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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 826/2012,
annettu 29 päivänä kesäkuuta 2012,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 täydentämisestä nettomääräisiin
lyhyisiin
positioihin
liittyviä
ilmoitusja
julkistamisvaatimuksia,
Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaiselle nettomääräisistä lyhyistä positioista annettavia yksityiskohtaisia
tietoja sekä poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien osakkeiden määrittämiseen käytettävän vaihdon
laskentamenetelmää koskevien teknisten sääntelystandardien osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(2)

Osakkeita, valtionlainaa ja kattamattomia valtionlainan
luottoriskinvaihtosopimuksia koskevista nettomääräisistä
lyhyistä positioista annettavien ilmoitusten ja osakkeita
koskevien merkittävien nettomääräisten lyhyiden positioi
den julkistamisen osalta olisi täsmennettävä yhdenmukai
set säännöt yksityiskohtaisista tiedoista, mukaan lukien
ilmoituksessa käytettävä yhtenäinen standardi, jotta voi
daan varmistaa ilmoitusvaatimusten yhdenmukainen so
veltaminen koko unionissa, tehostaa raportointiprosessia
ja antaa yleisölle vertailukelpoisia tietoja.

(3)

Positioiden haltijoiden asianmukaisen tunnistamisen var
mistamiseksi ilmoituksessa olisi oltava mahdollinen tun
nus, jolla voidaan täydentää position haltijan nimeä. En
nen yhteisen, vakaan ja yleisesti tunnustetun maailman
laajuisen Legal Entity Identifier -järjestelmän saatavilletu
loa on tarpeen käyttää joillakin positioiden haltijoilla
mahdollisesti olevia nykyisiä tunnuksia, kuten kansainvä
listä pankkikoodia (BIC-koodi).

(4)

Jotta EAMV voi hoitaa tämän asetuksen sekä Euroopan
valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinavi
ranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta
2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) mukaiset tehtävänsä, toi
mivaltaisten viranomaisten olisi annettava sille neljännes
vuosittain tietoja ilmoituksista, jotka annetaan osakkeita,
valtionlainaa ja kattamattomia valtionlainan luottoriskin
vaihtosopimuksia koskevista nettomääräisistä lyhyistä po
sitioista, sekä sen pyynnöstä lisätietoja nettomääräisistä
lyhyistä positioista.

(5)

Jotta kyseisiä tietoja voidaan käyttää tehokkaasti erityi
sesti finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaih
tosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä 14 päivänä maaliskuuta
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 236/2012 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 5 kohdan,
11 artiklan 3 kohdan ja 16 artiklan 3 kohdan,

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tämän asetuksen tarkoituksena on laatia yhtenäinen jär
jestelmä niiden ilmoitusten ja tietojen toimittamiseksi,
joita sijoittajat antavat kansallisille toimivaltaisille viran
omaisille tai kyseiset toimivaltaiset viranomaiset Euroo
pan
arvopaperimarkkinaviranomaiselle,
jäljempänä
’EAMV’. Koska poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien
osakkeiden määrittämiseksi suoritettava vaihdon laskenta
on myös tiiviisti sidoksissa sellaisia osakkeita koskevien
tietojen antamiseen, joiden pääasiallinen markkinapaikka
sijaitsee unionissa, kyseinen vaihdon laskenta olisi myös
sisällytettävä tämän asetuksen soveltamisalaan. Jotta var
mistettaisiin, että tällaiset säännökset, joiden pitäisi tulla
voimaan samaan aikaan, ovat yhdenmukaisia, ja jotta
asianomaisten velvoitteiden soveltamisalaan kuuluvien
henkilöiden olisi helpompi saada näistä säännöksistä kat
tava käsitys ja jotta heillä olisi yhtäläinen mahdollisuus
tutustua niihin, on suotavaa, että kaikki asetuksessa (EU)
N:o 236/2012 edellytetyt tekniset sääntelystandardit si
sällytetään yhteen asetukseen.

(1) EUVL L 86, 24.3.2012, s. 1.

(2) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.
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eheyden sekä unionin rahoitusjärjestelmän vakauden var
mistamiseen, neljännesvuosittaiset tiedot olisi standardoi
tava, niiden olisi oltava ajallisesti vakaita ja riittävän hie
nojakoisia ja ne olisi kerättävä yhteen päivittäin, jotta
EAMV voi käsitellä, tutkia ja analysoida niitä.
(6)

(7)

(8)

(9)

EAMV ei pysty ennakolta määrittämään, mitä erityisiä
tietoja se saattaa vaatia toimivaltaiselta viranomaiselta,
sillä kyseiset tiedot voidaan määrittää vain tapauskohtai
sesti ja ne saattavat sisältää erilaisia yksittäisiä tai yhdis
teltyjä syötteitä nettomääräisistä lyhyistä positioista tai
luottoriskinvaihtosopimuksia koskevista kattamattomista
positioista. Olisi kuitenkin tärkeää vahvistaa tässä yhtey
dessä annettavat yleiset tiedot.
Sekä unionissa että unionin ulkopuolisissa markkinapai
koissa kertyvän vaihdon laskemiseksi osakkeen pääasial
lisen markkinapaikan määritystä varten kunkin asian
omaisen toimivaltaisen viranomaisen olisi määritettävä
asianmukaiset tietolähteet tiettyä osaketta koskevan kau
pankäynnin yksilöintiä ja arviointia varten. Unionissa ei
ole tällä hetkellä yhdenmukaistettuja vaatimuksia sellai
sista liiketoimista annettavia ilmoituksia varten, jotka kos
kevat osakkeita, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi
vain monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, eikä
kansainvälisiä standardeja markkinapaikoissa kaupattavia
yksittäisiä osakkeita koskeville kaupankäyntitilastoille,
joista nähtäisiin merkitykselliset erot. Tämän vuoksi toi
mivaltaisille viranomaisille on tarpeen jättää jonkin ver
ran joustovaraa kyseisen laskelman suorittamista varten.
Johdonmukaisuuden varmistamiseksi tätä asetusta ja ase
tusta (EU) N:o 236/2012 olisi sovellettava samasta päi
västä. Jotta luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä
olisi kuitenkin riittävästi aikaa käsitellä luetteloa osakkeis
ta, jotka ovat saaneet poikkeuksen asetuksen (EU) N:o
236/2012 16 artiklan nojalla, kyseinen luettelo olisi laa
dittava ja julkistettava sen jälkeen EAMV:n verkkosivus
tolla riittävän ajoissa ennen asetuksen (EU) N:o 236/2012
soveltamisen alkamista. Sen vuoksi osakkeen pääasiallisen
markkinapaikan määrityksessä käytettävän vaihdon las
kentamenetelmää olisi sovellettava tämän asetuksen voi
maantulopäivästä.
Koska asetuksessa (EU) N:o 236/2012 todetaan, että si
tovat tekniset standardit olisi hyväksyttävä ennen kuin
mainittua asetusta voidaan soveltaa hyödyllisellä tavalla,
ja koska on olennaista täsmentää edellytetyt muut kuin
keskeiset osat ennen 1 päivää marraskuuta 2012, jotta
markkinatoimijoiden olisi helpompi noudattaa kyseistä
asetusta ja toimivaltaisten viranomaisten olisi helpompi
valvoa mainitun asetuksen täytäntöönpanoa, on tarpeen,
että tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu.

(10)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luon
noksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.

(11)

EAMV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen niistä
teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä
asetus perustuu, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä
kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuk
sen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklan mukaisesti peruste
tulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

18.9.2012

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
I LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla
Kohde
Tässä asetuksessa vahvistetaan tekniset sääntelystandardit, joissa
määritetään seuraavat:
a) nettomääräisiä lyhyitä positioita koskevat yksityiskohtaiset
tiedot, jotka luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on
toimitettava toimivaltaisille viranomaisille ja julkistettava ase
tuksen (EU) N:o 236/2012 9 artiklan 5 kohdan nojalla;
b) yksityiskohtaiset tiedot, jotka toimivaltaisen viranomaisen on
toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle,
jäljempänä ’EAMV’, asetuksen (EU) N:o 236/2012 11 artiklan
3 kohdan nojalla;
c) osakkeen pääasiallisen markkinapaikan määrityksessä asetuk
sen (EU) N:o 236/2012 16 artiklan 3 kohdan nojalla käy
tettävän vaihdon laskentamenetelmä.
II LUKU
NETTOMÄÄRÄISIÄ
LYHYITÄ
POSITIOITA
KOSKEVAT
YKSITYISKOHTAISET TIEDOT, JOTKA ON ILMOITETTAVA JA
ANNETTAVA
[ASETUKSEN (EU) N:o 236/2012 9 ARTIKLA]

2 artikla
Osakkeita, valtionlainaa ja kattamattomia valtionlainan
luottoriskinvaihtosopimuksia koskevien nettomääräisten
lyhyiden
positioiden
ilmoittaminen
toimivaltaisille
viranomaisille
1.
Asetuksen (EU) N:o 236/2012 5 artiklan 1 kohdan, 7 ar
tiklan 1 kohdan tai 8 artiklan nojalla annetun ilmoituksen on
sisällettävä tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 1
määritetyt tiedot.
Ilmoitus on tehtävä käyttäen asianomaisen toimivaltaisen viran
omaisen antamaa lomaketta, jonka on oltava liitteessä II vahvis
tetussa muodossa.
2.
Jos toimivaltaisella viranomaisella on käytettävissään tur
valliset järjestelmät, joiden avulla se voi tunnistaa varmuudella
ilmoituksen tekevän henkilön ja position haltijan, mukaan lu
kien kaikki liitteessä I olevassa taulukossa 1 olevissa kentissä
1–7 olevat tiedot, vastaavat kentät voidaan jättää ilmoituslomak
keessa tyhjiksi.
3.
Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, jonka antama 1
kohdassa tarkoitettu ilmoitus on virheellinen, on lähetettävä
virheen havaittuaan asianomaiselle toimivaltaiselle viranomai
selle peruutus.
Peruutus on tehtävä kyseisen toimivaltaisen viranomaisen anta
malla lomakkeella, jonka on oltava liitteessä III vahvistetussa
muodossa.
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Asianomaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on tar
vittaessa annettava 1 ja 2 kohdan mukainen uusi ilmoitus.
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IV LUKU
OSAKKEEN PÄÄASIALLISEN MARKKINAPAIKAN
MÄÄRITYKSESSÄ KÄYTETTÄVÄN VAIHDON
LASKENTAMENETELMÄ

3 artikla

[ASETUKSEN (EU) N:o 236/2012 16 ARTIKLA]

Osakkeita koskevista nettomääräisistä lyhyistä positioista
annettavien tietojen julkistaminen

6 artikla

Kaikkien tietojen, jotka julkistetaan asetuksen (EU) N:o
236/2012 6 artiklan 1 kohdan mukaisen julkistamista koskevan
kynnysarvon saavuttavista tai kynnysarvon saavutettuaan sen
alle laskevista nettomääräisistä lyhyistä positioista, on sisällettävä
tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 2 vahvistetut
tiedot.

Osakkeen

pääasiallisen markkinapaikan määrityksessä
käytettävän vaihdon laskenta

1.
Laskiessaan vaihtoa asetuksen (EU) N:o 236/2012 16 ar
tiklan nojalla asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on käy
tettävä parhaita saatavilla olevia tietoja, joita voivat olla seura
avat:
a) julkisesti saatavilla olevat tiedot;

III LUKU
EAMV:LLE ANNETTAVAT YKSITYISKOHTAISET TIEDOT
NETTOMÄÄRÄISISTÄ LYHYISTÄ POSITIOISTA
[ASETUKSEN (EU) N:o 236/2012 11 ARTIKLA]

4 artikla
Säännöllisesti annettavat tiedot
Toimivaltaisten viranomaisten on annettava asetuksen (EU) N:o
236/2012 11 artiklan 1 kohdan nojalla EAMV:lle neljännesvuo
sittain seuraavat tiedot:

b) Euroopan
parlamentin
ja
neuvoston
direktiivin
2004/39/EY (1) 25 artiklan 3 kohdan nojalla saadut tiedot
liiketoimista;
c) niiltä markkinapaikoilta saadut tiedot, joissa kyseisellä osak
keella käydään kauppaa;
d) toisen toimivaltaisen viranomaisen, mukaan lukien kolman
nen maan toimivaltainen viranomainen, antamat tiedot;
e) kyseisen osakkeen liikkeeseenlaskijan antamat tiedot;
f) muilta kolmansilta, mukaan lukien tiedontuottajat, saadut
tiedot.

a) päivittäin yhteen kerätyt tiedot kutakin asianomaisen toimi
valtaisen viranomaisen yksilöimässä pääasiallisessa kansallis
essa osakeindeksissä olevaa yksittäistä osaketta koskevista
nettomääräisistä lyhyistä positioista;

2.
Määrittäessään, mitkä ovat parhaita saatavilla olevia tietoja,
asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava siinä
määrin kuin se on kohtuudella mahdollista, että:

b) vuosineljänneksen lopussa yhteen kerätyt tiedot kutakin sel
laista yksittäistä osaketta koskevista nettomääräisistä lyhyistä
positioista, joka ei ole a alakohdassa tarkoitetussa indeksissä;

b) tiedot kattavat kaikki pörssipäivät kyseisen jakson aikana
riippumatta siitä, käytiinkö osakkeella kauppaa kaikkina
pörssipäivinä;

a) se käyttää ensisijaisesti julkisesti saatavilla olevia tietoja mui
den tietolähteiden sijaan;

c) saadut ja laskelmiin sisällytetyt liiketoimet lasketaan ainoas
taan kerran;
c) päivittäin yhteen kerätyt tiedot kutakin valtion joukkolainan
liikkeeseenlaskijaa koskevista nettomääräisistä lyhyistä positi
oista;

d) markkinapaikan kautta ilmoitettuja mutta sen ulkopuolella
suoritettuja liiketoimia ei oteta huomioon laskennassa.

d) tarvittaessa päivittäin yhteen kerätyt tiedot valtion joukkolai
nan liikkeeseenlaskijan luottoriskinvaihtosopimuksia koske
vista kattamattomista positioista.

3.
Osakkeesta markkinapaikassa kertynyt vaihto on katsot
tava nollaksi, jos osaketta ei enää oteta julkisen kaupankäynnin
kohteeksi kyseisessä markkinapaikassa, vaikka osake olisi otettu
julkisen kaupankäynnin kohteeksi markkinapaikassa asianomai
sen laskentajakson aikana.
V LUKU

5 artikla
Pyynnöstä annettavat tiedot
Tietojen, jotka asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on toi
mitettava tapauskohtaisesti asetuksen (EU) N:o 236/2012 11 ar
tiklan 2 kohdan nojalla, on sisällettävä kaikki EAMV:n määrit
tämät pyydetyt tiedot, joita toimivaltainen viranomainen ei ole
toimittanut aiemmin tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti.

LOPPUSÄÄNNÖKSET

7 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
(1) EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.
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Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2012, lukuun ottamatta 6 artiklaa, jota sovelletaan ensimmäisessä
kohdassa tarkoitetusta päivästä.

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

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2012.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE I
TAULUKKO 1
Ilmoituksissa käytettävä luettelo kentistä (2 artikla)
Kentän tunniste

Kuvaus

Luonnolliset henkilöt: etu- ja sukunimi

1. Position haltija

Oikeushenkilöt: täydellinen nimi, mukaan lukien oikeudellinen muoto rekiste
rissä, johon se on mahdollisesti merkitty
2. Oikeushenkilön tunnistuskoodi

Kansainvälinen pankkikoodi (BIC-koodi), jos saatavilla

3. Position haltijan osoite

Täydellinen osoite (esim. lähiosoite, postinumero, kaupunki, osavaltio/lääni) ja
maa

4. Position haltijan yhteystiedot

Puhelinnumero, faksinumero (jos saatavilla) ja sähköpostiosoite

5. Ilmoituksen antava henkilö

Luonnolliset henkilöt: etu- ja sukunimi
Oikeushenkilöt: täydellinen nimi, mukaan lukien oikeudellinen muoto rekiste
rissä, johon oikeushenkilö on mahdollisesti merkitty

6. Ilmoituksen
osoite

antavan

henkilön

Täydellinen osoite (esim. katuosoite, postinumero, kaupunki, osavaltio/lääni) ja
maa, jos eri kuin position haltijalla

7. Ilmoituksen antavan henkilön yh
teystiedot

Puhelinnumero, faksinumero (jos saatavilla), sähköpostiosoite, jos eri kuin posi
tion haltijalla

8. Ilmoituspäivä

Päivä, jona ilmoitus annetaan, ISO 8601:2004 -standardin mukaisessa muodossa
(vvvv-kk-pp)

9. Liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot

Osakkeet: Sen yrityksen täydellinen nimi, jonka osakkeita on otettu julkisen
kaupankäynnin kohteeksi markkinapaikassa
Valtionlaina: liikkeeseenlaskijan täydellinen nimi
Kattamattomat valtionlainan luottoriskinvaihtosopimukset: kohde-etuutena ole
van valtionlainan liikkeeseenlaskijan täydellinen nimi

10. ISIN-koodi

Osakkeet: liikkeeseenlaskijan kantaosakkeiden pääasiallisen osakelajin ISIN-koo
di. Jos kantaosakkeita ei ole otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, etuosak
keiden lajin ISIN-koodi (tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi otettujen etuosak
keiden pääasiallinen osakelaji, jos osakelajeja on useita).

11. Maakoodi

Valtionlainan liikkeeseenlaskijamaan kaksikirjaiminen maakoodi ISO 3166-1
-standardin mukaisesti

12. Position päiväys

Päivä, jona positio luotiin, jona sitä muutettiin tai jona sen hallussapito päättyi,
ISO 8601:2004 -standardin mukaisessa muodossa (vvvv-kk-pp)

13. Nettomääräisen lyhyen position
koko prosentteina

Osakkeet: prosenttiosuus liikkeeseenlasketusta osakepääomasta (pyöristettynä
kahden desimaalin tarkkuudella), ilmaistuna absoluuttisina lukuina, ilman ” + ”
tai ” - ” merkkejä

14. Nettomääräistä lyhyttä positiota
vastaava määrä

Osakkeet: vastaavien osakkeiden kokonaismäärä
Valtionlaina: vastaava nimellinen määrä euroina
Kattamattomat valtionlainan luottoriskinvaihtosopimukset: vastaava nimellinen
määrä euroina
Luvut ilmaistaan absoluuttisina lukuina, ilman ” + ” tai ” - ” merkkejä, ja valuutta
ilmaistaan ISO 4217 -standardin mukaisesti
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Kentän tunniste

Kuvaus

15. Edellisen ilmoituksen päiväys

Päivä, jona ilmoitettiin position haltijan viimeksi ilmoittamasta samaan liikkee
seenlaskijaan liittyvästä positiosta, ISO 8601:2004 -standardin mukaisessa muo
dossa (vvvv-kk-pp)

16. Peruutuksen päiväys

Päivä, jona peruutuslomake toimitetaan aiemmin annetun virheellisen ilmoituk
sen peruuttamiseksi, ISO 8601:2004 -standardin mukaisessa muodossa
(vvvv-kk-pp)

17. Huomautukset

Vapaamuotoinen teksti – vapaaehtoinen

TAULUKKO 2
Julkistamisessa käytettävä luettelo kentistä (3 artikla)
Kentän tunniste

Kuvaus

1. Position haltija

Luonnolliset henkilöt: etu- ja sukunimi
Oikeushenkilöt: täydellinen nimi, mukaan lukien oikeudellinen muoto rekiste
rissä, johon oikeushenkilö on mahdollisesti merkitty

2. Liikkeeseenlaskijan nimi

Sen yrityksen täydellinen nimi, jonka osakkeita on otettu julkisen kaupankäyn
nin kohteeksi markkinapaikassa

3. ISIN-koodi

Liikkeeseenlaskijan kantaosakkeiden pääasiallisen osakelajin ISIN-koodi. Jos kan
taosakkeita ei ole otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, etuosakkeiden lajin
ISIN-koodi (tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi otettujen etuosakkeiden pää
asiallinen osakelaji, jos osakelajeja on useita)

4. Nettomääräisen lyhyen
koko prosentteina
5. Position päiväys

position

Prosenttiosuus liikkeeseenlasketusta osakepääomasta (pyöristettynä kahden desi
maalin tarkkuudella)
Päivä, jona positio luotiin, jona sitä muutettiin tai jona sen hallussapito päättyi,
ISO 8601:2004 -standardin mukaisessa muodossa (vvvv-kk-pp)
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LIITE II
Ilmoituslomakkeen malli nettomääräisiä lyhyitä positioita varten (2 artikla)
Etunimi
SUKUNIMI
Yrityksen täydellinen nimi
BIC-koodi
(jos haltijalla on sellainen)
Maa
POSITION HALTIJA

Osoite
Yhteyshenkilö

Etunimi
Sukunimi
Puhelinnumero
Faksinumero
Sähköpostiosoite

Etunimi
SUKUNIMI
Yrityksen täydellinen nimi
Maa
ILMOITUKSEN
ANTAVA HENKILÖ
(jos eri)

Osoite
Yhteyshenkilö

Etunimi
Sukunimi
Puhelinnumero
Faksinumero
Sähköpostiosoite

OSAKKEITA KOSKEVAT NETTOMÄÄRÄISET LYHYET POSITIOT
1. Ilmoituspäivä
(vvvv-kk-pp)
2. Liikkeeseenlaskijan nimi
2.1 ISIN-koodi
2.2 Täydellinen nimi
3. Position päiväys
(vvvv-kk-pp)
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OSAKKEITA KOSKEVAT NETTOMÄÄRÄISET LYHYET POSITIOT
4. Nettomääräinen lyhyt positio kynnysarvon ylittymi
sen jälkeen
4.1 Vastaavien osakkeiden määrä
4.2 Prosenttiosuus
omasta

liikkeeseenlasketusta osakepää

5. Edellisen ilmoituksen päivämäärä
(vvvv-kk-pp)
6. Huomautukset

VALTIONLAINAA KOSKEVA NETTOMÄÄRÄINEN LYHYT POSITIO
1. Ilmoituspäivä
(vvvv-kk-pp)
2. Liikkeeseenlaskijan nimi
2.1 Maakoodi
2.2 Täydellinen nimi
3. Position päiväys
(vvvv-kk-pp)
4. Nettomääräinen lyhyt positio kynnysarvon ylittymi
sen jälkeen
Vastaava nimellisarvo
5. Edellisen ilmoituksen päivämäärä
(vvvv-kk-pp)
6. Huomautukset

KATTAMATTOMIA VALTIONLAINAN LUOTTORISKINVAIHTOSOPIMUKSIA KOSKEVA POSITIO
1. Ilmoituspäivä
(vvvv-kk-pp)
2. Liikkeeseenlaskijan nimi
2.1 Maakoodi
2.2 Täydellinen nimi
3. Position päiväys
(vvvv-kk-pp)
4. Nettomääräinen lyhyt positio kynnysarvon ylittymi
sen jälkeen
Vastaava nimellisarvo
5. Edellisen ilmoituksen päivämäärä
(vvvv-kk-pp)
6. Huomautukset
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LIITE III
Peruutuslomakkeen malli virheellisiä ilmoituksia varten (2 artikla)
Etunimi
SUKUNIMI
Yrityksen täydellinen nimi
BIC-koodi
(jos haltijalla on sellainen)
Maa
POSITION HALTIJA

Osoite
Yhteyshenkilö

Etunimi
Sukunimi
Puhelinnumero
Faksinumero
Sähköpostiosoite

Etunimi
SUKUNIMI
Yrityksen täydellinen nimi
Maa
ILMOITUKSEN ANTAVA
HENKILÖ
(jos eri)

Osoite
Yhteyshenkilö

Etunimi
Sukunimi
Puhelinnumero
Faksinumero
Sähköpostiosoite

PERUUTETTU OSAKKEITA KOSKEVA NETTOMÄÄRÄINEN LYHYT POSITIO
1. Peruutuksen päiväys
(vvvv-kk-pp)
2. Liikkeeseenlaskijan nimi
2.1 ISIN-koodi
2.2 Täydellinen nimi
3. Peruutettavan ilmoituksen position päiväys
(vvvv-kk-pp)
4. Peruutettuun ilmoitukseen sisältyvä nettomää
räinen lyhyt positio kynnysarvon ylittymisen
jälkeen
4.1 Vastaavien osakkeiden määrä
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PERUUTETTU OSAKKEITA KOSKEVA NETTOMÄÄRÄINEN LYHYT POSITIO
4.2 Prosenttiosuus liikkeeseenlasketusta osa
kepääomasta
5. Peruutettavan ilmoituksen ilmoituspäivä
(vvvv-kk-pp)
6. Huomautukset

PERUUTETTU VALTIONLAINAA KOSKEVA NETTOMÄÄRÄINEN LYHYT POSITIO
1. Peruutuksen päiväys
(vvvv-kk-pp)
2. Liikkeeseenlaskijan nimi
2.1 Maakoodi
2.2 Täydellinen nimi
3. Peruutettavan ilmoituksen position päiväys
(vvvv-kk-pp)
4. Peruutettuun ilmoitukseen sisältyvä nettomää
räinen lyhyt positio kynnysarvon ylittymisen
jälkeen
Vastaava nimellisarvo
5. Peruutettavan ilmoituksen ilmoituspäivä
(vvvv-kk-pp)
6. Huomautukset

PERUUTETTU KATTAMATTOMIA VALTIONLAINAN LUOTTORISKINVAIHTOSOPIMUKSIA KOSKEVA POSITIO
1. Peruutuksen päiväys
(vvvv-kk-pp)
2. Liikkeeseenlaskijan nimi
2.1 Maakoodi
2.2 Täydellinen nimi
3. Peruutettavan ilmoituksen position päiväys
(vvvv-kk-pp)
4. Peruutettuun ilmoitukseen sisältyvä nettomää
räinen lyhyt positio kynnysarvon ylittymisen
jälkeen
Vastaava nimellisarvo
5. Peruutettavan ilmoituksen ilmoituspäivä
(vvvv-kk-pp)
6. Huomautukset
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L 251/11

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 827/2012,
annettu 29 päivänä kesäkuuta 2012,
teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta niiden keinojen osalta, joilla osakkeita
koskevia
nettomääräisiä
lyhyitä
positioita
voidaan
julkistaa,
Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaiselle nettomääräisistä lyhyistä positioista annettavien tietojen
muodon ja niiden sopimusten, järjestelyjen ja toimenpiteiden tyyppien osalta, joilla voidaan
riittävässä määrin varmistaa, että osakkeet tai valtion velkainstrumentit ovat saatavilla selvitystä
varten, ja niiden päivämäärien ja sen jakson osalta, joita käytetään osakkeen pääasiallisen
markkinapaikan määrittämisessä lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin
liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
236/2012 mukaisesti
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaih
tosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä 14 päivänä toukokuuta
2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 236/2012 (1) sekä erityisesti sen 9 artiklan 6 kohdan,
11 artiklan 4 kohdan, 12 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 5
kohdan ja 16 artiklan 4 kohdan,

lista olisi käytettävä koneellisesti luettavia formaatteja,
jotta käyttäjät pystyisivät käsittelemään tietoja jäsennel
lysti ja kustannustehokkaasti.
(4)

Näiden tietojen julkistamisen varmistamiseksi markkinoil
la, nettomääräisiä lyhyitä positioita koskevia yksityiskoh
taisia tietoja olisi sen lisäksi, että niitä annetaan toimival
taisen viranomaisen ylläpitämillä tai valvomilla keskus
verkkosivustoilla, oltava mahdollista julkistaa myös
muilla tavoin.

(5)

On olennaista, että käyttäjät antavat kahdenlaisia perus
tietoja julkistaessaan tietyn julkistamiselle asetetun kyn
nysarvon ylittävät osakkeita koskevat nettomääräiset ly
hyet positiot. Tietoihin olisi sisällyttävä tiivis luettelo tai
taulukko julkistamiselle asetetun kynnysarvon ylittävistä
nettomääräisistä lyhyistä positioista, jotka ovat liikkeessä
ajankohtana, jona keskusverkkosivustolla käydään, sekä
luettelo tai taulukko, jossa on historiallisia tietoja kaikista
julkaistuista yksittäisistä nettomääräisistä lyhyistä positi
oista.

(6)

Kun osakkeita koskeva nettomääräinen lyhyt positio alit
taa tietyn julkistamiselle asetetun kynnysarvon, sitä kos
kevat yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien position to
siasiallinen koko, olisi julkaistava. Jottei keskusverkkosi
vustoilla kävijöiden keskuudessa aiheutuisi sekaannusta,
positioita, jotka ovat pienentyneet alle 0,5 prosenttiin
kyseisen yrityksen liikkeeseenlasketusta osakepääomasta,
ei pitäisi jättää voimassa olevien positioiden joukkoon
määräämättömäksi ajaksi, vaan ne olisi sisällytettävä 24
tunnin julkaisujakson jälkeen historiallisiin tietoihin.

(7)

Jotta voidaan luoda johdonmukainen ja selkeä kehys,
joka on kuitenkin samalla joustava, on tärkeää määrittää
lainaamista koskevien sopimusten ja vaikutuksiltaan vas
taavien täytäntöönpanokelpoisten vaatimusten tyypit sekä
sellaisten kolmannen kanssa sovittavien järjestelyjen tyy
pit, joilla voidaan riittävässä määrin varmistaa, että osak
keet tai valtion velkainstrumentit ovat saatavilla selvitystä
varten, ja määrittää perusteet, jotka kyseisien sopimusten
ja järjestelyjen on täytettävä.

(8)

Uusien osakkeiden merkintäoikeuksien käytöllä lyhyeksi
myynnin yhteydessä voidaan varmistaa osakkeiden tai
velkainstrumenttien saatavuus selvitystä varten riittävässä
määrin, vain silloin, kun järjestely on sellainen, että lyhy
eksimyynnin selvitys varmistetaan määräajankohtana. Sen
vuoksi on olennaista täsmentää säännöt, joilla varmiste
taan, että merkintäoikeuksista johtuvat osakkeet ovat saa
tavilla selvityspäivänä tai sitä ennen ja että niitä on vä
hintään määrä, joka vastaa lyhyeksi myytäviksi tarkoitet
tujen osakkeiden määrää.

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Tämän asetuksen tarkoituksena on määrittää luettelo
poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvista osakkeista, mikä
on välttämätöntä kaikkia poikkeuksen soveltamisalan ul
kopuolelle jääviä osakkeita koskevien lyhyiden positioi
den julkistamiseksi, sekä edellytykset, joilla kyseiset tiedot
olisi lähetettävä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomai
selle, jäljempänä ’EAMV’. Sen vuoksi on olennaista, että
annetaan myös säännöt järjestelyistä ja toimenpiteistä,
jotka on toteutettava poikkeuksen soveltamisalan ulko
puolelle jäävien osakkeiden osalta. Jotta varmistettaisiin
niiden lyhyeksimyyntiä koskevien säännösten yhdenmu
kaisuus, joiden pitäisi tulla voimaan samaan aikaan, ja
jotta asianomaisten velvoitteiden soveltamisalaan kuu
luvien henkilöiden olisi helpompi saada näistä säännök
sistä kattava käsitys ja jotta heillä olisi yhtäläinen mah
dollisuus tutustua niihin, on asianmukaista, että kaikki
asetuksessa (EU) N:o 236/2012 edellytetyt tekniset täy
täntöönpanostandardit sisällytetään yhteen asetukseen.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 236/2012 yhdenmukaisen soveltami
sen varmistamiseksi niiden tietojen osalta, jotka toimival
taisten viranomaisten on annettava EAMV:lle ja kyseisien
tietojen tehokkaan käsittelyn varmistamiseksi tiedot olisi
vaihdettava sähköisesti, turvallisella tavalla ja käyttäen
vakiomallia.

(3)

On tärkeää helpottaa niiden nettomääräisiä lyhyitä posi
tioita koskevien tietojen saantia ja uudelleenkäyttöä, jotka
markkinoille annetaan toimivaltaisen viranomaisen ylläpi
tämien ja valvomien keskusverkkosivustojen kautta. Tä
män vuoksi nämä tiedot olisi toimitettava muodossa,
joka mahdollistaa tietojen joustavan käytön eikä pelkäs
tään tarjoa mahdollisuutta muuttumattomina pysyvien
näköispainosten käyttöön. Sen ollessa teknisesti mahdol

(1) EUVL L 86, 24.3.2012, s. 1.
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(9)

Määriteltäessä ajallisesti rajattuja vahvistusjärjestelyjä on
tärkeää täsmentää aikataulu, jonka kuluessa lyhyeksi
myynti voidaan kattaa ostoilla, tavalla, joka sopii yhteen
eri lainakäyttöalueiden toisistaan poikkeavien selvitysjak
sojen kanssa.

(10)

Jotta voidaan riittävässä määrin varmistaa, että inst
rumentit ovat saatavilla selvitystä varten, kun lyhyeksi
myyntiä harjoittava luonnollinen henkilö tai oikeushen
kilö on sopinut kolmannen kanssa järjestelystä, jonka
yhteydessä kyseinen kolmas on vahvistanut, että inst
rumentti on paikannettu, on olennaista, että voidaan
luottaa siihen, että kyseistä kolmatta valvotaan asian
mukaisesti, jos se on sijoittautunut kolmanteen maahan,
ja että käytössä on asianmukaiset järjestelyt valvontavi
ranomaisten välistä tietojenvaihtoa varten. Näihin asian
mukaisiin järjestelyihin voisi kuulua Kansainvälisen arvo
paperimarkkinavalvojien yhteisön (IOSCO) laatiman yh
teisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaminen.

(15)

18.9.2012

EAMV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen niistä
teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin
tämä asetus perustuu, analysoinut mahdollisia asiaan liit
tyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon
Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopape
rimarkkinaviranomainen) perustamisesta 24 päivänä mar
raskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (1) 37 artiklan mu
kaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryh
mältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
I LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla
Kohde

(11)

(12)

(13)

(14)

Jotta voidaan varmistaa sen vaatimuksen asianmukainen
täytäntöönpano, joka koskee sen määrittämistä, sijait
seeko osakkeen pääasiallinen markkinapaikka unionin ul
kopuolella, olisi otettava käyttöön siirtymäjärjestelyt
poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien osakkeiden luet
telon määrittämiseksi ensimmäistä kertaa asetuksen (EU)
N:o 236/2012 16 artiklan nojalla. Vaikka poikkeuksen
soveltamisalaan kuuluvien osakkeiden luettelo on voi
massa kaksi vuotta, on lisäksi tarpeen jättää jonkin verran
joustovaraa, koska luetteloa voidaan tietyissä tilanteissa
joutua tarkistamaan kyseisen kahden vuoden pituisen
kauden aikana.
Johdonmukaisuuden varmistamiseksi tätä asetusta ja ase
tusta (EU) N:o 236/2012 olisi sovellettava samasta päi
västä. Jotta luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä
kuitenkin olisi riittävästi aikaa käsitellä luetteloa osakkeis
ta, jotka ovat saaneet poikkeuksen asetuksen (EU) N:o
236/2012 nojalla, kyseinen luettelo olisi laadittava ja jul
kaistava sen jälkeen EAMV:n verkkosivustolla riittävän
ajoissa ennen asetuksen (EU) N:o 236/2012 soveltamisen
alkamista. Sen vuoksi säännöksiä, jotka koskevat päivää
ja jaksoa, joina laskenta pääasiallisen markkinapaikan
määrittämiseksi on suoritettava, päivää, jona EAMV:lle
on ilmoitettava osakkeet, joiden pääasiallinen kauppa
paikka sijaitsee unionin ulkopuolella, ja poikkeuksen so
veltamisalaan kuuluvien osakkeiden luettelon voimaantu
loa, olisi sovellettava päivästä, jona tämä asetus tulee voi
maan.
Koska asetuksessa (EU) N:o 236/2012 todetaan, että si
tovat tekniset standardit olisi hyväksyttävä ennen kuin
mainittua asetusta voidaan soveltaa hyödyllisellä tavalla,
ja koska on olennaista täsmentää edellytetyt muut kuin
keskeiset osat ennen 1 päivää marraskuuta 2012, jotta
markkinatoimijoiden olisi helpompi noudattaa asetusta
(EU) N:o 236/2012 ja toimivaltaisten viranomaisten olisi
helpompi valvoa mainitun asetuksen täytäntöönpanoa,
on tarpeen, että tämä asetus tulee voimaan seuraavana
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu.
Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandar
dien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiol
le.

Tässä asetuksessa vahvistetaan tekniset täytäntöönpanostandar
dit, joissa määritetään seuraavat:
a) asetuksen (EU) N:o 236/2012 9 artiklan 6 kohdan ja 11 ar
tiklan 4 kohdan mukaisesti keinot, joilla luonnolliset henki
löt tai oikeushenkilöt voivat julkistaa nettomääräisiä lyhyitä
positioita koskevia tietoja, ja niiden tietojen muoto, jotka
toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava Euroopan ar
vopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä 'EAMV';
b) asetuksen (EU) N:o 236/2012 12 artiklan 2 kohdan ja 13 ar
tiklan 5 kohdan mukaisesti ne sopimusten, järjestelyjen ja
toimenpiteiden tyypit, joilla voidaan riittävässä määrin var
mistaa, että osakkeet ovat saatavilla selvitystä varten, ja nii
den sopimusten tai järjestelyjen tyypit, joilla voidaan riittä
vässä määrin varmistaa, että valtionlaina on saatavilla selvi
tystä varten;
c) asetuksen (EU) N:o 236/2012 16 artiklan 4 kohdan mukai
sesti päivä ja jakso, joina laskenta pääasiallisen markkinapai
kan määrittämiseksi on suoritettava, joihin mennessä
EAMV:lle on annettava ilmoitus ja joista lukien asianomainen
luettelo on voimassa.
II LUKU
KEINOT, JOILLA OSAKKEITA KOSKEVIA MERKITTÄVIÄ
NETTOMÄÄRÄISIÄ LYHYITÄ POSITIOITA VOIDAAN
JULKISTAA
[ASETUKSEN (EU) N:o 236/2012 9 ARTIKLA]

2 artikla
Keinot, joilla tietoja voidaan julkistaa
Tiedot osakkeita koskevista nettomääräisistä lyhyistä positioista
on julkistettava asettamalla ne asetuksen (EU) N:o 236/2012
9 artiklan 4 kohdan nojalla saataville asianomaisen toimivaltai
sen viranomaisen ylläpitämälle tai valvomalle keskusverkkosi
vustolle. Tiedot on julkistettava tavalla, jolla
(1) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.
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a) ne voidaan julkaista liitteessä I määritetyssä muodossa siten,
että verkkosivustoa käyttävä yleisö voi tutustua yhteen tai
useampaan taulukkoon, jossa on asianmukaiset tiedot posi
tioista kutakin liikkeeseenlaskijaa kohden;
b) mahdollistetaan se, että käyttäjät voivat yksilöidä ja suodattaa
tietoja siitä, ovatko osakkeen liikkeeseenlaskijaa koskevat net
tomääräiset lyhyet positiot saavuttaneet tai ylittäneet asian
omaisen julkistamista koskevan kynnysarvon verkkosivus
tolla käynnin ajankohtana;

L 251/13

sen (EU) N:o 826/2012 (1) 2 artiklassa vahvistettujen vaatimus
ten mukaisesti.
3.
Toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä pyydetyt tiedot
sähköisessä muodossa käyttäen EAMV:n perustamaa tietojen
vaihtojärjestelmää, jolla varmistetaan, että tietojen kattavuus, oi
keellisuus ja luottamuksellisuus säilytetään tiedonsiirron aikana.
IV LUKU

c) annetaan historiallisia tietoja osakkeen liikkeeseenlaskijaa
koskevista julkaistuista nettomääräisistä lyhyistä positioista;

SOPIMUKSET, JÄRJESTELYT JA TOIMENPITEET, JOILLA VOI
DAAN RIITTÄVÄSSÄ MÄÄRIN VARMISTAA, ETTÄ OSAKE ON
SAATAVILLA SELVITYSTÄ VARTEN

d) sisällytetään aina kun se on teknisesti mahdollista ladattavia
tiedostoja, joissa ilmoitetaan julkaistut ja aiemmat nettomää
räiset lyhyet positiot koneellisesti luettavassa muodossa, mikä
tarkoittaa sitä, että tiedostot ovat riittävän jäsenneltyjä, jotta
ohjelmistosovellukset pystyvät luotettavasti tunnistamaan yk
sittäiset tosiseikat ja niiden sisäisen rakenteen;

[ASETUKSEN (EU) N:o 236/2012 12 JA 13 ARTIKLA]

e) esitetään yhden päivän ajan yhdessä b alakohdan mukaisten
tietojen kanssa nettomääräiset lyhyet positiot, jotka julkais
taan, koska ne ovat pienentyneet alle julkistamiselle asetetun
0,5 prosentin kynnysarvon liikkeeseenlasketusta osakepää
omasta, ennen tietojen poistamista ja siirtämistä historiallis
ten tietojen osastoon.
III LUKU
NIIDEN TIETOJEN MUOTO, JOTKA TOIMIVALTAISTEN VI
RANOMAISTEN ON ANNETTAVA EAMV:LLE NETTOMÄÄRÄI
SISTÄ LYHYISTÄ POSITIOISTA
[ASETUKSEN (EU) N:o 236/2012 11 ARTIKLA]

3 artikla
Säännöllisesti annettavien tietojen muoto
1.
Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitet
tava EAMV:lle asetuksen (EU) N:o 236/2012 11 artiklan 1
kohdan mukaisesti neljännesvuosittain tiedot osakkeita, valtion
lainaa ja valtionlainan luottoriskinvaihtosopimuksia koskevista
nettomääräisistä lyhyistä positioista tämän asetuksen liitteessä
II määritetyssä muodossa.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava
EAMV:lle sähköisesti käyttäen EAMV:n perustamaa järjestelmää,
jolla varmistetaan, että tietojen kattavuus, oikeellisuus ja luotta
muksellisuus säilytetään tiedonsiirron aikana.
4 artikla
Pyynnöstä toimitettavien tietojen muoto
1.
Asianomaisen toimivaltaisen viranomainen on annettava
asetuksen (EU) N:o 236/2012 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti
tiedot osakkeita ja valtionlainaa koskevista nettomääräisistä ly
hyistä positioista tai valtionlainan luottoriskivaihtosopimuksia
koskevista kattamattomista positioista muodossa, jonka EAMV
määrittää pyynnössään.
2.
Kun pyydetyt tiedot liittyvät siihen ilmoitukseen sisältyviin
tietoihin, jonka toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut
asetuksen (EU) N:o 236/2012 5, 7 ja 8 artiklan mukaisesti,
kyseiset tiedot on annettava komission delegoidun asetuk

5 artikla
Sopimukset osakkeen lainaamisesta tai muut
vaikutuksiltaan vastaavat täytäntöönpanokelpoiset
vaatimukset
1.
Sopimuksessa osakkeen lainaamisesta tai muussa asetuk
sen (EU) N:o 236/2012 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai
13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa täytäntöönpa
nokelpoisessa vaatimuksessa on käytettävä seuraavia sopimustai vaatimustyyppejä, jotka ovat oikeudellisesti sitovia koko ly
hyeksimyynnin keston ajan:
a) futuurit ja swap-sopimukset: futuurit ja swap-sopimukset,
jotka johtavat asianomaisten osakkeiden tai valtionlainan
fyysiseen selvittämiseen ja kattavat vähintään niiden osakkei
den lukumäärän tai sen valtionlainan määrän, jonka luonnol
linen henkilö tai oikeushenkilö tarjoutuu myymään lyhyeksi,
jotka on tehty ennen lyhyeksimyyntiä tai samaan aikaan sen
kanssa ja joissa määritetään toimitus- tai toteutuspäivä, jolla
varmistetaan, että lyhyeksimyynnin selvitys voi tapahtua
määräajankohtana;
b) optiot: optiosopimukset, jotka johtavat asianomaisten osak
keiden tai valtionlainan fyysiseen selvittämiseen ja kattavat
vähintään niiden osakkeiden lukumäärän tai sen valtionlai
nan määrän, jonka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö
tarjoutuu myymään lyhyeksi, jotka on tehty ennen lyhyeksi
myyntiä tai samaan aikaan sen kanssa ja joissa määritetään
toteutuspäivä, jolla varmistetaan, että lyhyeksimyynnin selvi
tys voi tapahtua määräajankohtana;
c) takaisinostosopimukset: takaisinostosopimukset, jotka katta
vat vähintään niiden osakkeiden lukumäärän tai sen valtion
lainan määrän, jonka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö
tarjoutuu myymään lyhyeksi, jotka on tehty ennen lyhyeksi
myyntiä tai samaan aikaan sen kanssa ja joissa määritetään
takaisinostopäivä, jolla varmistetaan, että lyhyeksimyynnin
selvitys voi tapahtua määräajankohtana;
d) pysyvät sopimukset tai liukuvat järjestelyt: sopimus tai järjes
tely, joka tehdään tai josta sovitaan ennen lyhyeksimyyntiä
tai samaan aikaan sen kanssa ennakkoon määritellystä mää
rästä erikseen yksilöityjä osakkeita tai valtionlainaa ja joka
kattaa lyhyeksimyynnin aikana vähintään niiden osakkeiden
lukumäärän tai sen valtionlainan määrän, jonka luonnollinen
(1) Katso tämän virallisen lehden sivu 1.
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henkilö tai oikeushenkilö tarjoutuu myymään lyhyeksi, sekä
jossa määritetään toimitus- tai toteutuspäivä, jolla varmiste
taan, että lyhyeksimyynnin selvitys voi tapahtua määräajan
kohtana;

a) vahvistuspyyntö: luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
kolmannelle esittämä vahvistuspyyntö, jonka mukaan lyhy
eksimyynti katetaan osakeostoilla sen päivän aikana, jona
lyhyeksimyynti tapahtuu;

e) merkintäoikeuksiin liittyvät sopimukset: merkintäoikeuksiin
liittyvät sopimukset, kun luonnollisella henkilöllä tai oikeus
henkilöllä on oikeudet saman liikkeeseenlaskijan ja samaan
osakelajiin kuuluvien uusien osakkeiden merkintään ja kun
sopimukset kattavat vähintään niiden osakkeiden lukumää
rän, jonka tarjoudutaan myymään lyhyeksi, edellyttäen, että
luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä on oikeus vas
taanottaa osakkeet lyhyeksimyynnin selvityspäivänä tai en
nen kyseistä päivää;

b) paikannuksen vahvistus: vahvistus, jonka kolmas antaa en
nen lyhyeksimyynnin aloittamista ilmoittaakseen, että se kat
soo voivansa asettaa osakkeet saataville siten, että selvitys
tapahtuu määräajankohtana, ottaen huomioon mahdollinen
myyntimäärä ja markkinaolosuhteet, ja jossa ilmoitetaan jak
so, jota varten osakkeet on paikannettu;

f) muut vaatimukset tai sopimukset, jotka johtavat osakkeiden
tai valtionlainan toimitukseen: sopimukset tai vaatimukset,
jotka kattavat vähintään niiden osakkeiden lukumäärän tai
sen valtionlainan määrän, jonka luonnollinen henkilö tai
oikeushenkilö tarjoutuu myymään lyhyeksi, jotka tehdään
tai asetetaan ennen lyhyeksimyyntiä tai samaan aikaan sen
kanssa ja joissa määritetään toimitus- tai toteutuspäivä, jolla
varmistetaan, että lyhyeksimyynnin selvitys voi tapahtua
määräajankohtana.

c) vahvistus siitä, että osake on helposti lainattavissa tai ostet
tavissa: kolmannen ennen lyhyeksimyynnin aloittamista an
tama vahvistus siitä, osake on helposti lainattavissa tai ostet
tavissa kyseessä olevana määränä, ottaen huomioon markki
naolosuhteet ja muut asianomaisen kolmannen saatavilla ole
vat tiedot osakkeiden tarjonnasta, tai jos kolmas ei anna
tällaista vahvistusta, ilmoitus siitä, että kolmas pitää vähin
tään odottamassa pyydetyn osakemäärän luonnollista henki
löä tai oikeushenkilöä varten;

2.
Vastapuolen on toimitettava sopimus tai vaatimus luon
nolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle pysyvällä välineellä näyt
tönä lainaamisesta tehdystä sopimuksesta tai muusta täytän
töönpanokelpoisesta vaatimuksesta.

d) seuranta: luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön antama
sitoumus siitä, että se seuraa sen lyhyeksimyynnin määrää,
jota ostot eivät kata;

6 artikla
Järjestelyt ja toimenpiteet, jotka toteutetaan, kun myydään
lyhyeksi markkinapaikassa julkisen kaupankäynnin
kohteeksi otettu osake
[asetuksen (EU) N:o 236/2012 12 artiklan 1 kohdan c
alakohta]
1.
Jäljempänä 2, 3 ja 4 kohdassa määritellään asetuksen (EU)
N:o 236/2012 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset
järjestelyt ja toimenpiteet, jotka toteutetaan, kun myydään lyhy
eksi markkinapaikassa julkisen kaupankäynnin kohteeksi otettu
osake.
2.
Vakiomuotoisilla paikannusjärjestelyillä ja -toimenpiteillä
tarkoitetaan järjestelyjä, vahvistuksia ja toimenpiteitä, jotka sisäl
tävät jokaisen seuraavista seikoista:
a) paikannuksen vahvistus: vahvistus, jonka kolmas antaa en
nen kuin luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö aloittaa ly
hyeksimyynnin, jossa kolmas ilmoittaa, että se katsoo voi
vansa asettaa osakkeet saataville siten, että selvitys tapahtuu
määräajankohtana, ottaen huomioon mahdollinen myynti
määrä ja markkinaolosuhteet, ja jossa ilmoitetaan jakso,
jota varten osake on paikannettu;
b) vahvistus odottamassapidosta (put on hold confirmation): kol
mannen ennen lyhyeksimyynnin aloittamista antama vahvis
tus siitä, että se pitää vähintään odottamassa pyydetyn osa
kemäärän kyseistä henkilöä varten.
3.
Saman päivän aikana suoritettavaa paikannusta koskevalla
vakiomuotoisella järjestelyllä ja sitä koskevilla toimenpiteillä tar
koitetaan järjestelyjä, vahvistuksia ja toimenpiteitä, jotka sisältä
vät jokaisen seuraavista seikoista:

e) ohjeistus lyhyeksimyynnin kattamisen laiminlyönnin tapauk
sessa; luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön sitoumus sii
tä, että jos toteutettua lyhyeksimyyntiä ei kateta ostoilla sa
man päivän aikana, luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö
lähettää kolmannelle välittömästi ohjeet osakkeiden hankin
nasta lyhyeksimyynnin kattamiseksi siten, että selvitys voi
tapahtua määräajankohtana.

4.
Osakkeiden helppoa lainausta tai ostamista koskevilla jär
jestelyillä ja toimenpiteillä, kun luonnollinen henkilö tai oikeus
henkilö alkaa myydä lyhyeksi osakkeita, jotka täyttävät komis
sion asetuksen (EY) N:o 1287/2006 (1) 22 artiklassa vahvistetut
likvidiysvaatimukset, tai muita osakkeita, jotka sisältyvät kunkin
jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen yksilöi
mään kansalliseen pääosakeindeksiin ja ovat markkinapaikassa
julkisen kaupankäynnin kohteeksi otetun johdannaissopimuksen
kohde-etuutena olevia rahoitusvälineitä, tarkoitetaan järjestelyjä,
vahvistuksia ja toimenpiteitä, jotka sisältävät seuraavat seikat:

a) paikannuksen vahvistus: vahvistus, jonka kolmas antaa en
nen lyhyeksimyynnin aloittamista ilmoittaakseen, että se kat
soo voivansa asettaa osakkeet saataville siten, että selvitys voi
tapahtua määräajankohtana, ottaen huomioon mahdollinen
myyntimäärä ja markkinaolosuhteet, ja jossa ilmoitetaan jak
so, jota varten osake on paikannettu;

b) vahvistus siitä, että osake on helposti lainattavissa tai ostet
tavissa: kolmannen ennen lyhyeksimyynnin aloittamista
(1) EUVL L 241, 2.9.2006, s. 1.
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antama vahvistus siitä, että osake on helposti lainattavissa tai
ostettavissa kyseessä olevana määränä, ottaen huomioon
markkinaolosuhteet ja muut asianomaisen kolmannen saa
tavilla olevat tiedot osakkeiden tarjonnasta, tai jos kolmas
ei anna tällaista vahvistusta, ilmoitus siitä, että kolmas pitää
vähintään odottamassa pyydetyn osakemäärän luonnollista
henkilöä tai oikeushenkilöä varten; sekä

5.
Vahvistuksella siitä, että valtionlaina on helposti ostettavis
sa, tarkoitetaan vahvistusta, jonka kolmas antaa ennen lyhyek
simyynnin aloittamista siitä, että se voi kohtuudella olettaa, että
selvitys voi tapahtua määräajankohtana, koska kyseinen valtion
laina on helposti lainattavissa tai ostettavissa kyseessä olevana
määränä, ottaen huomioon markkinaolosuhteet ja kyseisen kol
mannen saatavilla olevat muut tiedot valtionlainan tarjonnasta.

c) kattamista koskeva ohjeistus: kun ostaminen tai lainaaminen
ei kata toteutettua lyhyeksimyyntiä, sitoumus siitä, että luon
nollinen henkilö tai oikeushenkilö lähettää kolmannelle vä
littömästi ohjeet osakkeiden hankinnasta lyhyeksimyynnin
kattamiseksi siten, että selvitys voi tapahtua määräajankohta
na.

6.
Kolmannen on toimitettava 2–5 kohdassa tarkoitetut jär
jestelyt, vahvistukset ja ohjeet luonnolliselle henkilölle tai oike
ushenkilölle pysyvällä välineellä todisteena siitä, että järjestelyt,
vahvistukset ja ohjeet ovat olemassa.

8 artikla
5.
Kolmannen on toimitettava 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut
järjestelyt, vahvistukset ja ohjeet pysyvällä välineellä luonnolli
selle henkilölle tai oikeushenkilölle näyttönä siitä, että järjestelyt,
vahvistukset ja ohjeet ovat olemassa.

7 artikla
Kolmansien kanssa sovitut valtionlainaa koskevat
järjestelyt
[asetuksen (EU) N:o 236/2012 13 artiklan 1 kohdan c
alakohta]
1.
Jäljempänä 2–5 kohdassa määritellään asetuksen (EU) N:o
236/2012 13 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut kol
mansien kanssa sovitut valtionlainaa koskevat järjestelyt.

2.
Valtionlainan paikantamista koskevalla vakiomuotoisella
järjestelyllä tarkoitetaan vahvistusta, jonka kolmas antaa ennen
lyhyeksimyynnin aloittamista ilmoittaakseen, että se katsoo voi
vansa asettaa valtionlainan saataville siten, että selvitys voi ta
pahtua määräajankohtana, luonnollisen henkilön tai oikeushen
kilön pyytämänä määränä, ottaen huomioon markkinaolosuh
teet, ja jossa ilmoitetaan jakso, jota varten valtionlaina on pai
kannettu.

3.
Määräaikaisella vahvistusjärjestelyllä tarkoitetaan järjeste
lyä, jossa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ilmoittaa kol
mannelle, että lyhyeksimyynti katetaan ostoilla lyhyeksimyynnin
toteutuspäivän aikana ja jossa kolmas vahvistaa ennen lyhyek
simyynnin aloittamista voivansa kohtuudella olettaa, että valti
onlaina voidaan ostaa kyseessä olevana määränä, ottaen huomi
oon markkinaolosuhteet ja muut asianomaisen kolmannen saa
tavilla olevat tiedot valtion velkainstrumenttien tarjonnasta päi
vänä, jona lyhyeksimyynti aloitetaan.

4.
Ehdotonta takaisinostoa koskevalla vahvistuksella tarkoite
taan vahvistusta, jonka kolmas antaa ennen lyhyeksimyynnin
aloittamista siitä, että se voi kohtuudella olettaa, että selvitys
voi tapahtua määräajankohtana, koska se osallistuu keskuspan
kin, velkakonttorin tai arvopaperien selvitysjärjestelmän järjestä
mään tai ylläpitämään rakennepohjaiseen järjestelyyn, joka mah
dollistaa kyseisen valtionlainan saannin ilman ehtoja lyhyeksi
myynnin määrää vastaavalla määrällä.

Kolmannet, joiden kanssa järjestelyt tehdään
1.
Jos 6 ja 7 artiklassa tarkoitettu järjestely tehdään kolman
nen kanssa, kyseisen kolmannen on oltava jokin seuraavista:

a) jos kyseessä on sijoituspalveluyritys: 2 kohdassa vahvistetut
vaatimukset täyttävä sijoituspalveluyritys;

b) jos kyseessä on keskusvastapuoli: kyseiset osakkeet tai kysei
sen valtionlainan selvittävä keskusvastapuoli;

c) jos kyseessä on arvopaperien selvitysjärjestelmä: Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY (1) määritel
män mukainen arvopaperien selvitysjärjestelmä, joka selvittää
kyseisiä osakkeita tai kyseistä valtionlainaa koskevia maksuja;

d) jos kyseessä on keskuspankki: keskuspankki, joka hyväksyy
kyseiset osakkeet tai kyseisen valtionlainan vakuutena tai
suorittaa kyseisiin osakkeisiin tai valtionlainaan liittyviä avo
markkina- tai repo-operaatioita;

e) jos kyseessä on kansallinen velkakonttori: kyseisen valtion
lainan liikkeeseenlaskijan kansallinen velkakonttori;

f) kuka tahansa muu henkilö, joka kuuluu Euroopan finans
sivalvojien järjestelmän jäsenen soveltamien unionin oike
uden mukaisten lupa- tai rekisteröintivaatimusten soveltamis
alaan ja täyttää 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset;

g) kolmanteen maahan sijoittautunut henkilö, joka on saanut
toimiluvan ja on rekisteröity, on kyseisessä kolmannessa
maassa valvontaviranomaisen valvonnan kohteena ja täyttää
2 kohdassa vahvistetut vaatimukset, edellyttäen, että kyseisen
kolmannen maan viranomainen osallistuu asianmukaiseen
yhteistyöjärjestelyyn, joka koskee tietojenvaihtoa asianomai
sen toimivaltaisen viranomaisen kanssa.
(1) EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.
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Edellä 1 kohdan a, f ja g alakohdan soveltamiseksi kol
mannen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
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EAMV:n julkaistua luettelon, lukuun ottamatta EAMV:n julkaise
maa ensimmäistä luetteloa, joka tulee voimaan päivänä, jona
asetuksen (EU) N:o 236/2012 soveltaminen alkaa.

a) osallistuttava kyseisien osakkeiden tai kyseisen valtiovelan
lainaamisen tai ostamisen hallinnointiin;

12 artikla
Poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien osakkeiden
uudelleentarkastelun erityistapaukset

b) esitettävä todisteet tällaisesta osallistumisesta;
c) voitava pyynnöstä esittää todisteet, mukaan lukien tilastotie
dot, kyvystään toimittaa osakkeet tai valtionvelka tai osallis
tua niiden toimittamiseen vastapuolilleen päivinä, joina se on
sitoutunut tekemään niin.

1.
Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen, joka määrittää
jonkin 2 kohdan mukaisen tilanteen jälkeen, sijaitseeko osak
keen pääasiallinen markkinapaikka unionin ulkopuolella, on
varmistettava, että

V LUKU

a) pääasiallisen markkinapaikan määrittämistä koskevat laskel
mat tehdään mahdollisimman pian kyseisen tilanteen synty
misen jälkeen ja ne kattavat laskentapäivää edeltävä kahden
vuoden pituisen jakson;

PÄÄASIALLISEN MARKKINAPAIKAN MÄÄRITTÄMINEN POIK
KEUSTA VARTEN
[ASETUKSEN (EU) N:o 236/2012 16 ARTIKLA]

9 artikla
Päivämäärät ja jaksot pääasiallista markkinapaikkaa
koskevia laskelmia varten
1.
Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä
osakkeen pääasiallisen markkinapaikan määritystä koskevat las
kelmat 1 päivästä tammikuuta 2010 31 päivään joulukuuta
2011 ulottuvan jakson osalta vähintään 35 kalenteripäivää en
nen päivää, jona asetusta (EU) N:o 236/2012 aletaan soveltaa.
2.
Tämän jälkeen laskelmat on tehtävä ennen 22 päivää hel
mikuuta 2014 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulu
kuuta 2013 välisen jakson osalta, ja sen jälkeen kahden vuoden
välein myöhempien kahden vuoden pituisten jaksojen osalta.

b) se ilmoittaa EAMV:lle määrityksen tuloksen mahdollisimman
pian ja tarvittaessa ennen osakkeen ottamista julkisen kau
pankäynnin kohteeksi unionissa sijaitsevassa markkinapaikas
sa.

Mahdollinen tarkistettu luettelo tulee voimaan sen sitä päivää
seuraavana päivänä, jona EAMV julkaisee luettelon.

2.

Edellä 1 kohdan säännöksiä sovelletaan, kun

a) kaupankäynti yhtiön osakkeilla lopetetaan pysyvästi unionin
ulkopuolella sijaitsevassa pääasiallisessa markkinapaikassa;

3.
Jos kyseistä osaketta ei otettu julkisen kaupankäynnin
kohteeksi koko kahden vuoden pituisella jaksolla unionissa si
jaitsevassa markkinapaikassa eikä kolmannessa maassa sijaitse
vassa markkinapaikassa, laskentajakso on jakso, jonka aikana
osake otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi molemmissa
markkinapaikoissa samanaikaisesti.

b) kaupankäynti yhtiön osakkeilla lopetetaan pysyvästi unio
nissa sijaitsevassa markkinapaikassa;

10 artikla

c) yhtiön osakkeet, jotka oli aiemmin otettu julkisen kaupan
käynnin kohteeksi unionin ulkopuolella sijaitsevassa markki
napaikassa, otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi unio
nissa sijaitsevassa markkinapaikassa.

Päivämäärä, johon mennessä ilmoitus on annettava
EAMV:lle
Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava
EAMV:lle osakkeet, joiden pääasiallinen markkinapaikka on
unionin ulkopuolella, vähintään 35 kalenteripäivään ennen päi
vää, jona asetuksen (EU) N:o 236/2012 soveltaminen alkaa, ja
sen jälkeen ensimmäistä kaupankäyntipäivää edeltävänä päivänä
maaliskuussa joka toinen vuosi alkaen vuoden 2014 maaliskuus
ta.
11 artikla
Poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien osakkeiden
luettelon voimaantulo
Luettelo osakkeista, joiden pääasiallinen markkinapaikka sijaitsee
unionin ulkopuolella, tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta

VI LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

13 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2012, lukuun ottamatta
9, 10 ja 11 artiklaa, joita sovelletaan ensimmäisessä kohdassa
tarkoitetusta päivästä.

18.9.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 251/17

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2012.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

LIITE I
Merkittävien nettomääräisten lyhyiden positioiden julkaiseminen (2 artikla)

Position haltija

Liikkeeseen-laskijan nimi

ISIN-koodi

Nettomääräinen lyhyt
positio
(%)

Päivä, jona positio luotiin,
jona sitä muutettiin tai jona
sen hallussapito päättyi
(vvvv-kk-pp)
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FI

Euroopan unionin virallinen lehti

18.9.2012

LIITE II
EAMV:lle neljännesvuosittain toimitettavien tietojen muoto (3 artikla)
Tiedot

Muoto

1. Liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot

Osakkeet: sen yrityksen täydellinen nimi, jonka osakkeita on otettu kau
pankäynnin kohteeksi markkinapaikassa
Valtionlaina: liikkeeseenlaskijan täydellinen nimi
Kattamattomat valtionlainan luottoriskinvaihtosopimukset: kohde-etuutena
olevan valtionlainan liikkeeseenlaskijan täydellinen nimi

2. ISIN-koodi

Osakkeet: liikkeeseenlaskijan kantaosakkeiden pääasiallisen osakelajin ISINkoodi. Jos kantaosakkeita ei ole otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi,
etuosakkeiden lajin ISIN-koodi (tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi otet
tujen etuosakkeiden pääasiallinen osakelaji, jos kyseisien osakkeiden lajeja
on useita).

3. Maakoodi

Valtionlainan
liikkeeseenlaskijamaan
ISO 3166-1 -standardin mukaisesti

4. Position päiväys

Päivä, jolta positio ilmoitetaan, ISO 8601:2004 -standardin mukaisessa
muodossa (vvvv-kk-pp)

5. Päivittäin yhteen kerätyt tiedot kansallis
ten pääomaindeksien osakkeita koske
vista nettomääräisistä lyhyistä positioista

Prosenttiluku pyöristettynä kahden desimaalin tarkkuudella

6. Vuosineljänneksen lopussa yhteen kerätyt
tiedot muita osakkeita koskevista netto
määräisistä lyhyistä positioista

Prosenttiluku pyöristettynä kahden desimaalin tarkkuudella

7. Päivittäin kerätyt tiedot valtionlainaa kos
kevista nettomääräisistä lyhyistä positi
oista

Vastaava nimellinen määrä euroina

8. Päivittäin yhteen kerätyt tiedot valtionlai
nan liikkeeseenlaskijoiden luottoriskin
vaihtosopimuksia koskevista kattamatto
mista positioista

Vastaava nimellinen määrä euroina

kaksikirjaiminen

maakoodi

18.9.2012
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 828/2012,
annettu 14 päivänä syyskuuta 2012,
Espanjan lipun alla purjehtivien alusten lestikalan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä
vesillä alueilla Vb, VI ja VII
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

Kiintiön täyttyminen

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoi
tuksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen nou
dattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2
kohdan,

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2012
koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen
liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vah
vistetusta päivämäärästä alkaen.
2 artikla

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

EU:n aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalalajien
kantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuo
siksi 2011 ja 2012 13 päivänä joulukuuta 2010 anne
tussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1225/2010 (2) sää
detään kiintiöistä vuodeksi 2012.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liit
teessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai
kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa
liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet
vuoden 2012 kiintiön.

(3)

Kiellot
Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion li
pun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekis
teröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan ka
lastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielle
tään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitä
minen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun
päivän jälkeen.
3 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 2012.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja

(1) EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUVL L 336, 21.12.2010, s. 1.
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LIITE

Nro

16/DSS

Jäsenvaltio

Espanja

Kanta

RNG/5B67-

Laji

Lestikala (Coryphaenoides rupestris)

Alue

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII

Päivämäärä

30.7.2012

18.9.2012

18.9.2012

FI
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 829/2012,
annettu 14 päivänä syyskuuta 2012,
Espanjan lipun alla purjehtivien alusten lestikalan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä
vesillä alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

Kiintiön täyttyminen

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoi
tuksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen nou
dattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2
kohdan,

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2012
koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen
liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vah
vistetusta päivämäärästä alkaen.
2 artikla

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

EU:n aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalalajien
kantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuo
siksi 2011 ja 2012 13 päivänä joulukuuta 2010 anne
tussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1225/2010 (2) sää
detään kiintiöistä vuodeksi 2012.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liit
teessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai
kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa
liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet
vuoden 2012 kiintiön.

(3)

Kiellot
Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion li
pun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekis
teröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan ka
lastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielle
tään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitä
minen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun
päivän jälkeen.
3 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 2012.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja

(1) EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUVL L 336, 21.12.2010, s. 1.
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LIITE

Nro

17/DSS

Jäsenvaltio

Espanja

Kanta

RNG/8X14-

Laji

Lestikala (Coryphaenoides rupestris)

Alue

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV

Päivämäärä

30.7.2012

18.9.2012

18.9.2012
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 830/2012,
annettu 14 päivänä syyskuuta 2012,
Suomen lipun alla purjehtivien alusten Atlantin lohen kalastuksen kieltämisestä EU:n vesillä osaalueilla 22–31 (Itämeri Suomenlahtea lukuun ottamatta)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

1 artikla
Kiintiön täyttyminen

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoi
tuksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen nou
dattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2
kohdan,

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2012
koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen
liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vah
vistetusta päivämäärästä alkaen.
2 artikla

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä so
vellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta
vuodeksi 2012 ja asetuksen (EU) N:o 1124/2010 muut
tamisesta 30 päivänä marraskuuta 2011 annetussa neu
voston asetuksessa (EU) N:o 1256/2011 (2) säädetään
kiintiöstä vuodeksi 2012.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liit
teessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai
kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa
liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet
vuoden 2012 kiintiön.

(3)

Kiellot
Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion li
pun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekis
teröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan ka
lastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielle
tään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitä
minen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun
päivän jälkeen.
3 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

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

Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 2012.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja

(1) EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUVL L 320, 3.12.2011, s. 3.
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LIITE

Nro

32/Baltic

Jäsenvaltio

Suomi

Kanta

SAL/3BCD-F

Laji

Atlantin lohi (Salmo salar)

Alue

EU:n vedet osa-alueilla 22–31 (Itämeri Suomenlahtea lukuun ottamatta)

Päivämäärä

4.8.2012

18.9.2012

18.9.2012

FI
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 831/2012,
annettu 14 päivänä syyskuuta 2012,
Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten kummeliturskan kalastuksen kieltämisestä EU:n vesillä
alueilla IIa ja IV
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

1 artikla
Kiintiön täyttyminen

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoi
tuksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen nou
dattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2
kohdan,

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2012
koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen
liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vah
vistetusta päivämäärästä alkaen.
2 artikla

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Kiellot

EU:n alusten käytettävissä olevien, kansainvälisten neu
vottelujen alaan tai sopimusten soveltamisalaan kuu
lumattomien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien
kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2012
17 päivänä tammikuuta 2012 annetussa neuvoston ase
tuksessa (EU) N:o 43/2012 (2) säädetään kiintiöistä vuo
deksi 2012.

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion li
pun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekis
teröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan ka
lastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielle
tään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitä
minen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun
päivän jälkeen.

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liit
teessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai
kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa
liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet
vuoden 2012 kiintiön.

3 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 2012.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja

(1) EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUVL L 25, 27.1.2012, s. 1.
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LIITE

Nro

33/TQ43

Jäsenvaltio

Alankomaat

Kanta

HKE/2AC4-C

Laji

Kummeliturska (Merluccius merluccius)

Alue

EU:n vedet alueilla IIa ja IV

Päivämäärä

17.8.2012

18.9.2012

18.9.2012
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 832/2012,
annettu 17 päivänä syyskuuta 2012,
ammoniumkloridivalmisteen hyväksymisestä lihakaritsoiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija
Latochema Co Ltd)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

lihakaritsoiden virtsan pH-arvoa. Elintarviketurvallisuusvi
ranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen
jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen.
Elintarviketurvallisuusviranomainen myös vahvisti asetuk
sella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion
toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun
lisäaine määritellään rehusta.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista
22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen
9 artiklan 2 kohdan,

(5)

Liitteessä tarkoitetun ammoniumkloridivalmisteen arvi
ointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artik
lassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Näin
ollen kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liit
teessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruo
kinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vah
vistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntä
miselle.
Ammoniumkloridin hyväksyntää koskeva hakemus on
tehty asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukai
sesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY)
N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadit
tavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee liitteessä tarkoitetun ammoniumkloridi
valmisteen hyväksymistä lihakaritsoiden rehun lisäainee
na, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon
vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä
’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 31 päivänä
tammikuuta 2012 antamassaan lausunnossa (2), että liit
teessä tarkoitetulla ammoniumkloridivalmisteella ei ehdo
tetuissa käyttöolosuhteissa ja väliaikaisesti käytettynä ole
haitallista vaikutusta eläinten terveyteen, ihmisten tervey
teen eikä ympäristöön ja että sen käyttö voi laskea

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisä
aineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”muut eläintuotantoon vai
kuttavat lisäaineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläin
ten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä
vahvistetuin edellytyksin.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 17 päivänä syyskuuta 2012.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

(1) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) EFSA Journal 2012; 10(2):2569.
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LIITE

Lisäaineen
tunnistenumero

Hyväksynnän
haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus,
analyysimenetelmä

Eläinlaji tai
-ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoi Enimmäispitoi
suus
suus

Muut määräykset

mg lisäainetta/kg täysrehua, jonka
kosteuspitoisuus on 12 %

Hyväksynnän
voimassaolo
päättyy

FI

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet (virtsan pH-arvon alentaminen)
4d7

Latochema
Co Ltd

Ammoniumkloridi

Lisäaineen koostumus
Ammoniumkloridi ≥ 99,5 %
(kiinteässä muodossa)
Tehoaineen kuvaus
Ammoniumkloridi ≥ 99,5 %
Natriumkloridi ≤ 0,5 %

—

—

10 000

1. Lisäaine sekoitetaan rehuseokseen
esiseoksena.

8. lokakuuta 2022

2. Turvallisuus: käsittelyn aikana on
käytettävä hengityssuojaa, suojal
aseja ja -käsineitä sekä suojaavaa
vaatetusta.
3. Lisäainetta sisältävää rehua saa
syöttää korkeintaan kolmen kuu
kauden ajan.

Valmistettu kemiallisen synteesin avul
la.
Analyysimenetelmä (1)
Ammoniumkloridipitoisuuden määrit
täminen lisäaineesta: titraus natrium
hydroksidilla (Euroopan farmakopean
monografia 0007) tai hopeanitraatilla
(JECFA:n monografia ammoniumklori
dista).

Euroopan unionin virallinen lehti

NH4Cl CAS-numero: 12125-02-9

Lihakaritsat

(1) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 833/2012,
annettu 17 päivänä syyskuuta 2012,
väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien
alumiinifoliorullien tuonnissa
kökantansa asiaan. Kaikkia niitä asianomaisia osapuolia
kuultiin, jotka olivat sitä pyytäneet ja osoittaneet, että
niiden kuulemiseen oli olemassa erityisiä syitä.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhtei
sön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päi
vänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 7 artik
lan,

(5)

Koska unionin tuottajia, tuojia ja vientiä harjoittavia tuot
tajia oli ilmeisen runsaasti, vireillepanoilmoituksessa esi
tettiin perusasetuksen 17 artiklan mukaisen otantamenet
telyn käyttöä.

(6)

Jotta komissio pystyisi päättämään otannan tarpeellisuu
desta ja tarvittaessa valitsemaan otoksen, tuojia ja vientiä
harjoittavia tuottajia pyydettiin ilmoittautumaan komissi
olle ja toimittamaan vireillepanoilmoituksen mukaisesti
perustiedot tarkasteltavana olevaan tuotteeseen (sellaisena
kuin se määritellään jäljempänä 3 osassa) liittyvästä toi
minnastaan 1 päivän lokakuuta 2010 ja 30 päivän syys
kuuta 2011 väliseltä ajalta.

(7)

Unionin tuottajien osalta komissio ilmoitti vireillepanoil
moituksessa, että se oli valinnut alustavasti otoksen unio
nin tuottajista niiltä ennen tutkimuksen vireillepanoa saa
tujen tietojen perusteella. Otos käsitti neljä suurinta tie
dossa olevaa unionin yritystä tai yritysryhmää.

(8)

Kuten jäljempänä 24 kappaleessa selitetään, vain kaksi
etuyhteydetöntä tuojaa toimitti pyydetyt tiedot ja suostui
osallistumaan otokseen. Näin ollen otantaa ei katsottu
tarpeelliseksi tuojien vähäisen määrän vuoksi. Kolmas
tuontiyritys esitti näkemyksensä mutta ei toimittanut vas
tauksia kyselylomakkeen kysymyksiin.

(9)

Kuten jäljempänä 26 kappaleessa selitetään, 14 Kiinassa
toimivaa vientiä harjoittavaa tuottajaa toimitti pyydetyt
tiedot ja suostui osallistumaan otokseen. Komissio valitsi
kyseisiltä osapuolilta saatujen tietojen perusteella otoksen,
johon kuului neljä vientiä harjoittavaa tuottajaa, joiden
vientimäärät unioniin olivat suurimmat.

(10)

Jotta vientiä harjoittavat tuottajat pystyisivät halutessaan
esittämään markkinatalouskohtelua tai yksilöllistä kohte
lua koskevan pyynnön, komissio lähetti siihen tarvittavat
lomakkeet kaikille kiinalaisille vientiä harjoittaville tuotta
jille, joita asian tiedettiin koskevan, sekä Kiinan viran
omaisille. Kaksi yritystä ilmoittautui ja pyysi markkinata
louskohtelua. Toinen näistä kuului valittuun otokseen.
Otokseen kuuluvat yritykset pyysivät yksilöllistä kohtelua,
samoin kuin yritys, joka oli pyytänyt markkinatalouskoh
telua mutta joka ei kuulunut otokseen.

(11)

Komissio lähetti kyselylomakkeet kaikille vientiä harjoit
taville tuottajille, jotka olivat ilmoittautuneet vireillepa
noilmoituksessa asetetussa määräajassa, eli neljälle otok
seen valitulle yritykselle ja kaikille muille yrityksille, jotta

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa
sekä katsoo seuraavaa:
A. MENETTELY
1. Vireillepano
(1)

(2)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, ilmoitti Euroo
pan unionin virallisessa lehdessä 20 päivänä joulukuuta
2011 julkaistulla ilmoituksella (2), jäljempänä ’vireillepa
noilmoitus’, polkumyynnin vastaisen menettelyn aloitta
misesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä
’Kiina’, peräisin olevien alumiinifoliorullien tuonnissa
unioniin.
Menettely pantiin vireille, kun Euroopan metallivalmista
jien yhdistys Eurometaux, jäljempänä ’valituksen tekijä’,
oli 9 päivänä marraskuuta 2011 tehnyt valituksen sellais
ten tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa yli
50 prosenttia tiettyjen alumiinifoliorullien kokonaistuo
tannosta unionissa. Valituksessa esitetty alustava näyttö
kyseisen tuotteen polkumyynnistä ja siitä aiheutuneesta
merkittävästä vahingosta katsottiin riittäväksi tutkimuk
sen vireillepanemiseksi.
2. Menettelyn Osapuolet

(3)

Komissio ilmoitti menettelyn vireillepanosta virallisesti
valituksen tekijälle, muille tiedossa oleville tuottajille
unionissa, vientiä harjoittaville tuottajille Kiinassa, tuotta
jille vertailumaassa, tuojille, jakelijoille ja muille osapuo
lille, joita asian tiedettiin koskevan, sekä Kiinan edustajil
le. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää
näkökantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi
vireillepanoilmoituksessa asetetussa määräajassa.

(4)

Valituksen tekijä, muut tuottajat unionissa, vientiä har
joittavat tuottajat Kiinassa, tuojat ja jakelijat esittivät nä

(1) EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.
(2) EUVL C 371, 20.12.2011, s. 4.
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ne voisivat pyytää yksilöllistä tarkastelua. Kyselylomak
keet lähetettiin niin ikään kaikille osapuolille, joita asian
tiedetään koskevan, eli neljälle otokseen valitulle unionin
tuottajalle, yhteistyössä toimineille tuojille unionissa,
käyttäjille sekä kuluttajajärjestöille.
(12)

Vastaukset saatiin kolmelta otokseen valitulta kiinalaiselta
vientiä harjoittavalta tuottajalta, otokseen valituilta nel
jältä unionin tuottajalta sekä kahdelta etuyhteydettömältä
tuojalta. Myös kuusi vähittäismyyjää toimitti vastaukset
käyttäjille suunnattuun kyselylomakkeeseen.

(13)

Komissio ei saanut perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan
mukaista yksilöllistä tarkastelua koskevia pyyntöjä.

(14)

Komissio hankki ja tarkasti kaikki polkumyynnin, siitä
johtuvan vahingon ja unionin edun alustavaa määrittä
mistä varten tarpeellisina pitämänsä tiedot. Tarkastus
käyntejä tehtiin seuraavien yritysten toimitiloihin:
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syttiin. Myöhemmin SHFE kuitenkin ilmoitti, että tämän
kaltaiseen vierailuun tarvitaan Kiinan hallituksen lupa.
Kiinan viranomaiset toisaalta taas kielsivät, että tällaista
lupaa vaadittaisiin. Loppujen lopuksi SHFE pyörsi aikai
semman suostumuksensa vierailuun ja päätti, että vierai
lua ei sallita.
(16)

Shanghaissa hintatietojen tarjoajana ja julkaisijana toimi
vaan Shanghain metallipörssiin tehtiin tietojenkeruukäyn
ti.
3. Tutkimusajanjakso

(17)

Polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus kattoi 1 päi
vän lokakuuta 2010 ja 30 päivän syyskuuta 2011 välisen
ajanjakson, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’. Vahingon
määrittämiseen tarvittava kehityssuuntien tarkastelu kat
toi ajanjakson tammikuusta 2008 tutkimusajanjakson
loppuun, jäljempänä ’tarkastelujakso’.
B. TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKAL
TAINEN TUOTE

Unionin tuottajat
— CUKI Cofresco SPA, Volpiano (TO), Italia;

1. Tarkasteltavana oleva tuote
(18)

Tarkasteltavana oleva tuote on vahvistamaton alumiinifo
lio, jonka paksuus on vähintään 0,007 mm mutta enin
tään 0,021 mm ja jota ei ole enempää valmisteltu kuin
valssattu ja joka on kohokuvioitu tai kohokuvioimaton ja
jonka rullapaino on alhainen, enintään 10 kg, jäljempänä
’tarkasteltavana oleva tuote’ tai ’kotitalousfolio’. Tarkastel
tavana oleva tuote luokitellaan tällä hetkellä CN-koodei
hin ex 7607 11 11 ja ex 7607 19 10.

(19)

Tarkasteltavana olevaa tuotetta käytetään tavallisesti ku
lutustavarana pakkaamiseen ja muuhun kotitalous- tai
ruokahuoltokäyttöön. Tuotteen määritelmää ei vastustet
tu.

— Fora Folienfabrik GmbH, Radolfzell, Saksa;
— ITS BV, Apeldoorn, Alankomaat;
— SPHERE Group, Pariisi, Ranska.
Kiinassa toimivat vientiä harjoittavat tuottajat
— CeDo Shanghai Co. Ltd., Shanghai;
— Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd., Ningbo;
— Ningbo Times Co. Ltd., Ningbo;

2. Samankaltainen Tuote
(20)

— Shanghai Blue Diamond Co. Ltd., Shanghai.
Etuyhteydessä oleva unionin tuoja
— CeDo Limited, Telford, Yhdistynyt kuningaskunta
Turkissa (vertailumaa) toimiva tuottaja

C. OTANTA
1. Unionin Tuottajien Otanta

— Sedat Tahir Ltd., Ankara
(15)

Tietoja alumiinifolion tuotannossa käytettävän epäsuoran
pääraaka-aineen eli primaarialumiinin kustannuksista sel
vitettiin Shanghain futuuripörssistä, jäljempänä ’SHFE’,
joka on Kiinan pääasiallinen alumiinin kaupankäyntifoo
rumi. Tietoja maailmanmarkkinoista ja hinnoista pyydet
tiin Lontoon metallipörssistä, jäljempänä ’LME’, johon
myös tehtiin tietojenkeruukäynti. Komissio pyysi ja sai
niin ikään kirjallisia tietoja SHFE:stä. Komissio ehdotti
myös SHFE:hen tietojenkeruukäyntiä, joka ensin hyväk

Tutkimuksessa todettiin, että Kiinassa valmistetuilla ja
sieltä viedyillä alumiinifoliorullilla sekä unionin tuottajien
unionissa valmistamilla ja myymillä alumiinifoliorullilla ja
Turkissa (vertailumaa) yhteistyöhön osallistuneiden turk
kilaisten tuottajien Turkissa valmistamilla ja myymillä
alumiinifoliorullilla on samat fyysiset ja tekniset peruso
minaisuudet sekä samat peruskäyttötarkoitukset, mistä
syystä niitä pidetään perusasetuksen 1 artiklan 4 koh
dassa tarkoitettuina samankaltaisina tuotteina.

(21)

Koska unionin tuottajia on ilmeisen paljon, vireillepanoil
moituksessa esitettiin vahingon määrittämistä otantame
netelmällä perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

(22)

Komissio ilmoitti vireillepanoilmoituksessa, että se oli
alustavasti valinnut otoksen unionin tuottajista. Otos
koostui neljästä suurimmasta yrityksestä tai yritysryhmäs
tä, jotka oli valittu niistä yli 30:sta unionin tuottajasta,
joiden tiedettiin valmistavan samankaltaista tuotetta en
nen tutkimuksen vireillepanoa. Otos valittiin tuottajien
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myynnin määrän, niiden koon ja sijainnin perusteella.
Ehdotetun otoksen osuus arvioidusta unionin kokonais
tuotannosta tutkimusajanjaksolla oli 44 prosenttia. Asian
omaisia osapuolia pyydettiin tutustumaan asiakirjoihin ja
esittämään valintaa koskevat huomautuksensa 15 päivän
kuluessa vireillepanoilmoituksen julkaisemisesta. Huo
mautuksille asetetun määräajan mentyä umpeen yksi osa
puoli huomautti, että otokseen olisi pitänyt sisältyä tuot
taja Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Huomautettakoon
tässä yhteydessä, että otoksessa itse asiassa oli mukana
yksi tuottajayritys Yhdistyneestä kuningaskunnasta (osa
Sphere Group -ryhmittymästä). Kukaan muu asianomai
sista osapuolista ei vastustanut lopullista otosta, ja näin
ollen se vahvistettiin.

D. POLKUMYYNTI
1. Markkinatalouskohtelu ja Yksilöllinen Kohtelu
1.1. Markkinatalouskohtelu
(27)

Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaan
Kiinasta peräisin olevaa tuontia koskevissa polkumyynti
tutkimuksissa normaaliarvo on määritettävä kyseisen ar
tiklan 1–6 kohdan mukaisesti niiden vientiä harjoittavien
tuottajien osalta, joiden todetaan täyttävän perusasetuk
sen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa vahvistetut edel
lytykset.

(28)

Kaksi yritystä, CeDo Shanghai Co. Ltd., jäljempänä ‘CeDo
Shanghai’, ja Shanghai Blue Diamond Co. Ltd., jäljem
pänä ‘Blue Diamond’, ilmoittautui ja pyysi markkinatalo
uskohtelua. Näistä vain CeDo Shanghai oli valittu otok
seen edellä esitetyn mukaisesti. Toinen yrityksistä ei ollut
mukana otoksessa. Unionin tuomioistuimen asiassa C249/10 Ρ Brosmann Footwear (HK) Ltd ynnä muut vas
taan Euroopan unionin neuvosto antaman tuomion mu
kaisesti päätettiin kuitenkin tutkia kaikki markkinatalo
uskohtelua koskevat hakemukset, jotka oli saatu määräa
jan puitteissa, eli molempien edellä mainittujen yritysten
pyynnöt.

(29)

Markkinatalouskohtelua koskevia pyyntöjä arvioitiin suh
teessa perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa
esitettyihin viiteen edellytykseen. Markkinatalouskohtelun
myöntämisedellytykset ovat lyhyesti seuraavat:

2. Etuyhteydettömien Tuojien Otanta
(23)

Menettelyssä osallisina olevien tuojien mahdollisesti suu
ren määrän vuoksi vireillepanoilmoituksessa esitettiin pe
rusasetuksen 17 artiklan mukaisen otantamenettelyn so
veltamista tuojiin.

(24)

Vain kaksi etuyhteydetöntä tuojaa toimitti pyydetyt tiedot
ja suostui toimimaan yhteistyössä. Näin ollen otantaa ei
pidetty tarpeellisena.

3. Vientiä Harjoittavien Tuottajien Otanta
(25)

Koska vientiä harjoittavia tuottajia on ilmeisen paljon,
vireillepanoilmoituksessa esitettiin polkumyynnin määrit
tämistä otantamenetelmällä perusasetuksen 17 artiklan
mukaisesti.

(26)

Kaikkiaan 14 Kiinassa toimivaa vientiä harjoittavaa tuot
tajaa toimitti pyydetyt tiedot ja suostui osallistumaan
otokseen. Kyseiset yritykset veivät noin 7 800 tonnia eli
noin 60 prosenttia Kiinan EU:n markkinoille viemästä
määrästä tutkimusajanjaksolla. Mainituilta osapuolilta saa
tujen tietojen perusteella komissio valitsi otoksen, johon
kuuluvien neljän vientiä harjoittavan tuottajan tuotanto,
myynti ja vienti edustaa suurinta mahdollista määrää,
joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa
määräajassa. Yksi otokseen valituista yrityksistä kuitenkin
vetäytyi myöhemmin yhteistyöstä ja eräs toinen ilmoitti
komissiolle, että sen otantalomakkeessa komissiolle toi
mittamat tiedot olivat virheellisiä. Tämän uuden tiedon
perusteella kyseinen yritys päätettiin poistaa yritysten
otannasta. Komissio kehotti kahta muuta yritystä pysy
mään mukana otannassa. Yhteistyössä toimineita vientiä
harjoittavia tuottajia, Kiinan EU-valtuuskuntaa ja valituk
sen tekijää kuultiin otannan lopullisesta koostumuksesta.
Yksikään asianomainen osapuoli ei vastustanut yritysten
valintaa. Myös yksi uusi otokseen valittu yritys vetäytyi
myöhemmin yhteistyöstä. Näin ollen lopullisessa otok
sessa oli mukana kolme kiinalaista vientiä harjoittavaa
tuottajaa, mikä kattaa noin 30 prosenttia tarkasteltavan
tuotteen tuonnista unioniin tutkimusajanjaksolla ja edus
taa 50:ä prosenttia otantaa varten tietoja toimittaneiden
14:n vientiä harjoittavan tuottajan myynnin määrästä.

L 251/31

— liiketoimintaa koskevat päätökset tehdään markkina
signaalien perusteella ilman merkittävää valtion puut
tumista asiaan, ja kustannukset heijastavat markkinaarvoa
— yrityksillä on yksi ainoa selkeä kirjanpito, joka on
riippumattoman tarkastuksen kohteena kansainvälis
ten kirjanpitonormien mukaisesti ja jota sovelletaan
kaikkeen toimintaan
— aiemmasta keskusjohtoisesta talousjärjestelmästä
juontuvia merkittäviä vääristymiä ei ole
— vakauden ja oikeusvarmuuden takaa konkurssi- ja
omaisuuslainsäädäntö ja
— valuuttojen muuntaminen suoritetaan markkinahin
taan.
(30)

Kyseisten yritysten toimitiloissa tehtiin markkinatalo
uskohtelupyyntöjä koskevat paikan päällä tehtävät tarkas
tukset.

(31)

Markkinatalouskohtelua evättiin kummaltakin yritykseltä
2 artiklan 7 kohdan c alakohdan ensimmäisen edellytyk
sen nojalla, sillä tuotantoketjun alkupään perusraakaaineen eli alumiinin hinnan vääristymisestä oli näyttöä.
Myös
välituoteraaka-aineen
eli
alumiinifolioiden
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jättirullien hinnassa havaittiin vääristymiä, kuten jäljem
pänä esitetään. Yritykset eivät täyttäneet muitakaan edel
lytyksiä, kuten jäljempänä selostetaan.
1.1.1. Ensimmäistä edellytystä koskevat koko tuotannon
alan kattavat päätelmät – liiketoimintapäätökset ja
merkittävimpien tuotantopanosten kustannukset
(32)

Pienet alumiinifoliorullat valmistetaan yksinkertaisessa
menettelyssä uudelleenkelaamalla, leikkaamalla ja pakkaa
malla jättirullat pienemmiksi rulliksi. Alumiinifolion val
mistuksen pääasiallinen raaka-aine on primaarialumiini.
Primaarialumiinin osuus tutkimuksessa tarkasteltavana
olevan tuotteen valmistuskuluista on noin 60–70 pro
senttia, ja se on näin ollen tarkasteltavana olevan tuot
teen merkittävin kustannustekijä. Niinpä alumiinifolion
osto- ja myyntihinnat määritetään alalla primaarialumii
nin (alumiiniharkko) viitehinnan perusteella, mihin lisä
tään tuotanto-/muuntamismaksu. Markkinatalouskohtelua
pyytäneet yritykset olivat ostaneet alumiinifoliota jättirul
lina ostosopimusten pohjalta, joissa jättirullien hinnat
vahvistetaan Shanghain metallipörssissä julkaistun pri
maarialumiinin hinnan perusteella. Shanghain metalli
pörssi tarjoaa tietoa eri metallien hinnoista, jotka se no

(34)

Edellä esitetyn primaarialumiinin huomattavan hintaeron
verrattuna muuhun maailmaan katsotaan johtuvan yhdis
telmästä erilaisia valtiolähtöisiä tekijöitä sekä valtion mer
kittävästä puuttumisesta kotimarkkinoihin useilla eri vä
lineillä. Valtion vaikutus on johtanut melko eristyneisiin
ja erillään markkinavoimista oleviin primaarialumiinin
kotimarkkinoiden syntymiseen ja olemassaoloon Kiinas
sa.

(35)

Ensinnäkin mainittakoon, että SHFE:tä valvoo Kiinan val
tion sääntelyviranomainen (China Securities Regulatory
Commission). SHFE hoitaa tehtäviään futuureilla käytävän
kaupan hallinnoinnista annetun asetuksen (Regulation on
the Administration of Futures Trading), futuurikaupalle
asetettujen hallinnointitoimenpiteiden (Measures for the
Administration of Futures Exchanges) sekä perussään
tönsä mukaisesti. Useat näistä valtion asettamista pörssin
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teeraa Shanghain alueen spot-hintojen perusteella. Shang
hain metallipörssin julkaisut edustavat erittäin hyvin ko
timarkkinoiden alumiinin hintoja. Kyseiset hinnat seura
avat tarkasti SHFE:ssä, jossa valtaosa Kiinassa tapahtuvista
liiketoimista tehdään, noteerattuja hintoja.

(33)

Primaarialumiinin, joka on perushyödyke, maailmanlaa
juinen viitehinta noteerataan LME:ssä. Alumiinin koti
markkinahinta Kiinan markkinoilla eroaa huomattavasti
LME:n hinnoista. Kuten seuraavasta kaaviosta käy ilmi,
LME:n ja SHFE:n hintaerot vaihtelivat tutkimusajanjak
solla +500:stä Yhdysvaltain dollarista –90 dollariin ton
nia kohden. Tutkimusajanjaksolla hintanoteeraukset
LME:ssä olivat kuukausikeskiarvon perusteella yli 9 pro
senttia korkeampia kuin SHFE:ssä (nettohinta). Suurim
millaan ero oli +23 prosenttia jakson puolivälissä. Huo
mionarvoista on myös, että tutkimusajanjakson lopussa,
kun maailmanlaajuisesti hinnat laskivat markkinoiden ky
synnän supistuessa, SHFE:n hinnoissa voidaan havaita
vastakkainen suuntaus (joka jopa johti 3 prosenttia
LME:ssä noteerattuja hintoja korkeampiin hintoihin),
mikä sekin kertoo kyseisillä markkinoilla olevista hinto
jen vääristymisistä.

toimintaa sääntelevistä säännöistä aiheuttavat osaltaan al
haista volatiliteettia ja vääristävät SHFE:n hintoja ja hin
takehitystä: päivittäiset hintavaihtelut on rajoitettu 4 pro
senttiin yli tai alle edellisen kaupankäyntipäivän toimitus
hinnan, kaupan käynnin frekvenssi on alhainen (joka
kuun 15 päivään asti), futuurisopimusten kesto on rajoi
tettu 12 kuukauteen, kauppiaiden auki olevat sopimukset
on rajattu tiettyyn summaan ja hintakeinottelua on rajoi
tettu.
(36)

Lain mukaan pörssissä kauppaa voivat käydä vain kiin
alaiset kauppiaat, ja hekin tarvitsevat siihen Kiinan valtion
sääntelyviranomaisen hyväksynnän. SHFE:n jäsenten
markkinaedustajat voivat tehdä liiketoimia ainoastaan
SHFE:n jäsenten pyynnöstä, he eivät saa ottaa vastaan
ohjeita muilta organisaatioilta eivätkä tehdä kauppaa
omaan lukuunsa. Fyysiset toimitukset voidaan suorittaa
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ainoastaan Kiinan alueella sijaitsevaan hyväksyttyyn va
rastoon toisin kuin kansainvälisissä kaupoissa, joissa toi
mitukset ovat maailmanlaajuisia. Koska SHFE toimii ai
noastaan fyysisten vaihtojen foorumina (ei johdannais
kauppaa), kiinalaiset alumiinimarkkinat ovat täysin eris
tyksissä. Tämän seurauksena arbitraasi LME:n tai muiden
markkinoiden välillä ei käytännössä ole mahdollista, ja
pörssi toimii maailmanmarkkinoista eristyneenä. Näin ol
len näiden markkinoiden kesken ei voi syntyä tasaavaa
vaikutusta.
(37)

(38)

(39)

Toiseksi valtio puuttuu hinnanmääritysmekanismiin
SHFE:ssä, sillä se on sekä primaarialumiinin myyjä että
sen ostaja valtion Reserve Bureau -viraston ja muiden
valtion elinten kautta. Mainittakoon esimerkkinä, että Kii
nan hallitus laati vuoden 2008 lopussa elvytyspaketin,
jonka tarkoitus oli rajoittaa talouskriisin vaikutuksia. Pa
kettiin sisältyi järjestely, jonka mukaan valtion Reserve
Bureau -virasto ostaa sulattojen toimien tukemiseksi niiltä
alumiinia ja kasvattaa näin keinotekoisesti kotimaista ky
syntää aikana, jolloin rahoitus- ja talouskriisi supisti maa
ilmanlaajuista kysyntää. Nämä valtion järjestämät ostot
vääristivät hintoja huomattavasti vuoden 2009 ensimmäi
sellä puoliskolla. Tässä yhteydessä kiinnostava huomio
on, että tutkimusajanjakson lopussa Kiinan kotimarkkina
hinnat kääntyivät vastakkaiseen suuntaan maailmanmark
kinahintoihin nähden.
Kiinan valtio on kuvaillut alumiinialalla harjoittamaansa
interventiopolitiikkaa 12:nnessa alumiinia koskevassa vii
sivuotisessa
kehityssuunnitelmassaan
(2011–2015).
Suunnitelman mukaan ”verohyvityksiä ja vientiin sovel
lettavia vientiveron palautuksia ja muita taloudellisia kan
nustimia on mukautettava sekä valvottava tarkasti alku
tuotannon tuotteiden levittämistä ja viennin kokonais
määrää”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alumii
niteollisuutta pyritään edistämään erityisten verotusjärjes
telyiden yhdistelmällä. Nämä välineet vähentävät primaa
rialumiinin vientiä Kiinasta ja vastaavasti edistävät tuontia
ja alumiinia sisältävien jatkojalostustuotteiden (esimer
kiksi tarkasteltavana oleva tuote) valmistamista sekä koti
maan että vientimarkkinoille.
Kyseisellä suunnitelmalla jatketaan samaa politiikkaa, jota
on harjoitettu jo vuosia aikaisemmilla suunnitelmilla.
Näitä suunnitelmia on pantu täytäntöön useiden vuosien
ajan ja tutkimusajanjaksolla oli käynnissä useita täytän
töönpanotoimia, joita kuvaillaan alla. Tällaisia järjestelyjä
ovat seuraavat:
1) primaarialumiinille ja alumiiniromulle asetettu 17
prosentin vientitulli (verrattuna pienten alumiinifolio
rullien nollatulliin);
2) nollaprosenttinen primaarialumiinin arvonlisäverohy
vitys (verrattuna alumiinifoliorullille kesäkuusta 2009
lähtien myönnettyyn 15 prosentin hyvitykseen);
3) metallille asetetun 5 prosentin tuontitullin poistami
nen.
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(40)

Valtio käyttää siis näiden toimien yhdistelmää primaaria
lumiinin viennin rajoittamiseen, mikä puolestaan johtaa
kotimaisen tarjonnan lisääntymiseen ja primaarialumiinin
hinnan laskuun kotimarkkinoilla.

(41)

Valtaosa Kiinan alumiinisulattamoista on valtio-omistei
sia. Alumiinin tuotantokapasiteettiin ja tuotantomääriin
selvästi vaikuttavat erilaiset teollisuussuunnitelmat, eten
kin tällä hetkellä käynnissä oleva 12. alumiiniteollisuutta
koskeva viisivuotinen kehityssuunnitelma (2011–2015),
edistävät pitkälle jalostettujen alumiinivalmisteiden strate
gista kehittämistä ja sitä, että alumiininvalmistusteollisuus
edelleen laajentaa tuontantoketjua.

(42)

Edellä kuvailtujen Kiinan valtion toimien katsottiin näin
ollen olevan todiste siitä, että taustalla valtio puuttuu
yritysten päätöksiin, jotka liittyvät raaka-aineiden hankki
miseen ja niiden tuotantokustannuksiin. Niinpä Kiinan
nykyinen järjestelmä, jossa primaarialumiinin vientitulli
on korkea ja sen viennistä perittyä alv:tä ei palauteta
mutta tarkasteltavana olevan tuotteen kaltaisten alumiinin
jatkojalostustuotteiden viennistä ei peritä vientiveroa ja
alv palautetaan osittain ja jossa valtio puuttuu hinnan
määritykseen SHFE:ssä, on johtanut tilanteeseen, jossa
Kiinan primaarialumiinihinnat ja alumiinin jatkojalostus
tuotteiden (joita myös käytetään muiden alumiinituottei
den valmistuksen raaka-aineina) hinnat muotoutuvat val
tion toimintaan puuttumisen tuloksena kansainvälisten
markkinoiden hinnanvaihteluista riippumatta. Tällä on
suora vaikutus yritysten päätöksiin niiden hankkiessa jat
kojalostettuja alumiiniraaka-aineita. Alumiinin hinnat
ovat olleet aina vääristyneitä, ja lukuun ottamatta hyvin
lyhyttä ajanjaksoa, jolloin muita, edellä kuvattuja kauppaa
vääristäviä valtion prioriteetteja näyttää olleen käytössä,
mistä on koitunut kiinalaisille alumiinifolion tuottajille
perusteetonta etua.

(43)

Primaarialumiinin osuus pienten alumiinifoliorullien tuo
tantokustannuksista on noin 60 prosenttia. Tällainen ero
tarjoaa kiinalaisille tuottajille huomattavan kustannus
edun, joka on merkittävä pienten alumiinifoliorullien kal
taisissa perushyödykkeenä pidettävissä tuotteissa.

(44)

Kun komission havainnoista ilmoitettiin, CeDo Shanghai
-yritys kiisti ne. Se väitti ensinnäkin, että eräät komission
havainnot ovat vääriä ja epäjohdonmukaisia, ja että tämä
vaikuttaa kielteisesti Kiinan yritysten liiketoimintapäätök
sistä tehtyihin kokonaishavaintoihin. Se totesi erityisesti,
että pääsy SHFE:hen ei ole rajoitettu vain Kiinan kansa
laisille, sillä tilejä voi avata välittäjien kautta, joilla on
valtuudet käydä kauppaa SHFE:ssä. Yleisesti ottaen yritys
ei kiistänyt sitä, että Kiinan valtio käyttää kontrollitoimia,
mutta se katsoi, että näiden toimien tarkoituksena ei ole
hintojen vääristäminen tai markkinoiden alhaisen volati
liteetin varmistaminen, vaan spekuloinnin ja mahdollisten
virheiden estäminen liiketoimia tehtäessä. Toisekseen yri
tys väitti, että LME:n ja SHFE:n väliset hintojen vaihtelut
ja erot olivat melko vähäisiä tutkimusajanjaksolla, mu
kaan luettuna ajanjakso, jolloin hinnat Kiinassa olivat
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jopa korkeammat kuin muualla. Näin ollen mahdollinen
Kiinan tuottajille alhaisista hinnoista koituva kustannus
etu olisi erittäin vähäinen ellei olematon. Yritys selitti
myös, että käänteinen hintakehitys tutkimusajanjakson
lopulla johtui siitä, että Kiinan talous oli yhä edelleen
nousussa vuoden 2011 lopussa, eikä siis valtion vääristä
vistä vaikutuksista. Lopuksi se väitti, että edellä maini
tuilla mekanismeilla tai menettelyillä ei ole merkittävää
vaikutusta yrityksen kustannus- ja hintapolitiikkaa koske
viin päätöksiin.

(45)

(46)

Yrityksen toteamukset eivät ole ristiriidassa komission
havainnon kanssa, jonka mukaan vain kiinalaiset kauppi
aat voivat käydä kauppaa kyseisessä pörssissä. Valtion
toimien tarkoitusten ja tavoitteiden suhteen yrityksen
väitteet ovat spekulatiivisia, eikä niistä ole tähän men
nessä esitetty todisteita. Lisäksi sillä, miksi tällaisia sään
telyjä ja rajoituksia on otettu käyttöön, ei ole merkitystä.
Tärkeää on niiden kokonaisvaikutus: ne luovat erillään
olevat kotimaiset alumiinimarkkinat, jossa hintakehitys
ei seuraa maailmanmarkkinoiden hintakehitystä. Mainit
takoon tässä yhteydessä, että asiaan liittyviä tietoja anta
essaan Kiinan viranomaiset eivät ottaneet kantaa tähän
seikkaan. Kuten edellä 43 kappaleessa todettiin, Kiinan
alumiinimarkkinoiden vääristyminen (–9 prosentin hin
taero tutkimusajanjaksolla) on tarpeeksi merkittävä aihe
uttaakseen huomattavaa ansaitsematonta kustannusetua
kiinalaisille tarkasteltavana oleva tuotteen kaltaisen perus
hyödykkeen tuottajille. Tällaista kustannuseroa ei voi se
littää millään Kiinan alumiinintuottajien suhteellisella
edulla. Todettakoon vielä, että kaikki yhteistyössä toimi
neet yritykset ostivat raaka-aineensa Kiinan kotimarkki
noilta paikalliseen alumiinin hinta-indeksiin sidottujen so
pimusten perusteella. Näin ollen alumiinimarkkinoita
vääristävä valtion toiminta vaikuttaa selvästi yksittäisten
yritysten päätöksiin.

(47)

(48)

CeDo Shanghai kiisti kolmatta edellytystä koskevat ko
mission havainnot. Se väitti, että rekisteröityminen valuu
tansiirtojen valvontatoimistoon on maanlaajuinen käytän
tö, joka koskee kaikkia yrityksiä, jotka maksavat takaisin
ulkomaisia lainoja, ja katsoi, että osoittaa vain hyvää hal
lintoa Kiinan rahoitusviranomaisten taholta varmistaa,
että sääntöjenvastaisia liiketoimia ei tehdä varojen kana
voimiseksi ulos Kiinasta. Yritys väitti niin ikään, että sen
tuotantokustannukset tai yleinen taloudellinen tilanne ei
vät millään tavoin riipu tästä hyväksynnästä. Näin ollen
CeDo Shanghai väitti, että komission määritelmä kolman
nesta edellytyksestä on näin ollen puutteellinen.

(49)

Rahoitusta koskevat päätökset ovat selvästi yksi yritysten
tärkeimpiä päätöksiä. CeDo Shanghain ulkomaista velkaa
koskevalla sääntelyllä selvästi luodaan Kiinan ulkopuo
lelta peräisin olevien lainojen hyväksyntämenettely. Näin
ollen yritysten on saatava valtiolta hyväksyntä päätöksiin,
jotka koskevat rahoituksen ottamista ulkomailta, mikä
johtaa niiden taloudellisen tilanteen vääristymiseen.
Näin ollen yrityksen väitteet hylättiin.

(50)

Blue Diamond ei täyttänyt ensimmäistä edellytystä myös
kään siksi, että sille on myönnetty laajennettu vapautus
tuloverosta. Se ei myöskään täytä toista edellytystä, koska
sillä ei ole yhtä selkeää kirjanpitoa, joka tarkastetaan kan
sainvälisten tilinpäätösnormien mukaisesti ja jota sovel
lettaisiin kaikkiin tarkoituksiin. Yritys ei voinut myöskään
todistaa, että se täyttää kolmannen edellytyksen, koska se
käyttää teollisuustiloja maksutta, mikä vääristää sen ku
luja ja taloudellista tilannetta.

(51)

Yritys kiisti eräät näistä havainnoista. Se väitti, että vero
vapautuksilla ei ole vaikutusta sen vientihintoihin, jotka
ovat polkumyyntitutkimusten kohteena. Se väitti niin
ikään, että se on noudattanut kirjanpidossaan Kiinan
alv-sääntöjä ja selitti, että myynnin ja kirjanpidon erot
johtuivat sopimusehdoista eivätkä edusta yrityksen tavan
omaista kirjanpitoa. Yritys lisäksi vahvisti, että se käyttää
merkittävän kokoista teollisuusaluetta maksutta sopimus
järjestelyn perusteella.

(52)

Kaksinkertaista laskutusta koskevat huomautukset olivat
ristiriidassa annetun selvityksen ja paikan päällä tehtyjen
tarkastuksien avulla saatujen todisteiden kanssa. Kaksin
kertaisesta laskutuksesta ja siitä, millä tavalla yrityksen
poistokäytäntö on Kiinan alv-sääntöjen mukaista, kuten
yritys väitti, ei esitetty uutta näyttöä. Yritys vahvisti ve
rovapautuksia ja teollisuusalueen maksutonta käyttöä
koskevat havainnot. Tässä yhteydessä huomautettakoon,
että markkinatalouskohtelupyyntöjä koskevat arviointipe
rusteet eivät kaikki liity suoraan vientihintaan, vaan nii
den avulla on tarkoitus määrittää, että tuottaja toimii
markkinatalousolosuhteissa asianomaisen samankaltaisen

Blue Diamond selitti, että valtio ei sääntele Shanghain
metallipörssin hintoja ja että Shanghain metallipörssi on
samankaltainen kuin LME, sillä molemmat ovat julkisia
tiedon lähteitä. Komissio ei tutkimuksissaan havainnut,
että valtio asettaa suoraan hinnat, joten huomautus on
epäolennainen. Toisekseen se, että hinnat ovat julkisesti
saatavilla, ei automaattisesta takaa sitä, että ne ovat seu
rausta markkinavoimien vaikutuksesta.

1.1.2. Edellytyksiä 2–5 koskevat yrityskohtaiset päätel
mät
Komissio katsoi, että CeDo Shanghai ei täytä kolmatta
edellytystä, sillä sen lainan takaisinmaksulle vieraassa va
luutassa vaaditaan valuutansiirtojen valvontatoimiston
(Foreign Exchange Administration) hyväksyntä. Tällä kat
sotaan olevan vääristävä vaikutus yrityksen lainapäätök
siin ja siten sen taloudelliseen tilanteeseen.
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tuotteen valmistuksen ja myynnin osalta. Yrityksen vien
tihinnoista ei pyydetty tietoja, koska yritys ei ollut pyy
tänyt yksilöllistä tarkastelua eikä sitä ollut valittu otok
seen.
(53)

Näin ollen markkinatalouskohtelu evätään kummaltakin
yritykseltä.

(59)

Ehdotukseen siitä, että Amerikan yhdysvallat, jäljempänä
’Yhdysvallat’, valitaan vertailumaaksi, ei saatu merkittäviä
huomautuksia. Yksikään asianomaisista osapuolista ei eh
dottanut vaihtoehtoisia vertailumaassa toimivia samankal
taisen tuotteen tuottajia.

(60)

Yhdysvalloissa toimivien tuottajien kanssa ei kuitenkaan
päästy yhteistyöhön, vaikka kaikkiin tiedossa oleviin yh
dysvaltalaisiin tuottajiin oltiin yhteydessä tutkimuksen ai
kana. Komissio lähetti yhteistyöpyynnön muille valituk
sessa mainituille kolmansissa maissa, kuten Meksikossa ja
Etelä-Afrikassa, sijaitseville tuottajille, mutta myöskään
näiden maiden kanssa ei päästy yhteistyöhön.

(61)

Komissio yritti omien selvitystensä avulla kartoittaa muita
tuottajia kolmansissa maissa. Sitä varten lähetettiin kir
jeitä ja kyselyjä kaikille tiedossa oleville tuottajille muissa
kolmansissa maissa (Turkissa, Intiassa ja Etelä-Koreassa).

(62)

Kaksi Turkissa toimivaa tuottajaa ilmoittautui ja osoitti
halukkuutensa yhteistyöhön. Loppujen lopuksi yksi tuot
taja vastasi kyselylomakkeeseen yksityiskohtaisesti ja
suostui, että sen tiloihin tehdään tarkastuskäynti.

(63)

Komissio antoi arvionsa Turkin soveltumisesta vertailu
maaksi asianomaisten tarkasteltavaksi tarkoitetussa eiluottamuksellisessa asiakirjassa. Yksikään asianomaisista
osapuolista ei esittänyt huomautuksia Turkin valitsemi
sesta vertailumaaksi tarkasteltavana olevassa asiassa.

(64)

Edellä esitetyn perusteella päätellään alustavasti, että
Turkki on perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti
sopiva vertailumaa.

1.2. Yksilöllinen kohtelu
(54)

Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaan
kyseisen artiklan soveltamisalaan kuuluville maille vahvis
tetaan tarvittaessa koko maata koskeva tulli lukuun otta
matta tapauksia, joissa yritykset voivat osoittaa, että ne
täyttävät kaikki perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa
vahvistetut perusteet. Kyseiset perusteet, jotka ovat pel
kästään viitteellisiä, ovat lyhyesti seuraavat:
— kokonaan tai osittain ulkomaisessa omistuksessa ole
vien yritysten tai yhteisyritysten tapauksessa viejät
voivat vapaasti kotiuttaa pääomia ja voittoja;
— vientihinnoista ja -määristä sekä myyntiehdoista pää
tetään vapaasti;
— osake-enemmistö on yksityishenkilöiden hallussa; hal
lituksessa tai keskeisissä johtotehtävissä olevien val
tion viranhaltijoiden on oltava joko vähemmistönä,
tai on osoitettava, että yritys on kaikesta huolimatta
riittävän riippumaton valtiosta;
— valuuttojen muuntaminen tapahtuu markkinahintaan
sekä
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— valtio ei puutu yrityksen toimintaan niin, että se mah
dollistaisi toimenpiteiden kiertämisen, jos yksittäisille
viejille vahvistetaan erilaiset tullit.

3. Normaaliarvo
(55)

Kaikki otokseen valitut yritykset sekä Blue Diamond -yri
tys pyysivät yksilöllistä kohtelua. Komissio tarkasteli
pyyntöjä. Tutkimus osoitti, että kaikki otokseen kuuluvat
yritykset sekä Blue Diamond -yritys täyttivät kaikki perus
asetuksen 9 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset.

(56)

Näin ollen kaikille otokseen valituille yrityksille ja Blue
Diamond -yritykselle myönnettiin yksilöllinen kohtelu.

(65)

Koska markkinatalouskohtelua pyytäneet yritykset eivät
voineet osoittaa täyttävänsä markkinatalouskohtelun
myöntämisedellytyksiä ja kaksi muuta yritystä, jotka oli
valittu otokseen, eivät pyytäneet markkinatalouskohtelua,
normaaliarvo kaikille kiinalaisille vientiä harjoittaville
tuottajille määritettiin samankaltaisesta tuotteesta Tur
kissa tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien hintojen
tai laskennallisen normaaliarvon perusteella, kuten edellä
57 kappaleessa selitetään. Unionissa maksettua tai mak
settavaa hintaa koskevan perusteen mukaisesti normaa
liarvo laskettiin edellä 14 kappaleessa lueteltujen yhteis
työssä toimineiden turkkilaisten tuottajien toimitiloissa
tarkastettujen tietojen perusteella.

(66)

Komissio tarkasteli perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan
mukaisesti ensin, oliko samankaltaisen tuotteen myynti
riippumattomille asiakkaille edustavaa. Yhteistyössä toi
mineiden turkkilaisten samankaltaisen tuotteen tuottajien
myynnin todettiin olevan edustavaa verrattuna otokseen
kuuluvien vientiä harjoittavien tuottajien unioniin vie
mään tarkasteltavana olevaan tuotteeseen.

2. Vertailumaa
(57)

(58)

Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaan
normaaliarvo niille vientiä harjoittaville tuottajille, joille ei
ole myönnetty markkinatalouskohtelua, on määritettävä
vertailumaan kotimarkkinahintojen tai vastaavan lasken
nallisen normaaliarvon perusteella.
Komissio totesi vireillepanoilmoituksessa aikovansa käyt
tää Yhdysvaltoja vertailumaana normaaliarvon määrittä
miseksi Kiinan kansantasavallan osalta ja pyysi asian
omaisia osapuolia esittämään huomautuksia asiasta.
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Tämän jälkeen komissio tutki, voitiinko kyseisen myyn
nin katsoa tapahtuneen perusasetuksen 2 artiklan 4 koh
dan mukaisesti tavanomaisessa kaupankäynnissä. Tämä
tehtiin määrittämällä riippumattomille asiakkaille tapah
tuneen kannattavan myynnin osuus. Myyntitapahtumia
pidettiin kannattavina, jos yksikköhinta oli vähintään tuo
tantokustannusten tasolla. Siksi määritettiin Turkin mark
kinoiden tuotantokustannukset tutkimusajanjakson aika
na.

(68)

Niille tuotelajeille, joiden kohdalla yli 80 prosenttia koti
markkinoiden myynnistä ylitti kustannukset ja joiden pai
notettu keskimääräinen myyntihinta oli sama tai suu
rempi kuin yksikkökohtainen tuotantokustannus, nor
maaliarvo määritettiin tuotelajeittain kyseisen lajin koko
myynnin tosiasiallisten kotimarkkinahintojen painotet
tuna keskiarvona riippumatta siitä, oliko myynti kannat
tavaa vai ei.

(69)

Jos tuotelajin kokonaismyyntimäärästä enintään 80 pro
senttia oli kannattavaa tai jos kyseisen tuotelajin paino
tettu keskimääräinen hinta oli yksikkökohtaisia tuotanto
kustannuksia alempi, normaaliarvon perustana käytettiin
tosiasiallista kotimarkkinahintaa, joka laskettiin määrittä
mällä yksinomaan kyseisen tuotelajin kannattavan koti
markkinamyynnin painotettu keskimääräinen hinta tutki
musajanjaksolla.

(70)

Jos yhteistyössä toimineella turkkilaisella tuottajalla ei ol
lut tietyn tuotelajin kotimarkkinamyyntiä, normaaliarvo
muodostettiin perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan mu
kaisesti.

(71)

Sellaisten tuotelajien, joita yhteistyössä toiminut turkki
lainen tuottaja myi muilla kuin Turkin kotimarkkinoilla,
laskennallinen normaaliarvo määritettiin lisäämällä muilla
markkinoilla myytävän saman tuotelajin valmistuskustan
nuksiin niiden myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset. Jos
turkkilainen tuottaja ei myynyt lainkaan jotain tuotelajia,
normaaliarvo määritettiin lisäämällä kaikkien tuotelajien
valmistuskustannuksiin niiden myynti-, hallinto- ja yleis
kustannukset sekä voitto.

(72)

tuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti tarkasteltavana
olevasta tuotteesta tosiasiallisesti maksettujen tai makset
tavien hintojen perusteella.

(75)

(76)

Koska Kiinasta tuleva tuonti oli kauppiaiden omien tuo
temerkkien kauppaa, vertailun pohjana oli yksinomaan
yhteistyössä toimineen turkkilaisen yrityksen omien
merkkien myynti.

(77)

Normaaliarvoa ja vientihintaa verrattiin noudettuna lähet
täjältä -tasolla. Jotta normaaliarvon ja vientihinnan ver
tailu olisi tasapuolista, hintoihin ja niiden vertailukelpoi
suuteen vaikuttavat erot otettiin asianmukaisesti huomi
oon tekemällä oikaisuja perusasetuksen 2 artiklan 10
kohdan mukaisesti. Oikaisuja tehtiin välillisten verojen,
kuljetus-, vakuutus-, käsittely-, takuu- ja luottokustannus
ten perusteella, jos ne todettiin kohtuullisiksi ja paikkansa
pitäviksi ja jos niistä esitettiin todennettu näyttö. Vertai
lussa ei otettu huomioon pakkausten painoa.

(78)

Kun tuotelajien luokitteluun käytettiin tuotevalvontanu
merojärjestelmää, vastaavuus oli kaikkien otokseen valit
tujen vientiä harjoittavien tuottajien kohdalla heikko. Jos
suoraa vastaavuutta ei voitu todeta, samankaltaisia tuote
lajeja verrattiin ja oikaisuja tehtiin erojen, kuten erilaisten
pakkaustyyppien, huomioon ottamiseksi. Kun käytettiin
samankaltaisuuteen perustuvaa menetelmää, yksityiskoh
taiset tiedot ilmoitettiin asianomaiselle taholle.

6. Polkumyyntimarginaalit
(79)

Otokseen valituille vientiä harjoittaville tuottajille mää
ritettiin polkumyyntimarginaali perusasetuksen 2 artiklan
11 ja 12 kohdan mukaisesti painotetun keskimääräisen
normaaliarvon ja painotetun keskimääräisen vientihinnan
välisen vertailun perusteella ilmaistuna prosentteina CIFhinnasta unionin rajalla tullaamattomana.

(80)

Näiden kolmen polkumyyntimarginaalin perusteella las
kettiin painotettu keskiarvo otoksen ulkopuolisille yhteis
työssä toimineille yrityksille.

4. Vientihinnat
Vientiä harjoittavat tuottajat veivät tuotetta unioniin joko
suoraan riippumattomille asiakkaille tai unionissa sijaitse
vien etuyhteydessä olevien yritysten välityksellä.

(74)

Kun tuotetta vietiin suoraan unionissa toimiville riippu
mattomille asiakkaille, vientihinnat määritettiin perusase

Kun tuotetta vietiin unioniin unionissa sijaitsevien etuyh
teydessä olevien yritysten välityksellä, vientihinnat mää
ritettiin perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan mukaisesti
niiden jälleenmyyntihintojen perusteella, jotka kyseiset
etuyhteydessä olevat yritykset veloittivat ensimmäiseltä
riippumattomalta asiakkaalta unionissa. Mukautuksia teh
tiin kaikkien tuonnin ja jälleenmyynnin välissä aiheutu
neiden kustannusten, mukaan luettuina myynti-, yleis- ja
hallintokulut sekä voitto, huomioon ottamiseksi. Voitto
marginaalin määrittämiseen käytettiin tarkasteltavana ole
van tuotteen kahden etuyhteydettömän tuojan saamaa
voittoa, koska etuyhteydessä olevan tuojan tosiasiallista
voittoa ei pidetty luotettavana vientiä harjoittavan tuotta
jan ja etuyhteydessä olevan tuojan välisen suhteen vuoksi.

5. Vertailu

Perusasetuksen 2 artiklan 6 kohdan mukaisesti myynti-,
hallinto- ja yleiskustannukset sekä voittomarginaali perus
tuivat tosiasiallisiin tietoihin, jotka pohjautuivat turkkilai
sen tuottajan samankaltaisen tuotteen tuotantoon ja ta
vanomaisessa kaupankäynnissä tapahtuneeseen myyntiin.

(73)
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(81)

Koska kiinalaisten yritysten yhteistyöaste oli matala (noin
60 prosenttia), katsotaan asianmukaiseksi, että kaikkiin
muihin kiinalaisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin sovellet
tava, koko maata koskeva polkumyyntimarginaali mää
ritetään yhteistyössä toimineiden viejien sellaisten liiketoi
mien perusteella, joissa polkumyynti oli voimakkainta.

(82)

Tällä tavalla määritetyt väliaikaiset polkumyyntimarginaa
lit ilmaistuina prosentteina CIF-hinnasta unionin rajalla
tullaamattomana ovat seuraavat:

tiedot ovat peräisin valituksen tekijältä, ja ne asetettiin
kaikkien asianomaisten osapuolien saataville. Unionin
tuottajista saadut tiedot ristiintarkastettiin niiden tietojen
kanssa, jotka komissio oli saanut otannasta ja edusta
vuutta koskevasta tutkimuksesta. Tarkasteltavana olevan
tuotteen tuontia koskevat tiedot asianomaisen maan ja
kolmansien maiden osalta ristiintarkastettiin Eurostatilta
saatujen COMEXTin tietojen kanssa. Valituksen tekijä pai
notti, että sen toimittamissa myyntiä unionin markki
noilla koskevissa luvuissa oli mukana tiettyjä Kiinassa
tuotettuja tuotantomääriä, jotka jo sisältyivät tuontilukui
hin. Näin ollen eräiden otoksen ulkopuolisten EU:n tuot
tajien, jotka myös harjoittivat tuontia Kiinasta, myynti
määriin tehtiin vähennyksiä. Vähennyksen avulla vältet
tiin se, että myyntimäärät laskettaisiin kahteen kertaan
kokonaiskulutukseen.

Taulukko 1
Polkumyyntimarginaalit
Asema

Yrityksen nimi
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Polkumyyn
timarginaali

CeDo Shanghai Co. Ltd.

Yksilöllinen
kohtelu

39,3 %

Tämän perusteella unionin kulutuksen todettiin kehitty
neen seuraavasti:

Ningbo Times Co. Ltd.

Yksilöllinen
kohtelu

31,4 %

Taulukko 1

Ningbo Favoured Commodity Co.
Ltd.

Yksilöllinen
kohtelu

28,6 %

(85)

Kulutus EU:ssa (tonnia)

Muut yhteistyössä toimineet yrityk
set

35,2 %

Koko maata koskeva polkumyynti
marginaali

43,4 %

E. VAHINKO

2008

2009

2010

Tutki
musajan
jakso

Tuonti yhteensä

4 600

7 600

10 300

14 300

Unionin
markki
noilla myyty unionin
tuotanto

91 000

91 500

87 700

82 456

Kulutus yhteensä

95 600

99 100

98 000

96 756

100

104

103

101

1. Unionin Tuotanto ja Unionin Tuotannonala
(83)

Unionin alueella on 31 samankaltaista tuotetta valmista
vaa tuottajaa tai tuottajaryhmää, joista suurin osa on
suhteellisen pieniä. Niistä käytetään jäljempänä nimitystä
’unionin tuotannonala’ perusasetuksen 4 artiklan 1 koh
dan ja 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Valituksen tekijä,
Eurométaux, toimi seitsemän tuottajan puolesta, joiden
yhteenlaskettu tuotanto tutkimusajanjaksolla muodostaa
noin 50 prosenttia tiettyjen alumiinifoliorullien kokonais
tuotannosta unionissa. On kuitenkin huomattava, että
valituksen tekijän toimittamat tiedot, jotka tarkastettiin
muista saatavilla olevista lähteistä, kattoivat kaikki tie
dossa olevat yritykset, jotka tuottavat ja myyvät tarkas
teltavana olevaa tuotetta unionin markkinoilla. Tällä pe
rusteella samankaltaisen tuotteen kokonaistuotannon
unionissa arvioitiin olevan 91 000 tonnia tutkimusajan
jaksolla. Koska valituksen tekijältä saatiin tiedot kaikista
tiedossa olevista yrityksistä, jotka tuottavat ja myyvät
tarkasteltavana olevaa tuotetta unionin markkinoilla, niitä
käytetään makrotaloudellisina indikaattoreina tässä tutki
muksessa.
2. Unionin Kulutus

(84)

Unionin kulutus määritettiin unionin tuotannonalan
unionin markkinoilla myymän tuotemäärän ja unionin
markkinoille suuntautuneen tuonnin perusteella. Kyseiset

Indeksi (2008 = 100)

(86)

Kokonaiskulutus EU:n markkinoilla vaihteli vain hieman
tarkastelujakson aikana. Vakaus selittyy sillä, että tarkas
teltavana olevan tuotteen markkinat EU:ssa ovat kypsät ja
sillä, että kyseessä on tuote, jota yleisesti käytetään koti
taloustarkoituksiin, minkä vuoksi siihen ei kohdistunut
vaihteluja talouskriisioloissakaan.
3. Tuonti Asianomaisesta Maasta
3.1. Määrä ja markkinaosuus

(87)

Tuontimääriä koskevat tiedot saatiin valituksen tekijältä,
joka oikaisi Eurostatin tilastoja markkinatuntemuksensa
perusteella. Tämä oikaisu oli tarpeen, sillä CN-koodien
tilastot sisältävät myös muutakin kuin tarkasteltavana
olevan tuotteen tuontia. Oikaisu perustui tietoon eri vie
jämaiden EU:n markkinoille suuntautuvasta viennistä sekä
vientihinnoista, joista käy ilmi, onko vientituote tarkas
teltavana oleva tuote vai ei. Valituksen tekijä toimitti
liitteessä 3 asianomaisten osapuolien saataville tarkat lu
vut ja menettelyn. Tämän perusteella tuonti Kiinasta
unioniin kehittyi tarkastelujakson aikana seuraavasti:
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Taulukko 2

Taulukko 4

Tuonti Kiinasta

Kiinan keskimääräisten alumiinihintojen kehitys

2008

2009

2010

Tutki
musajan
jakso

Tuonti Kiinasta (ton
nia)

4 270

6 836

9 839

12 994

Indeksi (2008 = 100)

100

160

230

304

4,5 %

6,9 %

10,0 %

13,4 %

100

154

225

301

Markkinaosuus

18.9.2012

2008

2009

2010

Tutki
musajan
jakso

SHFE:n kuukausittai
nen keskimääräinen
painotettu spot-hinta
euroa/tonni

1 408

1 187

1 467

1 523

Indeksi (2008 = 100)

100

84

104

108

Lähde: Shanghain futuuripörssi (SHFE), hinnat ilman arvonlisäveroa

Indeksi (2008 = 100)
Lähde: Valituksen tekijä

(88)

(89)

Pääasiallista raaka-ainetta ja tuotantoketjun alkupään tu
otetta (alumiinifolioiden jättirullat) koskevan polkumyyn
titutkimuksen, joka johti Kiinassa toimiville tuottajille
asetettuihin tulleihin vuonna 2009, mukaan tuontimäärät
Kiinasta kasvoivat huomattavasti. Tarkasteltavana olevan
tuotteen tuonnin määrä kasvoi tarkastelujakson aikana yli
200 prosenttia.

Koska koko tiedossa oleva Kiinasta tuleva tuonti oli
omien tuotemerkkien kauppaa, hinnan alittavuuden (ja
alihinnoittelun) vertailun pohjana oli pelkkä unionin tuo
tannonalan omien tuotemerkkien myynti.

(93)

Tutkimusajanjakson aikaisen hinnan alittavuuden määrit
tämiseksi verrattiin otokseen valittujen unionin tuottajien
unionin markkinoilla etuyhteydettömiltä asiakkailta ve
loittamia tuotelajikohtaisia painotettuja keskimääräisiä
myyntihintoja, jotka oli oikaistu noudettuna lähettäjältä
-tasolle, vastaaviin yhteistyössä toimineilta kiinalaisilta
tuottajilta tulevassa tuonnissa ensimmäiseltä riippumatto
malta asiakkaalta unionin markkinoilla veloitettuihin pai
notettuihin keskimääräisiin hintoihin, jotka oli määritetty
CIF-tasolla ja oikaistu asianmukaisesti voimassa olevien
tullien ja tuonnin jälkeisten kustannusten huomioon ot
tamiseksi.

(94)

Hintoja, jotka oikaistiin tarvittaessa ja joista oli vähen
netty alennukset ja hyvitykset, verrattiin tuotelajeittain
samassa kaupan portaassa tapahtuneiden liiketoimien
osalta. Vertailun tulos osoitti kiinalaisten vientiä harjoit
tavien tuottajien painotetun keskimääräisen hinnan alitta
vuuden marginaalin olevan 10,0 prosenttia ilmaistuna
osuutena otokseen valittujen unionin tuottajien liikevaih
dosta tutkimusajanjaksolla.

Kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien markkinaosuu
desta käy ilmi sama tuonnin kasvu tarkastelujaksolla:
vuonna 2008 osuus oli 4,5 prosenttia ja tutkimusajanjak
solla 13,4 prosenttia.
3.2. Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin hinta ja hinnan alit
tavuus

(90)

(92)

Kiinasta tulevan tuonnin keskimääräisten hintojen kehi
tys:
Taulukko 3
Kiinasta tulleen tuonnin hinnat

2008

2009

2010

Tutki
musajan
jakso

Keskimääräinen CIFhinta (euroa/tonni)

(*)

2 335

2 600

2 518

Indeksi (2009 = 100)

(*)

100

111

108

(*) Hintatiedot puuttuvat, koska alumiinifoliolle luotiin CN-koodi
7607 11 11 vuonna 2009
Lähde: Eurostat.

(91)

Mainittakoon, että Kiinasta tulevan tuonnin hinnat seura
avat pitkälti Kiinan raaka-ainehintoja (pääosin alumiinise
oksia). Tuontihinnat kuitenkin laskivat tutkimusajanjak
solla vuoteen 2010 verrattuna 3 prosenttia, vaikka sa
mana aikana raaka-ainehinnat nousivat 4 prosenttia
(katso alla oleva taulukko).

4. Unionin Tuotannonalan Taloudellinen Tilanne
4.1. Alustavat huomautukset
(95)

Komissio tarkasteli perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdan
mukaisesti kaikkia sellaisia olennaisia taloudellisia teki
jöitä ja indikaattoreita, jotka vaikuttavat unionin tuotan
nonalan tilanteeseen.

(96)

Makrotaloudellisia indikaattoreita (tuotantoa, kapasiteet
tia, kapasiteetin käyttöastetta, myyntimäärää ja markki
naosuutta) arvioitiin koko unionin tasolla. Arvio perustui
valituksen tekijän toimittamiin tietoihin, jotka ristiintar
kastettiin yhteistyössä toimineiden unionin tuottajien toi
mittamien tietojen kanssa.

(97)

Mikrotaloudellisten indikaattorien (keskimääräiset yksik
köhinnat, työllisyys, palkat, tuottavuus, varastot, kannat
tavuus, kassavirta, investoinnit, investointien tuotto ja
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kyky saada pääomaa) analyysi tehtiin otokseen valittujen
unionin tuottajien tasolla. Arvio perustui näiden tuotta
jien antamiin tietoihin, jotka tarkistettiin asianmukaisesti.
4.2. Makrotaloudelliset indikaattorit
4.2.1. Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyt
töaste

4.2.3. Kasvu
(100) EU:n myyntimäärien ja unionin tuotannonalan markki

naosuuden vähenemistä tarkastelujaksolla olisi tarkastel
tava samalla jaksolla vakaana pysyneen kulutuksen yhtey
dessä, kuten edellä 85 kappaleessa kuvattiin.

Taulukko 5

4.3. Otokseen valittujen unionin tuottajien tiedot (mikrotalou
delliset indikaattorit)

Unionin koko tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin
käyttöaste

4.3.1. Unionin tuotannonalan keskimääräiset yksikkö
hinnat ja tuotantokustannukset

2008

2009

2010

Tutkimus
ajanjakso

Tuotantomäärä
(tonnia)

95 500

95 000

93 000

91 000

Indeksi
(2008 = 100)

100

Tuotantokapasi
teetti (tonnia)

Kapasiteetin
käyttöaste

99

97

Taulukko 7
Myyntihinnat

160 000

164 000

164 000

164 000

100

103

103

103

Indeksi (2008 = 100)

59,7 %

57,9 %

56,7 %

55,5 %

100

97

95

93

Indeksi
(2008 = 100)

2008

2009

2010

Tutki
musajan
jakso

4 479

3 950

4 237

4 378

100

88

95

98

95
Yksikköhinta EU:ssa
etuyhteydettömille
asiakkaille
(euroa/tonni)

Indeksi
(2008 = 100)

(98)
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Edellä olevasta taulukosta käy ilmi, että tuotanto väheni
tarkastelujaksolla huolimatta siitä, että samalla jaksolla
kulutus pysyi vakaana. Vaikka tuotantokapasiteetti pysyi
verrattain vakaana tarkastelujaksolla, kapasiteetin käyttö
asteella oli sama laskeva suuntaus kuin tuotannollakin.

(101) Keskimääräiset myyntihinnat (merkkituotteet ja muut

kuin merkkituotteet mukaan luettuina) laskivat 2 prosent
tia tarkastelujakson aikana. Myyntihintojen ei kuitenkaan
katsottu olevan luotettava vahingon indikaattori, koska
niihin vaikutti suuresti raaka-aineen (pääosin alumiinin)
hinnat, joiden kehitys oli tarkastelujaksolla samansuun
taista. Yleisesti ottaen vuoden 2010 ja tutkimusajanjak
son hinnat eivät pystyneet nousemaan edellä 94 kappa
leessa kuvatun hintojen alittavuuden vuoksi.
4.3.2. Työllisyys, tuottavuus ja palkat

4.2.2. Myyntimäärä ja markkinaosuus

Taulukko 8

Taulukko 6

Työllisyys, tuottavuus ja palkat

Myyntimäärä ja markkinaosuus

2008

2010

Tutki
musajan
jakso

Myynnin määrä EU:n
markkinoilla (tonnia)

91 000

Indeksi (2008 = 100)

100

101

96

91

95,2 %

92,3 %

89,5 %

85,2 %

100

97

94

90

Markkinaosuus
Indeksi (2008 = 100)

(99)

2009

91 500

87 700

82 456

Tarkastelujaksolla unionin tuotannonalan myyntimäärä
putosi 9 prosenttia, ja sen markkinaosuus supistui koko
ajan 95,2 prosentista vuonna 2008 tutkimusajanjakson
85,2 prosenttiin.

2008

2009

2010

Tutki
musajan
jakso

Työntekijöiden luku
määrä

301

314

287

284

Indeksi (2008 = 100)

100

104

95

94

Tuottavuus (yksik
kö/työntekijä)

143

138

141

138

Indeksi (2008 = 100)

100

96

98

96

Palkat/työntekijä In
deksi

41 070

38 913

44 115

43 600

Indeksi (2008 = 100)

100

95

107

106
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määrinä että prosentteina tuotannosta mitattuna. Tarkas
telujakson aikana loppuvarastojen määrä kasvoi 6,7 pro
sentista 9,1 prosenttiin.

(102) Työntekijöiden määrä väheni tarkastelujaksolla 6 prosent

tia, mutta työntekijöiden palkat kasvoivat hieman. Työn
tekijöiden väheneminen ei johtanut tuottavuuden kas
vuun, koska edellä 99 kappaleessa kuvattu myynnin mää
rän vähentyminen oli vielä voimakkaampaa. Unionin
tuotannonalan työvoiman tuottavuus (ilmaistuna tuotan
tomääränä työntekijää kohti vuodessa) itse asiassa väheni
tarkastelujaksolla hieman. Se oli alhaisimmillaan vuonna
2009, minkä jälkeen se alkoi elpyä vuonna 2010 saa
vuttamatta kuitenkaan alkuperäistä tasoa. Tutkimusajan
jaksolla tuottavuus laski uudelleen vuoden 2009 alhai
simmalle tasolle.

4.3.4. Kannattavuus, kassavirta, investoinnit, investoin
tien tuotto ja pääoman saanti
Taulukko 10
Kannattavuus

2008

2009

2010

Tutki
musajan
jakso

EU:n myynnin kan
nattavuus (% netto
myynnistä)

2,7 %

6,2 %

2,7 %

0,7 %

Indeksi (2008 = 100)

100

231

101

27

4.3.3. Varastot
Taulukko 9
Varastot

2008

2009

2010

Tutki
musajan
jakso

2 873

2 994

3 092

3 534

Indeksi (2008 = 100)

100

104

108

123

Loppuvarastot pro
sentteina tuotannos
ta

6,7 %

6,9 %

7,7 %

9,1 %

Indeksi (2008 = 100)

100

104

115

136

Loppuvarastot

(104) Unionin tuotannonalan kannattavuus määritettiin ilmai

semalla samankaltaisen tuotteen myynnistä saatu netto
voitto ennen veroja prosentteina kyseisen myynnin lii
kevaihdosta. Näin laskettu kannattavuus saavutti kor
keimman tasonsa vuonna 2009 pääraaka-aineen (eli alu
miinin) pienentyneiden hankintakustannusten ansiosta.
Kannattavuus kääntyi laskuun vuodesta 2009 lähtien ja
oli tutkimusajanjaksolla 0,7 prosenttia. Nämä kannatta
vuusluvut kattavat markkinoiden kaikki segmentit, myös
suhteellisen kannattavan merkkituotesektorin, joka kilpai
lee huomattavasti vähemmässä määrin kiinalaisen halpa
tuonnin kanssa. Niinpä omien tuotemerkkien markkin
asegmentti yksinään oli huomattavan tappiollinen tutki
musajanjaksolla.

(103) Vaikka otokseen valitut unionin tuotannonalan yritykset

pitivät varastot pieninä ja käyttivät tilausperusteista tuo
tantojärjestelmää, eräitä yleisiä tuotteita pidettiin varastos
sa. Varastot kasvoivat huomattavasti sekä absoluuttisina

(105) Unionin tuotannonala ei maininnut pääoman saantia ei

merkittävänä ongelmana.

Taulukko 11
Kassavirta, investoinnit ja investointien tuotto
2008

2009

2010

Tutkimusajanjakso

12 716 283

17 369 815

12 030 581

7 771 917

Indeksi (2008 = 100)

100

137

95

61

Investoinnit (euroa)

4 604 286

2 167 756

2 770 090

1 716 570

Indeksi (2008 = 100)

100

47

60

37

33,3 %

68,7 %

27,2 %

7,4 %

100

206

82

22

Kassavirta

Sijoitetun pääoman tuotto
Indeksi (2008 = 100)

(106) Kassavirrassa, joka osoittaa tuotannonalan kykyä rahoittaa itse toimintaansa, sekä sijoitetun pääoman

tuotossa voidaan havaita samanlainen negatiivinen suuntaus kuin liikevaihdon tuotossa.

(107) Vuonna 2008 eräs EU:n tuottajista investoi ylimääräisiin varastointitiloihin. Tarkastelujakson muina

vuosina ei havaittu otokseen valittujen unionin tuotannonalan yritysten tekemiä merkittäviä inves
tointeja.
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4.3.5. Tosiasiallisen polkumyyntimarginaalin suuruus
(108) Polkumyyntimarginaalit on ilmoitettu edellä polkumyyn

tiä käsittelevässä jaksossa. Kaikki vahvistetut marginaalit
ovat merkittävästi vähimmäistasoa korkeammat. Kun ote
taan lisäksi huomioon Kiinasta polkumyynnillä tapahtu
van tuonnin määrä ja hinnat, tosiasiallisen polkumyynti
marginaalin vaikutuksia EU:n markkinoilla ei voida pitää
vähäpätöisinä.

5. Vahinkoa Koskevat Päätelmät
(109) Tutkimus osoitti, että useat unionin tuotannonalan talou

delliseen tilanteeseen liittyvät vahinkoindikaattorit heikke
nivät tai eivät kehittyneet kulutusta vastaavasti tarkaste
lujaksolla. Tämä koskee erityisesti ajanjaksoa vuodesta
2010 tutkimusajanjakson loppuun.

(110) Tarkastelujaksolla, jolloin kulutus pysyi vakaana, tuonti

määrät Kiinasta kasvoivat jatkuvasti ja merkittävästi. Sa
maan aikaan unionin tuotannonalan myyntimäärä pie
neni kaikkiaan 9 prosenttia, ja sen markkinaosuus putosi
noin 10 prosenttiyksikköä. Myös unionin varastot kas
voivat merkittävästi, mikä osoittaa sen, että tuotetta ei
saatu myytyä. Matalahintainen polkumyyntituonti, joka
tutkimusajanjaksolla alitti reippaasti unionin tuotannon
alan hinnat, lisääntyi tasaisesti tarkastelujakson ajan.

(111) Vuonna 2010 ja tutkimusajanjaksolla vakavia vaikutuksia

kohdistui myös unionin tuotannonalan taloudelliseen ti
lanteeseen liittyviin vahinkoindikaattoreihin, kuten kassa
virtaan ja kannattavuuteen.

(112) Edellä esitetyn perusteella päätellään, että unionin tuotan

nonalalle on aiheutunut perusasetuksen 3 artiklan 5 koh
dassa tarkoitettua merkittävää vahinkoa.

F. SYY-YHTEYS
1. Johdanto
(113) Perusasetuksen 3 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti tar

kasteltiin, onko Kiinasta polkumyynnillä tuleva tuonti ai
heuttanut vahinkoa unionin tuotannonalalle siinä määrin,
että sitä voidaan pitää merkittävänä. Komissio tarkasteli
polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin lisäksi myös muita
tiedossa olleita tekijöitä, jotka olisivat saattaneet vahin
goittaa unionin tuotannonalaa, sen varmistamiseksi, ettei
niiden aiheuttamaa vahinkoa katsottaisi polkumyyntitu
onnin aiheuttamaksi.

2. Polkumyynnillä Tapahtuneen Tuonnin Vaikutus
(114) Vuoden 2009 lopulla Kiinasta peräisin olevien alumii

nifolioiden jättirullien tuonnissa otettiin käyttöön polku
myyntitullit. Kyseisestä ajankohdasta lähtien tarkastelta
vana olevan tuotteen (jatkojalostustuote) tuonti kasvoi
nopeasti. Tällä kasvulla on ajallinen yhteys unionin tuo
tannonalan tilanteen heikkenemisen kanssa.
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(115) Tutkimuksesta kävi ilmi, että unionin kulutus pysyi va

kaana tarkastelujaksolla. Kiinasta polkumyynnillä tuleva
tuonnin määrä sitä vastoin kasvoi rajusti, yli 200 pro
senttia. Kyseisen tuonnin markkinaosuus niin ikään kas
voi 4,5 prosentista 13,4 prosenttiin (toisin sanoen noin 9
prosenttiyksikköä) vuoden 2008 ja tutkimusajanjakson
välillä. Samanaikaisesti unionin tuotannonalan myynti
määrä laski 9 prosenttia ja markkinaosuus putosi 9 pro
senttiyksikköä, 95,2 prosentista 85,2 prosenttiin vuoden
2008 ja tutkimusajanjakson välillä.

(116) Hintapaineiden osalta on korostettava, että kiinalaisten

vientiä harjoittavien tuottajien hinnat alittivat unionin
tuotannonalan hinnat tutkimusajanjaksolla. Hintapaine
yhdistettynä yhä kasvaviin määriin mahdollisti sen, että
kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat kykenivät varmis
tamaan itselleen sopimukset suurimmilta asiakkailta (vä
hittäismyyjät ja tukkukauppiaat). Niissä sopimuksissa,
jotka unionin tuotannonala onnistui säilyttämään, ei nos
tettu hintoja, mikä unionin tuotannonalan olisi pitänyt
tehdä alumiinin hintojen nousun tasoittamiseksi. Hinto
jen alittavuus tutkimusajanjaksolla oli 10 prosentin luok
kaa, ja kyseisenä vuonna unioni nosti keskihintoja 3
prosentilla ottaakseen huomioon kasvaneet raaka-aineku
lut, kun taas kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat alen
sivat hintojaan EU:n markkinoilla noin 3 prosenttia
(katso taulukko 3). Tämä johti unionin tuotannonalan
kannattavuuden huomattavaan heikkenemiseen.

(117) Edellä esitetyn perusteella päätellään, että voimakkaasti

kasvaneella Kiinasta tulleella polkumyyntituonnilla, jonka
hinnat alittivat unionin tuotannonalan hinnat, on ollut
ratkaiseva osa unionin tuotannonalan kärsimässä merkit
tävässä vahingossa, josta on osoituksena erityisesti sen
heikko taloudellinen tilanne, myyntimäärien ja markki
naosuuden pieneneminen ja useiden vahinkoindikaatto
reiden kehitys huonompaan suuntaan.
3. Muiden Tekijöiden Vaikutus
3.1. Kolmansista maista tuleva tuonti

(118) Seuraavassa taulukossa esitetään tuontimäärät muista kol

mansista maista tarkastelujaksolla. Määrät ja hintakehitys
ovat valituksen tekijän toimittamia, ja ne pohjautuvat
Eurostatin tietoihin.
Taulukko 12
Kolmansista maista tuleva tuonti

2008

2009

2010

Tutki
musajan
jakso

Kolmansista maista
tuleva tuonti

330

764

461

1 306

Indeksi (2008 = 100)

100

231

140

396

0,3 %

0,8 %

0,5 %

1,3 %

100

223

136

391

Markkinaosuus
Indeksi (2008 = 100)
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(119) Kolmansista maista (lähinnä Intiasta, Venäjältä, Taiwa

nista ja Turkista) tuleva tuonti kasvoi 300 prosenttia tar
kastelujaksolla. Silti kyseisen tuonnin kokonaismarkkina
osuus EU:ssa on edelleen vähäinen. Kyseinen tuonti ei siis
ole voinut myötävaikuttaa unionin tuotannonalalle aiheu
tuneeseen vahinkoon tutkimusajanjaksolla.

3.2. Vientimäärät ja hinnat
(120) Seuraavassa taulukossa esitetään otokseen valittujen unio

nin tuottajien vientimäärät tarkastelujaksolla. Määrät ja
hintakehitys perustuvat otokseen valittujen tuottajien toi
mittamiin todennettuihin lukuihin.
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koinen (yli 30 tuottajaa) ja että yksi suurimmista asiak
kaista on vaikutusvaltainen vähittäiskauppa.

(124) Vuosien varrella suurimmat Euroopan unionin vähittäis

kauppiaat ovat kehittäneet omat brändinsä (omat tuote
merkit), jotka kotitalousfolion osalta ovat vähitellen su
pistaneet tuottajien omien merkkituotteiden myyntimää
riä. Tämä on ollut haitallista unionin tuotannonalan tuot
tajille, jotka ovat kärsineet myyntimäärien laskusta kan
nattavammalla merkkituotesegmentillä, ja se on pakotta
nut ne kilpailemaan yhä ankarammin keskenään kasvussa
olevalla omien tuotemerkkien markkinasegmentillä.

(125) Tämä kehitys on kuitenkin ollut vähittäinen, useita vuosia
Taulukko 13
Otokseen valittujen unionin tuottajien vienti

EU:n vientimäärät
Indeksi (2008 = 100)
Viennin prosentti
osuus tuotannosta
Indeksi (2008 = 100)
Vientihinnat
Indeksi (2008 = 100)

2008

2009

2010

Tutki
musajan
jakso

1 900

1 800

1 600

1 700

100

95

84

89

2,0 %

1,9 %

1,7 %

1,9 %

100

95

86

94

3 792

3 460

3 447

3 565

100

91

91

94

kestävä prosessi, ja tutkimuksesta kävi ilmi, että omien
tuotemerkkien kauppa kasvoi vain vähän, 83 prosentista
84 prosenttiin vuoden 2010 ja tutkimusajanjakson välil
lä. Vaikka tällä kasvulla on pieni vaikutus EU:n tuottajiin,
se ei selitä niiden kärsimien vahingollisten suuntauksien
laajuutta.

3.5. Unionin tuotannonalan tuotantokustannusten kehittymi
nen
(126) Asianomaiset osapuolet väittivät, että tuotantokustannus

ten ja etenkin alumiinin hinnan vaihtelut vaikuttivat osal
taan vahinkoon.

(127) Kotitalousfolion tuotantokustannukset ovat tiiviisti sidok

sissa tuotteen valmistuksen pääraaka-aineen, alumiinin,
hintakehitykseen. LME:n hinnat toimivat alumiinin maa
ilmanlaajuisina viitehintoina.

(121) Otokseen valittujen tuottajien vientimäärät eivät olleet

merkittäviä tarkastelujaksolla eivätkä koskaan ylittäneet
2:ta prosenttia tuotetuista määristä. Ne kehittyivät sa
malla tavoin kuin myyntimäärät Euroopan markkinoilla.
Koska määrät olivat pieniä, unionin tuotannonalan vien
tikehitys ei myötävaikuttanut aiheutuneeseen merkittä
vään vahinkoon.

3.3. Talouskriisin vaikutukset
(122) Talouskriisi ei aiheuttanut unionin kulutuksen supistu

mista tarkastelujaksolla. Koska kyse ei ole ylellisyystuot
teesta, vaan kotitalouksille myytävästä tavanomaisesta
tuotteesta, oli odotettavissa, että finanssikriisillä ei ollut
vaikutusta kotitalousfolion kulutukseen, joka pysyikin
erittäin vakaana tuotteena elintarvikkeiden jalostus- ja
pakkausteollisuudessa. Näin ollen talouskriisi ei myötävai
kuttanut unionin tuotannonalan kärsimään vahinkoon
tutkimusajanjaksolla.

3.4. Kilpailu unionin markkinoilla
(123) Kilpailu unionin markkinoilla on kovaa, kun otetaan

huomioon, että unionin tuotannonala on melko monija

Taulukko 14
Alumiinin keskimääräisten hintojen kehitys LME:ssä

2008

2009

2010

Tutki
musajan
jakso

LME:n keskimääräi
nen käteishinta Yh
dysvaltojen
dolla
reissa tonnia kohden

2 750

1 750

2 150

2 460

Indeksi (2008 = 100)

100

64

78

90

Lähde: LME

(128) Edellä nähty kehitys on seurausta lokakuun 2008 tie

noilla alkaneesta finanssikriisistä. Alumiinin hinnat laski
vat kysynnän supistuessa mutta nousivat hieman tutki
musajanjakson loppuun mennessä. Kotitalousfolion tuo
tannonalalla hinnat kuitenkin asetetaan tavallisesti LME:n
viitehinnan perusteella, johon lisätään jalostuskustannuk
set ja voitto. Tämä tarkoittaa sitä, että LME:n viitehinnan
vaihteluilla ei normaalioloissa ole suurta vaikutusta
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kotitalousfolion tuotannonalan tilanteeseen, sillä valmiin
tuotteen hinnat seuraavat LME:n hintoja. Unionin tuotan
nonala on itse asiassa aina toiminut ympäristössä, jossa
alumiinin hinnat vaihtelevat.
(129) Väitettiin myös, että unionin tuotannonala käyttäisi teho

tonta tekniikkaa, mikä osaltaan olisi vaikuttanut vahin
koon. Tähän on todettava, että tutkimus ei tukenut täl
laista näkemystä ja että jalostuskustannukset EU:ssa ja
Kiinassa ovat kokonaisuudessaan hyvin samanlaiset. Tä
mänkaltainen tehottomuus tarkoittaisi lisäksi sitä, että
unionin tuotannonalan kannattavuus olisi ollut alhainen
useiden vuosien ajan. Tällainen väite ei selitä markkinao
suuden, myyntimäärien ja kannattavuuden pienentymistä
vuoden 2009 ja tutkimusajankohdan välillä.

(130) Edellä mainitun perusteella alumiinin hintojen vaihtelua

tai tuotannon väitettyä tehottomuutta ei voida pitää
unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon syinä.
3.6. Ylikapasiteetti

(131) Kuten edellä mainittiin, EU:n tuottajien kapasiteetin käyt

töaste oli suhteellisen alhainen tarkastelujakson aikana.
Unionin tuottajat voivat kuitenkin käyttää samaa laitetta
muidenkin tuotteiden (esimerkiksi talouskelmun) kelaa
miseen rullalle. Tämän vuoksi kapasiteetin käyttöastelu
kuja ei pidetä merkittävänä syynä. Kapasiteetin käyttöas
teluvut olivat lisäksi melko alhaiset jo vuosina 2008 ja
2009, jolloin kannattavuusluvut ja tuotannonalan tilanne
yleensä oli tyydyttävä.

(132) Tästä syystä pääteltiin, että ylikapasiteettia ei voi pitää

merkittävänä syynä EU:n tuottajille aiheutuneeseen vahin
koon.
4. Syy-Yhteyttä Koskevat Päätelmät
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(136) Edellä esitetyn analyysin perusteella, jossa on asianmukai

sesti erotettu toisistaan yhtäältä kaikkien tiedossa olevien
tekijöiden vaikutukset unionin tuotannonalan tilanteeseen
ja toisaalta polkumyyntihintaan tapahtuneen viennin va
hingolliset vaikutukset, päätellään alustavasti, että polku
myynnillä tapahtuva vienti Kiinasta on aiheuttanut unio
nin tuotannonalalle perusasetuksen 3 artiklan 6 kohdassa
tarkoitettua merkittävää vahinkoa.

G. UNIONIN ETU
1. Alkuhuomautuksia
(137) Perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti komissio tutki, oli

siko vahinkoa aiheuttavaa polkumyyntituontia koskevista
alustavista päätelmistä huolimatta olemassa pakottavia
syitä todeta, että toimenpiteiden käyttöönotto ei tässä
tapauksessa olisi unionin edun mukaista. Unionin etua
määritettäessä arvioitiin kaikki asiaan liittyvät etunäkö
kohdat, kuten unionin tuotannonalan sekä tarkastelta
vana olevan tuotteen tuojien/tukkumyyjien ja vähittäis
myyjien edut.

2. Unionin Tuotannonalan etu
(138) Unionin tuotannonalalle on aiheutunut merkittävää va

hinkoa Kiinasta polkumyynnillä tulevasta tuonnista. On
muistettava, että useiden vahinkoindikaattorien kehitys
oli negatiivista tarkastelujaksolla. Jos toimenpiteitä ei
oteta käyttöön, unionin tuotannonalan tilanne vääjää
mättä heikkenee edelleen. Unionin tuotannonalan tilanne
heikkeni nopeasti sen jälkeen, kun tuotantoketjun alku
pään tuotteisiin (alumiinifolioiden jättirullat) sovelletta
vien polkumyynnin vastaiset toimenpiteet otettiin käyt
töön vuonna 2009. Koska Kiinan alumiinialalla samat
rakenneongelmat, jotka havaittiin jo mainitussa tutki
muksessa, ovat edelleen olemassa markkinoilla, unionin
tuotannonala katsoo, että myös se olisi suojattava vilpil
liseltä kilpailulta.

(133) Edellä esitetty analyysi osoittaa, että Kiinasta polkumyyn

nillä tapahtuvan tuonnin määrä ja markkinaosuus kasvoi
vat merkittävästi etenkin vuonna 2010 sekä tutkimus
ajanjaksolla. Kyseisen tuonnin todettiin tapahtuneen
unionin tuotannonalan unionin markkinoilla veloittamia
hintoja alemmilla hinnoilla tutkimusajanjaksolla.

(134) Kiinasta tulevan matalahintaisen polkumyynnin määrän

ja markkinaosuuden kasvu tapahtui samanaikaisesti unio
nin tuotannonalan taloudellisen tilanteen heikkenemisen
kanssa. Tilanne heikkeni tutkimusajanjaksolla, jolloin
unionin tuotannonala menetti edelleen markkinaosuut
taan ja kannattavuus samoin kuin muut talousindikaatto
rit kuten kassavirta ja investointien tuotto vajosivat alim
milleen.

(135) Muita tiedossa olevia tekijöitä, talouskriisi mukaan luet

tuna, koskeva analyysi osoitti, että kyseisten tekijöiden
mahdollinen kielteinen vaikutus ei voinut olla sellainen,
että se poistaisi vahvistetun syy-yhteyden Kiinasta polku
myynnillä tulleen tuonnin ja unionin tuotannonalalle ai
heutuneen vahingon väliltä.

(139) Väliaikaisten polkumyyntitullien käyttöönoton odotetaan

palauttavan unionin markkinoille tehokkaat kilpailuedel
lytykset, jolloin unionin tuotannonala voi mukauttaa tut
kimuksen kohteena olevan tuotteen hinnat vastaamaan
eri komponenttien kustannuksia ja markkinaolosuhteita.
Voidaan olettaa myös, että väliaikaisten toimenpiteiden
käyttöönotto tarjoaisi unionin tuotannonalalle tilaisuuden
saada takaisin ainakin osa tarkastelujaksolla menetetystä
markkinaosuudesta, mikä puolestaan parantaisi sen kan
nattavuutta ja yleistä taloudellista tilannetta.

(140) Jos toimenpiteitä ei oteta käyttöön, markkinaosuuden

voidaan odottaa vielä hupenevan ja unionin tuotannon
alan pysyvän kannattamattomana etenkin omien tuote
merkkien alalla. Tämä olisi kestämätöntä keskipitkällä ja
pitkällä aikavälillä. Kun otetaan huomioon kannattavuu
den laskusuuntaus samoin kuin muut talousindikaattorit
kuten kassavirta ja investointien tuotto, voidaan odottaa,
että suurin osa unionin tuottajista ei kykene pysymään
kilpailukykyisinä markkinoilla, jos toimenpiteitä ei oteta
käyttöön.
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(141) Unionin tuotannonala toimittaa asiakkailleen (pääosin

tukku- ja vähittäiskauppiaille) myös muita elintarvikkei
den jalostus- ja pakkaustuotteita, kuten talouskelmuja ja
paperituotteita. Eräät näistä tuotteista valmistetaan sa
malla kelauslaitteella, jota käytetään tarkasteltavana ole
van tuotteen valmistamiseen. Tarkasteltavana oleva tuote
on unionin tuotannonalan yksittäisten yritysten tuoteva
likoiman tärkeä markkinasegmentti, jopa siinä määrin,
että eräiden arvioiden mukaan se muodostaa yli 50 pro
senttia liikevoitosta. Jos tarkasteltavana olevan tuotteen
tilanne heikkenee edelleen, vaarantuu myös kyseisen
unionin tuotannonalan muiden tuotteiden tuotanto.

(142) Sen vuoksi päätellään alustavasti, että polkumyyntitoi

menpiteiden käyttöönotto olisi unionin tuotannonalan
edun mukaista.
3. Tuojien/Tukkumyyjien etu

(143) Kaksi suurta Euroopan markkinoilla toimivaa toimijaa

tuo Kiinasta suuren osuuden tarkasteltavan olevan tuot
teen tuonnin määrästä, tutkimusajanjakson aikana arvi
olta noin 50 prosenttia.

(144) Toinen näistä tuojista on etuyhteydessä yhteen otokseen

valittuun yhteistyössä toimineeseen viejään (CeDo Shang
hai). CeDo-ryhmittymä on kehittänyt vahvan kahteen läh
teeseen perustuvan strategian: sen unionin markkinoilla
myymä folio tuotetaan sekä Kiinassa että unionissa.
Ryhmä korosti, että polkumyynnin vastaiset toimenpiteet
vaarantaisivat sen strategian ja vähentäisivät sen kannat
tavuutta. Toimia ei kuitenkaan ole kohdistettu mihinkään
tiettyyn yritykseen, vaan niiden tarkoituksena on palaut
taa tasavertaiset kaupankäyntiedellytykset unionin mark
kinoille.

(145) Tutkimuksesta ei käy ilmi, onko toinen suuri tuoja

(Quickpack) etuyhteydessä johonkin kiinalaisista tavaran
toimittajistaan. Tämä johtuu siitä, että yritys päätti olla
tekemättä yhteistyötä, vaikka se oli kutsuttu osallistu
maan tutkimukseen. Sen vuoksi ei ole selvää, minkälai
nen vaikutus ehdotetun tasoisilla tulleilla olisi sen liiketoi
mintaan.
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eteenpäin esitetään, että Kiinasta tuleva tuonti on unionin
tuotannonalalle aiheutuneen vahingon keskeinen syy.
Koska tarkasteltavana olevan tuotteen liikevaihto on suh
teellisen pieni suhteessa yrityksen koko toimintaan, toi
mien käyttöönotolla ei todennäköisesti ole vakavia seu
rauksia sen kokonaistulokseen.
(148) Ei voida sulkea pois, etteikö toimien käyttöönotolla olisi

yleisesti kielteistä vaikutusta tuontisektoriin (oli se sitten
etuyhteydessä tai ei), sillä tulli todennäköisesti tekee tuon
nista vähemmän houkuttelevaa ja unionin tuotannonala
luultavasti onnistuu hankkimaan joitakin toimeksiantoja
tai sopimuksia takaisin tuontisektorin kustannuksella.
Tarkoituksena on kuitenkin palauttaa tasavertaiset kilpai
luedellytykset, eivätkä vaikutukset tuontisektoriin koko
naisuudessaan ole suhteettomia.

(149) Edellä esitetyn perustella päätellään alustavasti, että vai

kutus tuojiin ei olisi sellainen, että toimenpiteiden olisi
katsottava olevan unionin yleisen edun vastaisia.
4. Vähittäiskauppiaiden etu

(150) Kuusi vähittäismyyjää teki yhteistyötä tutkimuksessa. Vä

hittäismyyjien voidaan katsoa olevan edustavia, sillä ne
sijaitsevat maantieteellisesti eri puolilla Euroopan unionia
ja ne ovat erikokoisia liikevoiton suhteen. Kaikki vähit
täismyyjät vastustavat kaikenlaisten toimien käyttöön
ottoa sillä perusteella, että niistä aiheutuu liiketoimille
ylimääräisiä kuluja ja että toimet rajoittaisivat vähittäis
myyjien valinnanvapautta tavarantoimittajien välillä.

(151) Vähittäiskauppiaiden vastauksista käy kuitenkin erittäin

selvästi ilmi, että tarkasteltava tuote muodostaa häviävän
pienen osan vähittäismyyjien liikevaihdosta (joka tapauk
sessa vähemmän kuin 1 prosentin) ja että polkumyynnin
vastaisilla toimilla olisi vähän tai ei lainkaan vaikutusta
niiden liikevaihtoon tai voittoihin.
5. Kuluttajien etu

(152) Komissio otti yhteyttä yhteen kuluttajajärjestöön, joka ei
(146) Muista tuojista vain kaksi toimi tutkimuksessa yhteis

työssä vastaamalla kyselylomakkeeseen. Niiden vastaukset
edustavat noin 6:ta prosenttia Kiinasta tulevasta koko
naistuonnista. Kyseiset yritykset väittivät, että ne saattavat
joutua poistumaan foliomarkkinoilta, jos polkumyynti
tulli otetaan käyttöön. Kyseiset kaksi yritystä tuovat kui
tenkin myös monia muitakin elintarvike- ja kotitalousta
varasektorin tuotteita, ja nämä muut tuotteet edustivat yli
80 prosenttia niiden liikevaihdosta.

(147) Eräs toinen tuoja/tuottaja (Terinex Ltd) ei vastannut ky

selyyn, mutta toimitti sitä vastoin Yhdistyneen kuningas
kunnan markkinoita koskevan näkökantansa. Terinex Ltd
selitti, että sen hankinnat Kiinasta alittavat yrityksen
oman tuotannon hinnat mutta katsoi, että koska yritys
on pieni toimija markkinoilla, sen harjoittama tuonti ei
ole vahingollista unionin tuotannonalalle. Jos kuitenkin
kaikki Kiinasta tuleva tuonti otetaan huomioon (87 kap
paleesta eteenpäin) on selvää, kuten 114 kappaleesta

vastauksensa mukaan ollut kiinnostunut tekemään yhteis
työtä tutkimuksessa. Muita kuluttajajärjestöjä ei ilmoittau
tunut.

(153) Polkumyyntitullien vaikutus kuluttajiin on todennäköi

sesti erittäin vähäinen, sillä kotitalousfolion osuus kulut
tajan viikkobudjetissa on hyvin pieni. Lisäksi on odotet
tavissa, että tullien käyttöönotosta johtuva kotitalousfo
lion hintojen nousu vähittäiskaupan tasolla on joko erit
täin vähäinen tai olematon.
6. Unionin etua Koskevat Päätelmät

(154) Edellä esitetyn perusteella päätellään alustavasti, että unio

nin edusta saatavilla olevien tietojen perusteella ei ole
pakottavia syitä olla ottamatta käyttöön väliaikaisia toi
menpiteitä Kiinasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan
tuotteen tuonnissa.
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H. EHDOTUS VÄLIAIKAISIKSI POLKUMYYNNIN VAS
TAISIKSI TOIMENPITEIKSI

1. Vahingon Korjaava Taso

L 251/45

(161) Edellä esitetyn perusteella polkumyyntitullit on vahvis

tettu vertaamalla vahingon poistavaa marginaalia ja pol
kumyyntimarginaalia keskenään. Ehdotetut polkumyynti
tullit ovat näin ollen seuraavat:

(155) Polkumyyntiä, vahinkoa, syy-yhteyttä ja unionin etua

koskevien päätelmien perusteella olisi otettava käyttöön
väliaikaiset polkumyynnin vastaiset toimenpiteet, jotta
polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista ei aiheutuisi unio
nin tuotannonalalle enempää vahinkoa.

(156) Näiden toimenpiteiden suuruutta määritettäessä otettiin

huomioon todetut polkumyyntimarginaalit ja unionin
tuotannonalalle aiheutuneen vahingon korjaamiseksi tar
vittavan tullin määrä niin, ettei ylitetä todettuja polku
myyntimarginaaleja.

(157) Vahingollisen polkumyynnin vaikutukset poistavan tullin

määrää laskettaessa katsottiin, että toimenpiteiden olisi
oltava sellaisia, että unionin tuotannonala voi kattaa tuo
tantokustannuksensa ja saada sellaisen myyntivoiton (en
nen veroja), joka voitaisiin kohtuudella saada tällaisella
tuotannonalalla samankaltaisen tuotteen myynnistä unio
nissa tavanomaisissa kilpailuolosuhteissa eli ilman polku
myynnillä tapahtuvan tuonnin vaikutusta.

(158) Edellisissä kotitalousfoliota (jättirullat) koskevissa tutki

muksissa tavanomainen voittomarginaali asetettiin 5 pro
senttiin edellä kuvatun perusteella. Valituksen tekijä kat
soi, että 6 prosenttia olisi tuotannonalalla kohtuullinen
voittomarginaali, jos vahinkoa aiheuttavaa polkumyyntiä
ei esiinny. Valituksen tekijä ei kuitenkaan pystynyt esittä
mään väitteelleen asianmukaisia perusteluja eikä asiasta
esitetty muita huomautuksia. Tämän vuoksi katsottiin
aiheelliseksi turvautua edellisessä tutkimuksessa asetet
tuun 5 prosentin voittomarginaaliin. Näin ollen alusta
vasti katsotaan, että 5 prosentin osuutta liikevaihdosta
edustavaa voittomarginaalia voidaan pitää sellaisena sopi
vana määränä, jonka unionin tuotannonalan voitiin odot
taa saavuttavan ilman vahingollista polkumyyntiä. Tämän
perusteella unionin tuotannonalalle laskettiin samankal
taisen tuotteen vahinkoa aiheuttamaton hinta. Vahinkoa
aiheuttamaton hinta saatiin vähentämällä EU:n myynti
hinnoista tutkimusajanjaksolla saatu tosiasiallinen voitto
ja korvaamalla se edellä mainitulla voittomarginaalilla.

(159) Tarvittava hinnankorotus määritettiin vertaamalla hinnan

alittavuuden laskemisessa määritettyä kiinalaisten yhteis
työssä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien paino
tettua keskimääräistä tuontihintaa unionin tuotannonalan
unionin markkinoilla tutkimusajanjaksolla myymien tuot
teiden vahinkoa aiheuttamattomaan hintaan. Tästä vertai
lusta johtuvat mahdolliset erot ilmaistiin tämän jälkeen
prosentteina tuonnin keskimääräisestä CIF-kokonaisarvos
ta.
2. Väliaikaiset Toimenpiteet

(160) Edellä esitetyn perusteella katsotaan, että Kiinasta peräisin

olevassa tuonnissa olisi otettava käyttöön väliaikaiset pol
kumyynnin vastaiset toimenpiteet perusasetuksen 7 artik
lan 2 kohdan mukaisesti polkumyynti- ja vahinkomargi
naaleista alemman suuruisina, alhaisemman tullin sään
nön mukaisesti.

Ehdotetut väliaikaiset polkumyyntitullit
Polkumyyn
ti–marginaali

Vahinko
marginaali

Väliaikainen
tulli

CeDo Shanghai Co. Ltd.

39,3 %

16,3 %

16,3 %

Ningbo Times Co. Ltd.

31,4 %

15,5 %

15,5 %

Ningbo Favoured Com
modity Co. Ltd.

28,6 %

13,0 %

13,0 %

Muut yhteistyössä toi
mineet yritykset

35,2 %

15,5 %

15,5 %

Koko maata koskeva
polkumyyntimarginaali

43,4 %

35,4 %

35,4 %

Yrityksen nimi

(162) Tässä asetuksessa yrityksille vahvistetut yksilölliset polku

myyntitullit määritettiin nyt tehdyn tutkimuksen päätel
mien perusteella. Näin ollen ne kuvastavat kyseisten yri
tysten tilannetta tutkimuksen aikana. Näitä tulleja voi
daan siten soveltaa (toisin kuin koko maata koskevia,
’kaikkiin muihin yrityksiin’ sovellettavia tulleja) yksin
omaan Kiinasta peräisin olevien, erikseen mainittujen yri
tysten eli tarkoin määrättyjen oikeussubjektien tuotta
mien tuotteiden tuontiin. Jos yritystä ei ole erikseen mai
nittu tämän asetuksen artiklaosassa (mukaan lukien erik
seen mainittuihin yrityksiin etuyhteydessä olevat yrityk
set), sen tuottamiin tuontituotteisiin ei voida soveltaa
näitä tulleja, vaan niihin on sovellettava ’kaikkiin muihin
yrityksiin’ sovellettavaa tullia.

(163) Kaikki näiden yksilöllisten polkumyyntitullien soveltami

seen liittyvät pyynnöt (esimerkiksi yrityksen nimenmuu
toksen tai uusien tuotanto- tai myyntiyksiköiden perus
tamisen johdosta tehdyt pyynnöt) on toimitettava vii
pymättä komissiolle (1), ja mukaan on liitettävä kaikki
asian kannalta oleelliset tiedot, erityisesti tiedot, jotka
koskevat esimerkiksi kyseiseen nimenmuutokseen tai ky
seisiin tuotanto- tai myyntiyksiköiden muutoksiin mah
dollisesti liittyviä yrityksen tuotantotoiminnan sekä koti
markkinamyynnin ja viennin muutoksia. Asetusta muu
tetaan tarvittaessa vastaavasti saattamalla yksilöllisten tul
lien soveltamisalaan kuuluvien yritysten luettelo ajan ta
salle.
I. LOPPUSÄÄNNÖKSET

(164) Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi vahvistet

tava määräaika, jonka kuluessa ne asianomaiset osapuo
let, jotka ilmoittautuivat vireillepanoilmoituksessa asete
tussa määräajassa, voivat esittää kantansa kirjallisesti ja
pyytää saada tulla kuulluiksi. Lisäksi olisi huomattava,
että kaikki tätä asetusta varten tehdyt tullien käyttöön
ottoa koskevat päätelmät ovat alustavia ja niitä voidaan
joutua harkitsemaan uudelleen mahdollisista lopullisista
toimenpiteistä päätettäessä,

(1) European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H,
1049 Brussels, Belgium.
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Otetaan käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli, jota sovelletaan tuotaessa Kiinan kansantasavallasta
tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7607 11 11 ja ex 7607 19 10 (TARIC-koodit 7607 11 11 10 ja
7607 19 10 10) luokiteltua vahvistamatonta alumiinifoliota, jonka paksuus on vähintään 0,007 mm mutta
enintään 0,021 mm ja jota ei ole enempää valmisteltu kuin valssattu ja joka on kohokuvioitu tai kohoku
vioimaton ja jonka rullapaino on alhainen, enintään 10 kg.
2.
Vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava väliaikainen polkumyyntitulli on
seuraavien yritysten valmistaman 1 kohdassa kuvatun tuotteen osalta seuraava:
Yritys

Tulli (%)

Taric-lisäkoodi

CeDo Shanghai Co. Ltd.

16,3 %

B299

Ningbo Times Co. Ltd.

15,5 %

B300

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

13,0 %

B301

Able Packaging Co.,Ltd

15,5 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd

15,5 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co.,Ltd

15,5 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co.,Ltd

15,5 %

B305

Weifang Quanxin Aluminium Foil Co.,Ltd

15,5 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd

15,5 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co.,Ltd

15,5 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co.,Ltd

15,5 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co.,Ltd

15,5 %

B310

Kaikki muut yritykset

35,4 %

B999

3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen luovutus vapaaseen
liikkeeseen unionissa edellyttää väliaikaisen tullin määrää vastaa
van vakuuden antamista.
4.
Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa
olevia säännöksiä ja määräyksiä.
2 artikla
1.
Asianomaiset osapuolet voivat pyytää, että niille ilmoite
taan niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perus
teella tämä asetus annettiin, esittää näkökantansa kirjallisesti ja
pyytää tulla komission kuulemiksi kuukauden kuluessa tämän

asetuksen voimaantulosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ase
tuksen (EY) N:o 1225/2009 20 artiklan soveltamista.
2.
Asianomaiset osapuolet voivat asetuksen (EY) N:o
1225/2009 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti esittää huomau
tuksiaan tämän asetuksen soveltamisesta yhden kuukauden ku
luessa sen voimaantulosta.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämän asetuksen 1 artiklaa sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

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

Tehty Brysselissä 17 päivänä syyskuuta 2012.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 834/2012,
annettu 17 päivänä syyskuuta 2012,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
kaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan
tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI
olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
(2)

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 so
veltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja
vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päi
vänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoase
tuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1
kohdan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät
tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpa
noasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan
mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot.
Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivä
nä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 sää
detään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneu
vottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mu

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 17 päivänä syyskuuta 2012.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.
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LIITE
Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

0702 00 00

MK
XS
ZZ

59,9
59,9
59,9

0707 00 05

MK
TR
ZZ

31,3
106,4
68,9

0709 93 10

TR
ZZ

112,4
112,4

0805 50 10

AR
BO
CL
TR
UY
ZA
ZZ

98,1
100,6
88,5
97,0
107,8
100,3
98,7

0806 10 10

EG
MK
TN
TR
ZZ

180,7
41,5
197,3
118,3
134,5

0808 10 80

AR
BR
CL
NZ
US
ZA
ZZ

201,7
89,7
117,0
115,6
120,9
108,3
125,5

0808 30 90

AR
CN
TR
ZA
ZZ

196,5
49,3
115,4
154,7
129,0

0809 30

TR
ZZ

160,5
160,5

0809 40 05

BA
HR
IL
TR
XS
ZZ

60,9
73,9
63,3
107,6
60,5
73,2

Kiinteä tuontiarvo

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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PÄÄTÖKSET
KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 17 päivänä syyskuuta 2012,
Eurostatista
(2012/504/EU)
tava huomioon. Tämä koskee erityisesti tilastollista riip
pumattomuutta, siten kuin siitä säädetään julkisyhteisöjen
rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvon
nan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta 16 päivänä
marraskuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1175/2011 (4).

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 anne
tulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY)
N:o 223/2009 (1) on luotu oikeudellinen peruskehys Eu
roopan tilastoille. Asetuksessa viitataan komissioon (Eu
rostatiin) unionin tilastoviranomaisena, joka on vastuussa
Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja jake
lusta.

(2)

Eurostatin olisi kehitettävä, tuotettava ja jaettava Euroo
pan tilastot Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä so
pimuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 223/2009 esitettyjen
tilastoperiaatteiden mukaisesti; näitä periaatteita on myö
hemmin täsmennetty lisää Euroopan tilastoja koskevissa
käytännesäännöissä, jotka Euroopan tilastojärjestelmää
käsittelevä komitea on tarkistanut ja ajantasaistanut
28 päivänä syyskuuta 2011.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 223/2009 säädetään lisäksi sellais
ten salassapidettävien tietojen suojaamisesta, joita olisi
käytettävä yksinomaan tilastotarkoituksiin.

(4)

Komissio on sitoutunut vahvistamaan tilastoalan hallin
toa unionissa ja noudattamaan edellä mainittuja tilasto
periaatteita. (2) Tämä sitoumus vahvistettiin ja sitä kehi
teltiin lisää Euroopan parlamentille ja neuvostolle 15 päi
vänä huhtikuuta 2011 annetussa tiedonannossa Euroop
palaisten tilastojen laadunhallinnan tehostaminen (3). Tätä
päätöstä olisi pidettävä komission uudistettuna sitoutumi
sena vahvistaa luottamusta Eurostatin kehittämiin, tuotta
miin ja jakelemiin Euroopan tilastoihin.

(5)

Unionin talouspolitiikan hallinnassa viime aikoina tapah
tunut kehitys on vaikuttanut tilastoalaan, ja se olisi otet

(1) EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.
(2) Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle kansal
listen ja yhteisön tilastoviranomaisten riippumattomuudesta, koske
mattomuudesta ja vastuuvelvollisuudesta, KOM(2005) 217 lopulli
nen.
(3) KOM(2011) 211 lopullinen.

(6)

Komission valtuuksia Eurostatin pääjohtajan palvelukseen
ottamisen, siirtämisen ja erottamisen hoitavana nimittä
vänä viranomaisena olisi henkilöstösääntöjen mukaisesti
harjoitettava ottaen asianmukaisesti huomioon se, että
pääjohtajan tehtävien hoitamisessa on taattava riippumat
tomuus, puolueettomuus ja tehokkuus, ja noudattaen yk
sinomaan ammatillisiin kriteereihin perustuvaa avointa
menettelyä.

(7)

Eurostatille on lisäksi annettu erityistehtäviä Euroopan
yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijää
miä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan sovelta
misesta 25 päivänä toukokuuta 2009 annetussa neuvos
ton asetuksessa (EY) N:o 479/2009 (5).

(8)

Lisäksi, kuten Euroopan parlamentille ja neuvostolle an
netussa komission tiedonannossa EU:n tilastojen uusi
tuotantotapa: visio tulevalle vuosikymmenelle (6) tode
taan, Eurostatin olisi tarjottava korkealuokkainen tilasto
palvelu myös siten, että se parantaa suhteita unionin
elimiin tilastoinnin tarpeiden ennakoimiseksi ja nykyisten
tilastojen käytön edistämiseksi. Tähän sisältyy myös tii
viimpien yhteyksien luominen muihin komission yksik
köihin.

(9)

Tilastot olisi määriteltävä viittaamalla asetukseen (EY) N:o
223/2009. Tässä päätöksessä olisi lisäksi erotettava toi
sistaan Euroopan tilastot ja muut tilastot.

(10)

Politiikan tavoitteiden asettaminen ja näiden tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvittavien tietojen määrittäminen kuu
luvat päättäjille. Kyseisten toimien olisi tämän vuoksi
kuuluttava asiaan liittyvien komission yksiköiden toimi
valtaan ja vastuulle, ja Eurostatin olisi puolestaan

(4) EUVL L 306, 23.11.2011, s. 12.
(5) EUVL L 145, 10.6.2009, s. 1.
(6) KOM(2009) 404 lopullinen.
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varmistettava Euroopan tilastoihin liittyvien toimien oh
jelmointi ottaen huomioon käyttäjien tarpeet, asiaan liit
tyvä poliittinen kehitys ja resurssirajoitteet.

(11)

(12)

Muihin tilastoihin liittyvien komission toimien olisi kuu
luttava suunnittelun ja koordinoinnin piiriin, jotta näistä
toimista voidaan saada koonnetut tiedot. Eurostatin olisi
ohjattava tätä toimintaa, ja se olisi rajattava niihin aihe
alueisiin, joista komission asiaan liittyvät yksiköt ja Eu
rostat ovat päässeet keskenään sovintoon.

Euroopan tilastot määritetään Euroopan tilasto-ohjel
massa ja vastaavassa vuotuisessa työohjelmassa.

(18)

18.9.2012

Eurostatin asemasta yhteisöjen tilastojen tuottamisessa
21 päivänä huhtikuuta 1997 tehty komission päätös
97/281/EY (2) olisi kumottava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Kohde
Tässä päätöksessä määritellään Eurostatin asema ja vastuualueet
komission sisäisessä organisaatiossa tilastojen kehittämisen,
tuottamisen ja jakelun osalta.
2 artikla
Määritelmät

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Jotta varmistetaan julkinen luottamus Euroopan tilastoja
kohtaan ja jotta Eurostatin kehittämiä, tuottamia ja jake
lemia korkealaatuisia tilastoja voidaan tuoda paremmin
esille, olisi kehitettävä ja otettava käyttöön Euroopan ti
lastoihin sovellettava merkintämenetelmä.

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

Eurostatin pääjohtajan, joka on samalla sen ylin tilasto
virkamies, on turvattava korkealaatuisten Euroopan tilas
tojen kehittäminen, tuottaminen ja jakelu. Hänen tehtä
viinsä olisi lisäksi kuuluttava komission tilastotoimien
koordinointi, jotta varmistetaan laatu ja minimoidaan ra
portoinnista aiheutuva rasite. Tämän vuoksi ylintä tilas
tovirkamiestä olisi myös kuultava muiden tilastojen ke
hittämisestä ja tuottamisesta.

2. ’Euroopan tilastoilla’ tilastoja, joita tarkoitetaan asetuksen
(EY) N:o 223/2009 1 artiklassa ja jotka on määritelty Euroo
pan tilastojen vuotuisessa työohjelmassa.

Eurostatin ja muiden komission yksiköiden tiivis yhteis
työ tilastotoimien alalla ja ylimmän tilastovirkamiehen
harjoittama näiden toimien asianmukainen koordinointi
auttanevat varmistamaan Euroopan tilastojen yhtenäisyy
den ja vertailukelpoisuuden ja valmistautumaan parem
min tuleviin haasteisiin ja erityisesti siihen, että vastaus
rasite ja hallinnollinen rasite saadaan vähennettyä mini
miinsä. Samoista syistä olisi annettava oikeus käyttää ko
mission sisäisiä hallinnollisia tietolähteitä siinä määrin
kuin tämä on tarpeen ja kustannustehokasta Euroopan
tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua varten.

Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tieto
jen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 45/2001 (1) sovelletaan Eurostatin käsittelemiin
henkilötietoihin. Henkilötietojen pohjalta tuotetut Euroo
pan tilastot olisi lisäksi tarvittaessa jaoteltava sukupuolen
mukaan.

Tämän vuoksi on tarpeen määrittää tarkemmin ja selki
yttää Eurostatin asemaa ja vastuualueita komissiossa.

(1) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

1. ’Tilastoilla’ tilastoja, sellaisina kuin ne määritellään asetuksen
(EY) N:o 223/2009 3 artiklan 1 kohdassa. Ne ovat joko
Euroopan tilastoja tai muita tilastoja.

3. ’Muilla tilastoilla’ tilastoja, jotka eivät ole Euroopan tilastoja
ja jotka määritellään 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun suun
nittelun ja koordinoinnin puitteissa.
3 artikla
Eurostat
Eurostat on asetuksen (EY) N:o 223/2009 6 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu unionin tilastoviranomainen. Se on pääjohtajan joh
tama komission yksikkö.
4 artikla
Tilastoperiaatteet
Eurostat kehittää, tuottaa ja jakelee Euroopan tilastot niiden
ammatillista riippumattomuutta, puolueettomuutta, objektii
visuutta, luotettavuutta, tilastosalaisuutta ja kustannustehok
kuutta koskevien tilastoperiaatteiden mukaisesti, jotka on mää
ritelty asetuksen (EY) N:o 223/2009 2 artiklan 1 kohdassa ja
joita on täsmennetty Euroopan tilastoja koskevissa käytänne
säännöissä.
5 artikla
Suunnittelu ja ohjelmointi
1.
Euroopan tilastoihin liittyvät toimet määritetään asetuksen
(EY) N:o 223/2009 13 artiklassa tarkoitetussa Euroopan tilastoohjelmassa ja kyseisen asetuksen 17 artiklassa tarkoitetussa vuo
tuisessa työohjelmassa.
(2) EYVL L 112, 29.4.1997, s. 56.
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2.
Muita tilastoja koskevat toimet kuuluvat Eurostatin ohjaa
man suunnittelu- ja koordinointitoiminnan piiriin, ja ne kartoi
tetaan sen puitteissa. Tämä toiminta rajataan niihin aihealueisiin,
joista komission asiaan liittyvät yksiköt ja Eurostat ovat päässeet
keskenään sovintoon.
3.
Eurostatin ja muiden komission yksiköiden välillä voidaan
tehdä erityisiä yksiköiden välisiä sopimuksia näiden toimien
osalta, mukaan luettuina hallinnollisiin rekistereihin liittyvät toi
met.
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b) saa kaikilta komission yksiköiltä tiedon niiden tuottamien
tilastojen laajuudesta ja laatuominaisuuksista, merkittävistä
muutoksista tilastojen tuotantomenetelmissä ja suunnitteilla
olevista uusista tiedonkeruuhankkeista;
c) tarjoaa muille komission yksiköille muiden tilastojen kehit
tämisessä ja tuottamisessa tarvittavaa neuvontaa, asianmu
kaista koulutusta ja asiantuntijapalveluja käytettävissä olevien
voimavarojen mukaisesti.

6 artikla

7 artikla

Eurostatin tehtävät

Eurostatin pääjohtaja

1.
Eurostat vastaa Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuotta
misesta ja jakelusta.

1.
Eurostatin pääjohtajalla on Euroopan tilastojen osalta yk
sinomainen vastuu prosesseista, tilastomenetelmistä, -standar
deista ja -menettelyistä sekä julkaistavien tilastojen sisällöstä ja
aikataulusta Euroopan tilasto-ohjelman ja vuotuisen työohjel
man mukaisesti. Näitä tilastointitehtäviä suorittaessaan Eurosta
tin pääjohtaja toimii riippumattomasti; hän ei pyydä eikä ota
ohjeita unionin toimielimiltä tai laitoksilta, minkään jäsenvaltion
hallitukselta tai muulta laitokselta, elimeltä, virastolta tai taholta.

Tätä varten Eurostat
a) kerää ja aggregoi Euroopan tilastojen kokoamiseksi tarvitta
vat tilastotiedot;
b) kehittää ja edistää tilastostandardeja, -menetelmiä ja -menet
telyjä;
c) ohjaa Euroopan tilastojärjestelmää, lujittaa yhteistyötä sen
kumppaneiden kesken ja varmistaa sen johtavan aseman vi
rallisten tilastojen alalla maailmanlaajuisesti;
d) tekee yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien
maiden kanssa parantaakseen Euroopan tilastojen vertailukel
poisuutta muissa tilastojärjestelmissä tuotettuihin tilastoihin
nähden ja tukee tarvittaessa kolmansia maita niiden tilasto
järjestelmien kehittämisessä.
2.
Eurostat varmistaa, että Euroopan tilastot ovat kaikkien
käyttäjien saatavilla tilastoperiaatteiden – erityisesti ammatillista
riippumattomuutta, puolueettomuutta ja tilastosalaisuutta kos
kevien periaatteiden – mukaisesti.
Tämän vuoksi Eurostat tarjoaa Euroopan tilastojen käyttämi
sessä tarvittavia teknisiä selvityksiä ja tukea ja saattaa käyttää
asianmukaisia viestintäkanavia tilastoja koskevien tiedotteiden
levittämisessä.
3.
Eurostat varmistaa yhteistyön ja säännöllisen rakentavan
vuoropuhelun muiden komission yksiköiden ja tarvittaessa tie
tojen toimittajien kanssa, jotta voidaan ottaa huomioon käyttä
jien tarpeet, asiaan liittyvä poliittinen kehitys ja muut aloitteet.
Tämän vuoksi ne komission yksiköt, jotka ovat tiettyjen Euroo
pan tilastojen mahdollisia käyttäjiä, saavat tiedon uusien tai
muutettujen tilastojen kehittämisestä ja otetaan jo varhaisessa
vaiheessa mukaan tähän toimintaan muun muassa sen vuoksi,
että ne ymmärtäisivät uusien tai muutettujen tilastomenetelmi
en, -standardien ja -määritelmien mahdolliset poliittiset vaiku
tukset.
4.
Eurostat koordinoi muiden tilastojen kehittämistä ja tuot
tamista. Tätä varten se
a) käyttää mahdollisimman hyvin sellaista olemassa olevaa tie
toa, jota voidaan käyttää tilastotarkoituksiin, varmistaakseen
laadun ja minimoidakseen vastaajille aiheutuvan rasituksen;
Eurostat pyytää kaikkia asiaan liittyviä komission yksikköjä
antamaan panoksensa asiassa;

2.
Eurostatin pääjohtaja toimii Eurostatille osoitettujen mää
rärahojen täytäntöönpanossa tulojen ja menojen hyväksyjänä.
8 artikla
Ylin tilastovirkamies
1.
Eurostatin pääjohtajaa pidetään ylimpänä tilastovirkamie
henä.
2.

Ylin tilastovirkamies

a) vastaa Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja
jakelusta komissiossa;
b) on vastuussa 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettujen muiden tilastojen kehittämisen ja tuottamisen
koordinoinnista;
c) edustaa komissiota kansainvälisillä tilastoalan foorumeilla
unionin toimielinten ja laitosten tilastotoimien koordinoimi
seksi asetuksen (EY) N:o 223/2009 6 artiklan 3 kohdan
mukaisesti;
d) on asetuksen (EY) N:o 223/2009 7 artiklassa tarkoitetun
Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean puheen
johtaja;
e) valmistelee tämän päätöksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoite
tut ohjelmat tiiviissä yhteistyössä komission muiden yksiköi
den kanssa ottaen mahdollisimman pitkälti huomioon käyt
täjien tarpeet ja muun asian kannalta merkityksellisen kehi
tyksen;
f) on yhteydessä Euroopan tilastojärjestelmään ja Euroopan ti
lastohallinnoinnin neuvoa-antavaan lautakuntaan kaikissa
asioissa, jotka liittyvät Euroopan tilastoja koskevien käytän
nesääntöjen täytäntöönpanoon koko Euroopan tilastojärjes
telmässä.
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3.
Kaikkien yksiköiden, jotka aikovat toteuttaa tilastojen tuot
tamiseen liittyviä toimia, on kuultava ylintä tilastovirkamiestä
kyseisten toimien valmistelun varhaisessa vaiheessa. Ylin tilasto
virkamies voi antaa asiasta suosituksia. Aloitteet, jotka eivät liity
Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun –
erityisesti, kun on kyse erityisistä yksiköiden välisistä sopimuk
sista – kuuluvat yksinomaisesti kyseisen yksikön vastuulle.
9 artikla
Käyttöoikeus hallinnollisiin rekistereihin
1.
Vastaajille aiheutuvan rasitteen vähentämiseksi Eurostatilla
on oikeus käyttää komission yksiköiden hallinnollisia tietoja
unionin lainsäädännössä vahvistettujen salassapitosuojaa koske
vien sääntöjen mukaisesti ja yhdistää nämä hallinnolliset tiedot
tilastoihin siinä laajuudessa kuin nämä tiedot ovat tarpeen Eu
roopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi.
2.
Eurostatia on kuultava muiden komission yksiköiden ke
hittämien ja ylläpitämien hallinnollisten rekistereiden ja tieto
kantojen alkuperäisestä suunnittelusta, myöhemmästä kehittämi
sestä ja lopettamisesta ja se voi osallistua näihin toimiin helpot
taakseen näissä rekistereissä ja tietokannoissa olevien tietojen
käyttöä Euroopan tilastoissa. Eurostatilla on tätä varten oikeus
ehdottaa sellaisia hallinnollisia rekistereitä koskevia standardoin
titoimia, jotka ovat tarpeen Euroopan tilastojen tuottamiseksi.
3.
Tämän artiklan säännösten vaikuttavuuden lisäämiseksi
komission kaikkien yksiköiden on varmistettava, että Eurostatille
annetaan sen pyynnöstä unionin lainsäädännössä vahvistettujen,
tietojen salassapitoa koskevien sääntöjen mukaisesti käyttö
oikeus hallinnollisiin tietoihin siinä määrin kuin on tarpeen
Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemisek
si.
10 artikla
Euroopan tilastoja koskevat käytännesäännöt
1.
Asetuksen (EY) N:o 223/2009 11 artiklan mukaisesti Eu
rostat kehittää, tuottaa ja jakelee Euroopan tilastot Euroopan
tilastoja koskevien käytännesääntöjen mukaisesti; sääntöjen uu
delleentarkastelusta ja ajantasaistamisesta vastaa Euroopan tilas
tojärjestelmää käsittelevä komitea.
2.
Eurostat ottaa Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-anta
van lautakunnan mukaan kaikkiin Euroopan tilastoja koskeviin
käytännesääntöihin liittyviin toimiin kyseisen lautakunnan toi
meksiannon mukaisesti.
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a) seuraa ja arvioi keräämiensä tai saamiensa tietojen laatua ja
raportoi jakelemiensa Euroopan tilastojen laadusta;
b) edistää ja soveltaa Euroopan tilastojen merkintäprosessia;
c) tarkastaa tiedot, jotka ovat Eurostatin vastuulla unionin te
hostetun talouspoliittisen hallinnan puitteissa, ja käyttää
kaikkia valtuuksia, jotka on nimenomaisesti annettu Euros
tatille asiaan liittyvissä menettelyissä.
2.
Eurostat vahvistaa laadunvarmistuspuitteet, joissa otetaan
huomioon Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen asi
anmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi toteutetut tai to
teutettavat toimenpiteet.
12 artikla
Salassapidettävien tietojen käyttö
1.
Eurostatin pääjohtaja toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpi
teet varmistaakseen, että tilastosalaisuutta noudatetaan.
2.
Tietoihin, joita pidetään asetuksen (EY) N:o 223/2009
3 artiklan 7 kohdan nojalla salassapidettävinä, on saman ase
tuksen V luvun säännösten mukaisesti käyttöoikeus ainoastaan
Eurostatin virkamiehillä ja muulla henkilöstöllä ja muilla luon
nollisilla henkilöillä, jotka työskentelevät Eurostatille sopimus
suhteessa, kun tällaiset tiedot ovat tarpeen Euroopan tilastojen
tuottamiseksi ja heidän nimenomaisia työtehtäviään varten.
3.
Eurostatin pääjohtaja toteuttaa lisäksi kaikki tarvittavat toi
menpiteet suojatakseen tietoja, joiden paljastaminen vahingoit
taisi unionin etua tai sen jäsenvaltion etua, johon ne liittyvät.
13 artikla
Kumoaminen
Kumotaan päätös 97/281/EY.
Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän
päätökseen.

3.
Eurostat seuraa, että kansalliset tilastoviranomaiset panevat
Euroopan tilastoja koskevat käytännesäännöt tehokkaasti täytän
töön.
11 artikla

Tehty Brysselissä 17 päivänä syyskuuta 2012.

Laadunvarmistus ja merkitseminen
1.
Eurostat varmistaa Euroopan tilastojen laadunhallinnan.
Tätä varten ja vahvistettujen laatukriteerien pohjalta sekä ottaen
huomioon sen, että käyttäjät tarvitsevat laatutasoltaan erilaisia
tilastoja, Eurostat

Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

TILAUSHINNAT 2012 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

1 200 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos,
vuosittainen DVD

22 EU:n virallista kieltä

1 310 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

840 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen
(kumulatiivinen) DVD

22 EU:n virallista kieltä

100 euroa/vuosi

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset
hankinnat, DVD, ilmestyy kerran viikossa

Monikielinen: 23 EU:n
virallista kieltä

200 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut

Kilpailua koskevilla kielillä

50 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä Euroopan unionin virallisesta lehdestä on tilattavissa 22 eri kieliversiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonantoja ja ilmoituksia).
Jokainen kieliversio tilataan erikseen.
Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan
velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan
unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen.
Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23
virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä DVD-levyllä.
Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan
liitteiden ilmestymisestä Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.

Myynti ja tilaukset
Maksulliset julkaisut, kuten Euroopan unionin virallinen lehti, ovat tilattavissa jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy seuraavasta internetosoitteesta:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön.
Sivustolla voi tarkastella Euroopan unionin virallista lehteä ja siellä ovat nähtävillä myös
sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat.
Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: http://europa.eu
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