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(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 365/2001,
annettu 23 päivänä helmikuuta 2001,
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 24 päivänä helmikuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2001.
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 23 päivänä helmikuuta
2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
204
212
999
052
068
628
999
220
999
052
204
999
052
204
212
220
600
624
999
204
999

91,0
52,3
94,4
79,2
111,6
133,9
144,3
129,9
162,6
162,6
102,8
57,9
80,3
64,1
42,4
46,7
49,4
48,5
54,6
51,0
95,4
95,4

052
204
600
624
999
052
600
999
039
388
400
404
720
728
999
388
400
512
528
999

59,9
58,8
87,3
72,1
69,5
54,1
65,3
59,7
91,2
109,8
87,8
70,9
101,3
94,5
92,6
85,9
98,4
76,9
80,9
85,5

0707 00 05

0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2032/2000 (EYVL L 243, 28.9.2000, s. 14) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta
alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 366/2001,
annettu 22 päivänä helmikuuta 2001,
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2792/1999 määritettyjen toimien täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja
vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2792/
1999 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 7 kohdan ja 21 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

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

Kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä 21 päivänä
kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1263/1999 (2) 1 artiklassa säädetään toimien rahoittamisesta rakennerahastojen ohjelmatyön yleisissä puitteissa.
Ohjelmat on pantava täytäntöön rakennerahastoja
koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta
1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/
1999 (3) ja erityisesti sen 31—33 ja 37—39 artiklan
mukaisesti.
Ohjelmien toteuttamisen kokonaisseurannan kannalta
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 37 artiklassa tarkoitetuissa vuosittaisissa kertomuksissa on oltava tarkasti
yhdenmukaiset toteutumisastetta koskevat, määrälliset ja
koodatut tiedot. Kyseisten tietojen on katettava paitsi
KOR:n soveltamisalaan kuuluvat toteutuneet, parhaillaan
toteutettavat tai suunnitellut hankkeet, myös olemassaolevien alusten laivastosta poistot, jotka on tehty
asetuksen (EY) N:o 2792/1999 9 artiklan soveltamiseksi.
Toteutumisastetta koskevien tietojen on oltava komission asetusten (EY) N:o 2090/98 (4), (EY) N:o 643/
2000 (5) ja (EY) N:o 1685/2000 (6) säännösten mukaisia.
Komissiolla on oltava käytettävissään jäsenvaltioiden
kaikkia kalastusalalla toteuttamia rakenteellisia toimia
koskevat asianmukaiset tiedot, myös asetuksen (EY) N:o
2792/1999 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tukia
koskevat tiedot. Tämän vuoksi on laadittava jäsenvaltioiden tämän kohdan soveltamiseksi maksamien tukimäärien esittämistä koskeva yhdenmukainen järjestelmä.
Yhteisyritysten vaikutuksen seurannan ja kokonaisarvioinnin vuoksi asiaa koskevista, vertailtavissa olevista
tiedoista olisi laadittava luettelo, joka toimitetaan komissiolle yhdessä asetuksen (EY) N:o 2792/1999 8 artiklassa
olevassa 5 kohdassa tarkoitetun toimintakertomuksen
kanssa.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

337, 30.12.1999, s. 10.
161, 26.6.1999, s. 54.
161, 26.6.1999, s. 1.
266, 1.10.1998, s. 27.
78, 29.3.2000, s. 4.
193, 29.7.2000, s. 39.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1260/1999 37 artiklan
säännösten soveltamista vuosittaisten täytäntöönpanokertomusten mukana on erityisesti oltava ohjelmien toteutumisastetta koskevat tiedot. Nämä tiedot koskevat:
a) KOR:n soveltamisalaan kuuluvia toteutuneita, parhaillaan
toteutettavia tai suunniteltuja hankkeita, sekä
b) olemassa olevien alusten laivastosta poistoja, jotka on tehty
ilman julkista tukea asetuksen (EY) N:o 2792/1999 9
artiklan soveltamiseksi.
Toteutuneita tai parhaillaan toteutettavia ovat hankkeet, joiden
osalta tukikelpoiset kustannukset on vahvistettu ja joiden osalta
edunsaajat ovat tosiasiallisesti maksaneet nämä menot.
2.
Toteutumisastetta koskevat tiedot esitetään komissiolle
ennen jokaisen vuoden 30 päivää huhtikuuta elektronisessa
muodossa tämän asetuksen liitteessä I olevan mallin mukaisesti.
Lisäksi on toimitettava yksi paperiversiona oleva alkuperäiskappale.

2 artikla
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ennen jokaisen
vuoden 30 päivää huhtikuuta yhteenveto asetuksen (EY) N:o
2792/1999 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tuista tämän
asetuksen liitteessä II olevan mallin mukaisesti.
Vähintään yksi paperiversiona oleva alkuperäiskappale on
toimitettava.

3 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta
hallintoviranomainen toimittaa komissiolle elektronisessa
muodossa seuraavat asetuksen (EY) N:o 2792/1999 8 artiklan
merkityksen mukaisia yhteisyrityksiä koskevat tiedot:
a) kuuden kuukauden kuluessa palkkion myöntämispäätöksestä yhteisyritystä koskevat perustiedot tämän asetuksen
liitteessä III (a) olevan mallin mukaisesti; tarvittaessa nämä
tiedot päivitetään ja toimitetaan uudelleen;

L 55/4

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

24.2.2001

b) toimintasuunnitelmaa koskevan kertomuksen kanssa
kyseisen kertomuksen kattamana ajanjaksona harjoitettua
toimintaa koskevat tiedot tämän asetuksen liitteessä III (b)
olevan mallin mukaisesti.

päivän tammikuuta 1994 jälkeen hyväksyttyjä tukihakemuksia,
koskevia yksityiskohtaisia täytäntöönpanosääntöja säädellään
edelleen komission asetuksella (EY) N:o 1796/95 (4).

4 artikla
Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2468/98 (1) määriteltyjä toimia
koskevaa KOR:n myöntämää tukea, myös neuvoston asetusten
(ETY) N:o 4028/86 (2) ja (ETY) N:o 4042/89 (3) mukaisesti 1

5 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 22 päivänä helmikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 312, 20.11.1998, s. 19.
(2) EYVL L 376, 31.12.1986, s. 7.
(3) EYVL L 388, 30.12.1989, s. 1.

(4) EYVL L 174, 26.7.1995, s. 11.
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LIITE I
ASETUS (EY) N:o 2792/1999 — OHJELMIEN TOTEUTUMISASTE
toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Euroopan komissio, PO KALASTUS, rue de la Loi 2000, B-1049 Bruxelles
sähköposti: fisheries-fs@cec.eu.int
(yksi ilmoitus toimintaohjelmaa tai yhtenäistä ohjelma-asiakirjaa kohti)
Jäsenvaltio
Ohjelmaa koskevat tiedot (rastitaan oikea vaihtoehto)
L muun kuin kalastuksen tavoitteen 1 yhtenäinen ohjelma-asiakirja
L tavoitteen 1 yhtenäinen ohjelma-asiakirja [alue(et):

]

L tavoitteen 1 alueellinen toimenpideohjelma [alue(et):

]
]

L kalastuksen tavoitteen 1 alueellinen toimenpideohjelma [alue(et):

(tarpeeton viivataan yli)

ohjelman CCI (yhteinen tunnistuskoodi) | | | | | | | | . | | | | . | | | | . | | . | | | | . | | | | | |
komission päätös N:o

tehty

/

/ 20

Toteutumisastetta koskeva ilmoitus nro
kaikki toteutetut, parhaillaan toteutettavat tai ohjelman mukaisesti suunnitellut toimet,
kumuloidut tiedot ohjelman alusta 31 päivään joulukuuta 20
taloudelliset tiedot euroina asetuksen (EY) N:o 643/2000 1 artiklan mukaisesti
(sarakkeiden täyttäminen: ks. seuraava sivu)
(1)

(2)

(3)

...

...

...

...

...

...

...

...

Kaikki yhteensä

Toimivaltaisen viranomaisen edustajan nimi, asema ja allekirjoitus:
Päivämäärä

/

/ 20

Puh.:

Toimivaltaisen viranomaisen leima

J

faksi:

sähköposti:

(14)

(15)

(16)
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Taulukon sarakkeiden täyttäminen
(kaikkien hankkeiden osalta ilmoitettavat tiedot)
Sarakkeet 1—5:

hankkeen hallinnollinen tunnistaminen

(1) Hankkeen tunnistenumero (numero, jonka hallintoviranomainen on antanut julkisen tuen myöntämistä koskevan hallinnollisen päätöksen
yhteydessä — enintään 20 merkkiä).
(2) (Täytetään vain silloin, kun hanke kuuluu liitteessä IV olevien toimintalinjojen 1 tai 2 alaan) aluksen sisäinen numero (rekisterinumeroa ei
merkitä); hanke voi koskea vain yhtä alusta, paitsi jos kyseessä on useammasta aluksesta koostuva yhteisyritys (tällöin kukin sisäinen
numero merkitään omalle rivilleen).
(3) Hankkeen toteuttamispaikka (kunta).
(4) Hankkeen toteuttamispaikan NUTS III -koodi.
(5) Edunsaajan (toiminimi).
Sarakkeet 6—8:

hankkeen arvioidut menot julkisen tuen myöntämistä koskevan hallinnollisen päätöksen mukaisesti

(6) Julkisen tuen myöntämistä koskevassa hallinnollisessa päätöksessä huomioon otetut tukikelpoiset kustannukset EUR.
(7) Hankkeelle myönnetty KOR-tuki EUR.
(8) Julkisen tuen myöntämistä koskevan hallinnollisen päätöksen päivämäärä (pp/kk/vvvv).
Sarakkeet 9—13:

hankkeen fyysiset tiedot (luokittelu ja fyysinen aikaansaannos)

(9) Toimenpide (2 merkkiä) liitteen IV nimikkeistön mukaisesti (yksittäinen hanke voi liittyä vain yhteen toimenpiteeseen).
(10) Toimi (1 merkki) liitteen IV nimikkeistön mukaisesti (yksittäinen hanke voi liittyä useisiin toimiin; tällöin merkitään kukin hanke omalle
rivilleen).
(11) Toteuttamisen osoitin (1 tai 2 merkkiä) liitteen IV nimikkeistön mukaisesti (hankkeen muodostavaa toimea voidaan kuvata useilla
toteuttamisen osoittimilla; tällöin kukin osoitin merkitään omalle rivilleen).
(12) Toteutunut fyysinen määrä (yksi määrä jokaista toteuttamisen osoitinta kohti).
(13) Hankkeen täytäntöönpanon eteneminen (1 merkki): koodi 0 (hankkeesta tehty tukipäätös, mutta mitään menoja ei ole vielä ilmoitettu) /
koodi 1 (hanke meneillään) / koodi 2 (hanke keskeytetty osittaisen toteuttamisen jälkeen) / koodi 3 (hankkeesta luovuttu osittaisen
toteuttamisen jälkeen) / koodi 4 (hanke toteutettu kokonaan).
Sarakkeet 14—16:

hankkeen taloudellista toteuttamista koskevat tiedot — tukikelpoiset menot ja vastaavat julkiset tuet

(14) Todistettavat tukikelpoiset menot, jotka edunsaaja on tosiasiallisesti maksanut EUR (mainitaan ainoastaan määrät, joiden täsmällisyys on
tarkastettu komissiolle ilmoitettavien tarkastusmenetelmien mukaisesti).
(15) Jäsenvaltion maksama julkinen tuki EUR: edunsaajille maksetut tuet, mukaan lukien kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla maksetut
tukipalkkiot ja muut julkiset tuet asetuksessa (EY) N:o 2792/1999 säädettyjen rajojen mukaisesti.
(16) Edunsaajille maksettu KOR-tuki EUR.

Huomautuksia:
i) Kun hanke koostuu useasta toimesta eikä taloudellisia tietoja voida eritellä toimittain, sarakkeisiin 6—8 ja 14—16 merkitään vain koko
hanketta koskeva määrä. Toimenpiteisiin nro 35 (sisävesikalastus), nro 42 (sosiaalis—taloudelliset toimenpiteet); nro 44 (alan ammattikunnan toteuttamat toimet), nro 45 (toiminnan tilapäinen lopettaminen ja muut rahoituskorvaukset) ja nro 51 (tekninen apu) liittyvien
hankkeiden osalta määrät merkitään kuitenkin kunkin toimen osalta (sarakkeet 6—8 ja 14—16).
ii) Toimenpiteeseen nro 23 (kalastuslaivaston uudistamiseen julkisella tuella liittyvä alusten poisto ilman julkista tukea) kuuluvat hankkeet:
merkitään vain tosiasialliset poistot (eli ’kokonaan toteutetut’) hankkeet, ei suunniteltuja poistoja; sarakkeisiin 1, 6—8 ja 14—16 ei merkitä
mitään.
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LIITE II
ASETUS (EY) N:o 2792/1999 — 19 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTUJEN TUKIEN YHTEENVETO
toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Euroopan komissio, PO KALASTUS, rue de la Loi 2000, B-1049 Bruxelles
sähköposti: fisheries-fs@cec.eu.int
esitetään jäsenmaittain yksi yhteenvetotaulukko, joka kattaa edellisen kalenterivuoden toimenpideohjelmien tai yhtenäisten ohjelma-asiakirjojen lukumäärästä riippumatta
Jäsenvaltio
Asetuksen (EY) N:o 2792/1999 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kansallisella, alueellisella tai muulla tasolla
maksetut julkiset tuet (lukuun ottamatta liitteessä I tarkoitettujen ohjelmien toteutumisasteissa mainittuja
tukia), jotka on tosiasiallisesti maksettu 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 20
välisenä aikana
(valuutta)
määrät ilmaistu
(kokonaismäärä toimenpiteittäin)

Komissiolle ilmoitettujen ja sen hyväksymien tukijärjestelmien viite

Toimenpiteet

Koodit (*)

Maksettujen julkisten tukien määrät

(*) Koodi 1: toimenpiteet eivät kuulu asetuksen (EY) N:o 2792/1999 soveltamisalaan.
Koodi 2: asetuksen (EY) N:o 2792/1999 soveltamisalaan kuuluvat toimenpiteet joihin on saatu KOR-rahoitusosuutta ja suurempaa valtiontukea kuin asetuksessa säädetään (merkitään valtiontuen määrät, jotka ylittävät asetuksessa säädetyt rajat).
Koodi 3: asetuksen (EY) N:o 2792/1999 soveltamisalaan kuuluvat toimenpiteet, joille ei ole maksettu KOR-rahoitusosuutta (merkitään kaikki
maksetut valtiontuet).

Toimivaltaisen viranomaisen edustajan nimi, asema ja allekirjoitus:
Päivämäärä:

/

/ 20

Puh.:

Toimivaltaisen viranomaisen leima

J

faksi:

sähköposti:
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LIITE III
ASETUS (EY) N:o 2792/1999 — YHTEISYRITYKSET
toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: Euroopan komissio, PO KALASTUS, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles
sähköposti: fisheries-fs@cec.eu.int
(artiklanumerot viittaavat asetukseen (EY) N:o 2792/1999)

a) YHTEISYRITYKSEN PERUSTIEDOT
Yhteisyrityshanketta koskevat hallinolliset, taloudelliset ja talousarvion täytäntöönpanoa koskevat tiedot
Sarakkeet nro …
(1)

Toimenpideohjelman / yhtenäisen ohjelma-asiakirjan, johon on kirjattu yhteisyrityksen perustamisesta maksettava
palkkio, CCI (yhteinen tunnistuskoodi).

(2)

Hankkeen tunnistenumero (toimenpideohjelman / yhtenäisen ohjelma-asiakirjan hallintoviranomaisen / julkisen tuen
myöntämistä koskevan hallinnollisen päätöksen yhteydessä antama numero).

(3)

Hankkeen kirjaamispäivämäärä (palkkiohakemuksen jättöpäivä) (pp/kk/vvvv).

(4)

Toimenpideohjelman / yhtenäisen ohjelma-asiakirjan hallintoviranomaisen palkkion myöntämistä koskevan hallinnollisen päätöksen päivämäärä (pp/kk/vvvv).

(5)

Myönnetyn palkkion määrä (EUR) (8 artiklan 3 kohta).

(6)

Hankkeelle myönnetty KOR-tuki (EUR).

(7)

Pankkitakuun tosiasiallinen määrä (EUR) (8 artiklan 4 kohta).

(8)

Pankkitakuun päivämäärä (pp/kk/vvvv).

(9)

Tosiasiallinen ennakon määrä (EUR) (8 artiklan 4 kohta).

(10) Ennakon maksupäivämäärä (pp/kk/vvvv).
(11) Tosiasiallisesti maksetun loppumaksun määrä (EUR) (8 artiklan 5 kohta).
(12) Loppumaksun maksupäivämäärä (pp/kk/vvvv).
Yhteisyrityksessä mukana olevien alusten tiedot
(merkitään kukin alus omalle rivilleen; käytetään tarvittaessa useampia rivejä)
Sarakkeet nro …
(13) Aluksen sisäinen numero (siten kuin yhteisön kalastusalusrekisterissä).
(14) Palkkion määrän vahvistamisessa huomioon otettu aluksen vetoisuus (GT tai BRT).
(15) Palkkion määrän vahvistamisessa huomioon otettu aluksen ikä (täysien vuosien lukumäärä).
(16) Aluksen pääasiallisesti harjoittama toiminta viisi vuotta ennen yhteisyritykseen liittymistä; merkitään vain yksi
toiminta seuraavilla koodeilla: koodi 1 (kalastus EU:n suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä) / koodi
2 (kalastus jonkin EU:n kalastussopimuksen perusteella) / koodi 3 (kalastus jonkin muun kalastussopimuksen
perusteella) / koodi 4 (kalastus kansainvälisillä vesillä).
(17) Aluksen yhteisön kalastusalusrekisteristä poistamisen päivämäärä (pp/kk/vvvv).
(18) Aluksen kolmanteen maahan rekisteröinnin päivämäärä (pp/kk/vvvv).
(19) Aluksen kolmanteen maahan rekisteröinnin numero.
(20) Aikaisemmin aluksen rakentamista tai nykyaikaistamista varten saadun yhteisön tuen osuus (EUR), joka on maksettava takaisin 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan soveltamiseksi (samanaikaiset tuet).
(21) Aluksen kalastustoiminnan tosiasiallinen aloittamispäivämäärä yhteisyrityksessä (pp/kk/vvvv).
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Yhteisyrityksen tiedot
Sarakkeet nro …

(22) Yhteisyrityksen rekisteröintipäivämäärä (2-merkkinen ISO-koodi).
(23) Yhteisyrityksen nimi (toiminimi).
(24) Yhteisyrityksen osoite.
(25) Valuutta, jona yhteisyrityksen osakepääoma ilmaistaan (3-merkkinen ISO-koodi).
(26) Yhteisyrityksen osakepääoman määrä.
(27) Yhteisön kumppaneiden osakkuudet ja osuudet (prosentteina yhteisyrityksen osakepääomasta).
(28) Julkisen palkkion perustelut: koodi 1 (uuden yhteisyrityksen perustaminen) / koodi 2 (olemassa olevan yhteisyrityksen osakkuuden ja osuuksien hankkiminen).
(29) Osakkuuden ja osuuksien perustamis- tai hankintapäivämäärä (pp/kk/vvvv).

b) TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT TIEDOT
Hanketta ja kertomusta koskevat tiedot
Sarakkeet nro …
(1)

Hankkeen tunnistenumero (sama numero kuin liitteessä III-a, sarakkeessa 2).

(2)

Kertomus nro (luku 1—5).

(3)

Tämän kertomuksen kattama ajanjakso: mistä (pp/kk/vvvv) …

(4)

Mihin (pp/kk/vvvv).

Yhteisyrityksen toimintaedellytysten mahdolliset muutokset tämän kertomuksen kattamana ajanjaksona
Sarakkeet nro …
(5)

Kolmannen maan kumppanin muutos: koodi 1 (kyllä) / koodi 0 (ei).

(6)

Osakepääoman muutos tai yhteisön kumppaneiden osakkuuksien tai osuuksien muutos: koodi 1 (kyllä) / koodi 0
(ei).

(7)

Alusten lippuvaltion muutos: koodi 1 (kyllä) / koodi 0 (ei).

(8)

Kalastusvyöhykkeiden muutos: koodi 1 (kyllä) / koodi 0 (ei).

(9)

Haaksirikkoutuneen aluksen korvaaminen: koodi 1 (kyllä) / koodi 0 (ei).

Yhteisyrityksessä mukana olevien alusten pyytämien saaliiden määrä tämän kertomuksen kattamana ajanjaksona
(jos aluksia on monta, merkitään kokonaismäärät)
Sarakkeet nro …
(10) Kummeliturska (t).
(11) Pohjakalalajit (t).
(12) Nilviäiset (t).
(13) Pelagiset lajit (t).
(14) Äyriäiset (t).
(15) Muut lajit (t).
Edellä sarakkeisiin 10—15 merkittyjen kokonaissaalismäärien kaupan pidetyt määrät
Sarakkeet nro …
(16) Kaupan pidetty kokonaismäärä (t).
(17) Josta: EU:n jäsenvaltioissa kaupan pidetty määrä (t).
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Kaupan pidettyjen määrien arvo
Sarakkeet nro …
(18) Edellä sarakkeeseen 16 merkityn kaupan pidettävien määrän arvo (EUR).
(19) Josta: edellä sarakkeeseen 17 merkityn kaupan pidettävän määrän arvo (EUR).
Työllisyys
Sarakkeet nro …
(20) Työpaikkojen kokonaismäärä aluksilla.
(21) Josta: EU:n kansalaisten täyttämien työpaikkojen määrä.
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LIITE IV
ASETUS (EY) N:o 2792/1999 — TOIMINTALINJOJEN NIMIKKEISTÖ TOIMENPITEET, TOIMET JA TOTEUTTAMISEN OSOITTIMET
(artiklojen, osastojen ja liitteiden numerot viittaavat asetuksen (EY) N:o 2792/1999)

TOIMINTALINJOJEN NRO 1: PYYNTIPONNISTUKSEN MUKAUTTAMINEN (7 ja 8 artikla)
Toimenpide 11: romuttaminen (7 artiklan 3 kohdan a alakohta)
— Toimi 1 romuttaminen
— Osoitin 1:

BRT (1)

— Osoitin 2:

GT (2)

— Osoitin 3:

kW (3)

Toimenpide 12: siirto kolmanteen maahan / muuhun tarkoitukseen (7 artiklan 3 kohdan b ja c alakohta ja 6 kohta)
— Toimi 1 siirto kolmanteen maahan (7 artiklan 3 kohdan b alakohta)
— Osoitin 1:

BRT (1)

— Osoitin 2:

GT (2)

— Osoitin 3:

kW (3)

— Toimi 2 siirto muuhun tarkoitukseen, ei kuitenkaan historiallisen perinnön säilyttämistarkoituksiin / tutkimukseen /ammatilliseen
koulutukseen /valvontaan (7 artiklan 3 kohdan c alakohta)
— Osoitin 1:

BRT (1)

— Osoitin 2:

GT (2)

— Osoitin 3:

kW (3)

— Toimi 3 siirto historiallisen perinnön säilyttämistarkoituksiin / tutkimukseen / ammatilliseen koulutukseen / valvontaan (7
artiklan 6 kohta)
— Osoitin 1:

BRT (1)

— Osoitin 2:

GT (2)

— Osoitin 3:

kW (3)

Toimenpide 13: yhteisyritykset (8 artikla)
— Toimi 1 yhteisyritys
— Osoitin 1:

BRT (1)

— Osoitin 2:

GT (2)

— Osoitin 3:

kW (3)

— Osoitin 4:

alusten lukumäärä

TOIMINTALINJA NRO 2: KALASTUSLAIVASTON UUDISTAMINEN JA NYKYAIKAISTAMINEN (9 artikla)
Toimenpide 21: uusien alusten rakentaminen
— Toimi 1 rakentaminen
— Osoitin 1:

GT (4)

— Osoitin 2:

kW (3)

Toimenpide 22: olemassa olevien alusten nykyaikaistaminen
— Toimi 1 nykyaikaistaminen
— Osoitin 1:

GT (aluksen vetoisuus nykyaikaistamisen jälkeen) (4)

— Osoitin 2:

∆GT (vetoisuuden muutos) (4)

— Osoitin 3:

kW (3) (5)
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Toimenpide 23: kalastuslaivaston uudistamiseen julkisella tuella liittyvä aluksen poisto (ilman julkista tukea)
— Toimi 1 olemassa olevan aluksen poisto
— Osoitin 1:

BRT (1)

— Osoitin 2:

GT (2)

— Osoitin 3:

kW (3)

TOIMINTALINJA NRO 3: VEDEN LUONNONVAROJEN SUOJELU, VESIVILJELY, KALASTUSSATAMIEN KALUSTO,
JALOSTAMINEN, PITÄMINEN KAUPAN JA SISÄVESIKALASTUS (III osasto ja liitteessä III
oleva 2 kohta)
Toimenpide 31: veden luonnonvarojen suojelu (6) (liite III.2.1)
— Toimi 1 veden luonnonvarojen suojeleminen ja kehittäminen
— Osoitin 1:

suojellun merialueen pinta-ala (km2)

— Osoitin 2:

muun tyyppisten hankkeiden lukumäärä

Toimenpide 32: vesiviljely (7) (liite III.2.2)
— Toimi 1 vesiviljelykapasiteetin lisääminen (uusien laitosten rakentaminen ja/tai olemassa olevien laitosten laajentaminen) (8)
— Osoitin 1:

sinisimpukat (tonnia vuodessa)

— Osoitin 2:

venussimpukat (tonnia vuodessa)

— Osoitin 3:

osterit (tonnia vuodessa)

— Osoitin 4:

meribassit (tonnia vuodessa)

— Osoitin 5:

hammasahvenet (tonnia vuodessa)

— Osoitin 6:

piikkikampelat (tonnia vuodessa)

— Osoitin 7:

lohet (tonnia vuodessa)

— Osoitin 8:

meressä kasvatetut muut lohikalat (tonnia vuodessa)

— Osoitin 9:

ankeriaat (tonnia vuodessa)

— Osoitin 10:

karpit (tonnia vuodessa)

— Osoitin 11:

makeassa vedessä kasvatetut muut lohikalat (tonnia vuodessa)

— Osoitin 12:

muut lajit (tonnia vuodessa)

— Osoitin 13:

hautomossa tuotettujen istutuskalojen lukumäärä

— Toimi 2 olemassa olevien vesiviljelylaitosten lisääminen tuotantokapasiteettia lisäämättä
— Osoitin 1:

hygienia- ja terveysolosuhteiden parantamisesta hyötyneiden laitosten lukumäärä

— Osoitin 2:

ympäristöolosuhteiden parantamisesta hyötyneiden laitosten lukumäärä

— Osoitin 3:

tuotannonparantamisjärjestelmiä asentaneiden laitosten lukumäärä (laatu, tekniset innovaatiot)

Toimenpide 33: kalastussatamien kalusto (liite III.2.3)
— Toimi 1 uusien satamakalustojen rakentaminen / olemassa olevien satamakalustojen laajentaminen
— Osoitin 1:

laitureiden pinta-ala (m2)

— Osoitin 2:

laitureiden pituus (m)

— Osoitin 3:

kylmävarastojen tilavuus (m3)

— Osoitin 4:

muiden kuin kylmävarastojen tilavuus (m3)

— Osoitin 5:

käsittelylaitteiden lukumäärä

— Osoitin 6:

jääkoneiden lukumäärä

— Osoitin 7:

sähköverkkoliitäntäpisteiden ja vesivarastojen täydennyspisteiden lukumäärä

— Osoitin 8:

polttoainevarastojen täydennyspisteiden lukumäärä

— Osoitin 9:

muiden kalustojen lukumäärä

— Osoitin 10:

käytettävissä olevan kalan myyntitilan pinta-ala (m2)
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— Toimi 2 olemassa olevien satamakalustojen nykyaikaistaminen fyysistä kapasiteettiä lisäämättä
— Osoitin 1:

sellaisten kalustojen lukumäärä, joiden hygienia- ja terveysolosuhteita on parannettu

— Osoitin 2:

sellaisten kalustojen lukumäärä, joiden ympäristöolosuhteita on parannettu

— Osoitin 3:

sellaisten kalustojen lukumäärä, joihin on asennettu tuotannonparantamisjärjestelmiä (laatu, tekniset
innovaatiot)

Toimenpide 34: jalostaminen (7) ja kaupan pitäminen (liite III.2.4)
— Toimi 1 jalostuskapasiteetin lisääminen (uusien laitosten rakentaminen ja/tai olemassa olevien laitosten laajentaminen) (8)
— Osoitin 1:

tuoreet tai jäähdytetyt tuotteet (tonnia vuodessa)

— Osoitin 2:

säilötyt tai puolisäilötyt tuotteet (tonnia vuodessa)

— Osoitin 3:

jäädytetyt tai pakastetut tuotteet (tonnia vuodessa)

— Osoitin 4:

muut jalostetut tuotteet (valmisateriat, savustetut, suolatut ja kuivatut tuotteet)

— Toimi 2 olemassa olevien jalostuslaitosten lisääminen tuotantokapasiteettia lisäämättä
— Osoitin 1:

sellaisten laitosten lukumäärä, joiden hygienia- ja terveysolosuhteita on parannettu

— Osoitin 2:

sellaisten laitosten lukumäärä, joiden ympäristöolosuhteita on parannettu

— Osoitin 3:

tuotannonparantamisjärjestelmiä asentaneiden laitosten lukumäärä (laatu, tekniset innovaatiot)

— Toimi 3 uusien liikelaitosten rakentaminen
— Osoitin 1:

hyötypinta-ala (m2)

— Toimi 4 olemassa olevien liikelaitosten nykyaikaistaminen
— Osoitin 1:

sellaisten laitosten lukumäärä, joiden hygienia- ja terveysolosuhteita on parannettu

— Osoitin 2:

sellaisten laitosten lukumäärä, joiden ympäristöolosuhteita on parannettu

— Osoitin 3:

tietokoneistettujen laitosten lukumäärä

Toimenpide 35: sisävesikalastus (6) (liite III.2.5)
— Toimi 1 uusien alusten rakentaminen
— Osoitin 1:

rakennettujen alusten lukumäärä

— Osoitin 2:

rakennettujen alusten vetoisuus yhteensä

— Toimi 2 olemassa olevien alusten nykyaikaistaminen
— Osoitin 1:

nykyaikaistettujen alusten lukumäärä

— Osoitin 2:

nykyaikaistettujen alusten vetoisuus yhteensä

— Toimi 3 muut sisävesikalastusta tukevat toimenpiteet
— Osoitin 1:

hankkeiden lukumäärä

TOIMINTALINJA NRO 4: MUUT TOIMENPITEET (11, 12, 14, 15, 16 ja 17 artiklan 2 kohta)
Toimenpide 41: pienimuotoinen rannikkokalastus (11 artikla)
— Toimi 1 kokonaisvaltaisen yhteishankkeen palkkio
— Osoitin 1:

hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärä (kalastajat ja heidän perheenjäsenensä)

Toimenpide 42: sosiaalis-taloudelliset toimenpiteet (6) (12 artikla)
— Toimi 1 varhaiseläke (12 artiklan 3 kohdan a alakohta)
— Osoitin 1:

edunsaajien lukumäärä

— Toimi 2 henkilökohtainen korvaus toiminnan lopettamisesta (12 artiklan 3 kohdan b alakohta)
— Osoitin 1:

edunsaajien lukumäärä

— Toimi 3 uudelleensuuntautumispalkkio (12 artiklan 3 kohdan c alakohta)
— Osoitin 1:

edunsaajien lukumäärä

— Toimi 4 nuorten kalastajien tuki (12 artiklan 3 kohdan d alakohta)
— Osoitin 1:

edunsaajien lukumäärä

— Osoitin 2:

hankittujen alusten vetoisuus yhteensä
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Toimenpide 43: myynninedistäminen (9) (14 artikla)
— Toimi 1 myynninedistämiskampanjat
— Osoitin 1:

yleisten kampanjoiden lukumäärä

— Osoitin 2:

SMM/SAN-kampanjoiden lukumäärä (14 artiklan 3 kohta)

— Toimi 2 osallistuminen messuille
— Osoitin 1:

messujen lukumäärä

— Toimi 3 markkina- ja kuluttajatutkimukset
— Osoitin 1:

tutkimusten lukumäärä

— Toimi 4 neuvot, myyntituet ja muut tukku- ja vähittäiskauppiaiden palvelut
— Osoitin 1:

hankkeiden lukumäärä

— Toimi 5 laatua koskevien todistusten ja tuotteiden päällysmerkintöjen laatimiseen liittyvät toimet
— Osoitin 1:

toimien lukumäärä

Toimenpide 44: alan ammattikunnan toteuttamat toimet (9) (15 artikla)
— Toimi 1 tuottajajärjestöjen perustamistuki (15 artiklan 1 kohdan a alakohta)
— Osoitin 1:

tuettujen tuottajajärjestöjen lukumäärä

— Toimi 2 tuottajajärjestöjen ”laatutuki” (15 artiklan 1 kohdan b alakohta)
— Osoitin 1:

tuettujen tuottajajärjestöjen lukumäärä

— Toimi 3 muut alan ammattikunnan toteuttamat toimet (15 artiklan 2 kohta)
— Osoitin 1:

kalavarojen säilyttämistä koskevien toimien lukumäärä

— Osoitin 2:

hygieniaa, terveyttä ja turvallisuutta koskevien toimien lukumäärä

— Osoitin 3:

vesiviljelyä, ympäristönsuojelua tai merirannikkovyöhykkeiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevien toimien lukumäärä

— Osoitin 4:

kauppaa koskevien toimien lukumäärä

— Osoitin 5:

yrityshautomoita tai yritysneuvontaa koskevien toimien lukumäärä

— Osoitin 6:

koulutusta koskevien toimien lukumäärä

— Osoitin 7:

uusia rahoitusjärjestelmiä koskevien toimien lukumäärä (10)

— Osoitin 8:

muiden toimien lukumäärä

Toimenpide 45: toiminnan tilapäinen lopettaminen ja muut rahalliset korvaukset (6) (16 artikla)
— Toimi 1 lopettaminen odottamattomien olosuhteiden vuoksi (16 artiklan 1 kohdan a alakohta)
— Osoitin 1:

korvausta saaneiden alusten lukumäärä

— Osoitin 2:

korvausta saaneiden kalastajien lukumäärä

— Osoitin 3:

korvaukseen oikeutettavien menetettyjen toimintapäivien lukumäärä (11)

— Toimi 2 kalastussopimuksen keskeyttämisestä johtuva tilapäinen lopettaminen (16 artiklan 1 kohdan b alakohta)
— Osoitin 1:

korvausta saaneiden alusten lukumäärä

— Osoitin 2:

korvausta saaneiden kalastajien lukumäärä

— Osoitin 3:

korvaukseen oikeutettavien menetettyjen toimintapäivien lukumäärä (11)

— Toimi 3 elvytyssuunnitelmasta johtuva tilapäinen lopettaminen (16 artiklan 1 kohdan c alakohta)
— Osoitin 1:

korvausta saaneiden alusten lukumäärä

— Osoitin 2:

korvausta saaneiden kalastajien lukumäärä

— Osoitin 3:

korvaukseen oikeutettavien menetettyjen toimintapäivien lukumäärä (11)

— Osoitin 4:

korvausta saaneiden jalostuslaitosten lukumäärä

— Toimi 4 teknisistä rajoituksista johtuvat korvaukset (16 artiklan 2 kohta)
— Osoitin 1:

korvausta saaneiden alusten lukumäärä

— Osoitin 2:

korvausta saaneiden kalastajien lukumäärä
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Toimenpide 46: innovatiiviset toimenpiteet (6) (17 artiklan 2 kohta)
— Toimi 1 pilotti- tai esittelyhankkeet
— Osoitin 1:

”kokeellisen kalastuksen” pilotti- ja esittelyhankkeiden lukumäärä

— Osoitin 2:

muiden pilotti- ja esittelyhankkeiden lukumäärä

TOIMINTALINJA NRO 5: TEKNINEN APU (17 artikla paitsi 2 kohta)
Toimenpide 51: tekninen apu (9)
— Toimi 1 ohjelmien hallinto ja toteuttaminen (12)
— Osoitin 1:

toimien lukumäärä

— Toimi 2 tutkimukset (myös toimeen 1 kuulumattomat arviointitutkimukset)
— Osoitin 1:

tutkimusten lukumäärä

— Toimi 3 kokemusten vaihto, mainonta
— Osoitin 1:

toimien lukumäärä

— Toimi 4 muut teknistä apua koskevat toimenpiteet
— Osoitin 1:

toimien lukumäärä

TOIMINTALINJA NRO 6: MUIDEN RAKENNERAHASTOJEN TÄMÄN OHJELMAN YHTEYDESSÄ RAHOITTAMAT
TOIMENPITEET (yksinomaan tavoitteeseen 1 kuuluvilla alueilla)
Toimenpide 61: EAKR:n rahoittamat toimenpiteet (6)
— Toimi 1 EAKR:n rahoittamat toimet
— Osoitin 1

toimien lukumäärä

Toimenpide 62: ESR:n rahoittamat toimenpiteet (6)
— Toimi 1 ESR:n rahoittamat toimet
— Osoitin 1:

henkilökoulutuspäivien lukumäärä
HUOMAUTUKSIA

(1) Tätä osoitinta voidaan käyttää vain perpendikkeliväliltään alle 24-metrisiin aluksiin ja vain 31.12.2003 asti (ks. alusten vetoisuutta
koskevat säännöt).
(2) Tätä osoitinta on ehdottamasti käytettävä:
— perpendikkeliväliltään yli 24-metrisiin aluksiin 1.1.2000 alkaen ja
— kaikkiin aluksiin 1.1.2004 alkaen
(ks. alusten vetoisuutta koskevat säännöt).
( ) Tämä osoitin viittaa asetuksessa (EY) N:o 2090/98 määriteltyjen menettelyiden mukaisesti ilmoitettuun tehoon (konetehoon).
3

(4) Kaikkien rakennettujen alusten (toimenpide 21) vetoisuus on mitattava GT:inä ja kaikkien nykyaikaistettujen alusten (toimenpide 22)
vetoisuus on mitattava uudelleen GT:inä (asetuksen (EY) N:o 2792/1999 liitteessä IV olevan 1.4 kohdan a alakohta). Osoitinta ”BRT” ei
siis saa käyttää rakentamisen tai nykyaikaistamisen osalta. Jos nykyaikaistamiseen ei liity vetoisuuden lisäystä, vastaava määrä on ”0”.
(5) Tämä osoitin viittaa aluksen koko konetehoon uuden koneistuksen seurauksena, ei uuden koneistuksen tuomaan lisäkonetehoon. Jos
nykyaikaistamiseen ei liity uutta koneistusta, vastaava määrä on ”0”.
(6) Tämän toimenpiteen yhteydessä yhteen toimeen voivat kuulua kaikki saman alueen NUTS III -tason hankkeet; tällöin vastaava määrä on
määrä yhteensä.
(7) Vesiviljelyssä ja jalostuksessa ’laitoksella’ tarkoitetaan yhtä vesiviljelytilaa, yhtä tehdasta tai yhtä jalostamoa.
(8) Tämän toimen osoittimet viittaavat rakennettujen laitosten fyysiseen tuotantokapasiteettiin (ja vastaavasti olemassa olevien laitosten
laajentamisesta johtuvaan fyysiseen tuotantokapasiteetin lisäykseen) eivätkä ensimmäisenä vuonna tosiasiallisesti tuotettuun määrään.
(9) Tämän toimenpiteen yhteydessä yhteen toimeen voidaan yhdistää kaikki ohjelman hankkeet; tällöin korvataan tämän asetuksen liitteessä
I NUTS III -koodi jäsenvaltion NUTS-koodilla (sarake 4) ja ilmoitetaan määrät yhteensä.
(10) Asetuksen (EY) N:o 1685/2000 säännön 8 (”riskipääoma- ja lainarahastot”), säännön 9 (”takuurahastot”) ja säännössä 10 olevan 2
kohdan (”tuki vuokranantajalle”) merkityksessä.
(11) Tämä päivien lukumäärä pätee niin aluksiin kuin kalastajiin.
(12) Asetuksen (EY) N:o 1685/2000 säännössä 11 olevan 2 kohdan (”yhteisrahoitukseen kelpoiset hallinto-, toteuttamis-, seuranta- ja
valvontamenolajit”) merkityksessä.

L 55/15

L 55/16

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

24.2.2001

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 367/2001,
annettu 23 päivänä helmikuuta 2001,
väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta ja Korean tasavallasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa
seen oli olemassa erityisiä syitä, annettiin mahdollisuus
tulla kuulluiksi.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(5)

Komissio lähetti kyselylomakkeet kaikille osapuolille,
joita asian tiedettiin koskevan, ja kaikille muille yrityksille, jotka olivat ilmoittautuneet menettelyn aloittamista
koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa lukuun
ottamatta niitä vientiä harjoittavia tuottajia, jotka eivät
kuuluneet otokseen tai eivät pyytäneet yksilöllistä
kohtelua. Kyselyyn vastasi kolme valituksen tehnyttä ja
kolme valituksen tekijöihin kuulumatonta yhteisön tuottajaa, seitsemän asianomaisten maiden vientiä harjoittavaa tuottajaa sekä niihin etuyhteydessä olevat yhteisön
tuottajat, kaksi etuyhteydetöntä yhteisön tuojaa sekä 23
käyttäjää.

(6)

Komissio hankki ja tarkasti kaikki polkumyynnin,
vahingon ja yhteisön edun alustavaa määrittämistä
varten tarpeellisina pitämänsä tiedot. Tarkastuskäyntejä
tehtiin seuraavien yritysten toimitiloihin:

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan
yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta
22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 384/96 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2238/2000 (2), ja erityisesti sen 7 artiklan,
on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa asiasta,
sekä katsoo seuraavaa:

A MENETTELY

1 Aloittaminen
(1)

(2)

(3)

(4)

Komissio ilmoitti Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
27 päivänä toukokuuta 2000 julkaistulla ilmoituksella (3), jäljempänä ’menettelyn aloittamista koskeva
ilmoitus’, polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta Intiasta ja Korean tasavallasta, jäljempänä ’Korea’,
peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon, jäljempänä
’PET-kalvo’ tuonnissa.
Menettelyn aloittaminen perustui kahteen valitukseen
(yhteen Intiasta ja yhteen Koreasta peräisin olevaa
tuontia koskevaan valitukseen), jotka yli 50:tä prosenttia
PET-kalvojen tuotannosta yhteisössä edustavat neljä
yhteisön tuottajaa eli Du Pont Teijin Films Ltd, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA ja Fapack,
jäljempänä ’valituksen tekijät’, olivat tehneet huhtikuussa
2000. Valituksessa esitetty näyttö polkumyynnistä ja
siitä aiheutuvasta merkittävästä vahingosta oli riittävä
oikeuttamaan polkumyyntimenettelyn aloittamisen.
Komissio ilmoitti menettelyn aloittamisesta virallisesti
niille vientiä harjoittaville tuottajille, tuojille, loppukäyttäjille ja raaka-aineiden toimittajille, joita asian tiedettiin
koskevan, sekä asianomaisten viejämaiden edustajille ja
valituksen tekijöille. Asianomaisille osapuolille annettiin
tilaisuus esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla
kuulluiksi menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa.
Useat asianomaisten maiden vientiä harjoittavat tuottajat
sekä yhteisön tuottajat, loppukäyttäjät, raaka-aineiden
toimittajat ja tuojat esittivät kantansa kirjallisesti. Kaikille
osapuolille, jotka olivat sitä edellä mainitun määräajan
kuluessa pyytäneet ja osoittaneet, että niiden kuulemi-

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.
(2) EYVL L 257, 11.10.2000, s. 2.
(3) EYVL C 148, 27.5.2000, s. 22.

a) Valituksen tehneet yhteisön tuottajat
— Du Pont Teijin Films Ltd, Contern, Luxemburg ja
Wilton, Yhdistynyt kuningaskunta
— Mitsubishi Polyester Film GmbH, Wiesbaden,
Saksa
— Nuroll Spa, Caserta, Italia.
b) Valituksen tekijöihin kuulumattomat yhteisön tuottajat
— 3M, Caserta, Italia.
c) Etuyhteydettömät yhteisön tuojat
— Coveme Spa, San Lazzaro di Savena, Italia
— Montefiore, Bioggio, Sveitsi.
d) Asianomaisten viejämaiden vientiä harjoittavat tuottajat
Intia
— Ester Industries Ltd, New Delhi
— Gareware Polyester Limited, Aurungabad
— Flex Industries Ltd, Noida
— Jindal Polyester Ltd, New Delhi.
Korea
— Toray Saehan Inc. / Saehan Ind Inc., Soul
— Kolon Industries Inc., Kwacheon
— SKC Co Ltd, Soul.
e) Etuyhteydessä olevat tuojat
— Gareware Polyester International Ltd, Harrow,
Middlesex, Yhdistynyt kuningaskunta
— SKC Europe GmbH, Frankfurt, Saksa
— Saehan Deutschland GmbH, Eschborn, Saksa.
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Polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus kattoi 1
päivän huhtikuuta 1999 ja 31 päivän maaliskuuta 2000
välisen ajanjakson, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’.
Vahinkoa koskevaan arvioon vaikuttavia kehityssuuntauksia varten komissio tarkasteli tietoja, jotka kattoivat
1 päivän tammikuuta 1996 ja 31 päivän maaliskuuta
2000 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tarkastelujakso’.

sameuden perusteella edellä mainitut ominaisuudet
huomioon ottaen.
(12)

2 Intiasta peräisin olevassa tuonnissa voimassa
olevat tasoitustullit
(8)

L 55/17

Intiasta tuleva PET-kalvojen tuonti on hiljattain ollut
tukien vastaisen tutkimuksen kohteena, ja Intiasta
peräisin olevassa PET-kalvojen tuonnissa otettiin
neuvoston asetuksella (EY) N:o 2597/1999 (1) käyttöön
lopulliset tasoitustoimenpiteet.

Tuote luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin
3920 62 19 ja 3920 62 90. Tutkimuksesta on ilmennyt,
että tarkasteltavana olevaa tuotetta on luokiteltu
tuotaessa myös CN-koodiin 3920 69 00. Kyseistä luokittelua on kuitenkin pidettävä virheellisenä eikä menettelyä voida sen perusteella laajentaa koskemaan muita
tuotteita, jotka luokitellaan muihin CN-koodeihin.
Väitettiin myös, että tuotteita on tuotaessa saatettu
luokitella CN-koodeihin 3920 62 11 ja 3920 62 13,
mutta tutkimuksen kuluessa ei ilmennyt näyttöä virheellisestä luokittelusta kyseisiin koodeihin.

b) Osapuolten esittämät väitteet
B TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

(13)

Kaksi otokseen kuuluvaa tuottajaa väitti, että metalloitu
PET-kalvo olisi jätettävä käynnissä olevan menettelyn
ulkopuolelle, koska se ei ole samanlainen eikä samankaltainen tuote kuin PET-peruskalvo. Väitettiin, että metalloitua PET-kalvoa jalostetaan edelleen erillisessä tuotantojärjestelmässä lisäämällä PET-peruskalvoon metallihiukkasia, lähinnä alumiinia. Edelleen huomautettiin,
että metalloitu kalvo olisi luokiteltava harmonoidun
järjestelmän nimikkeeseen 3921 ja että kyseistä koodia
ei ollut mainittu tutkimuksen vireillepanoa koskevassa
ilmoituksessa.

(14)

Edelleen väitettiin, että videonauhan valmistukseen
käytettävää PET-kalvoa ja PET-peruskalvoa ei voida pitää
samankaltaisina, koska ensiksi mainittuja ei tuoteta tavanomaisessa tuotantolinjassa vaan ne ovat valmistuksen
jälkeen erillisessä tuotantojärjestelmässä päällystettyjä
PET-kalvoja. Lisäksi niiden hinnat ovat korkeammat kuin
PET-peruskalvon hinnat.

(15)

Lisäksi huomautettiin, että sähköalalla eristeenä käytettävä PET-kalvo ja muihin käyttötarkoituksiin käytettävä
PET-kalvo eivät ole korvattavissa keskenään ja että myös
ne olisi tämän vuoksi jätettävä menettelyn ulkopuolelle.

(16)

Eräät otokseen kuuluvat vientiä harjoittavat tuottajat
väittivät, että menettely olisi pitänyt rajata koskemaan
ainoastaan sellaisia PET-kalvoja, joiden paksuus on alle
25 mikrometriä eli niin sanottuja ohuita kalvoja ja että
PET-kalvot, joiden paksuus on yli 25 mikrometriä eli
niin sanotut paksut kalvot olisi näin ollen pitänyt jättää
menettelyn ulkopuolelle. Väitettiin, että ohutta ja paksua
kalvoa käytetään eri markkinalohkoissa ja että niitä
valmistetaan erilaisin konein ja laittein. Edelleen väitettiin, että komissio on aiemmissa tutkimuksissa erotellut
paksun ja ohuen kalvon.

(17)

Yksi otokseen kuuluva vientiä harjoittava tuottaja väitti,
että menettely olisi pitänyt rajata koskemaan niitä PETkalvoja, joiden paksuus on vähintään 12, mutta enintään
15 mikrometriä eli niitä kalvoja, joista yhteisön tuotannonalalle valituksen tekijän mukaan aiheutuu vahinkoa.

1 Tarkasteltavana oleva tuote

a) Tuotteen kuvaus
(9)

(10)

(11)

Tarkasteltavana oleva tuote on liimalla päällystämätön
polyeteenitereftalaattikalvo, lukuun ottamatta taipuisien
magneettilevyjen (levykkeiden) ja valopolymeeripainolevyjen valmistukseen tarkoitettuja kalvoja, joita tuodaan
tiettyä käyttötarkoitusta koskevien yhteisön säännösten
mukaisesti. PET-kalvo valmistetaan aina PET-polymeeristä, ja se koostuu peruskalvosta, jota voidaan käsitellä
joko tuotantoprosessin aikana tai sen jälkeen. Tyypillisiä
peruskalvon käsittelytapoja ovat koronakäsittely, metallointi tai kemiallinen päällystys.
PET-kalvo eroaa muista muovikalvoista erityisten
fyysisten, kemiallisten ja teknisten erityisominaisuuksiensa suhteen. Näitä PET-kalvon ominaisuuksia ovat
esimerkiksi hyvä vetolujuus, erinomaiset sähköiset
ominaisuudet, matala kosteusabsorptio, kosteuskestävyys, alhainen kutistuvuus sekä hyvät suojaominaisuudet. Vaikka eri PET-kalvotyypit näin ollen eroavat
toisistaan mainittujen erityisominaisuuksien suhteen,
niillä on samat PET-peruskalvon fyysiset, tekniset ja
kemialliset ominaisuudet.
PET-kalvolla on viisi yleistä käyttötarkoitusta viidellä
markkinalohkolla eli magneettisten materiaalien alalla,
pakkaus-, sähkö- ja kuvatallennealalla sekä teollisuudessa. Yhtä PET-kalvotyyppiä voidaan kuitenkin usein
käyttää eri käyttötarkoituksiin, minkä johdosta tuotetyypit ovat pitkälti korvattavissa keskenään. Tutkimusta
varten PET-kalvot ryhmiteltiin tuotetyyppeihin markkinalohkon, paksuuden, päällystysominaisuuksien, pintakäsittelyn, mekaanisten ominaisuuksien sekä kirkkauden/

(1) EYVL L 316, 10.12.1999, s. 1.
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c) Tutkimuksen päätelmät

(18)

Ilmeni, että sekä yhteisön tuotannonala että vientiä
harjoittavat tuottajat valmistavat PET-kalvoa useita eri
tuotetyyppejä. Vaikka eri PET-kalvotyypit eroavatkin
toisistaan sellaisten ominaisuuksien kuten paksuuden,
päällystyksen tai pintakäsittelyn, esimerkiksi metalloinnin, taikka käyttötarkoitusten suhteen, eri PET-kalvotyyppien katsotaan kuitenkin olevan yksi tuote.

(19)

Metalloidun kalvon osalta ilmeni, että PET-peruskalvon
päällystäminen yhdellä tai kahdella metallikerroksella,
kuten alumiinilla, ei olennaisesti muuta tuotteen fyysisiä,
teknisiä tai kemiallisia perusominaisuuksia. Metalloidun
kalvon koostumus ei itse asiassa juurikaan eroa peruskalvon koostumuksesta, koska PET-peruskalvoon tosiasiallisesti lisättävä metallimäärä on vähäpätöinen
(alumiinin määrä kalvotonnia kohti on yleensä noin 20
grammaa). Lisäksi PET-peruskalvo ja metalloitu PETkalvo ovat useiden käyttötarkoitusten suhteen korvattavissa keskenään, mistä syystä niiden käyttötarkoitus on
siis sama tai samankaltainen. Vaikka metalloitu PETkalvo voikin olla tarkoitettu erityisiin käyttötarkoituksiin, voidaan useisiin näistä käyttötarkoituksista kuten
elintarvikkeiden pakkauksissa käyttää myös PET-kalvon
standardityyppejä, mikä osoittaa, että tuotetyyppien
välillä on jossain määrin kilpailua ja että ne ovat jossain
määrin korvattavissa keskenään. Metalloidun kalvon
katsotaan kaikista edellä esitetyistä syistä kuuluvan
tarkasteltavana olevaan tuotteeseen. Niin ikään todettiin,
että metalloitu PET-kalvo luokitellaan CN-koodeihin
3920 62 19 ja 3920 62 90.

(20)

Videonauhan valmistukseen käytettävän PET-kalvon
osalta todettiin, ettei peruskalvon erillisessä tuotantojärjestelmässä tapahtuva päällystäminen magneettisella
kerroksella kuten ei myöskään PET-peruskalvon metallointi muuta PET-peruskalvon perusominaisuuksia ja että
videonauhan valmistukseen käytettävää kalvoa ja muita
PET-kalvotyyppejä olisi näin ollen pidettävä samana
tuotteena.

(21)

Sähköalalla eristeenä käytettävän PET-kalvon osalta
todettiin, että huolimatta kyseisen PET-kalvon tietyistä
erityisistä käyttötarkoituksista sillä on samat fyysiset,
tekniset ja kemialliset perusominaisuudet kuin muilla
PET-kalvotyypeillä. Metalloitujen kalvojen tapaan myös
sähköalalla käytettävät PET-kalvot ovat pintakäsiteltyjä
PET-peruskalvoja. Pintakäsittelyn osuus sähköalalla
käytettävien PET-kalvojen loppupainosta on prosentuaalisesti vähäpätöinen, eikä se näin ollen muuta PET-peruskalvon fyysisiä ominaisuuksia.

(22)

24.2.2001

Mitä tulee niin sanotun ohuen ja paksun PET-kalvon
väliseen eroon sekä väitteeseen, jonka mukaan valitus
vaikuttaisi koskevan PET-kalvoja, joiden paksuus on
vähintään 12, mutta enintään 15 mikrometriä, todettiin,
että niin sanottujen paksujen ja ohuiden kalvojen tai
toisaalta 12—15 mikrometriä paksujen ja muiden PETkalvojen välillä ei ole selvää jaottelua. Aiemmissa tutkimuksissa on tutkimuksen kohteena ollut joko PETkalvojen tuonti kokonaisuudessaan (1991) taikka PETkalvojen tuotannonalan erityisiä tuotantolohkoja kuten
niin sanotut ohuet kalvot (1991) tai videofilmit (1996).
Käynnissä olevaan menettelyyn liittyvässä valituksessa
esitettiin perusteltua näyttöä, jonka perusteella kaikkien
eri paksuisten PET-kalvojen katsottiin olevan yksi tuote.
Tutkimus pantiin siten vireille tämän perusteella ja siinä
vahvistettiin myöhemmin eri paksuisten PET-kalvojen
olevan edellä esitettyyn tapaan yksi ja sama tuote.

2 Samankaltainen tuote

(23)

Intiassa ja Koreassa tuotetuilla asianomaisten maiden
kotimarkkinoilla myytävillä PET-kalvoilla, asianomaisista
maista yhteisöön tuotavilla PET-kalvoilla ja yhteisön
kotimarkkinoilla myytävillä yhteisön tuotannonalan
tuottamilla PET-kalvoilla todettiin olevan samat fyysiset
ja tekniset perusominaisuudet ja samat käyttötarkoitukset. Tästä syystä pääteltiin, että mainitut tuotteet ovat
perusasetuksessa tarkoitettuja samankaltaisia tuotteita.

C INTIALAISIA JA KOREALAISIA VIENTIÄ HARJOITTAVIA TUOTTAJIA KOSKEVA OTANTA

(24)

Koska sekä intialaisten että korealaisten vientiä harjoittavien tuottajien määrä on huomattava, komissio päätti
soveltaa otantamenetelmää perusasetuksen 17 artiklan
mukaisesti. Jotta komissio pystyi valitsemaan kutakin
asianomaista maata koskevan otoksen, vientiä harjoittavia tuottajia pyydettiin perusasetuksen 17 artiklan 2
kohdan mukaisesti ilmoittautumaan kahden viikon
kuluessa menettelyn aloittamisesta ja antamaan perustietoja tutkimusajanjakson aikaisesta tuotannostaan, kotimarkkinamyynnistään ja viennistään sekä mainitsemaan
kaikkien etuyhteydessä olevien yritysten nimet ja
toiminnot. Yrityksiä pyydettiin lisäksi ilmoittamaan,
aikovatko ne pyytää yksilöllistä polkumyyntimarginaalia.

(25)

Kaksitoista vientiä harjoittavaa tuottajaa antoi komissiolle tiedot tutkimusajanjakson aikaisesta vientimyynnistään ja ilmaisi halukkuutensa osallistua otokseen.
Otokset valittiin asianomaisia osapuolia kuullen ja
niiden suostumuksella. Otos perustui perusasetuksen 17
artiklan 1 kohdan mukaisesti viennin sellaiseen suurimpaan edustavaan määrään, joka voidaan kohtuudella
tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Otoksiin valittiin
seuraavat vientiä harjoittavat tuottajat, jäljempänä
’otokseen kuuluvat vientiä harjoittavat tuottajat’:
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tosiasiallisesti maksettujen hintojen painotettu keskiarvo.
Kun tuotetyypin kannattavan myynnin määrä oli
korkeintaan 80 prosenttia mutta vähintään kymmenen
prosenttia myynnin määrästä, normaaliarvon perusteeksi
otettiin kannattavassa kotimarkkinamyynnissä tosiasiallisesti maksettujen hintojen painotettu keskiarvo.

— Ester Industries Limited, New Delhi
— Gareware Polyester Limited, Mumbai
— Flex Industries Limited, Noida
— Jindal Polyester Limited, New Delhi.
Korea
— Toray Saehan Inc. / Saehan Ind Inc., Soul

(31)

— Kolon Industries Inc., Kwacheon
— SKC Co. Ltd, Soul.
(26)

Otokseen kuuluvien sekä intialaisten että korealaisten
vientiä harjoittavien tuottajien tutkimusajanjakson
aikana yhteisöön suuntautuneen viennin määrä oli lähes
90 prosenttia tutkimusajanjakson aikana asianomaisista
maista peräisin olevien kaikkien PET-kalvojen yhteisöön
suuntautuneen viennin määrästä.

(27)

Yhtä vientiä harjoittavaa tuottajaa lukuun ottamatta
kaikki yritykset, jotka ilmaisivat halukkuutensa osallistua
otokseen, pyysivät perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan
mukaisesti yksilöllisen marginaalin laskemista, mikäli
niitä ei valittaisi otokseen. Yksilöllisiä polkumyyntimarginaaleja ei kuitenkaan voitu vahvistaa näille yhteistyöhön osallistuneille yrityksille, sillä yksilölliset tarkastelut olisivat vaikeuttaneet tehtävää kohtuuttomasti ja
estäneet tutkimuksen loppuun saattamisen hyvissä ajoin.

D POLKUMYYNTI

Jos tuotetyypin tavanomaisessa kaupankäynnissä tapahtuneen kotimarkkinamyynnin määrä oli alle 5 prosenttia
yhteisöön suuntautuneen viennin määrästä tai jos kotimarkkinamyynnistä alle 10 prosenttia oli kannattavaa,
kyseisten tuotetyyppien kotimarkkinamyyntiä pidettiin
riittämättömänä perusasetuksen 2 artiklan 4 kohdan
mukaisesti ja se jätettiin tästä syystä huomiotta. Tällöin
normaaliarvo määritettiin mahdollisuuksien mukaan
muiden asianomaisen maan tuottajien vastaavasta, edustavassa määrin kotimarkkinoilla myymästä tuotetyypistä
tavanomaisessa kaupankäynnissä veloittamien hintojen
painotetun keskiarvon perusteella perusasetuksen 2
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos asianomaisella vientiä
harjoittavalla tuottajalla tai millään muullakaan asianomaisen maan yhteistyöhön osallistuneella vientiä
harjoittavalla tuottajalla ei ollut kyseisen tuotetyypin
tavanomaisessa kaupankäynnissä tapahtunutta myyntiä
riittävästi, normaaliarvo muodostettiin perusasetuksen 2
artiklan 3 ja 6 kohdan mukaisesti lisäämällä asianomaisen vientiä harjoittavan tuottajan kyseisen tuotetyypin tuotantokustannuksiin kohtuullinen osuus
myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia sekä kohtuullinen
voittomarginaali. Myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset
perustuivat samankaltaisen tuotteen edustavaan kotimarkkinamyyntiin sekä tavanomaisessa kaupankäynnissä
edustavassa määrin tapahtuneessa kotimarkkinamyynnissä saatuun voittoon.

1 Yleiset menetelmät

a) Normaaliarvo
(28)

(29)

(30)

Normaaliarvon määrittämiseksi tutkittiin ensin, oliko
kunkin otokseen kuuluvan vientiä harjoittavan tuottajan
tarkasteltavana olevan tuotteen kotimarkkinoiden kokonaismyynti ollut edustavaa perusasetuksen 2 artiklan 2
kohdan mukaisesti eli oliko kyseinen myynti yli 5
prosenttia tutkimuksen kohteena olevan tuotteen
yhteisöön suuntautuneesta vientimyynnistä.
Tämän jälkeen tarkastettiin, oliko kunkin tuotetyypin
kotimarkkinamyynnin kokonaismäärä ollut riittävä eli
vähintään 5 prosenttia saman yhteisöön tutkimusajanjakson aikana viedyn tuotetyypin myyntimäärästä.
Niiden tuotetyyppien osalta, jotka täyttivät 5:tä
prosenttia koskevan edellytyksen, määritettiin, oliko riittäväksi katsottu myynti tapahtunut tavanomaisessa
kaupankäynnissä perusasetuksen 2 artiklan 4 kohdan
mukaisesti. Kun tuotetyypin yksikkökustannukset ylittävillä hinnoilla tapahtunut kotimarkkinamyynti oli vähintään 80 prosenttia myynnin määrästä, normaaliarvon
perusteeksi otettiin kaikessa kotimarkkinamyynnissä

b) Vientihinta

(32)

Kaikissa tapauksissa, joissa PET-kalvoja vietiin suoraan
yhteisöön riippumattomille asiakkaille, vientihinta
määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti, toisin sanoen tosiasiallisesti maksettujen tai
maksettavien hintojen perusteella.

(33)

Kuitenkin tapauksissa, joissa vientimyynti tapahtui
etuyhteydessä olevalle tuojalle, vientihinta muodostettiin
perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan mukaisesti, toisin
sanoen sen hinnan perusteella, jolla tuodut tuotteet
jälleenmyytiin ensimmäisen kerran riippumattomalle
ostajalle. Näissä tapauksissa tehtiin oikaisut tuonnin ja
jälleenmyynnin välisten kaikenlaisten kustannusten sekä
kohtuullisen voittomarginaalin huomioon ottamiseksi.
Kohtuullisen voittomarginaalin määrä arvioitiin riippumattomien tuojien asianomaisesta tuotteesta saaman
voiton perusteella.
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c) Vertailu
(34)

Normaaliarvon ja vientihinnan tasapuolisen vertailun
varmistamiseksi otettiin asianmukaisesti huomioon
oikaisuina hintojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat
eroavuudet perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti.

taksi. Muiden otokseen kuuluvien vientiä harjoittavien
tuottajien myyntihintoja voitiin käyttää vain harvojen
mallien osalta lähinnä siksi, ettei näillä ollut samanlaisia
malleja. Muille malleille muodostettiin laskennallinen
normaaliarvo.
(40)

Neljästä otokseen kuuluvasta intialaisesta vientiä harjoittavasta tuottajasta kolme pyysi raaka-ainekustannuksiinsa oikaisua viennin jälkeisen tuontitullien hyvitysjärjestelmän (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB)
perusteella vietäessä saatujen vientitukien määrien
mukaisesti (katso johdanto-osan 49 ja 50 kappale). Tätä
oikaisua ei voitu myöntää, sillä yritysten kirjanpidon,
johon raaka-ainekustannukset oli merkitty täyteen ostohintaan ilman DEPB-järjestelmästä koitunutta etua,
katsottiin vastaavan tuotteen valmistukseen ja myyntiin
liittyviä kustannuksia. Lisäksi perusasetuksen 2 artiklan
10 kohdassa tarkoitettu oikaisumahdollisuus koskee
ainoastaan hintojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia
tekijöitä. Koska DEPB-järjestelmä ei vaikuttanut hintojen
vertailtavuuteen (katso johdanto-osan 49 ja 50 kappale),
ei ole olemassa oikeudellista perustaa kustannusten
mukauttamiselle DEPB-järjestelmästä hyvitetyn määrän
mukaisesti.

(41)

Yksi vientiä harjoittava tuottaja väitti, että yhdessä sen
laitoksista aiheutuneet valmistuskustannukset eivät antaneet oikeaa käsitystä valmistukseen liittyvistä kustannuksista, koska sen valmistuskustannukset olivat epätavallisen korkeat erittäin alhaisen kapasiteetin käyttöasteen
vuoksi. Oikaisua ei tältä osin tehty, koska ilmeni, että
kapasiteetin alhainen käyttöaste ei johtunut uusiin
tuotantolinjoihin tehdyistä investoinneista eikä kyse näin
ollen ollut perusasetuksen 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta tilanteesta.

d) Polkumyyntimarginaalit
i) Y h t e i s t y ö h ö n
osallistuneiden
otokseen
kuuluvien vientiä harjoittavien tuottajien
polkumyyntimarginaali
(35)

Normaaliarvon painotettua keskiarvoa verrattiin perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaisesti tuotetyypeittäin vientihintojen painotettuun keskiarvoon vapaasti
tehtaalla -tasolla ja samassa kaupan portaassa. Tapauksissa, joissa todettiin, että vientihinnoissa oli huomattavia eroja eri ostajien, alueiden ja ajanjaksojen välillä ja
että edellä mainittu menetelmä ei antanut kuvaa harjoitetun polkumyynnin tosiasiallisesta laajuudesta, normaaliarvon painotettua keskiarvoa verrattiin kaikkien
yhteisöön suuntautuneiden yksittäisten vientitapahtumien hintoihin.
ii) Y k s i l ö l l i s t ä k o h t e l u a p y y t ä n e i d e n o t o k s e e n
kuulumattomien yhteistyössä toimineiden
yritysten polkumyyntimarginaali

(36)

Yhteistyössä toimineisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin,
jotka eivät kuuluneet otokseen, sovellettiin otokseen
kuuluneiden yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien painotettua keskimääräistä polkumyyntimarginaalia.
iii) Y h t e i s t y ö s t ä
kieltäytyneiden
polkumyyntimarginaali

yritysten

(37)

Niiden vientiä harjoittavien tuottajien, jotka eivät vastanneet kyselyyn eivätkä muutenkaan ilmoittautuneet,
polkumyyntimarginaali määritettiin perusasetuksen 18
artiklan 1 kohdan mukaisesti käytettävissä olevien
tietojen perusteella.

(38)

Koska yhteistyössä toimimisen aste oli kummassakin
tutkimuksen kohteena olevassa maassa korkea, päätettiin
jäännöspolkumyyntimarginaali vahvistaa kummallekin
maalle korkeimman vientiä harjoittavalle tuottajalle
määritetyn polkumyyntimarginaalin suuruiseksi. Näin
meneteltiin, koska ei ole mitään syytä uskoa, että yksikään asianomaisten maiden yhteistyöstä kieltäytynyt
vientiä harjoittava tuottaja olisi harjoittanut polkumyyntiä vähäisemmässä määrin kuin saman maan
yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava tuottaja.
2 Intia
a) Normaaliarvo

(39)

Koska noin puolella malleista ei ollut tavanomaisessa
kaupankäynnissä tapahtunutta myyntiä riittävässä
määrin tai sitä ei ollut lainkaan, ei otokseen kuuluvien
vientiä harjoittavien tuottajien kotimarkkinahinnan
katsottu soveltuvan normaaliarvon määrittämisperus-
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b) Vientihinta
(42)

Komission yksiköt käyttivät Intiasta peräisin olevien
tuotteiden vientihinnan määrittämiseksi johdanto-osan
32 ja 33 kappaleessa selostettuja menettelyjä ja menetelmiä.

c) Vertailu
(43)

Kuljetus-, vakuutus-, käsittely-, lastaus- ja liitännäiskustannusten, pakkauskustannusten, luottokustannusten ja
palkkioiden erot otettiin huomioon oikaisuina, kun se
oli aiheellista ja perusteltua.

i) V ä l i t t ö m ä t v e r o t
(44)

Yksi otokseen kuuluva vientiä harjoittava tuottaja pyysi
perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan b alakohdan
mukaisesti normaaliarvon oikaisemista kotimarkkinamyynnistä kannetun liikevaihtoveron (Intian alueellisten
viranomaisten kantama vero) huomioon ottamiseksi.
Asianomainen yritys oli vapautettu liikevaihtoverosta
tutkimusajanjakson joidenkin kuukausien ajaksi.
Kyseinen vapautus liikevaihtoverosta myönnetään yrityksille, jotka investoivat asianomaiselle alueelle. Vientiä
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harjoittava tuottaja pyysi oikaisua, joka oli laskettu jakamalla sen asiakkaiden tutkimusajanjakson aikana
maksaman ja alueellisten viranomaisten kantaman liikevaihtoveron kokonaismäärä tutkimusajanjakson aikana
tapahtuneen kotimarkkinamyynnin kokonaismäärällä.
Oikaisua olisi tämän jälkeen ollut määrä soveltaa kaikkeen tutkimusajanjakson aikana tapahtuneeseen kotimarkkinamyyntiin, sekä liikevaihtoverollisiin että liikevaihtoverottomiin liiketoimiin. Syynä oikaisupyyntöön
liikevaihtoverottoman myynnin osalta oli se, että liikevaihtoveroa väitettiin maksettavan epäsuorasti alueelle
tehtävien investointien muodossa.

tojen ja Intian rupian valuuttakursseissa ei tapahtunut
pitkän aikavälin muutoksia tutkimusajanjakson aikana.

Ilmeni, että asianomainen yritys tosiaan oli vapautettu
liikevaihtoverosta tutkimusajanjakson joidenkin kuukausien ajaksi ja että sen oli pitänyt maksaa liikevaihtovero
tutkimusajanjakson muulta osalta. Oikaisua ei voitu
tehdä niistä liiketoimista, joista liikevaihtoveroa ei ollut
maksettu lainkaan, koska tällöin liikevaihtoveroa ei ollut
kannettu samankaltaisen tuotteen Intian markkinoilla
tapahtuneen kotimarkkinamyynnin yhteydessä. Niiden
liiketoimien osalta, joista liikevaihtovero oli kannettu ja
joista oikaisun tekeminen olisi siis teoriassa ollut perusteltua, ilmeni, että yritysten ilmoittamat kotimarkkinoiden myyntihinnat eivät sisältäneet liikevaihtoveroa
eikä oikaisuun näin ollen ollut syytä.

iv) M u u t o i k a i s u t

(49)

Kaikki otokseen kuuluvat intialaiset vientiä harjoittavat
tuottajat pyysivät perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan k
alakohdan mukaisesti vientihintojen oikaisua DEPBjärjestelmästä koituneen edun mukaisesti. Tutkimusajanjakson aikana PET-kalvojen intialaisille vientiä harjoittaville tuottajille voitiin myöntää DEPB-järjestelmän
mukainen hyvitys vietäessä tarkasteltavana olevaa
tuotetta. Metalloidulle PET-kalvolle myönnetyt tuet olivat
1. huhtikuuta 1999 ja 28. helmikuuta 2000 välisenä
aikana 20 prosenttia ja sittemmin 20 prosenttia, mutta
enintään 85 rupiaa kilogrammalta. Kaikkien muiden
PET-kalvotyyppien hyvitykset olivat 19 prosenttia
tarkasteltavana olevan tuotteen 1. huhtikuuta 1999 ja
28. helmikuuta 2000 välisenä aikana tapahtuneen
viennin vapaasti laivassa -arvosta, ja tämän jälkeen 15
prosenttia. Tutkimusajanjakson aikana myönnetyt hyvitykset voitiin käyttää minkä tahansa tavaroiden tuonnissa normaalisti kertyneiden tuontitullien kuittaamiseen
tai ne voitiin vapaasti myydä muille yrityksille. Huomattakoon, että tullittomasti tuodut tavarat voitiin myydä
kotimarkkinoilla tai käyttää millä tahansa muulla tavalla
eikä tuotujen tavaroiden käyttöä ollut rajoitettu ainoastaan vientiin tarkoitettujen tuotteiden tuotantoon.

(50)

Olisi syytä huomata, että komissio totesi samaa tuotetta
koskevassa aiemmassa tukien vastaisessa tutkimuksessa (1), että DEPB-järjestelmässä on kyse vientituesta.
Vientiä harjoittavat tuottajat eivät osoittaneet, että
viennin jälkeisen DEPB-järjestelmän perusteella maksettu
vientituki olisi vaikuttanut hintojen vertailtavuuteen eikä
varsinkaan sitä, että asiakkaat olisivat maksaneet eri
hintoja kotimarkkinoilla DEPB-hyvitysten vuoksi. Näin
ollen tämä pyyntö hylättiin. Mihinkään tuotteeseen ei
kuitenkaan voida samanaikaisesti soveltaa sekä polkumyynti- että tasoitustulleja polkumyynnistä tai vientituen
myöntämisestä aiheutuneen saman tilanteen korjaamiseksi. Polkumyyntitullista näin ollen vähennetään perusasetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti vientituet,
joiden vuoksi voimassa olevat tasoitustullit on otettu
käyttöön.

ii) K a u p a n p o r r a s
(46)

Yksi otokseen kuuluva vientiä harjoittava tuottaja pyysi
perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan d alakohdan
mukaisesti oikaisua kaupan portaan erojen mukaisesti.
Oikaisua ei voitu myöntää, koska yritys ei kyennyt osoittamaan, että vientihinta olisi normaaliarvoon nähden
kaupan eri portaassa ja että ero olisi vaikuttanut hintojen
vertailukelpoisuuteen. Sekä vienti- että kotimarkkinoilla
väitettiin olevan kaksi eri kaupan porrasta, mutta Intian
kotimarkkinoilla ei todettu olevan eri kaupan portaiden
toimintojen ja myyntihintojen pysyviä ja selviä eroja.

(47)

Toinen otokseen kuuluva vientiä harjoittava tuottaja
väitti, että yhteisön kauppiaiden ostamat määrät ovat
suurempia kuin intialaisten kauppiaiden ostamat määrät,
mikä nostaa kotimarkkinoiden myyntihintoja, ja että
oikaisun tekeminen perusasetuksen 2 artiklan 10
kohdan d alakohdan nojalla kaupan portaan erojen
mukaisesti olisi tästä syystä perusteltua. Tätä oikaisua ei
voitu myöntää, koska yritys ei pystynyt osoittamaan,
että väitettyjen kauppiasryhmien toimintojen välillä olisi
eroa.

iii) V a l u u t a n m u u n t a m i n e n
(48)
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Yksi otokseen kuuluva vientiä harjoittava tuottaja esitti
perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan j alakohdan mukaisesti kaksi pyyntöä: i) vientihintojen muuntamista Intian
rupioiksi maksupäivän valuuttakurssein, ja ii) oikaisua
valuutan muuntamisen vuoksi, mikäli ensiksi mainittu
pyyntö hylättäisiin. Ensimmäistä pyyntöä ei voitu
hyväksyä, koska 2 artiklan 10 kohdan j alakohdassa ei
säädetä oikaisusta, jossa otetaan huomioon myyntipäivämäärän jälkeen tapahtuvat valuuttakurssien vaihtelut.
Myös toinen pyyntö hylättiin, koska yhteisön valuut-

(1) Asetus (EY) N:o 2597/1999 lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta
Intiasta peräisin olevan polyeteeniterftalaattikalvon tuonnissa ja käyttöönotetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta.
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d) Polkumyyntimarginaali
(51)

Tarkasteltavana olevan tuotteen kunkin yhteisöön viedyn
tyypin painotettua keskimääräistä normaaliarvoa verrattiin kunkin vastaavan tyypin painotettuun keskimääräiseen vientihintaan perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan
mukaisesti.

(52)

Kahden otokseen kuuluvan vientiä harjoittavan tuottajan
vientihinnoissa todettiin olleen eroja eri ostajien, ajanjaksojen ja alueiden välillä. Ottaen kuitenkin huomioon,
että harjoitetun polkumyynnin tosiasiallinen laajuus kävi
ilmi vertaamalla tuotetyypeittäin painotettua keskimääräistä normaaliarvoa ja vientihintojen painotettua keskiarvoa, polkumyyntimarginaali laskettiin mainituille
yrityksille edellä selostetulla tavalla.

(53)

Normaaliarvo otokseen kuulumattomille yhteistyössä
toimineille vientiä harjoittaville tuottajille sekä yhteistyöstä kieltäytyneille yrityksille määritettiin johdantoosan 36, 37 ja 38 kappaleessa selostetuilla menetelmillä.

(54)

Vertailusta ilmeni, että otokseen kuuluvat yhteistyössä
toimineet vientiä harjoittavat tuottajat harjoittavat
polkumyyntiä. Väliaikaiset polkumyyntimarginaalit ovat
prosentteina cif-tuontihinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana ilmaistuina seuraavat:
Ester Industries Limited

71,0 %

Flex Industries Limited

48,3 %

Gareware Polyester Limited

69,5 %

Jindal Polyester Limited

10,6 %

Yhteistyössä toimineiden, otokseen kuulumattomien yritysten polkumyyntimarginaali

55,0 %

Yhteistyöstä kieltäytyneiden yritysten jäännöspolkumyyntimarginaali

71,0 %

käyttämä käyttöomaisuus oli sama kuin aiemmalla
korealaisella yrityksellä. Edelleen todettiin, että yhteisyritys jatkoi tarkasteltavana olevan tuotteen myyntiä
samalla tuotemerkillä kuin aiempi vientiä harjoittava
tuottaja. Näin ollen ei ollut näyttöä siitä, että hintapolitiikka olisi tutkimusajanjakson aikana ja yhteisyrityksen
perustamisesta lähtien selvästi muuttunut. Näin ollen
pääteltiin, että yhteisyritys itse asiassa jatkoi aiempaa
toimintaa ja että koko tutkimusajanjaksoa koskevat
tiedot olivat käyttökelpoisia.

b) Normaaliarvo
(57)

3 Korea
a) Yrityksen rakenne
(55)

Yksi korealainen otokseen kuuluva vientiä harjoittava
tuottaja pyysi, että polkumyynnin ja vahingon määrittäminen sen osalta rajoitettaisiin koskemaan tutkimusajanjakson neljää viimeistä kuukautta. Pyyntö perustui väitteeseen, jossa alkuperäisen vientiä harjoittavan tuottajan
PET-kalvoyksikön omistuksen todettiin siirtyneen neljä
kuukautta ennen tutkimusajanjakson päättymistä
kyseisen yrityksen ja erään japanilaisen yrityksen yhteisyritykselle, minkä seurauksena toiminnan kaupallinen
strategia hintapolitiikka mukaan luettuna olennaisesti
muuttui.

(56)

Komissio totesi toiminnan omistusrakennetta ja luonnetta koskevien tietojen perusteella, että kyseinen japanilainen yritys oli korealaisen yrityksen merkittävä osakas
jo ennen mainitun yhteisyrityksen perustamista ja että
yhteisyrityksen tarkasteltavan tuotteen valmistuksessa
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Normaali-arvo määritettiin suurimmalle osalle tuotetyyppejä kotimarkkinoiden myyntihintojen perusteella. Jos
jonkin tietyn mallin kotimarkkinahintoja ei voitu käyttää
normaaliarvon määrittämisessä, muodostettiin laskennallinen normaaliarvo, mikäli muilla otokseen kuuluvilla
vientiä harjoittavilla tuottajilla ei ollut samanlaisten
mallien kotimarkkinamyyntiä. Kaksi otokseen kuuluvaa
vientiä harjoittavaa tuottajaa ilmoittivat kotimarkkinoilla
tapahtuneiksi liiketoimiksi eräitä korealaisille teollisuusyrityksille suuntautuneita myyntitapahtumia, joissa
valmistetut tavarat oli tarkoitettu lopulta vientiin. Ne
väittivät, että kyseistä myyntiä olisi kohdeltava kotimarkkinamyyntinä, koska tuotteet oli tarkoitettu kulutettavaksi kotimarkkinoilla. Kyseiseen myyntiin oli kuitenkin
sovellettu yksinomaan vientimyyntiä koskevia hallinnollisia järjestelyjä. Niistä ei ollut kannettu kotimarkkinoiden liikevaihtoveroa, ne oli useissa tapauksissa laskutettu Yhdysvaltain dollareina ja maksettu rembursseina,
niihin sovellettiin siirrettävissä olevia tullinpalautusjärjestelmiä ja ne oli yritysten kirjanpidossa luokiteltu yleensä
paikalliseksi vientimyynniksi. Koska mainitun myynnin
ei näissä olosuhteissa voitu katsoa tapahtuneen tavanomaisessa kaupankäynnissä eikä sen perusteella voitu
tehdä asianmukaista vertailua, ei sitä liioin otettu
huomioon normaaliarvon määrittämisessä.

c) Vientihinta
(58)

Kaikki otokseen kuuluvat vientiä harjoittavat tuottajat
vievät jossain määrin tarkasteltavana olevaa tuotetta
yhteisöön niihin etuyhteydessä olevien yhteisön tuojien
välityksellä. Yksi mainituista etuyhteydessä olevista
tuojista jalostaa tuotua peruskalvoa. Kyseinen etuyhteydessä oleva tuoja saa aikaan merkittävän arvonlisän
jalostamalla tuotetta eri vaiheissa huomattavin kustannuksin. Tämän jalostuksen monimutkaisuuden vuoksi
laskennallisen vientihinnan muodostaminen riittävällä
tarkkuudella olisi ollut vaikeaa. Koska tämän otokseen
kuuluvan vientiä harjoittavan tuottajan yhteisössä toimiville etuyhteydettömille tuojille suuntautuneen vientimyynnin osuus oli noin 63 prosenttia kyseisen otokseen
kuuluvan vientiä harjoittavan tuottajan myynnistä,
katsottiin näiden etuyhteydettömille tuojille suuntautuneiden liiketapahtumien olevan edustavia, ja vientihinta
päätettiin määrittää yksinomaan mainitun etuyhteydettömille tuojille suuntautuneen viennin perusteella.
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d) Vertailu
(59)

(65)

Kuljetus-, vakuutus-, käsittely-, lastaus- ja liitännäiskustannusten, pakkauskustannusten, luottokustannusten ja
palkkioiden erot otettiin huomioon oikaisuina, kun se
oli aiheellista ja perusteltua.
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Ilmoitettujen määrien todettiin kaikissa tapauksissa
olevan korkeammat kuin kotimarkkinoilla samankaltaisesta tuotteesta kannetut tullit, jotka oli määritetty edellä
selostetulla menetelmällä, ja oikaisuja näin ollen mukautettiin tällä perusteella.
e) Polkumyyntimarginaali

(60)

i) V a l u u t t a k u r s s i e n v a i h t e l u

(66)

Yksi otokseen kuuluva vientiä harjoittava tuottaja pyysi
perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan j alakohdan mukaisesti oikaisua tutkimusajanjakson neljän viimeisen
kuukauden aikana euron ja Korean wonin sekä euron ja
Yhdysvaltain dollarin valuuttakursseissa tapahtuneiden
pitkän aikavälin muutosten huomioon ottamiseksi.
Pyynnön todettiin olevan perusteltu, ja oikaisu tehtiin
kaikkien otokseen kuuluvien vientiä harjoittavien tuottajien osalta.

Tarkasteltavana olevan tuotteen kunkin yhteisöön viedyn
tyypin painotettua keskimääräistä normaaliarvoa verrattiin kunkin vastaavan tyypin painotettuun keskimääräiseen vientihintaan perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan
mukaisesti.

(67)

Yksi vientiä harjoittava tuottaja huomautti, että sen vientihinnoissa oli eroja eri ostajien ja ajanjaksojen välillä.
Toinen yritys huomautti, että sen vientihinnoissa oli
eroja eri ostajien, ajanjaksojen ja alueiden välillä. Edellä
mainituista yrityksistä yhden osalta ilmeni, että harjoitetun polkumyynnin tosiasiallinen laajuus ei käynyt ilmi
keskimääräisiä arvoja vertaamalla, ja näin ollen tämän
yrityksen polkumyyntimarginaali laskettiin vertaamalla
painotettuun keskiarvoon perustuvaa normaaliarvoa
kaikkien yksittäisten yhteisöön suuntautuvien vientitapahtumien hintoihin. Toisen yrityksen osalta harjoitetun
polkumyynnin laajuus kävi ilmi keskimääräisiä arvoja
vertaamalla, ja näin ollen polkumyyntimarginaali määritettiin tällä tavoin.

(68)

Korean osalta polkumyyntimarginaali katsottiin aiheelliseksi vahvistaa korkeimman yhteistyöstä kieltäytyneelle
yritykselle määritetyn polkumyyntimarginaalin suuruiseksi.

(69)

Väliaikaiset polkumyyntimarginaalit ovat prosentteina
cif-tuontihinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana
ilmaistuina seuraavat:

ii) T u l l i n p a l a u t u s
(61)

Kaikki otokseen kuuluvat vientiä harjoittavat tuottajat
pyysivät normaaliarvon oikaisua kansallisesta tullinpalautusjärjestelmästä saatujen tuontitullin palautusten
huomioon ottamiseksi, koska tuontimaksut oli kannettu
kulutettaessa samankaltaista tuotetta viejämaassa, mutta
ne oli palautettu tarkasteltavana olevan tuotteen vientimyynnin yhteydessä. Pyyntöjen perustana oli keskimääräinen tullinpalautus vietyä kilogrammaa kohti.

(62)

Pyydettyä oikaisua ei voitu myöntää täysimääräisenä.

(63)

Tässä yhteydessä olisi pantava merkille seuraavaa.
Vientiä harjoittavilla tuottajilla oli kaksi pääasiallisten
raaka-aineidensa hankintalähdettä eli tuonti ja kotimarkkinoilla tapahtuvat hankinnat. Ilmeni, että otokseen
kuuluvat vientiä harjoittavat tuottajat eivät kyenneet
osoittamaan, mitkä raaka-ainetoimitukset olivat sisältyneet mihinkin yksittäiseen PET-kalvojen tuotantoerään,
eivätkä ne näin ollen kyenneet erottelemaan viennissä ja
kotimarkkinamyynnissä kannettuja tulleja. Vienti voitiin
esittää kansalliseen tullinpalautusjärjestelmään, mikäli
siitä esitettiin mikä tahansa voimassa oleva tuontitodistus, josta ilmenivät maksetut tullit. Niin ikään ilmeni,
että kilogrammaa kohti yhdestä ja samasta raaka-ainetyypistä maksetun tullin määrä vaihteli huomattavasti
riippuen markkinahinnasta ja valuuttakursseissa tapahtuvasta vaihtelusta sekä paikallisten ainesten osuudesta
tuottajille toimitetuista raaka-aineista.

(64)

Myönnettävän tullinpalautuksen määrä vahvistettiin
seuraavalla tavalla. Vientiä harjoittavat tuottajat voivat
pyytää kansallisilta tulli- ja veroviranomaisilta tullinpalautusta esittämällä vientiä koskevan näytön, ja niiden
on taloudellisina toimijoina järkevää pyrkiä maksimoimaan
tullinpalautuksensa
pyytämällä
palautusta
korkeimpien tullien suuruisina. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että kotimarkkinamyyntiin kohdennetaan
ensisijaisesti kaikki kotimaassa tuotetut raaka-aineet ja
tämän jälkeen ne tuodut raaka-aineet, joiden tullit ovat
alhaisimmat. Tullinpalautuksen oikaisu määritettiin näin
ollen tällä perusteella.

Kolon Industries Limited

3,5 %

SKC Industries Limited

12,4 %

Toray Saehan Industries

3,5 %

Yhteistyössä toimineiden, otokseen kuulumattomien yritysten polkumyyntimarginaali

7,8 %

Yhteistyöstä kieltäytyneiden yritysten jäännöspolkumyyntimarginaali

12,4 %

E YHTEISÖN TUOTANNONALA

1 Yhteisön tuotanto
(70)

Tarkasteltavana olevaa tuotetta valmistavat yhteisössä:
— kolme valituksen tehnyttä ja tutkimuksessa yhteistyössä toiminutta toimijaa eli Du Pont Teijin Films,
Mitsubishi Polyester Films ja Nuroll SpA, jäljempänä
’yhteistyössä toimineet valituksen tekijät’,
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merkitystä vahinkoa koskevaan selvitykseen vaikuttavien
kehityssuuntausten tarkastelun kannalta.

— yksi toimija, joka osallistui valitukseen, mutta joka
toimitti ainoastaan joitakin perustietoja, vaikkakin
selvästi tuki valitusta eli Fapack,
— muut toimijat, jotka eivät ole valituksen tekijöitä ja
jotka toimittivat joitakin perustietoja vastaamatta
kuitenkaan täydellisesti kyselyyn, mutta jotka eivät
vastustaneet menettelyä eli 3M, Agfa Gevaert ja
Kodak Eastman Ltd, ja
— yksi toimija, joka vastasi ainoastaan etuyhteydessä
olevana tuojana, mutta ei yhteisön tuottajana eli
Toray Plastics Europe SA.
(71)

Komissio arvioi, voitaisiinko edellä mainittujen yritysten
katsoa muodostavan perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitetun yhteisön tuotannonalan.

(72)

Toray Plastics Europe -yrityksen todettiin olleen etuyhteydessä yhteistyössä toimineeseen vientiä harjoittavaan
tuottajaan eli Toray Saehan Industries -yritykseen joulukuusta 1999. Se kieltäytyi toimimasta yhteistyössä yhteisössä tapahtuvan tuotantonsa ja valmistamiensa tuotteiden myynnin osalta. Yhteistyön puuttuessa ja ottaen
huomioon kyseisen yrityksen ja vientiä harjoittavan
tuottajan välisen suhteen päätelmät oli tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Näin ollen pääteltiin
alustavasti, että kyseisen toimijan on katsottava olevan
suojassa todetun polkumyynnin vahingollisilta vaikutuksilta. Sitä ei tästä syystä voida pitää yhteisön tuottajana.

(73)

Minkään muun edellä mainituista yrityksistä ei todettu
harjoittavan tuontia asianomaisista maista tutkimusajanjakson aikana. Katsottiin, että kaikki edellä mainitut
yritykset Toray Plastics Europe -yritystä lukuun ottamatta ovat yhteisön tuottajia ja näin ollen muodostavat
perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
yhteisön tuotannonalan.

2 Yhteisön kulutus

(76)

Kolme valituksen tehnyttä yhteisön tuottajaa täyttävät
perusasetuksen 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut edellytykset, sillä niiden osuus PET-kalvon koko tuotannosta
yhteisössä on noin 70 prosenttia. Niiden katsotaan
tämän vuoksi muodostavan yhteisön tuotannonalan
perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja niistä
käytetään jäljempänä nimitystä ’yhteisön tuotannonala’.

Todettavissa oleva yhteisön kulutus määritettiin seuraavien tekijöiden perusteella:
— yhteisön tuotannonalan, muiden yhteistyöhön osallistuneiden yhteisön tuottajien ja yhteistyöhön osallistuneiden vientiä harjoittavien tuottajien yhteisöön
suuntautuneen myyntinsä määristä antamat tiedot,
— Eurostatin tiedot sekä asetus (EY) N:o 1810/1999
asianomaisten maiden yhteistyöstä kieltäytyneiden
vientiä harjoittavien tuottajien sekä kolmansista
maista tulevan tuonnin osalta, ja
— asetusta (EY) N:o 1810/1999 ja valituksen tekijöiltä
saatuja tietoja käytettiin perusasetuksen 18 artiklan
mukaisesti sellaisen yhteisössä tapahtuneen myynnin
osalta, jossa myyjänä oli Toray Plastics Europe, joka
osallistui yhteistyöhön ainoastaan etuyhteydessä
olevana tuojana, mutta ei yhteisön tuottajana.

(77)

Yhteisön markkinoita arvioitaessa ei otettu huomioon
kytkösmarkkinoille tapahtuvaa tuotantoa, joka oli tutkimusajanjakson aikana noin 75 000 tonnia, koska tätä
tuotantoa ei myydä vapailla markkinoilla PET-kalvona
vaan siitä jalostetaan lopputuotetta, jota myydään
markkinoilla muuna kuin PET-kalvona ja jossa tarkasteltavana oleva tuote on vain yksi aineksista. Kytkösmarkkinoille tuotettu ja niillä käytetty PET-kalvo ei kilpaillut
muille kuin kytkösmarkkinoille tuotetun ja myydyn PETkalvon kanssa, mistä syystä se ei todennäköisesti
joutunut alttiiksi tuetun tuonnin vaikutuksille.

(78)

Yhteisön tuotannonalan poikkeuksellisesti vuoteen 1998
kytkösmarkkinoilla käyttämää PET-kalvoa ei tältä osin
otettu huomioon yhteisön kulutuksessa, joskin kytkösmarkkinoiden tuottajien tietty muilla kuin kytkösmarkkinoilla tapahtunut myynti otettiin huomioon yhteisön
kulutusta määritettäessä.

(79)

Tämän perusteella PET-kalvojen todettavissa oleva
yhteisön kulutus kasvoi noin 36 prosenttia eli vuoden
1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 183 923
tonnista 249 544 tonniin. Kasvu oli erityisen voimakasta
vuosina 1996—1997 eli 212 845 tonnia sekä vuosina
1998—1999, jolloin kulutus kasvoi 216 729 tonnista
241 188 tonniin ja lisääntyi edelleen tutkimusajanjaksoon mennessä 249 544 tonniin. Yhteisön markkinoiden 36 prosentin kasvu vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana johtui tiettyjen käyttötarkoitusten kuten pakkausten ja muiden teollisten käyttötarkoitusten erittäin voimakkaasta kehityksestä.

2 Yhteisön tuotannonalan määritelmä
(74)

24.2.2001

F VAHINKO

1 Alustavat huomautukset
(75)

Intiasta peräisin olevan PET-kalvon tuonnissa otettiin
käyttöön alustavat ja sittemmin lopulliset tasoitustullit (1)
tutkimusajanjaksolla eli 1. huhtikuuta 1999 ja 31.
maaliskuuta 2000 välisenä aikana, millä on näin ollen

(1) Väliaikaiset tasoitustullit otettiin käyttöön komission asetuksella (EY)
N:o 1810/1999 (EYVL L 219, 19.8.1999, s. 14) ja lopulliset tasoitustullit otettiin käyttöön asetuksella (EY) N:o 2597/1999.
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3 Tarkasteltavana oleva tuonti

(85)

a) Tarkasteltavana olevan tuonnin vaikutusten kumulatiivinen
arviointi

(80)

Tietyt korealaiset vientiä harjoittavat tuottajat väittivät,
ettei Koreasta peräisin olevaa tuontia olisi tarkasteltava
kumulatiivisesti Intiasta peräisin olevan tuonnin kanssa,
koska näistä kahdesta maasta peräisin olevan tuonnin
kilpailuolosuhteet ovat erilaiset, sillä Koreasta peräisin
olevien PET-kalvojen tuonnin keskihinnat ovat
korkeammat ja intialaisille vientiä harjoittaville tuottajille
oli koitunut etua kansallisista ja alueellisista vientituista
kuten asetuksessa (EY) N:o 1810/1999 alustavasti ja
asetuksessa (EY) N:o 2597/1999 lopullisesti vahvistetaan.

(81)

Komissio tarkasteli näitä väitteitä ottaen huomioon perusasetuksen 3 artiklan 4 kohdassa säädetyt edellytykset.
Polkumyyntimarginaalien todettiin olevan perusasetuksen 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua vähimmäistasoa korkeammat, eivätkä kummastakaan maasta
tuodut määrät olleet vähäpätöisiä.

(82)

Kilpailuolosuhteiden osalta todettakoon, kuten edellä on
mainittu, että asianomaisesta kahdesta maasta tuotujen
PET-kalvojen todettiin olevan kaikilta osin keskenään
samanlaisia ja myös samanlaisia kuin yhteisössä valmistettu ja myytävä PET-kalvo. Molemmista asianomaisista
maista tulevan tuonnin määrät olivat merkittäviä ja
määrät kasvoivat vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson
välisenä aikana. Vastaavana ajanjaksona myös niiden
markkinaosuudet kasvoivat vastaavasti. Lisäksi sekä
Koreasta että Intiasta tulevan tuonnin hinnat alenivat
huomattavasti vuodesta 1996 ja alittivat yhteisön
tuotannonalan myyntihinnat myytäessä tuotetta samankaltaisia myyntikanavia käyttäen samanlaisissa markkinaolosuhteissa.

(83)

(84)

Lisäksi mitä tulee väitteeseen, jonka mukaan intialaiset
vientiä harjoittavat tuottajat olisivat saaneet etua kansallisista ja alueellisista vientituista, olisi huomattava, että
komissio on todennut kilpailuolosuhteiden olleen
molemmista maista peräisin olevassa tuonnissa samat
myyntihintojen, -kanavien sekä markkinaolosuhteiden
suhteen. Sillä tosiseikalla, että intialaiset vientiä harjoittavat tuottajat itse asiassa olivat saaneet vientituista etua,
ei ole tässä yhteydessä merkitystä, sillä vuonna 1999 oli
otettu käyttöön tasoitustullit asianomaisessa tutkimuksessa ilmenneiden tukien kattamiseksi.
Asianomaisista maista tulevan tuonnin kumulatiivinen
tarkastelu vaikuttaisi perustellulta myös ottaen
huomioon tarkasteltavana olevan tuonnin väliset kilpailuolosuhteet ja toisaalta tarkasteltavana olevan tuonnin
ja samanlaisen yhteisön tuotteen väliset kilpailuolosuhteet.
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Näistä syistä päätellään alustavasti, että asianomaisista
maista peräisin olevaa tuontia olisi arvioitava kumulatiivisesti.

b) Tarkasteltavana olevan tuonnin määrä ja markkinaosuus
(86)

Asianomaisista maista tulevan tuonnin määrä kasvoi 83
prosenttia eli 27 624 tonnista 50 590 tonniin vuoden
1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana samaan
aikaan, kun yhteisön todettavissa oleva kulutus kasvoi
36 prosenttia. Asianomainen tuonti kasvoi vuosina
1996—1997 merkittävästi eli 27 624 tonnista 40 344
tonniin, ja kasvu jatkui edelleen vuonna 1998 nousten
46 793 tonniin. Vuonna 1999 asianomainen tuonti
jatkoi kasvuaan 48 067 tonniin ja jopa sen yli tutkimusajanjakson aikana.

(87)

Asianomaisista maista peräisin olevan tuonnin markkinaosuus kasvoi yhteisön markkinoilla vuoden 1996 ja
tutkimusajanjakson välisenä aikana 15,0 prosentista
20,3 prosenttiin eli noin 5 prosenttiyksikköä. Markkinaosuus kasvoi vuosina 1996 ja 1997 15,0 prosentista
19,0 prosenttiin ja vuonna 1998 edelleen 21,6 prosenttiin. Vuosina 1998 ja 1999 markkinaosuus supistui
hieman eli 19,9 prosenttiin, mikä oli seurausta tasoitustullien käyttöönotosta Intiasta peräisin olevassa tuonnissa, ja kohentui jälleen tutkimusajanjaksolle tultaessa
20,3 prosenttiin.

c) Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin hinnat

i) H i n t o j e n k e h i t y s
(88)

Eurostatin tietojen mukaan asianomaisista maista
tulevan tuonnin hinnat alenivat tarkastelujaksolla noin
50 prosenttia eli 3 411 eurosta tonnilta 1 692 euroon
tonnilta. Hinnat laskivat vuosina 1996—1997 26
prosenttia eli 2 516 euroon tonnilta, laskivat edelleen
vuosina 1998—1999 1 670 euroon tonnilta ja säilyivät
tutkimusajanjakson aikana suhteellisen vakaina ja jopa
nousivat hiukan eli 1 692 euroon tonnilta tutkimusajanjakson aikana.

ii) H i n n a n a l i t t a v u u s
(89)

Tarkasteltiin sitä, olivatko vientiä harjoittavien tuottajien
hinnat alittaneet yhteisön tuotannonalan myyntihinnat
tutkimusajanjakson aikana.

(90)

Painotettua keskimääräistä vientihintaa verrattiin
yhteisön tuotannonalan vastaaviin painotettuihin keskimääräisiin myyntihintoihin tuotetyypeittäin B kohdan 1
kohdassa mainittujen edellytysten perusteella; myynti oli
molemmissa tapauksissa tapahtunut etuyhteydettömille
osapuolille. Jos tuonti tapahtui etuyhteydessä olevien
yritysten kautta, käytettiin ensimmäiseltä riippumattomalta asiakkaalta veloitettuja jälleenmyyntihintoja.
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Vapaasti yhteisön rajalla tullattuna -hinnan määrittämiseksi vientiä harjoittavien tuottajien yhteisössä olevilta
etuyhteydettömiltä asiakkailta veloittamiin myyntihintoihin tehtiin oikaisuja kuljetus- ja käsittelykustannuksien sekä tuontimaksujen mukaisesti aina, kun se oli
perusteltua. Vapaasti tehtaalla -tason määrittämiseksi
yhteisön tuotannonalan myyntihintoihin tehtiin samaan
tapaan oikaisut, kun se oli perusteltua.

Intialaiset vientiä harjoittavat tuottajat pyysivät oikaisua
kaupan portaan erojen mukaisesti. Ne väittivät
myyvänsä pääosan PET-kalvojen tuotannostaan yhteisössä oleville tukkumyyjille, kun taas yhteisön tuotannonalan myynnin pääosa suuntautui suoraan PET-kalvon
käyttäjille. Ne pyysivät tämän perusteella, että hintojen
vertailu hinnan alittavuuden määrittämiseksi suoritettaisiin samassa kaupan portaassa.

Tutkimuksesta ilmeni, että yhteisön tuotannonalan jakelijoilta tai jatkojalostajilta eli käyttäjiltä veloittamat keskimääräiset myyntihinnat eivät ole riippuvaisia asiakastyypistä vaan hankintamääristä. Tukkukauppiailta veloitettavat hinnat ovat tosiaan joskus korkeampia kuin käyttäjiltä veloitettavat hinnat, koska ensiksi mainitut ostavat
suurempia määriä ja ne saavat tästä syystä alennuksia.
Ilmeni myös, että mainitun kahden kaupan portaan
välillä ei ole selkeää jaottelua, koska eräät suuret
yritykset ovat sekä tukkukauppiaita että käyttäjiä.
Yhteisön myyntihinnoissa ja vientiä harjoittavan tuottajan myyntihinnoissa ei myöskään ilmennyt selkeää
hintaeroa mainittujen kahden portaan välillä, koska
hankittava määrä vaikuttaa olevan tärkeämpi hinnan
muodostukseen vaikuttava tekijä kuin kaupan porras.
Lopuksi todettakoon tutkimuksesta ilmenneen, että
yhteisön tuotannonala, toisin kuin intialaiset vientiä
harjoittavat tuottajat väittävät, myy tarkasteltavana
olevaa tuotetta myös tukkukauppiaille ja jakelijoille eikä
yksinomaan käyttäjille. Tällä perusteella pääteltiin, ettei
ollut perusteita myöntää intialaiselle vientiä harjoittavalle
tuottajalle oikaisua kaupan portaan erojen huomioon
ottamiseksi.

Maittain todetut hinnan alittavuuden marginaalit ilmaistuina prosentteina yhteisön tuottajien hinnoista ovat
tällä perusteella seuraavat:
— Korea: marginaalit vaihtelivat 16,4 prosentista 37,9
prosenttiin; painotettu keskiarvo on 21,9 prosenttia,
— Intia: marginaalit vaihtelivat 36,7 prosentista 49,1
prosenttiin; painotettu keskiarvo on 41,7 prosenttia.

4 Yhteisön tuotannonalan tilanne

(95)

Komissio tarkasteli perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdan
mukaisesti kaikkia sellaisia olennaisia taloudellisia tekijöitä ja osoittimia, jotka vaikuttavat yhteisön tuotannonalan tilanteeseen.
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a) Tuotantokapasiteetti, todellinen tuotanto ja käyttöaste
(96)

Yhteisön tuotannonalan kokonaistuotantokapasiteetti eli
määrä, jonka yhteisön tuotannonala pystyy valmistamaan vuodessa tonneina ilmaistuna, kasvoi vuoden
1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 126 537
tonnista 173 537 tonniin eli 37 prosenttia. Huomattakoon, että kapasiteetti kasvoi voimakkaasti vuosina
1998 ja 1999. Vuoden 1999 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana kapasiteetti säilyi vakaana.

(97)

Yhteisön tuotannonalan todellinen tuotanto vaihteli ja
kasvoi 27 prosenttia kyseisenä ajanjaksona ja lisääntyi
vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana
109 028 tonnista 138 216 tonniin. Se kasvoi tasaisesti
118 190 tonniin vuosina 1996—1998 ja lisääntyi
erityisen merkittävästi eli 132 385 tonniin vuosina 1998
ja 1999, mikä osui yksiin tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton kanssa, ja kasvoi tutkimusajanjakson aikana
edelleen 138 216 tonniin, mikä johtui yhteisön tuotannonalan tutkimusajanjakson aikana käyttöön ottamasta
uudesta tuotantokapasiteetista.

(98)

Kapasiteetin käyttöaste pieneni vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 86,1 prosentista 79,6
prosenttiin. Se pieneni erityisesti vuosina 1997 ja 1998
eli 84,6 prosentista 73,9 prosenttiin, kasvoi vuonna
1999 77,1 prosenttiin ja kohentui edelleen 79,6
prosenttiin tutkimusajanjakson aikana.

b) Varastot
(99)

Yhteisön tuotannonalan varastot pysyivät tarkastelujaksolla jokseenkin vakaina eli ne pienenivät vuoden 1996
ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 15 077 tonnista
14 916 tonniin, vaikka ne vähenivätkin vuoden 1996 ja
tutkimusajanjakson välisenä aikana 13,8 prosentista
10,8 prosenttiin prosentteina tuotannosta ilmaistuna.

c) Yhteisössä tuotettujen tuotteiden myynnin määrä ja markkinaosuus
(100) Yhteisön tuotannonalan myynnin määrä kasvoi tasaisesti

vuosina 1996—1998 eli 87 549 tonnista 96 542
tonniin, kasvoi merkittävästi 106 834 tonniin vuonna
1999 ja kasvoi taas tutkimusajanjakson aikana ja nousi
109 675 tonniin. On kuitenkin huomattava, että vaikka
yhteisön tuotannonalan myynnin määrä kasvoi noin 25
prosenttia, yhteisön kulutus lisääntyi noin 36 prosenttia
vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana, ja
asianomaisista maista peräisin olevan tuonnin määrä
kasvoi niin ikään 83 prosenttia.

(101) Tämä kehitys olisi nähtävä siinä valossa, että Intiasta ja

Koreasta peräisin olevan halpatuonnin vuoksi yhteisön
tuotannonalalla oli vaihtoehtona joko pitää myyntihintansa ennallaan, mikä olisi johtanut myynnin määrän ja
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markkinaosuuden supistumiseen, tai laskea myyntihintojaan ja seurata tarkasteltavana olevan tuonnin suuntausta
kannattavuutensa kustannuksella. Useimmat yhteisön
tuottajat laskivat myyntihintojaan vuodesta 1997 yrittäen säilyttää tai jopa lisätä myyntinsä määrää päästäkseen tuotannon vähimmäismäärään, jonka ne tarvitsivat
kiinteiden kustannustensa kattamiseen.
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f) Työllisyys
(105) Yhteisön tuotannonalan työllisyys laski 11 prosenttia

tarkastelujakson aikana 2 165 työntekijästä vuonna
1996 1 921 työntekijään tutkimusajanjakson aikana.

g) Tuottavuus
(102) Yhteisön markkinoiden vastaava osuus laski kokonaisuu-

dessaan vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä
aikana 47,6 prosentista 44 prosenttiin. Se laski vuosien
1996 ja 1997 välillä 47,6 prosentista 43,8 prosenttiin,
kasvoi vuonna 1998 44,5 prosenttiin ja laski vuonna
1999 sekä uudelleen tutkimusajanjakson aikana aina 44
prosenttiin. Tässä yhteydessä on muistettava, että PETkalvojen yhteisön markkinoiden kasvu vuoden 1996 ja
tutkimusajanjakson välisenä aikana oli noin 36
prosenttia ja että kyseisen tuonnin markkinaosuus
kasvoi vastaavana aikana noin 5 prosenttiyksiköllä.

(106) PET-kalvojen yhteisön tuotannonalan työvoiman tuotta-

vuus kasvoi vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välillä
noin 27 prosentilla eli noin 68 tonnista työntekijää
kohti vuonna 1996 noin 87 tonniin työntekijää kohti
tutkimusajanjakson aikana. Suurin lisäys tapahtui
vuosien 1997 ja 1998 välillä noin 70 tonnista työntekijää kohti noin 72 tonniin työntekijää kohti ja vuosien
1998 ja 1999 välillä, noin 81 tonniin työntekijää kohti.
Tuottavuus kasvoi jälleen tutkimusajanjakson aikana
noin 87 tonniin työntekijää kohti.

h) Palkat
d) Kasvu

(103) Kuten edellä mainittiin, yhteisön kulutuksen kasvaessa

noin 36 prosenttia vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson
välisenä aikana, yhteisön tuotannonalan myynnin määrä
kasvoi noin 25 prosenttia ja kyseisen tuonnin määrä 83
prosenttia. Markkinoiden kasvusuuntaus ja muista
kolmansista maista kuin asianomaisista maista peräisin
olevan tuonnin väheneminen ei lisännyt yhteisön
tuotannonalan markkinaosuutta. Sen markkinaosuus
päinvastoin laski vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson
välisenä aikana 47,6 prosentista 44 prosenttiin, kun taas
kyseisen tuonnin osuus samana ajankohtana kasvoi noin
5 prosenttiyksiköllä. Näin ollen yhteisön tuotannonala ei
voinut saada täyttä hyötyä markkinoiden kasvusta.

e) Yhteisössä tuotettujen PET-kalvojen myyntihinnat

(107) Vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana

keskimääräinen palkka työntekijää kohti nousi 21
prosentilla eli noin 42 000 eurosta vuonna 1996 noin
51 000 euroon tutkimusajanjakson aikana seuraten
samaa suuntaa kuin tuottavuus.

i) Investoinnit
(108) Vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana

yhteisön tuotannonalan investoinnit laskivat kaiken
kaikkiaan noin 94 miljoonasta eurosta vuonna 1996
noin 14 miljoonaan euroon tutkimusajanjakson aikana.
Tämä osoittaa, että yhteisön tuotannonala päätti investoida uuteen tuotantokapasiteettiin vuosina 1995—
1996, mutta koska uusien tuotantolaitosten perustaminen kestää kauan, ne asennettiin vasta vuosina 1997
ja 1998. Investointien taso laski jyrkästi vuonna 1999 ja
pysyi vakaana tutkimusajanjakson aikana.

j) Kannattavuus
(109) Yhteisön

(104) Yhteisön

tuotannonalan painotetut keskimääräiset
myyntihinnat laskivat vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana 4 212 eurosta tonnia kohti 2 769
euroon tonnia kohti eli noin 34 prosenttia. Hinnat
laskivat merkittävästi vuosien 1996 ja 1997 välillä eli
4 212 eurosta tonnia kohti 3 604 euroon tonnia kohti,
laskivat jyrkästi vuosina 1998 ja 1999 2 830 euroon
tonnia kohti, ja laskivat edelleen tutkimusajanjakson
aikana 2 769 euroon tonnia kohti. On huomattava, että
yhteisön tuotannonalan myyntihinnat kehittyivät
samalla tavalla kuin kyseisen tuonnin myyntihinnat ja
että yhteisön tuotannonala ei pystynyt korottamaan
myyntihintojaan tarkastelujakson aikana, vaikka se on
myynyt tuottamiaan PET-kalvoja tappiolla vuodesta
1998, kuten jäljempänä osoitetaan.

tuotannonalan rahoitusmarkkinoiden tila
huononi vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä
aikana. Yhteisön tuotannonalan kannattavuus myynnin
tuottona laski jyrkästi vuosien 1996 ja 1997 välillä noin
13 prosentista noin kolmeen prosenttiin. Yhteisön
tuotannonala alkoi tehdä tappiota vuonna 1998 (noin
–7 %). Nämä tappiot olivat noin –13 prosentin tasolla
vuonna 1999 ja vähenivät ainoastaan hieman, –11
prosenttiin, tutkimusajanjakson aikana.

(110) On huomattava, että komissio jätti kaikki uusien tuotan-

tolinjojen käynnistämiseen liittyvät sekä edellä mainittujen rakenneuudistustoimien kustannukset pois laskiessaan yhteisön PET-kalvojen tuotannonalan kannattavuutta. Nämä yhteisön tuotannonalan rakenneuudistusja käynnistämiskustannukset olivat hyvinkin yli 50
miljoonaa euroa vuonna 1998.
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k) Kassavirta
(111) Yhteisön tuotannonalan PET-kalvojen valmistustoimin-

nasta syntyneen kassavirran kehitys on hyvin samanlainen kuin kannattavuuden kehitys. Kassavirta vähentyi
valtavasti noin 100 miljoonasta eurosta vuonna 1996
noin – 3 miljoonaan euroon vuonna 1999 ja kohentui
ainoastaan vähän tutkimusajanjakson aikana.
l) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)

(112) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ilmaistuna yhteisön

PET-kalvojen tuotannonalan edellä esitettyjen nettovoittojen ja sen investointien nettoarvon välisenä suhteena
seurasi edellä kuvattua kannattavuuden heikkenemistä,
eli sijoitetun pääoman tuotto laski jyrkästi 21,2 prosentista vuonna 1996 – 12,4 prosenttiin vuonna 1999 ja
parani hieman tutkimusajanjaksoa kohti ja nousi – 10,3
prosenttiin.
m) Pääoman saanti

(113) Tutkimus osoitti, että yhteisön tuotannonala ei pystynyt

saamaan pääomaa tarkastelujakson aikana ja mitä todennäköisemmin ei pysty saamaan sitä tulevaisuudessakaan
rahoitusmarkkinoidensa tilan ja erityisesti kannattavuutensa huononemisen ja PET-kalvojen valmistustoiminnasta syntyneen kassavirran heikkenemisen vuoksi. Tältä
osin on huomattava, että vaikka kaksi kolmesta yhteisön
tuotannonalan muodostavasta yrityksestä kuuluu maailmanlaajuisesti järjestyneisiin yritysryhmiin, joilla on
erilaisia toimintoja muillakin kuin PET-kalvojen aloilla,
tarkasteltavana olevaa tuotetta käsittelevät tulosyksiköt
ovat monessa suhteessa erillisiä yksikköjä, joilla on oma
hallintonsa ja johtonsa.
n) Polkumyyntimarginaalin suuruus

(114) Varsinaisen polkumyyntimarginaalin suuruuden sekä

asianomaisista maista tapahtuvan tuonnin määrän ja
hinnat huomioon ottaen polkumyynnin vaikutusta
yhteisön tuotannonalaan ei voida pitää vähäisenä.
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vielä vakavampi, ellei yhteisön tuotannonala olisi
laskenut myyntihintojaan noin 34 prosentilla rahoitusmarkkinoidensa tilan eli PET-kalvojen valmistustoiminnan ja siitä syntyneen kassavirran kustannuksella.
Nämä huononivat merkittävästi vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana. Kannattavuus laski – 11
prosenttiin tuotannonalalla, jolla 6 prosentin voittotasoa
on pidettävä vähimmäismääränä teknologisessa kehityksessä mukana pysymisen ja markkinavaatimusten edellyttämien investointien sekä tutkimuksen ja kehityksen
rahoittamiseksi. Yhteisön tuotannonalan oli myös
vähennettävä
PET-kalvojen
tuotantoon
liittyvää
työvoimaa 11 prosentilla.
(117) Yhteisön tuotannonala kuitenkin uudisti tarkasteltavana

olevan tuotteen valmistusrakenteensa sekä ottamalla
käyttöön uusia tuotantolinjoja että poistamalla käytöstä
vanhoja vähemmän tehokkaita tuotantolinjoja säilyttääkseen kilpailukykynsä kannattavuuden ja tehokkuuden
osalta. Yhteisön tuotannonalan PET-kalvojen tuotantolinjat ovat nykyään maailman nykyaikaisimpia ja tehokkaimpia.

(118) Edellä esitetyn perusteella pääteltiin alustavasti, että

yhteisön tuotannonalalle on aiheutunut perusasetuksen
3 artiklan mukaista merkittävää vahinkoa.

G SYY-YHTEYS

1 Johdanto
(119) Komissio tutki perusasetuksen 3 artiklan 6 ja 7 kohdan

mukaisesti, oliko asianomaisista maista peräisin oleva
PET-kalvojen tuonti aiheuttanut yhteisön tuotannonalalle
sellaista vahinkoa, jota voidaan pitää merkittävänä.
Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin lisäksi tutkittiin
muita tiedossa olevia tekijöitä, jotka voisivat samanaikaisesti aiheuttaa vahinkoa yhteisön tuotannonalalle, sen
varmistamiseksi, että näiden muiden tekijöiden yhteisön
tuotannonalalle mahdollisesti aiheuttaman vahingon ei
katsota johtuvan polkumyynnillä tapahtuneesta tuonnista.

o) Aiemman vientituen jälkitullaus
(115) Aiemman vientituen mahdollisen jälkitullauksen osalta

on huomattava, että tasoitustullit otettiin väliaikaisesti
käyttöön heinäkuussa 1999 ja vahvistettiin lopullisesti
joulukuussa 1999 Intiasta peräisin olevan tuonnin
osalta. Yhteisön tuotannonala ei kuitenkaan näytä vielä
hyötyneen näiden toimenpiteiden vaikutuksesta.
5 Vahinkoa koskevat päätelmät

(116) Edellä mainittujen tekijöiden tarkastelusta ilmenee, että

yhteisön tuotannonalan tilanne huononi vuoden 1996 ja
tutkimusajanjakson välisenä aikana. Vaikka yhteisön
tuotannonala lisäsi tuotantoaan ja myynnin määrää
tarkastelujakson aikana, se ei kyennyt seuraamaan
yhteisön kulutuksen kasvua. Tämä johti tarkastelujakson
aikana markkinaosuuden menetykseen, joka olisi ollut

2 Asianomaisista maista polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutus
(120) Merkittävä

83 prosentin kasvu kyseisen tuonnin
määrässä eli 27 624 tonnista vuonna 1996 50 590
tonniin tutkimusajanjakson aikana ja niiden vastaavan
osuuden kasvu yhteisön markkinoista eli 15 prosentista
vuonna 1996 20,3 prosenttiin tutkimusajanjakson
aikana sekä ilmennyt merkittävä hinnan alittavuus (aina
49 prosenttiin saakka tutkimusajanjakson aikana)
sattuivat samanaikaisesti yhteisön tuotannonalan taloudellisen tilanteen, erityisesti markkinaosuuden menetyksen, hintojen laskun ja kannattavuuden huononemisen kanssa, joka muuttui merkittävän tappiolliseen
tulokseen vuodesta 1998 (noin – 11 prosenttia tutkimusajanjakson aikana).
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(121) Kuten edellä mainittiin, polkumyynnillä tapahtuvan

halpatuonnin vuoksi yhteisön tuotannonalalla oli todellakin mahdollisuus joko pitää myyntihintansa ennallaan,
mikä olisi johtanut myynnin määrän ja markkinaosuuden supistumiseen, tai laskea myyntihintojaan ja
seurata kyseisen tuonnin suuntausta kannattavuutensa
kustannuksella. Suurin osa yhteisön tuottajista päätti
laskea myyntihintojaan vuodesta 1997 yrittäen säilyttää
tai jopa lisätä myyntinsä määrää päästäkseen tuotannon
vähimmäismäärään, jonka yhteisön tuotannonala tarvitsi
tuotantokustannustensa kattamiseen. Tämä strategia
johti selvästi yhteisön tuotannonalan kannattavuustilanteen huononemiseen, joka oli huonontunut jo vuosien
1996 ja 1997 välillä ja alkoi tuottaa tappiota vuodesta
1998, mikä osoittaa, että PET-kalvojen markkinat ovat
alttiit hintavaihteluille ja että asianomaisista maista
peräisin olevan tuonnin hinnat olivat laskeneet merkittävästi eli 40 prosenttia vuosien 1996 ja 1998 välillä.

(122) Yhteisön tuotannonala ei samaan aikaan voinut hyötyä

yhteisön markkinoiden merkittävästä kasvusta, joka
lisääntyi noin 36 prosenttia vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana samalla kun yhteisön tuotannonalan myynnin määrä kasvoi ainoastaan 25
prosenttia. On huomattava, että tuonti asianomaista
maista kasvoi 83 prosenttia samana ajanjaksona. Jos
yhteisön tuotannonala ei olisi kuitenkaan, kuten edellä
mainittiin, alentanut myyntihintojaan kyseisen tuonnin
hintojen mukaisesti, jotka laskivat 50 prosenttia tarkastelujakson aikana, sen markkinaosuuden lasku olisi ollut
vieläkin jyrkempi.

(123) Näin ollen katsotaan, että kyseisen tuonnin aiheuttama

paine, joka lisäsi merkittävästi kyseisen alhaisilla
hinnoilla tapahtuneen tuonnin määrää ja markkinaosuutta, kuten ilmennyt merkittävä hinnan alittavuus
osoittaa, aiheutti yhteisön tuotannonalan hintojen
laskun, joka johti sen taloudellisen tilanteen huononemiseen.

3 Muiden tekijöiden vaikutus

a) Kolmansista maista tuleva tuonti
(124) Niistä kolmansista maista peräisin oleva tuonti, jota

käynnissä oleva menettely ei koskenut, pysyi kaiken
kaikkiaan alhaisemmalla tasolla määrän ja markkinaosuuden osalta kuin tarkasteltavana oleva tuonti vuoden
1997 jälkeen.

(125) Esimerkiksi ainoastaan kahdesta muusta maasta kuin

asianomaisista maista eli Yhdysvalloista ja Japanista
peräisin olevalla tuonnilla oli yli kahden prosentin osuus
yhteisön markkinoista tutkimusajanjakson aikana.
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tuotannolle eli tuotantoa on eri tuotantolaitoksissa kaikkialla maailmassa. Näin ollen yhteisöön sijoittautuneet
yritykset ovat keskittyneet tiettyjen tuotetyyppien
tuotantoon ja täydentävät omaa tuotantoaan yhteisön
ulkopuolella, pääasiassa Yhdysvalloissa ja Japanissa sijaitseviin samoihin yhtymiin kuuluvien muiden yritysten
valmistamilla tuotteilla. Vastaavasti yhteisön ulkopuolelle
sijoittautuneet yritykset ostavat tuotetyyppejä, joiden
tuotanto on keskittynyt yhteisöön, myydäkseen niitä
omilla maantieteellisillä markkinoillaan. Nämä kasvavat
kauppavirrat näkyvät Yhdysvalloista ja Japanista peräisin
olevan tuonnin määrissä sekä jäljempänä esitetyissä
yhteisön tuotannonalan viennin määrissä.

(127) Lisäksi

tutkimus osoitti, että jotkut asianomaisten
maiden vientiä harjoittavista tuottajista kuuluvat myös
yhtymiin, joiden tuotanto on järjestetty maailmanlaajuisesti ja jotka tuovat myös joitakin yhteisön markkinoilla
myytyjä PET-kalvojen tyyppejä Yhdysvalloista ja Japanista täydentääkseen asianomaisissa maissa valmistettujen PET-kalvojen tyyppivalikoimaansa. Tämä tilanne
näkyy myös Yhdysvalloista ja Japanista peräisin olevaa
tuontia koskevissa luvuissa jäljempänä.

(128) Yhdysvalloista

peräisin olevan tuonnin määrä on
kasvanut tarkastelujakson aikana, ja se kasvoi erityisen
merkittävästi vuoden 1996 ja vuoden 1997 välillä
14 968 tonnista 19 746 tonniin ja kasvoi jatkuvasti
vuonna 1998 ja nousi 21 321 tonniin. Määrä laski
hieman vuonna 1999 21 037 tonniin ja kasvoi uudelleen tutkimusajanjakson aikana ja nousi 22 113 tonniin.
Vastaava markkinaosuus nousi noin kahdella prosenttiyksiköllä vuosina 1996—1998, laski noin yhden
prosenttiyksikön vuonna 1999 8,7 prosenttiin ja pysyi
samana tutkimusajanjakson ajan.

(129) Lisäksi vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä

aikana Yhdysvalloista peräisin olevan tuonnin keskimääräinen hinta oli korkeampi kuin asianomaisista maista
peräisin olevan tuonnin hinta ja yhteisön tuotannonalan
keskimääräinen myyntihinta, eli se nousi 4 693 eurolta
tonnia kohti vuonna 1996 6 582 euroon tonnia kohti
tutkimusajanjakson aikana. Näin ollen voidaan päätellä,
että tämä tuonti tapahtui hinnoilla, jotka eivät alittaneet
yhteisön tuotannonalan myyntihintoja.

(130) Japanista peräisin oleva tuonnin määrä väheni vuosina

1996—1999 14 012 tonnista 7 523 tonniin mutta
kasvoi hieman tutkimusajanjakson aikana 8 091 tonniin.
Sen osuus yhteisön markkinoilla laski merkittävästi
vuosina 1996—1998 eli 7,6 prosentista 3,5 prosenttiin
ja pysyi siitä lähtien samana.

(126) Tältä osin on syytä huomata, että kaksi valituksen

tehnyttä yhteisön tuottajaa kuuluu tai on jonkin aikaa
sitten sulautunut Japaniin tai Yhdysvaltoihin sijoittautuneisiin yrityksiin. Tämän seurauksena näillä yrityksillä on
maailmanlaajuinen järjestelmä koko tuotevalikoimansa

(131) Tämä tuonti tapahtui lisäksi hinnoilla, jotka olivat keski-

määrin korkeampia kuin tarkasteltavana olevan tuonnin
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hinnat ja yhteisön tuotannonalan hinnat tarkastelujakson aikana. Tuontihinnat pysyivät suhteellisen muuttumattomina tarkastelujakson aikana 5 798 eurosta
tonnia kohti vuonna 1996 5 129 euroon tonnia kohti
tutkimusajanjakson aikana eivätkä näin ollen alittaneet
yhteisön tuotannonalan myyntihintoja.
(132) Muista kolmansista maista kuin Yhdysvalloista ja Japa-

nista peräisin olevan tuonnin markkinaosuus on pysynyt
suurin piirtein vakaana tarkastelujakson aikana, ja
tuonnin määrä kasvoi 53 prosentilla 7 088 tonnista
vuonna 1996 10 830 tonniin tutkimusajanjakson
aikana. Niiden suuruus erikseen oli kaikissa tapauksissa
alle yksi prosentti yhteisön markkinoista. Lisäksi keskihinta vastaavana ajanjaksona pysyi korkeampana kuin
asianomaisista maista peräisin olevan tuonnin hinta,
vaikka se laski tarkastelujakson aikana seuraten markkinoiden yleistä suuntausta 3 827 eurolta tonnia kohti
vuonna 1996 2 426 euroon tonnia kohti tutkimusajanjakson aikana. Tutkimus osoitti, että tutkimusajanjakson
aikana esiintyi Sveitsistä ja Israelista peräisin olevaa
tuontia, jonka markkinaosuudet tutkimusajanjakson
aikana olivat 0,8 prosenttia ja 0,7 prosenttia. On
kuitenkin ilmennyt, että näissä maissa ei ole merkittävää
PET-kalvojen tuotantoa. Ei näin ollen voida sulkea pois
mahdollisuutta, että osa näistä maista tulevasta tuonnista
on peräisin jostakin käynnissä olevan menettelyn
kohteena olevasta maasta.

(133) Edellä esitetyn perusteella päätellään alustavasti, että

muista kuin asianomaisista kolmansista maista ja erityisesti Yhdysvalloista ja Japanista peräisin oleva tuonti ei
lisännyt yhteisön tuotannonalalle aiheutunutta vahinkoa
eikä voinut missään tapauksessa poistaa sitä syyyhteyttä, joka vallitsee polkumyynnillä tapahtuvan
tuonnin ja kyseisen merkittävän vahingon välillä.

b) Raaka-aineiden hintakehitys
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(136) Raaka-ainekulujen osuus PET-kalvojen koko valmistus-

kustannuksista oli keskimäärin 35 prosenttia vuonna
1996 ja laski noin 30 prosenttiin vuonna 1998. Kun
raaka-aineiden hinnat kuitenkin alkoivat nousta, tämä
osuus kasvoi noin 34 prosenttiin vuonna 1999 ja 37
prosenttiin tutkimusajanjakson aikana. Näin ollen raakaainekustannusten hintakehitys tonnia kohti ei ole
peruste yhteisön tuotannonalan myyntihintojen 34
prosentin laskuun.

(137) Vaikka raaka-aineiden hintojen laskulla näin ollen saattoi

olla tietty vaikutus myyntihintojen laskuun vuoteen
1998 saakka, sillä ei voida selittää myyntihintojen 34
prosentin kokonaislaskua tai yhteisön tuotannonalan
kannattavuuden heikkenemistä.

c) Kulutuksen kehittyminen yhteisön markkinoilla
(138) Koska todettavissa oleva yhteisön PET-kalvojen kulutus

kasvoi noin 36 prosentilla tarkastelujakson aikana,
yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen merkittävän
vahingon ei voida katsoa johtuvan kysynnän supistumisesta yhteisön markkinoilla.

d) Yhteisön tuotannonalan liikakapasiteetti ja maailmanlaajuinen ylitarjonta
(139) Tietyt asianosaiset väittivät, että yhteisön tuotannonalalle

aiheutunut vahinko johtui sen päätöksestä lisätä kapasiteettia, samaan aikaan kun PET-kalvojen markkinat eivät
samassa määrin kasvaneet. Väitettiin, että yhteisön
tuotannonala ei voinut perustella vahinkoa koskevaa
väitettä sillä perusteella, että kapasiteetin lisäämiseen ei
olisi liittynyt myynnin suhteellista kasvua, joka johti
kapasiteetin käyttöasteeseen heikkenemiseen aikana,
jolloin PET-kalvoista oli liikakapasiteettia koko
maailman markkinoilla.

(140) Tältä
(134) Jotkut asianomaiset osapuolet väittivät, että PET-kalvojen

myyntihinnan lasku yhteisön markkinoilla johtui
pääasiassa PET-kalvojen raaka-aineiden eli dimetyylitereftalaatin (DMT), puhtaan tereftaalihapon (PTA) ja monoeteeniglykolin (MEG) maailmanlaajuisesta hintojen
laskusta.

(135) Tutkimus osoitti, että raaka-aineiden hinnat todellakin

laskivat vuosina 1996—1998, mutta alkoivat nousta
vuonna 1999 ja jatkoivat nousuaan tutkimusajanjakson
aikana. Lisäksi yhteisön tuotannonalan tuottaman PETkalvojen raaka-ainekustannukset tonnia kohti laskivat
myös 15 prosenttia vuoteen 1998 mennessä ja alkoivat
nousta vuodesta 1999 ja tutkimusajanjakson aikana.
Kaiken kaikkiaan myydyn raaka-aineen keskihinta tonnia
kohti laski 10 prosenttia vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välillä samanaikaisesti, kun yhteisön tuotannonalan myyntihinnat laskivat 34 prosenttia vastaavana
ajanjaksona.

osin havaittiin, että yhteisön tuotannonalan
vuosina 1995—1996 tekemä päätös lisätä kapasiteettia
perustui PET-kalvojen yhteisön markkinoiden kehityksestä tehtyyn asianmukaiseen analyysiin. Kuten asetuksessa (EY) N:o 1810/1999 todetaan ja lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa ja käyttöönotetun
väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetussa
asetuksessa (EY) N:o 2597/1999 vahvistetaan, yhteisön
kulutuksen kasvu vuonna 1995 rohkaisi yhteisön
tuotannonalaa investoimaan uusiin tuotantolinjoihin.
Tämä päätös oli nähtävä huomattavien pääomakustannusten ja uusien laitosten käyttöönoton vaatimien
pitkien ajanjaksojen valossa.

(141) Yhteisön tuotannonalan vuoden 1996 ja tutkimusajan-

jakson välisenä aikana käyttöön ottama uusi kapasiteetti
ei ollut yksinomaan vuonna 1995 tehtyjen päätösten
seuraus vaan myös vanhentuneiden tuotantolinjojen
korvaamisen tai uudenaikaistamisen sekä joidenkin valituksen tehneiden yhteisön tuottajien yleismaailmallisen
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tuotantostrategian tulos. Vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana yhteisön kulutus todellakin kasvoi
noin 36 prosentilla eli suuremmassa määrin kuin
yhteisön tuotannonalan tuotanto ja myynti vastaavana
ajanjaksona. Lisäksi, kuten edellä selitetään, yhteisön
tuotannonala valmistaa PET-kalvoja myös vientiin.
(142) Lisäksi todettiin, että jotkut tämän tuotteen riippumat-

tomat lähteet myönsivät maailmanlaajuisen liikakapasiteetin. Samat lähteet kuitenkin toteavat, että kun PETkalvojen yhteisön markkinoiden tapauksessa yhteisössä
oleva tuotantokapasiteetti on kysyntää alhaisempi,
asianomaisissa maissa oleva tuotantokapasiteetti on
aivan liian suuri verrattuna niiden kotimarkkinoihin. Jos
maailmanlaajuista liikakapasiteettia näin ollen on, se
todennäköisesti johtuu viime vuosina perustetusta
uudesta kapasiteetista, jota monissa tapauksissa ovat
perustaneet asianomaiset vientiä harjoittavat tuottajat
Intiassa, Koreassa ja muissa kolmansissa maissa, joiden
kotimarkkinoiden koko ei voisi absorboida tätä uutta
kapasiteettia.
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f) Yhteisön muiden tuottajien tilanne
(147) Yhteisön muiden tuottajien tilanteen osalta todettakoon,

että niiden myyntimäärä laski kaiken kaikkiaan 13 263
tonnista vuonna 1996 12 235 tonniin tutkimusajanjakson aikana. Näin ollen yhteisön markkinoiden
vastaava markkinaosuus laski 7,2 prosentista 4,9
prosenttiin. Myynnin määrän ja vastaavan markkinaosuuden vähäisen kasvun jälkeen vuosina 1996—1997
molemmat muuttujat ovat laskeneet tutkimusajanjaksoa
kohti.

(148) Kuitenkin todettiin myös, että niiden tuotannon määrä

oli kasvanut 75 130 tonnista vuonna 1996 91 654
tonniin tutkimusajanjakson aikana. Tuotanto- ja myyntimäärien välinen ero selittyy sillä, että jotkut näistä
muista yhteisön tuottajista valmistavat PET-kalvoja
pääasiallisesti omia kytkösmarkkinoitaan varten ja
myyvät ainoastaan marginaalisen määrän tuotannostaan.
On huomattava, että PET-kalvoja käytettiin yhteisössä
tutkimusajanjakson aikana kytkösmarkkinatarkoituksiin
yli 75 000 tonnia.

(149) Edellä olevan perusteella päätellään alustavasti, että sama

e) Yhteisön tuotannonalan kilpailukyky ja vientitulos
(143) Yhteisön tuotannonalan teknologisen kehityksen ja tuot-

tavuuden osalta on todettu, että yhteisön tuotannonala
on yrittänyt säilyttää tuotanto- ja myyntitasonsa vuoden
1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana, se on
tehnyt investointeja ja perustanut uusia tuotantolinjoja
lisäten tuottavuuttaan, jotta se ei menettäisi markkinaosuuksia eikä kilpailukykyään.

kielteinen suuntaus aiheutti vahinkoa niin muille
yhteisön tuottajille kuin yhteisön tuotannonalallekin,
eivätkä yhteisön muut tuottajat siten ole vaikuttaneet
aiheutuneeseen vahinkoon.

g) Yhteisön tuotannonalan myymät PET-kalvot
(150) Jotkut asianomaiset väittivät, että koska yhteisön tuotan-

(144) Yhteisön tuotannonalan vientisuoritusten osalta tuotan-

nonala lisäsi tarkastelujakson aikana myyntiään vientimarkkinoilla, joilla se kilpaili samalla tavoin kuin asianomaiset vientiä harjoittavat tuottajat. Tämä ilmenee
myös kahden valituksen tehneen yhteisön tuottajan
maailmanlaajuisesta rakenteesta; ne kuuluvat Yhdysvalloissa ja Japanissa sijaitseviin yrityksiin, joiden valmistusstrategia on maailmanlaajuinen, ja ne näin ollen valmistavat yhteisössä PET-kalvojen tyyppejä, joita viedään
muualle maailmaan.

(145) Yhteisön

tuotannonalan vientimyynti kasvoi 49
prosenttia vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä
aikana eli 19 118 tonnista 28 580 tonniin. Suurin kasvu
tapahtui vuosina 1998—1999 20 951 tonnista 26 743
tonniin. Viennin määrä jatkoi kasvuaan tutkimusajanjakson aikana. Lisäksi on huomattava, että vientimyynti
oli noin 18 prosenttia yhteisön tuotannonalan kokonaismyynnistä tutkimusajanjakson aikana.

(146) Tämän perusteella yhteisön tuotannonala on osoittau-

tunut kilpailukykyiseksi kuten sen suoriutuminen vientitoiminnasta osoittaa. Sen vientitoiminta ei sen vuoksi
ole vaikuttanut yhteisön tuotannonalalle aiheutuneeseen
vahinkoon.

nonalan tuottavuus ja tehokkuus lisääntyivät tarkastelujakson aikana, sen pääasiallisesti Yhdysvalloista ja Japanista lähtöisin olevien PET-kalvojen edelleen myynti on
voinut vaikuttaa yhteisön tuotannonalalle aiheutuneeseen vahinkoon.

(151) Kuten

edellä mainittiin, kaksi valituksen tehnyttä
yhteisön tuottajaa kuuluu tai on jonkin aikaa sitten
sulautunut Japaniin tai Yhdysvaltoihin sijoittautuneisiin
yrityksiin. Sen vuoksi niillä on kok o tuotantovalikoimansa maailmanlaajuinen tuotantojärjestelmä, ja
yhteisöön sijoittautuneet yritykset täydentävät omaa
tuotantoaan yhteisön ulkopuolella, pääasiassa Yhdysvalloissa ja Japanissa sijaitseviin samoihin yhtymiin kuuluvien muiden yritysten valmistamilla tuotteilla.

(152) Tutkimus osoitti, että yhteisön tuotannonalan myymien

PET-kalvojen myynnin määrä laski jatkuvasti 15 236
tonnista vuonna 1996 8 723 tonniin vuonna 1999. Se
kasvoi tutkimusajanjakson aikana 11 495 tonniin yhden
yhteisön tuottajan yhden tuotantolinjan sulkemisen
takia; tuottajan oli täydennettävä tuotantoaan Yhdysvalloista peräisin olevilla PET-kalvoilla. Myytyjen PETkalvojen myynnin osuus suhteessa valituksen tehneiden
kolmen yhteisön tuottajan kokonaismyyntiin Euroopan
yhteisössä laski 14,8 prosentista vuonna 1996 9,5
prosenttiin tutkimusajanjakson aikana.
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(153) Näin ollen yhteisön tuotannonalan myymien PET-

kalvojen myynti ei ole voinut vaikuttaa yhteisön tuotannonalalle aiheutuneeseen vahinkoon.

4 Syy-yhteyttä koskevat päätelmät
(154) Asianomaisista maista peräisin olevan tuonnin määrän ja

markkinaosuuden merkittävällä kasvulla, sen hintojen
merkittävällä laskulla ja havaitulla hinnan alittavuuden
tasolla oli merkittäviä kielteisiä seurauksia yhteisön
tuotannonalan tilanteeseen. Ei myöskään havaittu mitään
muuta syytä, joka olisi voinut vaikuttaa yhteisön tuotannonalalle aiheutuneeseen vahinkoon.

(155) Sen vuoksi päätellään alustavasti, että yhteisön tuotan-

nonalalle aiheutunut merkittävä vahinko aiheutui
Intiasta ja Koreasta peräisin olevien PET-kalvojen tuonnista.

H YHTEISÖN ETU
(156) Arvioidakseen yhteisön etua komissio tutki, mitä toden-

näköisiä vaikutuksia polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotolla tai käyttöönotosta luopumisella olisi
asianomaisiin taloudellisiin toimijoihin. Erityiset kyselylomakkeet lähetettiin joillekin asianomaisille osapuolille,
joita tutkimuksen kohteena olevan tuotteen katsottiin
suoraan tai epäsuorasti koskevan, nimittäin yhteisön
tuotannonalalle, muille yhteisön tuottajille, Toray Plastics Europelle, PET-kalvojen raaka-aineiden toimittajille
ja tarkasteltavana olevan tuotteen etuyhteydettömille
tuojille ja kauppiaille sekä PET-kalvojen käyttäjille.
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— Asema yhteisön markkinoilla: Yhteisön tuotannonalalla
on 44 prosentin markkinaosuus ja se on näin ollen
yhteisön markkinoille vahvasti sijoittautunut toimija
ja toimii yhteistyössä tuotetta käyttävän tuotannonalan kanssa.
— Investointien ja koneiston uusimisen aste: Yhteisön
tuotannonala on investoinut uusiin tuotantolinjoihin
ja sulkenut vähemmän tehokkaita tuotantolinjoja.
— Rakenneuudistuksen ja tehokkuuden lisääminen: Yhteisön
tuotannonala on rationaalistanut tuotantoaan,
nykyaikaistanut koneistoaan ja lisännyt tuotantokapasiteettiaan. Samanaikaisesti se on vähentänyt
työvoimaansa ja kasvattanut siten PET-kalvojen
valmistustoiminnan tuottavuutta lisäämällä olemassa
olevien tehtaiden tehokkuutta. Lisäksi se on onnistunut supistamaan yksikkökohtaisia tuotantokustannuksiaan tarkastelujakson aikana noin 16 prosentilla.
— Vientisuoritus: Yhteisön tuotannonalan tarkasteltavana
olevan tuotteen vienti on kasvanut tarkastelujakson
aikana, ja se kasvoi 28 580 tonniin tutkimusajanjakson aikana.
— Tuotantoteknologia: Yhteisön tuotannonala on PETkalvojen tuotantoteknologian avainuudistaja. Se pitää
tuottavuuden ja tehokkuuden maailmanlaajuisten
standardien mukaisina. Yhteisön tuotannonalalla on
nykyään maailman nykyaikaisimpia ja tehokkaimpia
PET-kalvojen tuotantolinjoja.

(160) Kuten edellä mainittiin, yhteisön tuotannonala ei polku-

myynnin esiintymisen takia näytä hyötyneen vuonna
1999 käyttöön otettujen tasoitustoimenpiteiden vaikutuksesta, kuten olisi voinut odottaa.

1 Yhteisön tuotannonala

a) Yhteisön tuotannonalan luonne ja rakenne
(157) Yhteisön tuotannonala muodostuu yksinomaan PET-

kalvojen kanssa tekemisissä olevasta kolmesta yrityksestä. Vaikka kaksi niistä kuuluu Japaniin ja Yhdysvaltoihin sijoittautuneisiin maailmanlaajuisesti järjestäytyneisiin yrityksiin, PET-kalvojen valmistus- ja myyntitoimintaa hoitavat tulosyksiköt ovat erillisiä yksiköitä,
joiden hallinto sekä tutkimus- ja kehitystoiminta on
sijoittautunut yhteisöön.

(158) PET-kalvojen tuotanto on pääomavaltaista ja pitkälle

automatisoitua. Yhteisön tuotannonalan suoranaisesti
PET-kalvoihin liittyvän työvoiman määrä oli 1 921 työntekijää tutkimusajanjakson aikana.

b) Yhteisön tuotannonalan elinkelpoisuus
(159) Merkittävää vahinkoa koskevista päätelmistä huolimatta

yhteisön tuotannonala vaikuttaa elinkelpoiselta ja kilpailukykyiseltä. Tämä alustava arvio perustuu seuraavien
tekijöiden arviointiin:

c) Toimenpiteiden käyttöönoton tai käyttöönotosta luopumisen mahdolliset vaikutukset

(161) Jos polkumyyntitoimenpiteitä ei oteta käyttöön, yhteisön

tuotannonala joutuu edelleen kohtaamaan hinnan alittavuuden ja siitä aiheutuvan hintojen laskun, joka on
johtanut sen kannattavuuden heikentymiseen. Jos
kyseisen tilanteen annetaan jatkua, yhteisön tuottajilla ei
ole muuta mahdollisuutta kuin sulkea tiettyjä tuotantolinjoja tai jopa kokonaisia laitoksia, jotka ovat erikoistuneet yksinomaan PET-kalvojen tuotantoon.

(162) Vaikka yhteisön tuotannonalan muodostavat yritykset

tuottavat pääasiassa tai yksinomaan PET-kalvoja, jopa
näiden yritysten olemassaolo voisi olla uhattuna pitkällä
aikavälillä. Sen vuoksi noin 1 900 suoraan PET-kalvojen
valmistamiseen liittyvää työpaikkaa olisi vaarassa, jos
yhteisön tuotannonalan olisi suljettava laitoksensa.
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(163) Toisaalta, jos polkumyyntitoimenpiteet otetaan käyt-

töön, voidaan olettaa, että ensinnäkin hinnat nousevat,
vaikkakaan todennäköisimmin ei polkumyyntitullia
vastaavalle tasolle, koska kilpailu jatkuu yhä yhteisön
tuottajien, asianomaisista maista peräisin olevan tuonnin
ja muista kolmansista maista peräisin olevan tuonnin
kesken. Toiseksi, koska voidaan olettaa, että kapasiteetin
käyttöaste kohoaa, tämä johtaa tuotannon kasvuun, joka
puolestaan antaa yhteisön tuotannonalalle mahdollisuuden alentaa yksikkökustannuksia edelleen. Tämän
johdosta voidaan myös olettaa, että yhteisön tuotannonala lisää markkinaosuuttaan yhteisön markkinoilla
lisääntyneen myynnin seurauksena. Päätelmänä oletetaan, että toisaalta tuotannon ja myynnin määrän kasvu
ja toisaalta yksikkökustannusten edelleen aleneminen
yhdessä mahdollisen kohtuullisen hinnannousun kanssa
antaa yhteisön tuotannonalalle mahdollisuuden saada
takaisin tuottavuutensa ja markkinaosuutensa.
2 Muut yhteisön tuottajat ja Toray Plastics Europe
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Tutkimus osoitti, että PET-kalvojen tuottajilla ja käyttäjillä on suorat yhteydet, koska käyttäjät eivät aina käytä
välittäjiä hankkiessaan PET-kalvoja.

b) Tuojien/kauppiaiden taloudellinen tilanne
(168) Noin 20 kyselylomaketta lähetettiin yhteisön tuojille ja

kauppiaille. Vastauksia saatiin ainoastaan kaksi. Saatujen
tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että yhteisön tuojat
hankkivat PET-kalvoja useista eri lähteistä, muun muassa
asianomaisista maista ja yhteisön tuotannonalalta. Näin
ollen voidaan päätellä, että Intiasta ja Koreasta peräisin
olevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin lisäksi ne
käyvät kauppaa yhteisön tuotannonalalta ja/tai muista
kolmansista maista ostetuilla PET-kalvoilla. Kyselyyn
vastanneiden yritysten osalta PET-kalvojen myynti edusti
merkittävää osaa niiden kokonaisliikevaihdosta.

(164) Näiden yritysten toimittamien tietojen perusteella ei ole

merkkejä siitä, että ehdotettujen toimenpiteiden vaikutus
niiden tilanteeseen merkittävästi eroaa edellä mainitusta
vaikutuksesta yhteisön tuotannonalaan, vaikka kytkösmarkkinakäyttöön valmistavien tuottajien tapauksessa
nämä vaikutukset mitä todennäköisimmin ovat vähäisemmät.
3 PET-kalvojen raaka-aineiden toimittajat

(165) Yhteisön

etua koskevat kyselylomakkeet lähetettiin
kymmenelle PET-kalvojen raaka-aineiden eli dimetyylitereftalaatin (DMT), puhtaan tereftaalihapon (PTA) ja
monoeteeniglykolin (MEG) toimittajalle, jotka myyvät
pääasiassa yhteisön tuotannonalalle mutta myös joillekin
vientiä harjoittaville tuottajille. Ainoastaan neljä raakaaineiden toimittajaa toimi yhteistyössä tässä tutkimuksessa.

c) Toimenpiteiden käyttöönoton / käyttöönotosta luopumisen
vaikutukset
(169) Kaksi

yhteistyössä toiminutta tuojaa väitti, että
korkeiden polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotto
sulkisi yhteisön markkinat Kaukoidän perinteisiltä
toimittajilta. Väitetään myös, että koska yhteisön tuotannonala ei kyennyt tyydyttämään yhteisön PET-kalvojen
kysyntää ja jos asianomaisista maista peräisin oleva
tuonti loppuisi, tuojien ja kauppiaiden taloudellinen
tilanne huononisi, koska ne eivät kykenisi tyydyttämään
kysyntää.

(166) Näiden yhteistyössä toimineiden toimittajien toimitta-

(170) Yhteisön tuontimarkkinoiden sulkemisen osalta polku-

mien tietojen perusteella havaittiin, että kyseisten raakaaineiden myynti PET-kalvojen tuottajille edusti ainoastaan vähäistä osuutta näiden yritysten kokonaisliikevaihdosta. Sen vuoksi katsotaan, että polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton vaikutus olisi vähäinen näille yrityksille, jotka kuitenkin hyötyisivät suuremmista myynnin
määristä ja kannattavuutensa tason paranemisesta, kun
taas jos polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotosta
luovutaan, nämä yritykset mitä todennäköisimmin
vähentäisivät ja jopa lopettaisivat kyseisten raaka-aineiden valmistustoimintansa, jos yhteisön tuotannonala
supistaa niiden ostoa.

myyntitoimenpiteiden tarkoitus ei ole estää tuonnin
pääsyä yhteisön markkinoille vaan palauttaa terveet
kilpailuolosuhteet markkinoille. Tältä osin on huomattava, että yhdestä asianomaisesta viejämaasta peräisin
oleva tuonti on jo tasoitustoimenpiteiden kohteena
mutta jatkuu kuitenkin toimenpiteiden käyttöönoton
jälkeen. Lisäksi on olemassa joitakin vaihtoehtoisia
hankintalähteitä (esimerkiksi ne kolmannet maat, joita
käynnissä oleva tutkimus ei koske), jotka eivät ole
toimenpiteiden kohteena ja jotka edustivat noin 19:ää
prosenttia yhteisön kulutuksesta tutkimusajanjakson
aikana.

4 Yhteisössä toimineet etuyhteydettömät tuojat ja
kauppiaat

(171) Polkumyyntitoimenpiteiden vaikutus tuojien ja kaup-

a) Tuonti- ja jakelukanavien rakenne
(167) PET-kalvojen jakelulle yhteisössä on luonteenomaista

suhteellisen

pieni

tuojien

ja

kauppiaiden

määrä.

piaiden taloudelliseen tilanteeseen tutkittiin myös jo
tasoitusmenettelyssä käyttöön otettujen toimenpiteiden
valossa. Tässä yhteydessä on huomion arvoista, että
yhteistyön taso käynnissä olevassa menettelyssä on
vieläkin alhaisempi kuin aiemmassa tutkimuksessa, mikä
voi osoittaa, että vuonna 1999 käyttöön otetuilla tasoitustoimenpiteillä ei ole ollut niihin merkittävää vaikutusta.
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(172) Polkumyyntitullin vaikutus tuojien ja kauppiaiden tilan-

teeseen olisi myös nähtävä sen seikan valossa, että nämä
osapuolet käyvät kauppaa muilla tuotteilla ja saavat niitä
eri lähteistä esimerkiksi yhteisön tuotannonalalta,
asianomaisista maista ja muista kolmansista maista.
Kaksi yhteistyössä toiminutta tuojaa totesikin, että hinta
ei ole ainoa PET-kalvojen hankinnassa huomioon otettava tekijä vaan myös muut, kuten palvelu, toimitusehdot jne.

(173) Jos polkumyyntoimenpiteet otetaan käyttöön, PET-

kalvojen hinta saattaa nousta yhteisön markkinoilla. Sen
vuoksi ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tällä
hinnannousulla on kielteinen vaikutus tuojille ja kauppiaille, jotka saattavat todeta marginaaliensa pienenevän.
On kuitenkin huomattava, että tuojat ja kauppiaat voivat
vaihtoehtoisesti lisätä hankintojaan yhteisön tuotannonalalta ja saada alennusta suuremmista määristä tai
kääntyä kolmansien maiden puoleen. Kuten edellä
mainittiin, kaksi käynnissä olevassa tutkimuksessa
yhteistyössä toiminutta tuojaa ei hanki PET-kalvoja ainoastaan asianomaisista maista vaan myös yhteisön tuotannonalalta ja muista kolmansista maista.
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tuotanto on ainoastaan pieni osa niiden koko tuotannosta.
(177) Yhteistyössä toimineet käyttäjät edustavat merkittävää

osuutta yhteisön kulutuksesta. PET-kalvon hankintamäärät sisältäneiden vastausten perusteella pääteltiin,
että 20:n yhteistyössä toimineen käyttäjän hankkiman
PET-kalvon määrä oli noin 28 prosenttia yhteisön PETkalvon kulutuksesta tutkimusajanjakson aikana ja noin
40 prosenttia tuonnista asianomaisista maista.

(178) Todettiin 22:n yhteistyössä toimineen käyttäjän toimitta-

mien tietojen perusteella, että niiden kokonaistyövoima
oli tutkimusajanjakson aikana 19 571 henkilöä, joista
7 390 osallistui suoraan tai välillisesti PET-kalvoa sisältävien tuotteiden valmistukseen. Niiden kokonaisliikevaihto oli tutkimusajanjakson aikana noin 4 204
miljoonaa euroa, josta noin 1 195 miljoonaa euroa liittyi
PET-kalvoa sisältäviin tuotteisiin. Vuoden 1996 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana näiden lopputuotteiden
myynti yhteisössä väheni hieman noin 1 196 miljoonasta eurosta noin 1 195 miljoonaan euroon.

(174) Tällä perusteella päätellään alustavasti, että toimenpi-

teiden käyttöönotolla ei todennäköisesti ole vakavia
vaikutuksia PET-kalvojen tuojien ja kauppiaiden tilanteeseen yhteisössä.

5 PET-kalvojen käyttäjät yhteisössä

a) Tuotetta käyttävien tuotannonalojen luonne ja rakenne
(175) Kuten edellä mainittiin, PET-kalvolla on viisi laajempaa

käyttötarkoitusta tuotetta käyttävien tuotantoalojen
mukaan eli magneettiset materiaalit, pakkaukset sekä
sähköiset, teolliset ja kuvatallenteisiin liittyvät käyttötarkoitukset. PET-kalvoa käytetään siis eri käyttötarkoituksiin: elintarvikkeiden pakkausmateriaalina, lääketieteellisissä sovelluksissa, kodinkoneissa, autoissa, moottoreissa,
kondensaattoreissa, sähkölaitteissa, luottokorteissa, seteleissä, turvakorteissa, video- ja äänikaseteissa jne.
Tuotetta käyttävien tuotannonalojen moninaisuuden
takia PET-kalvon osuus lopullisten tuotteiden kustannuksista vaihtelee.

b) Toimenpiteiden käyttöönoton / käyttöönotosta luopumisen
vaikutukset
(176) Kyselylomakkeet lähetettiin yli 80 yhteisön käyttäjälle.

Vastauksia saatiin 23, joista monet olivat puutteellisia ja
yhdessä oli hyvin rajoitetusti tietoja, joita ei voitu ottaa
huomioon. Jotkut käyttäjät päättivät jättää vastaamatta
mutta toimittivat muutamia huomautuksia. Yhteistyön
vähäisyys viittaa siihen, että tutkimuksen tulokset eivät
todennäköisimmin vaikuta merkittävästi joihinkin käyttäjiin joko siksi, että PET-kalvo raaka-aineena ei ole niille
merkittävä kustannustekijä tai siksi, että niiden PETkalvoon liittyvä korkeamman jalostusasteen tuotteiden

(179) PET-kalvoa sisältävien tuotteiden myynnin kannatta-

vuutta yhteisössä koskevat tiedot saatiin 15 käyttäjältä.
Sen perusteella havaittiin, että painotettu keskimääräinen
voitto oli noin 4,3 prosenttia tutkimusajanjakson aikana.
Tämä painotettu keskimääräinen voitto kuvaa tiettyjen
heikkenevien markkinasegmenttien käyttäjien tilannetta
(magneettisovellutukset, video- ja äänifilmituotanto).
Muiden segmenttien yhteistyössä toimineiden käyttäjien
painotettu keskimääräinen voitto on huomattavasti
korkeampi, yli 10 prosenttia.

(180) Tältä osin 16 käyttäjän toimittamien tietojen perusteella

havaittiin lisäksi, että 11 käyttäjälle PET-kalvon hankintahinnat olivat alle 20 prosenttia lopputuotteen tuotantokustannuksista ja viidelle käyttäjälle ne olivat 20—
54,6 prosenttia niiden kustannuksista. Havaittiin, että
viidestä viimeksi mainitusta käyttäjästä neljä teki hankintansa melkein yksinomaan yhteisön tuottajilta ja yksi
teki hankintansa sekä yhteisön tuottajilta ja asianomaisista maista.

(181) Havaittiin,

että käyttäjät hankkivat PET-kalvoa eri
lähteistä. Kahdeksan käyttäjän havaittiin tutkimusajanjakson aikana hankkineen PET-kalvoa yksinomaan
yhteisön tuottajilta, kahdeksan asianomaisista maista ja
yhteisön tuottajilta, kolme käyttäjää hankki ainoastaan
yhteisön tuottajilta ja kolmansista maista ja kolmen
käyttäjän havaittiin hankkineen yhteisön tuottajilta,
asianomaisista maista ja kolmansista maista. Kukaan
käyttäjistä ei tehnyt hankintoja yksinomaan asianomaisista maista.

(182) Yhteistyössä toimineiden käyttäjien toimittamien tietojen

perusteella keskimääräinen PET-kalvon käyttäjä hankkii
noin 58 prosenttia käyttämästään PET-kalvosta yhteisön
tuotannonalalta, noin 28 prosenttia asianomaisista
maista ja noin 14 prosenttia muista kolmansista maista.
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(183) Näiden tietojen perusteella päätellään, että tutkimuksen

tuloksella ei ehkä ole merkittävää vaikutusta käyttäjätuotannonaloihin, koska PET-kalvo ei ole niille raakaaineena merkittävä kustannustekijä tai koska muissa
tapauksissa niiden PET-kalvoon perustuvien myöhempien jalostusasteiden tuotteiden tuotannon osuus on
vähäinen niiden koko tuotannosta. Lisäksi PET-kalvoa
Intiasta ja Koreasta hankkivien käyttäjien havaittiin
hankkivan sitä muistakin lähteistä yhteisön tuottajat ja
muut kuin asianomaiset kolmannet maat mukaan luettuina.

L 55/35

yhteisössä. Tätä päätelmää vahvistaa Intiasta peräisin
olevan PET-kalvon tuonnissa vuonna 1999 käyttöön
otettujen tasoitustullien jälkeinen markkinoiden kehitys.
Toisaalta, jos polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotosta luovutaan, ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että yhteisön tuotannonala lopettaa PET-kalvon
valmistuksen yhteisössä ja vahvistaa siten PET-kalvon
vientiä harjoittavien tuottajien asemaa ja heikentää
huomattavasti kilpailua yhteisön markkinoilla.
(189) Yhteisön tuotannonalan mahdollista hallitsevaa asemaa

(184) Lisäksi käyttäjät, jotka väittivät, että yhteisössä saattaa

olla kapasiteetin vajausta joko yleisesti tai tiettyjen tuotetyyppien osalta, joita ei valmisteta yhteisössä, voivat
hankkia PET-kalvoa joko asianomaisista maista tai
muista vaihtoehtoisista hankintalähteistä.

(185) Jos

toimenpiteiden käyttöönotosta luovuttaisiin,
yhteisön tuotannonalan PET-kalvon valmistamisen
mahdollinen loppuminen todennäköisesti aiheuttaa
tarjonnalle vakavia rajoitteita, joilla olisi kielteinen
vaikutus käyttäjiin. Muutamat yhteistyössä toimineet
käyttäjät, joista toiset hankkivat yksinomaan yhteisön
tuottajilta ja toiset useasta eri lähteestä, ovat ilmoittaneet
pitävänsä yhteisössä valmistettua PET-kalvoa parempana
useista eri syistä, kuten palvelun laatu ja logistiikka,
hintojen vakaus, tarjonnan varmuus ja läheisyys, tuotteen luotettavuus, mahdollisuus kehittää räätälöityjä
sovelluksia ja tuotteita jne.

koskevan väitteen osalta on huomattava, että tiettyihin
valituksen tehneisiin yhteisön tuottajiin vaikuttavissa
viimeaikaisia keskittymiä koskevissa komission päätöksissä (1) on päätelty, että kyseiset toimet eivät johtaneet
hallitsevan aseman syntymiseen tai vahvistumiseen
minkään näitä yrityksiä koskevan markkinamääritelmän
mukaisesti. Lisäksi tutkimuksesta ilmeni, että yhteisön
tuottajat kilpailevat keskenään sekä yhteisön markkinoilla että vientimarkkinoilla. Yhteisön tuottajilla ei
myöskään ole riittävästi tuotantokapasiteettia tyydyttämään täysin yhteisön markkinoiden kokonaiskysyntää.
Sen vuoksi tuonti mitä varmimmin jatkuu polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen.

(190) Koska, kuten edellä mainittiin, asianomaisista maista

peräisin oleva tuonti mitä todennäköisimmin jatkuu,
polkumyyntitoimenpiteiden
käyttöönoton
jälkeen
esiintyy edelleen voimakasta kilpailua. Markkinoilla on
merkittävä joukko toimijoita, jotka pystyvät tyydyttämään kysynnän, ja niiden joukossa yhteisön tuotannonala tarjoaa suuren valikoiman tuotetyyppejä. Näin
ollen polkumyyntitullien käyttöönotto ei rajoita käyttäjätuotannonalojen valinnanmahdollisuuksia tai heikennä
kilpailua.

(186) Tällä perusteella päätellään alustavasti, että toimenpi-

teiden käyttöönotolla ei todennäköisesti ole vakavia
vaikutuksia yhteisön PET-kalvon käyttäjien tilanteeseen.

7 Yhteisön etua koskeva päätelmä
(191) Edellä esitetyt syyt huomioon ottaen päätellään, ettei ole

6 Kilpailua ja kauppaa vääristävät vaikutukset

pakottavia syitä olla ottamatta käyttöön polkumyyntitulleja.

(187) Mahdollisten toimenpiteiden yhteisön kilpailuun kohdis-

tuvien vaikutusten osalta eräät asianomaiset osapuolet
ovat väittäneet, että tullit johtaisivat kyseessä olevien
vientiä harjoittavien tuottajien häviämiseen yhteisön
markkinoilta, mikä heikentäisi huomattavasti kilpailua ja
lisäisi yhteisön tuotannonalan jo ennestään hallitsevaa
asemaa viimeaikaisten yrityskeskittymien seurauksena.

(188) Näyttää kuitenkin todennäköisemmältä, että ainakin

muutamat asianomaiset vientiä harjoittavat tuottajat
jatkavat PET-kalvon myyntiä yhteisössä, vaikkakin
vahinkoa aiheuttamattomilla hinnoilla, koska niillä on
vakaa teknologinen pohja ja vahva markkina-asema

I VÄLIAIKAISET POLKUMYYNTITOIMENPITEET

(192) Polkumyyntiä, vahinkoa, syy-yhteyttä ja yhteisön etua

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

(1) Komission päätos, tehty 2. lokakuuta 1997 EYVL C 4, 8.1.1998
(Asia COMP/M.984 DuPont/ICI), komission päätös, tehty 24.
marraskuuta 1999, EYVL C 4, 7.1.2000 (Asia COMP/M.1599
DuPont/Teijin) ja komission päätös, tehty 24. marraskuuta 1999,
EYVL C 16, 20.1.2000 (Asia COMP/M.1538 DuPont/SABANCI).
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vosta. Nämä erot ylittivät kaikissa tapauksissa todetut
polkumyyntimarginaalit.

1 Vahingon korjaava taso

(193) Väliaikaiset toimenpiteet olisi otettava käyttöön riittävän

2 Väliaikaiset toimenpiteet

tasoisina tämän tuonnin aiheuttaman vahingon poistamiseksi todettuja polkumyyntimarginaaleja ylittämättä.
Laskettaessa vahinkoa aiheuttavan polkumyynnin vaikutusten poistamiseen tarvittavan tullin määrää katsottiin,
että toimenpiteiden pitäisi antaa yhteisön tuotannonalalle mahdollisuus kattaa kustannuksensa ja saada
sellainen kokonaisvoitto ennen veroja, joka olisi kohtuudella mahdollista tavanomaisissa kilpailuolosuhteissa eli
ilman polkumyynnillä tapahtuvaa tuontia samankaltaisen tuotteen myynnistä yhteisössä.

(196) Edellä esitetyn ja perusasetuksen 7 artiklan 2 kohdan

perusteella katsotaan, että väliaikaiset polkumyyntitoimenpiteet olisi otettava käyttöön todettujen polkumyyntimarginaalien tasoisina, koska kuten edellä mainittiin,
todetut vahingon poistavat marginaalit ylittivät kaikissa
tapauksissa todetut polkumyyntimarginaalit.

(197) Koska yhteistyössä toimimisen asteen katsottiin olevan

merkittävä molemmissa maissa, yhteistyöstä kieltäytyneisiin asianomaisten maiden vientiä harjoittaviin tuottajiin
sovellettava jäännöspolkumyyntitulli olisi vahvistettava
näiden maiden yhteistyössä toimineille otokseen valituille tuottajille vahvistetun korkeimman tullin määrän
perusteella.

(194) Käytettävissä olevien tietojen perusteella havaittiin alus-

tavasti, että kuuden prosentin voittomarginaalia liikevaihdosta voitaisiin pitää asianmukaisena vähimmäismääränä, jonka yhteisön tuotannonalan voitaisiin
odottaa saavan ilman vahinkoa aiheuttavaa polkumyyntiä ottaen huomioon sen taloudellinen tila aiempina vuosina. Katsotaan myös, että tämä voittomarginaali antaisi yhteisön tuotannonalalle mahdollisuuden
tehdä tarvittavat sijoitukset.

(198) Perusasetuksen 14 artiklan 1 kohdan nojalla mihinkään

tuotteeseen ei saa samanaikaisesti soveltaa sekä polkumyynti- että tasoitustulleja polkumyynnistä tai vientituesta johtuneen saman tilanteen korjaamiseksi. Sen
vuoksi Intian tullien osalta voimassa oleva vientitukea
vastaava tasoitustulli vähennettiin ehdotetusta sovellettavasta polkumyyntitullista. Yhteistyöstä kieltäytyneiden
yritysten osalta vähennys vastaa yhteistyössä toimineen
yrityksen vientitukea, jonka perusteella jäännöspolkumyyntimarginaali (ja siten jäännöspolkumyyntitulli)
vahvistettiin.

(195) Tarvittava

hinnankorotus määritettiin vertaamalla
hinnan alittavuuden laskemisessa määritettyä painotettua
keskimääräistä tuontihintaa yhteisön tuotannonalan
yhteisön markkinoilla myymien eri mallien vahinkoa
aiheuttamattomaan hintaan. Vahinkoa aiheuttamaton
hinta saatiin lisäämällä yhteisön tuotannonalan myyntihintaan sen keskimääräistä tosiasiallista tappiota
vastaava määrä sekä edellä mainittu kuuden prosentin
voittomarginaali. Tästä vertailusta johtuvat erot ilmaistiin tämän jälkeen prosentteina cif-kokonaistuontiar-

(199) Edellä esitetyn perusteella ja aiemman tukien vastaisen

tutkimuksen päätelmät huomioon ottaen ehdotettujen
väliaikaisten tullien määrät ovat CIF-hintoina yhteisön
rajalla tullaamattomana ilmaistuna seuraavat:

INTIA
Yritys

Vientitukimarginaali

Kokonaistukimarginaali

Polkumyyntimarginaali

Tasoitustulli

Polkumyyntitulli

Kokonaistulli

Ester Industries Ltd

12,0 %

12,0 %

71,0 %

12,0 %

59,0 %

71,0 %

Flex Industries Ltd

12,5 %

12,5 %

48,3 %

12,5 %

35,8 %

48,3 %

Gareware Polyester Ltd

2,7 %

3,8 %

69,5 %

3,8 %

66,8 %

70,6 %

Jindal Polyester Ltd

7,0 %

7,0 %

10,6 %

7,0 %

3,6 %

10,6 %

MTZ Polyesters Ltd

8,7 %

8,7 %

55,0 %

8,7 %

46,3 %

55,0 %

Polyplex Corp. Ltd

19,1 %

19,1 %

55,0 %

19,1 %

35,9 %

55,0 %

Kaikki muut yritykset

12,0 % (1)

19,1 %

71,0 %

19,1 %

59,0 %

78,1 %

(1) Lopullisen polkumyyntitullin lasekmiseksi otettiin huomioon yrityksen vientitukimarginaali, johon yhteistyöstä kieltäytyneiden
yritysten polkumyyntimarginaali perustuu (katso myös 8.2 kohta).
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KOREA
Yritys

Polkumyyntitulli

HS Industries

7,8 %

Hyosung Corp.

7,8 %

Kohap Corp.

7,8 %

Kolon Industries Limited

3,5 %

SKC Industries Limited

12,4 %

Toray Saehan Industries

3,5 %

Kaikki muut yritykset

12,4 %

(200) Tässä asetuksessa yrityksille vahvistettavat yksilölliset polkumyyntitullit määritettiin tämän tutki-

muksen päätelmien perusteella. Näin ollen ne kuvastavat kyseisten yritysten senhetkistä tilannetta.
Näitä tulleja voidaan siten soveltaa (toisin kuin koko maata koskevia ”kaikkiin muihin yrityksiin”
sovellettavia tulleja) yksinomaan asianomaisesta maasta peräisin olevien ja yritysten eli tarkoin
määrättyjen oikeussubjektien tuottamien tuotteiden tuontiin. Jos yrityksen nimeä ja osoitetta ei ole
erikseen mainittu tämän asetuksen artiklaosassa (mukaan lukien erikseen mainittuihin yrityksiin
etuyhteydessä olevat yritykset), sen tuottamiin tuontituotteisiin ei voida soveltaa näitä tulleja, vaan
niihin on sovellettava ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

(201) Kaikki näiden yritysten yksilöllisten polkumyyntitullien soveltamiseen liittyvät vaatimukset (esimer-

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

(202) Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi vahvistettava määräaika, jonka kuluessa ne asian-

omaiset osapuolet, jotka ilmoittautuivat menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa asetetussa
määräajassa, voivat esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää kuulemista. Lisäksi olisi todettava, että tätä
asetusta varten tullien käyttöönotosta tehdyt päätelmät ovat alustavia ja niitä voidaan joutua tarkistamaan mahdollisesta lopullisesta tullista päätettäessä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Otetaan käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli CN-koodiin ex 3920 62 19 ja CN-koodiin
ex 3920 62 90 (Taric-koodit: 3920 62 19 10, 3920 62 19 15, 3920 62 19 25, 3920 62 19 30,
3920 62 19 35, 3920 62 19 40, 3920 62 19 45, 3920 62 19 50, 3920 62 19 55, 3920 62 19 60,
3920 62 19 62, 3920 62 19 64, 3920 62 19 65, 3920 62 19 70, 3920 62 19 75, 3920 62 19 80,
3920 62 19 81, 3920 62 19 85, 3920 62 19 87, 3920 62 19 89, 3920 62 19 91, 3920 62 90 30 ja
3920 62 90 91) kuuluvan Intiasta ja Korean tasavallasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon (PETkalvon) tuonnissa.
(1) Euroopan komissio
Kauppapolitiikan Pääosasto
Linja C
TERV 0/13
Rue de la Loi / Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel.
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2.
Jäljempänä lueteltujen yritysten valmistamien tuotteiden vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana
-nettohintaan sovellettava väliaikainen polkumyyntitulli on seuraava:
Maa

Yritys

Väliaikainen tulli

Taric lisäkoodi

Intia

Ester Industries Limited,
75—76, Amrit Nagar, Behind
South Extension Part — I,
New Delhi — 110 003 INTIA

59,0 %

A026

Intia

Flex Industries Limited,
A-1, Sector 60,
NOIDA, 201 301 (U.P.) INTIA

35,8 %

A027

Intia

Gareware Polyester Limited,
Gareware House,
50-A, Swami Nityanand Marg
Vile Parle (East)
Mumbai 400 057 — INTIA

66,8 %

A028

Intia

Jindal Polyester Limited
115—117 Indra Prakash Building
21 Barakhamba Road
New Delhi 110 001 INTIA

3,6 %

A030

Intia

MTZ Polyesters Limited
Saranath Centre, Upvan Area,
Upper Govind Nagar, Malad (E),
Mumbai 400 097 INTIA

46,3 %

A031

Intia

Polyplex Corporation Limited,
B-37, sector-1, Noida-201 301
Dist. Gautam Budh Nagar
Uttar Pradesh, INTIA

35,9 %

A032

Intia

Kaikki muut yritykset

59,0 %

A999

Korean tasavalta

HS Industries Co. Ltd, Soul

7,8 %

A226

Korean tasavalta

Hyosung Corporation, Soul

7,8 %

A225

Korean tasavalta

Kohap Corp., Kwacheon

7,8 %

A223

Korean tasavalta

Kolon Industries Inc., Soul

3,5 %

A244

Korean tasavalta

SKC Co. Ltd, Soul

12,4 %

A224

Korean tasavalta

Toray Saehan Inc., Soul

3,5 %

A222

Korean tasavalta

Kaikki muut yritykset

12,4 %

A999

3.

Jollei toisin säädetä, sovelletaan voimassa olevia tulleja koskevia säännöksiä.

4.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää väliaikaisen tullin määrää vastaavan vakuuden antamista.
2 artikla
1.
Asianomaiset osapuolet voivat yhden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta pyytää,
että niille ilmoitetaan niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella tämä asetus annettiin,
ja ne voivat saman ajan kuluessa esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla komission kuulemiksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 384/96 20 artiklan soveltamista.
2.
Asianomaiset osapuolet voivat asetuksen (EY) N:o 384/96 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti esittää
huomautuksiaan tämän asetuksen soveltamisesta yhden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.
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3 artikla
1.
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä.
2.

Tämän asetuksen 1 artiklaa sovelletaan kuuden kuukauden ajan.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2001.
Komission puolesta
Pascal LAMY

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 368/2001,
annettu 23 päivänä helmikuuta 2001,
kiinteän korvauksen vahvistamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon liittyvää tilakorttia
kohden tilivuodeksi 2001
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 161/2000 (4)
vahvistetaan tilivuoden 2000 kiinteäksi korvaukseksi
129 euroa tilakorttia kohden.

(3)

Kustannusten kehityksen ja sen tilakortin laatimiskuluja
koskevan vaikutuksen perusteella tämän korvauksen
tarkistaminen on aiheellista.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevän yhteisön
komitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon verkoston luomisesta Euroopan talousyhteisön
maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen
keruuta varten 15 päivänä kesäkuuta 1965 annetun neuvoston
asetuksen N:o 79/65/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1256/97 (2), ja erityisesti sen 9
artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon tietyistä kirjanpitoon liittyvistä soveltamista
koskevista säännöistä maatilojen tulojen selvittämiseksi 13
päivänä heinäkuuta 1983 annetun komission asetuksen (ETY)
N:o 1915/83 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (ETY) N:o 1915/83 5 artiklassa säädetään
kiinteästä korvauksesta, jonka komissio maksaa jäsenvaltiolle jokaista asianmukaisesti täytettyä ja komissiolle
asetuksen (ETY) N:o 1915/83 3 artiklassa säädetyssä
määräajassa toimitettua tilakorttia kohden.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 1915/83 5 artiklan 1 kohdassa säädetty
kiinteä korvaus vahvistetaan 132 euroksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan tilivuoteen 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL 109, 23.6.1965, s 1859/65.
(2) EYVL L 174, 2.7.1997, s. 7.
(3) EYVL L 190, 14.7.1983, s. 25.

(4) EYVL L 19, 25.1.2000, s. 21.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 369/2001,
annettu 23 päivänä helmikuuta 2001,
erityistoimenpiteistä asetuksista (EY) N:o 800/1999, (ETY) N:o 3719/88 ja (EY) N:o 1291/2000
poikkeamiseksi viljapohjaisten rehuseosten alalla
täviin viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan tuonti- ja
vientijärjestelmän osalta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(6)

Komission viljapohjaisten rehuseosten sisältämän prosessoidun eläinperäisen proteiinin vuoksi toteuttamat
vientiä koskevat suojatoimenpiteet ovat vahingoittaneet
viejien taloudellisia etuja. Näin syntynyt tilanne on
heikentänyt vientimahdollisuuksia asetuksissa (ETY) N:o
565/80, (EY) N:o 800/1999, (ETY) N:o 3719/88 ja (EY)
N:o 1291/2000 säädetyin edellytyksin.

(7)

Sen vuoksi on tarpeen rajoittaa näitä haitallisia
seurauksia ottamalla käyttöön erityistoimenpiteitä, jotta
edellä mainittujen olosuhteiden vuoksi kesken jääneet
vientitoimet voitaisiin selvittää ja erityisesti jotta käyttämättä jääneisiin vientitodistuksiin liittyvä vakuus voitaisiin vapauttaa.

(8)

Näiden poikkeusten hyöty on rajattava toimijoihin, jotka
voivat todistaa erityisesti neuvoston asetuksen (ETY) N:o
4045/89 (12), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 3235/94 (13), 1 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettujen asiakirjojen perusteella, että tuotteita ei
voitu viedä edellä tarkoitettujen olosuhteiden vuoksi.

(9)

Toimijoiden tilanteen vuoksi tämän asetuksen on tultava
voimaan viipymättä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2), ja erityisesti sen 13 ja 21
artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita ja eläinperäisten proteiinien käyttöä ruokinnassa koskevista
tietyistä suojatoimenpiteistä 4 päivänä joulukuuta 2000
tehdyssä neuvoston päätöksessä 2000/766/EY (3) säädetään, että jäsenvaltioiden on kiellettävä erityisesti
sellaisen prosessoidun eläinperäisen proteiinin vienti
kolmansiin maihin, joka on tarkoitettu syötettäväksi
tuotantoeläimille, joita kasvatetaan elintarvikkeiden tuotantoa varten.
Komission asetuksessa (EY) N:o 800/1999 (4), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 90/2001 (5),
säädetään maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän
soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista
säännöistä.
Komission asetuksessa (ETY) N:o 3719/88 (6), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1127/1999 (7), ja 1 päivästä lokakuuta 2000 haettujen
todistusten osalta komission asetuksessa (EY) N:o 1291/
2000 (8), säädetään maataloustuotteiden tuonti-, vientija ennakkovahvistustodistusjärjestelmän soveltamista
koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä.
Neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 565/80 (9), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2026/
83 (10), säädetään maataloustuotteiden vientituen maksamista ennakolta koskevista yleisistä säännöistä.
Komission asetuksessa (EY) N:o 1517/95 (11) säädetään
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä eläinten ruokintaan käytet-

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.
(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.
(3) EYVL L 306, 7.12.2000, s. 32.
(4) EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11.
(5) EYVL L 14, 18.1.2001, s. 22.
(6) EYVL L 331, 2.12.1988, s. 1.
(7) EYVL L 135, 29.5.1999, s. 48.
(8) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.
(9) EYVL L 62, 7.3.1980, s. 5.
(10) EYVL L 199, 22.7.1983, s. 12.
(11) EYVL L 147, 30.6.1995, s. 51.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan asetuksen (EY)
N:o 1517/95 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin.
2.
Tätä asetusta sovelletaan ainoastaan silloin, kun asianomainen viejä todistaa toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä
tavalla, että tuotteita ei ole voitu viedä viljapohjaisten rehuseosten sisältämän prosessoidun eläinperäisen proteiinin perusteella yhteisön toteuttamien suojatoimenpiteiden vuoksi.
Toimivaltaisten viranomaisten arvion on perustuttava erityisesti
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4045/89 1 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettuihin kaupallisiin asiakirjoihin.
(12) EYVL L 388, 30.12.1989, s. 18.
(13) EYVL L 338, 28.12.1994, s. 16.
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2 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 1517/95 mukaisesti annetut vientitodistukset, joita on haettu viimeistään 7 päivänä joulukuuta
2000, peruutetaan ja niitä koskeva vakuus vapautetaan todistuksenhaltijan pyynnöstä.
2.
Viejän pyynnöstä ja kun on kyse tuotteista, joiden vientiä
koskevat tullimuodollisuudet on täytetty viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2000:
— mutta tuotteet eivät vielä olleet poistuneet yhteisön tullialueelta tai ne on asetettu johonkin asetuksen (ETY) N:o
565/80 4 ja 5 artiklassa säädettyyn tullivalvontamenettelyyn, viejän on korvattava kaikki ennakolta mahdollisesti
maksetut tuet ja tällaisiin toimiin liittyvät erilaiset vakuudet
on vapautettava,
— ja tuotteet ovat jo poistuneet yhteisön tullialueelta, ne
voidaan jälleentuoda. Tässä tapauksessa viejän on korvat-

24.2.2001

tava kaikki ennakolta mahdollisesti maksetut tuet ja tällaisiin toimiin liittyvät erilaiset vakuudet on vapautettava.
3.
Kun oikeus tukeen menetetään tässä asetuksessa säädetyin
edellytyksin, asetuksen (EY) N:o 800/1999 51 artiklan 1
kohdan a alakohdassa säädettyä seuraamusta ei sovelleta.
3 artikla
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin 2 artiklassa tarkoitetun
tilanteen osalta joka keskiviikko asianomaisten tuotteiden edeltävän viikon aikaiset määrät sekä todistusten myöntämispäivä
ja asianomaiset CN-koodit.
4 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 23 päivänä helmikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 370/2001,
annettu 23 päivänä helmikuuta 2001,
yhteisön tariffikiintiöiden ja tariffikattojen avaamisesta ja hallinnoinnista sekä yhteisön suorittaman
viitemäärien valvonnan käyttöönotosta tiettyjen entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta
peräisin olevien tuotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 273/98 kumoamisesta
Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian välistä kauppajärjestelmää.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(3)

Yhteisön tariffikiintiöiden ja tariffikattojen avaamisesta ja
hallinnoinnista sekä yhteisön suorittaman viitemäärien
valvonnan käyttöönotosta tiettyjen entisestä Jugoslavian
tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien tuotteiden
osalta 2 päivänä helmikuuta 1998 annettu komission
asetus (EY) N:o 273/98 (5), joka sisältää edellä sanotun
yhteistyösopimuksen II osaston tariffimyönnytysten
soveltamisedellytykset, tulee kumota 1 päivästä joulukuuta 2000.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon tietyistä Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian yhteistyösopimuksen soveltamista
koskevista menettelyistä 9 päivänä tammikuuta 1998 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 77/98 (1) ja erityisesti sen 2
artiklan,
sekä katsoo seuraava:
(1)

(2)

Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian yhteistyösopimuksen kauppaa ja kaupan
liitännäistoimenpiteitä koskevien määräysten soveltamisen keskeyttämisestä kirjeenvaihtona Euroopan
yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian
välillä 20 päivänä marraskuuta 2000 tehtyä neuvoston
päätöstä 2000/778/EY (2) sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2000.
Kirjeenvaihdon teksti edellyttää, että Euroopan unionin
vakaus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen
yhteydessä oleville maille annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2000 (3), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2563/2000 (4), säännellään viimeksi mainitun asetuksen soveltamispäivästä

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kumotaan asetus (EY) N:o 273/98.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2001.
Komission puolesta
Frederik BOLKESTEIN

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

8, 14.1.1998, s. 1.
309, 9.12.2000, s. 29.
240, 23.9.2000, s. 1.
295, 23.11.2000, s. 1.

(5) EYVL L 27, 3.2.1998, s. 6.

L 55/44

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

24.2.2001

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 371/2001,
annettu 23 päivänä helmikuuta 2001,
naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o
562/2000 poikkeamisesta tai sen muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2734/2000 muuttamisesta
syytä täydentää laatuluokalla C Itävallan osalta, ja
kyseinen asetus olisi siksi muutettava.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 47 artiklan 8
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun
asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan
julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta tai
sen muuttamisesta 14 päivänä joulukuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2734/2000 (2),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 283/2001 (3), otetaan käyttöön tietty määrä
komission asetusta (EY) N:o 562/2000 (4) koskevia
muutoksia tai poikkeuksia, joilla pyritään reagoimaan
naudan spongiformiseen enkefalopatiaan (BSE) liittyvistä
viimeaikaisista tapahtumista johtuvaan poikkeukselliseen
markkinatilanteeseen.
Kyseinen poikkeuksellinen markkinatilanne huomioon
ottaen ja asetuksessa (EY) N:o 2734/2000 säädettyjen
interventiotoimenpiteiden tehokkuuden parantamiseksi
interventioon kelpaavien laatuluokkien luetteloa on

(3)

Ottaen huomioon tilanteen kehitys tämä asetus on
saatettava voimaan viipymättä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 2734/2000 2 artikla seuraavasti:
”2 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 562/2000 4 artiklan
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, lisätuotteet, joita voidaan ostaa interventioon, ovat seuraavat:
—
—
—
—

laatuluokka A, luokka O2 ja luokka O3,
Itävalta: laatuluokka C, luokat U3, R3 ja O3,
Irlanti: laatuluokka C, luokka O4,
Yhdistynyt kuningaskunta — Pohjois-Irlanti: laatuluokka C, luokka O4.”
2 artikla

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

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 21.
316, 15.12.2000, s. 45.
41, 10.2.2001, s. 22.
68, 16.3.2000, s. 22.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 372/2001,
annettu 23 päivänä helmikuuta 2001,
kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o
2281/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa,
että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa
tarkoitettu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1667/2000 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 2281/2000 ( ) avataan
riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.

(2)

Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
299/95 (5), 5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen
(EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta.
Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti
asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai sitä alhaisemmat.

3

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2281/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun
lyhytjyväisen riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 16. ja 22.
helmikuuta 2001 välisenä aikana jätettyjen tarjousten perusteella 217,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä helmikuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
193, 29.7.2000, s. 3.
260, 14.10.2000, s. 7.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 373/2001,
annettu 23 päivänä helmikuuta 2001,
kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2282/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa,
että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa
tarkoitettu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1667/2000 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 2282/2000 (3) avataan
riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.

(2)

Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
299/95 (5), 5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen
(EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta.
Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti
asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai sitä alhaisemmat.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2282/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin Euroopan maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 16. ja 22.
helmikuuta 2001 välisenä aikana jätettyjen tarjousten perusteella 220,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä helmikuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
193, 29.7.2000, s. 3.
260, 14.10.2000, s. 10.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 374/2001,
annettu 23 päivänä helmikuuta 2001,
kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2283/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa,
että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa
tarkoitettu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1667/2000 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 2283/2000 (3) avataan
riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.

(2)

Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
299/95 (5), 5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen
(EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta.
Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti
asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai sitä alhaisemmat.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2283/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun
keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen Ariisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 16. ja 22. helmikuuta
2001 välisenä aikana jätettyjen tarjousten perusteella
236,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä helmikuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
193, 29.7.2000, s. 3.
260, 14.10.2000, s. 13.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 375/2001,
annettu 23 päivänä helmikuuta 2001,
kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o
2284/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa,
että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa
tarkoitettu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1667/2000 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 2284/2000 ( ) avataan
riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.

(2)

Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
299/95 (5), 5 artiklan mukaan komissio voi asetuksen
(EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä
noudattaen päättää enimmäisvientituen vahvistamisesta.
Tässä vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti
asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjoukset ovat enimmäisvientituen suuruiset tai sitä alhaisemmat.

3

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2284/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän CN-koodiin
1006 30 67 kuuluvan pitkäjyväisen kokonaan hiotun riisin
enimmäisvientitueksi vahvistetaan 16. ja 22. helmikuuta 2001
välisenä aikana jätettyjen tarjousten perusteella 312,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä helmikuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
193, 29.7.2000, s. 3.
260, 14.10.2000, s. 16.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 376/2001,
annettu 23 päivänä helmikuuta 2001,
naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta
misen kannalta tarpeellisiin ostoihin seuraa, että luettelo
jäsenvaltioista tai niiden osista, joissa tarjouskilpailu
avataan, olisi komission saamien hintanoteerausten
perusteella muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 47 artiklan 8
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Naudanlihan interventio-ostoista 9 päivänä kesäkuuta
1989 annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 1627/
89 (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 285/2001 (3), avattiin eräissä jäsenvaltioissa tai niiden osissa tiettyjä laaturyhmiä koskeva
tarjouskilpailu.
Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 47 artiklan 3, 4 ja 5
kohdan säännösten soveltamisesta sekä tarpeesta
rajoittaa interventio markkinoiden järkiperäisen tuke-

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1627/89 liite tämän asetuksen
liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä helmikuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.
(2) EYVL L 159, 10.6.1989, s. 36.
(3) EYVL L 41, 10.2.2001, s. 26.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA
Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo
1 del Reglamento (CEE) no 1627/89
Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1627/89 genannten Qualitätsgruppen
Κράτη µέλη ή περιοχές κρατών µελών και οµάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC)
No 1627/89
États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement
(CEE) no 1627/89
Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n. 1627/89
In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en
kwaliteitsgroepen
Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.o 1 do artigo 1.o do
Regulamento (CEE) n.o 1627/89
Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät
Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Categoría A

Categoría C

Medlemsstat eller region

Kategori A

Kategori C

Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Kategorie A

Kategorie C

Κράτος µέλος ή περιοχές
κράτους µέλους

Κατηγορία Α

Κατηγορία Γ

Member States or regions
of a Member State

Category A

Category C

États membres ou régions
d'États membres

Catégorie A

Catégorie C

Stati membri o regioni
di Stati membri

Categoria A

Categoria C

Lidstaat of gebied
van een lidstaat

Categorie A

Categorie C

Estados-Membros ou regiões
de Estados-Membros

Categoria A

Categoria C

Jäsenvaltiot tai alueet

Luokka A

Luokka C

Medlemsstater eller regioner

Kategori A

Kategori C

Belgique/België
Danmark
España
France
Ireland
Italia
Österreich

U

R

O

×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×

×
×

U

R

O

×

×

×
×

×

×

×
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 377/2001,
annettu 23 päivänä helmikuuta 2001,
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin
departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta
hintojen muutosten vuoksi Ranskan merentakaisten
departementtien hankintatuki olisi vahvistettava uudelleen liitteessä esitettyjen määrien mukaiseksi.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Ranskan merentakaisten departementtien
hyväksi 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 3763/91 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (2), ja erityisesti sen
2 artiklan 6 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Viljatuotteiden toimittamista Ranskan merentakaisiin
departementteihin (MD) koskevan tuen määrät
vahvistetaan komission asetuksessa (ETY) N:o 391/92 (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 182/2001 (4). Yhteisön eurooppalaisessa osassa
ja maailmanmarkkinoilla tapahtuneiden noteerausten ja

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 391/92, sellaisena kuin se on
muutettuna, liite tämän asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

356, 24.12.1991,
328, 23.12.2000,
43, 19.2.1992, s.
27, 30.1.2001, s.

s. 1.
s. 2.
23.
18.
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LIITE
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2001 annettuun komission
asetukseen
(EUR/t)
Tuen määrä
Tuote
(CN-koodi)

Määräpaikka
Guadeloupe

Martinique

Ranskan
Guyana

Réunion

(1001 90 99)

21,00

21,00

21,00

25,00

Ohra
(1003 00 90)

21,00

21,00

21,00

25,00

Maissi
(1005 90 00)

36,00

36,00

36,00

39,00

Durumvehnä
(1001 10 00)

21,00

21,00

21,00

25,00

Kaura
(1004 00 00)

46,00

46,00

—

—

Tavallinen vehnä
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 378/2001,
annettu 23 päivänä helmikuuta 2001,
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun
asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta
saarten hankintatuet olisi vahvistettava uudelleen liitteessä esitettyjen määrien mukaisiksi.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi 15 päivänä kesäkuuta
1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 (1),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2826/2000 (2), ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Viljatuotteiden toimittamista Kanariansaarille koskevan
tuen määrät vahvistetaan komission asetuksessa (ETY)
N:o 1832/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 183/2001 (4). Yhteisön eurooppalaisessa osassa ja maailmanmarkkinoilla tapahtuneiden
noteerausten ja hintojen muutosten johdosta Kanarian-

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1832/92, sellaisena kuin se on
muutettuna, liite tämän asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

173, 27.6.1992, s. 13.
328, 23.12.2000, s. 2.
185, 4.7.1992, s. 26.
27, 30.1.2001, s. 20.
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LIITE
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen
(ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/t)
Tuote
(CN-koodi)

Tuen määrä

Tavallinen vehnä

(1001 90 99)

17,00

Ohra

(1003 00 90)

17,00

Maissi

(1005 90 00)

33,00

Durumvehnä

(1001 10 00)

17,00

Kaura

(1004 00 00)

43,00
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 379/2001,
annettu 23 päivänä helmikuuta 2001,
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan
annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta
tettava uudelleen liitteessä esitettyjen määrien mukaisiksi.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi 15 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1600/
92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 2826/2000 (2), ja erityisesti sen 10 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)
Viljatuotteiden toimittamista Azoreille ja Madeiraan
koskevan tuen määrät vahvistetaan komission asetuksessa (ETY) N:o 1833/92 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 184/2001 (4).
Yhteisön eurooppalaisessa osassa ja maailmanmarkkinoilla tapahtuneiden noteerausten ja hintojen muutosten
johdosta Azorien ja Madeiran hankintatuet olisi vahvis-

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1833/92, sellaisena kuin se on
muutettuna, liite tämän asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

173, 27.6.1992, s. 1.
328, 23.12.2000, s. 2.
185, 4.7.1992, s. 28.
27, 30.1.2001, s. 22.
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LIITE
tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun
asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/t)
Tuen määrä
Tuote
(CN-koodi)

Määräpaikka
Azorit

Madeira

Tavallinen vehnä

(1001 90 99)

17,00

17,00

Ohra

(1003 00 90)

17,00

17,00

Maissi

(1005 90 00)

33,00

33,00

Durumvehnä

(1001 10 00)

17,00

17,00
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 380/2001,
annettu 23 päivänä helmikuuta 2001,
yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin
sovellettavien tukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklassa ja asetuksen
(EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädettyjä vientitukea
koskevia yleisiä sääntöjä ja sen soveltamista koskevia
yksityiskohtaisia sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin
edellä mainittuihin toimiin.

(4)

Riisin vientituen laskemisessa huomioon otettavat
erityisperusteet määritellään asetuksen (EY) N:o 3072/95
13 artiklassa.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2), ja erityisesti sen
13 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1667/2000 (4), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Elintarvikeapuna toimitettavista maataloustuotteista
aiheutuvien menojen yhteisörahoituksesta 21 päivänä
lokakuuta 1974 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2681/74 (5) 2 artiklassa säädetään, että asiaa koskevien
yhteisön sääntöjen mukaisesti vahvistettuja vientitukia
vastaava osa menoista kuuluu Euroopan maatalouden
ohjaus- ja tukirahaston tukiosastoon.
Yhteisön elintarvikeaputoimia koskevan talousarvion
laatimisen ja hallinnon helpottamiseksi ja jotta jäsenvaltiot saisivat tietoonsa kansallisia elintarvikeaputoimia
koskevan yhteisön rahoitusosuuden, olisi määriteltävä
näille toimille myönnettävien tukien taso.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kansainvälisissä yleissopimuksissa tai muissa täydentävissä
ohjelmissa sekä muissa yhteisön veloituksetonta toimittamista
koskevissa toimenpiteissä määrättyjen yhteisön elintarvikeaputoimien ja kansallisten elintarvikeaputoimien osalta vilja- ja
riisialan tuotteisiin sovellettavat tuet vahvistetaan liitteen
mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181,
193,
329,
193,
288,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.12.1995, s. 18.
29.7.2000, s. 3.
25.10.1974, s. 1.
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yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 23 päivänä helmikuuta 2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/t)
Tuotekoodi

1001 10 00 9400

Tuen määrä

0,00

1001 90 99 9000

8,00

1002 00 00 9000

39,00

1003 00 90 9000

0,00

1004 00 00 9400

40,00

1005 90 00 9000

30,00

1006 30 92 9100

239,00

1006 30 92 9900

239,00

1006 30 94 9100

239,00

1006 30 94 9900

239,00

1006 30 96 9100

239,00

1006 30 96 9900

239,00

1006 30 98 9100

239,00

1006 30 98 9900

239,00

1006 30 65 9900

239,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

30,00

1101 00 15 9100

15,00

1101 00 15 9130

15,00

1102 20 10 9200

38,86

1102 20 10 9400

33,31

1102 30 00 9000

—

1102 90 10 9100

0,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 11 90 9200

0,00

1103 13 10 9100

49,97

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

78,28

1104 21 50 9100

0,00

Huom.: Tuotekoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o
3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna.
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/5/EY,
annettu 12 päivänä helmikuuta 2001,
elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista annetun direktiivin 95/2/EY
muuttamisesta
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,
ottavat huomioon elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/107/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan
2 kohdan ja 5 artiklan 3 kohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen (2),
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (4),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista 20 päivänä helmikuuta 1995
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/2/EY (5) luetellaan yhteisössä sallitut
elintarvikelisäaineet sekä niiden käytön edellytykset.

(2)

Elintarvikelisäaineiden alalla käytettävät tekniikat ovat kehittyneet direktiivin 95/2/EY antamisen
jälkeen.

(3)

Direktiiviä 95/2/EY olisi mukautettava tämän kehityksen huomioon ottamiseksi.

(4)

Lisäaineiden käyttö elintarvikkeissa voidaan hyväksyä ainoastaan sillä edellytyksellä, että lisäaineet
täyttävät direktiivin 89/107/ETY liitteessä II säädetyt yleiset edellytykset.

(5)

Direktiivin 89/107/ETY 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat sallia alueellaan uuden
elintarvikelisäaineen käytön kahden vuoden ajan.

(6)

Jäsenvaltioiden pyyntöjen mukaisesti seuraavat kansallisesti sallitut elintarvikelisäaineet olisi hyväksyttävä yhteisön tasolla: propaani, butaani ja isobutaani. Näiden tuotteiden merkinnöissä olisi noudatettava aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä toukokuuta
1975 annettua neuvoston direktiiviä 75/324/ETY (6).

(7)

Komission päätöksellä 97/579/EY (7) perustettua elintarvikealan tiedekomiteaa on kuultu direktiivin
89/107/ETY 6 artiklan mukaisesti sellaisten säännösten antamisesta, jotka saattavat vaikuttaa kansanterveyteen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 95/2/EY liitteet seuraavasti:
(1) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27, direktiivi sellaisena kun se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 94/34/EY (EYVL L 237, 10.9.1994, s. 1).
(2) EYVL C 21 E, 25.1.2000, s. 42 ja EYVL C 337 E, 28.11.2000, s. 238.
3
( ) EYVL C 51, 23.2.2000, s. 27.
(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11. huhtikuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston
yhteinen kanta, vahvistettu 20. heinäkuuta 2000 (EYVL C 300, 20.10.2000, s. 45) ja Euroopan parlamentin päätös,
tehty 14. joulukuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 19. tammikuuta 2001.
5
( ) EYVL L 61, 18.3.1995, s. 1, direktiivi sellaisena kun se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/72/EY, (EYVL L 295,
4.11.1998, s. 18).
(6) EYVL L 147, 9.6.1975, s. 40, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 94/1/EY
(EYVL L 23, 28.1.1994, s. 28).
(7) EYVL L 237, 28.8.1997, s. 18.

L 55/59

L 55/60

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

24.2.2001

1) Muutetaan liite I seuraavasti:
a) Lisätään taulukkoon lisäaine seuraavasti:
”E 949 Vety *”
b) Lisätään huomautusten 3 kohdassa olevaa merkkiä * vastaavaan selitykseen seuraava:
”E 949”.
2) Liitteessä IV:
a) Lisätään rivin ”E 445: Puuhartsien glyseroliesterit” kolmanteen ja neljänteen sarakkeeseen seuraava:
”Sameat tislatut alkoholijuomat tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89
mukaisesti (*)

100 mg/l

Sameat tislatut alkoholijuomat, joiden alkoholipitoisuus on alle 15 tilavuusprosenttia

100 mg/l

(*) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1.”

b) Lisätään rivit seuraavasti:
”E 650

Sinkkiasetaatti

Purukumi

1 000 mg/kg

E 943a

Butaani

Pannuissa käytettävä kasviöljysumute (ainoas-

quantum satis”

E 943b

Isobutaani

E 944

Propaani

taan ammattimaiseen käyttöön)
Vesipohjaiset emulsiosumutteet

3) Korvataan liitteessä V ensimmäinen rivi seuraavasti:
”E 1520

Propaani-1,2-dioli (Propyleeniglykoli)

Värit, emulgointi- ja hapettumisenestoaineet sekä
entsyymit (enintään 1 g/kg elintarvikkeessa)”

2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 24 päivänä elokuuta 2002. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle
viipymättä.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen
viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset
kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
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4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 2001.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

N. FONTAINE

T. ÖSTROS
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 12 päivänä helmikuuta 2001,
vuoden 2001 teknisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä maataloustilastojen parantamiseksi
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 356)
(2001/147/EY)
uusia tai kasvavia tarpeita koskevien valmistelutöiden
loppuunsaattamisesta osana teknistä toimintasuunnitelmaa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisön maataloustilastojen parantamisesta
25 päivänä kesäkuuta 1996 tehdyn neuvoston päätöksen 96/
411/EY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan
parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 2298/2000/EY (2), ja
erityisesti sen 4 artiklan ja 6 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Päätöksen 96/411/EY mukaisesti komissio laatii vuosittain teknisen toimintasuunnitelman maataloustilastoja
varten.

(2)

On syytä lujittaa tiettyjä edellisissä toimintasuunnitelmissa aloitettuja toimia ja jatkaa jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, erityisesti taseiden ja torjunta-aineiden käytön
osalta.

(3)

(4)

On välttämätöntä saada käyttöön yksityiskohtaisia
tietoja eläintuotannon ennusteista ja maatalouden ympäristöindikaattoreista ja kehittää maatalouden tilinpidon
ympäristönäkökohtia asiaankuuluvien yhteisön politiikkojen täytäntöön panemiseksi.
Päätöksen 96/411/EY 6 artiklan mukaisesti yhteisö osallistuu kustannuksiin, joita jäsenvaltioille aiheutuu kansallisten maataloustilastojärjestelmien mukauttamisesta tai

(1) EYVL L 162, 1.7.1996, s. 14.
(2) EYVL L 263, 18.10.2000, s. 1.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
maataloustilastokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Vuoden 2001 tekninen toimintasuunnitelma maataloustilastojen parantamiseksi esitetään tämän päätöksen liitteessä.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 2001.
Komission puolesta
Pedro SOLBES MIRA

Komission jäsen
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LIITE
VUODEN 2001 TEKNINEN TOIMINTASUUNNITELMA
Vuoden 2001 teknisessä toimintasuunnitelmassa maataloustilastojen parantamiseksi (TAPAS) tarkoitettujen toimien
tavoitteena on:
— toisaalta mahdollistaa vuosien 1996/1997, 1998 ja 1999 toimintasuunnitelmien aikana aloitettujen tiettyjen toimien
jatkaminen, joiden erityisenä tavoitteena on aiemmin kokeiltujen menetelmien laajentaminen ja validointi mahdollisimman korkealaatuisten tilastojen toimittamiseksi seuraavilla aloilla:
i) taseet;
ii) torjunta-aineiden käyttö;
— ja toisaalta toteuttaa toimia seuraavilla kolmella uudella alalla:
iii) eläintuotannon ennusteet;
iv) maatalouden ympäristöindikaattorit;
v) maatalouden tilinpidon ympäristönäkökohdat.
Yhteisö osallistuu näiden toimien yhteydessä kehitettyjen hankkeiden rahoittamiseen. Minkään yksittäisen jäsenvaltion
rahoitusosuus ei ylitä taulukossa A ilmoitettuja määriä.
Jäsenvaltioiden esittämät toimet koskevat seuraavia:
1. Taseet
Tämän toimen tavoitteena on parantaa seuraavissa taseissa annettavia tietoja:
a) lihataseet: siipikarjataseen laatiminen tai parantaminen; naudanlihataseen ja lampaan- ja vuohenlihataseen parantaminen;
b) hedelmä- ja vihannestaseet: taseiden parantaminen sellaisten menetelmätutkimusten avulla, joiden tarkoituksena on
parantaa tärkeimpien hedelmä- ja vihannestuotteiden, erityisesti viljojen, olemassa olevia taseita. Erityisesti tarkastellaan varastomääriä ja käyttöä koskevia tietoja;
c) muut hankintataseet: tällä toimella jatketaan ja toteutettuja toimia varastomääriä tai sisäistä käyttöä, myös maatilan
käyttöä, koskevien tietojen luotettavuuden parantamiseksi;
d) rehutaseet: tällä toimella jatketaan jo toteutettuja toimia joko rehutaseen laskemiseksi ensimmäistä kertaa (usein
hankintataseiden parantamisen jälkeen) tai tämän ensimmäisen laskelman syventämiseksi resursseja ja käyttöä
koskevien tutkimusten sekä käytettävissä olevien tietojen perusteellisen tarkastelun pohjalta. Lopullisena tavoitteena
on resurssit/käyttö-matriisin luominen lajikkeittain. Hankintataseiden ja rehutaseen yhteyttä on myös tutkittava.
2. Torjunta-aineiden käyttö
Tämän toimen tavoitteena on laajentaa torjunta-aineiden käyttöä koskevien tietojen keruuta sekä parantaa tietojen
toimittamisen laatua ja nopeutta eri menetelmin, kuten eri lähteitä käyttämällä. Toimi toteutetaan tutkimuksena, joka
kattaa tietyntyyppisen viljelmän. Jäsenvaltiot valitsevat viljelmätyypin sen mukaan, mikä on sen merkitys joko viljelyalana tai käytettyjen torjunta-aineiden määränä mitattuna. Toimen tavoitteena on myös saada tietoa yksittäisten
aktiivisten aineiden käytöstä.
3. Eläintuotannon ennusteet
Lakisääteistä nautakarjarekisteriä tarkastelemalla voidaan saada tietoja nautakarjan tilasta tarkempia ennusteita varten
sen jälkeen kun tietokanta on validoitu. Toimeen kuuluu myös siipikarjaa koskevan tilastojärjestelmän vahvistaminen.
4. Maatalouden ympäristöindikaattorit
Komissio haluaa kannustaa hankkeita, joiden avulla parannetaan käytössä olevia indikaattoreita, erityisesti paikallistason tietoja tiettyjen viljelmien sadoista, mineraalilannoitteiden myynnistä ja käytöstä jne. Komissio tukee myös
sellaisten maisemaa koskevien indikaattorien laatimista kuin pensas- ja kiviaitojen korkeus tai käyttökelpoisen maatalousmaan ulkopuoliset paikallisesti käytetyt maa-alat (niityt, alppiniityt jne.), rakenteelisten ominaisuuksien vaikutus
maatilojen toimintaan sekä viljelykäytäntöjä koskevat tiedot.
5. Maatalouden tilinpidon ympäristönäkökohdat
Tämän toimen tavoitteena on ensinnäkin otta maa- ja metsätalouden tilinpidon metodologiassa käyttöön käsitteitä ja
määritelmiä, joiden avulla tiettyjä ympäristön kannalta tärkeitä osatekijöitä voidaan käsitellä esimerkiksi kokonaistuotoksen palveluina tai jakotaloustoimena tukipalkkioiden tai verojen muodossa.
Tämän jälkeen nämä uudet määritelmät otetaan käyttöön.
Yhteisön etuna on, että pyritään tuottamaan yhdenmukaisia tietosarjoja maa- ja metsätalouden tilinpidon tietosarjojen
täydentämiseksi.
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Taulukko A
VUODEN 2001 TEKNINEN TOIMINTASUUNNITELMA
Yhteisön enimmäisosuus aiheutuneiden kustannusten rahoittamisesta

FI

Jakautuminen jäsenvaltioittain
(tuhatta euroa)
Maa

Taseet

B

DK

10

30

D

EL

E

F

IRL

20

Eläintuotannon ennusteet

I

L

50

12
16

14

44

Maatalouden ympäristöindikaattorit

24

25

60

Maatalouden tilinpidon ympäristönäkökohdat

19

10

69

79

Yhteensä

104

30

30

A

P

13

45

15

FIN

S

UK

Yhteensä

25

45

253

20

44

12

22

16

17

17

40

50

30

34

8

10

25

82

70

25

6

119

6

0

124

0

66

17

17

16

41

209
75

338

12

115

152

959
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Torjunta-aineiden käyttö
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 21 päivänä helmikuuta 2001,
direktiivin 1999/5/EY 3 artiklan 3 kohdan e alakohdan soveltamisesta lumivyörylähettimiin/-vastaanottimiin
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 194)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/148/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

1 artikla

ottaa huomioon radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 9 päivänä
maaliskuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 1999/5/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan e
alakohdan,

Tätä päätöstä sovelletaan laitteisiin, jotka toimivat 457 kHz:n
taajuudella ja jotka on tarkoitettu paikantamaan lumivyöryn
seurauksena lumen alle hautautuneita ihmisiä. Jäljempänä niitä
nimitetään lumivyörylähettimiksi/-vastaanottimiksi.

ottaa huomioon Euroopan parlamentin
Alppien lumivyöryonnettomuuksista (2),

päätöslauselman

ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Lumivyörylähettimistä/-vastaanottimista on apua lumivyöryn seurauksena lumeen hautautuneiden ihmisten
tuloksellisessa pelastustyössä.

(2)

Pelastustoimet vaikeutuisivat pahoin, ellei kyseisiä lumivyörylähettimiä/-vastaanottimia pystytä paikantamaan
teknisen yhteentoimivuuden puutteen vuoksi.

(3)

ETS 300 718 -standardin mukaisesti lumivyörylähettimiä/-vastaanottimia on asennettuna huomattava määrä.
Standardi takaa laitteiden yhteentoimivuuden sekä niiden
toiminnan ankarissa olosuhteissa, mutta siihen sisältyy
vaatimuksia, jotka eivät ole direktiivin 1999/5/EY
mukaisia, ja näin ollen sitä olisi tarkasteltava uudelleen.

(4)

(5)

On epäilyksiä siitä, huolehtisivatko markkinat lumivyörylähettimien/-vastaanottimien
yhteentoimivuudesta,
ellei yhteisö antaisi määräyksiä, jotka takaavat mahdollisuuden hätäpalvelujen käyttöön.
Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat vaatimustenmukaisuuden arviointi- ja markkinoiden valvantakomitean lausunnon mukaiset,

(1) EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10.
(2) EYVL C 175, 21.6.1999, s. 259.

2 artikla
1.
Edellä 1 artiklassa tarkoitetut lumivyörylähettimet/-vastaanottimet on suunniteltava sellaisiksi, että ne ovat yhteentoimivia sekä uusien lumivyörylähettimien/-vastaanottimien että jo
asennettujen, ETS 300 718 -standardiin perustuvien kansallisten
hyväksymissääntöjen mukaisesti hyväksyttyjen lumivyörylähettimien/-vastaanottimien kanssa.
2.
Lumivyörylähettimet/-vastaanottimet on suunniteltava
sellaisiksi, että ne toimivat luotettavasti sen jälkeen, kun niihin
on vaikuttanut lumivyöry, ja pysyvät edelleen toiminnassa
oltuaan lumivyöryn seurauksena lumen peittämänä pitkänkin
aikaa.
3 artikla
Tämän päätöksen 2 artiklan säännöksiä sovelletaan siitä
päivästä, jona päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
4 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2001.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen
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EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000,
Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 52 artiklan täytäntöönpanosta siirtymäkauden jälkeen
(EKP/2000/6)
(2001/149/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
(jäljempänä ’perustamissopimus’) ja erityisesti sen 106 artiklan
1 kohdan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja
Euroopan
keskuspankin
perussäännön
(jäljempänä
’perussääntö’) 12.1, 14.3 ja 52 artiklan,

(4)

EKP:n neuvosto on päättänyt varmistaa, että jokainen
kansallinen keskuspankki on valmis vaihtamaan näihin
muuntokursseihin jäsenvaltion, jota ei koske poikkeus,
kansallisen keskuspankin liikkeeseen laskeman minkä
tahansa setelin euroseteliksi.

(5)

Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaan EKP:n suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä,

sekä katsoo seuraavaa:
ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:
(1)

(2)

(3)

Perussäännön 52 artiklan mukaan Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto toteuttaa tarvittavat toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että kansalliset keskuspankit vaihtavat vastaavaan pariarvoon niiden valuuttojen setelit,
joiden vaihtokurssit on lopullisesti kiinnitetty.

Perussäännön 52 artiklan tavoitteena on varmistaa
mahdollisimman suuri korvaavuus kansallisten valuuttayksiköiden välillä sen jälkeen, kun muuntokurssit on
perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti vahvistettu, sekä kansallisten valuuttayksiköiden ja
euron välillä. Tämän vuoksi EKP:n neuvoston on varmistettava, että jokainen kansallinen keskuspankki on
valmis vaihtamaan näihin muuntokursseihin jäsenvaltion, jota ei koske poikkeus, kansallisen keskuspankin
liikkeeseen laskeman minkä tahansa setelin euroseteliksi.

Kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että rahaliittoon osallistuvien muiden jäsenvaltioiden setelit
voidaan vaihtaa euroseteleiksi ja -kolikoiksi tai että ne
voidaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti hyvittää
tilille. Kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että
rahaliittoon osallistuvien muiden jäsenvaltioiden setelien
vaihtaminen euroseteleiksi ja -kolikoiksi voidaan
suorittaa niiden pariarvoon. Kansalliset keskuspankit
ovat velvollisia tarjoamaan tällaisen palvelun itse tai
nimeämään edustajan, joka suorittaa tämän palvelun
niiden puolesta.

1 artikla
Määritelmät
Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan
— ’kansallisella keskuspankilla’ niiden jäsenvaltioiden keskuspankkeja, jotka ovat ottaneet käyttöön yhteisen rahan
perustamissopimuksen mukaisesti,
— ’rahaliittoon osallistuvilla jäsenvaltioilla’ kaikkia jäsenvaltioita, jotka ovat ottaneet käyttöön yhteisen rahan perustamissopimuksen mukaisesti,
— ’rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden seteleillä’ kansallisen keskuspankin liikkeeseen laskemia seteleitä, jotka
olivat 31 päivänä joulukuuta 2001 laillinen maksuväline ja
jotka esitetään vaihtamista varten toiselle kansalliselle
keskuspankille tai sen nimeämälle edustajalle,
— ’muiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden setelien
vaihtamisella’ sellaisten setelien vaihtamista, jotka kansallinen keskuspankki on laskenut liikkeeseen ja jotka esitetään toiselle kansalliselle keskuspankille tai sen nimeämälle
edustajalle siinä tarkoituksessa, että ne vaihdetaan euroseteleiksi ja -kolikoiksi tai että ne kirjataan tilille,
— ’pariarvolla’ Euroopan unionin neuvoston perustamissopimuksen 123 artiklan 4 kohdan nojalla vahvistamien muuntokurssien mukaista arvoa ilman osto- ja myyntikurssien
välistä eroa.
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2 artikla
Velvollisuus vaihtaa pariarvoon
1.
Kansalliset keskuspankit varmistavat itse tai nimeämänsä
edustajan välityksellä, että vähintään yhdessä toimipaikassa
valtion alueella muiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden setelit voidaan vaihtaa niiden pariarvoon euroseteleiksi
ja -kolikoiksi tai pyydettäessä hyvittää tilille vaihdon suorittavassa laitoksessa, mikäli kansallisessa lainsäädännössä säädetään
tällaisesta mahdollisuudesta.
2.
Kansalliset keskuspankit voivat rajoittaa yhdellä kertaa tai
yhden päivän aikana vastaanotettavien rahaliittoon osallistuvan
toisen jäsenvaltion seteleiden määrää ja/tai kokonaisarvoa.
3 artikla
Vaihdettavaksi kelpaavat setelit
Rahaliittoon osallistuvien muiden jäsenvaltioiden setelit, jotka
voidaan vaihtaa näiden suuntaviivojen mukaisesti, eivät saa olla
pahoin vaurioituneita. Ne eivät saa koostua useammasta kuin
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kahdesta saman setelin yhteenliitetystä osasta eivätkä ne saa
olla varkaudenestolaitteen vahingoittamia.
4 artikla
Loppusäännökset
Näitä suuntaviivoja sovelletaan rahaliittoon osallistuvien
muiden jäsenvaltioiden kaikkiin seteleihin, jotka esitetään vaihdettavaksi 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän maaliskuuta 2002 välisenä aikana.
Nämä suuntaviivat osoitetaan rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.
Nämä suuntaviivat julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä heinäkuuta 2000.
EKP:n neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
Willem F. DUISENBERG
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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
tehty 10 päivänä marraskuuta 2000,
Euroopan keskuspankin säädösten ja oikeudellisten asiakirjojen julkaisemisesta
(EKP/2000/12)
(2001/150/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja
Euroopan
keskuspankin
perussäännön
(jäljempänä
’perussääntö’) ja erityisesti sen 10.4, 34.1 ja 34.2 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) yleisneuvoston
myötävaikutuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan keskuspankki (jäljempänä ’EKP’) pitää
Euroopan keskuspankkijärjestelmää (jäljempänä ’EKPJ’)
koskevan lainsäädännön avoimuuden lisäämistä erittäin
tärkeänä, minkä vuoksi yleisölle pitäisi tarjota mahdollisuus tutustua EKP:n hyväksymiin säädöksiin ja oikeudellisiin asiakirjoihin, vaikka Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa tai perussäännössä ei siihen velvoitetakaan.

(2)

Avoimuus toteutuu parhaiten siten, että EKP:n säädökset
ja oikeudelliset asiakirjat julkaistaan Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä kaikilla virallisilla kielillä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

kansallisia seteleitä siirtymäaikana 22 päivänä huhtikuuta 1999
annetut suuntaviivat EKP/1999/NP11 (tämän päätöksen liite II),
yhteisistä säännöistä ja vähimmäisvaatimuksista Euroopan
keskuspankin kansallisten keskuspankkien avustuksella keräämien yksittäisten tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi 22 päivänä joulukuuta 1998 annetut suuntaviivat EKP/
1998/NP28 (tämän päätöksen liite III), ulkopuolisen tilintarkastajan nimittämisestä Euroopan keskuspankkiin ja tilintarkastajan toimikauden pituudesta 19 päivänä kesäkuuta 1998 tehty
päätös EKP/1998/NP1 (tämän päätöksen liite IV), Euroopan
keskuspankin tiettyjen tehtävien hoitamisesta keskipitkän ajan
rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille 1
päivänä joulukuuta 1998 tehty päätös EKP/1998/NP15 (tämän
päätöksen liite V) ja setelien liikkeeseen laskemisesta aiheutuneiden kustannusten kirjaamisesta 8 päivänä huhtikuuta 1999
annettu suositus EKP/1999/NP7 (tämän päätöksen liite VI).
2 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tehty Frankfurt am Mainissa 10 päivänä marraskuuta 2000.

1 artikla
Täten julkaistaan perussäännön 52 artiklan täytäntöönpanosta
3 päivänä marraskuuta 1998 annetut suuntaviivat EKP/
1998/NP10 (tämän päätöksen liite I), luvasta laskea liikkeeseen

EKP:n puheenjohtaja
Willem F. DUISENBERG
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LIITE I

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 3 päivänä marraskuuta 1998,
Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 52 artiklan täytäntöönpanosta
(EKP/1998/NP10)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (jäljempänä ’perustamissopimus’) ja erityisesti sen 105 a
artiklan 1 kohdan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä
’perussääntö’) 12.1, 14.3 ja 52 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Eurosta tulee rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden raha 1 päivänä tammikuuta 1999; perustamissopimuksen
109 L artiklan 4 kohdan mukaan Euroopan unionin neuvoston on hyväksyttävä muuntokurssit, joilla jäsenvaltioiden, joita ei koske poikkeus, valuutat kiinnitetään peruuttamattomasti ja joilla euro korvaa kyseiset valuutat.
Kansalliset valuuttayksiköt ovat muuntokurssien mukaisia euron alayksiköitä; perussäännön 52 artiklassa määrätään, että Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
kansalliset keskuspankit vaihtavat vastaavaan pariarvoon niiden valuuttojen setelit, joiden vaihtokurssit on lopullisesti kiinnitetty.

(2)

Perussäännön 52 artiklan tavoitteena on varmistaa kansallisten valuuttayksiköiden keskinäinen vaihdettavuus
vastaavaan pariarvoon sen jälkeen, kun muuntokurssit on perustamissopimuksen 109 L artiklan 4 kohdan
mukaisesti hyväksytty, minkä vuoksi EKP:n neuvoston on varmistettava, että kaikki kansalliset keskuspankit
pystyvät vaihtamaan vahvistettuun muuntokurssiin jonkin toisen jäsenvaltion, jota ei koske poikkeus, kansallisen
keskuspankin liikkeeseen laskemia laillisina maksuvälineinä olevia seteleitä omiin seteleihinsä.

(3)

Perussäännön 52 artikla on voimassa siirtymäajan loppuun, josta säädetään euron käyttöönotosta 3 päivänä
toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 974/98 (1) 1 artiklan kuudennessa luetelmakohdassa
(siirtymäaika). Siirtymäajan jälkeen muiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden setelien vaihto otetaan
huomioon siinä yhteydessä, kun käteistä rahaa aletaan vaihtaa euroiksi.

(4)

Kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että muiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden setelit voidaan
vaihtaa kansallisiin seteleihin ja kolikoihin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti hyvittää tilille. Kansallisten
keskuspankkien on varmistettava, että muiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliset setelit voidaan
vaihtaa pariarvoon kansallisiin seteleihin ja kolikoihin. Kansalliset keskuspankit ovat velvollisia suorittamaan
kyseisen palvelun itse tai niiden on nimettävä edustaja, joka huolehtii palvelusta niiden puolesta.

(5)

Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaan EKP:n suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Määritelmät
Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan
— ’muiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden seteleillä’ kansallisen keskuspankin liikkeeseen laskemia seteleitä,
jotka annetaan toiselle kansalliselle keskuspankille tai sen nimeämälle edustajalle vaihdettavaksi,
— ’muiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden setelien vaihtamisella’ sellaisten setelien vaihtamista, jotka kansallinen
keskuspankki on laskenut liikkeeseen laillisina maksuvälineinä ja jotka esitetään toiselle kansalliselle keskuspankille tai
sen nimeämälle edustajalle siinä tarkoituksessa, että ne vaihdetaan sen kansallisiksi seteleiksi ja kolikoiksi tai että ne
hyvitetään tilille,
— ’ansallisilla keskuspankeilla’ niiden jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja, jotka ovat ottaneet yhteisen rahan
käyttöön perustamissopimuksen mukaisesti,
(1) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1.
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— ’pariarvolla’ Euroopan unionin neuvoston perustamissopimuksen 109 L artiklan 4 kohdan nojalla vahvistamien
muuntokurssien mukaista arvoa ilman osto- ja myyntikurssien välistä eroa,
— ’rahaliittoon osallistuvilla jäsenvaltioilla’ kaikkia jäsenvaltioita, jotka ovat ottaneet käyttöön yhteisen rahan perustamissopimuksen mukaisesti,
— ’siirtymäajalla’ 1.1.1999 ja 31.12.2001 välistä ajanjaksoa.
2 artikla
Pariarvoon vaihtamista koskeva velvoite
1.
Kansallisten keskuspankkien on varmistettava itse tai nimeämänsä edustajan välityksellä, että vähintään yhdessä
toimipaikassa valtion alueella muiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden setelit voidaan vaihtaa niiden pariarvoon
kansallisiksi seteleiksi ja kolikoiksi tai pyydettäessä hyvittää tilille vaihdon suorittavassa rahalaitoksessa, mikäli kansallisessa lainsäädännössä säädetään tällaisesta mahdollisuudesta.
2.
Kansalliset keskuspankit voivat rajoittaa yhdellä kertaa tai yhden päivän aikana vastaanotettavien muiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden setelien lukumäärää ja/tai kokonaisarvoa.
3 artikla
Vaihdettavaksi kelpaavat setelit
Näiden EKP:n suuntaviivojen mukaisesti vaihdettavaksi kelpaavat muiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden setelit,
jotka eivät ole vaurioituneet pahoin. Ne eivät saa koostua useammasta kuin kahdesta saman setelin yhteen liitetystä osasta
eivätkä ne saa olla varkaudenestolaitteen vahingoittamia.
4 artikla
Raportointi
EKP:n johtokunnan on raportoitava EKP:n neuvostolle kerran vuodessa näiden suuntaviivojen täytäntöönpanosta ja
ensimmäisen kerran heinäkuussa 1999.
5 artikla
Loppusäännökset
Nämä EKP:n suuntaviivat tulevat voimaan siirtymäajan alkaessa. Kaikkien kansallisten keskuspankkien on kuitenkin
ilmoitettava EKP:IIe viimeistään 1 päivänä joulukuuta 1998, kuinka ne aikovat täyttää näiden suuntaviivojen mukaiset
vaatimukset.
Näitä EKP:n suuntaviivoja sovelletaan kaikkiin muiden rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden seteleihin, jotka esitetään
vaihdettavaksi perussäännön 52 artiklan mukaisesti ennen siirtymäajan päättymistä.
Nämä suuntaviivat osoitetaan rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.
Tehty Frankfurt am Mainissa 3 päivänä marraskuuta 1998.
EKP:n neuvoston puolesta
Willem F. DUISENBERG
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LIITE II

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 22 päivänä huhtikuuta 1999,
luvasta laskea liikkeeseen kansallisia seteleitä siirtymäaikana
(EKP/1999/NP11)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (jäljempänä ’perustamissopimus’) ja erityisesti sen 105 a
artiklan 1 kohdan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä
’perussääntö’) ja erityisesti sen 16 artiklan,
sekä katsoo, seuraavaa:
(1)

Euroopan keskuspankilla (EKP) on yksinoikeus antaa lupa setelien liikkeeseen laskemiseen yhteisössä 1 päivästä
tammikuuta 1999 lähtien. Euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 974/98 (1) 2, 3 ja 6 artiklan mukaan kansalliset setelit ovat euron alayksiköitä 1 päivästä tammikuuta 1999
lähtien. Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että 1 päivästä tammikuuta 1999 lähtien vain EKP:llä on oikeus
antaa lupa kansallisten setelien liikkeeseen laskemiseen siirtymäaikana, joka määritellään asetuksen (EY) N:o
974/98 1 artiklan kuudennessa luetelmakohdassa.

(2)

Seteleitä lasketaan liikkeeseen kysynnän mukaan; kansalliset keskuspankit pystyvät siirtymäaikana arvioimaan
hyvin, kuinka paljon kansallisia seteleitä on tarpeen laskea liikkeeseen. EKP:n neuvosto päättää vuoden 2001 alussa
luvasta laskea liikkeeseen euroseteleitä.

(3)

Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaan EKP:n suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Lupa laskea liikkeeseen kansallisia seteleitä
1.
Kansallisille keskuspankeille annetaan lupa jatkaa kansallisten seteleiden liikkeeseen laskemista siirtymäaikana kansallisen käytännön mukaisesti.
2.
Kansallisten keskuspankkien on ilmoitettava EKP:lle jokaisen vuoden helmikuun loppuun mennessä edellisenä
vuonna liikkeeseen laskettujen kansallisten setelien määrä.
2 artikla
Loppusäännökset
Nämä suuntaviivat on osoitettu rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.
Tehty Frankfurt am Mainissa 22 päivänä huhtikuuta 1999.
EKP:n neuvoston puolesta
Willem F. DUISENBERG

(1) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1.
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LIITE III

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 22 päivänä joulukuuta 1998,
yhteisistä säännöistä ja vähimmäisvaatimuksista Euroopan keskuspankin kansallisten keskuspankkien avustuksella keräämien yksittäisten tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi
(EKP/1998/NP28)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’perussääntö’)
ja erityisesti sen 5, 12.1, 14.3 ja 38 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Edellä mainitun asetuksen (EY) N:o 2533/98 8 artiklan 3 kohdassa säädetään, että tietojen antajille on ilmoitettava,
mihin tilastointi- ja muihin hallinnollisiin tarkoituksiin niiden toimittamia tietoja voidaan käyttää. Kyseisessä
artiklassa säädetään myös, että tietojen antajilla on oikeus saada tietoja tämän toimittamisen oikeusperustasta ja
käytettävistä suojaamistoimenpiteistä.

(2)

Edellä mainitun asetuksen (EY) N:o 2533/98 8 artiklan 9 kohdassa säädetään, että EKP:n ja kansallisten keskuspankkien on toteutettava kaikki tarvittavat sääntelyyn liittyvät, hallinnolliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet luottamuksellisten tilastotietojen suojaamisen varmistamiseksi. Kyseisessä artiklassa säädetään, että EKP:n on
määriteltävä yhteiset säännöt ja vähimmäisvaatimukset luottamuksellisten tilastotietojen laittoman ilmaisemisen ja
luvattoman käytön estämiseksi.

(3)

EKP:ssä ja kansallisissa keskuspankeissa on käytössä sisäisiä menetelmiä, joilla luottamuksellisia tilastotietoja
pystytään suojaamaan EKP:ssä ja kansallisissa keskuspankeissa tehokkaasti. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 2533/98
8 artiklan 9 kohdan mukainen yhteisiä sääntöjä ja vähimmäisvaatimuksia koskeva tavoite voidaan saavuttaa
asettamalla suojauksen vähimmäistaso Euroopan keskuspankkijärjestelmässä tämän kuitenkaan rajoittamatta
EKP:ssä ja kansallisissa keskuspankeissa käytössä olevien tehokkaampien suojausmenetelmien käyttöä ja vaikuttamatta näihin käytössä oleviin suojausmenetelmiin tai asettamatta EKP:lle ja kansallisille keskuspankeille tiettyjä
teknisiä ratkaisuja, mikäli yhteisiä sääntöjä ja vähimmäisvaatimuksia noudatetaan.

(4)

EKP tarvitsee kansallisilta keskuspankeilta säännöllisesti tietoja käytössä olevista suojausmenetelmistä voidakseen
määritellä yhteiset säännöt ja vähimmäisvaatimukset, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 2533/98 8 artiklan 9
kohdassa, ja arvioidakseen vaaditun suojauksen vähimmäistason täyttymisen.

(5)

Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaan EKP:n suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Määritelmät
Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan
1. ’luottamuksellisilla tilastotiedoilla’ tilastotietoja, jotka määritellään asetuksen (EY) N:o 2533/98 8 artiklan 1 kohdan
mukaisesti luottamuksellisiksi,
2. ’suojausmenetelmillä’ tarkoituksenmukaisia loogisia ja fyysisiä menetelmiä luottamuksellisten tilastotietojen suojaamiseksi,
3. ’loogisella suojauksella’ suojausmenetelmiä, joilla estetään luottamuksellisten tilastotietojen luvaton käyttö,
4. ’fyysisellä suojauksella’ suojausmenetelmiä, joilla estetään luvaton pääsy toimitiloihin ja tietovälineiden luvaton käyttö,
(1) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.
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5. ’toimitiloilla’ mitä tahansa sellaisen rakennuksen osaa, jossa luottamuksellisten tilastotietojen säilytykseen tai siirtoon
käytettävät tietovälineet sijaitsevat,
6. ’tietovälineillä’ (paperi)tulosteita ja tietokonelaitteita (mukaan lukien oheis- ja tallennuslaitteet), joille luottamuksellisia
tilastotietoja tallennetaan tai joilla niitä käsitellään.
2 artikla
Looginen suojaus
1.
EKP:n ja kansallisten keskuspankkien on määriteltävä ja täytäntöönpantava lupaa koskevat säännöt ja suojaustoimenpiteet, joissa määrätään niistä loogisista turvakeinoista, jotka koskevat henkilöstön oikeutta käyttää luottamuksellisia
tilastotietoja.
2.
Suojausmenetelmänä on käytettävä vähintään käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa tämän kuitenkaan
rajoittamatta järjestelmänhallinnan toimintaa.
3.
Kaikki tarvittavat toimenpiteet on toteutettava sen varmistamiseksi, että luottamukselliset tilastotiedot kootaan siten,
että vähintään kolmen taloudellisen toimijan tiedot julkaistaan yhdistettynä. Mikäli yhden tai kahden taloudellisen toimijan
osuus mistä tahansa havainnosta on niin suuri, että toimijat voi tunnistaa välillisesti, julkaistavat tiedot on koottava siten,
että toimijoiden välillinen tunnistaminen pyritään estämään. Näitä sääntöjä ei sovelleta, mikäli tietojen antajat tai muut
tunnistettavissa olevat oikeushenkilöt, luonnolliset henkilöt, yhteisöt tai sivukonttorit ovat nimenomaisesti antaneet
suostumuksensa tietojen ilmaisuun.
3 artikla
Fyysinen suojaus
EKP:n ja kansallisten keskuspankkien on määriteltävä ja täytäntöönpantava lupaa koskevat säännöt ja suojaustoimenpiteet,
joissa määrätään henkilöstön pääsystä toimitiloihin tämän kuitenkaan rajoittamatta näiden suuntaviivojen 4 artiklan
soveltamista.
4 artikla
Kolmansien osapuolten käyttöoikeudet
Mikäli jollakin kolmannella osapuolella on oikeus saada käyttöönsä luottamuksellisia tilastotietoja, EKP:n ja kansallisten
keskuspankkien on varmistettava tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä, mahdollisuuksien mukaan sopimuksella, että tämä
kolmas osapuoli noudattaa luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 2533/98 ja
määrätään näissä suuntaviivoissa.
5 artikla
Tiedonsiirto ja tietoverkot
1.
Luottamukselliset tilastotiedot on siirrettävä salattuna (extra muros) sähköisesti, mikäli se on luvallista asetuksen (EY)
N:o 2533/98 8 artiklan nojalla.
2.
EKP:n ja kansallisten keskuspankkien on määriteltävä luvan antamista koskevat säännöt luottamuksellisten tilastotietojen siirtämiseen edellä mainitulla tavalla.
3.

Sisäiset verkot on suojattava asianmukaisesti luvattoman käytön estämiseksi.

4.

Luottamuksellisten tilastotietojen interaktiivinen käyttö suojaamattomien verkkojen välityksellä on kiellettävä.
6 artikla
Asiakirjat ja tiedottaminen henkilöstölle

EKP:n ja kansallisten keskuspankkien on varmistettava, että niiden kaikista luottamuksellisten tilastotietojen suojaukseen
liittyvistä säännöistä ja menetelmistä laaditaan asiakirjat ja että asiakirjat pidetään ajan tasalla. Asianosaisille työntekijöille
on tiedotettava luottamuksellisten tilastotietojen suojauksen tärkeydestä ja kaikista heidän työhönsä vaikuttavista säännöistä ja menetelmistä.
7 artikla
Raportointi
1.
Kansallisten keskuspankkien on ilmoitettava vähintään kerran vuodessa EKP:lle viimeisellä jaksolla ilmenneistä
ongelmista, niiden ratkaisemiseksi suoritetuista toimista sekä suunnitelmista, jotka koskevat luottamuksellisten tilastotietojen suojauksen kehittämistä. EKP:n on laadittava vastaava selvitys.
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2.
EKP:n neuvoston on laadittava vähintään kerran vuodessa arvio näiden suuntaviivojen täytäntöönpanosta. Arviota
varten EKP:lle on annettava tietoja ja EKP:n on tehtävä selvitys näiden suuntaviivojen 2, 3 ja 5 artiklan mukaisista lupia
koskevista säännöistä sekä suojausmenetelmistä, joita EKP ja kansalliset keskuspankit soveltuvat.
8 artikla
Loppusäännökset
Nämä suuntaviivat on osoitettu rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.
Tehty Frankfurt am Mainissa 22 päivänä joulukuuta 1998.
EKP:n neuvoston puolesta
Willem F. DUISENBERG
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LIITE IV

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 19 päivänä kesäkuuta 1998,
ulkopuolisen tilintarkastajan nimittämisestä Euroopan keskuspankkiin ja tilintarkastajan toimikauden pituudesta
(EKP/1998/NP1)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO (jäljempänä ’EKP:n neuvosto’), joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 27.1
artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

EKP:n neuvoston suosittelemien ja Euroopan unionin neuvoston hyväksymien riippumattomien ja ulkopuolisten
tilintarkastajien on tarkastettava Euroopan keskuspankin (jäljempänä ’EKP’) ja kansallisten keskuspankkien tilit.

(2)

Euroopan rahapoliittisen instituutin neuvosto päätti suositella Coopers & Lybrandia EKP:n ulkopuoliseksi tilintarkastajaksi viiden vuoden toimikaudeksi. Sopimukseen sisällytetään lauseke, jonka nojalla sopimus on mahdollista
purkaa kahden vuoden jälkeen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Coopers & Lybrandia suositellaan Euroopan unionin neuvostolle EKP:n ulkopuoliseksi tilintarkastajaksi.
2 artikla
EKP:n ulkopuolisen tilintarkastajan toimikausi on viisi vuotta. Sopimukseen sisällytetään lauseke, jonka nojalla sopimus
on mahdollista purkaa kahden vuoden jälkeen.
Tehty Frankfurt am Mainissa 19 päivänä kesäkuuta 1998.
EKP:n neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
Willem F. DUISENBERG
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LIITE V

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
tehty 1 päivänä joulukuuta 1998,
Euroopan keskuspankin tiettyjen tehtävien hoitamisesta keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille
(EKP/1998/NP15)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen jäljempänä ’perustamissopimus’) ja erityisesti sen 109 L
artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan rahapoliittisen instituutin perussäännön (jäljempänä ’ERI:n perussääntö’) ja erityisesti sen 6.1
artiklan kolmannen luetelmakohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’perussääntö’)
ja erityisesti sen 47.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

2 päivänä toukokuuta 1995 tehdyssä Euroopan rahapoliittisen instituutin neuvoston (ERI:n neuvosto) päätöksessä
nro 8/95 määrättiin, että Euroopan rahapoliittisen instituutin (ERI) on hoidettava tehtävät, joista säädetään 24
päivänä kesäkuuta 1988 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1969/88 11 artiklassa.

(2)

23 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyssä päätöksessä EKP/1998/NP2 määrättiin, että päätös nro 8/95 pysyy voimassa
ja että sitä sovelletaan edelleen kaikilta osin enintään kolmannen vaiheen ensimmäistä päivää välittömästi edeltävään päivään saakka.

(3)

Euroopan yhteisön asetuksen (ETY) N:o 1969/88 nojalla Italialle myöntämät kaksi keskipitkän ajan lainaa
erääntyvät vuonna 2000.

(4)

Euroopan keskuspankin (EKP) on edelleen jatkettava ERI:n niiden tehtävien hoitamista, jotka koskevat luotonottoja luotonantotoimenpiteitä, joilla annetaan keskipitkän ajan rahoitustukea jäsenvaltioiden maksutaseelle. Tällaisen
keskipitkän ajan rahoitustuen hallinnoimiseksi EKP:n on edelleen sovellettava päätöstä nro 8/95 kolmannen
vaiheen ensimmäisen päivän jälkeenkin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
1.
Siltä osin kuin tämän artiklan 2 kohdassa ei toisin määrätä, päätös nro 8/95, joka päätöksen EKP/1998/NP2 mukaan
pysyy voimassa ja jota sen mukaan sovelletaan edelleen kaikilta osin kolmannen vaiheen ensimmäistä päivää välittömästi
edeltävään päivään saakka, pysyy voimassa, ja sitä sovelletaan edelleen kolmannen vaiheen ensimmäisestä päivästä lähtien.
2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen nro 8/95 artikloissa käytetty käsite ’ERI’ on korvattava käsitteellä ’EKP’.
2 artikla

EKP:n johtokunta toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi.
Tehty Frankfurt am Mainissa 1 päivänä joulukuuta 1998.

EKP:n puheenjohtaja
Willem F. DUISENBERG
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Lisäys

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI
päätös nro 8/95
Euroopan yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämisen yhteydessä toteuttamien luotonotto- ja luotonanto-operaatioiden hoitamisesta
EUROOPAN RAHAPOLIITTISEN INSTITUUTIN NEUVOSTO (jäljempänä ’ERI:n neuvosto’), joka

ottaa huomioon ERI:n perussäännön 6.1 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Perussääntönsä 6.1 artiklan kolmannen luetelmakohdan mukaan ERI hoitaa järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille 24 päivänä kesäkuuta 1988 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1969/88 (1) 11 artiklassa tarkoitetut tehtävät.

(2)

ERI on luonut tarvittavan infrastruktuurin hoitaakseen nämä tehtävät itse,

ON PÄÄTTÄNYT YKSIMIELISESTI SEURAAVAA:

1 artikla
ERI hoitaa asetuksen (ETY) N:o 1969/88 11 artiklassa säädetyt tehtävät jäljempänä 2—8 artiklassa kuvatulla tavalla.
2 artikla
Euroopan yhteisön luotonotto- ja luotonanto-operaatioihin liittyvät maksut suoritetaan ERI:n yhteisön nimissä avaamien
tilien kautta.
3 artikla
Rahamäärät, joita ERI vastaanottaa Euroopan yhteisön tilille Euroopan yhteisön tekemien luotonottojärjestelyjen perusteella, siirretään samana arvopäivänä tilille, jonka vastaavan lainan saavan valtion keskuspankki on ilmoittanut.
Rahamäärät, joita ERI vastaanottaa Euroopan yhteisön tilille joko koronmaksuna tai pääoman takaisinmaksuna valtiolta,
joka on saanut lainan, tai jäsenvaltioilta, jotka osallistuvat lainan jälleenrahoitusjärjestelyihin, siirretään samana arvopäivänä tileille, jotka Euroopan yhteisön luotonottojärjestelyihin osallistuvat velkojat ovat ilmoittaneet.
Kun jäsenvaltio, joka on väliaikaisesti vapautettu kokonaan tai osittain erääntyneen maksun suorittamisesta tai osallistumisesta jälleenrahoitusjärjestelyihin, suorittaa myöhemmin maksun tai antaa osuutensa Euroopan yhteisölle, kyseiset varat
siirretään samana arvopäivänä tileille, jotka jälleenrahoitusjärjestelyihin osallistuneiden jäsenvaltioiden keskuspankit ovat
ilmoittaneet, niiden saamisten suhteellisten osuuksien mukaisesti, joita niillä on Euroopan yhteisöltä.
4 artikla
ERI avaa jokaisesta luotonotto- ja luotonanto-operaatiosta kirjanpidossaan seuraavat tilit:
1) Nostrotilin nimellä ’Saldo valuutassa: … pankin nimi: … ’, joka vastaa Euroopan yhteisön tilille saatuja varoja.
2) Vastattavaa-puolelle tilin, joka on 1 kohdassa tarkoitetun tilin vastatili.
3) Memoriaalitilin ’Yhteisön luotonotto-operaatioon liittyvät yhteisön velat’, joka jaetaan tarvittaessa alatileihin luotonottojärjestelyyn liittyvien yksittäisten velkojien mukaan.
4) Tarvittaessa memoriaalitilin ’Yhteisön luotonotto-operaation jälleenrahoittamiseen liittyvät yhteisön velat’, joka jaetaan
alatileihin yksittäisten velkojina olevien jäsenvaltioiden mukaan;
5) Memoriaalitilin ’Luotonanto-operaatioon liittyvät yhteisön saamiset’.
(1) EYVL L 178, 8.7.1988, s. 1.
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Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tilit pidetään maksusuorituksen rahayksikössä ja 3—5 kohdassa tarkoitetut tilit niitä
vastaavien sopimusten rahayksikössä.
5 artikla
ERI kirjaa tämän päätöksen 3 artiklassa kuvatut rahoitusoperaatiot niiden arvopäivänä veloittamalla tai hyvittämällä edellä
mainittuja tilejä.
6 artikla
ERI valvoo luotonotto- ja luotonantosopimuksissa koronmaksun ja pääoman takaisinmaksun osalta sovittuja eräpäiviä.
ERI ilmoittaa viisitoista työpäivää ennen kutakin eräpäivää asiasta sen valtion keskuspankille, joka on velkaa Euroopan
yhteisölle.
7 artikla
ERI ilmoittaa välittömästi Euroopan komissiolle operaatioista, joita se on toteuttanut Euroopan yhteisön lukuun.
Se osoittaa nämä tiedonantonsa Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosastolle.
8 artikla
ERI laatii kunkin kalenterivuoden lopussa Euroopan komissiolle kertomuksen rahoitusoperaatioista, joita se on toteuttanut
vuoden aikana luotonotto- ja luotonanto-operaatioiden yhteydessä. Kertomukseen liitetään laskelma luotonotto- ja
luotonanto-operaatioihin liittyvistä Euroopan yhteisön saamisista ja veloista.
9 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1995.
Tehty Frankfurt am Mainissa 2 päivänä toukokuuta 1995.
ERI:n neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. LAMFALUSSY
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LIITE VI

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS,
annettu 8 päivänä huhtikuuta 1999,
setelien liikkeeseen laskemisesta aiheutuneiden kustannusten kirjaamisesta
(EKP/1999/NP7)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’perussääntö’)
ja erityisesti sen 26 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

On asianmukaista yhdenmukaistaa setelien liikkeeseen laskemisesta aiheutuneiden kustannusten kirjaamistapa
talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alusta lähtien, jotta kansallisten keskuspankkien toteuttamista operaatioista raportoitaisiin yhdenmukaisella tavalla.

(2)

Yhdenmukaistettua kirjaamistapaa sovelletaan kustannuksiin, joita aiheutuu sekä kansallisia seteleitä että euroseteleitä liikkeeseen laskettaessa.

(3)

Tämä suositus ei vaikuta niiden päätösten pätevyyteen, joita Euroopan keskuspankin neuvosto voi tehdä perussäännön 32.4 artiklan nojalla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1 artikla
Seteleihin liittyvien kustannusten kirjaaminen
Sekä kansallisten että eurosetelien liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kustannukset suositellaan kirjattavaksi tuloslaskelmaan sitä mukaa kuin niitä laskutetaan kansallisilta keskuspankeilta tai kuin näitä kustannuksia muutoin aiheutuu
kansallisille keskuspankeille.
2 artikla
Loppusäännökset
1.
Tätä suositusta sovelletaan kaikkiin 1 artiklassa yksilöidyn kaltaisiin kustannuksiin, joita aiheutuu 1 päivästä
tammikuuta 1999 lähtien.
2.
Tämä suositus osoitetaan niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, jotka ovat ottaneet käyttöön yhteisen
rahan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.
Tehty Frankfurt am Mainissa 8 päivänä huhtikuuta 1999.

EKP:n puheenjohtaja
Willem F. DUISENBERG
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EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 10 päivänä tammikuuta 2001,
tietyistä käteisen eurorahan käyttöönottoa vuonna 2002 koskevista määräyksistä
(EKP/2001/1)
(2001/151/EY)
rantotalletuksille, tai jollakin muulla kansallisten keskuspankkien sopivaksi katsomalla tavalla.

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
(jäljempänä ’perustamissopimus’) ja erityisesti sen 106 artiklan
1 kohdan sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja
Euroopan
keskuspankin
perussäännön
(jäljempänä
’perussääntö’) 16 ja 26.4 artiklan,

(8)

Vakuutuksia tai muita tarkoituksenmukaisia keinoja on
käytettävä ainakin vahinkoon, varkauteen tai ryöstöön
liittyvien riskien kattamiseksi niin kauan kuin kansallisella keskuspankilla säilyy omistusoikeus ennakkoon
jaettuihin seteleihin ja kolikoihin. Ennakkoon jaettujen
euroseteleiden ennenaikaiseen yleiseen käyttöön liittyvä
riski voidaan kattaa sakkolausekkeiden, tarkastusten sekä
tilintarkastusten avulla, jolloin näiden tarkastusten
ainoana tarkoituksena on ennakkoon jaettujen setelien
säilyttämistä koskeva tarkistus.

(9)

Euroseteleiden ennakkojakelu on logistinen toimenpide,
jonka tarkoituksena on käteisen eurorahan käyttöönottoa koskevien, pääasiallisesti kansallisten keskuspankkien vastuulla olevien kansallisten suunnitelmien täytäntöönpanon helpottaminen. Kansalliset keskuspankit
noudattavat käteisen eurorahan sujuvan käyttöönoton
varmistamiseksi joustavaa lähestymistapaa näiden suuntaviivojen täytäntöönpanossa, ne ottavat huomioon
kansallisen käytännön ja pyrkivät minimoimaan luottolaitossektorille asetettavat velvollisuudet.

(10)

On todettava, että vaikka eurokolikoiden liikkeeseenlaskua koskeva ensisijainen toimivalta kuuluu rahaliittoon osallistuville jäsenvaltioille, kansallisilla keskuspankeilla on olennainen tehtävä eurokolikoiden jakelussa.
Sen vuoksi näiden suuntaviivojen eurokolikoita koskevat
määräykset ovat täydentäviä, ja kansalliset keskuspankit
soveltavat niitä ainoastaan toimivaltaisten kansallisten
viranomaisten antamien säädösten puitteissa.

(11)

Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaisesti EKP:n
suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 974/98 (1) 10
artiklan mukaisesti ’EKP ja osallistuvien jäsenvaltioiden
keskuspankit laskevat liikkeeseen euromääräiset setelit’ 1
päivästä tammikuuta 2002 lukien.

(2)

Euroseteleiden ennakkojakelu tietyille keskeisille ryhmille
ennen 1 päivää tammikuuta 2002 helpottaa euron käyttöönottoon liittyvää logistista kuormitusta ja vähentää
osaltaan rinnakkaiskäytön aiheuttamia kustannuksia siirtymäkauden jälkeen.

(3)

Euroseteleiden ennakkojakelu ei saa johtaa euroseteleiden ennenaikaiseen yleiseen liikkeeseenlaskuun, koska
eurosetelit eivät ole laillinen maksuväline ennen 1 päivää
tammikuuta 2002. Sen vuoksi on noudatettava tiettyjä
rajoituksia, jottei euroseteleitä lasketa liikkeeseen ennen
1 päivää tammikuuta 2002.

(4)

(5)

(6)

(7)

Euroseteleiden ennakkojakelu luottolaitoksille tai niiden
valtuuttamille edustajille ja edelleenjakelu muille organisaatioille voidaan aloittaa vain, mikäli rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansallinen keskuspankki on
antanut jakelua koskevat säännöt tai kansallinen keskuspankki ja luottolaitokset ovat varautuneet jakeluun sopimusjärjestelyin.
Eurosetelit kirjataan ennen 1 päivää tammikuuta 2002
taseen ulkopuolisiin eriin nimellisarvostaan, koska
asetuksen (EY) N:o 974/98 10 artiklan perusteella on
oikeudellisesti varmaa, että kyseisistä seteleistä tulee laillisia maksuvälineitä 1 päivänä tammikuuta 2002.
Ennakkojakelussa toimitettavat setelit veloitetaan näissä
suuntaviivoissa määritettyinä päivinä ja näissä suuntaviivoissa esitetyn veloitusmallin mukaisesti; veloitusmallissa
otetaan huomioon lisäkäteisvarat, jotka aiheutuvat
käteisen eurorahan käyttöönotosta vuonna 2002.
Ennakkojakeluun liittyvät luottoriskit katetaan asianmukaisin toimenpitein. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla
esimerkiksi omistusoikeuden pidättäminen tai vakuus,
joka annetaan arvopapereina tarkoituksenmukaisin
järjestelyin tai käteistalletuksena vakuustilille, jolle
maksetaan samansuuruista korkoa kuin vähimmäisva-

(1) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1.

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:
I LUKU
YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla
Määritelmät
Näissä suuntaviivoissa:
— ’arvokuljetusyrityksillä’ tarkoitetaan yhteisöjä, jotka tarjoavat luottolaitoksille seteleiden ja kolikoiden kuljetus-,
varastointi- ja käsittelypalveluja,

24.2.2001

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

— ’luottolaitoksilla’ tarkoitetaan eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 31 päivänä elokuuta 2000
annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 (1) mukaisesti rahapoliittisiin operaatioihin vastapuoliksi hyväksyttäviä
laitoksia,
— ’eurojärjestelmällä’ tarkoitetaan rahaliittoon osallistuvien
jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja ja EKP:tä,
— ’euroalueella’ tarkoitetaan rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden aluetta,
— ’ennakkojakelulla’ tarkoitetaan euroseteleiden ja -kolikoiden
toimitusta 1 päivän syyskuuta 2001 ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä aikana kansallisesta keskuspankista
luottolaitoksille tai niiden valtuuttamille edustajille kansallisen keskuspankin antamien sääntöjen tai kansallisen
keskuspankin ja luottolaitosten tekemien sopimusjärjestelyjen mukaisesti,
— ’kansallisella keskuspankilla’ tarkoitetaan rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansallista keskuspankkia,
— ’rahaliittoon osallistuvilla jäsenvaltioilla’ tarkoitetaan
Belgiaa, Saksaa, Kreikkaa, Espanjaa, Ranskaa, Irlantia, Italiaa,
Luxemburgia, Alankomaita, Itävaltaa, Portugalia ja Suomea,
— ’edelleenjakelulla’ tarkoitetaan euroseteleiden ja -kolikoiden
toimitusta 1 päivän syyskuuta 2001 ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä aikana luottolaitoksista tai niiden
valtuuttamilta edustajilta kolmansille osapuolille luottolaitosten tai niiden valtuuttamien edustajien ja kyseisten
kolmansien osapuolten tekemien sopimusten mukaisesti.

II LUKU
ENNAKKOJAKELU

L 55/81
3 artikla
Jakelu

1.
Kansallinen keskuspankki voi aloittaa ennakkojakelun
luottolaitoksille tai niiden valtuuttamille edustajille 1 päivänä
syyskuuta 2001.
2.
Kansallisen keskuspankin on velvoitettava luottolaitokset
ja niiden valtuuttamat edustajat säilyttämään ennakkojakelussa
toimitettavat eurosetelit ja -kolikot turvallisesti.
3.
Ellei näissä suuntaviivoissa toisin määrätä, kansallisen
keskuspankin on kiellettävä luottolaitoksia ja niiden valtuuttamia edustajia luovuttamasta edellä mainitun mukaisesti toimitettuja euroseteleitä ennen 1 päivää tammikuuta 2002 kello
00.00 paikallista aikaa.
4 artikla
Ennakkoon jaettavien euroseteleiden omistusoikeus
1.
Ennakkoon jaettavien euroseteleiden omistusoikeus säilyy
kansallisella keskuspankilla 1 päivään tammikuuta 2002 kello
00.00 (paikallista aikaa) asti.
2.
Mikäli kansallinen keskuspankki katsoo, että omistusoikeuden pidättämistä koskevat järjestelyt eivät ole oikeudellisesti
toteutettavissa tai oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisia, 11
artiklassa määriteltyjä vakuuskelpoisia arvopapereita voidaan
antaa vakuudeksi turvaamaan kansallisen keskuspankin
oikeudet ennakkoon jaettaviin euroseteleihin. Tällaisia arvopapereita voidaan myös antaa vakuudeksi rinnakkain omistusoikeuden pidättämistä koskevien järjestelyjen kanssa.

2 artikla
Hyväksyttävät vastapuolet
1.
Kansallisella keskuspankilla on oikeus jakaa euroseteleitä
ja -kolikoita ennakkoon luottolaitoksille.
2.
Kansallinen keskuspankki voi antaa luottolaitoksille luvan
valtuuttaa arvokuljetusyrityksiä tai Suomessa toimivan Automatian kaltaisia yhteisöjä, joilla on tili kansallisessa keskuspankissa, toimimaan ennakkojakelussa kyseisten luottolaitosten
puolesta niiden valtuuttamina edustajina.
3.
Kansallisella keskuspankilla on oikeus jakaa euroseteleitä
ja -kolikoita ennakkoon luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 20 päivänä maaliskuuta 2000
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/
12/EY (2), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2000/
28/EY (3), 2 artiklan 3 kohdan toisessa luetelmakohdassa mainituille laitoksille, jotka tarjoavat talletuspalveluita yksityishenkilöille.
4.
Kansallinen keskuspankki voi antaa postikonttoreille,
joilla on tili kansallisessa keskuspankissa, luvan vastaanottaa
ennakkoon jaettavia euroseteleitä ja -kolikoita.
(1) EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1.
(2) EYVL L 126, 26.5.2000, s. 1.
(3) EYVL L 275, 27.10.2000, s. 37.

5 artikla
Riskien kattaminen euroseteleihin ja -kolikoihin kohdistuvan vahingon, varkauden ja ryöstön varalta
Kansallinen keskuspankki varmistaa, että luottolaitokset tai
niiden valtuuttamat edustajat kattavat kansallisen keskuspankin
omistuksessa säilyviin seteleihin ja kolikoihin kohdistuvaa,
ainakin vahinkoa, varkautta tai ryöstöä koskevat riskit vakuutuksilla tai muilla tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä. Ennakkojakelua koskevissa ehdoissa ei määrätä luottolaitosten tai
niiden valtuuttamien edustajien omasta riskistä, joka jää niiden
vastuulle.
6 artikla
Ennenaikaisen yleisen käytön estäminen
Sen varmistamiseksi, että luottolaitokset tai niiden valtuuttamat
edustajat täyttävät velvoitteensa ennakkoon jaettujen euroseteleiden ennenaikaisen yleisen käytön estämiseksi, kansallinen
keskuspankki voi edellyttää, että ennakkojakelua varten annetuissa säännöissä on tai sopimuksiin sisällytetään määräykset
tilintarkastuksista ja tarkastuksista, jolloin näiden tarkastusten
ainoana tarkoituksena on ennakkoon jaettujen setelien säilyttämistä koskeva tarkistus.
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7 artikla
Sopimussakko tai sääntöihin, perustuva maksuseuraamus
Mikäli luottolaitokset tai niiden valtuuttamat edustajat rikkovat
velvoitteitaan esimerkiksi laskemalla euroseteleitä liikkeeseen tai
edistämällä niiden liikkeeseenlaskua ennen 1 päivää tammikuuta 2002, niiden katsotaan vahingoittavan eurojärjestelmän
tavoitetta ottaa käteinen euroraha käyttöön sujuvasti ja niiden
on maksettava kansallisen keskuspankin vaatima sopimussakko
tai kansallisen keskuspankin antamaan sääntöön perustuva
seuraamus aiheuttamansa vahingon suuruuden mukaan.
Kansallinen keskuspankki ei vaadi tällaisen sakon tai seuraamuksen maksamista, mikäli kyseinen rahaliittoon osallistuva
jäsenvaltio on antanut vastaavat säädökset.
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kansallisessa keskuspankissa
käytännön mukaisesti.

oleville

tileille

10 artikla
Luottoriskien kattaminen
Jäljempänä 11 artiklassa määritellyt vakuuskelpoiset arvopaperit on toimitettava kansalliselle keskuspankille vuoden 2001
viimeisen pankkipäivän loppuun mennessä ennakkoon viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001 jaettujen seteleiden ja kolikoiden vakuudeksi. Jäljempänä 11 artiklan 1 kohdassa mainitut
arvopaperit toimitetaan tarkoituksenmukaisia järjestelyin suuntaviivojen EKP/2000/7 mukaisesti. Kansallinen keskuspankki
pitää riittävät vakuudet siihen asti kun ne velvoitteet, joita
varten vakuudet on asetettu, täytetään.

8 artikla

11 artikla

EKPJ:tä koskeva tietojen antaminen

Vakuuskelpoiset arvopaperit

EKPJ:n/eurojärjestelmän konsolidoidun viikkotaseen laatimista
varten
a) kansallisen keskuspankin on kirjattava ennakkoon jaettavien
euroseteleiden ja -kolikoiden määrä nimellisarvostaan taseen
ulkopuolisiin eriin 1 päivän syyskuuta 2001 ja 31 päivän
joulukuuta 2001 välisenä aikana. Euroseteleitä ja -kolikoita
käsitellään 1 päivästä tammikuuta 2002 lähtien tase-erinä ja
niiden tosiasiallinen kirjaus on tehtävä vuoden 2002 ensimmäisenä pankkipäivänä;
b) ennakkoon jaettujen seteleiden kokonaissumma on kirjattava 1 päivästä tammikuuta 2002 lähtien ”Liikkeessä olevat
setelit” -erään ja tosiasiallinen kirjaus on tehtävä vuoden
2002 ensimmäisenä pankkipäivänä. Ennakkoon jaettavien
seteleiden kokonaissumman ja luottolaitosten tai niiden
valtuuttamien edustajien kansallisessa keskuspankissa olevilta tileiltä veloitettujen seteleiden määrän erotusta kohdellaan vakuudellisena korottomana lainana, joka maksetaan
takaisin 9 artiklan määräysten mukaisesti.
9 artikla
Veloitus ja hyvitys
1.
Luottolaitoksille tai niiden valtuuttamille edustajille
ennakkoon jaettavat eurosetelit ja -kolikot veloitetaan nimellisarvostaan luottolaitosten ja niiden valtuuttamien edustajien
kansallisessa keskuspankissa olevilta tileiltä seuraavan ”lineaarisen veloitusmallin” mukaisesti: kolmasosa ennakkoon jaetusta
kokonaismäärästä 2 päivänä tammikuuta 2002, kolmasosa 23
päivänä tammikuuta 2002 ja kolmasosa 30 päivänä tammikuuta 2002.
2.
Eurosetelit ja kolikot, jotka toimitetaan luottolaitoksille
tai niiden valtuuttamille edustajille 1 päivästä tammikuuta
2002 lähtien, veloitetaan luottolaitosten tai niiden valtuuttamien edustajien kansallisessa keskuspankissa olevilta tileiltä
vallitsevan käytännön mukaisesti; eurosetelit ja kolikot, jotka
luottolaitokset tai niiden valtuuttamat edustajat palauttavat 1
päivästä tammikuuta 2002 lähtien, hyvitetään luottolaitosten
tai niiden valtuuttamien edustajien kansallisessa keskuspankissa
oleville tileille vallitsevan käytännön mukaisesti.
3.
Luottolaitosten tai niiden valtuuttamien edustajien palauttamat kansallisten valuuttojen määräiset setelit ja kolikot hyvitetään luottolaitosten tai niiden valtuuttamien edustajien

vallitsevan

1.
Kaikkia arvopapereita, jotka katsotaan vakuuskelpoisiksi
eurojärjestelmän luotto-operaatioissa suuntaviivojen EKP/2000/
7 mukaisesti, tai muita arvopapereita, jotka EKP:n neuvosto
hyväksyy kansallisen keskuspankin esityksestä, voidaan käyttää
vakuutena ennakkojakelun, edelleenjakelun yhteydessä.
2.
Vakuustilille tehtyä käteistalletusta, jolle maksetaan
samansuuruista korkoa kuin vähimmäisvarantotalletuksille, tai
jossain muussa kansallisen keskuspankin sopivana pitämässä
muodossa toimitettavan käteisrahaa voidaan myös käyttää
vakuutena.
12 artikla
Tilastointi
Sovellettaessa rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 1
päivänä joulukuuta 1998 annettua Euroopan keskuspankin
asetusta (EY) N:o 2819/98 (1), sellaisena kuin se on muutettuna
31 päivänä elokuuta 2000 annetulla Euroopan keskuspankin
asetuksella (EY) N:o 1921/2000 (2), kansallisen keskuspankin
on varmistettava, että rahalaitokset eivät kirjaa ennakkoon jaettaviin seteleihin ja kolikoihin liittyviä eriä ja transaktioita taseeseen 1 päivään syyskuuta 2001 ja 31 päivään joulukuuta 2001
välisenä aikana.
13 artikla
Jakelu euroalueella sijaitseviin sivukonttoreihin
Kansallisen keskuspankin on annettava luottolaitoksille tai
niiden valtuuttamille edustajille lupa jakaa ennakkoon, jaettavia
seteleitä näiden suuntaviivojen määräyksien mukaisesti niiden
euroalueella sijaitseviin sivukonttoreihin 1 päivästä syyskuuta
2001 lähtien.
14 artikla
Jakelu euroalueen ulkopuolella sijaitseviin sivukonttoreihin tai pääkonttoriin
Kansallisen keskuspankin on annettava luottolaitoksille tai
niiden valtuuttamille edustajille lupa jakaa ennakkoon jaettavia
seteleitä 1 päivästä joulukuuta 2001 lähtien niiden euroalueen
ulkopuolella sijaitseviin sivukonttoreihin tai pääkonttoriin
näiden suuntaviivojen määräyksien, erityisesti riittävän
vakuuden antamista koskevan 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
(1) EYVL L 356, 30.12.1998, s. 7.
(2) EYVL L 229, 9.9.2000, s. 34.
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III LUKU

18 artikla

EDELLEENJAKELU

Edelleenjakelu euroalueen ulkopuolelle

15 artikla
Jakeluehdot
1.
Kansallisen keskuspankin on annettava luottolaitoksille
tai niiden valtuuttamille edustajille lupa toimittaa ennakkoon
jaettavia euroseteleitä ja -kolikoita edelleen kolmansille osapuolille 1 päivään syyskuuta 2001 ja 31 päivään joulukuuta 2001
välisenä aikana. Luottolaitosten tai niiden valtuuttamien edustajien on suoritettava edelleenjakelu omalla vastuullaan, ja jakeluun sovelletaan kansallisen keskuspankin näiden suuntaviivojen mukaisesti asettamia ehtoja.
2.
Kansallinen keskuspankki voi velvoittaa luottolaitokset tai
niiden valtuuttamat edustajat raportoimaan edelleenjakelusta.
3.
Kansallisen keskuspankin on edellytettävä, että luottolaitokset tai niiden valtuuttamat edustajat määräävät edelleenjakeluun liittyvissä järjestelyissään erityisesti, että

1.
Lukuun ottamatta 2 kohdassa määrättyä, kansallisen
keskuspankin on kiellettävä luottolaitoksia ja niiden valtuuttamia edustajia toimittamasta ennakkoon jaettuja euroseteleitä
ja -kolikoita edelleen euroalueen ulkopuolella sijaitsevalle
kolmanselle osapuolille, mukaan lukien vähittäiskaupat.
2.
Kansallisten keskuspankkien on sallittava edelleenjakelu i)
direktiivin 2000/12/EY 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan
mukaiselle luottolaitoksille, jotka sijaitsevat euroalueen ulkopuolella ja jotka ovat sellaisten luottolaitosten, joiden päätoimipaikka sijaitsee euroalueella, tytäryhtiöitä sekä ii) muille luottolaitoksille, joilla ei ole kotipaikkaa tai pääkonttoria euroalueella,
seuraavin ehdoin:
a) edelleenjakelu aloitetaan 1 päivänä joulukuuta 2001;
b) tämän III luvun määräyksiä noudatetaan;
c) edellä tämän kohdan i) ja ii) alakohdassa mainittuja
yhteisöjä kielletään toimittamasta euroseteleitä ja -kolikoita
edelleen millekään kolmansille osapuolille.
IV LUKU

a) kolmannet osapuolet, jotka vastaanottavat euroseteleitä
edellä mainitun nojalla, eivät luovuta niitä millään tavalla
ennen 1 päivää tammikuuta 2002 kello 00.00 paikallista
aikaa;

LOPPUMÄÄRÄYKSET

b) kolmannet osapuolet, jotka vastaanottavat edelleen jaettavaa
seteleitä, säilyttävät ne turvallisesti;

Tarkistus

19 artikla

c) mikäli edelleenjakelussa toimitettavia seteleitä vastaanottavat
kolmannet osapuolet rikkovat velvoitteitaan, niiden on
maksettava sopimussakko, ellei kansallisessa lainsäädännössä ole säädetty vastaavasta suojasta.

Kansallisen keskuspankin on toimitettava viimeistään 2 päivänä
maaliskuuta 2001 EKP:lle näiden suuntaviivojen noudattamiseksi antamansa säännöt ja tekemänsä sopimukset.

16 artikla

Loppumääräykset

Yleisen käytön kieltäminen

1.
Näitä suuntaviivoja ei sovelleta euroseteleiden ja -kolikoiden toimitukseen kansallisista keskuspankeista muihin euroalueen ulkopuolella sijaitseviin keskuspankkeihin.

Kansallisen keskuspankin on kiellettävä luottolaitoksia ja niiden
valtuuttamia edustajia ryhtymästä mihinkään euroseteleiden
edelleenjakeluun liittyviin järjestelyihin, jotka johtaisivat euroseteleiden ennenaikaiseen yleiseen liikkeeseenlaskuun.

20 artikla

17 artikla

2.
On suositeltavaa, että kansalliset keskuspankit soveltavat
näiden suuntaviivojen eurokolikoita koskevia määräyksiä, ellei
kunkin kansallisen keskuspankin ja maan valtiovarainministeriön suhdetta koskevissa kansallisissa säännöksissä toisin
säädetä.

Luottoriskien kattaminen

3.
Nämä suuntaviivat osoitetaan rahaliittoon osallistuvien
jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

Edelleenjakelussa toimitettavien seteleiden ja kolikoiden kokonaissumman vakuudeksi on kansalliselle keskuspankille annettava 11 artiklassa määriteltyjä vakuuskelpoisia arvopapereita
siitä ajankohdasta lähtien, kun setelit ja kolikot jaetaan edelleen,
mikäli tällaisia arvopapereita ei ole annettu vakuudeksi 4
artiklan 2 kohdan mukaisesti; vakuudet palautetaan, kun
velvoitteet, joita varten vakuudet on asetettu, täytetään. Edellä
11 artiklan 1 kohdassa mainitut arvopaperit on toimitettava
tarkoituksenmukaisen järjestelyin suuntaviivojen EKP/2000/7
mukaisesti.

4.
Nämä suuntaviivat julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tehty Frankfurt am Mainissa 10 päivänä tammikuuta 2001.
EKP:n neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
Willem F. DUISENBERG

