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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1603/2000,
annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000,
lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan etanoliamiinin tuonnissa
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(3)

Pyynnön teki 30 päivänä lokakuuta 1998 ’Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique’ (CEFIC)
sellaisten yhteisön tuottajien puolesta, joiden tuotanto
muodostaa pääosan yhteisön etanoliamiinien kokonaistuotannosta.

(4)

CEFIC väitti, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin kasvun ja
yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vahingon jatkumiseen tai toistumiseen ja että toimenpiteiden tarkastelu oli
perusteltua, koska niillä ei ollut toivottua tehoa. Neuvoaantavaa komiteaa kuultuaan komissio totesi, että todisteet olivat riittävät, ja se pani vireille tutkimuksen (4)
perusasetuksen 11 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla.
Tutkimus koski näin ollen kysymystä siitä, mitä
seurauksia toimenpiteiden voimassaolon päättymisestä
olisi (11 artiklan 2 kohta), sekä sitä, olisiko voimassaolevien toimenpiteiden eli vähimmäishintoihin perustuvien muuttuvien tullien muuttaminen perusteltua (11
artiklan 3 kohta).

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 384/1996 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 ja 3 kohdan,
ottaa huomioon ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt
neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,
sekä katsoo seuraavaa:

A MENETTELY

1 Voimassa olevat toimenpiteet
(1)

Neuvosto on helmikuussa 1994 asetuksella (ETY) N:o
229/94 (2) ottanut käyttöön lopulliset polkumyyntitullit
Yhdysvalloista peräisin olevien etanoliamiinien tuonnissa
yhteisöön. Tullit otettiin käyttöön vähimmäishintoihin
perustuvina muuttuvina tulleina kolmen etanoliamiinin
lajin, monoetanoliamiinin, dietanoliamiinin ja trietanoliamiinin, tuonnissa.

3 Tutkimus

(5)

Komissio ilmoitti virallisesti tutkimuksen vireillepanosta
tarkastelupyyntöön osallistuneille yhteisön tuottajille,
jäljempänä ’pyynnön esittäneet yhteisön tuottajat’,
vientiä harjoittaville tuottajille ja näihin etuyhteydessä
oleville tuojille sekä tunnetuille käyttäjille, ja antoi näille
tilaisuuden esittää kantansa kirjallisesti ja/tai pyytää
saada tulla kuulluiksi.

(6)

Komissio lähetti kyselylomakkeen kaikille osapuolille,
joita asian tiedettiin koskevan, ja sai vastauksia neljältä
pyynnön esittäneeltä yhteisön tuottajalta, neljältä yhdysvaltalaiselta vientiä harjoittavalta tuottajalta sekä viideltä
näihin etuyhteydessä olevalta tuojalta. Kyselylomakkeita
lähetettiin myös useille tuotteen käyttäjille. Näistä
kahdelta saatiin täydelliset vastaukset.

2 Tarkastelua koskeva pyyntö
(2)

Sen jälkeen kun ilmoitus Yhdysvalloista peräisin olevan
etanoliamiinin tuontia koskevien toimenpiteiden
voimassaolon lähestyvästä päättymisestä (3) oli julkaistu
23 päivänä heinäkuuta 1998, komissio vastaanotti
asetuksen (EY) N:o 384/96, jäljempänä ’perusasetus’, 11
artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla kyseisten toimenpiteiden
tarkastelua eli toimenpiteiden voimassaolon päättymistä
ja välivaiheen tarkastelua koskevan pyynnön.

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 905/98 (EYVL L 128, 30.4.1998,
s. 18).
2
( ) EYVL L 28, 2.2.1994, s. 40.
3
( ) EYVL C 231, 23.7.1998, s. 3.

(4) EYVL C 27, 2.2.1999, s. 3.
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(7)

Yksi yhdysvaltalainen vientiä harjoittava tuottaja ilmoitti
aikovansa toimia yhteistyössä tutkimuksessa, vaikka sillä
ei tutkimusajanjakson aikana ollut yhteisöön suuntautunutta vientiä. Tämän tuottajan kiinnostus tutkimusta
kohtaan johtui sen osallistumisesta alkuperäiseen tutkimukseen.

(8)

Komissio hankki ja tarkasti kaikki polkumyynnin ja
vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden
sekä yhteisön edun määrittämisen kannalta tarpeellisina
pitämänsä tiedot. Tarkastuskäyntejä suoritettiin seuraavien yritysten toimitiloissa:

henkilökohtaiseen hygieniaan tarkoitettujen tuotteiden
valmistukseen tarvittavien pinta-aktiivisuusaineiden,
lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden, korroosionestoaineiden, voiteluöljyjen, valokuvauskemikaalien, kosmetiikan ja polyuretaanin välituotteena, absorboivana
aineena kaasunpesun yhteydessä, lisäaineena sementin ja
metallin valmistuksessa sekä paperiteollisuudessa. Edellä
kuvatusta yhteistuotantoprosessista johtuen dietanoliamiinin valmistuksen yhteydessä syntyy huomattavia
määriä myös mono- ja trietanoliamiinia.

2 Samankaltainen tuote

a) Vientiä harjoittavat tuottajat
Dow Chemical Company, Midland, Michigan (Yhdysvallat)

(11)

Yhteisön tuotannonalan tuotantolaitosten tuotannosta
dietanoliamiinin osuus on yleensä 30—33 prosenttia.
Etanoliamiinien kokonaistuotannosta mono- tai trietanoliamiinin osuus voi olla jopa 54 prosenttia. Yhden
vientiä harjoittavan tuottajan väitettä, jonka mukaan
etanoliamiinin eri lajeja olisi tarkasteltava vahinkoa
koskevan arvioinnin yhteydessä erikseen, ei voida yhteistuotantoprosessin johdosta pitää perusteltuna.

(12)

Sen jälkeen kun nyt tarkasteltavana olevat polkumyyntitoimenpiteet otettiin käyttöön, dietanoliamiinin kysyntä
etenkin Yhdysvalloissa on kasvanut voimakkaasti.
Kysynnän kasvua on edistänyt dietanoliamiinin käyttö
valmistettaessa glyfosaattia sisältäviä rikkakasvimyrkkyjä,
jotka soveltuvat sellaisten lajien viljelyyn, jotka on
geneettisesti muunneltu kestämään kyseisiä rikkakasvimyrkkyjä.

(13)

Tutkimuksen kohteena olevasta maasta yhteisöön tuotavalla tarkasteltavana olevalla tuotteella ja yhteisössä
tuotetulla tuotteella on samat fyysiset ja tekniset perusominaisuudet. Yhteisössä tuotettujen ja yhteisöön tuotavien tuotteiden käyttötarkoituksissa ei ole eroja. On
myös ilmennyt, että tutkimuksen kohteena olevasta
maasta yhteisöön tuotava tarkasteltavana oleva tuote ja
kyseisen maan kotimarkkinoilla myytävä tuote on sama.
Kaikkia näitä tuotteita on näin ollen pidettävä yhtenä
tuotteena.

Huntsman Chemical Company, Houston, Texas
(Yhdysvallat)
Union Carbide Corporation, Danbury, Connecticut
(Yhdysvallat)
b) Vientiä harjoittaviin
yhteisön tuojat

tuottajiin

etuyhteydessä

olevat

Huntsman Co. Belgium CVBA, Bryssel, Belgia
Union Carbide Benelux, Antwerpen, Belgia
Union Carbide Europe SA, Geneve, Sveitsi
c) Pyynnön esittäneet yhteisön tuottajat
BASF AG, Ludwigshafen, Saksa
BP Chemicals Ltd, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta,
ja Lavéra, Ranska
d) Yhteisön käyttäjät
Krems Chemie AG, Krems a.d. Donau, Itävalta
Synthesia Española SA, Barcelona, Espanja
(9)

Polkumyynnin jatkumista tai toistumista koskeva
tutkimus kattoi 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän
joulukuuta 1998 välisen ajanjakson, jäljempänä
’tutkimusajanjakso’. Vahingon jatkumista tai toistumista
koskeva tarkastelu kattoi 1 päivän tammikuuta 1995 ja
31 päivän joulukuuta 1998 välisen ajanjakson, jäljempänä ’vahinkoa koskeva tarkasteluajanjakso’.
B TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

C POLKUMYYNNIN JATKUMISEN TODENNÄKÖISYYS

1 Alustavat huomautukset
(14)

Sen jälkeen kun valituksessa esitettiin väite, jonka
mukaan olosuhteet olisivat alkuperäisen tutkimuksen
jälkeen muuttuneet, komissio tarkasteli polkumyynnin
tasoa tutkimusajanjakson aikana.

(15)

Kyselyyn vastanneista neljästä yhdysvaltalaisesta vientiä
harjoittavasta tuottajasta kahdella oli merkittävää vientiä
yhteisöön tutkimusajanjakson aikana ja kaksi muuta
ilmoitti, ettei vientiä ollut lainkaan tai että se oli hyvin
vähäistä.

(16)

Muiden tietojen puuttuessa päätettiin, että polkumyyntimarginaali voidaan kohtuudella muodostaa kyseisiä
pieniä määriä vieneen vientiä harjoittavan tuottajan
osalta mainittujen määrien perusteella.

1 Tarkasteltavana oleva tuote
(10)

25.7.2000

Tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin edellisen tutkimuksen kohteena ollut tuote. Palautettakoon mieliin,
että etanoliamiineja valmistetaan eteenioksidia ja ammoniakkia yhdistämällä. Tässä synteesissä tapahtuu kolme
keskenään kilpailevaa reaktiota, joiden tuloksena syntyy
kolme erilaista etanoliamiinilajia: mono-, di- ja trietanoliamiini. Kunkin kolmen lajin osuus lopputuotteen kokonaismäärästä riippuu tuotannon rakenteesta, mutta
siihen voidaan jossain määrin vaikuttaa myös ammoniumin ja eteenioksidin seossuhteen valinnalla. Tarkasteltavana olevaa tuotetta käytetään puhdistusaineiden ja
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2 Normaaliarvo
(17)

(18)

Normaaliarvo määritettiin kunkin tarkasteltavana olevan
tuotteen tuotelajin osalta Yhdysvaltain kotimarkkinoiden
kokonaismyynnin todellisten myyntihintojen perusteella
siten, että normaaliarvo perustui perusasetuksen 2
artiklan 1 kohdan mukaisesti viejämaan riippumattomien asiakkaiden tavanomaisessa kaupankäynnissä
maksamiin tai maksettaviksi tuleviin hintoihin. Tapauksissa, joissa myynnin määrät eivät olleet edustavia tai
myynti ei ollut tapahtunut tavanomaisessa kaupankäynnissä, normaaliarvo laskettiin kunkin tuotelajin osalta
perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(21)

(22)

Tarkasteltavana olevien tuotteiden kotimarkkinamyynnin
todettiin kolmella yhdysvaltalaisella vientiä harjoittavalla
tuottajalla olleen perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan
mukaisesti vähintään 5 prosenttia Yhdysvalloista
yhteisöön vietäväksi myytyjen tuotteiden myyntimäärästä. Vahvistettiin myös, että asianomaisten kolmen
vientiä harjoittavan tuottajan kotimarkkinamyynti, joka
siis oli ollut riittävää, oli tapahtunut perusasetuksen 2
artiklan 4 kohdan mukaisesti tavanomaisessa kaupankäynnissä, joten kyseisiä myyntihintoja voitiin käyttää
normaaliarvon määrittämisessä.

Tarkasteltavana olevaa tuotetta oli kaikissa tapauksissa
tuonut yhdysvaltalaiseen vientiä harjoittavaan tuottajaan
etuyhteydessä oleva yritys. Näin ollen ei katsottu, että
tuottajayrityksiltä viejäyrityksille tapahtuneen myynnin
hinnat olisivat luotettavia. Tästä syystä vientihinta
muodostettiin laskennallisesti perusasetuksen 2 artiklan
9 kohdan mukaisesti sen hinnan perusteella, jolla
maahantuodut tuotteet jälleenmyytiin ensimmäisen
kerran riippumattomalle ostajalle yhteisössä. Oikaisuja
tehtiin kaikkien tuonnin ja jälleenmyynnin välisten
kustannusten huomioon ottamiseksi mukaan lukien
palkkiot sekä viiden prosentin voittomarginaali, jota
pidettiin kohtuullisena niiden tietojen perusteella, joita
asianomaiset osapuolet olivat tarkasteltavana olevan
tuotteen tuonnista antaneet.

Normaaliarvoja ja vientihintoja vertailtiin tuotelajeittain
kaikkien tässä tutkimuksessa tarkoitettujen tuotteiden
osalta. Vertailusta ilmenivät yhteistyössä toimineiden
vientiä harjoittavien tuottajien painotetut keskimääräiset
polkumyyntimarginaalit, jotka ilmaistuna prosentteina
cif-tuontihinnasta olivat Dow Chemicalin osalta 33
prosenttia, Union Carbiden osalta 38,2 prosenttia ja
Huntsmanin osalta 40,1 prosenttia.

5 Muuttuneiden olosuhteiden pysyvyys
Komissio tarkasteli sitä, olisivatko polkumyyntimarginaalien muutokset todennäköisesti pysyviä. Ilmeni, että
polkumyyntimarginaalien pieneneminen johtui suurelta
osin vientihintojen kasvusta, mikä oli jatkunut ainakin
kaksi vuotta. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon, että
kyseisiä vientimääriä pidettiin edustavina, komissio
mainittujen päätelmien perusteella toteaa, että kyseistä
Yhdysvalloista peräisin olevaa tuontia koskevat olosuhteet ovat muuttuneet pysyvästi. Ei esitetty näyttöä, joka
ei tukisi mainittuja päätelmiä.

6 Päätelmät
(23)

Perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan nojalla vireille
pannussa toimenpiteiden voimassaolon päättymistä
koskevassa tarkastelussa todettiin polkumyynnin jatkumisen olevan todennäköistä erityisesti sillä perusteella,
että tutkimusajanjakson aikana todettiin esiintyneen
merkittävää polkumyyntiä ja että kyseisen polkumyynnin voitiin kohtuudella odottaa jatkuvan.

(24)

Perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisessa välivaiheen tarkastelussa, joka pantiin vireille pyynnöstä tarkastella toimenpiteitä vallitsevien markkinaolosuhteiden
huomioon ottamiseksi, pääteltiin, että voimassaolevien
toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneet olosuhteet
ovat muuttuneet merkittävästi ja että tätä muutosta
voidaan pitää riittävän pysyvänä perusteena laskea alkuperäisen tutkimuksen aikana vahvistettuja polkumyyntimarginaaleja.

3 Vientihinta
(19)

L 185/3

D YHTEISÖN TUOTANNONALAN MÄÄRITELMÄ

1 Yhteisön kokonaistuotanto
4 Vertailu
(25)
(20)

Normaaliarvoa ja vientihintaa verrattiin kunkin liiketoimen osalta vapaasti tehtaalla -tasolla ja kaupan
samassa portaassa. Normaaliarvon ja vientihinnan tasapuolisen vertailun varmistamiseksi otettiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti huomioon
hintojen vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi väitetyt ja
osoitetut eroavuudet. Niinpä oikaisuja tehtiin maa- ja
merirahti-, vakuutus-, käsittely-, lastaus- ja liitännäiskustannusten sekä luotosta ja palkkioista aiheutuneiden
kustannusten mukaisesti.

Valitus tehtiin yhteisössä toimivasta viidestä etanoliamiinin valmistajasta neljän valmistajan puolesta. Yksi
yritys, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut
Union Carbide Ltd., ei osallistunut tutkimukseen eikä
valitukseen. On huomattava, että mainittu yritys on
etuyhteydessä Union Carbide Corporation USA:han, joka
on yhdysvaltalainen tuottaja. Tämän perusteella arvioitiin sitä, olisiko asianomainen yritys jätettävä perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisön
tuotannon määritelmän ulkopuolelle. Ilmeni, että asianomainen valmistaja itse toi huomattavia määriä tarkasteltavana olevaa tuotetta polkumyynnillä. Koska ei näin
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ollen ollut takeita siitä, etteikö mainitun valmistajan
etuyhteys yhdysvaltalaiseen tuottajaan vaikuttaisi sen
taloudelliseen tilanteeseen, yritys päätettiin jättää
yhteisön tuotannon käsitteen ulkopuolelle. Yhteisön
kokonaistuotannon muodostavat näin ollen BASF AG,
Ludwigshafen, Saksa; BP Chemicals Ltd, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta; Condea Chemie GmbH, Marl,
Saksa ja Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Stenungsund, Ruotsi.

sijoittautuneen valmistajan myyntiä yhteisön markkinoilla koskevan arvion (1) perusteella.
(29)

2 Yhteisön tuotannonala
(26)

Komissio lähetti kyselylomakkeet pyynnön esittäneille
yhteisön tuottajille ja sai vastaukset kolmelta tuottajalta.
Yksi vastaus, jossa ei annettu tuotantokustannuksia ajanjaksolla 1995—1997 koskevia tietoja, hyväksyttiin sillä
perusteella, että asianomainen yritys otti suorittaakseen
etanoliamiiniin liittyvän liiketoiminnan toiselta yritykseltä 1 päivänä heinäkuuta 1998, eivätkä kyseiset tiedot
näin ollen olleet sen saatavilla. Neljäs tuottaja lähetti
epätäydellisen vastauksen kyselyyn ja sen katsottiin
tämän johdosta kieltäytyneen yhteistyöstä. Kolme
pyynnön esittänyttä yhteisön tuottajaa, jotka toimivat
yhteistyössä tässä tutkimuksessa, muodostavat perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön
tuotannonalan, koska niiden osuus yhteisön kokonaistuotannosta on 77,5 prosenttia. Niistä käytetään jäljempänä nimitystä ’yhteisön tuotannonala’.

Osa yhteisön tuotannonalan tuotannosta (noin 28
prosenttia) on tarkoitettu sisäiseen käyttöön. Suurin osa
eli noin 95 prosenttia tästä määrästä käytetään yhden
yhteisön tuottajan tuotantolaitoksessa, tuotteet on
varattu tätä varten ja niitä todellakin käytetään yksinomaan tähän tarkoitukseen. Tutkimuksessa on vahvistettu, etteivät pyynnön esittäneet yhteisön tuottajat osta
tarkasteltavana olevaa tuotetta sisäistä käyttöä varten
riippumattomilta osapuolilta yhteisön sisällä tai sen
ulkopuolella. Ei voida näin ollen katsoa, että sisäiseen
käyttöön tarkoitetut etanoliamiinit olisivat kilpailuasemassa yhteisön avoimilla markkinoilla, joka on yhteisön
tarkasteltavana olevan tuotteen merkittävä markkinaalue, myytävän etanoliamiinin kanssa.

E YHTEISÖN MARKKINOIDEN TILANTEEN TARKASTELU

1 Yhteisön kulutus
(28)

Yhteisön kulutus määritettiin yhteisön tuotannonalan ja
yhteistyöhön osallistumattoman yhteisön tuottajan
myynnin määrän, tuontimääriä koskevien Eurostattietojen sekä yhdysvaltalaiseen vientiä harjoittavaan tuottajaan Union Carbideen etuyhteydessä olevan yhteisöön

Tällä perusteella laskettuna kulutus kasvoi vahinkoa
koskevan tarkasteluajanjakson aikana noin 152 000
tonnista noin 172 000 tonniin vuoden 1995 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana eli 14 prosenttia. Kulutuksen kasvu oli seurausta myynnin kasvusta, joka
dietanoliamiinin osalta oli 19 ja trietanoliamiinin osalta
21 prosenttia. Monoetanoliamiinin kysyntä säilyi
vakaana. Tutkimusajanjakson kokonaiskulutuksesta
mono- ja dietanoliamiinilla oli kummallakin noin 29
prosentin osuus ja trietanoliamiinilla noin 42 prosentin
osuus.

2 Asianomaisesta maasta tuleva tuonti

a) M ä ä r ä , h i n t o j e n k e h i t y s j a m a r k k i n a o s u u s
(30)

Yhdysvalloista peräisin olevan tuonnin kasvu vahinkoa
koskevalla tarkasteluajanjaksolla oli 14 prosenttia, mikä
oli yhdenmukainen yhteisön kokonaiskulutuksen kehityksen kanssa. Lukuihin sisältyy kuitenkin dietanoliamiinin tuonnin väheneminen, joka vahinkoa koskevalla
tarkasteluajanjaksolla oli – 38 prosenttia ja jonka osuus
tutkimusajanjakson kokonaistuonnista oli vain 12,6
prosenttia. Tähän vaikutti dietanoliamiinin kysynnän
voimistuminen Yhdysvaltain kotimarkkinoilla. Yhdysvalloista peräisin olevan monoetanoliamiinin tuonti
kuitenkin kasvoi 86 prosenttia vahinkoa koskevalla
tarkasteluajanjaksolla huolimatta siitä, että tuotteen
kysyntä yhteisön markkinoilla oli vastaavana aikana
vakaa. Trietanoliamiinin tuonti kasvoi 11 prosenttia
kyseisenä ajanjaksona.

(31)

Koska kyseistä tuontia harjoittivat etuyhteydessä olevat
tuojat, ei Yhdysvalloista peräisin olevan tuonnin hintoja,
oli ne sitten saatu vientiä harjoittavilta tuottajilta tai
Eurostatista, voitu pitää luotettavina hintakehityksen
määrittämistä varten. Jotta asianomaisten vientiä harjoittavien tuottajien hinnoittelu voitaisiin määrittää luotettavammin, tarkasteltiin näihin etuyhteydessä olevien
tuojien jälleenmyyntihintoja myytäessä tuotteita erityisesti teollisuuden loppukäyttäjille hinnoin, joita kokonaismyynnin kannalta voitiin pitää edustavina. Nämä
hinnat laskivat keskimäärin 10 prosenttia vuosien 1995
ja 1996 välisenä aikana, ja niiden todettiin olleen
kumpanakin vuotena huomattavasti alhaisemmat kuin
yhteisön tuotannonalan hinnat. Mainittu hintakehitys oli
erityisen ilmeinen monoetanoliamiinin osalta, jonka
jälleenmyyntihinnat laskivat 14 prosenttia. Vahinkoa
koskevan tarkasteluajanjakson loppua kohden trietanoliamiinin jälleenmyyntihinta jälleen palautui vuoden
1995 tasolle samanaikaisesti kun dietanoliamiinin hinta
nousi 13 prosenttia ja monoetanoliamiinin hinta laski
entisestäänkin 4 prosenttia. Etuyhteydessä olevien
tuojien ja yhteisön tuotannonalan hinnat olivat vertailukelpoisia tutkimusajanjakson aikana.

3 Yhteisön markkinoiden määrittäminen
(27)

25.7.2000

(1) Tiedot perustuvat yhdysvaltalaisen vientiä harjoittavan tuottajan esittämään valitukseen ja siltä saatuihin tietoihin. Myynnin määrä oli
noin 10 prosenttia yhteisön markkinoilla tuotetun etanoliamiinin
kokonaismyynnistä.
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Yhdysvalloista peräisin olevan tuonnin kokonaismarkkinaosuus pysyi vahinkoa koskevan tarkasteluajanjakson
aikana vakaana eli 29 prosentissa. Lukuihin kuitenkin
sisältyy monoetanoliamiinin markkinaosuuden kasvu 17
prosentista 32 prosenttiin sekä dietanoliamiinin markkinaosuuden pieneneminen 25 prosentista 13 prosenttiin.
Trietanoliamiinin markkinaosuus heikkeni hieman, 42
prosentista 39 prosenttiin.

tettiin riippumatta vientiä harjoittavien tuottajien ja
näihin etuyhteydessä olevien tuojien välisestä suhteesta.
(37)

Nämä kummankin vientiä harjoittavan tuottajan osalta
laskennallisesti muodostetut tuontihinnat olivat sekä
olennaisesti alhaisemmat kuin asianomaisiin tuottajiin
etuyhteydessä olevien tuojien ilmoittamat tosiasialliset
tuontihinnat että olennaisesti alhaisemmat kuin eri
etanoliamiinilajeihin sovelletut vähimmäishinnat. Tätä
havaintoa vahvistaa se tosiseikka, että etuyhteydessä
olleille tuojille aiheutui huomattavia tappioita tutkimusajanjakson aikana. Näille ostohinnan eli tosiasiallisen
tuontihinnan sekä yhteisön markkinoiden jälleenmyyntihinnan väliset marginaalit eivät riittäneet kattamaan
kaikkia tuonnin ja jälleenmyynnin välillä aiheutuneita
kustannuksia. On huomattava, että mainittu tilanne, joka
tutkimusjakson osalta vahvistettiin, vallitsi koko tarkastelujakson ajan eli vuosien 1995 ja 1997 välisenä
aikana.

(38)

Edellä selostetun kolmivaiheisen tarkastelun perusteella
päätellään, että yhdysvaltalaisten vientiä harjoittavien
tuottajien yhteisön markkinoilla veloittamat jälleenmyyntihinnat vastasivat yhteisön tuotannonalan hintoja.
Lisäksi on ilmennyt, että tosiasialliset tuontihinnat olivat
vähimmäishintoja korkeammat. Voimassaolevat polkumyyntitoimenpiteet eivät kuitenkaan ole ainakaan täysimääräisesti vaikuttaneet näihin tosiasiallisiin tuontihintoihin, kun tuonnin ja jälleenmyynnin välillä aiheutuneet
kustannukset otetaan huomioon. Tämän perusteella
voidaan päätellä, että yhdysvaltalaiset vientiä harjoittavat
tuottajat ja näihin etuyhteydessä olevat tuojat ottivat
mainitut polkumyyntitullit ainakin osittain kantaakseen
nostamalla keinotekoisesti tosiasiallisia tuontihintoja,
joita näin ollen käytettiin siirtohintoina.

b) V i e n t i ä h a r j o i t t a v i e n t u o t t a j i e n h i n n o i t t e l u
(33)

(34)

(35)

(36)

Voidakseen arvioida yhdysvaltalaisten vientiä harjoittavien tuottajien hinnoittelua komissio tarkasteli niiden
sekä yhteisön tuotannonalan myyntiä. Ensimmäisessä
vaiheessa vertailtiin myyntihintoja, joita käytettiin
myytäessä tuotetta ensimmäistä kertaa riippumattomille
asiakkaille yhteisön markkinoilla. Ottaen huomioon, että
yhteisön tuotannonalan myynti suuntautuu ainoastaan
teollisuuden loppukäyttäjille ja että näille asiakkaille
suuntautuvan myynnin osuus myös yhdysvaltalaisten
vientiä harjoittavien tuottajien myynnistä on huomattava
eli yli 50 prosenttia, katsottiin vertailun olevan kyseisellä
kaupan portaalla edustavaa. Polkumyynnin määrittämistä varten tämä vertailu suoritettiin kahdelta tärkeimmältä yhdysvaltalaiselta vientiä harjoittavalta tuottajalta
saatujen tietojen perusteella.
Koska kaikki Yhdysvalloista peräisin oleva yhteisöön
suuntautunut tuonti oli tapahtunut etuyhteydessä
olevien tuojien välityksellä, suoritettiin edellä kuvattu
vertailu ensimmäisiltä riippumattomilta ostajilta yhteisössä veloitettujen hintojen perusteella vapaasti etuyhteydessä olevalta tuojalta -tasolla eli sen jälkeen kun
hinnoista oli vähennetty yhteisössä aiheutuneet rahtikustannukset, alennukset sekä hyvitykset. Vertailusta kävi
ilmi, että yleisesti ottaen Yhdysvalloista peräisin olevan
tuonnin hinnat ja yhteisön tuotannonalan myyntihinnat
olivat vertailukelpoisia.
Toisessa vaiheessa Yhdysvalloista peräisin olevan etanoliamiinin tuontihintoja eli vientiä harjoittavien tuottajien
ja näihin etuyhteydessä olevien tuojien välillä käytettyjä
hintoja vertailtiin muuttuvien tullien perusteena käytettyihin vähimmäishintoihin. Vertailusta ilmeni, ettei
huomattavia polkumyyntitulleja ollut kannettu, koska
mainitut tuontihinnat olivat vahinkoa koskevan tarkasteluajanjakson aikana suurimman osan aikaa huomattavasti korkeammat kuin vähimmäishinnat.
Vientiä harjoittavien tuottajien ja tuojien suhteen
huomioon ottaen kolmannessa vaiheessa määritettiin,
vastasivatko asianomaisten tuojien ensimmäisiltä riippumattomilta asiakkailta tutkimusjakson aikana veloittamat
hinnat ja vastaavat tosiasialliset tuontihinnat niitä
kustannuksia, joita etuyhteydessä oleville tuojille oli
tuonnin ja jälleenmyynnin välillä aiheutunut. Niinpä
jälleenmyyntihinnoista vähennettiin kaikki tuonnin ja
jälleenmyynnin välillä tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset kuten käsittely-, vakuutus-, pakkaus- ja luottokustannukset, rahtikustannukset yhteisön rajalta, tuontitullit
sekä myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä viiden
prosentin voittomarginaali. Näin tuontihinnat muodos-
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3 Yhteisön tuotannonalan tilanne

a) T u o t a n t o , t u o t a n t o k a p a s i t e e t t i j a k a p a s i teetin käyttö
(39)

Tuotanto kasvoi 38 prosenttia vahinkoa koskevan
tarkasteluajanjakson ja erityisesti vuosien 1996 ja 1997
välisenä aikana, sen jälkeen kun kapasiteetti kasvoi noin
117 000 tonnista 139 000 tonniin. Tuotannon kasvun
ja kapasiteetin hiukan hillitymmän kasvun johdosta
yhteisön tuotannonalan kapasiteetin kokonaiskäyttöaste
nousi 81,8 prosentista 91,1 prosenttiin vahinkoa
koskevan tarkasteluajanjakson aikana.

(40)

Kuten edellä on todettu, noin 95 prosenttia sisäistä
käyttöä varten tapahtuvan yhteisön tuotannon tuotantokapasiteetista muodostui yhden yhteisön tuottajan
tuotantolaitoksessa vuonna 1997 käyttöön otetusta
kapasiteetista, joka oli suunniteltu ainoastaan kyseistä
tarkoitusta varten. Edellä mainittu tuotantokapasiteetin
kasvu oli kuitenkin seurausta kyseisestä sisäistä käyttöä
varten tapahtuvaan tuotantoon tehdystä investoinnista,
koska asianomaisen yrityksen toisessa laitoksessa
sisäinen käyttö samanaikaisesti väheni. Tämä osaltaan
vapautti kapasiteettia myyntiin vapailla markkinoilla.
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koska etanoliamiineja voidaan käyttää sisäisessä käytössä
muiden tuotteiden välituotteina. Väitettiin, että eteenioksidin ostohinnat olisivat yliarvostettuja, mikä on heikentänyt etanoliamiinin kauppaa. Ilmeni kuitenkin, että
eteenioksidin ja etanoliamiinin liiketoiminnat pidettiin
asianomaisissa yrityksissä erillisinä tulosyksikköinä,
minkä vuoksi ristiinsubventiot olivat epätodennäköisiä,
ja tarkastuksia suoritettiinkin sen selvittämiseksi,
olivatko etanoliamiinien valmistuksessa käytettyjen
raaka-aineiden siirtohinnat markkina-arvon mukaiset.
Siirtohinnat vastasivat kaikissa tapauksissa riippumattomien asiakkaiden maksamia hintoja niiden ostaessa
vastaavia määriä eteeninoksidia.

b) M y y n n i n m ä ä r ä
(41)

Yhteisön tuotannonalan myynnin määrä yhteisön
markkinoilla kasvoi vahinkoa koskevalla tarkasteluajanjaksolla noin 96 000 tonniin eli 27 prosenttia, mitä
edisti dietanoliamiinin myynnin 32 prosentin ja trietanoliamiinin myynnin 28 prosentin kasvu kyseisenä ajanjaksona.
c) M a r k k i n a o s u u s

(42)

Yhteisön tuotannonalan markkinaosuus kasvoi kokonaisuudessaan 50 prosentista 56 prosenttiin vuosien 1995
ja 1997 välisenä ajanjaksona siten, että monoetanoliamiinin markkinaosuus kasvoi 11 prosenttia, dietanoliamiinin markkinaosuus 5 prosenttia ja trietanoliamiinin
markkinaosuus 3 prosenttia. Vuoden 1997 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana kokonaismarkkinaosuus sekä
trietanoliamiinin markkinaosuus säilyivät vakaina, dietanoliamiinin markkinaosuus kasvoi edelleen 61 prosentista 63 prosenttiin, kun taas monoetanoliamiinin markkinaosuus pieneni 53 prosentista 49 prosenttiin.

f) K a n n a t t a v u u s
(48)

d) V a r a s t o t
(43)

Varastot kasvoivat 10 prosenttia vahinkoa koskevan
tarkasteluajanjakson aikana. Tämä kasvu oli hitaampaa
kuin tuotannon kasvu, joka oli 38 prosenttia.
e) M y y n t i h i n t o j e n
kehitys

(44)

(45)

ja

(49)

Myyntihinnat laskivat kokonaisuudessaan 17 prosenttia
vuosien 1995 ja 1996 välisenä aikana. Tämän jälkeen
hinnat nousivat vuonna 1997 3 prosenttia ja vuonna
1996 9 prosenttia. Vähimmäishintoihin ja vuoden 1995
tilanteeseen verrattuna dietanoliamiinista tuli vahinkoa
koskevalla tarkasteluajanjaksolla kallein tuote.

(46)

Markkinaolosuhteiden lisäksi myyntihintoihin vaikuttavat erityisesti raaka-ainekustannukset. Valmistuskustannukset laskivat kokonaisuudessaan 7 prosenttia
vuosien 1995 ja 1996 välisenä aikana, mutta nousivat
vuonna 1997 ja tutkimusajanjaksona hieman, yhdestä
kahteen prosenttia. Koko ajanjaksoa tarkasteltaessa
valmistuskustannukset laskivat 6 prosenttia, mutta
hinnat laskivat 10 prosenttia. Ainoan poikkeuksen
muodostaa dietanoliamiini: keskimäärin hinnat laskivat
vain yhdellä prosentilla valmistuskustannusten laskiessa
neljä prosenttia.

(47)

Olisi myös huomattava, että etanoliamiinin tuotanto on
yhteisön tuotannonalalle tärkeää, koska valmistuksen
yhteydessä käytetään tuotannonalan itsensä tuottamaa
varhaisemman jalostusasteen eteenioksidia, jonka
tuotantoprosessille aiheutuu tästä suurtuotannon etua, ja

Myyntihinnat ja valmistuskustannukset ovat vaikuttaneet
kannattavuuteen. Vuonna 1995 saatu 3,94 prosentin
voitto heikkeni vuonna 1996 8,64 prosentin tappioksi
ja vuonna 1997 8,49 prosentin tappioksi. Hinnat eivät
tutkimusajanjakson aikana kohentuneet riittävästi, jotta
toiminta olisi ollut voitollista ja kannattavuus pysyikin
negatiivisena, 1,37 prosentissa.
g) I n v e s t o i n n i t

valmistuskustannusten

Yhdysvalloista peräisin olevan tuonnin yhteisön jälleenmyyntihinnat olivat merkittävästi alhaisemmat kuin
yhteisön tuotannonalan myyntihinnat vuosina 1995—
1996. Samaan aikaan kun yhteisön tuotannonalaan
kohdistuva paine laski myyntihintoja 17 prosenttia
vuosien 1995 ja 1996 välisenä aikana, monoetanoliamiinin tuonti Yhdysvalloista lähes kaksinkertaistui ja
Yhdysvalloista peräisin olevan monoetanoliamiinin
jälleenmyyntihinta laski 14 prosenttia 605 ecuun tonnilta, minkä seurauksena yhteisön tuotannonalan myyntihinta laski 22 prosenttia 647 ecuun tonnilta.

25.7.2000

Investoinnit vapaille markkinoille tarkoitettujen etanoliamiinien tuotannonalalla säilyivät vuosien 1995 ja 1998
välisenä aikana suhteellisen vakaina eli vuositasolla 4
miljoonassa ecussa lukuun ottamatta vuotta 1996,
jolloin investointien määrä kaksinkertaistui. Kyseisenä
vuonna yhdessä laitoksessa toteutettiin huomattavia
muutoksia sen jälkeen kun asianomaisen yrityksen
sisäinen tuotanto siirrettiin toiseen saman yhteisön tuottajan laitokseen.
h) T y ö l l i s y y s

(50)

Etanoliamiinien tuotanto ei ole työvoimavaltaista. Työllisyys kasvoi kokonaisuudessaan 23 prosenttia, ja vuonna
1998 ala työllisti 166 henkeä.
4 Tuontimäärät ja tuontihinnat muista kolmansista
maista

(51)

Eurostat-tietojen perusteella Bulgarian vientihinnat ovat
matalammat kuin asianomaisesta maasta peräisin olevan
tuonnin tosiasialliset tuontihinnat Yhdysvalloissa. Kuten
edellä on selostettu, olisi kuitenkin otettava huomioon,
ettei Eurostatilta saatuja Yhdysvalloista peräisin olevaa
tuontia koskevia tietoja voida pitää luotettavina. Yhden
bulgarialaisen tuottajan, Burgasin, markkinaosuus
yhteisön markkinoilla on vuodesta 1996 lähtien ollut
vakaa, kolme prosenttia. Eurostat-tietojen mukaan kyseisestä viennistä noin 70 prosenttia on monoetanoliamiinia — tuotantolohkon markkinaosuus oli 6
prosenttia tutkimusajanjakson aikana samaan aikaan kun
yhteisön tuotannonalan markkinaosuus oli 49 prosenttia
ja yhdysvaltalaisten vientiä harjoittavien tuottajien markkinaosuus 32 prosenttia.

(52)

Kaikkien muiden maiden markkinaosuus laski kaikkien
etanoliamiinilajien osalta kahteen prosenttiin ja monoetanoliamiinin osalta kuuteen prosenttiin. Asianomainen
tuonti on kuitenkin peräisin useista eri lähteistä, joista
yhdenkään markkinaosuus ei ole merkittävä.
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5 Yhteisön
päätelmä
(53)

(54)
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koskeva

Yhteisön tuotannonalan tuotantomäärän ja -kapasiteetin
kehitys on myönteinen. Myyntimäärät kasvoivat erityisesti di- ja trietanoliamiinin osalta. Kokonaismarkkinaosuus kasvoi, mutta monoetanoliamiinin markkinaosuus
laski vuoteen 1997 verrattuna. Vaikka kannattavuus
parani vuosiin 1996 ja 1997 verrattuna, se oli vuonna
1998 edelleen epätyydyttävä myyntihintoihin kohdistuneen jatkuvan hintapaineen johdosta. Vuosien 1995 ja
1996 välillä tapahtunut hintojen lasku ei itse asiassa ole
vieläkään korvautunut, ja tarkasteltavana olevan tuonnin
aiheuttama hintapaine jatkuu edelleen.

kasvusta, kapasiteetin käyttöaste laski 90,4 prosentista
83 prosenttiin. Uusi perustettu kapasiteetti on tarkoitettu
dietanoliamiinin tuotantoon yleensä, mikä johtaa
monoetanoliamiinin liikatuotantoon.
(58)

Lisäksi tutkimuksesta on ilmennyt, että yhdysvaltalaiset
vientiä harjoittavat tuottajat veivät tarkasteltavana olevaa
tuotetta yhteisöön huomattavia määriä tarkasteltavana
olevan ajanjakson aikana, mikä osoittaa yhteisön
markkinoiden olevan näiden tuotannolle tärkeä jakelutie.
Vuoden 1997 ja tutkimusajanjakson aikana vastaava
Yhdysvalloista peräsin oleva vienti yhteisöön kasvoi 12,4
prosenttia samaan aikaan kun kotimaan myynti kasvoi
vain 4,9 prosenttia ja muihin kolmansiin maihin suuntautuva vienti väheni 2,7 prosenttia. Tutkimusajanjakson
aikana edellä mainittujen kolmen yhdysvaltalaisen tuottajan kokonaismyynnistä kotimaan myynnin osuus oli
67,1 prosenttia, yhteisöön suuntautuneen viennin osuus
13,6 prosenttia ja kolmansiin maihin suuntautuneen
viennin osuus 19,3 prosenttia.

(59)

Tutkimuksesta on ilmennyt myös, että Yhdysvaltain
kotimarkkinahinnat ovat korkeammat kuin yhteisön
markkinoiden myyntihinnat. Yhdysvaltain korkeamman
hintatason voidaan katsoa johtuvan suoraan dietanoliamiinin kulutuksen korkeasta tasosta Yhdysvaltain
markkinoilla.

(60)

Lopuksi on todettava, että Etelä-Korea on ottanut käyttöön Yhdysvalloista peräisin olevaa etanoliamiinia
koskevat polkumyyntitoimenpiteet. Vaikka ei katsotakaan, että tarkasteltavana olevista määristä aiheutuisi
häiriötä yhteisön markkinoilla siinäkään tapauksessa,
että ne kokonaisuudessaan ohjautuisivat yhteisön
markkinoille, osoittaa mainittujen polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotto yhdysvaltalaisten vientiä harjoittavien tuottajien valmiuden polkumyynnillä tapahtuvaan
vientiin.

(61)

Sekä yhteisön tuotannonalan että vientiä harjoittavien
tuottajien hinnat ovat vahinkoa koskevan tarkasteluajanjakson aikana olleet jatkuvasti korkeammat kuin vähimmäishintoihin perustuvat muuttuvat polkumyyntitoimenpiteet. On ilmennyt, etteivät tosiasialliset tuontihinnat vastaa asianomaisten etuyhteydessä olevien
tuojien jälleenmyyntihintoja ja että maahantuonnin ja
jälleenmyynnin välisenä aikana syntyneitä kustannuksia
vastaavat tuontihinnat ovat kaikissa tapauksissa olleet
alhaisemmat kuin vähimmäishinnat, mikä osoittaa
yhdysvaltalaisten vientiä harjoittavien tuottajien ottaneen
osittain kantaakseen käyttöön otetut polkumyyntitullit.
Samaan aikaan yhteisön tuotannonala ei ole onnistunut
toipumaan sille aiheutuneesta negatiivisesta tilanteesta,
joka voittojen osalta on ollut edelleen epätyydyttävä
tutkimusajanjakson aikana.

(62)

Tutkimuksessa on vahvistettu, samaan tapaan kuin
aiemman tutkimusajanjakson eli vuosien 1991 ja 1992
välisenä aikana ennen toimenpiteiden käyttöön ottoa,
että yhdysvaltalaisten tuottajien viennin määrät yhteisön
markkinoille ovat olleet merkittäviä. Määrät, jotka
aiemman tutkimusajanjakson aikana olivat 48 000
tonnia, vähenivät vahinkoa koskevan tarkasteluajanjakson alussa 44 000 tonniin ja nousivat ajanjakson
loppua kohden jälleen 51 000 tonniin. Niiden osuus
yhteisön
kokonaistuotannosta
tutkimusajanjakson
aikana oli 40 prosenttia.

Yhteisön tuotannonalan myyntihintoihin kohdistuvan
laskupaineen jatkuminen sekä tästä johtuva negatiivinen
kannattavuus ovat suoraan sidoksissa yhdysvaltalaisten
vientiä harjoittavien tuottajien hinnoitteluun, voimassa
oleviin toimenpiteisiin kohdistuviin absorptiokäytäntöihin sekä tästä johtuvaan hintapaineeseen.
F POLKUMYYNNIN JATKUMISEN TODENNÄKÖISYYS

1 Etanoliamiinien kysynnän tarkastelu
(55)

(56)

Yhteistuotantoprosessista johtuen di- ja trietanoliamiinin
kulutuksen kasvu lisää monoetanoliamiinin tarjontaa
huomattavasti. Hintojen nousupaine on ollut jyrkintä
dietanoliamiinin osalta, mitä yhdysvaltalaisten vientiä
harjoittavien tuottajien vähittäinen vetäytyminen markkinoilta on korostanut; tätä osoittaa myös Yhdysvaltain
markkinaosuuden vastaava pienentyminen vahinkoa
koskevan tarkasteluajanjakson aikana 25 prosentista 13
prosenttiin.
Koska dietanoliamiinin kysynnän kasvun odotetaan edelleen jatkuvan, on etanoliamiinin tuotantokapasiteetti
samaan aikaan maailmanlaajuisesti tarkasteltuna edelleen
lisääntynyt, ja tärkeimmät yhteisön tuottajat sekä yhdysvaltalaiset tuottajat tekevät yhtä suuria investointeja.
Dietanoliamiinin voimakkaan kysynnän seurauksena
tuotantolohkon hinnat ovat olleet nousussa aiemman
tutkimuksen aikaan verrattuna, jolloin dietanoliamiinin
kulutus — ja tästä johtuen hinnat — olivat alhaisemmat.
On edelleen epäselvää, kuinka suuri vaikutus dietanoliamiinin tuotantokapasiteetin ja kysynnän kasvulla
myyntihintoihin (ja siis kannattavuuteen) lopulta on,
mutta erityisesti monoetanoliamiinin (maailmanlaajuinen) liikatuotanto uhkaa heikentää markkinaolosuhteita.
2 Yhdysvaltalaisten vientiä harjoittavien tuottajien
tilanteen tarkastelu

(57)

Erityisesti monoetanoliamiinin osalta kapasiteetin maailmanlaajuinen kasvu uhkaa johtaa liikatuotantoon
samaan aikaan kun yhteisön markkinat, joiden hintataso
on muihin kolmansiin maihin verrattuna korkeampi, on
yhdysvaltalaisten vientiä harjoittavien tuottajien kannalta
houkutteleva. Yhdysvaltain tuotantokapasiteetti on
kasvanut yli kolmanneksella vuosien 1995 ja 1998 välisenä aikana. Vuoden 1997 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana kolmen yhdysvaltalaisen vientiä harjoittavan
tuottajan, Union Carbiden, Huntsmanin ja Dow Chemicalin, olemassa oleva kapasiteetti kasvoi 19,9 prosenttia
524 000 tonniin, ja huolimatta tuotannon 9 prosentin
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(63)

Yhteisön markkinoilla todettiin hintakehitys, joka oli
samansuuntainen vaikkakaan ei yhtä korostunut kuin
Yhdysvaltain markkinoilla, joilla dietanoliamiinin
kasvava kysyntä loi dietanoliamiinin Yhdysvaltain myyntihintoihin ja yleensä etanoliamiinin myyntihintoihin
nousupainetta. Mainittu kulutuksen kehitys on
merkinnyt sitä, että monoetanoliamiinin tuotantomäärät
ovat samanaikaisesti kasvaneet, jolloin vastaavan
kysynnän puuttuminen uhkaa laskea monoetanoliamiinin myyntihintaa entisestään. Odotettavissa on, että
vaikutus trietanoliamiinin hintoihin on vähäisempi,
koska tuotantoylijäämien odotetaan sen osalta jäävän
pienemmiksi.

(64)

Yksi yhdysvaltalainen vientiä harjoittava tuottaja väitti,
että yhteisön tuotannonalalla on itsellään hintoihin
laskupainetta aiheuttavaa monoetanoliamiinin ylikapasiteettia. Se ei kuitenkaan esittänyt väitteelleen asianmukaisia perusteluja. Olisi myös huomattava, että yksi
yhdysvaltalainen tuottaja väitti yhteisön tuotannonalan
alihinnoitelleen dietanoliamiinin hintojaan vuonna
1998. Tutkimuksessa ilmeni, ettei väitteessä mainitulla
yhteisön yrityksellä ollut lainkaan dietanoliamiinin
myyntiä kyseiselle asiakkaalle.

(67)

1 Johdanto

3 Vahingollisen polkumyynnin jatkumisen todennäköisyyttä koskeva päätelmä

(66)

Tutkimuksesta on ilmennyt, että voimassa olevista
polkumyyntitoimenpiteistä sekä tuotannon, tuotantokapasiteetin, kulutuksen ja myyntimäärien kasvusta huolimatta yhteisön tuotannonalan tilanne on edelleen
haavoittuva erityisesti sen myyntihinnat ja tuottavuuden
huomioon ottaen. Yhteisön tuotannonala on voinut
ottaa markkinat, jotka vapautuivat yhdysvaltalaisten
vientiä harjoittavien tuottajien osittain vetäytyessä dietanoliamiinin yhteisön markkinoilta. Kuitenkin sen
seurauksena, että yhdysvaltalaiset vientiä harjoittavat
tuottajat ovat ottaneet voimassa olevat tullit osittain
kantaakseen ja että asianomaiset tuottajat harjoittavat
monoetanoliamiinin liikatuotantoa, mikä on johtanut
monoetanoliamiinin Yhdysvalloista yhteisöön polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin kasvuun, etanoliamiinien
hinnat ovat edelleen olleet liian alhaiset, jotta yhteisön
tuotannonalan kannattavuus olisi voinut palautua siinäkään tapauksessa, että polkumyyntitoimenpiteet ovat
käytössä.
Tutkimuksessa on vahvistettu, että asianomainen polkumyynnillä ja huomattavan alhaisilla hinnoilla tapahtuva
tuonti jatkuu. On ilmennyt, että Yhdysvaltain kotimarkkinahinnat ovat aiempaan tutkimukseen verrattuna
nousseet, joskin Yhdysvalloista peräisin olevan yhteisöön
suuntautuvan viennin hintoja vähemmän. Tämä on
johtanut siihen, että polkumyyntimarginaalit ovat aiempaan tutkimukseen verrattuna pienentyneet, mikä johtuu
erityisesti absorptiokäytännöstä. Niin ikään on ilmennyt,
että vientimäärät ovat huomattavia: niiden osuus
yhteisön kokonaistuotannosta oli 40 prosenttia tutkimusajanjakson aikana.

Yhteisön tuotannonala ei ole aiemman tutkimuksen
jälkeen kyennyt toipumaan sille aiheutuneesta negatiivisesta tilanteesta. Yhdysvalloista peräisin olevan tuonnin
hinnat ovat olleet vähimmäishintoja alhaisemmat
(maahantuonnin ja jälleenmyynnin väliset kustannukset
huomioon ottaen), mikä on johtanut siihen, että
voimassa olevat polkumyyntitoimenpiteet on otettu osittain kannettavaksi eikä yhteisön tuotannonala ole
kyennyt parantamaan tilannettaan. Kapasiteetin kasvu
Yhdysvalloissa todennäköisesti heikentää yhteisön markkinaolosuhteita erityisesti monoetanoliamiinin liikatuotannon vuoksi. Yhteisön markkinat säilyvät muihin
markkinoihin verrattuna houkuttelevina yhdysvaltalaisten vientiä harjoittavien tuottajien kannalta, jotka
jatkavat merkittävien määrien tuontia yhteisöön polkumyynnillä. Edellä mainitun perusteella todetaan, että
vahingollisen polkumyynnin jatkuminen on todennäköistä.

G YHTEISÖN ETU

(68)

(65)

25.7.2000

Aiemmassa tutkimuksessa todettiin, ettei toimenpiteiden
käyttöönotto ole yhteisön edun vastaista. Vireillä
olevassa tutkimuksessa tarkastellaan tilannetta, jossa
polkumyyntitoimenpiteet on jo otettu käyttöön, ja
tarkoituksena on näin ollen arvioida sitä, onko toimenpiteistä ollut asianomaisille osapuolille kohtuutonta
haittaa. Tämän vuoksi tarkasteltiin sitä, olisiko vahingollisen polkumyynnin jatkumisen todennäköisyyttä koskevista päätelmistä huolimatta olemassa pakottavia syitä,
joiden perusteella olisi pääteltävä, että toimenpiteiden
voimassaolon jatkaminen ei olisi yhteisön edun
mukaista. Tätä tarkoitusta varten komissio tarkasteli
perusasetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti
voimassa olevien toimenpiteiden säilyttämisen, vaihtoehtoisten toimenpiteiden käyttöön ottamisen tai toimenpiteistä luopumisen vaikutusta kaikkiin osapuoliin, joita
menettely koski.

2 Yhteisön tuotannonalan etu
(69)

Voimassa olevat toimenpiteet eivät ole johtaneet sellaiseen yhteisön markkinoiden hintatasoon, jolla yhteisön
tuottajat olisivat voineet saada takaisin kannattavuutensa. Tutkimuksesta on ilmennyt, että toimenpiteet
eivät ole vaikuttaneet täysin toivotulla tavalla: tosiasialliset tuontihinnat ovat kylläkin olleet annettuja vähimmäishintoja korkeammat, mutta vähimmäishinnat eivät
ole vaikuttaneet etuyhteydessä olevien tuojien jälleenmyyntihintoihin. Yhteisön markkinoiden näkymät ovat
epäedulliset ottaen huomioon markkinoille mahdollisesti
tulevan monoetanoliamiinin, joka on tuotettu viime
aikoina perustetuissa tuotantolaitoksissa, sekä jatkuvan
hintapaineen, joka vuonna 1999 laski hintoja joissakin
tapauksissa jopa alle vähimmäishintojen.

(70)

Edellä mainitun huomioon ottaen olisi yhteisön tuotannonalan edun mukaista jatkaa toimenpiteitä, joilla etanoliamiinin hintoihin kohdistuvaa laskupainetta voitaisiin
pienentää.

25.7.2000

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

ollut olemassa pakottavia syitä olla jatkamatta toimenpiteiden voimassaoloa, jotta varmistettaisiin tasapuolisiin
hinnoittelukäytäntöihin perustuvat kilpailuedellytykset ja
estettäisiin vahingon aiheutuminen yhteisön tuotannonalalle.

3 Käyttäjien etu

(71)

(72)

(73)

Komissio sai etanoliamiinin käyttäjille osoitettuun kyselyyn neljä vastausta, joista täydellisinä pidettiin kahta, ja
niiden perusteella suoritettiin paikalla suoritettavat
tarkastukset. Koska näiden neljän käyttäjän osuus
yhteisön kulutuksesta oli tutkimusajanjakson aikana vain
1,4 prosenttia, ei annettuja tietoja voitu pitää edustavina.
Käyttäjät väittivät, ettei niiden tuotantokustannuksia
tulisi lisätä, koska tämä vaikuttaisi kannattavuuteen.

Tutkimuksen kuluessa saatujen tietojen perusteella
etanoliamiinien ostohinnan osuus valmiin tuotteen
tuotantokustannuksista vaihteli tutkimusajanjaksolla
2,21 prosentista 18,82 prosenttiin, joista viimeksi mainitussa poikkeustapauksessa oli kyse tuotteesta, jonka
valmistuksessa etanoliamiini voidaan korvata täydellisesti
toisella kemiallisella aineella. Yleisesti ottaen painotettu
keskimääräinen osuus tuotantokustannuksista oli 4,33
prosenttia. Ehdotettujen toimenpiteiden enimmäisvaikutus olisi keskimäärin alle yhden prosentin, mitä
voidaan pitää kohtuullisena.

Yksi tarkasteltavana olevan tuotteen käyttäjä väitti, että
se aikoo dietanoliamiinia käyttäen tuottaa yhteisössä
tiettyä kemiallista tuotetta eli glyfosaatin välituotetta.
Yritys väitti, ettei se valmistaa tuotetta, koska dietanoliamiinin tuontihinnat ovat polkumyyntitoimenpiteiden
vuoksi keinotekoisen korkeat ja koska paikallista
yhteisön tarjontaa ei ole. Tässä yhteydessä on huomattava, että muuttuvan tullin perusteena oleva vähimmäishinta on aina alhaisempi kuin ostohinta, jonka asianomaiset osapuolet ovat vahvistaneet tutkimusajanjakson
aikana. Tämän vuoksi mainitun käyttäjän esittämä
ensimmäinen väite oli perusteeton. Tutkimuksesta ilmeni
niin ikään, että Yhdysvalloissa ei ollut riittävästi saatavilla dietanoliamiinia ja että vienti yhteisöön oli tämän
vuoksi vähentynyt. Yhteisön tuottajien sopeutuminen
kasvaneeseen kysyntään vei tietyn ajan, mutta dietanoliamiinin tarjonta ei missään vaiheessa ole ollut niin
vähäistä, että sillä olisi ollut merkittävää vaikutusta
hintoihin, minkä johdosta asianomaisen yrityksen toista
väitettä ei voitu pitää perusteltuna.

4 Yhteisön etua koskevat päätelmät

(74)

Toimenpiteiden säilyttäminen olisi yhteisön tuotannonalan edun mukaista, koska näin varmistetaan
hintojen, ja erityisesti monoetanoliaminin hintojen,
nousu vahingon poistavalle tasolle. Tuotteen ilmoittautuneet tuottajat eivät muodostaneet merkittävää osuutta
yhteisön kulutuksesta ja/tai eivät pystyneet perustelemaan väitteitään. Toimenpiteiden vaikutus niiden
tuotantokustannuksiin on joka tapauksessa vähäinen.
Näiden huomioiden perusteella komissio päätteli, ettei

L 185/9

H POLKUMYYNTITOIMENPITEET

(75)

Koska oli määritetty, että yhdysvaltalaiset vientiä harjoittavat tuottajat olivat harjoittaneet toimenpiteisiin kohdistuvia absorptiokäytäntöjä huomattavan pitkään ja että
tuontimäärät olivat säilyneet merkittävinä, komissio
päätteli, että kyseinen kehitys oli pysyvä. Näissä olosuhteissa oli päätettävä, millä perusteella perusasetuksen 11
artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti suoritetut tutkimukset
päätetään. Koska tällä hetkellä voimassa olevilla toimenpiteillä ei ole ollut toivottua myönteistä vaikutusta
yhteisön tuotannonalaan, päätettiin, että
— polkumyyntitoimenpiteiden voimassaoloa on jatkettava;
— niiden muotoa on tarkistettava, ja
— niiden tasoa on mukautettava todetun polkumyynnin ja vahingon poistavalle tasolle.

(76)

Tässä yhteydessä on huomattava, että polkumyyntimenettelyissä sekä polkumyynti- että vahinkomarginaalit
määritetään tosiasiallisten tuontihintojen perusteella.
Tutkimuksessa osoittautui, etteivät tosiasialliset tuontihinnat vastaa etuyhteydessä olevien tuojien jälleenmyyntihintoja. Näitä tietoja käyttämällä tutkimusajanjakson
tosiasiallisten polkumyynti- ja vahinkomarginaalien
arvot jäisivät todellista pienemmäksi. Tämän perusteella
komissio päätteli, että perusasetuksen 11 artiklan 3
kohdan mukaisesti määritettävät polkumyynti- ja vahinkomarginaalit olisi muodostettava tuontihinnan perusteella.

(77)

Vahingon poistavan tason laskemista varten määritettiin
vahinkoa aiheuttamaton yhteisön tuotannonalan myyntihinta lisäämällä hintaan 8 prosentin voittomarginaali ja
vertailemalla sitä yhdysvaltalaisten vientiä harjoittavien
tuottajien jälleenmyyntihintoihin. Mahdolliset erot
ilmaistiin prosentteina laskennallisesta cif-tuontiarvosta.
Tällä menetelmällä saadut alihinnoittelumarginaalit,
jotka olivat alhaisemmat kuin vastaavat polkumyyntimarginaalit, olivat Union Carbide Corporationin osalta
10,4 prosenttia, Dow Chemical Companyn osalta 13,9
prosenttia ja Huntsman Chemical Companyn osalta 20,5
prosenttia. Vertailun vuoksi todettakoon, että vähimmäishintoihin perustuvat muuttuvat tullit muodostettiin
aiemmassa tutkimuksessa kokonaisalihinnoittelumarginaalien perusteella, jotka olivat Union Carbiden osalta
45,2 prosenttia, Dow Chemicalin osalta 53,5 prosenttia
ja Huntsmanin osalta 39,5 prosenttia.
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(78)

Erityiset kiinteät tullit, jotka perustuvat vahinkoa aiheuttamattoman hinnan sekä yhdysvaltalaisten
etuyhteydessä olevien tuojien jälleenmyyntihintojen erotukseen, ovat Union Carbide Corporationin
osalta 59,25 euroa tonnilta, Dow Chemical Companyn osalta 69,40 euroa tonnilta ja Huntsman
Chemical Companyn osalta 111,25 euroa tonnilta. Komissio katsoo, että tämänkaltaista toimenpidettä voidaan pitää asianmukaisena, koska Yhdysvalloista peräisin oleva tuonti tapahtuu pääasiassa
etuyhteydessä olevien myyjäyritysten välityksellä. Erityisen kiinteän jäännöstullin määräksi
vahvistetaan 111,25 euroa tonnilta.

(79)

Kaikille asianosaisille osapuolille ilmoitettiin olennaisista tosiasioista ja huomioista, joihin toimenpiteiden jatkaminen uuden tasoisina ja uuden muotoisina perustuu. Osapuolille asetettiin määräaika,
jonka kuluessa ne voivat esittää ilmoituksiin liittyviä huomautuksia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan tällä hetkellä
CN-koodiin ex 2922 11 00 kuuluvan monoetanoliamiinin (Taric-koodi 2922 11 00 10), CN-koodiin
ex 2922 12 00 kuuluvan dietanoliamiinin (Taric-koodi 2922 12 00 10) ja CN-koodiin 2922 13 10
kuuluvan trietanoliamiinin tuonnissa.
2.
Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen tulli on seuraavien
yritysten tuotteiden osalta seuraava:
Maa

Yhdysvallat

3.

Yritys

Erityinen kiinteä tulli

Union Carbide Corporation
Old Ridgebury Road
Danbury
Connecticut 06817
(Taric-lisäkoodi: A115)

59,25 euroa tonnilta

Huntsman Chemical Corporation
3040 Post Oak Boulevard
PO Box 27707
Houston
Texas 77056
(Taric-lisäkoodi A116)

111,25 euroa tonnilta

Dow Chemical Company
2040 Dow Center
Midland
Michigan 48674
(Taric-lisäkoodi A145)

69,40 euroa tonnilta

Kaikki muut yritykset
(Taric-lisäkoodi A999)

111,25 euroa tonnilta

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

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2000.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
F. PARLY
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1604/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 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 25 päivänä heinäkuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 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 24 päivänä
heinäkuuta 2000, komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0707 00 05

628
999
052
528
999
388
524
528
999
052
220
400
508
600
624
999
388
400
508
512
528
720
800
804
999
388
512
528
720
804
999
052
064
066
999
052
400
404
616
999
064
624
999

136,5
136,5
68,2
65,2
66,7
53,7
92,4
62,9
69,7
116,4
170,1
206,4
92,0
112,5
136,1
138,9
82,9
113,9
88,8
77,9
82,4
69,6
203,0
87,1
100,7
86,6
62,6
78,0
128,2
107,7
92,6
186,8
104,3
109,3
133,5
343,6
250,9
574,4
255,0
356,0
60,2
171,3
115,8

0709 90 70

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 40 05

(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 1605/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,
viljan toimittamisesta elintarvikeapuna
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun
hallinnasta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista 27 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1292/96 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 1
kohdan b alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

kuuta 1997 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o
2519/97 (2) annettujen sääntöjen mukaan. On tarpeen
tarkentaa erityisesti toimittamista koskevat määräajat ja
ehdot siitä aiheutuneiden kustannusten määrittämiseksi,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

(1)

Edellä mainitussa asetuksessa vahvistetaan luettelo
maista ja elimistä, joille voidaan toimittaa yhteisön
tukea, ja määritetään yleiset perusteet elintarvikeavun
kuljettamisesta fob-toimitusvaiheen jälkeen.

Yhteisössä saatetaan liikkeelle viljaa sen toimittamiseksi
yhteisön elintarvikeapuna liitteessä osoitetuille vastaanottajille
asetuksen (EY) N:o 2519/97 säännösten mukaisesti ja liitteessä
luetelluin edellytyksin.

(2)

Useiden elintarvikeavun antamista koskevien päätösten
johdosta komissio on myöntänyt tietyille vastaanottajille
viljaa.

Tarjoajan katsotaan saaneen tietoonsa kaikki sovellettavat
yleiset ja erityiset ehdot ja hyväksyneen ne. Mitään muita hänen
tarjoukseensa sisältyviä ehtoja tai varauksia ei oteta huomioon.

(3)

Nämä toimitukset olisi tehtävä neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1292/96 mukaisesti yhteisön elintarvikeapuna
toimitettavien tuotteiden liikkeelle saattamista koskevista
yleisistä yksityiskohtaisista säännöistä 16 päivänä joulu-

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

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 166, 5.7.1996, s. 1.

(2) EYVL L 346, 17.12.1997, s. 23.
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LIITE
ERÄ A
1. Toimen nro: 102/99
2. Edunsaaja (2): Etiopia
3. Edunsaajan edustaja: Food Security Unit of the European Communities, Addis Ababa, P.O. Box 5570; p. (251-1)
61 09 12, f. 61 26 55
4. Määrämaa: Etiopia
5. Hankittava tuote: tavallinen vehnä
6. Kokonaismäärä (tonnia netto): 16 500
7. Erien lukumäärä: 1
8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu (3) (5): katso EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (II.A.1.a)
9. Pakkaaminen (7) (8): katso EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1 (1.0 A 1.c, 2.c ja B.3)
10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät (6): katso EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (II.A.3)
— merkinnöissä käytettävä kieli: englanti
— lisämerkinnät: —
11. Tuotteen hankintatapa: yhteisön markkinat
12. Vahvistettu toimitusvaihe: toimitettu määräpaikkaan (9)
13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan — FOB ahdattuna
14. a) Laivaussatama: —
b) Lastauspaikka: —
15. Purkaussatama: —
16. Määräpaikka: EFSR warehouse in Dire Dawa, Shinille, Ethiopia. Contact: Ato Sirak Hailu, p. (251-1) 51 71 62, f.
51 83 63
— välisatama tai -varasto: Berbera
— maakuljetusreitti: —
17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen:
— ensimmäinen määräaika: 5.11.2000
— toinen määräaika: 19.11.2000
18. Toimituskausi tai toimituksen vaihtoehtoisen vaiheen määräaika:
— ensimmäinen määräaika: 28.8.—10.9.2000
— toinen määräaika: 11.—24.9.2000
19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa):
— ensimmäinen määräaika: 8.8.2000
— toinen määräaika: 22.8.2000
20. Tarjousvakuuden määrä: 5 EUR tonnia kohti
21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment
Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi / Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; teleksi 25670 AGREC B; f. (32-2)
296 70 03 / 296 70 04 (ainoastaan)
22. Vientituki (4): 31.7.2000 sovellettava tuki, joka on vahvistettu komission asetuksella (EY) N:o 1407/2000 (EYVL L
161, 1.7.2000 s. 13)
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Viitteet:
(1) Lisätietoja: Torben Vestergaard p. (32-2) 299 30 50.
(2) Toimittajan on otettava yhteyttä vastaanottajaan mahdollisimman pian selvittääkseen, mitä kuljetusasiakirjoja tarvitaan.
(3) Toimittajan on annettava vastaanottajalle viralliselta laitokselta peräisin oleva todistus siitä, että kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevat ydinsäteilyä koskevat normit eivät ylity toimitettavan tuotteen osalta. Radioaktiivisuustodistuksessa on oltava cesium-134- ja -137- ja jodi-131-taso.
(4) Komission asetusta (EY) N:o 259/98 (EYVL L 25, 31.1.1998, s. 39) sovelletaan vientitukeen. Edellä mainitun asetuksen
2 artiklassa tarkoitettu päivämäärä on tämän liitteen kohtaan 22 merkitty päivämäärä.
Tavaran toimittajaa pyydetään kiinnittämään huomiota mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan viimeiseen alakohtaan.
Kopio todistuksesta on toimitettava heti vienti-ilmoituksen hyväksymisen jälkeen faksinumeroon (32-2) 296 20 05.
(5) Toimittaja toimittaa vastaanottajalle tai tämän edustajalle toimituksen yhteydessä asiakirjan:
— kasvien terveystodistus.
(6) Poiketen siitä, mitä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 114 29. huhtikuuta 1991 määrätään, II.A.3.c tai II.B.3.c
kohdan teksti korvataan seuraavalla tekstillä ”merkintä ’Euroopan yhteisö’”.
(7) Sen varalta, että tavarat mahdollisesti säkitetään uudelleen, tarjouskilpailun voittajan on toimitettava 2 prosenttia
ylimääräisiä tyhjiä säkkejä, jotka ovat samaa laatua kuin tavaraa sisältävät säkit ja joissa on merkinnän jälkeen
suuraakkonen ”R”.
(8) Säkitys on tehtävä ennen laivausta.
(9) Asetuksen (EY) N:o 2519/97 14 artiklan 3 kohdan säännösten lisäksi vuokratut alukset eivät saa esiintyä missään
neljästä viimeisimmästä neljännesvuosittaisesta pysäytettyjen alusten luettelosta, jota julkaistaan Pariisissa allekirjoitetun satamavaltioiden harjoittamaa tarkastustoimintaa koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti (neuvoston
direktiivi 95/21/EY (EYVL L 157, 7.7.1995, s. 1)).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1606/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,
asetuksen (EY) N:o 2629/97 muuttamisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytettävän eläinten
tunnistekoodin osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Asetus (EY) N:o 2629/97 olisi tämän vuoksi muutettava
vastaavasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan
maatalouden ohjaus- ja tukirahastokomitean lausunnon
mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta 21 päivänä huhtikuuta 1997
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 (1) ja erityisesti
sen 10 artiklan a kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

Komission asetuksessa (EY) N:o 2629/97 (2), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1663/1999 (3), vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt
korvamerkeille, tilarekistereille ja passeille, jotka ovat osa
nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää.

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2629/97 1 artiklan 2 kohdan b
alakohtaan virke seuraavasti:

Nautaeläinten tunnistekoodin osalta vaikuttaa aiheelliselta ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan
viranomaisten ilmoittamat käytännön vaikeudet ja sallia
kyseisille viranomaisille aakkosnumeerisen koodin sisältävien korvamerkkien käyttö 30 päivään kesäkuuta
2000 asti.

2 artikla

1 artikla

”Yhdistynyt kuningaskunta voi lykätä tätä määräaikaa 30
päivään kesäkuuta 2000 asti.”

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

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

(1) EYVL L 117, 7.5.1997, s. 1.
(2) EYVL L 354, 30.12.1997, s. 19.
(3) EYVL L 197, 29.7.1999, s. 27.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1607/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,
viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä erityisesti määritetyllä alueella tuotettuja laatuviinejä koskevan
osaston osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VI olevan 3
kohdan mukaan tuottajajäsenvaltioiden on järjestelmällisesti tehtävä kullekin niiden alueella tuotetulle tma-laatuviinille aistinvaraiset tutkimukset.

(7)

Tutkimustulosten vertailu edellytettyjen vaatimusten
kanssa ja aistinvaraisen tutkimuksen tekeminen olisi
annettava arvosteluraadin tehtäväksi.

(8)

Olisi säädettävä sellaisten tma-laatuviinien valmistukseen
soveltuvien viinien käyttötarkoituksesta, joita arvosteluraati ei hyväksy tma-laatuviineiksi.

(9)

Komissiolle on ilmoitettava jäsenvaltioiden toteuttamista
toimenpiteistä ja niiden soveltamisesta.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 56 artiklan 2 kohdan
mukaan tma-laatuviinin luokitusta voidaan kaupan pitämisen vaiheessa alentaa vain tietyissä tapauksissa. On
tarpeen täsmentää nämä tapaukset säätämällä erityisesti
luokitukseltaan alennettujen tma-laatuviinien käyttötarkoituksesta sekä tämän käyttötarkoituksen edellytyksistä.
Samoin on tarpeen vahvistaa ne toimivaltaiset laitokset,
joilla on oikeus alentaa luokitusta.

(11)

Kilpailun vääristymisen ehkäisemiseksi luokitukseltaan
alennettua tma-laatuviiniä ei saa pitää kaupan sellaiseen
nimikkeeseen viittaavalla nimikkeellä, jota sille ei voi
enää antaa. Tavanomaisen valvonnan mahdollistamiseksi
on tarpeen merkitä luokituksen alentaminen kiertorekisteriin.

(12)

Jotta komissio voisi seurata toimivaltaisten laitosten tmalaatuviinien luokituksen alentamista koskevien säännösten soveltamista, jäsenvaltioiden olisi toimitettava
komissiolle vuosittain ne tma-laatuviinien määrät, joiden
luokitusta on niiden maantieteellisellä alueella alennettu.

(13)

On aiheellista, että muun jäsenvaltion kuin alkuperäjäsenvaltion alueella olevan tma-laatuviinin luokitusta voi
alentaa viimeksi mainitun jäsenvaltion toimivaltainen
laitos. Tässä tarkoituksessa on syytä varmistaa suora
yhteistyö sellaisten laitosten välillä, jotka jäsenvaltiot
ovat asettaneet vastaamaan tma-laatuviinien valvonnasta,
tuotannosta ja kaupan pitämisestä. Yhteistyön säännöt
on tarpeen vahvistaa. Jäsenvaltioiden hallinnollisten
tehtävien helpottamiseksi on kuitenkin syytä sallia, että
sellaisen jäsenvaltion toimivaltainen laitos, jonka alueella
on vähäisiä määriä kyseistä tma-laatuviiniä, voisi alentaa
näiden määrien luokitusta itse.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17
päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 56 ja 58 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 VI osastossa ja useissa
liitteissä vahvistetaan määritetyllä alueella tuotettuja
laatuviinejä (tma-laatuviinejä) koskevat yleiset säännöt.
Näitä sääntöjä on syytä täydentää yksityiskohtaisilla
soveltamissäännöillä ja kumota niitä koskevat aiemmat
asetukset eli komission asetus (ETY) N:o 1698/70 (2),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(ETY) N:o 986/89 (3), komission asetus (ETY) N:o 2236/
73 (4), komission asetus (ETY) N:o 2082/74 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna Helleenien tasavallan
liittymisehdoista ja perustamissopimuksiin tehdyistä
muutoksista annetulla asiakirjalla (6), sekä komission
asetus (ETY) N:o 2903/79 (7), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 418/86 (8).
Tähän saakka näistä säännöistä on säädetty lukuisissa
yhteisön eri asetuksissa. Yhteisön elinkeinonharjoittajien
ja yhteisön lainsäädännön soveltamisesta vastaavan
hallinnon edun mukaista on koota nämä säännökset
yhteen säännökseen.
Siihen on sisällytettävä nykyinen lainsäädäntö mukautettuna asetuksen (EY) N:o 1493/1999 uusiin lainsäädäntövaatimuksiin. Kyseiseen sääntelyyn on myös syytä tehdä
muutoksia sen johdonmukaisuuden lisäämiseksi, sen
yksinkertaistamiseksi ja puuttuvien osien täydentämiseksi, jotta tällä alalla voidaan vahvistaa kattava yhteisön
sääntely. On myös syytä täsmentää eräitä sääntöjä
oikeusvarmuuden parantamiseksi niitä sovellettaessa.
Lisäksi olisi syytä täsmentää, että tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta muilla aloilla vahvistettujen erityissäännösten soveltamista.
Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VI säädetään
useiden tma-laatuviinejä koskevien luetteloiden laatimisesta. Olisi laadittava kyseiset luettelot.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L
L

179, 14.7.1999, s. 1.
190, 26.8.1970, s. 4.
106, 18.4.1989, s. 1.
229, 17.8.1973, s. 26.
217, 8.8.1974, s. 14.
291, 19.11.1979, s. 80.
326, 22.12.1979, s. 14.
48, 26.2.1986, s. 8.
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Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

25.7.2000
5 artikla

Luettelo väkevistä tma-laatuviineistä, joiden tilavuusprosentteina ilmoitettu kokonaisalkoholipitoisuus voi olla
vähemmän kuin 17,5 mutta vähintään 15 prosenttia
Tämän asetuksen liitteessä II olevassa B kohdassa esitetään
asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VI olevan L kohdan 4
kohdassa tarkoitettu luettelo.

Tämän asetuksen tarkoitus
Tämä asetus koskee asetuksen (EY) N:o 1493/1999 yksityiskohtaisia soveltamissääntöjä määritetyillä alueilla tuotettujen
laatuviinien (tma-laatuviinit) osalta.
I OSASTO
MÄÄRITETTYJÄ ALUEITA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

6 artikla
Luettelo lajikkeista, joita voidaan käyttää valmistettaessa
väkeviä tma-laatuviinejä, joista käytetään erityisiä perinteisiä nimityksiä ”vino dulce natural”, ”vino dolce naturale”, ”vinho doce natural” ja ”οίνος γλυκύς φυσικός”
Tämän asetuksen liitteessä III esitetään asetuksen (EY) N:o
1493/1999 liitteessä VI olevan L kohdan 5 kohdassa tarkoitettu luettelo.

2 artikla
Määritetyn alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien
alueiden määritelmä
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VI
olevan D kohdan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, mutta
kyseisen asetuksen liitteessä VI olevan D kohdan 3 kohdan
mukaisesti kukin asianomainen jäsenvaltio määrittää kunkin
tma-laatuviinin osalta alueen, joka sijaitsee sellaisen alueen
välittömässä läheisyydessä, jolla voidaan valmistaa tma-laatuviiniä. Jäsenvaltion on ennen määritelmän antamista otettava
erityisesti huomioon maantieteellinen tilanne, hallinnolliset
rakenteet ja perinteet.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi tämän määritelmän osalta tehdyt päätökset, ja komissio vastaa kaikin asianmukaisin keinoin näiden poikkeuksien julkaisemisesta kaikissa
jäsenvaltioissa.
II OSASTO
ALKOHOLIPITOISUUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

3 artikla
Luettelo väkevistä tma-laatuvalkoviineistä, joiden tilavuusprosentteina ilmoitettu luonnollinen alkoholipitoisuus voi olla vähemmän kuin 9 mutta vähintään 8,5
prosenttia
Tämän asetuksen liitteessä I esitetään asetuksen (EY) N:o 1493/
1999 liitteessä VI olevan F kohdan 5 kohdassa tarkoitetut
luettelot.
4 artikla
Luettelo väkevistä tma-laatuviineistä, joiden tilavuusprosentteina ilmoitettu luonnollinen alkoholipitoisuus voi
olla vähemmän kuin 12 prosenttia
Tämän asetuksen liitteessä II olevassa A kohdassa esitetään
asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VI olevan L kohdan 3
kohdan a alakohdassa tarkoitettu luettelo.

7 artikla
Luettelo väkevistä tma-laatukuohuviineistä, joiden cuvéen
alkoholipitoisuus voi olla vähemmän kuin 9,5 mutta
vähintään 8,5 tilavuusprosenttia
Tämän asetuksen liitteessä IV esitetään asetuksen (EY) N:o
1493/1999 liitteessä VI olevan K kohdan 2 ja 3 kohdassa
tarkoitetut luettelot.
III OSASTO
ANALYYTTISIÄ

JA
AISTINVARAISIA
KOSKEVAT SÄÄNNÖT

TUTKIMUKSIA

8 artikla
Yleiset säännöt
1.
Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 58 artiklan toisen kohdan
d alakohdan soveltamiseksi kunkin tuottajajäsenvaltion on
perustettava yksi tai useampi raati, jonka tehtävänä on tehdä
kyseisen jäsenvaltion alueella tuotettujen tma-laatuviinien
aistinvarainen tutkimus.
Edellisessä alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VI olevan J kohdan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja
raateja perustaessaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että
asianomaiset osapuolet ovat edustettuina.
2.
Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, jotta analyyttiset
ja aistinvaraiset tutkimukset tehdään järjestelmällisesti jokaiselle
niiden alueella tuotetulle tma-laatuviinille. Viinivuonna 2000—
2001 saaduille viineille kyseiset tutkimukset voidaan tehdä
pistokokeina.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että otetut näytteet edustavat
kaikkia tuottajan hallussa olevia tma-laatuviinejä.
3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tutkimukset tehdään kaikille
viineille, jotka soveltuvat valmistettaviksi tma-laatuviineiksi,
tuotantovaiheessa ja ennen kuin ne luokitellaan tma-laatuviineiksi.

25.7.2000
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Viini voidaan luokitella tma-laatuviiniksi vain, jos

a) asetuksen (EY) N:o 1493/1999 46 artiklassa tarkoitettujen
menetelmien mukaisesti tehtyjen analyyttisten tutkimusten
tulokset osoittavat, että viini täyttää kyseisen asetuksen liitteessä VI olevan J kohdan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut raja-arvot; ja
b) aistinvaraisen tutkimuksen tulosten mukaan viinillä on
asianmukaiset ominaisuudet.

9 artikla
Niiden viinien käyttötarkoitus, jotka eivät täytä analyyttisiin ja aistinvaraisiin tutkimuksiin liittyviä vaatimuksia
Jos analyyttisissä ja aistinvaraisissa tutkimuksissa ilmenee, että
viini ei sovellu valmistettavaksi sellaiseksi tma-laatuviiniksi,
joka on luokiteltava, viini voidaan — jos sillä on tarvittavat
ominaisuudet — luokitella
a) muuksi tma-laatuviiniksi, jos se täyttää vaatimukset, jotka
liittyvät luokitteluun asianomaiseksi tma-laatuviiniksi; tai
b) pöytäviiniksi, jos sen mahdollinen väkevöittäminen on tehty
asetuksen (EY) N:o 1493/1999 43 artiklan 2 kohdan ja
liitteessä V olevan C ja G kohdan säännösten mukaisesti; tai
c) muuhun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä I tarkoitettuun luokkaan kuuluvaksi viiniksi.

IV OSASTO
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4.
Aloitteen tma-laatuviinin luokituksen alentamiseksi voi
tehdä
a) edellä mainitun asetuksen 56 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettu toimivaltainen laitos minkä tahansa asianmukaisen tarkastuksen yhteydessä; tai
b) viiniä hallussaan pitävä kauppias, joka havaitsee, että viini
on tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen edellytysten
mukainen.
5.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle niiden toimivaltaisten laitosten nimet ja osoitteet, jotka ne ovat valtuuttaneet alentamaan tma-laatuviinin luokituksen. Komissio vastaa
kaikin asianmukaisin keinoin näiden tietojen julkaisemisesta
kaikissa jäsenvaltioissa.
6.
Toimivaltaisten laitosten on tarvittaessa täsmennettävä,
että luokitukseltaan alennetun viinin saateasiakirja ei ole vaatimusten mukainen.
Luokitukseltaan alennetun viinin hallussapitäjän on pitäessään
kirjaa saapuvista ja lähtevistä eristä merkittävä, että kyseessä on
viini, joka on menettänyt luokituksensa tma-laatuviininä.
11 artikla
Jäsenvaltioiden ilmoitukset tma-laatuviinien luokituksen
alentamisesta
Jäsenvaltioiden on koottava kultakin viinivuodelta tiedot tmalaatuviineistä, joiden luokitusta on alennettu niiden maantieteellisellä aluella.

LUOKITUKSEN ALENTAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Niiden on toimitettava kyseiset tiedot komissiolle viimeistään
sitä viinivuotta, jona luokitus alennettiin, seuraavana 1 päivänä
marraskuuta.

10 artikla

Tässä tarkoituksessa niiden on eriteltävä viinimäärät, jotka ovat
menettäneet luokituksensa tma-laatuviininä

Edellytykset tma-laatuviinien luokituksen alentamiselle
eräissä tapauksissa kaupan pitämisen vaiheessa

a) tuotantovaiheessa
i) toimivaltaisen laitoksen aloitteesta tai

1.
Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 56 artiklaa sovellettaessa
ilmaisulla ’alentaa tma-laatuviinin luokitusta’ tarkoitetaan
’kieltää käyttämästä asianomaisesta viinistä mitään mainintaa,
joka viittaa tma-laatuviineille varattuihin yhteisön tai kansallisiin mainintoihin’.

b) kaupan pitämisen vaiheessa

2.
Edellä mainitun asetuksen 56 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi tma-laatuviinin katsotaan erityisesti muuttuneen siten,
että sen luokituksen alentaminen on perusteltua, silloin kun

Niiden on merkittävä määrät eriteltyinä luokituksen alentamisesta johtuvien tuoteluokkien mukaan.

a) se ei enää täytä jotain edellä mainitun asetuksen liitteessä VI
olevan J kohdan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista
laatutekijöistä; tai

12 artikla

b) jokin sen ominaisuuksista ei enää vastaa niitä ominaisuuksia, jotka ovat ominaisia siltä alueelta peräisin olevalla
tma-laatuviinillä, jonka nimeä se kantaa.
3.
Tma-laatuviinin luokituksen alentamisen kaupan pitämisen vaiheessa tekee tapauksen mukaan tämän asetuksen 12
artiklan 1 tai 3 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen laitos.

ii) tuottajan pyynnöstä;
i) toimivaltaisen laitoksen aloitteesta tai
ii) kauppiaan pyynnöstä.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten suora yhteistyö
tma-laatuviinin luokituksen alentamisen osalta
1.
Sen jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen, jonka alueella
on tma-laatuviini, jonka luokitusta mahdollisesti alennetaan, on
ilmoitettava tästä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle laitokselle,
jonka alueella kyseinen viini on tuotettu, jäljempänä
’alkuperäjäsenvaltio’.
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Tietojenvaihtoon voi liittää seuraavat:
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jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, josta kyseinen tmalaatuviini on peräisin, tarkastelemaan uudelleen päätöstään, tai
3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa suorittaa itse uudelleentarkastelun.

a) näytelähetys alkuperäjäsenvaltion viralliselle laboratoriolle
asianmukaisten rjäsenvaltioiden pyynnöstä; silloin kun
kyseessä on tma-laatuviini enintään 60 litran säiliössä, näytteeseen on liitettävä päällysmerkinnät, joilla kyseinen viini
on laskettu liikkeeseen;
b) alkuperäjäsenvaltion asiantuntijan auttaminen valvontatoimissa;
c) osallistuminen eri jäsenvaltioiden yhdessä sopimiin tutkimuksiin;
d) asetuksen (EY) N:o 1493/1999 70 artiklan mukaisesti
säädettyjen asiakirjojen ja rekisterimerkintöjen tarkistaminen.

5.
Jäsenvaltion, joka on jonakin vuonna alentanut toisesta
jäsenvaltiosta peräisin olevan tma-laatuviinin luokitusta, on
toimitettava komissiolle ja tma-laatuviinin alkuperäjäsenvaltiolle seuraavan vuoden 31 päivään maaliskuuta mennessä
tiedonanto, jossa ilmoitetaan kunkin luokitukseltaan alennetun
tma-laatuviinin määrät.
V OSASTO
LOPPUSÄÄNNÖKSET

2.
Toimivaltaisen laitoksen jolle pyyntö osoitetaan, on
ilmoitettava mahdollisimman pian pyynnön esittäneelle toimivaltaiselle laitokselle luokituksen alentamista koskevasta
päätöksestään.

13 artikla
Kumoaminen

3.
Jos kyseessä olevan viinin kokonaismäärä ei ylitä kahta
hehtolitraa, kyseisen viinin luokituksen alentamisesta voi
päättää sen jäsenvaltion toimivaltainen laitos, jonka alueella on
tma-laatuviini, jonka luokitusta mahdollisesti alennetaan.

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 1698/89, (ETY) N:o 2236/73,
(ETY) N:o 2082/74 ja (ETY) N:o 2903/79.
14 artikla

4.
Kaikki luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt tai henkilöryhmittymät, joita tämän artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu
päätös koskee, voivat pyytää päätöksen uudelleentarkastelua
sen jäsenvaltion toimivaltaiselta laitokselta, jonka alueella
kyseinen tma-laatuviini on. Jos kyseinen toimivaltainen laitos
katsoo uudelleentarkastelupyynnön perustelluksi, se pyytää sen

Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE I
Luettelo väkevistä tma-laatuvalkoviineistä, joiden alkoholipitoisuus voi olla vähemmän kuin 9 mutta vähintään
8,5 prosenttia
PORTUGALI
— Vinho verde.
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LIITE II
A Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VI olevan L kohdan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut luettelot
1. Luettelo luonnolliselta alkoholipitoisuudeltaan vähintään 10 tilavuusprosenttia olevasta rypäleen puristemehusta
valmistetuista väkevistä tma-laatuviineistä, jotka on saatu lisäämällä viinistä tai rypäleiden puristejännöksestä tislattua
väkevää alkoholijuomaa, jolla on alkuperänimitys ja joka on mahdollisesti peräisin samalta tilalta
(asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VI olevan L kohdan 3 kohdan a alakohdan i alakohta)
RANSKA
Pineau des Charantes tai Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.
2. Luettelo alkuperäiseltä luonnolliselta alkoholipitoisuudeltaan vähintään 11 tilavuusprosenttia olevan rypäleen puristemehun käymisellä valmistetuista väkevistä tma-laatuviineistä, jotka on saatu lisäämällä neutraalia alkoholia tai viinitislettä, jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 70 tilavuusprosenttia, tai viinistä valmistettavaa väkevää alkoholijuomaa
(asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VI olevan L kohdan 3 kohdan a alakohdan ii alakohta)
PORTUGALI
Porto, vin de Porto, Oporto, Port, Port wine, Portwein, Portvin, Portwĳn,
Moscatel de Setúbal, Setúbal,
Carcavelos.
ITALIA
Moscato di Noto,
Trentino.
3. Luettelo väkevistä tma-laatuviineistä, jotka on valmistettu viinistä, jonka alkuperäinen luonnollinen alkoholipitoisuus
on vähintään 10,5 tilavuusprosenttia
(asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VI olevan L kohdan 3 kohdan a alakohdan ii alakohdan toinen luetelmakohta)
ESPANJA
Jerez-Xérès-Sherry,
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda,
Condado de Huelva,
Rueda.
4. Luettelo väkevistä tma-laatuviineistä, jotka on valmistettu sellaisen rypäleen puristemehun käymisellä, jonka alkuperäinen luonnollinen alkoholipitoisuus on vähintään 9 tilavuusprosenttia
(asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VI olevan L kohdan 3 kohdan a alakohdan ii alakohdan kolmas luetelmakohta)
PORTUGALI
Madeira, Madeira Wein, Madeira Wine, vin de Madère, Madera, vino di Madera, Madera wĳn.
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B Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VI olevan L kohdan 4 kohdassa tarkoitettu luettelo
5. Luettelo väkevistä tma-laatuviineistä, joiden kokonaisalkoholipitoisuus on vähemmän kuin 17,5 tilavuusprosenttia,
mutta vähintään 15 tilavuusprosenttia, mistä niihin ennen 1 päivää tammikuuta 1985 sovellettavassa kansallisessa
lainsäädännössä säädetään nimenomeisesti
(asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VI olevan L kohdan 4 kohta)
ESPANJA

Väkevä tma-laatuviini

Yhteisön tai jäsenvaltion lainsäädännössä vahvistettu tuotteen
kuvaus

Condado de Huelva

Vino generoso

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Vino generoso

Málaga

Seco

Montilla-Moriles

Vino generoso

Priorato

Rancio seco

Rueda

Vino generoso

Tarragona

Rancio seco

ITALIA
Trentino.
PORTUGALI

Väkevä tma-laatuviini

Porto, vin de Porto, Oporto, Port, Port wine, Portwein,
Portvin, Portwĳn

Yhteisön ja jäsenvaltion lainsäädännössä vahvistettu tuotteen
kuvaus

Branco leve seco

25.7.2000
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LIITE III
Luettelo lajikkeista, joita voidaan käyttää valmistettaessa väkeviä tma-laatuviinejä, joista käytetään erityisiä
perinteisiä nimityksiä ”vino dulce natural”, ”vino dolce naturale”, ”vinho doce natural” ja ”οίνος γλυκύς φυσικός”
Muscats — Grenache — Maccabéo — Malvoisies — Mavrodaphne — Assirtiko — Liatiko — Garnacha tintorera —
Monastrell — Pedro Ximénez — Albarola — Aleatico — Bosco — Cannonau — Corinto nero — Giró — Monica —
Nasco — Primitivo — Vermentino — Zibibbo.

LIITE IV
Luettelo väkevistä tma-laatukuohuviineistä, joiden cuvéen alkoholipitoisuus voi olla vähemmän kuin 9,5
prosenttia
ITALIA
— Prosecco di Conegliano, Valdobbiadene
— Montello e Colli Asolani.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1608/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,
siirtymäkauden toimenpiteistä kunnes viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen
(EY) N:o 1493/1999 mukaiset lopulliset toimenpiteet otetaan käyttöön
2391/89 (11), viinien ja rypäleen puristemehun kuvausta
ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 24 päivänä
heinäkuuta 1989 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o
2392/89 (12), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1427/96 (13), erityisviinien kuvausta
ja esittelyä koskevista tietyistä säännöistä 11 päivänä
joulukuuta 1991 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o
3895/91 (14) ja kuohuviinien ja hiilihapotettujen kuohuviinien kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 1992 annettu neuvoston
asetus (ETY) N:o 2333/92 (15), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1429/96 (16).

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17
päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 80 artiklan,
(2)

Olisi kuitenkin varmistettava toimijoille ja kyseessä
oleville hallinnoille sujuva siirtyminen viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 16 päivänä maaliskuuta 1987 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 822/87 (17), joka
on kumottu asetuksella (EY) N:o 1493/1999, kumotun
viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 5 päivänä helmikuuta 1979 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
337/79 (18) ja asetuksen (ETY) N:o 823/87 perusteella
annettujen säännösten sekä asetuksen (EY) N:o 1493/
1999 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen välillä.

(3)

Näin ollen on syytä sallia sujuvan siirtymisen ja sovellettavan järjestelmän jatkumisen varmistamiseksi lyhyen
siirtymäkauden aikana tiettyjen 81 artiklalla kumottujen
neuvoston säännösten soveltamisen jatkaminen, kunnes
täytäntöönpantoimenpiteet saadaan piakkoin viimeisteltyä ja toteutettua. Näiden säännösten väliaikainen
soveltaminen edellyttää, että niiden perusteella annettujen komission asetusten soveltamista on myöskin
jatkettava. Tällaiset komission asetukset kumotaan siirtymäkauden päätyttyä.

(4)

Koska 81 artiklassa mainituissa asetuksissa tarkoitettujen
alojen päätekijöistä säädetään asetuksessa (EY) N:o 1493/
1999 tai komission jo antamissa soveltamisasetuksissa,
kyseinen siirtymäkausi ei saa estää sitä, että suurin osa
viinin yhteisestä markkinajärjestelystä pannaan täytäntöön neuvoston vahvistamaan päivämäärään mennessä.

(5)

Lisäksi olisi pyrittävä välttämään talouden toimijoiden ja
kansallisten hallintojen häiritsemistä toimenpiteillä, jotka
tulevat voimaan eri aikoina, minkä vuoksi olisi syytä
siirtää tietyntyyppisissä tma-laatuviineissä käytettyjen
perinteisten täydennysmerkintöjen suojaa koskevista

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 81 artiklalla kumotaan 1
päivästä elokuuta 2000 erityisesti seuraavat asetukset:
sellaisilla enologisilla käytännöillä, joista ei ole säädetty
asetuksessa (ETY) N:o 337/79, mahdollisesti käsiteltyjen
tiettyjen tuontiviinien tarjoamisen ja toimittamisen sallimisesta nautittavaksi 28 päivänä kesäkuuta 1984
annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1873/84 (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2839/98 (3), erityisesti määritetyillä alueilla tuotettuja
laatuviinejä koskevista erityissäännöksistä 16 päivänä
maaliskuuta 1987 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o
823/87 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1426/96 (5), yhteisössä tuotettujen
väkevien viinien valmistuksesta ja myymisestä 21
päivänä joulukuuta 1988 annettu neuvoston asetus
(ETY) N:o 4252/88 (6), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1678/1999 (7), yleisistä
tarkastuksia koskevista säännöistä viinialalla 19 päivänä
kesäkuuta 1989 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o
2048/89 (8), viinien, rypäletäysmehujen ja rypälemehujen tuontia koskevista yleisistä säännöistä 24 päivänä
heinäkuuta 1989 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o
2390/89 (9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2838/98 (10), tiettyjen CN-koodeihin
2009 ja 2204 kuuluvien ja kolmansista maista peräisin
olevien viinialan tuotteiden määrittelemisestä 24 päivänä
heinäkuuta 1989 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o

(1) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.
(2) EYVL L 176, 3.7.1984, s. 6.
(3) EYVL L 354, 30.12.1998, s. 12.
(4) EYVL L 84, 27.3.1987, s. 59.
(5) EYVL L 184, 24.7.1996, s. 1.
(6) EYVL L 373, 31.12.1988, s. 59.
(7) EYVL L 199, 30.7.1999, s. 10.
(8) EYVL L 202, 14.7.1989, s. 32.
(9) EYVL L 232, 9.8.1989, s. 7.
(10) EYVL L 354, 30.12.1998, s. 11.

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L
L

232, 9.8.1989, s. 10.
232, 9.8.1989, s. 13.
184, 24.7.1996, s. 3.
368, 31.12.1991, s. 1.
231, 13.8.1992, s. 9.
184, 24.7.1996, s. 9.
54, 5.3.1979, s. 1.
84, 27.3.1987, s. 1.
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yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 24 päivänä
huhtikuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o
881/98 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2253/1999 (2), voimaantuloa, jotta
kaikki yhteisen markkinajärjestelyn uudistamisesta
aiheutuvat toimenpiteet voidaan toteuttaa samanaikaisesti.
(6)

Koska asetuksella (EY) N:o 1493/1999 kumotaan edellä
mainitut neuvoston asetukset 1 päivästä elokuuta 2000,
siirtymäkauden on alettava kyseisenä päivänä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Poiketen siitä, mitä tietyissä asetuksen (EY) N:o 1493/1999
säännöksissä säädetään, ainoastaan liitteessä mainittuja säännöksiä sovelletaan 30 päivään marraskuuta 2000.

L 185/25
2 artikla

Liitteessä mainituissa asetuksissa olevia viittauksia asetuksiin
(ETY) N:o 337/79, (ETY) N:o 822/87, (ETY) N:o 823/87 ja
(ETY) N:o 2332/92 on pidettävä viittauksina asetuksen (EY) N:o
1493/1999 vastaaviin säännöksiin.
3 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 881/98 7 artiklan toisessa
kohdassa päivämäärä ”1 päivästä elokuuta 2000” päivämäärällä
”30 päivästä marraskuuta 2000”.
4 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 124, 25.4.1998, s. 22.
(2) EYVL L 275, 26.10.1999, s. 8.

L 185/26

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

LIITE
Luettelo säännöksistä, joiden soveltamista jatketaan 30 päivään marraskuuta 2000.
a) Asetuksen (ETY) N:o 1873/84 1 ja 3 artikla sekä liite.
b) Asetuksen (ETY) N:o 823/87 15 artiklan 2 ja 7 kohta.
c) Asetus (ETY) N:o 2048/89.
d) Asetus (ETY) N:o 2390/89.
e) Asetuksen (ETY) N:o 2391/89 1 ja 2 artikla.
f) Asetus (ETY) N:o 2392/89.
g) Asetuksen (ETY) N:o 2895/91 2 artikla.
h) Asetuksen (ETY) N:o 2333/92 8, 9 ja 11 artikla.
i) Asetuksen (ETY) N:o 822/87 3, 31, 71 ja 72 artikla.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1609/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,
tuotteista, jotka eivät kuulu kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
737/90 soveltamisalaan
että kaksi uutta elintarviketta (tee ja tietyt yrtit) olisi
jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen 22 päivänä maaliskuuta 1990 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 616/2000 (2), ja
erityisesti sen 6 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komissio laatii asetuksen (ETY) N:o 737/90 6 artiklan
mukaisesti luettelon tuotteista, jotka eivät kuulu
asetuksen soveltamisalaan.

(2)

Useimmat kolmansista maista tällä hetkellä tuotavat
maataloustuotteet eivät ole Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden vuoksi saastuneita tai niiden radioaktiivisuus on niin vähäistä, ettei siitä juurikaan aiheudu vaaraa
terveydelle.

(3)

Sen huomioon ottamiseksi komission asetuksessa (EY)
N:o 727/97 (3) annettiin luettelo tuotteista, jotka eivät
kuulu asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamisalaan.

(4)

Komissio toteutti tutkimuksen, jossa arvioitiin todennäköisyyttä, että jäsenvaltioihin tuotavien maataloustuotteiden cesiumtaso ylittää asetuksessa (ETY) N:o 737/90
asetetut rajat. Tutkimuksesta saadut tulokset osoittavat,

(5)

Tuoteluettelon, johon sovelletaan neuvoston asetusta
(ETY) N:o 737/90, ulkoasua muutettiin jo yksityiskohtaisista säännöistä asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi 27 päivänä heinäkuuta 1999 annetussa komission
asetuksessa (EY) N:o 1661/1999 (4) siten, että tulliviranomaisten on helpompi käyttää luetteloa.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(ETY) N:o 737/90 7 artiklan nojalla perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kumotaan asetus (EY) N:o 727/97.
2 artikla
Muut tuotteet kuin liitteessä luetellut tuotteet jätetään asetuksen
(ETY) N:o 737/90 soveltamisalan ulkopuolelle.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
Margot WALLSTRÖM

Komission jäsen

(1) EYVL L 82, 29.3.1990, s. 1.
(2) EYVL L 75, 24.3.2000, s. 1.
(3) EYVL L 108, 25.4.1997, s. 16.

(4) EYVL L 197, 29.7.1999, s. 17.
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LIITE
ASETUKSEN (ETY) N:o 737/90 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT TUOTTEET

CN-koodi

Kuvaus

0101 19 10

Elävät hevoset, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet, teuraseläimet

0102 90

Elävät nautaeläimet, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet, kotieläinlajit

0103 91

Elävät siat, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet, paino pienempi kuin 50 kg

0103 92

Elävät siat, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet, paino vähintään 50 kg

0104 10

Elävät lampaat, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet

0104 20 90

Elävät vuohet, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet

0105

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat

0106 00

Muut elävät eläimet

2 ryhmä

Liha ja muut syötävät eläimenosat

ex 4 ryhmä

Maito- ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet, lukuun ottamatta tuotteita, joiden CN-koodi on 0408 11 20,
0408 19 20, 0408 91 20 ja 0408 99 20

ex 0709 51

Sienet, tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin viljellyt sienet

ex 0710 80 69

Jäädytetyt sienet (myös höyryssä tai vedessä keitetyt), muut kuin viljellyt sienet

ex 0711 90 60

Sienet, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa
säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, muut kuin viljellyt sienet

ex 0712 30 00

Kuivatut sienet, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää
valmistetut, muut kuin viljellyt sienet

0810 40

Karpalot, puolukat, mustikat ja muut Vaccinium-suvun hedelmät, tuoreet

0811 90 50

Jäädytetyt mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät), keittämättömät tai vedessä tai
höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

0811 90 70

Jäädytetyt Vaccinium myrtilloides ja Vaccinium angustifolium -lajin hedelmät keittämättömät
tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

0812 90 40

Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät), väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai
suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa
välittömään kulutukseen soveltumattomina

1601 00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimen osista tai
verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet
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CN-koodi

Kuvaus

1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä

ex 1603 00

Lihasta saadut uutteet ja mehut

ex 2001 90 50

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet, muut kuin viljellyt sienet

ex 2003 10 80

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet, muut kuin
viljellyt sienet
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1610/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,
toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten
aineiden laittomaan valmistukseen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3677/90 soveltamisesta
ja muuttamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3769/92 muuttamisesta
sellaisille aineille ja maille, jotka on lueteltu kyseisen
sopimuksen liitteessä A tai joihin on viitattu vientiä
koskevissa ennakkoilmoitusvaatimuksissa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
(3)

Argentiina, Beninin tasavalta, Bolivia, Brasilia, Caymansaaret, Costa Rica, Kypros, Tšekin tasavalta, Etiopia,
Indonesia, Japani, Jordania, Macao, Malesia, Moldova,
Nigeria, Paraguay, Peru, Filippiinit, Saudi-arabia, EteläAfrikka, Sri Lanka, Tadžikistan, Turkki, Venezuela ja
Venäjän federaatio ovat vedonneet huumausaineiden ja
psykotrooppisten aineiden laittoman kaupan estämistä
koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen
12 artiklan 10 kohtaan vaatimalla yleissopimuksen
taulukossa 1 mainittujen aineiden ja monissa tapauksissa
etikkahappoanhydridin ja kaliumpermanganaatin vientiä
koskevia ennakkoilmoituksia.

(4)

Tämän asetuksen liitteet II ja III on siten päivitettävä,
jotta ne vastaisivat täysin edellä mainittua sopimusta
sekä asianomaisten maiden vaatimuksia etikkahappoanhydridin ja kaliumpermanganaatin vientiä koskevista
ennakkoilmoituksista.

(5)

Selvyyden vuoksi nämä liitteet on korvattava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat huumausaineiden valmistuksessa käytettävien aineiden kansainvälistä kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen 13 päivänä joulukuuta 1990
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3677/90 (1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (ETY)
N:o 3769/92 (2), ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon asetuksen (ETY) N:o 3677/90 soveltamisesta ja
muuttamisesta annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3769/
92, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 2093/97 (3),
ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Chilen sopimuksen (4)
huumeiden ja psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa usein käytettävistä kemiallisista aineista ja niiden esiasteista,
ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen
20. erityisistunnossa hyväksymän päätöslauselman S-20/4 Bosassa olevan 7 pykälän a kohdan i alakohdan, jonka mukaan
huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittoman
kaupan estämistä koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen sopimuspuolet voivat vaatia etikkahappoanhydridin ja kaliumpermanganaatin vientiä koskevia ennakkoilmoituksia,
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Yhteisö on huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittoman kaupan estämistä koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen sopimuspuoli (5).

(2)

Edellä mainitusta EY—Chile-sopimuksesta johtuvat
velvoitteet sekä vaatimukset etikkahappoanhydridin ja
kaliumpermanganaatin vientiä koskevista ennakkoilmoituksista voidaan täyttää vain, jos on otettu käyttöön
ennakkoon annettavaa vientilupaa koskevia vaatimuksia

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

EYVL L 357, 20.12.1990, s. 1.
EYVL L 383, 29.12.1992, s. 17.
EYVL L 292, 25.10.1997, s. 11.
EYVL L 336, 11.12.1998, s. 48.
Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1990 Euroopan yhteisön puolesta
tekemä päätös liittymisestä huumausaineiden ja psykotrooppisten
aineiden laittomaan kaupan estämistä koskevaan Yhdistyneiden
Kansakuntien yleissopimukseen (EYVL L 326, 24.11.1990, s. 56).

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (ETY) N:o 3769/92 liitteet II ja III tämän
asetuksen liitteellä.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
Frederik BOLKESTEIN

Komission jäsen
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LIITE
”LIITE II
Aine

Määräpaikka

Etikkahappoanhydridi (1)

Argentiina
Beninin tasavalta
Bolivia
Brasilia
Kolumbia
Chile
Costa Rica
Kypros
Tšekin tasavalta
Ecuador
Etiopia
Guatemala
Hongkong
Intia
Indonesia
Iran
Jordania
Libanon
Macao
Malesia

Meksiko
Moldova
Myanmar (Burma)
Nigeria
Paraguay
Peru
Singapore
Saudi-Arabia
Etelä-Afrikka
Sri Lanka
Syyria
Tadžikistan
Thaimaa
Caymansaaret
Filippiinit
Turkki
Yhdistyneet arabiemiraatit
Venezuela
Venäjän federaatio

Antraniilihappo (1)

Bolivia
Chile
Kolumbia
Ecuador
Intia

Meksiko
Peru
Yhdistyneet arabiemiraatit
Venezuela

Fenyylietikkahappo (1)
Piperidiini (1)

Bolivia
Chile
Kolumbia
Ecuador
Meksiko

Peru
Yhdistyneet arabiemiraatit
Amerikan yhdysvallat
Venezuela

(1) Aineluettelo sisältää kyseisten aineiden suolat, paitsi rikkihapon ja kloorivedyn osalta, aina kun kyseisiä suoloja on olemassa.
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LIITE III
Aine

Määräpaikka

Metyylietyyliketoni (1)
Tolueeni (1)
Rikkihappo (1)

Argentiina
Bolivia
Brasilia
Chile
Kolumbia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras

Hongkong
Panama
Paraguay
Peru
Syyria
Thaimaa
Uruguay
Yhdistyneet arabiemiraatit
Venezuela

Kaliumpermanganaatti (1)

Argentiina
Beninin tasavalta
Bolivia
Brasilia
Chile
Kolumbia
Costa Rica
Kypros
Tšekki
Ecuador
El Salvador
Etiopia
Guatemala
Honduras
Hongkong
Jordania
Macao
Malesia

Moldova
Nigeria
Panama
Paraguay
Peru
Saudi-Arabia
Etelä-Afrikka
Sri Lanka
Syyria
Tadžikistan
Thaimaa
Caymansaaret
Filippiinit
Turkki
Uruguay
Yhdistyneet arabiemiraatit
Venezuela
Venäjän federaatio

Asetoni (1)
Etyylieetteri (1)

Argentiina
Bolivia
Brasilia
Chile
Kolumbia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Hongkong
Iran
Libanon

Meksiko
Myanmar (Burma)
Panama
Paraguay
Peru
Singapore
Syyria
Thaimaa
Turkki
Yhdistyneet arabiemiraatit
Uruguay
Venezuela

Kloorivetyhappo

Argentiina
Bolivia
Brasilia
Chile
Kolumbia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Hongkong
Iran

Libanon
Myanmar (Burma)
Panama
Paraguay
Peru
Singapore
Syyria
Thaimaa
Turkki
Yhdistyneet arabiemiraatit
Uruguay
Venezuela

(1) Aineluettelo sisältää kyseisten aineiden suolat, paitsi rikkihapon ja kloorivedyn osalta, aina kun kyseisiä suoloja on olemassa.”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1611/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,
Tanskalle myönnettyjen maatalouden valuuttajärjestelmän tasaustukien mukauttamisesta
kuuta 2000. Tanskan kruunulle vahvistetusta kurssista
ilmenee kyseisen valuutan devalvoituminen, minkä
vuoksi tasaustuen toisen erän määrää olisi Tanskan
osalta vähennettävä.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2799/98 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1639/1999 (2)
vahvistetaan euron muuntokursseista kansalliseksi
rahayksiköksi tai 1 päivästä heinäkuuta 1999 alkaen
sovellettavista valuuttakursseista johtuvat tasaustuen
enimmäismäärät eri jäsenvaltioille.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2799/98 5 artiklan 4 kohdassa
säädetään, että tasaustuen enimmäismääriä vähennetään
tai ne perutaan sen perusteella, miten toisen ja
kolmannen erän ensimmäisenä päivänä todettujen
valuuttakurssien kehittyminen vaikuttaa tuloihin.

(3)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1577/2000 (3)
vahvistetaan tiettyihin suoriin tukiin sovellettava muuntokurssi, jonka määräytymisperuste on 1 päivä heinä-

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asianomaisten hallintokomiteoiden lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 1639/1999 Tanskalle myönnetyistä
tasaustuen ensimmäisen erän enmmäismääristä johtuvat toisen
erän alennetut määrät esitetään tämän asetuksen liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.
(2) EYVL L 194, 27.7.1999, s. 33.
(3) EYVL L 181, 20.7.2000, s. 37.
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LIITE
Tanskalle myönnetyn tasaustuen toisen erän alennetut määrät miljoonina euroina ilmaistuna
Toimenpiteet
Tyyppi

Asetus

Maissin perusalalle maksettava tuki (pientuottajat)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1251/
1999 (1)

0,000000

Muille viljoille kuin maissin perusalalle maksettava tuki
(pientuottajat)

(EY) N:o 1251/1999

1,758475

Rapsille, auringonkukalle ja soijalle maksettava tuki
(pientuottajat)

(EY) N:o 1251/1999

0,000000

Herneille ja härkäpavuille maksettava tuki (pientuottajat)

(EY) N:o 1251/1999

0,000000

Pellavansiemenille maksettava tuki (pientuottajat)

(EY) N:o 1251/1999

0,000000

Maissin perusalalle maksettava tuki (päätoimiset tuottajat)

(EY) N:o 1251/1999

0,000000

Muille viljoille kuin maissin perusalalle maksettava tuki
(päätoimiset tuottajat)

(EY) N:o 1251/1999

9,751541

Rapsille, auringonkukalle ja soijalle maksettava tuki
(päätoimiset tuottajat)

(EY) N:o 1251/1999

1,084773

Herneille ja härkäpavuille maksettava tuki (päätoimiset
tuottajat)

(EY) N:o 1251/1999

1,050517

Pellavansiemenille maksettava tuki (päätoimiset tuottajat)

(EY) N:o 1251/1999

0,074221

Durumvehnälle maksettava lisätuki (päätoimiset tuottajat)

(EY) N:o 1251/1999

0,000000

Hehtaaritukiin liittyvä kesannointi

(EY) N:o 1251/1999

1,347403

Kuivatuille kasviksille maksettavat hehtaarituet

Neuvoston asetus (EY) N:o 1577/
96 (2)

0,000000

Humalalle maksettava hehtaarituki

Neuvoston asetus (EY) N:o 1696/
71 (3)

0,000000

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 1.
(2) EYVL L 206, 16.8.1996, s. 4.
(3) EYVL L 175, 4.8.1971, s. 1.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1612/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,
Ruotsin kruunun ja Englannin punnan 1 päivänä heinäkuuta 2000 sovellettavista muuntokursseista
johtuvien tasaustukien enimmäismäärän vahvistamisesta
säännöistä maatalousalalla 22 päivänä joulukuuta 1998
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2808/98 (2),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1410/1999 (3), mukaisesti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2799/98 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2
kohdan,

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asianomaisten hallintokomiteoiden lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 2799/98 5 artiklan 1 kohdassa
säädetään, että tasaustukea myönnetään, jos määräytymisperusteen päivämääränä sovellettava valuuttakurssi
on alhaisempi kuin aiemmin sovellettu kurssi. Tätä säännöstä ei sovelleta kuitenkaan määriin, joihin sovellettu
uutta kurssia alhaisempaa kurssia niiden 24 kuukauden
aikana, jotka edeltävät uuden kurssin voimaantuloa.

(2)

Ruotsin kruunun ja Englannin punnan valuuttakurssit
ovat määräytymisperusteen päivämääränä 1 päivänä
heinäkuuta 2000 alhaisempia kuin aiemmin sovelletut
kurssit.

(3)

Tasaustuet on määriteltävä ja myönnettävä asetuksen
(EY) N:o 2799/98 ja maatalouden euromääräisen valuuttajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tasaustuen ensimmäisen erän enimmäismäärät, jotka voidaan
myöntää, koska määräytymisperusteen päivämäärä 1 päivänä
heinäkuuta 2000 Ruotsin kruunun ja Englannin punnan
valuuttakurssin on todettu laskeneen suhteessa aiemmin sovellettuun valuuttakurssiin, esitetään tämän asetuksen liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.

(2) EYVL L 349, 24.12.1998, s. 36.
(3) EYVL L 164, 30.3.1999, s. 53.
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LIITE
Tasaustuen ensimmäisen erän enimmäismäärät miljoonina euroina ilmaistuna
Toimenpiteet
Ruotsi
Tyyppi

Maissin perusalalle
(pientuottajat)

Asetus

maksettava

Neuvoston asetus (EY) N:o 1251/
1999 (1)

0,000000

0,071253

Muille viljoille kuin maissin perusalalle
maksettava tuki (pientuottajat)

(EY) N:o 1251/1999

2,853340

1,984905

Rapsille, auringonkukalle ja
maksettava tuki (pientuottajat)

soijalle

(EY) N:o 1251/1999

0,018690

0,000000

Herneille ja härkäpavuille maksettava
tuki (pientuottajat)

(EY) N:o 1251/1999

0,018690

0,000000

Pellavansiemenille maksettava tuki (pientuottajat)

(EY) N:o 1251/1999

0,006230

0,000000

Maissin perusalalle maksettava
(päätoimiset tuottajat)

tuki

(EY) N:o 1251/1999

0,000000

0,183222

Muille viljoille kuin maissin perusalalle
maksettava tuki (päätoimiset tuottajat)

(EY) N:o 1251/1999

13,444340

31,083273

Rapsille, auringonkukalle ja soijalle
maksettava tuki (päätoimiset tuottajat)

(EY) N:o 1251/1999

1,495200

6,511167

Herneille ja härkäpavuille maksettava
tuki (päätoimiset tuottajat)

(EY) N:o 1251/1999

0,623000

3,175848

Pellavansiemenille
maksettava
(päätoimiset tuottajat)

tuki

(EY) N:o 1251/1999

0,953190

4,682340

lisätuki

(EY) N:o 1251/1999

0,000000

0,020358

4,759720

6,670638

Durumvehnälle maksettava
(päätoimiset tuottajat)

tuki

Yhdistynyt
kuningaskunta

Hehtaaritukiin liittyvä kesannointi

(EY) N:o 1251/1999

Kuivatuille
hehtaarituet

Neuvoston asetus (EY) N:o 1577/96 ( )

0,000000

0,000000

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1696/
71 (3)

0,000000

0,033930

kasviksille

maksettavat

Humalalle maksettava hehtaarituki

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 1.
(2) EYVL L 206, 16.8.1996, s. 4.
(3) EYVL L 175, 4.8.1971, s. 1.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1613/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,
asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta ”alkuperätuotteiden”
käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Laosin erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä
maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta
peräisin olevia kyseisiä tuotteita, sekä tämän maan vientikyvyn ja todettujen tosiasiallisten kauppavirtojen perusteella, estävät vahinkojen aiheutumisen yhteisön vastaaville teollisuudenaloille. Poikkeus olisi kuitenkin mukautettava taloudellisten tarpeiden mukaan.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/
92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 955/1999 (2), ja
erityisesti sen 249 artiklan,
ottaa huomioon tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1662/1999 (4), ja
erityisesti sen 76 artiklan,

(5)

Alueellisen yhteistyön edistämiseksi edunsaajamaiden
välillä olisi säädettävä, että niiden tuotteiden, joita poikkeus koskee, valmistukseen Laosissa on käytettävä Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (lukuun ottamatta Myanmaria) tai Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön
liittoon (SAARC) tai AKT—EY-kumppanuussopimukseen kuuluvien maiden alkuperätuotteita.

(6)

Näiden toimenpiteiden avoin ja tehokas hallinnointi on
varmistettava soveltamalla tariffikiintiöiden hallinnointia
koskevia asianomaisia säännöksiä, jotka on annettu
asetuksella (ETY) N:o 2454/93, sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1427/97 (8).

(7)

Mahdollista tarvetta jatkaa poikkeuksen soveltamista sen
jälkeen, kun vahvistetut määrät ovat täyttyneet, on
tutkittava Laosin viranomaisia kuullen.

(8)

Poikkeus tulisi myöntää riittävän pitkäksi ajaksi, jotta
siitä saataisiin täysi hyöty, eli 31 päivään joulukuuta
2001, joka on asetuksen (EY) N:o 2820/98 viimeinen
voimassaolopäivä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Monivuotisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1999 alkaen 31 päivään
joulukuuta 2001 21 päivänä joulukuuta 1998 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 2820/98 (5), sellaisena
kun se on viimeksi muutettuna komission asetuksella
(EY) N:o 1310/2000 (6), yhteisö myönsi kyseiset etuudet
Laosille.

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 67—97 artiklassa
vahvistetaan yleisessä tullietuusjärjestelmässä sovellettava
alkuperätuotteiden käsitteen määritelmä. Mainitun
asetuksen 76 artiklassa kuitenkin säädetään mahdollisuudesta myöntää poikkeuksia näistä säännöksistä yleisen
tullietuusjärjestelmän vähiten kehittyneille edunsaajamaille, jos nämä esittävät siitä hakemuksen yhteisölle.

(3)

Laos sai tällaisen poikkeuksen tietyille tekstiilituotteille
15 päivästä heinäkuuta 1999 alkaen 14 päivään heinäkuuta 2000 komission asetuksella (EY) N:o 1537/
1999 (7).

(4)

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

Tämä hakemus on asetuksen (ETY) N:o 2454/93 76
artiklan säännösten mukainen. Erityisesti tietyt (vuodeksi
kerrallaan vahvistettavia) vientimääriä koskevat edellytykset, jotka määritellään sen perusteella, miltä osin
yhteisön markkinat kykenevät ottamaan vastaan Laosista
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L

302,
119,
253,
197,
357,
148,
178,

19.10.1992, s. 1.
7.5.1999, s. 1.
11.10.1993, s. 1.
29.7.1999, s. 25.
30.12.1998, s. 1.
22.6.2000, s. 28.
14.7.1999, s. 26.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 67—97
artiklassa säädetään, tämän asetuksen liitteessä lueteltuja ja
Laosiin tuoduista ja siellä Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon
(ASEAN) (lukuun ottamatta Myanmaria) tai Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) tai AKT—EY-kumppanuussopimukseen kuuluvien maiden alkuperätuotteita olevista kudotuista kankaista (kudotut tuotteet) tai langoista (neulostuotteet)
valmistettuja tuotteita pidetään Laosin alkuperätuotteina jäljempänä esitettyjen järjestelyjen mukaisesti.
(8) EYVL L 196, 24.7.1997, s. 31.
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2.
Sovellettaessa 1 kohdan säännöksiä tuotteita pidetään
ASEAN- tai SAARC-maiden alkuperätuotteina, kun ne on
tuotettu näissä maissa asetuksen (ETY) N:o 2454/93 67—97
artiklassa säädettyjen alkuperäsääntöjen mukaisesti, tai AKT—
EY-kumppanuussopimuksen edunsaajamaiden alkuperätuotteina, kun ne on tuotettu näissä maissa AKT—EY-kumppanuussopimuksen (1) pöytäkirjassa 1 määrättyjen alkuperäsääntöjen mukaisesti.

Kun 3 artiklassa tarkoitetut kiintiöihin luetut määrät kattavat
80 prosenttia liitteessä esitetyistä kokonaismääristä, komissio
tutkii Laosin viranomaisia kuullen, onko poikkeuksen soveltamista tarpeen jatkaa sen jälkeen, kun mainitut määrät ovat
täyttyneet.

3.
Laosin toimivaltaiset viranomaiset sitoutuvat toteuttamaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet 2 kohdan säännösten
noudattamisen varmistamiseksi.

Tämän asetuksen soveltamiseksi esitettävän Laosin toimivaltaisten viranomaisten antaman A-alkuperätodistuksen 4
kohdassa on oltava seuraava maininta:

4 artikla

5 artikla

”Poikkeus — asetus (EY) N:o 1613/2000”.
2 artikla

6 artikla

Edellä 1 artiklassa säädetty poikkeus koskee Laosista suoraan
kuljetettuja ja yhteisöön tuotavia tuotteita ja sitä sovelletaan 15
päivästä heinäkuuta 2000 31 päivään joulukuuta 2001 asti
kullekin tuotteelle liitteessä ilmoitettujen vuotuisten määrien
osalta.

Epäselvissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat pyytää jäljennöksen
Laosissa tämän poikkeuksen mukaisesti käytettyjen ainesten
alkuperän todistavasta asiakirjasta. Kyseinen pyyntö voidaan
tehdä samanaikaisesti, kun tämän asetuksen säännösten
soveltamisalaan kuuluvia tavaroita luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, tai asetuksen (ETY) N:o 2454/93 94 artiklassa
säädetyn hallinnollisen yhteistyön mukaisesti.

3 artikla
Komissio hallinnoi 2 artiklassa tarkoitettuja määriä asetuksen
(ETY) N:o 2454/93 308 a—c artiklassa olevien säännösten
mukaisesti.

7 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen päivän
jälkeen, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
Frederik BOLKESTEIN

Komission jäsen

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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LIITE

Järjestysnumero

Tekstiililuokka

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Määrä
(1.1.—31.12.)

09.8003

6

6203 41 10
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
6204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42

Miesten ja poikien polvihousut, shortsit (eivät kuitenkaan
uimahousut) ja pitkät housut, kangasta; naisten ja tyttöjen
pitkät housut, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua;
vuorillisten verryttelypukujen alaosat, ei kuitenkaan luokkiin 16 ja 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

4 068 169 kpl

09.8004

7

6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, villaa, puuvillaa
tai tekokuitua, neulosta ja muuta kuin neulosta

477 193 kpl

09.8005

8

6205 10 00
6205 20 00
6205 30 00

Miesten ja poikien paidat, villaa, puuvillaa, tai tekokuitua,
ei kuitenkaan neulosta

597 073 kpl

09.8006

10

6111 10 10
6111 20 10
6111 30 10
ex 6111 90 00
6116 10 20
6116 10 80
6116 91 00
6116 92 00
6116 93 00
6116 99 00

Kintaat ja muut käsineet, neulosta

1 110 paria

09.8007

12

6115 12 00
6115 19 00
6115 20 11
6115 20 90
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 99
6115 99 00

Naisten sukat, sukkahousut, myös terättömät, alussukat,
miesten sukat, nilkkasukat, sukansuojukset ja niiden
kaltaiset neuletuotteet, ei kuitenkaan vauvoille tarkoitetut,
myös suonikohjusukat, ei kuitenkaan luokkaan 70
kuuluvat tuotteet

1 100 paria
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Tekstiililuokka

09.8009

14

09.8010

15

09.8011

CN-koodi

Tavaran kuvaus

L 185/41
Määrä
(1.1.—31.12.)

6201 11 00
6201 12 10
6201 12 90
6201 13 10
6201 13 90
6210 20 00

Miesten ja poikien päällystakit, sadetakit ja muut takit,
myös viitat, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua (ei
kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

26 112 kpl

6202 11 00
6202 12 10
6202 12 90
6202 13 10
6202 13 90
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19
6210 30 00

Naisten ja tyttöjen päällystakit, sadetakit (myös viitat) ja
jakut, takit ja bleiserit, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, (ei kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

268 877 kpl

16

6203 11 00
6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30
6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31

Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, muut kuin hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, ei kuitenkaan
neulosta; Miesten ja poikien vuorilliset verryttelypuvut,
joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai
tekokuitua

84 516 kpl

09.8012

17

6203 31 00
6203 32 90
6203 33 90
6203 39 19

Miesten ja poikien takit ja bleiserit, villaa, puuvillaa tai
tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta

46 016 kpl

09.8013

18

6207 11 00
6207 19 00
6207 21 00
6207 22 00
6207 29 00
6207 91 10
6207 91 90
6207 92 00
6207 99 00

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat,
pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, ei
kuitenkaan neulosta

54 tonnia

6208 11 00
6208 19 10
6208 19 90
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00
6208 91 11
6208 91 19
6208 91 90
6208 92 00
6208 99 00
ex 6212 10 10

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja
muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (negliges),
kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, ei kuitenkaan neulosta

ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex
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Tekstiililuokka

21

CN-koodi

ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex

Tavaran kuvaus

25.7.2000
Määrä
(1.1.—31.12.)

6201 12 10
6201 12 90
6201 13 10
6201 13 90
6201 91 00
6201 92 00
6201 93 00
6202 12 10
6202 12 90
6202 13 10
6202 13 90
6202 91 00
6202 92 00
6202 93 00
6211 32 41
6211 33 41
6211 42 41
6211 43 41

Hupputakit; anorakit, pusakat ja niiden kaltaiset tavarat,
villaa, puuvillaa tai tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta;
vuorillisten verryttelypukujen yläosat, ei kuitenkaan luokkiin 16 tai 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

576 236 kpl

09.8016

26

6104 41 00
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00

Naisten ja tyttöjen leningit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

173 262 kpl

09.8017

27

6104 51 00
6104 52 00
6104 53 00
6104 59 00
6204 51 00
6204 52 00
6204 53 00
6204 59 10

Naisten ja tyttöjen hameet, myös housuhameet

355 733 kpl

09.8019

29

6204 11 00
6204 12 00
6204 13 00
6204 19 10
6204 21 00
6204 22 80
6204 23 80
6204 29 18
6211 42 31
6211 43 31

Naisten ja tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut, muut kuin
hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, ei kuitenkaan
neulosta; naisten ja tyttöjen vuorilliset verryttelypuvut,
joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai
tekokuitua

112 953 kpl

09.8020

31

ex 6212 10 10
6212 10 90

Rintaliivit ja olkaimettomat rintaliivit, kudottua kangasta
tai neulosta

1 100 kpl

09.8021

68

6111 10 90
6111 20 90
6111 30 90
6111 90 00
6209 10 00
6209 20 00
6209 30 00
6209 90 00

Vauvanvaatteet ja- vaatetustarvikkeet, muut kuin luokkiin
10 ja 87 kuuluvat vauvan kintaat ja luokkaan 88 kuuluvat
vauvan sukat ja nilkkasukat, eivät kuitenkaan neulosta

443 tonnia

ex
ex
ex
ex
ex
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Tekstiililuokka

CN-koodi

Tavaran kuvaus

L 185/43
Määrä
(1.1.—31.12.)

09.8023

72

6112 31 10
6112 31 90
6112 39 10
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90
6112 49 10
6112 49 90
6211 11 00
6211 12 00

Uimapuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

15 196 kpl

09.8027

76

6203 22 10
6203 23 10
6203 29 11
6203 32 10
6203 33 10
6203 39 11
6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31
6211 32 10
6211 33 10

Miesten ja poikien suojavaatteet, ei kuitenkaan neulosta

41 tonnia

6204 22 10
6204 23 10
6204 29 11
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
6211 42 10
6211 43 10

Naisten ja tyttöjen esiliinat, mekot ja muut suojavaatteet, ei
kuitenkaan neulosta

6203 41 30
6203 42 59
6203 43 39
6203 49 39
6204 61 80
6204 61 90
6204 62 59
6204 62 90
6204 63 39
6204 63 90
6204 69 39
6204 69 50
6210 40 00
6210 50 00
6211 31 00
6211 32 90
6211 33 90
6211 41 00
6211 42 90
6211 43 90

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta, muut kuin luokkiin 6, 7,
8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 ja 77
kuuluvat

09.8028

78

452 tonnia

L 185/44
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Tekstiililuokka

CN-koodi

Tavaran kuvaus

25.7.2000
Määrä
(1.1.—31.12.)

09.8030

84

6214 20 00
6214 30 00
6214 40 00
6214 90 10

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja
niiden kaltaiset tavarat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, ei
kuitenkaan neulosta

1,1 tonnia

09.8031

86

6212 20 00
6212 30 00
6212 90 00

Korsetit, sukkanauhavyöt, lantioliivit, housunkannattimet,
sukkanauhat, sukanpitimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä
niiden osat, myös neulosta

1 100 kpl

09.8034

159

6204 49 10
6206 10 00

Leningit, puserot, paitapuserot, silkkiä tai jätesilkkiä, ei
kuitenkaan neulosta

4 tonnia

6214 10 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja
niiden kaltaiset tavarat, silkkiä tai jätesilkkiä

6215 10 00

Solmiot, silkkiä tai jätesilkkiä

09.8035

161

6201 19 00
6201 99 00
6202 19 00
6202 99 00
6203 19 90
6203 29 90
6203 39 90
6203 49 90
6204 19 90
6204 29 90
6204 39 90
6204 49 90
6204 59 90
6204 69 90
6205 90 10
6205 90 90
6206 90 10
6206 90 90
ex 6211 20 00
6211 39 00
6211 49 00

09.8036

20

6302 21 00
6302 22 90
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90

09.8037

40

ex 6303 91 00
ex 6303 92 90
ex 6303 99 90
6304 19 10
ex 6304 19 90
6304 92 00
ex 6304 93 00
ex 6304 99 00

09.8038

91

6306 21 00
6306 22 00
6306 29 00

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta eikä luokkiin 1—123 ja
159 kuuluvat

69 tonnia

Vuodeliinavaatteet, ei kuitenkaan neulosta

1,1 tonnia

Verhot, sisätilojen kaihtimet, kapat, reunusverhot ja muut
sisustustavarat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta

1,1 tonnia

Teltat

1,1 tonnia
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CN-koodi

Tavaran kuvaus

L 185/45
Määrä
(1.1.—31.12.)

Järjestysnumero

Tekstiililuokka

09.8039

109

6306 11 00
6306 12 00
6306 19 00
6306 31 00
6306 39 00

Tavarapeitteet, purjeet veneitä varten, ulkokaihtimet ja
aurinkokatokset

11 tonnia

09.8040

110

6306 41 00
6306 49 00

Ilmapatjat, kangasta

1,1 tonnia

09.8041

111

6306 91 00
6306 99 00

Leirintävarusteet, kangasta, ei kuitenkaan ilmapatjat ja teltat

1,1 tonnia
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FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

25.7.2000

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1614/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,
asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta ”alkuperätuotteiden”
käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Kambodžan erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen
tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta
tämän maan vientikyvyn ja todettujen tosiasiallisten
kauppavirtojen perusteella, estävät vahinkojen aiheutumisen yhteisön vastaaville teollisuudenaloille. Poikkeus
olisi kuitenkin mukautettava taloudellisten tarpeiden
mukaan.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/
92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 955/1999 (2), ja
erityisesti sen 249 artiklan,
ottaa huomioon tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1662/1999 (4), ja
erityisesti sen 76 artiklan,

(5)

Alueellisen yhteistyön edistämiseksi edunsaajamaiden
välillä olisi säädettävä, että niiden tuotteiden, joita poikkeus koskee, valmistukseen Kambodžassa on käytettävä
Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (lukuun
ottamatta Myanmaria) tai Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) tai AKT—EY-kumppanuussopimukseen kuuluvien maiden alkuperätuotteita.

(6)

Näiden toimenpiteiden avoin ja tehokas hallinnointi on
varmistettava soveltamalla tariffikiintiöiden hallinnointia
koskevia asianomaisia säännöksiä, jotka on annettu
asetuksella (ETY) N:o 2454/93, sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1427/97 (8).

(7)

Mahdollista tarvetta jatkaa poikkeuksen soveltamista sen
jälkeen, kun vahvistetut määrät ovat täyttyneet, on
tutkittava Kambodžan viranomaisia kuullen.

(8)

Poikkeus tulisi myöntää riittävän pitkäksi ajaksi, jotta
siitä saataisiin täysi hyöty, eli 31 päivään joulukuuta
2001, joka on asetuksen (EY) N:o 2820/98 viimeinen
voimassaolopäivä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Monivuotisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1999 alkaen 31 päivään
joulukuuta 2001 21 päivänä joulukuuta 1998 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 2820/98 (5), sellaisena
kun se on viimeksi muutettuna komission asetuksella
(EY) N:o 1310/2000 (6), yhteisö myönsi kyseiset etuudet
Kambodžalle.
Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 67—97 artiklassa
vahvistetaan yleisessä tullietuusjärjestelmässä sovellettava
alkuperätuotteiden käsitteen määritelmä. Mainitun
asetuksen 76 artiklassa kuitenkin säädetään mahdollisuudesta myöntää poikkeuksia näistä säännöksistä yleisen
tullietuusjärjestelmän vähiten kehittyneille edunsaajamaille, jos nämä esittävät siitä hakemuksen yhteisölle.

(3)

Kambodža sai tällaisen poikkeuksen tietyille tekstiilituotteille 15 päivästä heinäkuuta 1999 alkaen 14 päivään
heinäkuuta 2000 komission asetuksella (EY) N:o 1538/
1999 (7).

(4)

Tämä hakemus on asetuksen (ETY) N:o 2454/93 76
artiklan säännösten mukainen. Erityisesti tietyt (vuodeksi
kerrallaan vahvistettavia) vientimääriä koskevat edellytykset, jotka määritellään sen perusteella, miltä osin
yhteisön markkinat kykenevät ottamaan vastaan
Kambodžasta peräisin olevia kyseisiä tuotteita, sekä

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L

302,
119,
253,
197,
357,
148,
178,

19.10.1992, s. 1.
7.5.1999, s. 1.
11.10.1993, s. 1.
29.7.1999, s. 25.
30.12.1998, s. 1.
22.6.2000, s. 28.
14.7.1999, s. 34.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 67—97
artiklassa säädetään, tämän asetuksen liitteessä lueteltuja ja
Kambodžaan tuoduista ja siellä Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (lukuun ottamatta Myanmaria) tai Etelä-Aasian
alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) tai AKT—EY-kumppanuussopimukseen kuuluvien maiden alkuperätuotteita olevista
kudotuista kankaista (kudotut tuotteet) tai langoista (neulostuotteet) valmistettuja tuotteita pidetään Kambodžan alkuperätuotteina jäljempänä esitettyjen järjestelyjen mukaisesti.
(8) EYVL L 196, 24.7.1997, s. 31.
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2.
Sovellettaessa 1 kohdan säännöksiä tuotteita pidetään
ASEAN- tai SAARC-maiden alkuperätuotteina, kun ne on
tuotettu näissä maissa asetuksen (ETY) N:o 2454/93 67—97
artiklassa säädettyjen alkuperäsääntöjen mukaisesti, tai AKT—
EY-kumppanuussopimuksen edunsaajamaiden alkuperätuotteina, kun ne on tuotettu näissä maissa AKT—EY-kumppanuussopimuksen (1) pöytäkirjassa 1 määrättyjen alkuperäsääntöjen mukaisesti.

Kun 3 artiklassa tarkoitetut kiintiöihin luetut määrät kattavat
80 prosenttia liitteessä esitetyistä kokonaismääristä, komissio
tutkii Kambodžan viranomaisia kuullen, onko poikkeuksen
soveltamista tarpeen jatkaa sen jälkeen, kun mainitut määrät
ovat täyttyneet.

3.
Kambodžan toimivaltaiset viranomaiset sitoutuvat toteuttamaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet 2 kohdan säännösten
noudattamisen varmistamiseksi.

Tämän asetuksen soveltamiseksi esitettävän Kambodžan toimivaltaisten viranomaisten antaman A-alkuperätodistuksen 4
kohdassa on oltava seuraava maininta:

4 artikla

5 artikla

”Poikkeus — asetus (EY) N:o 1614/2000”
2 artikla

6 artikla

Edellä 1 artiklassa säädetty poikkeus koskee Kambodžasta
suoraan kuljetettuja ja yhteisöön tuotavia tuotteita ja sitä sovelletaan 15 päivästä heinäkuuta 2000 31 päivään joulukuuta
2001 asti kullekin tuotteelle liitteessä ilmoitettujen vuotuisten
määrien osalta.

Epäselvissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat pyytää jäljennöksen
Kambodžassa tämän poikkeuksen mukaisesti käytettyjen ainesten alkuperän todistavasta asiakirjasta. Kyseinen pyyntö
voidaan tehdä samanaikaisesti, kun tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan kuuluvia tavaroita luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, tai asetuksen (ETY) N:o 2454/93 94 artiklassa
säädetyn hallinnollisen yhteistyön mukaisesti.

3 artikla
Komissio hallinnoi 2 artiklassa tarkoitettuja määriä asetuksen
(ETY) N:o 2454/93 308 a—c artiklassa olevien säännösten
mukaisesti.

7 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen päivän
jälkeen, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
Frederik BOLKESTEIN

Komission jäsen

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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LIITE

Järjestysnumero

Tekstiililuokka

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Määrä
(1.1.—31.12.)

09.8052

6

6203 41 10
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
6204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42

Miesten ja poikien polvihousut, shortsit (eivät kuitenkaan
uimahousut) ja pitkät housut, kangasta; naisten ja tyttöjen
pitkät housut, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua;
vuorillisten verryttelypukujen alaosat, ei kuitenkaan luokkiin 16 ja 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

2 746 832 kpl

09.8053

7

6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, villaa, puuvillaa
tai tekokuitua, neulosta ja muuta kuin neulosta

4 009 804 kpl

09.8054

8

6205 10 00
6205 20 00
6205 30 00

Miesten ja poikien paidat, villaa, puuvillaa, tai tekokuitua,
ei kuitenkaan neulosta

302 566 kpl

09.8055

10

6111 10 10
6111 20 10
6111 30 10
ex 6111 90 00
6116 10 20
6116 10 80
6116 91 00
6116 92 00
6116 93 00
6116 99 00

09.8056

12

6115 12 00
6115 19 00
6115 20 11
6115 20 90
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 99
6115 99 00

Kintaat ja muut käsineet, neulosta

Naisten sukat, sukkahousut, myös terättömät, alussukat,
miesten sukat, nilkkasukat, sukansuojukset ja niiden
kaltaiset neuletuotteet, ei kuitenkaan vauvoille tarkoitetut,
myös suonikohjusukat, ei kuitenkaan luokkaan 70
kuuluvat tuotteet

2 084 846 paria

1 100 paria
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Tekstiililuokka

09.8058

14

09.8059

15

09.8060

CN-koodi

Tavaran kuvaus

L 185/49
Määrä
(1.1.—31.12.)

6201 11 00
6201 12 10
6201 12 90
6201 13 10
6201 13 90
6210 20 00

Miesten ja poikien päällystakit, sadetakit ja muut takit,
myös viitat, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua (ei
kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

213 931 kpl

6202 11 00
6202 12 10
6202 12 90
6202 13 10
6202 13 90
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19
6210 30 00

Naisten ja tyttöjen päällystakit, sadetakit (myös viitat) ja
jakut, takit ja bleiserit, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, (ei kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

1 684 566 kpl

16

6203 11 00
6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30
6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31

Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, muut kuin hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, ei kuitenkaan
neulosta; Miesten ja poikien vuorilliset verryttelypuvut,
joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai
tekokuitua

85 415 kpl

09.8061

17

6203 31 00
6203 32 90
6203 33 90
6203 39 19

Miesten ja poikien takit ja bleiserit, villaa, puuvillaa tai
tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta

68 299 kpl

09.8062

18

6207 11 00
6207 19 00
6207 21 00
6207 22 00
6207 29 00
6207 91 10
6207 91 90
6207 92 00
6207 99 00

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat,
pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, ei
kuitenkaan neulosta

683 tonnia

6208 11 00
6208 19 10
6208 19 90
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00
6208 91 11
6208 91 19
6208 91 90
6208 92 00
6208 99 00
ex 6212 10 10

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja
muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (negliges),
kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, ei kuitenkaan neulosta

ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex
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Tekstiililuokka

21

CN-koodi

ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex

Tavaran kuvaus

25.7.2000
Määrä
(1.1.—31.12.)

6201 12 10
6201 12 90
6201 13 10
6201 13 90
6201 91 00
6201 92 00
6201 93 00
6202 12 10
6202 12 90
6202 13 10
6202 13 90
6202 91 00
6202 92 00
6202 93 00
6211 32 41
6211 33 41
6211 42 41
6211 43 41

Hupputakit; anorakit, pusakat ja niiden kaltaiset tavarat,
villaa, puuvillaa tai tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta;
vuorillisten verryttelypukujen yläosat, ei kuitenkaan luokkiin 16 tai 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

475 973 kpl

09.8065

26

6104 41 00
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00

Naisten ja tyttöjen leningit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

760 932 kpl

09.8066

27

6104 51 00
6104 52 00
6104 53 00
6104 59 00
6204 51 00
6204 52 00
6204 53 00
6204 59 10

Naisten ja tyttöjen hameet, myös housuhameet

796 790 kpl

09.8068

29

6204 11 00
6204 12 00
6204 13 00
6204 19 10
6204 21 00
6204 22 80
6204 23 80
6204 29 18
6211 42 31
6211 43 31

Naisten ja tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut, muut kuin
hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, ei kuitenkaan
neulosta; naisten ja tyttöjen vuorilliset verryttelypuvut,
joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai
tekokuitua

620 077 kpl

09.8069

31

ex 6212 10 10
6212 10 90

Rintaliivit ja olkaimettomat rintaliivit, kudottua kangasta
tai neulosta

1 632 263 kpl

09.8070

68

6111 10 90
6111 20 90
6111 30 90
6111 90 00
6209 10 00
6209 20 00
6209 30 00
6209 90 00

Vauvanvaatteet ja- vaatetustarvikkeet, muut kuin luokkiin
10 ja 87 kuuluvat vauvan kintaat ja luokkaan 88 kuuluvat
vauvan sukat ja nilkkasukat, eivät kuitenkaan neulosta

177 tonnia

ex
ex
ex
ex
ex
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Tekstiililuokka

CN-koodi

Tavaran kuvaus

L 185/51
Määrä
(1.1.—31.12.)

09.8072

72

6112 31 10
6112 31 90
6112 39 10
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90
6112 49 10
6112 49 90
6211 11 00
6211 12 00

Uimapuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

223 299 kpl

09.8076

76

6203 22 10
6203 23 10
6203 29 11
6203 32 10
6203 33 10
6203 39 11
6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31
6211 32 10
6211 33 10

Miesten ja poikien suojavaatteet, ei kuitenkaan neulosta

562 tonnia

6204 22 10
6204 23 10
6204 29 11
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
6211 42 10
6211 43 10

Naisten ja tyttöjen esiliinat, mekot ja muut suojavaatteet, ei
kuitenkaan neulosta

6203 41 30
6203 42 59
6203 43 39
6203 49 39
6204 61 80
6204 61 90
6204 62 59
6204 62 90
6204 63 39
6204 63 90
6204 69 39
6204 69 50
6210 40 00
6210 50 00
6211 31 00
6211 32 90
6211 33 90
6211 41 00
6211 42 90
6211 43 90

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta, muut kuin luokkiin 6, 7,
8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 ja 77
kuuluvat

09.8077

78

430 tonnia
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Tekstiililuokka

CN-koodi

Tavaran kuvaus

25.7.2000
Määrä
(1.1.—31.12.)

09.8079

84

6214 20 00
6214 30 00
6214 40 00
6214 90 10

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja
niiden kaltaiset tavarat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, ei
kuitenkaan neulosta

1,1 tonnia

09.8080

86

6212 20 00
6212 30 00
6212 90 00

Korsetit, sukkanauhavyöt, lantioliivit, housunkannattimet,
sukkanauhat, sukanpitimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä
niiden osat, myös neulosta

1 100 kpl

09.8083

159

6204 49 10
6206 10 00

Leningit, puserot, paitapuserot, silkkiä tai jätesilkkiä, ei
kuitenkaan neulosta

1,1 tonnia

6214 10 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja
niiden kaltaiset tavarat, silkkiä tai jätesilkkiä

6215 10 00

Solmiot, silkkiä tai jätesilkkiä

09.8084

161

6201 19 00
6201 99 00
6202 19 00
6202 99 00
6203 19 90
6203 29 90
6203 39 90
6203 49 90
6204 19 90
6204 29 90
6204 39 90
6204 49 90
6204 59 90
6204 69 90
6205 90 10
6205 90 90
6206 90 10
6206 90 90
ex 6211 20 00
6211 39 00
6211 49 00

09.8085

20

6302 21 00
6302 22 90
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90

09.8086

40

ex 6303 91 00
ex 6303 92 90
ex 6303 99 90
6304 19 10
ex 6304 19 90
6304 92 00
ex 6304 93 00
ex 6304 99 00

09.8087

91

6306 21 00
6306 22 00
6306 29 00

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta eikä luokkiin 1—123 ja
159 kuuluvat

64 tonnia

Vuodeliinavaatteet, ei kuitenkaan neulosta

2 tonnia

Verhot, sisätilojen kaihtimet, kapat, reunusverhot ja muut
sisustustavarat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta

24 tonnia

Teltat

826 tonnia
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CN-koodi

Tavaran kuvaus

L 185/53
Määrä
(1.1.—31.12.)

Järjestysnumero

Tekstiililuokka

09.8088

109

6306 11 00
6306 12 00
6306 19 00
6306 31 00
6306 39 00

Tavarapeitteet, purjeet veneitä varten, ulkokaihtimet ja
aurinkokatokset

1,1 tonnia

09.8089

110

6306 41 00
6306 49 00

Ilmapatjat, kangasta

1,1 tonnia

09.8090

111

6306 91 00
6306 99 00

Leirintävarusteet, kangasta, ei kuitenkaan ilmapatjat ja teltat

1,1 tonnia
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1615/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,
asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta ”alkuperätuotteiden”
käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Nepalin erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen
tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta
lista peräisin olevia kyseisiä tuotteita, sekä tämän maan
vientikyvyn ja todettujen tosiasiallisten kauppavirtojen
perusteella, estävät vahinkojen aiheutumisen yhteisön
vastaaville teollisuudenaloille. Poikkeus olisi kuitenkin
mukautettava taloudellisten tarpeiden mukaan.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/
92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 955/1999 (2), ja
erityisesti sen 249 artiklan,
ottaa huomioon tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1662/1999 (4), ja
erityisesti sen 76 artiklan,

(5)

Alueellisen yhteistyön edistämiseksi edunsaajamaiden
välillä olisi säädettävä, että niiden tuotteiden, joita poikkeus koskee, valmistukseen Nepalissa on käytettävä
Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (lukuun
ottamatta Myanmaria) tai Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) tai AKT—EY-kumppanuussopimukseen kuuluvien maiden alkuperätuotteita.

(6)

Näiden toimenpiteiden avoin ja tehokas hallinnointi on
varmistettava soveltamalla tariffikiintiöiden hallinnointia
koskevia asianomaisia säännöksiä, jotka on annettu
asetuksella (ETY) N:o 2454/93, sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1427/97 (8).

(7)

Mahdollista tarvetta jatkaa poikkeuksen soveltamista sen
jälkeen, kun vahvistetut määrät ovat täyttyneet, on
tutkittava Nepalin viranomaisia kuullen.

(8)

Poikkeus tulisi myöntää riittävän pitkäksi ajaksi, jotta
siitä saataisiin täysi hyöty, eli 31 päivään joulukuuta
2001, joka on asetuksen (EY) N:o 2820/98 viimeinen
voimassaolopäivä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Monivuotisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1999 alkaen 31 päivään
joulukuuta 2001 21 päivänä joulukuuta 1998 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 2820/98 (5), sellaisena
kun se on viimeksi muutettuna komission asetuksella
(EY) N:o 1310/2000 (6), yhteisö myönsi kyseiset etuudet
Nepalille.

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 67—97 artiklassa
vahvistetaan yleisessä tullietuusjärjestelmässä sovellettava
alkuperätuotteiden käsitteen määritelmä. Mainitun
asetuksen 76 artiklassa kuitenkin säädetään mahdollisuudesta myöntää poikkeuksia näistä säännöksistä yleisen
tullietuusjärjestelmän vähiten kehittyneille edunsaajamaille, jos nämä esittävät siitä hakemuksen yhteisölle.

(3)

Nepal sai tällaisen poikkeuksen tietyille tekstiilituotteille
15 päivästä heinäkuuta 1999 alkaen 14 päivään heinäkuuta 2000 komission asetuksella (EY) N:o 1539/
1999 (7).

(4)

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

Tämä hakemus on asetuksen (ETY) N:o 2454/93 76
artiklan säännösten mukainen. Erityisesti tietyt (vuodeksi
kerrallaan vahvistettavia) vientimääriä koskevat edellytykset, jotka määritellään sen perusteella, miltä osin
yhteisön markkinat kykenevät ottamaan vastaan NepaEYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L

302,
119,
253,
197,
357,
148,
178,

19.10.1992, s. 1.
7.5.1999, s. 1.
11.10.1993, s. 1.
29.7.1999, s. 25.
30.12.1998, s. 1.
22.6.2000, s. 28.
14.7.1999, s. 42.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 67—97
artiklassa säädetään, tämän asetuksen liitteessä lueteltuja ja
Nepaliin tuoduista ja siellä Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon
(ASEAN) (lukuun ottamatta Myanmaria) tai Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) tai AKT—EY-kumppanuussopimukseen kuuluvien maiden alkuperätuotteita olevista kudotuista kankaista (kudotut tuotteet) tai langoista (neulostuotteet)
valmistettuja tuotteita pidetään Nepalin alkuperätuotteina
jäljempänä esitettyjen järjestelyjen mukaisesti.
(8) EYVL L 196, 24.7.1997, s. 31.
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2.
Sovellettaessa 1 kohdan säännöksiä tuotteita pidetään
ASEAN- tai SAARC-maiden alkuperätuotteina, kun ne on
tuotettu näissä maissa asetuksen (ETY) N:o 2454/93 67—97
artiklassa säädettyjen alkuperäsääntöjen mukaisesti, tai AKT—
EY-kumppanuussopimuksen edunsaajamaiden alkuperätuotteina, kun ne on tuotettu näissä maissa AKT—EY-kumppanuussopimuksen (1) pöytäkirjassa 1 määrättyjen alkuperäsääntöjen mukaisesti.

Kun 3 artiklassa tarkoitetut kiintiöihin luetut määrät kattavat
80 prosenttia liitteessä esitetyistä kokonaismääristä, komissio
tutkii Nepalin viranomaisia kuullen, onko poikkeuksen soveltamista tarpeen jatkaa sen jälkeen, kun mainitut määrät ovat
täyttyneet.

3.
Nepalin toimivaltaiset viranomaiset sitoutuvat toteuttamaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet 2 kohdan säännösten
noudattamisen varmistamiseksi.

Tämän asetuksen soveltamiseksi esitettävän Nepalin toimivaltaisten viranomaisten antaman A-alkuperätodistuksen 4
kohdassa on oltava seuraava maininta:

4 artikla

5 artikla

”Poikkeus — asetus (EY) N:o 1615/2000”
2 artikla

6 artikla

Edellä 1 artiklassa säädetty poikkeus koskee Nepalista suoraan
kuljetettuja ja yhteisöön tuotavia tuotteita ja sitä sovelletaan 15
päivästä heinäkuuta 2000 31 päivään joulukuuta 2001 asti
kullekin tuotteelle liitteessä ilmoitettujen vuotuisten määrien
osalta.

Epäselvissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat pyytää jäljennöksen
Nepalissa tämän poikkeuksen mukaisesti käytettyjen ainesten
alkuperän todistavasta asiakirjasta. Kyseinen pyyntö voidaan
tehdä samanaikaisesti, kun tämän asetuksen säännösten
soveltamisalaan kuuluvia tavaroita luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, tai asetuksen (ETY) N:o 2454/93 94 artiklassa
säädetyn hallinnollisen yhteistyön mukaisesti.

3 artikla
Komissio hallinnoi 2 artiklassa tarkoitettuja määriä asetuksen
(ETY) N:o 2454/93 308 a—c artiklassa olevien säännösten
mukaisesti.

7 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen päivän
jälkeen, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
Frederik BOLKESTEIN

Komission jäsen

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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LIITE

Järjestysnumero

Tekstiililuokka

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Määrä
(1.1.—31.12.)

09.8003

6

6203 41 10
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
6204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42

Miesten ja poikien polvihousut, shortsit (eivät kuitenkaan
uimahousut) ja pitkät housut, kangasta; naisten ja tyttöjen
pitkät housut, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua;
vuorillisten verryttelypukujen alaosat, ei kuitenkaan luokkiin 16 ja 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

573 674 kpl

09.8004

7

6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, villaa, puuvillaa
tai tekokuitua, neulosta ja muuta kuin neulosta

455 688 kpl

09.8005

8

6205 10 00
6205 20 00
6205 30 00

Miesten ja poikien paidat, villaa, puuvillaa, tai tekokuitua,
ei kuitenkaan neulosta

97 747 kpl

09.8006

10

6111 10 10
6111 20 10
6111 30 10
ex 6111 90 00
6116 10 20
6116 10 80
6116 91 00
6116 92 00
6116 93 00
6116 99 00

09.8007

12

6115 12 00
6115 19 00
6115 20 11
6115 20 90
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 99
6115 99 00

Kintaat ja muut käsineet, neulosta

Naisten sukat, sukkahousut, myös terättömät, alussukat,
miesten sukat, nilkkasukat, sukansuojukset ja niiden
kaltaiset neuletuotteet, ei kuitenkaan vauvoille tarkoitetut,
myös suonikohjusukat, ei kuitenkaan luokkaan 70
kuuluvat tuotteet

1 246 351 paria

553 615 paria
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Tekstiililuokka

09.8009

14

09.8010

15

09.8011

CN-koodi

Tavaran kuvaus

L 185/57
Määrä
(1.1.—31.12.)

6201 11 00
6201 12 10
6201 12 90
6201 13 10
6201 13 90
6210 20 00

Miesten ja poikien päällystakit, sadetakit ja muut takit,
myös viitat, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua (ei
kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

55 003 kpl

6202 11 00
6202 12 10
6202 12 90
6202 13 10
6202 13 90
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19
6210 30 00

Naisten ja tyttöjen päällystakit, sadetakit (myös viitat) ja
jakut, takit ja bleiserit, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, (ei kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

380 049 kpl

16

6203 11 00
6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30
6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31

Miesten ja poikien puvut, yhdistelmäasut, muut kuin hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, ei kuitenkaan
neulosta; Miesten ja poikien vuorilliset verryttelypuvut,
joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai
tekokuitua

32 985 kpl

09.8012

17

6203 31 00
6203 32 90
6203 33 90
6203 39 19

Miesten ja poikien takit ja bleiserit, villaa, puuvillaa tai
tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta

123 685 kpl

09.8013

18

6207 11 00
6207 19 00
6207 21 00
6207 22 00
6207 29 00
6207 91 10
6207 91 90
6207 92 00
6207 99 00

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat,
pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, ei
kuitenkaan neulosta

252 tonnia

6208 11 00
6208 19 10
6208 19 90
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00
6208 91 11
6208 91 19
6208 91 90
6208 92 00
6208 99 00
ex 6212 10 10

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja
muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (negliges),
kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, ei kuitenkaan neulosta

ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex
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Tekstiililuokka

21

CN-koodi

ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex

Tavaran kuvaus

25.7.2000
Määrä
(1.1.—31.12.)

6201 12 10
6201 12 90
6201 13 10
6201 13 90
6201 91 00
6201 92 00
6201 93 00
6202 12 10
6202 12 90
6202 13 10
6202 13 90
6202 91 00
6202 92 00
6202 93 00
6211 32 41
6211 33 41
6211 42 41
6211 43 41

Hupputakit; anorakit, pusakat ja niiden kaltaiset tavarat,
villaa, puuvillaa tai tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta;
vuorillisten verryttelypukujen yläosat, ei kuitenkaan luokkiin 16 tai 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

30 083 kpl

1 615 767 kpl

09.8016

26

6104 41 00
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00

Naisten ja tyttöjen leningit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

09.8017

27

6104 51 00
6104 52 00
6104 53 00
6104 59 00
6204 51 00
6204 52 00
6204 53 00
6204 59 10

Naisten ja tyttöjen hameet, myös housuhameet

349 416 kpl

09.8019

29

6204 11 00
6204 12 00
6204 13 00
6204 19 10
6204 21 00
6204 22 80
6204 23 80
6204 29 18
6211 42 31
6211 43 31

Naisten ja tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut, muut kuin
hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, ei kuitenkaan
neulosta; naisten ja tyttöjen vuorilliset verryttelypuvut,
joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai
tekokuitua

135 953 kpl

09.8020

31

ex 6212 10 10
6212 10 90

Rintaliivit ja olkaimettomat rintaliivit, kudottua kangasta
tai neulosta

1 100 kpl

09.8021

68

6111 10 90
6111 20 90
6111 30 90
6111 90 00
6209 10 00
6209 20 00
6209 30 00
6209 90 00

Vauvanvaatteet ja- vaatetustarvikkeet, muut kuin luokkiin
10 ja 87 kuuluvat vauvan kintaat ja luokkaan 88 kuuluvat
vauvan sukat ja nilkkasukat, eivät kuitenkaan neulosta

19 tonnia

ex
ex
ex
ex
ex
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Tekstiililuokka

CN-koodi

Tavaran kuvaus

L 185/59
Määrä
(1.1.—31.12.)

09.8023

72

6112 31 10
6112 31 90
6112 39 10
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90
6112 49 10
6112 49 90
6211 11 00
6211 12 00

Uimapuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

7 112 kpl

09.8027

76

6203 22 10
6203 23 10
6203 29 11
6203 32 10
6203 33 10
6203 39 11
6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31
6211 32 10
6211 33 10

Miesten ja poikien suojavaatteet, ei kuitenkaan neulosta

6 tonnia

6204 22 10
6204 23 10
6204 29 11
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
6211 42 10
6211 43 10

Naisten ja tyttöjen esiliinat, mekot ja muut suojavaatteet, ei
kuitenkaan neulosta

6203 41 30
6203 42 59
6203 43 39
6203 49 39
6204 61 80
6204 61 90
6204 62 59
6204 62 90
6204 63 39
6204 63 90
6204 69 39
6204 69 50
6210 40 00
6210 50 00
6211 31 00
6211 32 90
6211 33 90
6211 41 00
6211 42 90
6211 43 90

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta, muut kuin luokkiin 6, 7,
8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 ja 77
kuuluvat

09.8028

78

95 tonnia

L 185/60
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Tekstiililuokka

CN-koodi

Tavaran kuvaus

25.7.2000
Määrä
(1.1.—31.12.)

09.8030

84

6214 20 00
6214 30 00
6214 40 00
6214 90 10

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja
niiden kaltaiset tavarat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, ei
kuitenkaan neulosta

75 tonnia

09.8031

86

6212 20 00
6212 30 00
6212 90 00

Korsetit, sukkanauhavyöt, lantioliivit, housunkannattimet,
sukkanauhat, sukanpitimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä
niiden osat, myös neulosta

1 100 kpl

09.8034

159

6204 49 10
6206 10 00

Leningit, puserot, paitapuserot, silkkiä tai jätesilkkiä, ei
kuitenkaan neulosta

5 tonnia

6214 10 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja
niiden kaltaiset tavarat, silkkiä tai jätesilkkiä

6215 10 00

Solmiot, silkkiä tai jätesilkkiä

09.8035

161

6201 19 00
6201 99 00
6202 19 00
6202 99 00
6203 19 90
6203 29 90
6203 39 90
6203 49 90
6204 19 90
6204 29 90
6204 39 90
6204 49 90
6204 59 90
6204 69 90
6205 90 10
6205 90 90
6206 90 10
6206 90 90
ex 6211 20 00
6211 39 00
6211 49 00

09.8036

20

6302 21 00
6302 22 90
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90

09.8037

40

ex 6303 91 00
ex 6303 92 90
ex 6303 99 90
6304 19 10
ex 6304 19 90
6304 92 00
ex 6304 93 00
ex 6304 99 00

09.8038

91

6306 21 00
6306 22 00
6306 29 00

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta eikä luokkiin 1—123 ja
159 kuuluvat

62 tonnia

Vuodeliinavaatteet, ei kuitenkaan neulosta

3 tonnia

Verhot, sisätilojen kaihtimet, kapat, reunusverhot ja muut
sisustustavarat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta

80 tonnia

Teltat

1,1 tonnia
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CN-koodi

Tavaran kuvaus

L 185/61
Määrä
(1.1.—31.12.)

Järjestysnumero

Tekstiililuokka

09.8039

109

6306 11 00
6306 12 00
6306 19 00
6306 31 00
6306 39 00

Tavarapeitteet, purjeet veneitä varten, ulkokaihtimet ja
aurinkokatokset

11 tonnia

09.8040

110

6306 41 00
6306 49 00

Ilmapatjat, kangasta

1,1 tonnia

09.8041

111

6306 91 00
6306 99 00

Leirintävarusteet, kangasta, ei kuitenkaan ilmapatjat ja teltat

1,1 tonnia
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1616/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,
asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 94/92 muuttamisesta
tuotanto- ja tarkastussäännöt kyseisissä maissa vastaavat
asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 vahvistettuja sääntöjä.
Argentiinan viranomaisten odotetaan kuitenkin antavan
tiettyjä takeita, ja tämän vuoksi tuotantoeläinten ja eläintuotteiden vastaavuus olisi rajoitettava kuuteen kuukauteen.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta
tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o
1437/2000 (2), ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

(4)

Israel on pyytänyt komissiolta muutosta sen luetteloon
ottamista koskeviin ehtoihin, jotta luonnonmukaisesti
tuotetun raaka-aineen tuonti sallittaisiin. Israel on toimittanut asetuksen (ETY) N:o 94/92 2 artiklan 5 kohdassa
vaaditut tiedot. Toimitettujen tietojen perusteella on
voitu päätellä, että vaatimukset vastaavat yhteisön lainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa säädetyn komitean
lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 1 kohdassa
säädetään, että kolmansista maista tuotuja tuotteita
voidaan pitää kaupan ainoastaan, jos ne ovat peräisin
asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 2 kohdan
edellytysten mukaisesti laaditussa luettelossa mainitusta
kolmannesta maasta. Tällainen luettelo vahvistetaan
komission asetuksen (ETY) N:o 94/92 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 548/
2000 (4), liitteessä.
Argentiina ja Sveitsi ovat esittäneet komissiolle hakemuksen tuoteluokkien lisäämisestä asetuksen (ETY) N:o
2092/91 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun
luetteloon niin, että siihen sisältyisivät myös tuotantoeläimet ja eläintuotteet. Kyseiset valtiot ovat toimittaneet
asetuksen (ETY) N:o 94/92 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti edellytetyt tiedot.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

Näiden tietojen tarkastelun ja viranomaisten kanssa sen
jälkeen käytyjen keskustelujen perusteella voidaan
päätellä, että tuotantoeläimiä ja eläintuotteita koskevat

2 artikla

1 artikla
Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 94/92 liite Argentiinan, Israelin
ja Sveitsin osalta tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä elokuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

198, 22.7.1991, s. 1.
161, 1.7.2000, s. 62.
11, 17.1.1992, s. 14.
67, 15.3.2000, s. 12.
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LIITE
ARGENTIINA
1. Tuoteluokat:
a) asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut jalostamattomat kasvinviljelytuotteet
sekä tuotantoeläimet ja jalostamattomat eläintuotteet, lukuun ottamatta:
— tuotantoeläimiä ja eläintuotteita, joissa on tai joihin aiotaan lisätä luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymistä
tarkoittavia merkintöjä.
b) asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut ihmisravinnoksi tarkoitetut jalostetut
kasvinviljelytuotteet ja eläintuotteet, lukuun ottamatta:
— eläintuotteita, joissa on tai joihin aiotaan lisätä luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymistä tarkoittavia merkintöjä.
2. Alkuperä: luokan 1 a) tuotteet ja luonnonmukaiset tuotetut luokan 1 b) tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu
Argentiinassa.
3. Tarkastuslaitokset: Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL
(Argencert) ja Organizatión Internacional Agropecuaria (OIA).
4. Todistuksen antavat laitokset: katso kohta 3.
5. Luetteloon sisällyttämisen kestoaika kasvinviljelytuotteiden osalta: 30.6.2003. Luetteloon sisällyttämisen kestoaika
tuotantoeläinten ja eläintuotteiden osalta: 28.2.2001.
ISRAEL
Korvataan Israelia koskevan tekstin 2 kohta seuraavasti:
”Alkuperä: luokan 1 a) tuotteet ja luonnonmukaisesti tuotetut luokan 1 b) tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu
Israelissa tai tuotu Israeliin:
— joko Euroopan yhteisöstä,
— tai kolmannesta maasta, jonka järjestelmä on todettu asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 1 kohdan
säännösten mukaisesti yhteisön järjestelmää vastaavaksi.”
SVEITSI
1. Tuoteluokat:
a) asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut jalostamattomat kasvinviljelytuotteet
sekä tuotantoeläimet ja jalostamattomat eläintuotteet seuraavia lukuun ottamatta:
— asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tuotteet, jotka on tuotettu luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen aikana,
— mehiläishoidosta saadut tuotteet,
b) asetuksen (ETY) N:o 2092/91 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut ihmisravinnoksi tarkoitetut jalostetut
kasvinviljelytuotteet ja eläintuotteet seuraavia lukuun ottamatta:
— asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tuotteet, joissa on luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen aikana
tuotettu maataloudesta peräisin oleva ainesosa,
— tuotteet, joiden luonnonmukaisesti tuotettujen ainesosien joukossa on Sveitsissä tuotettuja mehiläishoidosta
saatuja tuotteita.
2. Alkuperä: luokan 1 a) tuotteet ja luonnonmukaisesti tuotetut luokan 1 b) tuotteiden ainesosat on tuotettu Sveitsissä tai
tuotu Sveitsiin:
— joko Euroopan yhteisöstä,
— tai sellaisesta kolmannesta maasta, jonka järjestelmä on todettu asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 1 kohdan
säännösten mukaisesti yhteisön järjestelmää vastaavaksi,
— tai sellaisesta kolmannesta maasta, jonka osalta jokin EY:n jäsenvaltioista on tunnustanut asetuksen (ETY) N:o
2092/91 11 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti, että tuote on tuotettu ja tarkastettu sellaisten vaatimusten
mukaisesti, jotka on hyväksytty kyseisessä EY:n jäsenvaltiossa.
3. Tarkastuslaitokset: Institut für Markökologie (IMO), bio.inspecta AG ja Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und
Management-Systeme (SQS).
4. Todistuksen antavat laitokset: katso kohta 3.
5. Luetteloon sisällyttämisen kestoaika: 31.12.2002.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1617/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,
asetuksen (ETY) N:o 3105/88 ja asetuksen (ETY) N:o 2721/88 muuttamisesta määräaikojen vahvistamiseksi tietyille tislaustoimille viinialalla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 16
päivänä maaliskuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 822/87 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1677/1999 (2), ja erityisesti sen 35 artiklan
8 kohdan, 36 artiklan 6 kohdan ja 38 artiklan 5 kohdan,
ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17
päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1493/1999 (3) ja erityisesti sen 80 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Viinialan markkinoiden hallintaan sisältyy tiettyjä viinin
tislaustoimenpiteitä. Järjestelyn toimivuuden varmistamiseksi tislaukselle on asetettu määräaikoja.

(2)

Ranskaa koettelivat joulukuussa 1999 poikkeukselliset
sääolot. Myrskyt ja tulvat aiheuttivat vakavia aineellisia
vahinkoja muun muassa viininviljelijöille ja tislaajille.
Tästä syystä talouden toimijat eivät Ranskassa pysty täyttämään tislausvelvoitteitaan määräajassa. Tislaukselle
asetettuja määräaikoja olisi näin ollen muutettava
Ranskan tasavallan osalta.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Lisätään asetuksen (ETY) N:o 822/87 35 ja 36 artiklassa tarkoitettujen pakollisten tislausten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o
3105/88 (4) 12 artiklan 1 kohtaan virke seuraavasti:
”Markkinointivuonna 1999/2000 asetuksen (ETY) N:o
822/87 35 ja 36 artiklassa säädettyjen tislaustoimien
määräaikaa pidennetään Ranskan osalta 20 päivään syyskuuta.”
2 artikla
Lisätään asetuksen (ETY) N:o 822/87 38, 41 ja 42 artiklassa
säädettyjen vapaaehtoisten tislausten soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen
(ETY) N:o 2721/88 (5) 7 artiklan 1 kohtaan virke seuraavasti:
”Markkinointivuonna 1999/2000 asetuksen (ETY) N:o
822/87 38 artiklassa säädetyn tislauksen määräaikaa pidennetään Ranskan osalta 20 päivään syyskuuta.”
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 84, 27.3.1987, s. 1.
(2) EYVL L 199, 30.7.1999, s. 8.
(3) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

(4) EYVL L 277, 8.10.1988, s. 21.
(5) EYVL L 241, 1.9.1988, s. 88.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1618/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,
yhteisön sekä Unkarin tasavallan, Puolan tasavallan, Tšekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian, Romanian ja Slovenian tasavallan välisissä Eurooppa-sopimuksissa sekä yhteisön ja Baltian
maiden välisissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti tietyistä
maito- ja maitotuotealan tuotteista vuoden 2000 heinäkuussa jätettyjen tuontitodistushakemusten
hyväksyttävyydestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1526/
2000 (2),
ottaa huomioon yhteisön sekä Unkarin tasavallan, Puolan tasavallan, Tšekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian,
Romanian ja Slovenian tasavallan välisissä Eurooppa-sopimuksissa sekä yhteisön ja Baltian maiden välisissä vapaakauppaa
koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealalla 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 2508/97 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1431/2000 (4), ja erityisesti sen 4 artiklan
4 kohdan,

sekä katsoo, että
asetuksessa (EY) N:o 2508/97 mainittuja tuotteita koskevissa
tuontitodistushakemuksissa ylitetään tiettyjen tuotteiden osalta
käytettävissä olevat määrät; tietyille 1 päivän heinäkuuta ja 31
päivän joulukuuta 2000 väliselle ajanjaksolle haetuille määrille
olisi siten vahvistettava jakokerroin,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 2508/97 mukaisesti 1 päivän heinäkuuta ja
31 päivän joulukuuta 2000 välistä ajanjaksoa koskevissa tuontitodistushakemuksissa ilmoitetut määrät hyväksytään liitteessä
olevien alkuperämaiden ja CN-koodeihin kuuluvien tuotteiden
osalta imoitetulla jakokertoimella kerrottuina.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä heinäkuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

160,
175,
345,
161,

26.6.1999, s. 48.
14.7.2000, s. 55.
16.12.1997, s. 31.
1.7.2000, s. 53.

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

0,0048

CN-koodit

Jakokerroin

0402 10 19
0402 21 19

0,0062

CN-koodit

Jakokerroin

Maa

—

0,0051

0405 10 11
0405 10 19

0,0078

0406 90

Liettuan tasavalta

0,0050

—

0402 99 11

0,0701

0,0519

Jakokerroin

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19

0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

0402 10 19
0402 21 19

0401 30

CN-koodit

0,0048

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

Viron tasavalta

0,5714

0406

0,8726

0406

Romania

0,0049

0405 10 11
0405 10 19

0,0047

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

Tšekin tasavalta

—

0406

Bulgaria

0,0139

0406

0,0109

0406

0,0236

0402 10
0402 21

0,2000

0406 10

0,0051

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

—

0403 10

Slovenia

0,0056

0402 10 19
0402 21 19

0,0048

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

Slovakian tasavalta

0,0072

0402 10

0,0413

0406 90

0,0049

0405 10

0,0068

0406

Latvian tasavalta

0,0091

0406

—

ex 0402 29

—

0406 90 29

Unkari

0,0076

0406

(prosenttia)

FI

Maa

0,0066

Puola

Maa

LIITE
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1619/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,
asetuksessa (EY) N:o 1374/98 avattuihin tariffikiintiöihin kuuluville maitotuotteille heinäkuussa
2000 käyttöön otettujen tuontitodistusten hyväksyttävyydestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1526/
2000 (2),
ottaa huomioon tuontijärjestelmän soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä ja tariffikiintiöiden avaamisesta
maito- ja maitotuotealalla 29 päivänä kesäkuuta 1998 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1374/98 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1491/2000 (4), ja
erityisesti sen 14 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
Asetuksen (EY) N:o 1374/98 liitteessä III mainituista tuotteista
on esitetty hakemuksia määristä, jotka ovat suuremmat kuin
käytettävissä olevat määrät. Tämän vuoksi olisi vahvistettava
osituskerroin haettujen määrien vähentämiseksi,

1 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 1374/98 nojalla kaudeksi 1 päivästä
heinäkuuta 31 päivään joulukuuta 2000 esitetyt, liitteessä I
mainittuja, asetuksen (EY) N:o 1374/98 liitteen III B järjestysnumeroihin kuuluvia tuotteita koskevat haetut tuontitodistusmäärät määräytyvät ilmoitettujen osituskertoimien mukaan.
2.
Asetuksen (EY) N:o 1374/98 nojalla kaudeksi 1 päivästä
heinäkuuta 31 päivään joulukuuta 2000 esitetyt, liitteessä II
mainittuja, asetuksen (EY) N:o 1374/98 liitteen III C järjestysnumeroihin kuuluvia tuotteita koskevat haetut tuontitodistusmäärät määräytyvät ilmoitettujen osituskertoimien mukaan.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä heinäkuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

160,
175,
185,
168,

26.6.1999, s. 48.
14.7.2000, s. 55.
30.6.1998, s. 21.
8.7.2000, s. 10.
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LIITE I

Järjestysnumero
asetuksen
(EY) N:o 1374/98
liitteessä III B

Järjestysnumero
Taric

AJANJAKSO:
heinäkuu—joulukuu 2000
Osituskerroin

13

09.4101

—

LIITE II

Järjestysnumero
asetuksen
(EY) N:o 1374/98
liitteessä III C

Järjestysnumero
Taric

AJANJAKSO:
heinäkuu— joulukuu 2000
Osituskerroin

15

09.4151

0,0666
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1620/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,
neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta,
Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta,
Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien
kukkaviljelytuotteiden tuonnista kannettavien etuustullien
soveltamisedellytyksistä 21 päivänä joulukuuta 1987 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4088/87 (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1300/97 (2), ja
erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
Edellä mainitun asetuksen (ETY) N:o 4088/87 2 artiklan 2
kohdan ja 3 artiklan mukaisesti isokukkaisten neilikoiden
(vakiotyyppi), terttuneilikoiden (spray-tyyppi) sekä iso- ja pienikukkaisten ruusujen yhteisön tuonti- ja tuottajahinnat
vahvistetaan kahden viikon jaksoissa, ja niitä sovelletaan
kahden viikon ajan. Tiettyjen Kyprokselta, Israelista, Jordaniasta
ja Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin
olevien kukkaviljelytuotteiden yhteisöön tuontimenettelyn
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä
17 päivänä maaliskuuta 1988 annetun komission asetuksen

(ETY) N:o 700/88 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2062/97 (4), 1 artiklan mukaisesti kyseiset
hinnat vahvistetaan kahden viikon välein jäsenvaltioiden
toimittamien painotettujen tietojen perusteella. On tärkeää että
kyseiset hinnat vahvistetaan viipymättä, jotta sovellettavat tullit
voidaan määritellä. Tässä tarkoituksessa on suotavaa säätää
tämän asetuksen välittömästä voimaantulosta,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan liitteessä asetuksen (ETY) N:o 700/88 1b artiklassa
tarkoitettujen isokukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi), terttuneilikoiden (spray-tyyppi) sekä iso- ja pienikukkaisten ruusujen
yhteisön tuonti- ja tuottajahinnat kahden viikon ajanjaksoksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä heinäkuuta 2000.
Sitä sovelletaan 26. heinäkuuta—8. elokuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 382, 31.12.1987, s. 22.
(2) EYVL L 177, 5.7.1997, s. 1.

(3) EYVL L 72, 18.3.1988, s. 16.
(4) EYVL L 289, 22.10.1997, s. 1.
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LIITE
neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista,
Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 24 päivänä heinäkuuta 2000 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kappaletta)
Ajanjakso: 26 päivästä heinäkuuta 8 päivään elokuuta 2000
Isokukkaiset
neilikat
(vakiotyyppi)

Terttuneilikat
(spray-tyyppi)

Isokukkaiset
ruusut

Pienikukkaiset
ruusut

17,58

13,77

24,69

13,52

Isokukkaiset
neilikat
(vakiotyyppi)

Terttuneilikat
(spray-tyyppi)

Isokukkaiset
ruusut

Pienikukkaiset
ruusut

—

—

12,66

10,02

11,35

16,22

—

—

Kypros

—

—

—

—

Jordania

—

—

—

—

Länsiranta ja
Gazan alue

—

—

—

—

Yhteisön
tuottajahinta

Yhteisön
tuontihinta

Israel
Marokko
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1621/2000,
annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,
tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta
(EY) N:o 1441/1999 (5), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1568/2000 (6).

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13
päivänä syyskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2038/1999 (1), sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 1527/2000 (2),
ottaa huomioon muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin
tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23
päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1423/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 624/98 (4), ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan
toisen alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien
edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien
lisätullien määrät vahvistetaan komission asetuksessa

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1423/95 mainittujen sääntöjen
soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin
seuraa, että mainitut, tällä hetkellä voimassa olevat
määrät olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen
mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit vahvistetaan liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä heinäkuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

252, 25.9.1999, s. 1.
175, 14.7.2000, s. 59.
141, 24.6.1995, s. 16.
85, 20.3.1998, s. 5.

(5) EYVL L 166, 1.7.1999, s. 77.
(6) EYVL L 180, 19.7.2000, s. 20.
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valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa
sovellettavien lisätullien muuttamisesta 24 päivänä heinäkuuta 2000 annettuun komission asetukseen
(EUR)
CN-koodi

Edustava hinta
100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

Lisätulli
100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

27,45
27,45
27,45
27,45
26,38
26,38
26,38
0,26

3,05
7,81
2,92
7,38
12,04
7,52
7,52
0,39

(1) Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 431/68 (EYVL L 89, 10.4.1968, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklassa
määritellylle vakiolaadulle.
(2) Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/72 (EYVL L 94, 21.4.1972, s. 1) 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.
(3) Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.

