peruttava tällaisia tehoaineita sisältävien
kasvinsuojeluaineiden luvat 25 päivään heinäkuuta 2003
mennessä.
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8 artikla
Esittelevän jäsenvaltion ja komission suorittama asiakirjojen arviointi
1.
Esittelevän jäsenvaltion on arvioitava ainoastaan ne asiakirja-aineistot, joiden katsotaan olevan täydellisiä 6 artiklan 2 ja
3 kohdan mukaisesti. Muiden asiakirjojen osalta sen on tarkastettava tehoaineen tunnistetiedot ja epäpuhtaudet. Esittelevän
jäsenvaltion on otettava huomioon muissa jonkin ilmoittajan
tai asianomaisen osapuolen 5 artiklan 4 kohdan d alakohdan
mukaisesti jättämissä asiakirjoissa olevat tiedot. Sen on toimitettava komissiolle arvio asiakirja-aineistosta mahdollisimman
nopeasti ja viimeistään 12 kuukauden kuluttua siitä, kun asiakirja-aineiston katsotaan olevan täydellinen. Arvio on esitettävä
komission pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa suosittamassa
muodossa, ja siihen on sisällytettävä suositus:
— joko sisällyttää tehoaine direktiivin liitteeseen I esittäen tätä
sisällyttämistä koskevat edellytykset,
— tai jättää tehoaine sisällyttämättä direktiivin liitteeseen I
esittäen syyt tehoaineen sisällyttämättä jättämiseen.
Esittelevän jäsenvaltion on erityisesti sisällytettävä arvioon kaikkien direktiivin liitteessä II ja III olevien kohtien osalta luettelona tehty viittaus kaikkiin arvioinnissa käytettyihin koe- ja
tutkimuskertomuksiin, mukaan luettuina koe- tai tutkimuskertomuksen nimi, laatija(t), päivämäärä ja julkaisupäivä, koe- tai
tutkimusstandardi, luvan haltijan nimi sekä haltijan tai ilmoittajan mahdollinen pyyntö tietojen suojaamisesta. Sen on myös
mainittava muiden tehoainelähteiden osalta, jos tehoaineista
jätettyjä asiakirja-aineistoja ei pidetty täydellisinä, voidaanko
tällaisten tehoaineiden katsoa olevan vertailukelpoisia direktiivin 13 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
2.
Rajoittamatta direktiivin 7 artiklan soveltamista uusien
tutkimusten toimittaminen ei ole sallittua, lukuun ottamatta
6 artiklan 2 kohdan c alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuja tutkimuksia. Esittelevä jäsenvaltio voi pyytää
ilmoittajia esittämään lisätietoja asiakirja-aineiston selventämiseksi. Esittelevän jäsenvaltion pyyntö saada lisätietoja asiakirjaaineiston selventämiseksi ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitetun
arvion jättämisen määräaikaan.
Esittelevä jäsenvaltio voi tutkimuksen alusta alkaen kuulla
yhden tai useamman jäsenvaltion asiantuntijoita sekä pyytää
teknisiä tai tieteellisiä lisätietoja muilta jäsenvaltioilta arvioinnin
helpottamiseksi.
Esittelevän jäsenvaltion on varmistettava, että ilmoittajat toimittavat ajantasaistetun tiivistelmän asiakirja-aineistosta komissiolle ja muille jäsenvaltioille samaan aikaan, kun esittelevän
jäsenvaltion arvio ajantasaistetuista asiakirjoista lähetetään
komissiolle.
Jäsenvaltiot tai komissio voivat esittelevän jäsenvaltion välityksellä pyytää ilmoittajia lähettämään niille myös ajantasaistetut
täydelliset asiakirjat tai niiden osia.
3.
Saatuaan tiivistelmän asiakirja-aineistosta ja 1 kohdassa
tarkoitetun arvion komissio antaa pysyvälle kasvinsuojelukomitealle tehtäväksi asiakirja-aineiston ja arvion tarkastamisen.
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Ennen asiakirja-aineiston ja arvion toimittamista komitealle
komissio antaa esittelevän jäsenvaltion arvion tiedoksi muille
jäsenvaltioille ja voi kuulla yhden tai useamman jäsenvaltion
asiantuntijoita. Komissio voi kuulla joitakin tai kaikkia
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa asetuksessa täsmennettyjä
ilmoittajia asianomaista tehoainetta koskevasta arviosta tai sen
osista. Esittelevän jäsenvaltion on varmistettava tarvittava
tekninen ja tieteellinen apu tällaisen kuulemisen aikana.
Rajoittamatta direktiivin 7 artiklan soveltamista uusien tutkimusten toimittaminen ei ole sallittua, lukuun ottamatta
6 artiklan 2 kohdan c alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuja tutkimuksia. Esittelevä jäsenvaltio voi komissiota kuultuaan pyytää ilmoittajia esittämään lisätietoja asiakirja-aineiston selventämiseksi.
Komissio kuulee asianomaista tiedekomiteaa tai asianomaisia
tiedekomiteoita terveyteen ja ympäristöön liittyvistä asioista
ennen kuin se esittää komitealle 4 kohdassa tarkoitetun luonnoksen direktiiviksi tai päätökseksi.
Esittelevän jäsenvaltion on erityisestä pyynnöstä annettava asianomaisille osapuolille mahdollisuus tutustua seuraaviin seikkoihin tai pidettävä ne näiden osapuolten saatavilla:
a) 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot, lukuun
ottamatta direktiivin 14 artiklan mukaisesti luottamuksellisiksi määriteltyjä tietoja;
b) tehoaineen nimi;
c) puhtaan tehoaineen pitoisuus valmiissa materiaalissa;
d) luettelo tiedoista, joita tarvitaan tehoaineen mahdollista
sisällyttämistä direktiivin liitteeseen I arvioitaessa, ensin siinä
muodossa kuin ne sisältyvät esittelijän kertomukseen ja
toiseksi siten kuin ne on saatettu lopulliseen muotoon
komission kuultua tarvittaessa 2 alakohdassa tarkoitettuja
asiantuntijoita.
4.
Edellä 3 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen jälkeen
komissio vahvistaa direktiivin 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ehdotusta,
jonka se voi tehdä muuttaakseen direktiivin 79/117/ETY
liitettä,
a) luonnoksen direktiiviksi tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin liitteeseen I vahvistaen tarvittaessa sisällyttämistä
koskevat edellytykset, mukaan lukien sisällyttämiselle
annettu määräaika; tai
b) jäsenvaltioille osoitetun luonnoksen päätökseksi tehoainetta
sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamiseksi
direktiivin 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti, jos kyseistä tehoainetta ei sisällytetä direktiivin liitteeseen I, mainiten syyt tehoaineen sisällyttämättä jättämiseen.
5.
Kun komissio esittää komitealle 4 kohdassa tarkoitetun
luonnoksen direktiiviksi tai päätökseksi, se esittää samanaikaisesti komitean tutkimuksen loppupäätelmät ajantasaistetussa
tarkastelukertomuksessa, josta on tehtävä maininta kokouksen
pöytäkirjan yhteenvetoon.
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Jäsenvaltioiden on erityisestä pyynnöstä annettava asianomaisille osapuolille mahdollisuus tutustua tarkastelukertomukseen
tai pidettävä se niiden saatavilla, lukuun ottamatta asiakirjan
osia, jotka liittyvät direktiivin 14 artiklan mukaisesti luottamuksellisiksi määriteltyihin tietoihin.
9 artikla
Arvioinnin keskeytys
Jos komissio tekee ehdotuksen tämän asetuksen liitteessä I
mainitun aineen ehdottomasta kiellosta direktiivin 79/117/ETY
nojalla, tässä asetuksessa säädetyt määräajat keskeytetään,
kunnes tehdään päätös kyseisestä ehdotuksesta. Jos neuvosto
päättää kieltää kyseisen aineen kokonaan direktiivin 79/
117/ETY mukaisesti, tässä asetuksessa säädetty menettely lopetetaan.

mäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja tietoja.
Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa asetuksessa voidaan kuitenkin
poikkeustapauksissa vahvistaa pidempi määräaika pitkäkestoisten tutkimusten tulosten saamiseksi, jos tutkimusten ei
odoteta valmistuvan kyseiseen päivämäärään mennessä, edellyttäen että tietoihin sisältyy:
— todisteet siitä, että tällaiset tutkimukset on tilattu
12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta,
— asiaomaiset tieteelliset perustelut,
— erittelyt ja kertomus tutkimuksen edistymisestä.
5.
Tuottaja, joka ei ole tehnyt ilmoitusta 1 kohdassa tarkoitetusta tehoaineesta 2 kohdassa tarkoitetuissa määräajoissa tai
jonka tekemä ilmoitus on hylätty 11 artiklan mukaisesti, saa
osallistua tarkastusohjelmaan ainoastaan jättämällä yhteisen
asiakirja-aineiston yhdessä yhden tai useamman ilmoittajan
kanssa, jonka tai joiden ilmoitus on hyväksytty 11 artiklan
mukaisesti.

3 LUKU

11 artikla

TYÖOHJELMAN KOLMAS VAIHE

10 artikla
Ilmoitus
1.
Tuottajan, joka haluaa saada sisällytetyksi jonkin tämän
asetuksen liitteessä II tarkoitetun tehoaineen direktiivin liitteeseen I, on ilmoitettava siitä tämän asetuksen liitteessä VII
tarkoitetulle elimelle. Komissio seuraa säännöllisesti tämän
asetuksen liitteessä VII tarkoitetulle elimelle osoitettuja, mainitussa liitteessä mainittuja tehtäviä. Komissio voi direktiivin
19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää toisen
elimen nimeämisestä, jos vaikuttaa siltä, että tehtäviä ei suoriteta asianmukaisesti.
2.
Ilmoitukset on tehtävä jokaisesta tehoaineesta erikseen
seuraavasti:
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Ilmoitusten tarkastelu
1.
Komissio ilmoittaa kolmen kuukauden kuluessa
10 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräajan
päättymisestä komitealle ajoissa vastaanotetuista ilmoituksista.
Viimeistään kahdeksan kuukauden kuluttua ilmoitusten vastaanottamisesta komissio antaa komitean tehtäväksi jatkaa
saatujen ilmoitusten hyväksyttävyyden tarkastelua ottaen
huomioon liitteessä V olevassa 2 osassa tarkoitetut perusteet.
2.
Komissio tekee direktiivin 8 artiklan 2 kohdan neljännen
alakohdan mukaisesti päätöksen olla sisällyttämättä direktiivin
liitteeseen I tämän asetuksen liitteessä II tarkoitettuja tehoaineita, joista ei ole jätetty hyväksyttävää ilmoitusta tai täydellistä
tietopakettia säädetyssä määräajassa, mainiten syyt tähän sisällyttämättä jättämiseen. Jäsenvaltioiden on peruttava tällaisia
tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat 25 päivään
heinäkuuta 2003 mennessä.

a) ensimmäinen ilmoitus kolmen kuukauden kuluessa tämän
asetuksen voimaantulosta tämän asetuksen liitteessä IV
olevassa 2 osassa esitetyn ilmoitusmallin 1 jakson mukaisesti;

4 LUKU
MAKSUT

ja
b) toinen ilmoitus yhdeksän kuukauden kuluessa tämän
asetuksen voimaantulosta tämän asetuksen liitteessä IV
olevassa 2 osassa esitetyn ilmoitusmallin 1 ja 2 jakson
mukaisesti, mukaan lukien kirjallinen sitoumus täydellisen
asiakirja-aineiston toimittamisesta.
3.
Komissio vahvistaa direktiivin 8 artiklan 2 kohdan toisen
alakohdan mukaisesti annettavalla asetuksella yksityiskohtaiset
säännökset tällaisten asiakirjojen esittämisestä, esittämisen
määräajasta tai määräajoista sekä asianomaisia tehoaineita
koskevasta maksujärjestelmästä.
4.
Täydellinen tietopaketti on toimitettava viimeistään
25 päivänä toukokuuta 2003. Täydelliseen tietopakettiin on
sisällyttävä fyysisesti yksittäiset testit ja tutkimuskertomukset,
jotka koskevat kaikkia 6 artiklan 2 kohdan c alakohdan ensim-

12 artikla
Toisen ensisijaisuusluettelon maksut
1.
Kun jäsenvaltio on nimetty esittelijäksi, sen on perustettava järjestelmä, joka velvoittaa ilmoittajat maksamaan ilmoitusten ja niihin liittyvien asiakirjojen, jotka on jätetty jäsenvaltiolle 4 tai 6 artiklan mukaisesti, hallinnollisesta käsittelystä ja
arvioinnista.
2.

Tätä varten jäsenvaltion on:

a) vaadittava maksu jokaisesta ilmoituksesta, jonka on jättänyt
yksi ilmoittaja tai useampi ilmoittaja yhdessä, sekä jokaisesta
jätetystä ilmoitukseen liittyvästä asiakirja-aineistosta;
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b) varmistettava, että maksun suuruus vahvistetaan avoimella
tavalla, jotta maksu vastaa ilmoituksen ja asiakirja-aineiston
tarkastelusta ja hallinnollisesta käsittelystä aiheutuvia todellisia kustannuksia; jäsenvaltiot voivat kuitenkin vahvistaa
kiinteän hinnaston, joka perustuu maksun kokonaismäärän
laskemisessa käytettyihin keskimääräisiin kustannuksiin;
c) varmistettava, että maksu saadaan kunkin jäsenvaltion liitteessä VI luetellun elimen antamien ohjeiden mukaan ja että
maksuista saadut tulot käytetään yksinomaan rahoittamaan
esittelevälle jäsenvaltiolle sille osoitettujen ilmoitusten ja
asiakirjojen arvioinnista ja hallinnollisesta käsittelystä tosiasiallisesti aiheutuvat kustannukset tai esittelevälle jäsenvaltiolle sen 7 tai 8 artiklan mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä aiheutuvat yleiset kustannukset;
d) vaadittava että ensimmäinen osa maksusta joka kattaa esittelevälle jäsenvaltiolle 5 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan
mukaisista velvollisuuksista aiheutuvat kustannukset, maksetaan 4 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen esittämisen yhteydessä; tätä osaa ei makseta takaisin missään tilanteessa.
13 artikla
Ilmoitusmaksut työohjelman kolmannessa vaiheessa
Edellä 10 artiklan mukaisen ilmoituksen jättävän tuottajan on
10 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ensimmäisen
ilmoituksen esittämisen yhteydessä maksettava 5 000 euron
suuruinen maksu jokaisesta tehoaineesta liitteessä VII tarkoitetulle elimelle. Maksu käytetään yksinomaan rahoittamaan liitteessä VII tarkoitettujen tehtävien suorittamisesta tosiasiallisesti
aiheutuvat kustannukset.

29. 2. 2000
14 artikla
Muut maksut

Edellä 12 ja 13 artikla ei rajoita jäsenvaltioiden perustamissopimuksen mukaista oikeutta säilyttää tai ottaa käyttöön 12 ja 13
artiklassa säädetyn maksun lisäksi muita maksuja, jotka liittyvät
tehoaineiden ja kasvinsuojeluaineiden lupien antamiseen sekä
näiden aineiden markkinoille saattamiseen, käyttöön ja valvontaan.
5 LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

15 artikla
Väliaikaiset toimenpiteet
Komissio antaa kertomuksen komitealle direktiivin 8 artiklan
2 kohdan 3 alakohdassa tarkoitetun, ohjelman edistymistä käsittelevän kertomuksen loppupäätelmistä.
Tarvittaessa komissio voi toteuttaa tapauskohtaisesti direktiivin
8 artiklan 2 kohdan 3 alakohdan mukaisesti aiheellisia väliaikaisia toimenpiteitä niiden käyttötarkoitusten osalta, joiden
suhteen uusilla teknisillä todisteilla on osoitettu tehoaineen
jatkuvan käytön välttämättömyys ja tehokkaiden vaihtoehtojen
puute.
16 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2000.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE I
Luettelo direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn työohjelman toiseen vaiheeseen kuuluvista tehoaineista ja
niiden osalta nimitetyistä esittelevistä jäsenvaltioista.
Nimi
A OSA: ANTIKOLIINIESTERAASISET TEHOAINEET
Organofosfaatit

Esittelevä jäsenvaltio

atsametifossi

Yhdistynyt kuningaskunta

ampropylfossi

Ruotsi

bromofossi

Itävalta

bromofossi-etyyli

Itävalta

kadusafossi

Kreikka

kardofentioni

Luxemburg

klorfenvinfossi

Italia

tetraklorvinfossi

Italia

klormefossi

Espanja

klortiofossi

Espanja

demetoni-S-metyyli

Ranska

demetoni-S-metyylisulfoni

Ranska

oksidemetoni-metyyli

Ranska

dialifossi

Ranska

diatsinoni

Portugali

diklofentioni

Alankomaat

diklorvossi

Italia

dikrotofossi

Italia

monokrotofossi

Italia

dimefoksi

Saksa

dimetoaatti

Yhdistynyt kuningaskunta

ometoaatti

Yhdistynyt kuningaskunta

formotioni

Yhdistynyt kuningaskunta

dioksationi

Ranska

disulfotoni

Kreikka

ditalimfossi

Itävalta

etefoni

Alankomaat

etioni

Ranska

etoatti-metyyli

Italia

etoprofossi

Yhdistynyt kuningaskunta

etrimfossi

Yhdistynyt kuningaskunta

fenamifossi

Alankomaat

fenitrotioni

Tanska

fonofossi

Irlanti

isatsofossi

Ranska

isoksationi

Espanja

heptenofossi

Itävalta

jodofenfossi

Ranska

isofenfossi

Itävalta

malationi

Suomi

mekarbaami

Espanja

mefosfolaani

Irlanti

metidationi

Portugali

mevinfossi

Ruotsi

L 55/34

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Organofosfaatit
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Esittelevä jäsenvaltio

naledi

Ranska

foraatti

Yhdistynyt kuningaskunta

fosaloni

Itävalta

fosmetti

Espanja

fosfamidoni

Saksa

foksiimi

Belgia

pirimifossi-etyyli

Yhdistynyt kuningaskunta

pirimifossi-metyyli

Yhdistynyt kuningaskunta

profenofossi

Saksa

propetamfossi

Luxemburg

protiofossi

Espanja

protoaatti

Kreikka

pyraklofossi

Espanja

pyridafentioni

Italia

kvinalfossi

Ranska

sulprofossi

Espanja

sulfoteppi

Suomi

temefossi

Irlanti

terbufossi

Itävalta

tiometoni

Alankomaat

tionatsiini

Italia

tolklofossi-metyyli

Alankomaat

triatsofossi

Kreikka

triklorfoni

Portugali

trikloronaatti

Suomi

vamidotioni

Portugali

Karbamaatit

Esittelevä jäsenvaltio

bendiokarbi

Yhdistynyt kuningaskunta

benfurakarbi

Belgia

karbofuraani

Belgia

karbosulfaani

Belgia

furatiokarbi

Belgia

butokarboksiimi

Saksa

butoksikarboksiini

Saksa

karbaryyli

Espanja

dioksakarbi

Tanska

etiofenkarbi

Saksa

formetanaatti

Italia

metiokarbi

Saksa

metomyyli

Yhdistynyt kuningaskunta

tiodikarbi

Yhdistynyt kuningaskunta

oksamyyli

Irlanti

pirimikarbi

Portugali

promekarbi

Portugali

propamokarbi

Ruotsi

protiokarbi

Ruotsi

propoksuuri

Belgia

tiofanoksi

Ranska

triatsamaatti

Yhdistynyt kuningaskunta
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B OSA

1,3-diklooripropeeni

Espanja

1,3-dikloorippropeeni (cis)

Espanja

kaptaani

Italia

folpetti

Italia

klodinafoppi

Alankomaat

klopyralidi

Suomi

syanatsiini

Ruotsi

syprodiniili

Ranska

diklorproppi

Tanska

diklorproppi-P

Tanska

dimetenamidi

Saksa

dimetomorfi

Saksa

diuroni

Tanska

fiproniili

Ranska

fosetyyli

Ranska

glufosinaatti

Ruotsi

haloksifoppi

Tanska

haloksifoppi-R

Tanska

metkonatsoli

Belgia

metoksiklori

Italia

metolaklori

Belgia

metributsiini

Saksa

prometryyni

Kreikka

pyrimetaniili

Portugali

rimsulfuroni

Saksa

terbutryyni

Saksa

tolyylifluanidi

Suomi

tribenuroni

Ruotsi

triklopyyri

Irlanti

trifluraliini

Kreikka

trineksapakki

Alankomaat

tritikonatsoli

Itävalta

C OSA
barbaani

Belgia

bromsykleeni

Tanska

bronopoli

Saksa

kloraali-semi-asetaali

Saksa

Kloraali-bis-asylaali

Saksa

klorfenproppi

Kreikka

klorobentsilaatti

Espanja

kloroksuroni

Espanja

p-kloronitrobenseeni

Espanja

DADZ (sinkki-dietyyliditiokarbamaatti)

Ranska

diallaatti

Ranska

difenoksuroni

Irlanti

(2-(ditiosyaanometyylitio)bentsotiatsoli

Italia

fluorodifeeni

Italia

furfuraali

Luxemburg
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isokarbamidi

Alankomaat

naftyylietikkahappohydratsidi

Itävalta

noruroni

Portugali

pentakloorifenoli

Suomi

4-t-pentyylifenoli

Ruotsi

propatsiini

Yhdistynyt kuningaskunta

natrium-diasetoniketogulonaatti

Yhdistynyt kuningaskunta

natrium-dimetyyliditiokarbamaatti

Yhdistynyt kuningaskunta

2,4,5-T

Ranska
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LIITE II
Direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn työohjelman kolmanteen vaiheeseen kuuluvat tehoaineet
Kaikki markkinoilla ennen 25 päivää heinäkuuta 1993 olleet tehoaineet (mukaan lukien kyseisen aineen muunnokset,
kuten suolat, esterit tai amiinit) seuraavia tehoaineita lukuun ottamatta:
1) asetuksen (ETY) N:o 3600/92 liitteessä olevat tehoaineet;
2) tämän asetuksen liitteessä I luetellut tehoaineet;
3) tehoaineet, jotka ovat mikro-organismeja, virukset mukaan luettuina;
4) tehoaineet, joiden käyttö on yhteisön lainsäädännön mukaisesti sallittu elintarvikkeissa tai eläinten rehuissa;
5) tehoaineet, jotka ovat kasviuutetta;
6) tehoaineet, jotka ovat eläintuotteita tai jotka on johdettu eläintuotteista yksinkertaisella käsittelyllä;
7) tehoaineet, joita käytetään tai tullaan käyttämään yksinomaan houkuttimina tai karkottimina (mukaan lukien feromonit); tehoaineet, joita käytetään tai tullaan käyttämään yksinomaan pyydyksissä ja/tai haihduttimissa luonnonmukaisesta tuotantotavasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) mukaisesti;
8) tehoaineet, joita käytetään tai tullaan käyttämään yksinomaan jyrsijämyrkkynä;
9) tehoaineet, joita käytetään tai tullaan käyttämään yksinomaan varastoituihin kasveihin tai kasvituotteisiin;
10) seuraavat yleiskemikaalit:
aluminiumsulfaatti
kalsiumkloridi
CO2
EDTA ja sen suolat
etanoli
rasva (nauhat, hedelmäpuut)
rasva-alkoholit
rautasulfaatti
kalsiumfosfaatti
rikkikalkki
typpi
parafiiniöljy
paloöljy
kaliumpermanganaatti
propionihappo
hartsit ja polymeerit
natriumkloridi
natriumhydroksidi
rikki ja rikkidioksidi
rikkihappo
vahat.

(1) EYVL L 36, 10.2.1998, s. 16.
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LIITE III
Jäsenvaltioiden koordinointiviranomainen

ITÄVALTA
Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft
Spargelfeldstraße 191
A-1226 Wien
BELGIA
Ministère des classes moyennes et de l'agriculture,
Service ”Qualité des matières premières et analyses”
WTC 3, 8e étage
Boulevard Simon Bolivar 30
B-1000 Bruxelles
Ministerie van Middenstand en Landbouw
Dienst Kwaliteit van de grondstoffen en analyses
WTC 3, 8e verdieping
Simon Bolivarlaan 30
B-1000 Brussel
TANSKA
Ministry of Environment and Energy
Danish Environmental Protection Agency
Pesticide Division
Strandgade 29
DK-1401 Copenhagen K
SAKSA
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)
Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)
Messeweg 11-12
D-38104 Braunschweig
KREIKKA
Hellenic Republic
Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce
Directorate of Plant Produce Protection
Department of Pesticides
3-4 Hippokratous Street
GR-10164 Athens
ESPANJA
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas
c/Ciudad de Barcelona, 118-120
E-28007 Madrid
SUOMI
Plant Production Inspection Centre
Pesticide Division
P.O. BOX 42
FIN-00501 Helsinki
RANSKA
Ministère de l'agriculture
Service de la protection des végétaux
251, rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15
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IRLANTI
Pesticide Control Service
Department of Agriculture, Food and Rural Development
Abbotstown Laboratory Complex
Abbotstown, Castleknock
Dublin 15
Ireland
ITALIA
Ministero della Sanità
Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria
Ufficio XIV
Piazza G. Marconi, 25
I-00144 Roma
LUXEMBURG
Administration des services techniques de l'agriculture
Service de la protection des végétaux
Boîte postale 1904
16, route d'Esch
L-1019 Luxembourg
ALANKOMAAT
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
Postbus 217
6700 AE Wageningen
Nederland
PORTUGALI
Direcção-Geral de Protecção das Culturas,
Quinta do Marquês
P-2780-155 Oeiras
RUOTSI
Kemikalieinspektionen
Box 1384
S-171 27 Solna
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Pesticides Safety Directorate
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Mallard House
Kings Pool
3 Peasholme Green,
York YO1 7PX
United Kingdom
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LIITE IV
1 OSA
Tehoaineesta 4 artiklan mukaisesti tehtävän ilmoituksen
MALLI
Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä kirjattuna kirjeenä.
Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:
1 Ilmoittajan tunnistetiedot
1.1

Tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritelty tehoaineen valmistaja (nimi, osoite, tuotantolaitoksen sijainti)

1.2

Tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritellyn tuottajan nimi ja osoite, mukaan luettuna
ilmoituksesta ja tämän asetuksen mukaisista lisäsitoumuksista vastaavan (fyysisen) henkilön nimi

1.2.1 a) Puhelinnumero:
b) Telekopionumero:
c) Sähköpostiosoite:
1.2.2 a) Yhteyshenkilö:
b) Vaihtoehtoinen yhteyshenkilö:
2 Tietoja tunnistamisen helpottamiseksi
2.1

Yleinen nimi (ehdotettu tai ISO-hyväksytty), tarvittaessa mainittava erityisesti valmistajan tuottamat muunnokset, kuten suolat, esterit tai amiinit

2.2

Kemiallinen nimi (IUPAC- ja CAS-nimikkeistö)

2.3

CAS-, CIPAC- och EEC-numerot (jos saatavilla)

2.4

Empiirinen ja rakennekaava, molykyylimassa

2.5

Spesifikaatio tehoaineen puhtaudesta, g/kg tai g/l

2.6

Tehoaineen luokittelu ja merkitseminen direktiivin 67/548/ETY säännösten mukaisesti (terveys- ja ympäristövaikutukset) (EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1):

3 Sitoumus
Ilmoittaja sitoutuu toimittamaan esittelijäksi nimetyn jäsenvaltion nimetylle koordinointiviranomaiselle tämän
asetuksen 6 artiklassa vahvistetut asiakirjat 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti annettavassa asetuksessa säädetyssä
määräajassa. Jos tässä asetuksessa mainitaan useampi ilmoittaja kyseisen tehoaineen osalta, ilmoittaja lupaa tehdä
voitavansa yhden yhteisen asiakirja-aineiston esittämiseksi muiden ilmoittajien kanssa.
Ilmoittaja sitoutuu maksamaan 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun maksun loppuosan liitteessä VI tarkoitetun nimetyn
esittelevän jäsenvaltion elimen antamien ohjeiden mukaisesti jättäessään 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun asetuksen
soveltamisalaan kuuluvia tehoaineita koskevan täydellisen asiakirja-aineiston. Jos 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti
nimetään uusi esittelevä jäsenvaltio, ilmoittaja sitoutuu maksamaan 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun maksun
loppuosan uudelle esittelevälle nimetylle jäsenvaltiolle kyseisen jäsenvaltion liitteessä VI tarkoitetun elimen antamien
ohjeiden mukaisesti.
Ilmoittaja vahvistaa maksaneensa ilmoituksen jätteässään 12 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun ensimmäisen
osan maksusta liitteessä VI tarkoitetun nimetyn esittelevän jäsenvaltion elimen antamien ohjeiden mukaisesti tai
sitoutuu maksamaan sen välittömästi sen jälkeen, kun nimetty esittelevä jäsenvaltio pyytää maksun suorittamista, jos
se on antanut ohjeet maksun lykkäämisestä.
Ilmoittaja ilmoittaa, että tarvittaessa liitteenä on valmistajan antama lupa toimia valmistajan tämän asetuksen noudattamiseksi nimeämänä yksinomaisena edustajana.
Ilmoittaja vahvistaa, että edellä olevat . . . . . . . . . (päivämäärä) jätetyt tiedot ovat totuudenmukaiset ja oikeat.
Allekirjoitus (1.1 kohdassa mainitun yrityksen toimivaltainen
edustaja)
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2 OSA
Tehoaineesta 10 artiklan mukaisesti tehtävän ilmoituksen
MALLI
Ilmoitus tehdään kahdessa osassa:
Ensimmäinen ja toinen jakso on toimitettava sekä kirjallisesti että atk-tiedostona. Liitteessä VII nimetty elin määrittelee
yksityiskohtaiset muotovaatimukset yhdessä komission kanssa.
1 JAKSO
Viitenumero:
1 Ilmoittajan tunnistetiedot
1.1

Tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritelty tehoaineen valmistaja (nimi, osoite, tuotantolaitoksen sijainti):

1.2

Tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritellyn tuottajan nimi ja osoite, mukaan luettuna
ilmoituksesta ja tämän asetuksen mukaisista lisäsitoumuksista vastaavan (luonnollisen) henkilön nimi:

1.2.1 a) Puhelinnumero:
b) Telekopionumero:
c) Sähköpostiosoite:
1.2.2 a) Yhteyshenkilö:
b) Vaihtoehtoinen yhteyshenkilö:
2 Tietoja tunnistamisen helpottamiseksi
2.1

Yleinen nimi (ehdotettu tai ISO-hyväksytty), tarvittaessa mainittava erityisesti valmistajan tuottamat muunnokset, kuten suolat, esterit tai amiinit:

2.2

Kemiallinen nimi (IUPAC- ja CAS -nimikkeistö):

2.3

CAS-, CIPAC- ja EEC-numerot (jos saatavilla):

2.4

Empiirinen ja rakennekaava, molekyylimassa:

2.5

Spesifikaatio tehoaineen puhtaudesta, g/kg tai g/l:

2.6

Tehoaineen luokittelu ja merkitseminen direktiivin 67/548/ETY säännösten mukaisesti (terveys- ja ympäristövaikutukset):

3 Sitoumus
Ilmoittaja vahvistaa, että ilmoituksen 2 jakson 3 ja 8 kohdassa esitetyt tiedot perustuvat sen käytettävissä oleviin
tutkimuksiin, jotka toimitetaan esittelevälle jäsenvaltiolle 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun asiakirja-aineiston osana.
Ilmoittaja sitoutuu toimittamaan esittelijäksi nimetyn jäsenvaltion nimetylle koordinointiviranomaiselle asiakirjat
tämän asetuksen 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettavassa asetuksessa säädetyssä määräajassa. Jos kyseisessä
asetuksessa mainitaan useampi ilmoittaja kyseisen tehoaineen osalta, ilmoittaja lupaa tehdä voitavansa yhden yhteisen
asiakirja-aineiston esittämiseksi muiden ilmoittajien kanssa.
Ilmoittaja sitoutuu maksamaan 13 artiklassa säädetyn maksun jättäessään ilmoituksen liitteessä VII nimetylle elimelle.
Ilmoittaja on tietoinen siitä, että esittelijäksi nimetty jäsenvaltio perii siltä maksun silloin, kun se jättää täydellisen
asiakirja-aineiston 11 artiklassa mainitun asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta tehoaineesta.
Ilmoittaja vahvistaa, että edellä olevat tiedot sekä . . . . . . . . . (päiväys) jätettävät 2 jakson tiedot ovat totuudenmukaiset
ja oikeat.
Ilmoittaja ilmoittaa, että tarvittaessa liitteenä on valmistajan antama lupa toimia valmistajan tämän asetuksen noudattamiseksi nimeämänä yksinomaisena edustajana.
Allekirjoitus (1.1 kohdassa mainitun yrityksen toimivaltainen
edustaja)
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2 JAKSO
Viitenumero:
Ilmoittajan on esitettävä 1 ja 2 kohdassa uudelleen ne tiedot, jotka on jo esitetty aiemmin 1 jakson 1 ja 2 kohdassa.
Mahdolliset muutokset on merkittävä selvästi.
1 Ilmoittajan tunnistetiedot
1.1

Tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritelty tehoaineen valmistaja (nimi, osoite, tuotantolaitoksen sijainti):

1.2

Tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritellyn tuottajan nimi ja osoite, mukaan luettuna
ilmoituksesta ja tämän asetuksen mukaisista lisäsitoumuksista vastaavan (luonnollisen) henkilön nimi:

1.2.1 a) Puhelinnumero:
b) Telekopionumero:
c) Sähköpostiosoite:
1.2.2 a) Yhteyshenkilö:
b) Vaihtoehtoinen yhteyshenkilö:
2 Tietoja tunnistamisen helpottamiseksi
2.1

Yleinen nimi (ehdotettu tai ISO-hyväksytty), tarvittaessa mainittava erityisesti valmistajan tuottamat muunnokset, kuten suolat, esterit tai amiinit:

2.2

Kemiallinen nimi (IUPAC- ja CAS -nimikkeistö):

2.3

CAS-, CIPAC- ja EEC-numerot (jos saatavilla):

2.4

Empiirinen ja rakennekaava, molekyylimassa:

2.5

Spesifikaatio tehoaineen puhtaudesta, g/kg tai g/l:

2.6

Tehoaineen luokittelu ja merkitseminen direktiivin 67/548/ETY säännösten mukaisesti (terveys- ja ympäristövaikutukset):

3 Täydellisyystarkastus
Täydellisyystarkastus on esitettävä komission tämän asetuksen voimaantullessa pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa
suosittamassa muodossa direktiivin liitteen II ja III jokaisen kohdan osalta, joka liittyy rajalliseen määrään tehoaineen
edustavia käyttötarkoituksia, joiden hyväksyttävyyden ilmoittaja aikoo osoittaa toimitettavien tietojen avulla direktiivin
5 artiklassa tarkoitettujen perusteiden ja yhden tai useamman valmisteen osalta.
Ilmoittajan on esitettävä nämä edustavat käyttötarkoitukset.
4 Luettelo käytettävissä olevista tutkimuksista
— Luettelo kaikista ilmoittajan käytettävissä olevista tiedoista; se annetaan esittelevälle jäsenvaltiolle asiakirja-aineiston osana.
— Yksityiskohtainen alustava suunnitelma, johon sisältyvät sitoumukset lisätutkimusten suorittamisesta asiakirjaaineiston täydentämiseksi.
— Erillinen luettelo kaikista 1.8.1994 jälkeen suoritetuista tutkimuksista (lukuun ottamatta direktiivin liitteessä III
olevassa 6 jaksossa tarkoitettuja tehokkuutta koskevia tutkimuksia).
5 Jokaisen jäsenvaltion kohdalta on esitettävä luettelo viljelykasveista, joiden osalta tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden käyttö on tällä hetkellä sallittu.
6 Päivämäärä, jona tehoainetta on viimeksi tarkasteltu jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa.
7 Päivämäärä, jona tehoainetta on viimeksi tarkasteltu jossakin OECD-maassa.
8 Luettelo lopputuloksista
Luettelo seuraavista lopputuloksista, jotka liittyvät rajalliseen määrään tehoaineen käyttötarkoituksia, joiden osalta
ilmoittajan on osoitettava toimitettavien tietojen avulla, että yksi tai useampi valmiste on direktiivin 5 artiklassa
tarkoitettujen perusteiden mukainen:
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TUNNISTETIEDOT, FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
Yleinen nimi (ISO)
Kemiallinen nimi (IUPAC)
Kemiallinen nimi (CA)
CIPAC-numero
CAS-numero
EEC-numero
FAO:n spesifikaatio
Minimipuhtaus
Molekyylikaava
Molykyylimassa
Rakennekaava
Sulamispiste
Kiehumispiste
Ulkonäkö
Suhteellinen tiheys
Höyrynpaine
Henryn lain vakio
Liukoisuus veteen
Liukoisuus orgaanisiin liuottimiin
Jakaantumiskerroin (log POW)
Hydrolyyttinen stabiilisuus (DT50)
Dissosiaatiovakioo
Vedessä tapahtuvan
(Σ > 290 nm)

valokemiallisen

hajoamisen

kvanttituotto

Syttyvyys
Räjähdysherkkyys
UV/VIS absorptio (max.)
Valostabiilisuus (DT50)

TOKSIKOLOGIA JA AINEENVAIHDUNTA
Imeytyminen, jakautuminen, eritys ja aineenvaihdunta nisäkkäillä
Imeytysmisnopeus ja -määrä
Jakautuminen
Kertymispotentiaali
Erityisnopeus ja -määrä
Toksikologisesti merkittävät yhdisteet
Aineenvaihdunta eläimissä
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Akuutti toksisuus
Rotta suun kautta (1)
Rotta LD50 ihon kautta
Rotta LC50 hengityksen kautta
Ihoärsytys
Silmä-ärsytys
Ihoherkistys (käytetty koemenetelmä ja tulokset)

Lyhytaikainen toksisuus
Kohde / kriitinen vaikutus
Suun kautta nautittuna pienin merkityksellinen NOAEL (haitaton
vaikutustaso)/ NOEL (vaikutukseton taso)
Ihon kautta saatuna pienin merkityksellinen NOAEL/NOEL
Hengityksen kautta saatuna pienin merkityksellinen NOAEL/NOEL

Genotoksisuus

Pitkäaikainen toksisuus ja karsinogeenisuus
Kohde / kriittinen vaikutus
Pienin merkityksellinen NOAEL
Karsinogeenisuus

Lisääntymistoksisuus
Kohde/kriittinen vaikutus — lisääntyminen
Lisääntymisen kannalta pienin merkityksellinen NOAEL/NOEL
Kohde/kriittinen vaikutus — kehitystoksologia
Kehityksen kannalta pienin merkityksellinen NOAEL/NOEL

Viivästynyt neurotoksisuus

Muut toksikologiset tutkimukset

Lääketieteelliset tiedot

(1) voi sisältää piste-estimaatin tai väliestimaatin
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Yhteenveto

Arvo

ADI (hyväksyttävä päiväsaanti)
AOEL, systeeminen (AOEL = hyväksyttävät työntekijän altistuksen
raja-arvot)
AOEL, hengitys
AOEL, ihon kautta
ArfD (akuutin altistumisen viiteannos)

Imeytyminen ihon kautta

VAIHEET JA KÄYTTÄYTYMINEN YMPÄRISTÖSSÄ
Vaiheet ja käyttäytyminen maaperässä

Hajoamisreitti
Aerobinen
Mineralisaatio 100 päivän jälkeen
Uuttumattomat jäämät 100 päivän jälkeen
Vaikuttavat aineenvaihduntatuotteet: nimi ja/tai koodi, prosenttimäärä (vaihteluväli ja enimmäismäärä)

Lisätutkimukset
Anaerobinen

Maaperässä valon vaikutuksesta tapahtuva hajoaminen

Huomioita

Hajoamisnopeus (1)
Laboratoriokokeet
DT50lab (20 °C, aerobinen)
DT90lab (20 °C, aerobinen)
DT50lab (10 °C, aerobinen)
DT50lab (20 °C, aerobinen)

(1) laskutapa ja reaktion aste ilmoitettava
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Turvakerroin
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Kenttätutkimukset (1)
DT50f maaperästä häviämistä koskevista tutkimuksista
DT90f maaperästä häviämistä koskevista tutkimuksista
Maaperän kertymätutkimukset
Maaperän jäämätutkimukset

Huomioita
Esim. maaperän pH:n vaikutus hajoamisnopeuteen

Adsorptio ja desorptio
Kf
Kd
Koc
pH-riippuvuus

Liikkuvuus
Laboratoriokokeet
Maapatsaista huuhtoutuminen
Vanhentuneiden jäämien huuhtoutuminen

Kenttätutkimukset
Lysimetri/huuhtoutumista koskevat kenttätutkimukset

Huomioita

Vaiheet ja käyttäytyminen vedessä
Abioottinen hajoaminen
Hydrolyyttinen hajoaminen
Vaikuttavat aineenvaihduntatuotteet
Valohajoaminen
Vaikuttavat aineenvaihduntatuotteet

(1) maa tai alue ilmoitettava
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Biologinen hajoaminen
Hajoaa helposti biologisesti
Vesi/pohjakerrostumatutkimus:
DT50 vesi
DT90 vesi
DT50 koko järjestelmä
DT90 koko järjestelmä
Jakautuminen vedessä / pohjakerrostumassa (tehoaine)
Jakautuminen vedessä / pohjakerrostumassa (aineenvaihduntatuotteet)
Kertymä vedessä ja/tai pohjakerrostumassa

Hajoaminen kyllästetyllä vyöhykkeellä

Huomioita

Vaiheet ja käyttäytyminen ilmassa
Haihtuvuus
Höyrypaine
Henryn lain vakio

Valohajoaminen
Suora valohajoaminen ilmassa
Hapettava fotokemiallinen hajoaminen ilmassa
DT50

Huomioita

EKOTOKSIKOLOGIA
Maalla elävät selkärankaiset
Akuutti toksisuus nisäkkäillä
Pitkäaikainen toksisuus nisäkkäillä
Akuutti toksisuus linnuilla
Toksisuus linnuille ravinnon välityksellä
Toksisuus lintujen lisääntymisjärjestelmässä
Osittain kenttäolosuhteissa tehdyt tutkimukset/kenttätutkimukset
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Vesieliöt
Akuutti toksisuus kaloilla
Pitkäaikainen toksisuus kaloilla
Biologinen kertyvyys kaloissa
Akuutti toksisuus selkärangattomilla
Krooninen toksisuus selkärangattomilla
Akuutti toksisuus levillä
Akuutti toksisuus vesikasveilla
Krooninen toksisuus pohjakerrostuman organismeilla
Mikro-/mesokosmostutkimukset

Tarhamehiläiset
Akuutti myrkyllisyys suun kautta
Akuutti toksisuus kosketuksen välityksellä
Osittain kenttäolosuhteissa tehdyt tutkimukset/kenttätutkimukset

Muut niveljalkaiset (1)
Koelajit

Vaikutus, prosenttia

Lierot
Akuutti toksisuus
Lisääntymistoksisuus
Kenttätutkimukset

Maaperän mikro-organismit
Typen mineralisaatio
Hiilen mineralisaatio

(1) Tutkimuksen laatu ilmoitettava: laboratorio / laajennettu laboratoriokoe / osittainen kenttätutkimus / kenttätutkimus.
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LIITE V
1 OSA
Perusteet 4 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten hyväksymiselle
Ilmoitus hyväksytään ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
1. ilmoitus on tehty 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa;
2. ilmoittaja on direktiivissä määritellyn tehoaineen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritelty tuottaja;
3. ilmoitus on esitetty liitteessä IV olevassa 1 osassa säädetyssä muodossa;
4. 12 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu maksu on maksettu.
2 OSA
Perusteet 10 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten hyväksymiselle
Ilmoitus hyväksytään ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
1. ilmoitus on tehty 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa;
2. ilmoittaja on direktiivissä määritellyn tehoaineen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritelty tuottaja;
3. ilmoitus on tehty liitteessä IV olevassa 2 osassa säädetyssä muodossa;
4. täydellisyystarkastuksesta selviää, että käytettävissä oleva asiakirja-aineisto on riittävän täydellinen tai että esitetään
aikasuunnitelma aineiston täydentämiseksi;
5. luettelo lopputuloksista on riittävän täydellinen;
6. 13 artiklassa tarkoitettu maksu on maksettu.
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LIITE VI
Jäsenvaltioiden elimet, joilta saa lisätietoja 12 artiklassa tarkoitettujen maksujen maksamisesta ja joille maksut
suoritetaan

ITÄVALTA
Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft
Spargelfeldstraße 191
A-1226 Wien
BELGIA
Fonds budgétaire des matières premières
Ministère des classes moyennes et de l'agriculture
Inspection générale des matières premières et produits transformés, WTC 3
Boulevard Simon Bolivar 30
B-1000 Bruxelles
Tilinumero 679-2005985-25 (Banque de la Poste)
Begrotingsfonds voor de grondstoffen
Ministerie van Middenstand en Landbouw
Inspectie-generaal Grondstoffen en verwerkte producten, WTC 3
Simon Bolivarlaan 30
B-1000 Brussel
Tilinumero 679-2005985-25 (Bank van De Post)
TANSKA
Ministry of Environment and Energy
Danish Environmental Protection Agency
Strandgade 29
DK-1401 Copenhagen K
SAKSA
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik
Messeweg 11-12
D-38104 Braunschweig
KREIKKA
Hellenic Republic
Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce
Directorate of Plant Produce Protection
Department of Pesticides
3-4 Hippokratous Street
GR-10164 Athens
ESPANJA
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas
c/Ciudad de Barcelona, 118-120
ES-28007 Madrid
SUOMI
Plant Production Inspection Centre
Pesticide Division
P.O. Box 42
FIN-00501 Helsinki
Pankki ja tilinumero:
Leonia Pankki
PSP BFIHH
800015-18982
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RANSKA
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Bureau de la réglementation des produits antiparasitaires
251, rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15
IRLANTI
Pesticide Control Service
Department of Agriculture, Food and Rural Development
Abbotstown Laboratory Complex
Abbotstown, Castleknock
Dublin 15
Ireland
ITALIA
Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo
Postisiirtotilin numero 11281011
LUXEMBURG
Administration des services techniques de l'agriculture
Boîte postale 1904
L-1019 Luxembourg
ALANKOMAAT
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
Postbus 217
6700 AE Wageningen
Nederland
PORTUGALI
Direcção-Geral de Protecção das Culturas,
Quinta do Marquês
P-2780-155 Oeiras
Tilinumero: 003505840003800793097
Pankki: Caixa Geral de Depósitos
RUOTSI
Kemikalieinspektionen
Box 1384
S-171 27 Solna
Postisiirtotilin numero: 4465054-7
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Pesticides Safety Directorate
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Mallard House
Kings Pool
3 Peasholme Green,
York YO1 7PX
United Kingdom

L 55/51

L 55/52

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

LIITE VII
Asetuksen 10 artiklassa tarkoitettu nimetty elin
Seuraava elin nimetään suorittamaan komission puolesta 11 artiklassa tarkoitetut tehtävät: Biologische Bundesanstalt für
Land- und Forstwirtschaft, (RENDER PROJEKT), Messeweg 11/12, D-38104 Braunschweig (Internet-osoite:
http://www.bba.de/english/render.htm tai sähköpostiosoite: render@bba.de). Asetuksen 13 artiklassa tarkoitettu maksu on
maksettava seuraavalle pankkitilille: 250 010 00, BLZ 250 000 00, Landeszentralbank Hannover (viite: BBA-RENDER,
mainittava ilmoituksen viitenumero).
Tämä elin:
1. tutkii 10 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset;
2. ilmoittaa ilmoittajille muotovaatimukset 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen lähettämiseksi;
3. tutkii ilmoitukset ja kuulee muiden jäsenvaltioiden asiantuntijoita litteessä V olevassa 2 osassa tarkoitettujen hyväksyttävyysperusteiden osalta;
4. antaa kertomuksen komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 10 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräajan
päättymisestä vastaanotettujen ilmoitusten hyväksyttävyydestä;
5. pitää komission saatavilla vastaanotetut ilmoitukset;
6. pitää komission saatavilla yksityiskohtaisen tilityksen;
7. jos kaikkien ilmoittajien maksamien maksujen loppusumma ylittää kaikkien ilmoitusten tarkastelusta ja hallinnollisesta
käsittelystä aiheutuvat todelliset kustannukset, se palauttaa ilmoittajille jäljellejäävän määrän samansuuruisina osuuksina.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 452/2000,
annettu 28 päivänä helmikuuta 2000,
ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 530/1999 täytäntöönpanosta työvoimakustannustilastojen laadunarvioinnin osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

1 artikla

ottaa huomioon ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista
rakennetilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 530/
1999 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

Laadunarviointiperusteet ja laatuselvityksen sisältö

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 530/1999 10 artiklassa tarkoitetut laadunarviointiperusteet ja laatuselvityksen sisältö on vahvistettu
tämän asetuksen liitteessä.

Asetuksen (EY) N:o 530/1999 11 artiklan mukaisesti
täytäntöönpanotoimet ovat tarpeen laadunarviointiperusteiden ja laatuselvityksen sisällön osalta.

Voimaantulo

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston
päätöksellä 89/382/ETY (2), Euratom perustetun tilastoohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2000.
Komission puolesta
Pedro SOLBES MIRA

Komission jäsen

(1) EYVL L 63, 12.3.1999, s. 6.
(2) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.
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LIITE
TYÖVOIMAKUSTANNUKSIA KOSKEVIEN TILASTOJEN LAADUNARVIOINTIPERUSTEET JA LAATUSELVITYKSEN SISÄLTÖ

SELVITYKSEN TOIMITTAMISAIKA
Laatuselvitys toimitetaan mieluimmin yhdessä tietojen kanssa, mutta viimeistään 24 kuukauden kuluttua sen viiteajanjakson päättymisestä, jolta tiedot on kerätty.
SIIRTYMÄKAUSI
Koska laatuselvitykset ovat uusi piirre Euroopan tilastojärjestelmässä, kansallisten tilastoviranomaisten on vähitellen
mukautettava välineensä, tietämyksensä ja voimavaransa tällaisen raportoinnin vaatimuksiin. Siitä syystä jäljempänä
esitetyssä laatuselvityksen sisällössä annetaan joitakin vaihtoehtoisia muuttujia käytettäväksi ensimmäisessä, viitevuoden
2000 työvoimakustannuksia koskevan tutkimuksen laatuselvityksessä. Valinnaisten kohtien soveltuvuutta ja käyttökelpoisuutta tarkastellaan jäsenvaltioiden toimittamien tietojen ja tilastotieteen yleisen kehityksen perusteella. Eurostatin ja
kansallisten tilastoviranomaisten pitäisi suorittaa tämä tarkastelu ennen seuraavaa tutkimusta, jotta voidaan päättää,
olisiko valinnaiset kohdat säilytettävä valinnaisina.
SOVELTAMISALA
Tietoja vaaditaan sikäli kuin asiaa koskevat neuvoston asetusten ja komission asetusten poikkeukset eivät sitä estä. Kyseiset
säädökset koskevat ansioita ja työvoimakustannuksia koskevia rakennetilastoja, työvoimatutkimusta, yritystoiminnan
rakennetilastoja ja kansantalouden tilinpitoa. Sama koskee valinnaisia piirteitä ja jaotteluja.
LAATUSELVITYKSEN AVULLA KERÄTYN TIEDON LEVITTÄMINEN
Laatukomponentit — käyttökelpoisuus, oikea-aikaisuus ja täsmällisyys, saatavuus ja selkeys sekä kattavuus — on tarkoitettu lähinnä Euroopan tilastojärjestelmän sisäiseen käyttöön.
Käyttäjien kannalta tärkeimmät komponentit ovat tarkkuus, vertailtavuus ja yhdenmukaisuus. Tiedot levitetään käyttäjille
tilastollisten tai menetelmiä koskevien asiakirjojen välityksellä.
SISÄLTÖ
Huom. Taulukot A, B ja C ja niihin liittyvät muuttujat (esimerkiksi A11, B1, D1 …) on määritelty ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 530/1999 täytäntöönpanosta
työvoimakustannuksia koskevien tietojen määrittelyn ja toimittamisen osalta 27 päivänä heinäkuuta 1999 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1726/1999 (1).
1.

Käyttökelpoisuus
Valinnainen kohta
— Tiivistelmä, joka sisältää käyttäjien kuvauksen, käyttäjien tarpeet ja niiden täyttymisen sekä tilastojen hyödyllisyyden käyttäjille.

2.

Tarkkuus

2.1

Otantavirheet

2.1.1

Todennäköisyysotanta

2.1.1.1 Tilastoharha
Valinnainen kohta
— Estimointimenetelmästä johtuva harha, kun se on mitattavissa.
2.1.1.2 Varianssi
— Variaatiokertoimet (2) taulukoiden A, B ja C rakenteen mukaan seuraavien muuttujien osalta:
— vuosittaiset työvoimakustannukset työntekijää kohti (D1/A11+A121+A131)
— työvoimakustannukset tuntia kohti (D1/B1).
(1) EYVL L 203, 3.8.1999, s. 28.
(2) Variaatiokerroin on estimaattorin varianssin neliöjuuren suhde odotusarvoon. Se arvioidaan määrittämällä otosvarianssin estimaatin
neliöjuuren suhde estimoituun arvoon. Otosvarianssin arvioinnissa on otettava huomioon otantamenetelmä.
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— Variaatiokertoimet taulukon A rakenteen mukaan seuraavien muuttujien osalta:
— B1 kaikkien palkansaajien tekemät työtunnit
— D1 palkansaajakorvaukset
— D11 palkat ja palkkiot (yhteensä).
— Varianssin estimointimenetelmät.
Valinnaiset kohdat
— Variaatiokertoimet taulukoiden B ja C rakenteen mukaan seuraavien muuttujien osalta:
— B1 kaikkien palkansaajien tekemät työtunnit
— D1 palkansaajakorvaukset
— D11 palkat ja palkkiot (yhteensä).
— Variaatiokertoimet taulukoiden A, B ja C rakenteen mukaan seuraavien muuttujien osalta:
— A1 palkansaajien kokonaismäärä
— A11+A121+A131 palkansaajien kokonaismäärä kokoaikavastaavuutena ilmoitettuna.
2.1.2

Muu kuin todennäköisyysotanta
Jos käytetään olemassa olevia lähteitä, joissa variaatiokertoimen laskeminen ei ole tarkoituksenmukaista, olisi sen
sijaan kuvailtava mahdolliset epätarkkuuksien syyt.

2.2

Muut kuin otantavirheet

2.2.1

Otantakehikkoon liittyvät virheet
— Tiedonkeruuseen liittyvien luokitteluvirheiden ja yli- tai alipeiton aiheuttamien pääasiallisten ongelmien (1)
kuvaus.
— Tällaisten mahdollisten virheiden käsittelymenetelmät.
Valinnaiset kohdat
— Ylipeittoaste, alipeittoaste ja luokitteluvirheaste otannan osituksen mukaisesti.
Vaaditut tiedot voidaan johtaa osittain rekisterin laatuselvityksestä.
Huom. Jos käytetään yksittäistä hallinnollista tietoa, samanlainen analyysi on suoritettava hallinnollisen viitetiedoston pohjalta.

2.2.2

Mittaus- ja käsittelyvirheet
— Käytetyt mittaus- ja käsittelyvirheiden (2) vähentämismenetelmät.
Valinnainen kohta
— Korjattujen tapausten määrä taulukon A vaatimien muuttujien osalta prosentteina tarkasteltavaan muuttujaan
vastauksen antaneista yksiköistä.
— Virheiden osuus tiedonsyötössä tai koodauksessa seuraavien muuttujien osalta:
— palkansaajien määrä
— palkat ja palkkiot
— toimialakoodi (NACE Rev. 1)
— alue (NUTS 1)
— Näiden osuuksien estimointimenetelmiä (3) koskevat huomautukset.

(1) Ylipeitto viittaa väärin luokiteltuihin yksiköihin, jotka kuuluvat itse asiassa tutkimuksen kattaman alan ulkopuolelle (esimerkiksi
paikallisen yksikön todellinen toimiala ei kuulu NACE Rev. 1:n pääluokkiin C—K) tai joita ei käytännössä ole olemassa.
Alipeitto viittaa perustamisen tai yksikköjen jakautumisen kautta syntyneisiin (uusiin) yksiköihin, jotka eivät kuulu kehikkoon, sekä
virheellisesti luokiteltuihin yksiköihin. Tiedot eivät kata harmaata taloutta.
Luokitteluvirhe viittaa kohdeperusjoukkoon kuuluvien yksikköjen väärään luokitteluun.
(2) Mittausvirheet ovat tiedonkeruun aikana tapahtuvia virheitä. Mittausvirheiden syitä on monia, esimerkiksi tiedonkeruuväline (kyselylomakkeen muoto), vastaaja, tietojärjestelmä, tiedonkeruumenetelmä ja haastattelija.
Käsittelyvirheet esiintyvät tiedonkeruun jälkeisissä toiminnoissa kuten tietojen syöttäminen, koodaus, manuaalinen syöttö, virheiden
etsiminen ja korjaaminen, painotus ja taulukointi.
(3) Virheprosentit voidaan mitata laadunvalvonnan perusmenetelmillä, esimerkiksi todentamalla käsitellyistä kyselylomakkeista poimitun
aliotoksen laatu (jotta tarkistetaan virhetaso joko tietoja syötettäessä tai kansallisten tilastolaitosten henkilökunnan tarkistaessa toimitettuja tietoja).
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2.2.3

Vastauskadon aiheuttamat virheet
— Yksikkövastausprosentit (1) koko otoksesta ja otannan osituksen mukaisesti jaoteltuna.
— Vastauskadon vaatimassa uudelleenpainotuksessa ja puuttuvien arvojen korvaamisessa käytettävien menetelmien kuvaus.
Huom. Jos käytetään yksittäistä hallinnollista tietoa, vastaamatta jättämisen sijasta merkitään hallinnollisen rekisterin tai tiedon puuttuminen.
Valinnaiset kohdat
— Erävastausprosentti kunkin muuttujan osalta. Luku on muuttujaa koskevien vastausten lukumäärän suhde
kohdeperusjoukkoon kuuluvien vastaajien määrään.
— Vastaamatta jättämisen syiden kuvaus ja vastaamatta jättämisen aiheuttama harha sellaisen kysymyksen
osalta, joka on kyselylomakkeen tärkeimpiä kysymyksiä.

2.2.4

Malleista johtuvat virheet
— Raportti (2) seuraavien mallien mahdollisesta käytöstä:
— verovuoden mukauttaminen kalenterivuoteen
— pienyritysten ottaminen huomioon
— hallinnollisista lähteistä ja tutkimuksista saadun tiedon yhdistäminen.
Huom. Jos käytetään yksittäistä hallinnollista tietoa, hallinnollisten käsitteiden ja tilastollisen käsitteen vastaavuus
on selitettävä.

3.

Oikea-aikaisuus ja täsmällisyys
— Tiedonkeruuseen liittyvät päivämäärät: esimerkiksi jäsenvaltioiden vastaajille asetettu lainmukainen määräpäivä; milloin kyselylomakkeet, muistutukset ja seurantalomakkeet lähetettiin; milloin kenttätyö tehtiin,
— tiedonkeruun jälkeiseen vaiheeseen liittyvät päivämäärät: esimerkiksi tietojen täydellisyyden, koodauksen ja
todennäköisyyden tarkistamisen aloitus- ja lopetuspäivät, laaduntarkistuksen (tulosten johdonmukaisuus) ja
tunnistettavuuden estämiseksi tarvittavien toimenpiteiden päivämäärät,
— julkaisemiseen liittyvät päivämäärät: esimerkiksi milloin alustavat ja yksityiskohtaiset tulokset laskettiin ja
levitettiin.
Huom. Täsmällisyys tietojen toimittamisessa Eurostatille arvioidaan sen perusteella, mitä asetuksessa säädetään
tietojen toimitusjaksoista ja -ajoista.

4.

Saatavuus ja selkeys
— kopio julkaisu(i)sta,
— tiedot siitä, onko otokseen kuuluville vastaajayksiköille lähetetty tuloksia, ja jos on, mitä tuloksia,
— tietojen levittämissuιιnnitelma (esimerkiksi kenelle tulokset lähetetään),
— kopio toimitettuihin tilastoihin liittyvistä menetelmää koskevista asiakirjoista.

5.

Vertailtavuus

5.1

Alueellinen vertailtavuus
— Jäsenvaltioiden ja Euroopan yhteisön käyttämien käsitteiden vertailu on esitettävä, erityisesti jos toimitetuissa
tuloksissa on eroja tilastoyksiköiden määrittelyn, perusjoukon, luokittelun ja muuttujien määrittelyn osalta.
Mahdollisuuksien mukaan erot on esitettävä määrällisesti.
Huom. Jos luokittelut ja yksiköt on saatu rekisteristä, näiden laatua koskevat tiedot on otettava rekisterin
laatuselvityksestä.

(1) Luku on kohdeperusjoukkoon kuuluvien vastaajien lukumäärän suhde valitulle joukolle lähetettyjen kyselykaavakkeiden määrään.
(2) Raportissa olisi selostettava esimerkiksi kyseisten mallien valintamenettely (toisin sanoen miksi juuri kyseinen malli on valittu vaihtoehtoisten mallien sijasta), tarvittaessa vastaaviin estimaatteihin liittyvät arviointivirheet, mallin perustana olevien oletusten todentamismenettely, mallin ennustavuuden testaaminen käyttämällä aiempia tietoja, mallin avulla saatujen tulosten vertaaminen muihin
vastaaviin tiedonlähteisiin, aineiston tutkiminen eri näkökulmista, parametrien estimointimallin herkkyyden testaaminen, malliin
syötettyjen tietojen validointi.
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Vertailtavuus eri aikoina
— Määritelmien, kattavuuden tai menetelmien muutosten kuvaus ja, mikäli mahdollista, mahdollisten merkittävien muutosten vaikutusten arviointi.

6.

Yhdenmukaisuus
Huom. Tämän tekijän avulla pyritään kahteen tavoitteeseen: tiedottamaan käyttäjille eroista, joita on eri lähteissä
käytetyissä käsitteissä niiden muuttujien kohdalla, jotka ovat hyvin lähellä toisiaan ja joista käytetään
yleensä samaa nimeä tilastojulkaisuissa, ja lisäksi pyritään tarjoamaan käyttäjille tietoa, jotta voidaan
arvioida, miten siirtyä käsitteestä toiseen. Toisena tavoitteena on tarkistaa, että käsitteiden osalta periaatteessa melko yhdenmukaiset tilastot antavat vertailukelpoista tietoa samasta perusjoukosta. Kun nämä
tavoitteet otetaan huomioon, Eurostatille toimitettuja työvoimakustannustilastoja ja muita tilastoja olisi
verrattava sopivilla suhdeluvuilla, joissa käytetään kansallisia käsitteitä ja mittoja. Esimerkiksi työvoimatutkimuksessa työllisyyden määritelmä on melko erilainen: siinä mitataan kansalaisten työllisyyttä, kun
taas työvoimakustannustutkimuksessa kyse on työllisyydestä valtion alueella, mikä on käsitteenä johdonmukainen kansantalouden tilinpidon ja yritystilastojen kanssa. Vertailussa on otettava huomioon myös se,
että työvoimakustannustilastot perustuvat yli yhdeksän henkeä työllistävien yritysten tietoihin.

6.1

Yhdenmukaisuus työvoimatutkimukseen perustuvien tilastojen kanssa
Valinnainen kohta
— Kummassakin lähteessä esiintyvien pääasiallisten erojen selitykset seuraavien suhteiden osalta: kokoaikaisten
palkansaajien määrän suhde osa-aikaisten palkansaajien määrään; osa-aikaisten palkansaajien keskimäärin
tekemien työtuntien suhde kokoaikaisten palkansaajien keskimäärin tekemiin työtunteihin. Toimialoihin
jaettu (NACE Rev. 1, pääluokat C—K) lähestymistapa olisi hyödyllinen. Kummankin lähteen tarkkuus ja
käsitteet on otettava huomioon.

6.2

Yhdenmukaisuus yritystoiminnan rakennetilastojen kanssa
Yritystoiminnan rakennetilastoja koskevaa asetusta (1) sovelletaan kaikkiin markkinatoimintoihin NACE Rev. 1:n
pääluokissa C—K ja M—O.
Näiden kahden lähteen lähimmistä käsitteistä on tiivistelmä seuraavassa taulukossa:
Työvoimakustannustutkimus

Yritystoiminnan rakennetutkimus

Sarja

Alueelliset tiedot

Vuosittaiset aluetilastot

Tilastoyksikkö

Paikallinen yksikkö

Paikallinen yksikkö

Katettavat toimialat

NACE Rev. 1:n pääluokat C—K
lukuun ottamatta pääluokkaa J

NACE Rev. 1:n pääluokat C—K lukuun
ottamatta pääluokkaa J

Ominaisuustiedot

D11 Palkat ja palkkiot
E1 Paikallisten yksiköiden määrä
perusjoukossa

13 32 0 Palkat ja palkkiot
11 21 0 Paikallisten yksiköiden määrä

Toimialaluokitus

NACE Rev. 1, kaksinumerotaso

NACE Rev. 1, kaksinumerotaso

Alueluokitus

NUTS 1

NUTS 1

— Näiden muuttujien pääasiallisten erojen selitykset ottaen huomioon kunkin lähteen tarkkuus ja käsitteet
(jaettuna NACE Rev. 1 -luokkiin). Ristiintaulukointi vaihtoehtoisesti NUTS 1:n ja laajojen NACE Rev. 1
-luokkien (C—D—E, F, G—H, I—J—K) mukaan.
(1) EYVL L 14, 17.1.1997.
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Valinnaiset kohdat
Muista vertailtavissa olevista tilaston osista on tiivistelmä seuraavassa taulukossa
Työvoimakustannustutkimus

Yritystoiminnan rakennetutkimus

Sarja

Taulukko B: Yrityskokoluokittain
eritellyt kansalliset tiedot

Vuosittaiset yritystilastot kokoluokittain

Tilastoyksikkö

Paikallinen yksikkö

Yritys

Katettavat toimialat

NACE Rev. 1:n pääluokat C—E

NACE Rev. 1:n pääluokat C—E

Ominaisuustiedot

A1 Palkansaajien kokonaismäärä
B1 Kaikkien palkansaajien tekemät
työtunnit
D11 Palkat ja palkkiot
D12 Työnantajan sosiaaliturvamaksut

16 13 0 Palkansaajien määrä
16 15 0 Palkansaajien tekemät
työtunnit
13 32 0 Palkat ja palkkiot
13 33 0 Sosiaaliturvamaksut

Toimialaluokitus

NACE Rev. 1, kaksinumerotaso

NACE Rev. 1, kaksinumerotaso

Kokoluokkakohtainen
jaottelu

Alle 10 työntekijää (*), 10—49, 50—
249, 250—499, 500—999, 1 000 +

Työntekijöiden määrä: alle 10 työntekijää, 10—49, 50—249, 250—499,
500—999, 1 000 +

(*) Ei sovellettavissa vuoden 2000 tutkimuksissa.

— Pääasiallisten erojen selitykset ottaen huomioon kunkin tilaston tarkkuus ja käsitteiden erot. Kyseiset vertailut
voitaisiin ristiintaulukoida yrityksen kokoluokkien ja laajojen NACE Rev. 1 -luokkien mukaan.
6.3

Yhdenmukaisuus kansantalouden tilinpidon kanssa
Kummankin lähteen lähimmistä käsitteistä on tiivistelmä seuraavassa taulukossa
Työvoimakustannustutkimus

Kansantalouden tilinpito

Sarja

Taulukko: A: Kansalliset tiedot

Taulukko 3: Toimialakohtaiset taulukot
— vuosittainen (*)

Katettavat toimialat

NACE Rev. 1 pääluokat C—O

NACE Rev. 1:n pääluokat C—O

Ominaisuustiedot

A1 Palkansaajien kokonaismäärä
B1 Kaikkien palkansaajien tekemät
työtunnit
D1 Palkansaajakorvaukset
D11 Palkat ja palkkiot

Palkansaajat
Tehdyt työtunnit (**)
D1 Palkansaajakorvaukset
D11 Palkat ja palkkiot

Toimialaluokitus

NACE Rev. 1, pääluokka

NACE Rev. 1, pääluokka

(*) Eurostat (1997) ESA 95, Tiedonsiirto-ohjelma.
(**) Mikäli saatavissa.

— Pääasiallisten erojen selitykset ottaen huomioon käsitteiden ja kattavuuden erot ja, mikäli mahdollista, kunkin
tilaston tarkkuus.
— Maininta siitä, miten työvoimakustannustutkimusta on käytetty kansantalouden tilinpidon lähteenä.
7.

Tietojen täydellisyys
— Luettelo asetuksessa edellytetyistä muuttujista ja/tai jaotteluista, jotka eivät ole saatavilla ja niiden puuttumisen
syyt.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 453/2000,
annettu 28 päivänä helmikuuta 2000,
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille
hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä
yksityiskohtaisista säännöistä.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi 15 päivänä kesäkuuta
1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 (1),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2348/96 (2), ja erityisesti sen 3 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 1601/92 3 artiklan mukaan Kanariansaarten riisintarpeen täyttyminen määrien, hinnan ja
laadun osalta taataan hankkimalla yhteisöstä peräisin
olevaa riisiä sellaisin myyntiehdoin, jotka vastaavat tuontimaksusta vapautusta, mikä tarkoittaa tuen myöntämistä yhteisöstä peräisin oleville toimituksille. Tämän
tuen vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti
eri hankintalähteiden kustannukset ja erityisesti kolmansiin maihin suunnatussa viennissä käytetyt hinnat.
Komission asetuksessa (EY) N:o 2790/94 (3),
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
1620/1999 (4), säädetään Kanariansaarten
maataloustuotteiden, riisi mukaan lukien,

sellaisena
(EY) N:o
tiettyjen
erityisen

(3)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta
riisialan markkinoiden nykyiseen tilanteeseen ja erityisesti näiden tuotteiden noteerauksiin tai hintoihin
yhteisön Euroopan puoleisessa osassa ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että Kanariansaarten hankintatuki
vahvistetaan liitteessä esitettyjen määrien mukaiseksi.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 1601/92 3 artiklan mukaan tukien määrät
yhteisöstä peräisin olevan riisin toimittamiseksi Kanariansaarten erityisen hankintajärjestelmän mukaisesti vahvistetaan
tämän asetuksen liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

173,
320,
296,
192,

27.6.1992, s. 13.
11.12.1996, s. 1.
17.11.1994, s. 23.
24.7.1999, s. 19.
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LIITE
yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamista Kanariansaarille koskevien tukien määristä 28
päivänä helmikuuta 2000 annettuun komission asetukseen
(EUR/t)
Tavaran kuvaus
(CN-koodi)

kokonaan hiottu riisi
(1006 30)
rikkoutuneet riisinjyvät
(1006 40)

Tuen määrä

159,00
35,00
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 454/2000,
annettu 28 päivänä helmikuuta 2000,
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan
riisituotteiden hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta 16 päivänä heinäkuuta 1992
annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1983/92 (5),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1683/94 (6).

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi 15 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1600/
92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 562/98 (2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

(3)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta
riisialan markkinoiden nykyiseen tilanteeseen ja erityisesti näiden tuotteiden noteerauksiin tai hintoihin
yhteisön Euroopan puoleisessa osassa ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että Azorien ja Madeiran hankintatuki
vahvistetaan liitteessä esitettyjen määrien mukaiseksi.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 1600/92 10 artiklan mukaan
Azorien ja Madeiran riisintarpeen täyttyminen määrien,
hinnan ja laadun osalta taataan hankkimalla yhteisöstä
peräisin olevaa riisiä sellaisin myyntiehdoin, jotka
vastaavat tuontimaksusta vapautusta, mikä tarkoittaa
tuen myöntämistä yhteisöstä peräisin oleville toimituksille. Tämän tuen vahvistamisessa on otettava huomioon
erityisesti eri hankintalähteiden kustannukset ja erityisesti kolmansiin maihin suunnatussa viennissä käytetyt
hinnat.
Komission asetuksessa (ETY) N:o 1696/92 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o
2596/93 (4), säädetään Azorien ja Madeiran tiettyjen
maataloustuotteiden, riisi mukaan lukien, erityisen
hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä
yksityiskohtaisista säännöistä. Edellä mainitun asetuksen
säännöksiä täydentävät tai niistä poikkeavat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan Azorien ja Madeiran erityisen

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 1600/92 10 artiklan mukaan tukien
määrät yhteisöstä peräisin olevan riisin toimittamiseksi Azorien
ja Madeiran erityisen hankintajärjestelmän mukaisesti
vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

173, 27.6.1992, s. 1.
76, 13.3.1998, s. 6.
179, 1.7.1992, s. 6.
238, 23.9.1993, s. 24.

(5) EYVL L 198, 17.7.1992, s. 37.
(6) EYVL L 178, 12.7.1994, s. 53.
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LIITE
yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamista Azoreille ja Madeiraan koskevien tukien määristä 28
päivänä helmikuuta 2000 annettuun komission asetukseen
(EUR/t)
Tuen määrä
Tavaran kuvaus
(CN-koodi)

kokonaan hiottu riisi
(1006 30)

Määräpaikka
Azorit

Madeira

159,00

159,00
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 455/2000,
annettu 28 päivänä helmikuuta 2000,
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavista tuen määristä
kuukausien markkinatilannetta ei ole mahdollista vielä
varmuudella arvioida.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(5)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän
vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat
vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta
suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava suojatoimenpiteitä estämättä silti pitkän aikavälin
sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen
niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta
käytetään, on toimenpide, jolla kyseisten eri tavoitteiden
saavuttaminen mahdollistetaan.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohdan b
alakohdassa säädetään, että jos asetuksen 4 artiklan 5
kohdan a alakohdassa tarkoitettua todistusta ei toimiteta,
alennettu vientituki on säädettävä ottaen huomioon
tuotantotuen määrä, jota sovelletaan neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1010/86 (4), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o
1148/98 (5), mukaisesti kyseiselle perustuotteelle tuotteen oletettuna valmistusajankohtana.

(7)

On varmistettava jatkossakin varojen tiukka hallinnointi
ottaen huomioon menoarvot ja varojen saatavuus.

(8)

Sokerin hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa
puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13
päivänä syyskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2038/1999 (1), ja erityisesti sen 18 artiklan 5 kohdan a
alakohdan ja 15 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2038/1999 18 artiklan 1 ja 2
kohdan mukaisesti voidaan kyseisen asetuksen 1 artiklan
1 kohdan a, c, d, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen
tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön
hintojen välinen erotus kattaa vientituella, jos kyseiset
tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä mainittuina
tavaroina. Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen
kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän
vahvistamisperusteista 30 päivänä toukokuuta 1994
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1222/94 (2),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 238/2000 (3), täsmennetään kyseisistä tuotteista
ne, joille olisi vahvistettava niitä asetuksen (EY) N:o
2038/1999 liitteessä I mainittuina tavaroina vietäessä
sovellettava tuen määrä.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
(2)

Asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuen määrä on vahvistettava kuukausittain 100
kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2038/1999 18 artiklan 3 kohdassa
samoin kuin Uruguayn kierroksen monenvälisten
neuvottelujen osana tehdyn maataloutta koskevan sopimuksen 11 artiklassa määrätään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla
suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan
vietäessä sovellettava tuki.

(4)

Tässä asetuksessa vahvistettujen tukien määrien osalta
voidaan käyttää ennakkovahvistusta, sillä tulevien

( ) EYVL L 252, 25.9.1999, s. 1.
(2) EYVL L 136, 31.5.1994, s. 5.
(3) EYVL L 24, 29.1.2000, s. 45.

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1222/94 liitteessä A esitettyihin ja
asetuksen (EY) N:o 2038/1999 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY)
N:o 2038/1999 liitteessä I mainittuina tavaroina, sovellettavat
tuen määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä ilmoitetun
suuruisiksi.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

1

(4) EYVL L 94, 9.4.1986, s. 9.
(5) EYVL L 159, 3.6.1998, s. 38.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2000.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

LIITE
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 28 päivänä helmikuuta 2000 annettuun komission asetukseen
Tuen määrä EUR/100 kg
Tuote

tuen
ennakkovahvistusta
käytettäessä

muissa tapauksissa

Valkoinen sokeri:
— asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohdan b
alakohdan mukaisesti
— kaikissa muissa tapauksissa

1,27

1,27

46,99

46,99
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 456/2000,
annettu 28 päivänä helmikuuta 2000,
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin
sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 12 artiklan 1 kohdan
mukaan yhteisössä tuotetulle ja kaseiiniksi muutetulle
rasvattomalle maidolle myönnetään tukea, jos tämä
maito ja tästä maidosta valmistettu kaseiini täyttävät
tietyt edellytykset.

(5)

Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden
valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle
myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2571/97 (4),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 494/1999 (5), sallitaan voin ja kerman toimittaminen alennettuun hintaan tiettyjä tavaroita valmistaville
laitoksille.

(6)

On varmistettava jatkossakin varojen tiukka hallinnointi
ottaen huomioon menoarviot ja varojen saatavuus.

(7)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole
antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 15 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), ja erityisesti sen 31 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdan
mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan a–e ja g kohdassa
tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden ja
yhteisön markkinoiden hintojen ero voidaan kattaa vientituella. Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I
kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän
vahvistamisperusteista 30 päivänä toukokuuta 1994
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1222/94 (2),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 238/2000 (3), määritellään tuotteet, joille olisi
vahvistettava niiden vientiin asetuksen (EY) N:o 1255/
1999 liitteessä lueteltuina tavaroina sovellettava tuen
määrä.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

(2)

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta on vahvistettava
kullekin kuukaudelle.

Asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 3 kohdassa
säädetään, että tuen määrän vahvistamiseksi on tarvittaessa otettava huomioon kaikissa jäsenvaltioissa
mainitun asetuksen liitteessä A lueteltujen perustuotteiden tai niihin rinnastettavien tuotteiden osalta sovellettava tuotantotuki, avustukset tai muut vaikutukseltaan
vastaavat toimenpiteet kyseisen alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen säännösten mukaisesti.

( ) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48.
(2) EYVL L 136, 31.5.1994, s. 5.
(3) EYVL L 24, 29.1.2000, s. 45.

1.
Asetuksen (EY) N:o 1222/94 liitteessä A ja asetuksen (EY)
N:o 1255/1999 1 artiklassa tarkoitettuihin perustuotteisiin,
jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä lueteltuina tavaroina, sovellettavat vientituen määrät vahvistetaan
liitteen mukaisesti.
2.
Tuen määrää ei vahvisteta niille edellisessä kohdassa
tarkoitetuille tuotteille, joita ei mainita liitteessä.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

1

(4) EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3.
(5) EYVL L 59, 6.3.1999, s. 17.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2000.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

LIITE
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien
tukien vahvistamisesta 28 päivänä helmikuuta 2000 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

ex 0402 10 19

Tavaroiden kuvaus

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (TJ 2):
a) vietäessä CN-koodiin 3501 kuuluvia tavaroita
b) vietäessä muita tavaroita

ex 0402 21 19

—
72,58

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus 26 painoprosenttia (TJ 3):
a) vietäessä TJ 3:n kaltaisina tuotteina voita tai kermaa sisältäviä tavaroita
alennetulla hinnalla asetuksen (EY) N:o 2571/97 mukaisesti
b) vietäessä muita tavaroita

ex 0405 10

Tuen määrä

75,06
104,10

Voi, jossa on rasvaa 82 painoprosenttia (TJ 6):
a) vietäessä alennetulla hinnalla toimitettua voita tai kermaa sisältäviä tavaroita,
jotka on valmistettu asetuksessa (EY) N:o 2571/97 annettujen edellytysten
mukaisesti

67,35

b) vietäessä CN-koodiin 2106 90 98 kuuluvia tavaroita, joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 40 painoprosenttia

169,60

c) vietäessä muita tavaroita

162,35
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO

NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 25 päivänä helmikuuta 2000,
merentakaisten maiden ja alueiden assosioinnista Euroopan yhteisöön tehdyn päätöksen 91/
482/ETY voimassaolon jatkamisesta
(2000/169/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon päätöksen 91/482/ETY (1) ja erityisesti sen 240 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
Kunnes uusi merentakaisten maiden ja alueiden assosioinnista Euroopan yhteisöön tehtävä neuvoston
päätös tulee voimaan, on syytä jatkaa päätöksen 91/482/ETY säännösten soveltamista uuden päätöksen
voimaantuloon mutta korkeintaan 28 päivään helmikuuta 2001 asti,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätöksen 91/482/ETY 240 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.

Tätä päätöstä sovelletaan 28 päivään helmikuuta 2001 asti.”
2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 29 päivästä helmikuuta 2000.
Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2000.
Neuvoston puolesta
J. GAMA

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 263, 19.9.1991, s. 1, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 97/803/EY (EYVL L 329,
29.11.1997, s. 50).
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KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 14 päivänä helmikuuta 2000,
sellaisten kolmansien maiden luettelosta, joista kalastustuotteiden tuonti ihmisravinnoksi on
sallittua, tehdyn päätöksen 97/296/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 367)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/170/EY)
tuontia kyseisestä maasta voida sallia, minkä vuoksi se
olisi poistettava luettelosta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sellaisten kolmannen maan laitosten väliaikaisten luetteloiden laatimista siirtymäkauden ajaksi koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä, joista jäsenvaltioilla on lupa
tuoda tiettyjä eläintuotteita, kalastustuotteita ja eläiviä simpukoita 22 päivänä kesäkuuta 1995 tehdyn neuvoston päätöksen
95/408/EY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
päätöksellä 98/603/EY (2), ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan
ja 7 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

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

Komission päätöksessä 97/296/EY (3), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna päätöksellä 2000/88/EY (4),
luetellaan maat ja alueet, joista kalastustuotteiden tuonti
ihmisravinnoksi on sallittua. Liitteessä olevassa I osassa
luetellaan erityisen päätöksen soveltamisalaan kuuluvat
maat ja alueet ja II osassa ne, joita koskee päätöksen
95/408/EY 2 artiklan 2 kohta.
Kap Verdeen tehdyn tarkastusmatkan aikana havaitut
vakavat puutteet osoittavat, ettei kalastustuotteiden

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

243, 11.10.1995, s. 17.
289, 28.10.1998, s. 36.
122, 14.5.1997, s. 21.
26, 2.2.2000, s. 47.

(3)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan päätöksen 97/296/EY liite tämän päätöksen liitteellä.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 2000.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE
Luettelo maista ja alueista, joista kaikkien kalastustuotteiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua
I Maat ja alueet, joita koskee neuvoston direktiivin 91/493/ETY mukainen erityinen päätös
AL
AR
AU
BD
BR
CA
CI
CL
CN
CO
CU
EC
EE
FK
FO
GH
GM

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Albania
Argentiina
Australia
Bangladesh
Brasilia
Kanada
Norsunluurannikko
Chile
Kiina
Kolumbia
Kuuba
Ecuador
Viro
Falklandinsaaret
Färsaaret
Ghana
Gambia

GT
ID
IN
JP
KR
LT
LV
MA
MG
MR
MU
MV
MX
MY
NG
NZ
OM

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Guatemala
Indonesia
Intia
Japani
Etelä-Korea
Liettua
Latvia
Marokko
Madagaskar
Mauritania
Mauritius
Malediivit
Meksiko
Malesia
Nigeria
Uusi-Seelanti
Oman

PA
PE
PH
PK
RU
SC
SG
SN
TH
TN
TW
TZ
UY
VN
YE
ZA

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Panama
Peru
Filippiinit
Pakistan
Venäjä
Seychellit
Singapore
Senegal
Thaimaa
Tunisia
Taiwan
Tansania
Uruguay
Vietnam
Jemen
Etelä-Afrikka

II Maat ja alueet, jotka täyttävät neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 2 kohdan vaatimukset
AO
AG
AN
AZ
BJ
BS
BY
BZ
CH
CM
CR
CY
CZ
DZ
ER
FJ
GA
GD

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Angola
Antigua ja Barbuda (1)
Alankomaiden Antillit
Azerbaidžan (2)
Benin
Bahama
Valko-Venäjä
Belize
Sveitsi
Kamerun
Costa Rica
Kypros
Tšekki
Algeria
Eritrea
Fidži
Gabon
Grenada

GL
GN
HK
HN
HR
HU
IL
IR
JM
KE
LK
MM
MT
MZ
NA
NC
NI
PF

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Grönlanti
Guinea
Hongkong
Honduras
Kroatia
Unkari (3)
Israel
Iran
Jamaika
Kenia
Sri Lanka
Myanmar
Malta
Mosambik
Namibia
Uusi-Kaledonia
Nicaragua
Ranskan Polynesia

(1) Ainoastaan tuoreen kalan tuonti sallittu.
(2) Ainoastaan kaviaarin tuonti sallittu.
(3) Ainoastaan suoraan ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien eläinten tuonti sallittu.

PG
PL
PM
RO
SB
SH
SI
SR
TG
TR
UG
US
VC

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Papua Uusi-Guinea
Puola
Saint-Pierre ja Miquelon
Romania
Salomoninsaaret
Saint Helena
Slovenia
Surinam
Togo
Turkki
Uganda
Amerikan yhdysvallat
Saint Vincent ja
Grenadiinit
VE — Venezuela
ZW — Zimbabwe
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 16 päivänä helmikuuta 2000,
Itävallassa hyväksyttyjä kalanviljelylaitoksia koskevasta luettelosta
(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 375)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/171/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Tämän vuoksi kyseinen viljelylaitos voi saada hyväksytyn viljelylaitoksen aseman hyväksymättömällä
alueella.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä
saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28
päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/
67/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/45/EY (2), ja erityisesti sen 6 artiklan,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

1 artikla

Jäsenvaltiot voivat saada tarttuvan vertamuodostuvan
kudoksen kuolion (IHN) ja kirjolohen verenvuotoseptikemian (VHS) osalta hyväksymättömillä alueilla sijaitseville kalanviljelylaitoksille eräistä kalataudeista vapaan
hyväksytyn kalanviljelylaitoksen aseman.

Hyväksytään liitteessä mainittu kalanviljelylaitos IHN:n ja
VHS:n osalta hyväksymättömällä alueella sijaitsevaksi hyväksytyksi kalanviljelylaitokseksi.

Itävalta toimitti komissiolle perustelut, jotta yksi hyväksymättömällä alueella sijaitseva kalanviljelylaitos saisi
hyväksytyn kalanviljelylaitoksen aseman IHN:n ja VHS:n
osalta, sekä kansalliset säännökset, joilla taataan, että
hyväksytyn aseman ylläpitämistä koskevia sääntöjä
noudatetaan.

(3)

Komissio ja jäsenvaltiot tutkivat Itävallan toimittamat
perustelut kyseisen viljelylaitoksen osalta.

(4)

Tutkimusten perusteella viljelylaitos täyttää kaikki direktiivin 91/67/ETY 6 artiklassa säädetyt vaatimukset.

2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 2000.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

LIITE
ITÄVALLASSA IHN:N JA VHS:N OSALTA HYVÄKSYTYT KALANVILJELYLAITOKSET
Alois Köttl
Forellenzucht Alois Köttl
A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

(1) EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1.
(2) EYVL L 189, 3.7.1998, s. 12.
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 16 päivänä helmikuuta 2000,
Ranskassa hyväksyttyjä kalanviljelytiloja koskevan luettelon vahvistamisesta annetun päätöksen
95/473/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 377)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/172/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita
markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/45/EY (2), ja erityisesti sen 6 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Jäsenvaltiot voivat saada tietyistä kalataudeista vapaan hyväksytyn kalanviljelytilan aseman sellaisilla
vyöhykkeillä sijaitseville tiloille, joita ei ole hyväksytty vertamuodostavan kudoksen kuolion ja
verenvuotoseptikemian osalta.

(2)

Ranskassa hyväksyttyjä kalanviljelytiloja koskeva luettelo vahvistettiin komission päätöksessä 95/
473/EY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 1999/556/EY (4).

(3)

Ranska on toimittanut komissiolle todisteita saadakseen hyväksytyn kalanviljelytilan aseman sellaisilla vyöhykkeillä sijaitseville muille tiloille, joita ei ole hyväksytty vertamuodostavan kudoksen
kuolion ja verenvuotoseptikemian osalta, ja esittänyt kansallisia säädöksiä, joilla varmistetaan
jatkuvaa hyväksyntää koskevien sääntöjen nouidattaminen.

(4)

Komissio ja jäsenvaltiot ovat tutkineet Ranskan kyseessä olevista tiloista toimittamia todisteita.

(5)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että kyseiset tilat täyttävät direktiivin 91/67/ETY 6 artiklassa säädetyt
edellytykset.

(6)

Tämän vuoksi kyseisille tiloille olisi myönnettävä hyväksymättömällä vyöhykkeellä sijaitsevan hyväksytyn tilan aseman.

(7)

Kyseiset tilat olisi lisättävä hyväksyttyjen tilojen luetteloon.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan päätöksen 95/473/ETY liite tämän päätöksen liitteellä.
(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

46, 19.2.1991, s. 1.
189, 3.7.1998, s. 12.
269, 11.11.1995, s. 31.
211, 11.8.1999, s. 50.
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2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 2000.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

29. 2. 2000
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LIITE
VERTAMUODOSTAVAN KUDOKSEN KUOLION JA VERENVUOTOSEPTIKEMIAN OSALTA HYVÄKSYTYT
RANSKAN KALANVILJELYTILAT
1. ADOUR-GARONNE
— Pisciculture de Sarrance
64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)
— Pisciculture des Sources
12540 Cornus (Aveyron)
— Pisciculture de Pissos
40410 Pissos (Landes)
— Pisciculture de Tambareau
40000 Mont-de-Marsan (Landes)
— Pisciculture ”Les Fontaines d'Escot”
64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)
— Pisciculture de la Forge
47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)
2. ARTOIS-PICARDIE
— Pisciculture du Moulin-du-Roy
62156 Rémy (Pas-de-Calais)
— Pisciculture du Bléquin
62380 Séninghem (Pas-de-Calais)
— Pisciculture de Sangheen
62102 Calais (Pas-de-Calais)
3. LOIRE-BRETAGNE
— SCEA ”Truites du lac de Cartravers”
Bois-Boscher
22460 Merleac (Côtes-d'Armor)
— Pisciculture du Thélohier
35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)
— Pisciculture de Plainville
28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)
4. RHIN-MEUSE
— Pisciculture du ruisseau de Dompierre
55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)
— Pisciculture de la source de la Deüe
55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)
5. SEINE-NORMANDIE
— Pisciculture du Vaucheron
55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)
6. RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE
— Pisciculture Charles Murgat
Les Fontaines
38270 Beaufort (Isère)
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 16 päivänä helmikuuta 2000,
Saksassa hyväksyttyjä kalanviljelytiloja koskevan luettelon vahvistamisesta tehdyn päätöksen 95/
124/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 378)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/173/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä
saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28
päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/
67/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/45/EY (2), ja erityisesti sen 6 artiklan,

(6)

Sen vuoksi näille tiloille voidaan myöntää hyväksymättömällä alueella sijaitsevan hyväksytyn tilan asema.

(7)

Kyseiset tilat olisi lisättävä luetteloon jo hyväksytyistä
kalanviljelytiloista.

(8)

Saksa ilmoitti 15 päivänä syyskuuta 1999 päivätyllä
kirjeellä komissiolle, että Thüringenissä sijaitseva Hattopniminen tila, joka mainitaan päätöksen 95/124/EY liitteessä, on lopettanut toimintansa.

(9)

Tämä tila olisi sen vuoksi poistettava hyväksyttyjen
tilojen luettelosta.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Jäsenvaltiot voivat saada tarttuvan vertamuodostavan
kudoksen kuolion (IHN) ja kirjolohen verenvuotoseptikemian (VHS) osalta hyväksymättömillä alueilla sijaitseville kalanviljelytiloille IHN:stä ja VHS:tä vapaan hyväksytyn kalanviljelytilan aseman.
Saksassa hyväksyttyjen kalanviljelytilojen luettelo
vahvistetaan komission päätöksessä 95/124/EY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 1999/
521/EY (4).
Saksa on 17 päivänä syyskuuta 1999 päivätyllä kirjeellä
toimittanut komissiolle perusteet IHN:n ja VHS:n osalta
hyväksymättömällä alueella sijaitsevan hyväksytyn kalanviljelytilan aseman myöntämiseksi eräille Niedersachsenissa ja Baden-Württembergissä sijaitseville kalanvilelytiloille, sekä kansalliset säännökset, jotka takaavat hyväksytyn aseman ylläpitoa koskevien sääntöjen noudattamisen.

(4)

Komissio ja jäsenvaltiot ovat tutkineet Saksan toimittamat perusteet kunkin tilan osalta.

(5)

Tästä tutkinnasta käy ilmi, että kyseiset tilat täyttävät
kaikki direktiivin 91/67/ETY 6 artiklassa säädetyt vaatimukset.

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

46, 19.2.1991, s. 1.
189, 3.7.1998, s. 12.
84, 14.4.1995, s. 6.
199, 30.7.1999, s. 73.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan päätöksen 95/124/ETY liite tämän päätöksen liitteellä.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 2000.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

29. 2. 2000

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

LIITE
I NIEDERSACHSENISSA SIJAITSEVAT TILAT
1. Jochen Moeller
Fischzucht Harkenbleck
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

5. Ingeborg Riggert-Schlumbohm
Forellenzucht W. Riggert
D-29465 Schnega

2. Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen
(ainoastaan hautomo)
D-37586 Dassel

6. Volker Buchtmann
Fischzucht Nordbach
D-21441 Garstedt

3. Dr. R. Rosengarten
Forellenzucht Sieben Quellen
D-49124 Georgsmarienhütte

7. Sven Kramer
Forellenzucht Kaierde
D-31073 Delligsen

4. Klaus Kröger
Fischzucht Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme

8. Hans-Peter Klusak
Fischzucht Grönegau
D-49328 Melle
II THÜRINGENISSÄ SIJAITSEVAT TILAT

1. Firma Tautenhahn
D-98646 Trostadt

4. Fischzucht Kindelbrück GmbH
D-99638 Kindelbrück

2. Thüringer Forstamt Leinefelde
Fischzucht Worbis
D-37327 Leinefelde

5. Forellenhof Wichmar
D-07774 Wichmar
6. Reinhardt Strecker
Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt

3. Fischzucht Salza GmbH
D-99734 Nordhausen-Salza

III BADEN-WÜRTTEMBERGISSÄ SIJAITSEVAT TILAT
1. Heiner Feldmann
Riedlingen/Neufra
D-88630 Pfullendorf

10. Reinhard Lenz
Forsthaus, Gaimühle
D-64759 Sensbachtal

2. Walter Dietmayer
Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen
D-72501 Gammertingen

11. Peter Hofer
Sulzbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

3. Heiner Feldmann
Bad Waldsee
D-88630 Pfullendorf

12. Stephan Hofer
Oberer Lautenbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

4. Heiner Feldmann
Bergatreute
D-88630 Pfullendorf

13. Stephan Hofer
Unterer Lautenbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

5. Oliver Fricke
Anlage Wuchzenhofen, Boschenmühle
D-87764 Mariasteinbach Legau 13 1/2

14. Stephan Hofer
Schelklingen
D-78727 Aistaig/Oberndorf

6. Peter Schmaus
Fischzucht Schmaus, Steinental
D-88410 Steinental/Hauerz

15. Hubert Schuppert
Brutanlage: Obere Fischzucht
Mastanlage: Untere Fischzucht
D-88454 Unteressendorf

7. Josef Schnetz
Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell

16. Johannes Dreier
Brunnentobel
D-88299 Leutkich/Hebrazhofen

8. Erwin Steinhart
Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen
D-72513 Hettingen

17. Peter Störk
Wagenhausen
D-88348 Saulgau

9. Hugo Strobel
Quellwasseranlage Otterswang, Sägmühle
D-72505 Hausen am Andelsbach

18. Erwin Steinhart
Geislingen/St.
D-73312 Geislingen/St.
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19. Joachim Schindler
Forellenzucht Lohmühle
D-72275 Alpirsbach

30. Meinrad Nuber
Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen

20. Heribert Wolf
Forellenzucht Sohnius
D-72160 Horb-Diessen

31. Anton Spieß
Höhmühle
D-88353 Kißleg
32. Karl Servay
Osterhofen
D-88339 Bad Waldsee

21. Claus Lehr
Forellenzucht Reinerzau
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

33. Kreissportfischereiverein Biberach
Warthausen
D-88400 Biberach

22. Hugo Hager
Bruthausanlage
D-88639 Walbertsweiler

34. Hans Schmutz
Gossenzugen
D-89155 Erbach

23. Hugo Hager
Waldanlage
D-88639 Walbertsweiler

35. Reinhard Rösch
Haigerach
D-77723 Gengenbach

24. Gumpper und Stöll GmbH
Forellenhof Rössle, Honau
D-72805 Liechtenstein

36. Harald Tress
Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen

25. Ulrich Ibele
Pfrungen
D-88271 Pfrungen
26. Hans Schmutz
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)
D-89155 Erbach
27. Wilhelm Drafehn
Obersimonswald
D-77960 Seelbach

37. Alfred Tröndle
Tiefenstein
D-79774 Albbruck
38. Alfred Tröndle
Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen
39. Peter Hofer
Schenkenbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

28. Wilhelm Drafehn
Brutanlage Seelbach
D-77960 Seelbach

40. Heiner Feldmann
Bainders
D-88630 Pfullendorf

29. Franz Schwarz
Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach

41. Andreas Zordel
Fischzucht Im Gänsebrunnen
D-75305 Neuenbürg
IV NORDRHEIN-WESTFALENISSA SIJAITSEVAT TILAT

1. Wolfgang Lindhorst-Emme
Hirschquelle
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3. Hugo Rameil und Söhne
Sauerländer Forellenzucht
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

2. Wolfgang Lindhorst-Emme
Am Oelbach
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

4. Peter Horres
Ovenhausen, Jätzer Mühle
D-37671 Höxter
V BAIJERISSA SIJAITSEVAT TILAT
1. Gerstner Peter
(Forellenzuchtbetriebe Juraquell)
Wellheim
D-97332 Volkach
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L 55/77

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 16 päivänä helmikuuta 2000,
Ranskan toimittaman, Sources de la Fabrique -nimisen kalanviljelylaitoksen tarttuvaa vertamuodostavan kudoksen kuoliota ja kirjolohen verenvuotoseptikemiaa koskevan suunnitelman hyväksymisestä
(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 379)
(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/174/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä
saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28
päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/
67/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/45/EY (2), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle ohjelman, jonka
perusteella ne voivat saada hyväksymättömälla alueella
sijaitsevalle kalanviljelylaitokselle eräiden kalatautien
osalta hyväksytyn laitoksen aseman.
Ranska on toimittanut komissiolle tarttuvaa vertamuodostavan kudoksen kuoliota (IHN) ja kirjolohen verenvuotoseptikemiaa (VHS) koskevan ohjelman, jolla se
hakee Valencessa (Drôme) sijaitsevalle Sources de la
Fabrique-nimiselle laitokselle hyväksytyn laitoksen
asemaa.
Tässä ohjelmassa täsmennetään kyseisen laitoksen maantieteellinen sijainti, viranomaisten toteuttamat toimenpiteet, hyväksyttyjen laboratorioiden noudattamat menettelyt, asianomaisten tautien esiintyminen ja niiden torjumiseksi toteutettavat toimenpiteet.
Ohjelma on tutkittu, ja sen on todettu olevan direktiivin
91/67/ETY 10 artiklan mukainen.

(1) EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1.
(2) EYVL L 189, 3.7.1998, s. 12.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Hyväksytään Ranskan esittämä Sources de la Fabrique -kalanviljelylaitoksen IHN:ää ja VHS:ää koskeva valvontaohjelma.
2 artikla
Ranskan on saatettava voimaan 1 artiklassa tarkoitetun
ohjelman noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle
Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 2000.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset)

NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA
28 päivältä helmikuuta 2000,
Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon rauhanturvajoukkojen rakenteiden (UNMIK) perustamista
koskevan neuvoston yhteisen toiminnan 1999/522/YUTP voimassaolon pidentämisestä
(2000/175/YUTP)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja
erityisesti sen 14 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon rauhanturvajoukkojen rakenteiden (UNMIK) (1) perustamista koskevan
neuvoston yhteisen toiminnan 1999/522/YUTP voimassaolo päättyy 29 päivänä helmikuuta 2000.

2 artikla
Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
3 artikla
Tämä yhteinen toiminta julkaistaan virallisessa lehdessä.

Yhteisen toiminnan voimassaolon jatkaminen vain rajoitetun ajan on tarpeen,
Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2000.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Neuvoston puolesta

Jatketaan yhteisen toiminnan 1999/522/YUTP voimassaoloa
30 päivään huhtikuuta 2000.

J. PINA MOURA

(1) EYVL L 201, 31.7.1999, s. 1, yhteinen toiminta sellaisena kuin se
on viimeksi muuttuna yhteisellä toiminnalla 1999/864/YUTP 21
päivältä joulukuuta 1999 (EYVL L 328, 22.12.1999, s. 67).

Puheenjohtaja

