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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/599,
annettu 16 päivänä huhtikuuta 2018,
Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon
päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan
täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä tehdyn päätöksen 2003/76/EY muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen
liitetyn pöytäkirjan N:o 37 EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiilija terästutkimusrahastosta ja erityisesti sen 2 artiklan ensimmäisen kohdan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),
noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolo päättyi kyseisen sopimuksen 97 artiklan
mukaisesti 23 päivänä heinäkuuta 2002. Kaikki Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) varat ja vastuut siirrettiin
24 päivästä heinäkuuta 2002 unionille.

(2)

Pöytäkirjassa N:o 37 otetaan huomioon, että EHTY:n varoja olisi toivottavaa käyttää hiili- ja terästeollisuuteen
liittyvien alojen tutkimukseen ja että tätä varten olisi annettava erityiset säännöt. Pöytäkirjan N:o 37 1 artiklan
1 kohdan nojalla EHTY:n 23 päivänä heinäkuuta 2002 päätetyssä taseessa oleva nettovarallisuus muodostaa hiilija terästeollisuuteen liittyvien alojen tutkimukseen tarkoitetut varat, joista käytetään nimitystä ”EHTY:n
selvityksessä olevat varat”. Selvityksen jälkeen varoista käytetään nimitystä ”hiili- ja terästutkimusrahaston varat”.

(3)

Pöytäkirjassa N:o 37 määrätään myös, että näistä varoista kertyvät tulot, joista käytetään nimitystä ”hiili- ja
terästutkimusrahasto”, käytetään yksinomaan tutkimuksen puiteohjelman ulkopuoliseen hiili- ja terästeollisuuteen
liittyvien alojen tutkimukseen pöytäkirjan N:o 37 määräysten ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti.

(4)

Neuvosto teki 1 päivänä helmikuuta 2003 päätöksen 2003/76/EY (2), jolla vahvistettiin säännöt pöytäkirjan
N:o 37 täytäntöönpanemiseksi.

(5)

Koska hiili- ja terästeollisuuteen liittyvien alojen tutkimukseen määrätyt, EHTY:n selvityksessä olevista varoista
saatavat tulot ovat vähentyneet poikkeuksellisesti viime vuosina vallinneen pääomamarkkinoiden matalan
korkotason vuoksi, on tarpeen tarkistaa hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelmassa, jäljempänä ’ohjelma’,

(1) Hyväksyntä annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) Neuvoston päätös 2003/76/EY, tehty 1 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, EHTY:n
perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan
täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä (EUVL L 29, 5.2.2003, s. 22).
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tehtyjen sitoumusten peruuntumisia koskevia sääntöjä siten, että tällaisia peruuntumisia vastaavat määrät saadaan
ohjelman käyttöön. Lisäksi 24 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen tapahtuneita sitoumusten peruuntumisia
vastaavat määrät olisi myös asetettava hiili- ja terästutkimusrahaston käyttöön.
(6)

Samasta syystä on tarpeen tarkistaa myös ohjelmassa takaisin perittyjä määriä koskevia sääntöjä siten, että määrät
siirretään ohjelmaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (1) käyttötarkoi
tukseensa sidottuja tuloja koskevien asianmukaisten säännösten mukaisesti.

(7)

Päätös 2003/76/EY olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätös 2003/76/EY seuraavasti:
1) Korvataan 4 artiklan 4 ja 5 kohta seuraavasti:
”4.
Käyttämättä jääneet tulot ja näihin tuloihin liittyvät määrärahat, jotka ovat käytettävissä varainhoitovuoden
joulukuun 31 päivänä, sekä takaisin perityt määrät siirretään ilman eri toimenpiteitä seuraavalle varainhoitovuodelle.
Kyseisiä määrärahoja ei saa siirtää talousarvion muihin budjettikohtiin.
5.
Peruuntuneita sitoumuksia vastaavat talousarviomäärärahat raukeavat ilman eri toimenpiteitä kunkin varainhoi
tovuoden lopussa. Tällaisten peruuntumisten vuoksi vapautuneiden, sitoumuksia varten tehtyjen varausten määrä
asetetaan hiili- ja terästutkimusrahaston käyttöön.”
2) Lisätään artikla seuraavasti:
”4 a artikla
Edellä 4 artiklan 5 kohdan nojalla 24 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen tehtyjä sitoumusten peruuntumisia vastaava
määrä asetetaan hiili- ja terästutkimusrahaston käyttöön 10 päivästä toukokuuta 2018.”
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä huhtikuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
R. PORODZANOV

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298,
26.10.2012, s. 1).
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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/600,
annettu 10 päivänä lokakuuta 2016,
yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja
Uuden-Seelannin välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan yhdessä sen
218 artiklan 5 kohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto valtuutti 22 päivänä heinäkuuta 2013 komission avaamaan neuvottelut Uuden-Seelannin kanssa
yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin
välisen sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, tekemiseksi. Neuvottelut saatiin menestyksekkäästi päätökseen, kun
sopimus parafoitiin 23 päivänä syyskuuta 2015.

(2)

Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa oikeusperusta yhteistyöpuitteille, joilla pyritään turvaamaan toimitusketju
ja helpottamaan laillista kauppaa, sekä mahdollistaa tietojen vaihto, jotta turvataan tullilainsäädännön moitteeton
soveltaminen ja tullilainsäädännön rikkomisten ehkäiseminen, tutkiminen ja torjuminen.

(3)

Sopimus olisi allekirjoitettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Annetaan lupa allekirjoittaa unionin puolesta yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskeva
Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välinen sopimus sillä varauksella, että mainitun sopimuksen tekeminen saatetaan
päätökseen (1).

2 artikla
Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus
unionin puolesta.
(1) Sopimuksen teksti julkaistaan yhdessä sen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.
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3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä lokakuuta 2016.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. MATEČNÁ
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NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/601,
annettu 16 päivänä huhtikuuta 2018,
yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja
Uuden-Seelannin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan yhdessä sen
218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto valtuutti 22 päivänä heinäkuuta 2013 komission avaamaan neuvottelut Uuden-Seelannin kanssa
yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin
välisen sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, tekemiseksi. Neuvottelut saatiin menestyksekkäästi päätökseen, kun
sopimus parafoitiin 23 päivänä syyskuuta 2015. Sopimus allekirjoitettiin neuvoston päätöksen (EU) 2018/600 (2)
mukaisesti 3 päivänä heinäkuuta 2017.

(2)

Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa oikeusperusta yhteistyöpuitteille, joilla pyritään turvaamaan toimitusketju
ja helpottamaan laillista kauppaa, sekä mahdollistaa tietojen vaihto, jotta turvataan tullilainsäädännön moitteeton
soveltaminen ja tullilainsäädännön rikkomisten ehkäiseminen, tutkiminen ja torjuminen.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Hyväksytään unionin puolesta yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskeva Euroopan
unionin ja Uuden-Seelannin välinen sopimus.
Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.
2 artikla
Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta sopimuksen 21 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen (3).
3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä huhtikuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
R. PORODZANOV

(1) Hyväksyntä annettu 13. maaliskuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) Neuvoston päätös (EU) 2018/600, annettu 10 päivänä lokakuuta 2016, yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa
tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (katso
tämän virallisen lehden sivu 3).
(3) Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskeva Euroopan unionin ja
Uuden-Seelannin välinen
SOPIMUS
EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’unioni’, ja
UUSI-SEELANTI,

jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka
OTTAVAT HUOMIOON Uuden-Seelannin ja unionin välisten kaupallisten yhteyksien tärkeyden ja haluavat edistää kyseisten

yhteyksien sopusointuista kehitystä molempien sopimuspuolten hyödyksi,
TUNNUSTAVAT, että sitoumus tulliyhteistyön kehittämisestä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,
OTTAVAT HUOMIOON sopimuspuolten välisen tullimenettelyjä koskevan tulliyhteistyön kehityksen,
KATSOVAT, että tullilainsäädännön vastaiset toimet ovat haitallisia molempien sopimuspuolten taloudellisille, fiskaalisille

ja kaupallisille eduille, ja tunnustavat, että on tärkeää varmistaa tullien ja muiden verojen oikea määritys,
OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että kyseisiä toimia voidaan vastustaa tehokkaammin tulliviranomaisten yhteistyöllä,
TUNNUSTAVAT tulliviranomaisten tärkeän aseman ja tullimenettelyjen merkityksen kaupan helpottamisessa ja

kansalaisten suojelemisessa,
PYRKIVÄT luomaan puitteet, joilla vahvistetaan yhteistyötä tullimenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja yhdenmukais

tamiseksi ja edistetään yhteisiä toimia asiaan liittyvissä kansainvälisissä aloitteissa, mukaan luettuna kaupan
helpottaminen ja toimitusketjun parannettu turvallisuus,
TUNNUSTAVAT Maailman kauppajärjestön (WTO) alaisuudessa neuvotellun kaupan helpottamista koskevan sopimuksen

merkityksen ja korostavat sen hyväksymisen ja tehokkaan täytäntöönpanon tärkeyttä,
OTTAVAT lähtökohdaksi maailmankaupan turvaamista ja helpottamista koskevan Maailman tullijärjestön SAFE-kehyksen,

jäljempänä ’SAFE-kehys’, keskeiset osatekijät,
OTTAVAT HUOMIOON molempien sopimuspuolten tiukan sitoutumisen tullitoimiin ja yhteistyöhön tekijänoikeuksien

loukkaamisen torjumiseksi,
OTTAVAT HUOMIOON sopimuspuolten aikaisemmin hyväksymät tai niihin sovellettavat kansainvälisten yleissopimusten

mukaiset velvoitteet samoin kuin WTO:n tulliasioita koskevat toimet, sekä
OTTAVAT HUOMIOON Maailman tullijärjestön asiaan liittyvät välineet, erityisesti vastavuoroisesta hallinnollisesta

avunannosta 5 päivänä joulukuuta 1953 annetun suosituksen,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:
I OSASTO
YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla
Määritelmät
1.

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a) ’tullilainsäädännöllä’ unionin tai Uuden-Seelannin lakeja tai asetuksia, jotka koskevat tavaroiden tuontia, vientiä,
kauttakuljetusta ja asettamista mihin tahansa muuhun tullimenettelyyn, mukaan luettuina kielto-, rajoitus- ja valvonta
toimenpiteet, jota sopimuspuolten tulliviranomaiset hallinnoivat, soveltavat tai panevat täytäntöön alueellaan;
b) ’sopimuspuolen laeilla ja asetuksilla’, ’kyseisen sopimuspuolen laeilla ja asetuksilla’ ja ’kunkin sopimuspuolen laeilla ja
asetuksilla’ unionissa sovellettavia lakeja ja asetuksia tai Uudessa-Seelannissa sovellettavia lakeja ja asetuksia
asiayhteyden mukaan;
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c) ’tulliviranomaisella’ unionissa Euroopan komission, jäljempänä ’komissio’, tulliasioista vastaavia toimivaltaisia
yksikköjä ja unionin jäsenvaltioiden tulliviranomaisia sekä Uudessa-Seelannissa Uuden-Seelannin tullilaitosta;
d) ’pyynnön esittävällä/esittäneellä viranomaisella’ toimivaltaista hallintoviranomaista, jonka sopimuspuoli on nimennyt
tähän tarkoitukseen ja joka pyytää avunantoa tämän sopimuksen mukaisesti;
e) ’pyynnön vastaanottavalla/vastaanottaneella viranomaisella’ toimivaltaista hallintoviranomaista, jonka sopimuspuoli
on nimennyt tähän tarkoitukseen ja joka vastaanottaa pyynnön avunannosta tämän sopimuksen mukaisesti;
f) ’henkilöllä’ luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai mitä tahansa kunkin sopimuspuolen lakien ja asetusten
mukaisesti perustettua tai järjestäytynyttä yksikköä, jolla ei ole oikeushenkilön asemaa, joka harjoittaa tavaroiden
tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta;
g) ’tiedolla’ tietoja, mukaan luettuna henkilötiedot, asiakirjoja, kertomuksia ja muita missä tahansa muodossa olevia
tiedonantoja niiden sähköisessä muodossa olevat kappaleet mukaan luettuina;
h) ’henkilötiedoilla’ kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja;
i) ’tullilainsäädännön vastaisella toimella’ mitä tahansa tullilainsäädännön rikkomista tai yritystä rikkoa kyseistä
lainsäädäntöä.
2 artikla
Alueellinen soveltaminen
Tätä sopimusta sovelletaan unionin tullialueeseen (sellaisena kuin se on kuvattuna yhteisön tullikoodeksista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 4 artiklassa) sekä Uuden-Seelannin alueeseen (pois
lukien Tokelau), jolla sen tullilainsäädäntö on voimassa.

3 artikla
Täytäntöönpano
1.
Tämä sopimus pannaan täytäntöön niiden lakien ja asetusten, mukaan lukien tietosuojalainsäädännön, mukaisesti,
joita sovelletaan unionissa asiayhteyden mukaan ja Uudessa-Seelannissa, ja tulliviranomaisten käytettävissä olevien
voimavarojen rajoissa.
2.
Unionin ja Uuden-Seelannin tulliviranomaiset päättävät kaikista käytännön toimenpiteistä ja järjestelyistä, jotka
ovat tarpeen tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten.

4 artikla
Suhde muihin kansainvälisiin sopimuksiin
1.
Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta muiden kansainvälisten sopimusten, joissa jompikumpi sopimuspuoli
on osapuolena, mukaisiin sopimuspuolten oikeuksiin tai velvoitteisiin.
2.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tämän sopimuksen määräykset ovat ensisijaisia unionin yksittäisten
jäsenvaltioiden ja Uuden-Seelannin välillä tehtyjen tai mahdollisesti tehtävien kahdenvälisten tulliyhteistyötä ja keskinäistä
hallinnollista avunantoa koskevien sopimusten määräyksiin nähden, sikäli kuin viimeksi mainitut ovat ristiriidassa tämän
sopimuksen määräysten kanssa.
3.
Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta niiden unionin säännösten soveltamiseen, jotka koskevat tämän
sopimuksen perusteella saatujen, unionille mahdollisesti merkityksellisten tietojen toimittamista komission
toimivaltaisten yksiköiden ja unionin jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä.
II OSASTO
TULLIYHTEISTYÖ

5 artikla
Yhteistyön soveltamisala
1.

Yhteistyöhön tämän sopimuksen nojalla kuuluvat kaikki tullilainsäädännön soveltamiseen liittyvät kysymykset.
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2.
Voidakseen helpottaa laillista kauppaa ja tavaroiden liikkuvuutta, vahvistaa sääntöjen noudattamista kauppiaiden
parissa, suojella kansalaisia ja valvoa teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa unionin ja Uuden-Seelannin tulliviran
omaiset tekevät yhteistyötä tarkoituksenaan
a) suojella laillista kauppaa panemalla lainsäädännölliset vaatimukset tehokkaasti täytäntöön ja noudattamalla niitä;
b) turvata toimitusketju tavaroiden turvallisen liikkuvuuden helpottamiseksi unionin ja Uuden-Seelannin välillä;
c) maksimoida panoksensa Maailman tullijärjestön, WTO:n ja muiden asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen
toimiin, joilla parannetaan tullin toimintatapoja, ratkaistaan tullimenettelyihin, tullivalvontaan ja kaupan
helpottamiseen liittyviä ongelmia, poistetaan talouden toimijoihin kohdistuvia tarpeettomia rasitteita, tarjotaan
helpotuksia sääntöjen mukaisesti toimiville toimijoille ja varmistetaan takeet petoksia ja laittomia tai haitallisia toimia
vastaan;
d) panna täytäntöön kansainväliset kauppaa ja tullia koskevat välineet ja normit, jotka sopimuspuolet ovat hyväksyneet,
mukaan luettuina tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevan yleissopimuksen (sellaisena
kuin se on tarkistettuna) sisällölliset osatekijät ja kansainvälinen yleissopimus harmonoidusta tavarankuvaus- ja
koodausjärjestelmästä;
e) panna täytäntöön WTO:n kaupan helpottamista koskeva sopimus, kun se tulee voimaan;
f) tehdä yhteistyötä uusien tullimenettelyjen tutkimuksen, kehittämisen, testauksen ja arvioinnin, henkilöstön
koulutuksen ja vaihdon sekä avunannon alalla;
g) vaihtaa tietoja tullilainsäädännöstä, sen täytäntöönpanosta ja tullimenettelyistä etenkin näiden menettelyjen yksinker
taistamisen ja nykyaikaistamisen alalla; ja
h) laatia yhteisiä aloitteita, jotka liittyvät tuonti- ja vientimenettelyihin ja muihin tullimenettelyihin sekä liike-elämän
toimijoille tarjottavien palvelujen tehostamiseen.

6 artikla
Toimitusketjun turvallisuus ja riskinhallinta
1.
Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä asioissa, jotka koskevat tulliin liittyviä seikkoja kansainvälisen kaupan
toimitusketjun turvaamisessa ja tukemisessa SAFE-normikehyksen mukaisesti. Niiden on tehtävä yhteistyötä erityisesti
a) kansainvälisen kaupan logistiikkaketjun turvaamista koskevien tulliin liittyvien näkökohtien vahvistamiseksi ja laillisen
kaupan helpottamiseksi;
b) vähimmäisnormien vahvistamiseksi, siinä määrin kuin se on käytännössä mahdollista, riskinhallintatekniikoita ja
niihin liittyviä vaatimuksia ja ohjelmia varten;
c) vahvistaakseen soveltuvin osin riskinhallintatekniikoiden, riskinormien, turvatarkastusten, toimitusketjun
turvallisuuden ja kauppakumppanuusohjelmien keskinäisen tunnustamisen esimerkiksi vastaavilla kauppaa
helpottavilla toimenpiteillä;
d) vaihtaakseen tietoja toimitusketjun turvallisuutta ja riskinhallintaa varten;
e) perustaakseen yhteyspisteitä tiedonvaihtoon toimitusketjun turvallisuutta ja riskinhallintaa varten;
f) ottaakseen soveltuvin osin käyttöön rajapinnan tietojen, mukaan lukien saapumista tai lähtöä edeltävien tietojen,
vaihtamiseksi;
g) toimiakseen yhdessä monenvälisillä foorumeilla, joilla toimitusketjun turvallisuuteen ja riskinhallintaan liittyviä
aiheita voidaan ottaa asianmukaisesti esiin ja niistä voidaan keskustella.
III OSASTO
KESKINÄINEN HALLINNOLLINEN AVUNANTO

7 artikla
Avunannon soveltamisala
1.
Unionin ja Uuden-Seelannin tulliviranomaisten on avustettava toisiaan tullilainsäädännön rikkomisten
ehkäisemisessä, kartoittamisessa, tutkimisessa ja torjumisessa.
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2.
Tämän sopimuksen mukainen avunanto ei rajoita rikosasioissa annettavaa keskinäistä avunantoa koskevia
oikeuksia ja velvollisuuksia, joita jompikumpi sopimuspuolista soveltaa kansainvälisten sopimusten tai kunkin
sopimuspuolen lakien ja asetusten mukaisesti. Avunannon piiriin eivät myöskään kuulu tiedot, jotka on saatu oikeusvi
ranomaisten pyynnöstä käytetyillä valtuuksilla.
3.

Tämän sopimuksen soveltamisalaan ei kuulu tullien, verojen ja sakkojen kantamisessa annettava avunanto.
8 artikla
Pyynnöstä annettava apu

1.
Pyynnön vastaanottanut viranomainen toimittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle tämän pyynnöstä kaikki
tarvittavat tiedot, jotta tämä voi varmistaa, että tullilainsäädäntöä sovelletaan oikein, mukaan luettuina tiedot havaituista
tai suunnitelluista toimista, jotka ovat tai saattaisivat olla tullilainsäädännön vastaisia.
2.

Pyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle tämän pyynnöstä

a) sen, onko toisen sopimuspuolen alueelta viedyt tavarat tuotu asianmukaisesti toisen sopimuspuolen alueelle, ja yksilöi
tarvittaessa tavaroihin sovelletun tullimenettelyn; ja
b) sen, onko toisen sopimuspuolen alueelta tuodut tavarat viety asianmukaisesti toisen sopimuspuolen alueelle, ja yksilöi
tarvittaessa tavaroihin sovelletun tullimenettelyn.
3.
Pyynnön vastaanottanut viranomainen toteuttaa pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä vastaanottaneeseen
viranomaiseen sovellettavien lakien ja asetusten mukaiset tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että erityistä valvontaa
kohdistetaan
a) henkilöihin, joiden perustellusti uskotaan osallistuvan tai osallistuneen tullilainsäädännön vastaisiin toimiin;
b) paikkoihin, joissa tavaroita on varastoitu tai kokoonpantu tai joissa niitä voidaan varastoida tai kokoonpanna siten,
että on perusteltua uskoa, että tavarat on tarkoitettu käytettäviksi tullilainsäädännön vastaisissa toimissa;
c) tavaroihin, joita kuljetetaan tai voidaan kuljettaa siten, että on perusteltua uskoa, että ne on tarkoitettu käytettäviksi
tullilainsäädännön vastaisissa toimissa; ja
d) kuljetusvälineisiin, joita käytetään tai voidaan käyttää siten, että on perusteltua uskoa, että ne on tarkoitettu
käytettäviksi tullilainsäädännön vastaisissa toimissa.
9 artikla
Oma-aloitteinen avunanto
Sopimuspuolet antavat omasta aloitteestaan toisilleen apua kunkin sopimuspuolen lakien ja asetusten mukaisesti, jos ne
pitävät sitä tullilainsäädännön oikean soveltamisen kannalta tarpeellisena, erityisesti välittämällä seuraavia seikkoja
koskevia saamiaan tietoja:
a) toimet, jotka ovat tai näyttävät olevan tullilainsäädännön vastaisia ja joilla saattaa olla merkitystä toiselle
sopimuspuolelle;
b) tullilainsäädännön vastaisissa toimissa käytettävät uudet keinot tai menetelmät;
c) tavarat, joiden tiedetään olevan tullilainsäädännön vastaisten toimien kohteena;
d) henkilöt, joiden perustellusti uskotaan osallistuvan tai osallistuneen tullilainsäädännön vastaisiin toimiin; ja
e) kuljetusvälineet, joita perustellusti uskotaan käytetyn tai käytettävän tai voitavan käyttää tullilainsäädännön vastaisissa
toimissa.
10 artikla
Asiakirjojen toimittaminen ja päätöksistä ilmoittaminen
1.
Pyynnön vastaanottanut viranomainen toteuttaa pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä vastaanottaneeseen
viranomaiseen sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti kaikki tarvittavat toimenpiteet
a) kaikkien sellaisten asiakirjojen toimittamiseksi; tai
b) kaikista sellaisista päätöksistä ilmoittamiseksi, jotka pyynnön esittänyt viranomainen osoittaa pyynnön
vastaanottaneen viranomaisen toimivallan alueella asuvalle tai sinne sijoittautuneelle vastaanottajalle ja jotka kuuluvat
tämän sopimuksen soveltamisalaan.
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2.
Asiakirjojen toimittamista tai päätöksistä ilmoittamista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti pyynnön
vastaanottavan viranomaisen virallisella kielellä tai jollakin sen hyväksymällä kielellä.

11 artikla
Avunantopyyntöjen muoto ja sisältö
1.
Tämän sopimuksen mukaiset pyynnöt tehdään kirjallisesti. Pyynnön täyttämiseksi tarvittavat asiakirjat liitetään
pyyntöön. Myös suulliset pyynnöt voidaan hyväksyä asian kiireellisyyden perusteella, mutta ne on viipymättä
vahvistettava kirjallisesti.
2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa pyynnöissä on esitettävä seuraavat tiedot:

a) pyynnön esittänyt viranomainen;
b) pyydetty toimenpide;
c) pyynnön tarkoitus ja aihe;
d) asiaan liittyvät lait ja asetukset;
e) mahdollisimman tarkat ja laajat tiedot tutkimuksen kohteena olevista tavaroista tai henkilöistä; ja
f) yhteenveto jo suoritettujen tiedustelujen merkityksellisistä seikoista.
3.
Pyynnöt on tehtävä pyynnön vastaanottavan viranomaisen virallisella kielellä tai jollakin sen hyväksymällä kielellä.
Tämä vaatimus ei koske 1 kohdassa tarkoitettuun pyyntöön liitettyjä asiakirjoja.
4.
Jos pyyntö ei täytä edellä määrättyä muotovaatimusta, sen korjaamista tai täydentämistä voidaan vaatia; sillä välin
voidaan määrätä toteutettaviksi varotoimenpiteitä.

12 artikla
Pyyntöjen täyttäminen
1.
Pyynnön vastaanottanut viranomainen toimii viipymättä avunpyynnön täyttämiseksi toimivaltansa ja käytettävissä
olevien voimavarojensa mukaisesti samalla tavoin kuin se toimisi omaan lukuunsa tai oman sopimuspuolensa muiden
viranomaisten pyynnöstä ja toimittaa sillä jo olevia tietoja sekä tekee tai teettää tarkoituksenmukaisia tiedusteluja. Tämä
kohta koskee myös kaikkia muita viranomaisia, joille pyynnön vastaanottanut viranomainen on tämän sopimuksen
mukaisesti välittänyt pyyntönsä silloin, kun se ei voi toimia asiassa yksin.
2.

Avunantopyynnöt täytetään pyynnön vastaanottavan sopimuspuolen lakien ja asetusten mukaisesti.

3.
Sopimuspuolen asianmukaisesti valtuutetut virkamiehet voivat toisen sopimuspuolen suostumuksella ja sen
määräämin edellytyksin saada pyynnön vastaanottaneelta tai 1 kohdan mukaiselta muulta viranomaiselta näiden
toimipaikassa tietoja, jotka koskevat tosiasiallisesti tai mahdollisesti tullilainsäädännön vastaisia toimia ja joita pyynnön
esittänyt viranomainen tarvitsee tämän sopimuksen soveltamiseksi.
4.
Sopimuspuolen asianmukaisesti valtuutetut virkamiehet voivat toisen sopimuspuolen suostumuksella ja sen
määräämin edellytyksin olla läsnä viimeksi mainitun sopimuspuolen alueella suoritettavissa tiedusteluissa.

13 artikla
Tietojen toimitusmuoto
1.
Pyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoittaa tämän sopimuksen nojalla esitetyn pyynnön perusteella tehtyjen
tiedustelujen tulokset pyynnön esittäneelle viranomaiselle kirjallisesti ja liittää mukaan tarvittavat asiakirjat, asiakirjojen
oikeaksi todistetut jäljennökset tai muun aineiston.
2.

Edellä 1 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot voivat olla sähköisessä muodossa.

3.
Asiakirjojen ja tiedostojen alkuperäiskappaleita voidaan toimittaa pyynnöstä ainoastaan tapauksissa, joissa oikeiksi
todistetut jäljennökset eivät riitä. Alkuperäiset asiakirjat on palautettava pyynnön vastaanottaneelle viranomaiselle
mahdollisimman pian.
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14 artikla
Poikkeukset avunantovelvollisuudesta
1.
Kaikenlaisesta tämän sopimuksen piiriin kuuluvasta avunannosta voidaan kieltäytyä tai sen antamiselle voidaan
asettaa edellytyksiä tai vaatimuksia, jos sopimuspuoli katsoo, että tämän sopimuksen mukainen avunanto
a) todennäköisesti vaarantaisi Uuden-Seelannin tai unionin sen jäsenvaltion täysivaltaisuuden, jonka toimivaltainen
viranomainen on vastaanottanut avunpyynnön tämän sopimuksen mukaisesti;
b) voisi vaarantaa yleistä järjestystä, turvallisuutta tai muita keskeisiä etuja;
c) loukkaisi liikesalaisuutta tai vaarantaisi oikeutetut kaupalliset edut; tai
d) olisi ristiriidassa sovellettavien lakien ja asetusten kanssa, mukaan luettuna muttei yksinomaan yksityisyyden suojaa
tai yksityishenkilöiden liiketoimien ja tilien suojaa koskevat lait ja asetukset.
2.
Pyynnön vastaanottava viranomainen voi lykätä avun antamista, jos se katsoo avunannon häiritsevän vireillä olevia
tutkimuksia, syytetoimia tai oikeuskäsittelyjä. Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen on tällöin neuvoteltava pyynnön
esittäneen viranomaisen kanssa sen selvittämiseksi, voidaanko apua antaa sen tarpeellisina pitämiä edellytyksiä tai
vaatimuksia noudattaen.
3.
Jos pyynnön esittävä viranomainen pyytää apua, jota se ei itse voisi pyydettäessä antaa, se huomauttaa tästä
seikasta pyynnössään. Pyynnön vastaanottanut viranomainen saa päättää, miten se vastaa tällaiseen pyyntöön.
4.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa pyynnön vastaanottaneen viranomaisen päätös ja sen perustelut
on ilmoitettava pyynnön esittäneelle viranomaiselle mahdollisimman nopeasti.

15 artikla
Asiantuntijat ja todistajat
Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen virkamies voidaan valtuuttaa annetussa valtuutuksessa olevin rajoituksin
olemaan toisen sopimuspuolen viranomaisen kuultavana asiantuntijana tai todistajana tämän sopimuksen
soveltamisalaan kuuluvassa asiassa ja esittämään esineitä taikka asiakirjoja tai niiden virallisesti oikeaksi todistettuja tai
luottamuksellisia jäljennöksiä, joita mahdollisesti tarvitaan. Todistamis- tai kuulemispyynnössä on ilmoitettava selvästi,
minkä viranomaisen toimesta, minkä asian johdosta ja missä ominaisuudessa virkamiestä kuullaan.

16 artikla
Avunannosta aiheutuvat kustannukset
Sopimuspuolet eivät vaadi toisiltaan mitään korvausta tämän sopimuksen soveltamisesta aiheutuvista kustannuksista
lukuun ottamatta tapauksen mukaan 15 artiklan mukaisesta asiantuntijoiden ja todistajien läsnäolosta maksettavia
kustannuksia sekä tulkkien ja kääntäjien kustannuksia silloin, kun nämä eivät ole julkishallinnon palveluksessa.
IV OSASTO
TIEDONVAIHTO

17 artikla
Luottamuksellisuus ja tietosuoja
1.
Kaikkia tietoja, jotka annetaan missä tahansa muodossa tämän sopimuksen nojalla, on käsiteltävä luonteeltaan
luottamuksellisina tai rajoitettuun käyttöön tarkoitettuina riippuen kunkin sopimuspuolen alueella sovellettavista
säännöistä.
2.
Sopimuspuoli ei saa käyttää tai paljastaa tämän sopimuksen nojalla saatuja tietoja muutoin kuin tämän
sopimuksen soveltamiseksi tai tiedot toimittaneen sopimuspuolen kirjallisesti ennakkoon antamalla suostumuksella ja
ottaen huomioon tiedot toimittavan sopimuspuolen mahdollisesti vaatimat esteet ja rajoitukset. Jos kuitenkin
jompikumpi sopimuspuoli on velvoitettu omien lakiensa ja asetustensa mukaisesti paljastamaan tämän sopimuksen
nojalla saadut tiedot, sen on ilmoitettava tällaisesta tietojen paljastamisesta tiedot toimittaneelle sopimuspuolelle ja
mahdollisuuksien mukaan ennen tällaista paljastamista.
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3.
Jollei sopimuspuoleen sen lakien ja asetusten nojalla sovellettavista vaatimuksista tai korkeampaa suojan tasoa
edellyttävistä nimenomaisista ehdoista, esteistä, rajoituksista tai käsittelyohjeista muuta johdu, kaikille tämän sopimuksen
nojalla toimitetuille tiedoille on myönnettävä sama tai korkeampi turvallisuuden tai yksityisyyden suojan taso kuin se
turvaluokitus tai muu käsittelyrajoitus, joka on liitetty pyynnön vastaanottaneen viranomaisen tietoihin.
4.
Henkilötietoja voidaan vaihtaa ainoastaan, jos ne vastaanottava sopimuspuoli sitoutuu suojaamaan niitä tavalla,
jota henkilötiedot toimittava sopimuspuoli pitää riittävänä.
5.
Kunkin sopimuspuolen on rajoitettava tämän sopimuksen nojalla saatujen tietojen saanti henkilöihin, joiden on
saatava tietoonsa näiden tietojen sisältö.
6.
Kunkin sopimuspuolen on rajoitettava, säilytettävä ja siirrettävä tämän sopimuksen nojalla saatuja tietoja käyttäen
tunnustettuja turvamekanismeja, kuten salasanoja, salausta tai muita kohtuullisia takeita, jotka vastaavat tiettyihin
tietoihin liitettyä turvaluokitusta.
7.
Kunkin sopimuspuolen on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle tämän sopimuksen nojalla saatujen tietojen
mahdollisesta tahattomasta tai luvattomasta saannista, käytöstä, paljastamisesta, muuttamisesta tai hävittämisestä ja
toimitettava yksityiskohtaiset tiedot näiden tietojen tahattomasta tai luvattomasta saannista, käytöstä, paljastamisesta,
muuttamisesta tai hävittämisestä.
8.
Jos tämän sopimuksen nojalla saatuja tietoja on tahattomasti paljastettu tai muutettu, kunkin sopimuspuolen on
tehtävä kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimet, jotta muutetut tai paljastetut tiedot saadaan palautettua, tai jos
se ei ole mahdollista, varmistettava näiden tietojen hävittäminen.
9.

Sopimuspuolet voivat pyytää erittäin arkaluonteisten tietojen lisäsuojaa.

10. Tietoja ei saa käsitellä eikä säilyttää pidempään kuin on tarpeen tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten ja
yksityisyyden suojaa ja julkisten rekisterien pitämistä koskevien kunkin sopimuspuolen vaatimusten mukaisesti. Kunkin
sopimuspuolen on varmistettava tämän sopimuksen nojalla saatujen tietojen asianmukainen hävittäminen kyseisen
sopimuspuolen lakien ja asetusten mukaisesti.
11. Mitkään tämän sopimuksen määräykset eivät estä tämän sopimuksen perusteella saatujen tietojen tai asiakirjojen
käyttöä todisteina tullilainsäädännön vastaisten toimien toteamisen johdosta tuomioistuimissa vireille pantavien oikeuskä
sittelyjen ja syytetoimien yhteydessä. Tästä syystä sopimuspuolet voivat käyttää tämän sopimuksen mukaisesti saatuja
tietoja ja tutkittuja asiakirjoja näyttönä todistusasiakirjoissa, kertomuksissa ja lausunnoissa sekä tuomioistuimissa vireille
pantavien oikeuskäsittelyjen ja syytetoimien yhteydessä. Tällaisesta käytöstä ilmoitetaan tiedot toimittaneelle tai asiakirjat
käyttöön antaneelle sopimuspuolelle.
V OSASTO
LOPPUMÄÄRÄYKSET

18 artikla
Otsakkeet
Tämän sopimuksen osastojen ja artiklojen otsakkeet on lisätty ainoastaan viittauksia varten, eivätkä ne vaikuta tämän
sopimuksen tulkintaan.

19 artikla
Kuuleminen
Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevat kysymykset tai riidat ratkaistaan sopimuspuolten
välisin neuvotteluin, joiden perusteella 20 artiklassa tarkoitettu tulliyhteistyösekakomitea tekee tarpeen mukaan
päätöksen.

20 artikla
Tulliyhteistyösekakomitea
1.
Perustetaan tulliyhteistyösekakomitea, jäljempänä ’sekakomitea’, jossa on sopimuspuolten tullin ja muiden
toimivaltaisten viranomaisten edustajia. Sekakomitean kokoontumispaikasta ja -ajasta sekä asialistasta sovitaan yhdessä.
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2.
Sekakomitea huolehtii tämän sopimuksen moitteettomasta toiminnasta ja täytäntöönpanosta ja tarkastelee kaikkia
sen soveltamisesta johtuvia kysymyksiä ja riitoja. Tässä toiminnassaan sekakomitea muun muassa
a) toteuttaa tulliyhteistyön ja -avunannon kannalta tarpeellisia toimenpiteitä tämän sopimuksen tavoitteiden mukaisesti
erityisesti
i)

yksilöimällä tämän sopimuksen täytäntöönpanon mahdollisesti edellyttämiä sääntely- tai lainsäädäntömuutoksia;

ii)

yksilöimällä ja vahvistamalla tietojenvaihtomekanismien parantamiseksi tarvittavia toimenpiteitä;

iii) yksilöimällä ja vahvistamalla parhaita käytänteitä, mukaan lukien rahdin sähköisiä ennakkotietoja koskevien
vaatimusten yhdenmukaistamista tuonti-, vienti- ja kauttakulkulähetyksiä koskevien kansainvälisten standardien
kanssa koskevat parhaat käytänteet;
iv)

määrittelemällä ja vahvistamalla riskianalyysinormit tiedoille, jotka tarvitaan Uuteen-Seelantiin tai unioniin
tuotavien, niiden alueilla uudelleenlastattavien tai niiden kautta kuljetettavien suuririskisten lähetysten
yksilöimiseksi;

v)

määrittelemällä ja vahvistamalla riskinarviointinormien yhdenmukaistamiseksi tarvittavat toimenpiteet;

vi)

määrittelemällä vähimmäisvalvontanormit ja -menetelmät, joilla kyseiset normit voidaan täyttää;

vii) parantamalla ja laatimalla normeja kauppakumppanuusohjelmille, joilla on tarkoitus lisätä toimitusketjun
turvallisuutta ja helpottaa laillisen kaupan liikkuvuutta; ja
viii) määrittelemällä ja toteuttamalla konkreettisia toimia riskinhallintekniikoiden, riskinormien, turvatarkastusten ja
kauppakumppanuusohjelmien keskinäisen tunnustamisen mahdollistamiseksi esimerkiksi vastaavilla kauppaa
helpottavilla toimenpiteillä;
b) toimii toimivaltaisena elimenä, joka käsittelee III osaston täytäntöönpanoon liittyviä mahdollisia kysymyksiä;
c) on valtuutettu tekemään tämän sopimuksen täytäntöönpanoa koskevia päätöksiä, mukaan luettuna tietojen siirrosta
ja riskinhallintekniikoiden, riskinormien, turvatarkastusten ja kauppakumppanuusohjelmien ja muiden kauppaa
helpottavien toimenpiteiden keskinäisen tunnustamisen keskinäisesti hyväksytyistä eduista;
d) vaihtaa näkemyksiä kaikista yhteistä etua koskevista tulliyhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä, mukaan lukien tulevat
toimenpiteet ja niiden toteuttamiseksi käytettävissä olevat voimavarat; ja
e) hyväksyy työjärjestyksensä.
3.
Sekakomitea perustaa asianmukaiset toimintamekanismit, mukaan luettuna työryhmät, jotka tukevat sen toimia
tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

21 artikla
Voimaantulo ja voimassaoloaika
1.
Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet
ilmoittavat niiden välisillä diplomaattinooteilla toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamisesta.
2.
Sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten välisillä diplomaattinooteilla sopimuspuolten yhteisestä
suostumuksesta. Muutokset tulevat voimaan 1 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin, jolleivät sopimuspuolet muuta sovi.
3.
Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle.
Sopimuksen irtisanominen tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua toiselle sopimuspuolelle lähetetyn ilmoituksen
päivämäärästä. Ennen sopimuksen irtisanomista vastaanotettuihin avunantopyyntöihin vastaaminen on kuitenkin
saatettava päätökseen tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

22 artikla
Todistusvoimaiset tekstit
Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin,
latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan,
tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen. Jos sopimuksen tekstien välillä on
eroavaisuuksia, sopimuspuolet antavat asian sekakomitean ratkaistavaksi.
Tämän vakuudeksi tätä varten asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
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Съставено в Брюксел на трети юли през две хиляди и седемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el tres de julio de dos mil diecisiete.
V Bruselu dne třetího července dva tisíce sedmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den tredje juli to tusind og sytten.
Geschehen zu Brüssel am dritten Juli zweitausendsiebzehn.
Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulikuu kolmandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.
Done at Brussels on the third day of July in the year two thousand and seventeen.
Fait à Bruxelles, le trois juillet deux mille dix-sept.
Sastavljeno u Bruxellesu trećeg srpnja godine dvije tisuće sedamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì tre luglio duemiladiciassette.
Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trešajā jūlijā.
Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų liepos trečią dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év július havának harmadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta‘ Lulju fis-sena elfejn u sbatax.
Gedaan te Brussel, drie juli tweeduizend zeventien.
Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego lipca roku dwa tysiące siedemnastego.
Feito em Bruxelas, em três de julho de dois mil e dezassete.
Întocmit la Bruxelles la trei iulie două mii șaptesprezece.
V Bruseli tretieho júla dvetisícsedemnásť.
V Bruslju, dne tretjega julija leta dva tisoč sedemnajst.
Tehty Brysselissä kolmantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.
Som skedde i Bryssel den tredje juli år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
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За Нова Зеландия
Por Nueva Zelanda
Za Nový Zéland
For New Zealand
Für Neuseeland
Uus-Meremaa nimel
Για τη Νέα Ζηλανδία
For New Zealand
Pour la Nouvelle-Zélande
Za Novi Zeland
Per la Nuova Zelanda
Jaunzēlandes vārdā –
Naujosios Zelandijos vardu
Új-Zéland részéről
Għal New Zealand
Voor Nieuw-Zeeland
W imieniu Nowej Zelandii
Pela Nova Zelândia
Pentru Noua Zeelandă
Za Nový Zéland
Za Novo Zelandijo
Uuden-Seelannin puolesta
För Nya Zeeland
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ASETUKSET
NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/602,
annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018,
Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen
(EU) 2017/1509 täytäntöönpanosta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY)
N:o 329/2007 kumoamisesta 30 päivänä elokuuta 2017 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/1509 (1) ja erityisesti
sen 47 artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä elokuuta 2017 asetuksen (EU) 2017/1509.

(2)

Korean demokraattinen kansantasavalta jatkaa ydinohjelmiaan ja ballististen ohjusten ohjelmiaan rikkoen sille
useissa Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa asetettuja velvoitteita. Kyseiset
ohjelmat rahoitetaan osittain varojen ja taloudellisten resurssien laittomilla siirroilla.

(3)

Asetuksen (EU) 2017/1509 liitteessä XV olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä olisi lisättävä neljä henkilöä,
jotka suorittivat sellaisten varojen tai resurssien siirron, jotka voisivat edistää taloudellisesti Korean
demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia.

(4)

Asetuksen (EU) 2017/1509 liite XV olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EU) 2017/1509 liite XV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
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
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä huhtikuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
E. ZAHARIEVA

(1) EUVL L 224, 31.8.2017, s. 1.
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Lisätään seuraavat henkilöt asetuksen (EU) 2017/1509 liitteessä XV olevan henkilöitä koskevan luettelon kohtaan
”c) 34 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti nimetyt luonnolliset henkilöt”:
Nimi (ja mahdol
liset peitenimet)

”9.

10.

KIM Yong Nam
(KIM Yong-Nam,
KIM Young-Nam,
KIM Yong-Gon)

DJANG Tcheul Hy

Tunnistustiedot

Syntymäaika:
2.12.1947

Nimeämis-päivä

Perustelut

20.4.2018

Asiantuntijapaneeli on katsonut Kim Yong Namin olevan
yleisen tiedustelutoimiston (Reconnaissance General Bureau),
joka on nimetty Yhdistyneiden kansakuntien pakoteluette
loon, asiamies. Asiantuntijapaneeli on katsonut, että hän ja
hänen poikansa Kim Su Gwang ovat osallistuneet vilpillisiin
rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää Korean demok
raattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten
ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. Kim Yong Nam
on avannut useita käyttö- ja säästötilejä unionissa ja on dip
lomaattina työskennellessään osallistunut erinäisiin suuriin
tilisiirtoihin pankkitileille unionissa tai tileille unionin ulko
puolella, mukaan lukien tileille, jotka ovat hänen poikansa
Kim Su Gwangin ja miniänsä Kim Kyong Huin nimissä.

20.4.2018

Djang Tcheul Hy on yhdessä aviomiehensä Kim Yong Namin,
poikansa Kim Su Gwangin ja miniänsä Kim Kyong Huin
kanssa osallistunut vilpillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voi
sivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydin
ohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotu
hoaseohjelmia. Hän oli useiden hänen poikansa Kim Su
Gwangin hänen nimissään unionissa avaamien pankkitilien
tilinomistaja. Lisäksi hän osallistui useisiin tilisiirtoihin mi
niänsä Kim Kyong Huin tileiltä unionin ulkopuolisille tileille.

20.4.2018

Asiantuntijapaneeli on katsonut Kim Su Gwangin olevan
yleisen tiedustelutoimiston (Reconnaissance General Bureau),
joka on nimetty Yhdistyneiden kansakuntien pakoteluette
loon, asiamies. Asiantuntijapaneeli on katsonut, että hän ja
hänen isänsä Kim Yong Nam ovat osallistuneet vilpillisiin ra
hoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää Korean demokraat
tisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten oh
jelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. Kim Su Gwang on
avannut useita pankkitilejä monissa jäsenvaltioissa, mukaan
lukien perheenjäsentensä nimissä. Hän on diplomaattina
työskennellessään osallistunut erinäisiin suuriin tilisiirtoihin
pankkitileille unionissa tai unionin ulkopuolisille tileille, mu
kaan lukien tileille, jotka ovat hänen vaimonsa Kim Kyong
Huin nimissä.

20.4.2018

Kim Kyong Hui on yhdessä aviomiehensä Kim Su Gwangin,
appensa Kim Yong Namin ja anoppinsa Djang Tcheul Hyn
kanssa osallistunut vilpillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka
voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan
ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukko
tuhoaseohjelmia. Hän on saanut useita tilisiirtoja aviomiehel
tään Kim Su Gwangilta ja apeltaan Kim Yong Namilta ja siir
tänyt rahaa unionin ulkopuolisille tileille, jotka ovat hänen
tai hänen anoppinsa Djang Tcheul Hyn nimissä.”

Syntymäpaikka:
Sinuju, Korean
demokraattinen
kansantasavalta

Syntymäaika:
11.5.1950
Syntymäpaikka:
Kangwon

11.

KIM Su Gwang
(KIM Sou-Kwang,
KIM Sou-Gwang,
KIM Son-Kwang,
KIM Su-Kwang,
KIM Soukwang)

Syntymäaika:
18.8.1976
Syntymäpaikka:
Pjongjang, Korean
demokraattinen
kansantasavalta
Diplomaatti Korean
demokraattisen
kansantasavallan
Valko-Venäjällä
olevassa
suurlähetystössä

12.

KIM Kyong Hui

Syntymäaika:
6.5.1981
Syntymäpaikka:
Pjongjang, Korean
demokraattinen
kansantasavalta
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/603,
annettu 12 päivänä huhtikuuta 2018,
tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen
varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen tavaroiden luokittelua koskevia
säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä
sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn
nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä
tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1
esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan
mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta
tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon
sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla
Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013
34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
(1) EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista
(EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2018.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Stephen QUEST

Pääjohtaja
Verotuksen ja tulliliiton pääsasto
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Tavaran kuvaus

Luokittelu
(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Ilmatäytteinen muovityyny (ns. pyörätuolityyny),
jonka mitat ovat noin 40 × 40 cm ja joka koos
tuu kahdesta toisiinsa liitetystä suorakaiteen
muotoisesta kammiosta, jotka täytetään ilmalla.
Molemmissa kammioissa on muovinen ilmalla
täytettävä pussi, joka on peitetty ohuella silikoni
kerroksella.

3926 90 97

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön
1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasään
nön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön
sekä CN-koodien 3926, 3926 90 ja 3926 90 97
nimiketekstien mukaisesti.

Tyyny on säädettävissä sen mukaan, kuinka pal
jon kammioihin pumpataan ilmaa, koska mo
lempien kammioiden muovinen pussi siirtyy,
kun käyttäjä istuu tyynyn päällä.
Tyynyssä on tekstiiliainetta oleva irrotettava liu
kumaton päällys, jonka alapuolelle on kiinnitetty
kaksi tarranauhaa.
Tavara on tarkoitettu ehkäisemään painehaavojen
syntymistä käyttäjälle. Se vähentää istuinluihin
kohdistuvaa painetta ja lisää käyttäjän muka
vuutta.
Katso kuvat (*)

Tavaran luokittelu nimikkeeseen 9404 (vuodeva
rusteet ja niiden kaltaiset sisustustavarat) ei tule
kyseeseen, koska ilmatyynyt eivät 94 ryhmän
1 huomautuksen a alakohdan mukaan kuulu
tähän nimikkeeseen, ja tästä syystä ilmatyynyt
luokitellaan nimikkeeseen 3926 (ks. myös har
monoidun järjestelmän selitykset (HS-selitykset),
nimike 9404, viimeinen kappale, b alakohta).
Luokittelu CN-koodiin 8714 20 00 osiksi ja tar
vikkeiksi pyörätuoleja ja muita liikuntarajoitteis
ten kulkuvälineitä varten ei myöskään tule kysee
seen, koska tavara ei ole tunnistettavissa
tuotteeksi, joka soveltuu käytettäväksi yksin
omaan tai pääasiallisesti liikuntarajoitteisten kul
kuvälineissä XVII jakson 3 huomautuksen mu
kaisesti. Tavaran objektiiviset ominaisuudet
huomioon ottaen sitä voidaan käyttää pyörätuo
lien istuimien lisäksi monissa muissa istuimissa
ja tuoleissa. Tavaraa ei esimerkiksi ole suunni
teltu käytettäväksi tietyssä istuimessa, koska siinä
ei ole mitään erityistä kiinnitystapaa, millä se
tunnistettaisiin tietyssä istuimessa käytettäväksi.
Liukumaton päällys ja tarranauhat voidaan kiin
nittää moniin erityyppisiin istuimiin. Tavaraa ei
sen vuoksi voida millään perusteella tunnistaa ta
varaksi, joka on suunniteltu käytettäväksi tietyn
tyyppisessä istuimessa (ks. myös HS-selitykset,
nimike 8714, ensimmäinen kappale, i alakohta).
Luokittelu CN-koodiin 8714 20 00 osiksi ja tar
vikkeiksi pyörätuoleja ja muita liikuntarajoitteis
ten kulkuvälineitä varten ei myöskään tule kysee
seen sen vuoksi, ettei tavara ole välttämätön
pyörätuolin toiminnan kannalta eikä se mukauta
pyörätuolia tiettyyn toimintaan tai lisää sen käyt
tömahdollisuuksia tai mahdollista erityistehtävän
suorittamista sen päätehtävän yhteydessä, joka
on vammaisen henkilön liikkumisen mahdollista
minen (ks. unionin tuomioistuimen tuomio, an
nettu 16 päivänä kesäkuuta 2011, Unomedical,
asia C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, 29, 30 ja
36 kohta). Pyörätuoli toimii samalla tavalla ilman
tyynyä. Tyyny ainoastaan tekee pyörätuolissa is
tumisen käyttäjälle mukavammaksi ja miellyttä
vämmäksi.
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(1)

(2)

L 101/21
(3)

Vaikka tavara koostuu eri osista (muovityynystä
ja tekstiiliainepäällyksestä), se on luokiteltava
ikään kuin se koostuisi muovityynystä, koska
tyyny antaa tavaralle sen olennaisen luonteen
3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan mukai
sesti. Tekstiiliosa on ainoastaan päällys, joka suo
jaa olennaista osaa ja pitää sen paikallaan. Sen
vuoksi tavara on luokiteltava perusaineosansa
mukaisesti CN-koodiin 3926 90 97 muuksi
muovitavaraksi.
(*) Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/604,
annettu 18 päivänä huhtikuuta 2018,
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 muuttamisesta tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavan
alkuperän määrittämistä unionissa helpottavien menettelysääntöjen osalta sekä asetusten (ETY)
N:o 3510/80 ja (EY) N:o 209/2005 kumoamisesta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 66 artiklan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2447 (2) vahvistetaan muun muassa asetuksen (EU)
N:o 952/2013, jäljempänä ’koodeksi’, 64 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut menettelysäännöt, joilla helpotetaan
tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän määrittämistä unionissa.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen 68 artiklan 1 kohdan viimeisessä virkkeessä viitataan tällä hetkellä muun muassa
niiden mainitun asetuksen 2 jakson 2–9 alajakson säännösten soveltamiseen, jotka koskevat unionin yleisen
tullietuusjärjestelmän (GSP) mukaisia alkuperäsääntöjä. Kuitenkin vain jotkut kyseisten alajaksojen säännöksistä
ovat merkityksellisiä unionin GSP-järjestelmään kuulumattomien viejien rekisteröimisen kannalta. Sen vuoksi
säännökset on tarpeen yksilöidä. Koska komission velvoite antaa sellaiselle kolmannelle maalle, jonka kanssa
unionilla on etuuskohtelujärjestely, rekisteröidyn viejän täyttämän alkuperäasiakirjan varmentamisesta vastaavien
tulliviranomaisten osoitteet johtuu joka tapauksessa asianomaisen järjestelyn määräyksistä, siitä ei tulisi enää
säätää täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2447. Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2447 säädetty
siirtymäsäännös, jolla annetaan väliaikaisesti mahdollisuus alkuperäasiakirjan täyttämiseen sellaiselle viejälle, jota
ei ole rekisteröity mutta joka on valtuutettu viejä unionissa, on vanhentunut, joten se olisi poistettava. Yksinker
taisuuden ja etuuskohtelujärjestelyjen välisen johdonmukaisuuden vuoksi pienten lähetysten muu kuin
kaupallinen tuonti olisi vapautettava velvoitteesta esittää alkuperäasiakirja, jos tällainen vapautus on sallittu mutta
sitä ei ole suoraan vahvistettu etuuskohtelujärjestelyssä. Koska viejän tunnistamiseen on olemassa muita keinoja
eikä allekirjoitus unionissa vaikuta alkuperäasiakirjan oikeudelliseen asemaan, viejiltä ei pitäisi vaatia tällaisen
asiakirjan allekirjoittamista, jos tämä on sallittua mutta sitä ei suoraan vahvisteta etuuskohtelujärjestelyssä.

(3)

Unionin GSP-järjestelmän ulkopuolella annettujen tai laadittujen etuuskohteluun oikeuttavien alkuperäselvitysten
korvaamista koskevia täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 69 artiklassa vahvistettuja sääntöjä olisi
sovellettava laajemmin alkuperäasiakirjoihin. Lisäksi olisi selkeytettävä, millä lomakkeella korvaava alkuperäa
siakirja voidaan antaa tai laatia.

(4)

Olisi vahvistettava säännöt, joilla helpotetaan sellaisten jalostettujen tuotteiden etuuskohteluun oikeuttavan
alkuperän määrittämistä unionissa, jotka on saatu tavaroista, joilla on alkuperäasema. Koska mainittujen
sääntöjen tavoitteena on estää asianomaisiin talouden toimijoihin kohdistuvat haitalliset ja tahattomat
vaikutukset, jotka johtuvat siitä, että tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettely ja sisäinen jalostus
menettely yhdistetään koodeksissa, niitä olisi sovellettava takautuvasti koodeksin soveltamispäivästä alkaen.

(1) EUVL L 269, 10.10.2013, p. 1.
(2) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
(EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).
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(5)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 80 artiklan 2 kohtaan olisi lisättävä viittaus uuteen
liitteeseen 22–06A, jossa on hakemuslomake, jota jäsenvaltioiden viejät käyttävät REX-järjestelmään rekisteröi
tymiseksi, jolloin liite 22–06 varattaisiin GSP-edunsaajamaiden viejien rekisteröitymiselle. Sen vuoksi täytäntöön
panoasetukseen (EU) 2015/2447 olisi lisättävä uusi liite 22–06A, ja mainitun asetuksen liitettä 22–06 olisi
muutettava. Myös täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 82, 83 ja 86 artiklaa olisi muutettava uuden
liitteen 22–06A lisäämisen vuoksi. Koska viejän tunnistamiseen on olemassa muita keinoja eikä allekirjoitus
unionissa vaikuta asiakirjan oikeudelliseen asemaan, viejiltä ei pitäisi vaatia täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2015/2447 92 artiklassa tarkoitetun alkuperävakuutuksen allekirjoittamista. Mainitun artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa
olisi sovellettava soveltuvin osin unionin viejien laatimiin alkuperävakuutuksiin, jotka on laadittu joko komission
delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (1) 53 artiklassa tarkoitetun kahdenvälisen kumulaation soveltamiseksi tai
Norjan, Sveitsin ja Turkin GSP-järjestelmien edunsaajamaahan vietävien tavaroiden alkuperän ilmoittamiseksi
unionin alkuperäaineisten kanssa tapahtuvaa kumulaatiota varten. Sen vuoksi asetuksen (EU) 2015/2447
92 artiklaa olisi muutettava.

(6)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liitettä 22–07 olisi muutettava sen erittelemiseksi, mikä tunnus viejän
on merkittävä, kun alkuperävakuutus liittyy Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin. Sitä olisi muutettava myös sen
ottamiseksi huomioon, että kun alkuperävakuutus liittyy unionin alkuperätuotteisiin, viejän on merkittävä
alkuperä tunnuksella ”EU”.

(7)

Komission asetus (ETY) N:o 3510/80 (2) on vanhentunut, koska mainitun asetuksen säännökset on korvattu
delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 säännöksillä. Se olisi siksi
oikeusvarmuuden ja avoimuuden vuoksi kumottava.

(8)

Komission asetuksella (EY) N:o 209/2005 (3) myönnetään poikkeuksia neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 1541/98 (4) säädetystä velvoitteesta, jonka mukaan yhdistetyn nimikkeistön XI jakson tekstiilituotteista on
esitettävä alkuperäselvitys. Asetus (EY) N:o 1541/98 on kumottu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EU) N:o 955/2011 (5). Asetus (EY) N:o 209/2005 on siksi vanhentunut, ja se olisi kumottava oikeusvarmuuden
ja avoimuuden vuoksi.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 seuraavasti:
1) Muutetaan 68 artikla seuraavasti:
a) korvataan 1 kohdan viimeinen virke seuraavasti:
”Tämän asetuksen 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 ja 91 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.”;
(1) Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343,
29.12.2015, s. 1).
2
( ) Komission asetus (ETY) N:o 3510/80, annettu 23 päivänä joulukuuta 1980, alkuperätuotteiden käsitteen määrittämisestä Euroopan
talousyhteisön eräille kehitysmaista peräisin oleville tuotteille myöntämien tullietuuksien soveltamista varten (EYVL L 368, 31.12.1980,
s. 1).
(3) Komission asetus (EY) N:o 209/2005, annettu 7 päivänä helmikuuta 2005, sellaisten tekstiilituotteiden luettelon vahvistamisesta, joista
ei tarvitse esittää alkuperäselvitystä niitä yhteisössä vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa (EUVL L 34, 8.2.2005, s. 6).
(4) Neuvoston asetus (EY) N:o 1541/98, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1998, yhdistetyn nimikkeistön XI jaksoon kuuluvien ja yhteisössä
vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tiettyjen tekstiilituotteiden alkuperäselvityksistä sekä kyseisten selvitysten hyväksymisedellytyksistä
(EYVL L 202, 18.7.1998, s. 11).
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 955/2011, annettu 14 päivänä syyskuuta 2011, yhdistetyn nimikkeistön XI jaksoon
kuuluvien ja yhteisössä vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tiettyjen tekstiilituotteiden alkuperäselvityksistä sekä kyseisten selvitysten
hyväksymisedellytyksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1541/98 kumoamisesta sekä tiettyjen kolmansista maista peräisin
olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93
muuttamisesta (EUVL L 259, 4.10.2011, s. 5).
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b) korvataan 2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä ilmaisu ”10 ja 15 artiklaa” ilmaisulla ”10 artiklan 1 kohtaa ja
15 artiklaa”;
c) kumotaan 3 ja 5 kohta;
d) lisätään uusi 6 ja 7 kohta seuraavasti:
”6.
Jos unioni voi etuuskohtelujärjestelyn ansiosta poiketa vaatimuksesta antaa alkuperätuotteille alkuperäa
siakirja, tätä poikkeusta sovelletaan 103 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti, jos kyseisiä edellytyksiä ei
vahvisteta asianomaisessa etuuskohtelujärjestelyssä.
7.
Jos unioni voi etuuskohtelujärjestelyn ansiosta poiketa vaatimuksesta, jonka mukaan viejän on
allekirjoitettava alkuperäasiakirja, tällaista allekirjoitusta ei vaadita.”.
2) Korvataan 69 artikla seuraavasti:
”69 artikla
Unionin GSP-järjestelmän ulkopuolella annettujen tai laadittujen alkuperäasiakirjojen korvaaminen
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Jos alkuperätuotteita, joiden alkuperäasiakirja on annettu tai laadittu aikaisemmin muuta koodeksin
56 artiklan 2 kohdan d tai e alakohdassa tarkoitettua tullietuutta kuin unionin GSP-järjestelmää varten, ei ole vielä
luovutettu vapaaseen liikkeeseen ja ne on asetettu tullitoimipaikan valvontaan unionissa, alkuperäinen alkuperäa
siakirja voidaan korvata yhdellä tai useammalla korvaavalla alkuperäasiakirjalla kaikkien tuotteiden tai osan niistä
lähettämiseksi muualle unionin sisällä.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu korvaava alkuperäasiakirja voidaan antaa kaikille seuraaville toimijoille tai
seuraavat toimijat voivat laatia sen itse joko samassa muodossa kuin alkuperäinen alkuperäasiakirja tai soveltuvin
osin 101 artiklan ja liitteen 22–20 mukaisesti laadittuna korvaavana alkuperävakuutuksena:
a) viejä, joka on valtuutettu tai rekisteröity unionissa ja joka jälleenlähettää tavarat;
b) tavaroiden jälleenlähettäjä unionissa, jos alkuperätuotteiden yhteenlaskettu arvo jaettavassa alkuperäisessä
lähetyksessä ei ylitä sovellettavaa kynnysarvoa;
c) tavaroiden jälleenlähettäjä unionissa, jos alkuperätuotteiden yhteenlaskettu arvo jaettavassa alkuperäisessä
lähetyksessä ylittää sovellettavan kynnysarvon, ja jälleenlähettäjä liittää alkuperäisen alkuperäasiakirjan
jäljennöksen korvaavaan alkuperäasiakirjaan.
Kun alkuperäistä alkuperäasiakirjaa ei voida korvata ensimmäisen alakohdan mukaisesti, se tullitoimipaikka, jonka
valvontaan tavarat on asetettu, voi antaa 1 kohdassa tarkoitetun korvaavan alkuperäasiakirjan EUR.1-tavarato
distuksena.
3.
Kun korvaava alkuperäasiakirja on EUR.1-tavaratodistus, korvaavan EUR.1-tavaratodistuksen antavan tullitoi
mipaikan vahvistus on merkittävä todistuksen 11 kohtaan. Todistuksen 4 kohtaan merkitään samat alkuperämaata
koskevat tiedot kuin alkuperäisessä alkuperäasiakirjassa on ilmoitettu. Jälleenlähettäjän on allekirjoitettava 12 kohta.
Jälleenlähettäjä, joka allekirjoittaa 12 kohdan vilpittömässä mielessä, ei vastaa alkuperäiseen alkuperäasiakirjaan
tehtyjen merkintöjen oikeellisuudesta.
Tullitoimipaikan, jolta korvaavaa EUR.1-tavaratodistusta pyydetään, on merkittävä alkuperäiseen alkuperäasiakirjaan
tai sen liitteeseen edelleen lähetettyjen tuotteiden painot, lukumäärät, lajit ja määrämaa sekä vastaavan korvaavan
todistuksen tai vastaavien korvaavien todistusten sarjanumerot. Tullitoimipaikan on säilytettävä alkuperäinen
asiakirja vähintään kolme vuotta.”.
3) Lisätään 69 a artikla seuraavasti:
”69 a artikla
Tavaroista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema, saatujen jalostettujen tuotteiden
etuuskohteluun oikeuttava alkuperä
(Koodeksin 64 artiklan 1 kohta)
1.
Kun muilla kuin unionitavaroilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema unionin ja kolmansien maiden
välisen etuuskohtelujärjestelyn puitteissa ja ne asetetaan sisäiseen jalostusmenettelyyn, niistä saaduilla jalostetuilla
tuotteilla on niitä vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa katsottava olevan sama etuuskohteluun oikeuttava
alkuperäasema kuin kyseisillä tavaroilla
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Edellä 1 kohtaa ei sovelleta missään seuraavista tapauksista:

a) jalostustoimintaan sisältyy lisäksi sellaisia muita kuin unionitavaroita, joita ei tarkoiteta 1 kohdassa, mukaan
lukien tavarat, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema eri etuuskohtelujärjestelyn mukaisesti;
b) jalostetut tuotteet on saatu koodeksin 223 artiklassa tarkoitetuista vastaavista tavaroista;
c) tulliviranomaiset ovat antaneet luvan tavaroiden väliaikaiseen jälleenvientiin lisäjalostusta varten koodeksin
258 artiklan mukaisesti.
3.
Kun 1 kohtaa sovelletaan, sisäiseen jalostusmenettelyyn asetetuista tavaroista annettu tai laadittu alkuperäa
siakirja on katsottava jalostetuista tuotteista annetuksi tai laadituksi alkuperäasiakirjaksi.”.
4) Korvataan 80 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2. Kun edunsaajamaiden toimivaltaiset viranomaiset vastaanottavat liitteessä 22–06 tarkoitetun täydellisen
hakemuksen, niiden on viipymättä annettava viejälle rekisteröidyn viejän numero ja syötettävä REX-järjestelmään
rekisteröidyn viejän numero, rekisteröintitiedot sekä päivä, josta alkaen rekisteröinti on voimassa 86 artiklan
4 kohdan mukaisesti.
Kun jäsenvaltioiden tulliviranomaiset vastaanottavat liitteessä 22–06A tarkoitetun täydellisen hakemuksen, niiden on
viipymättä annettava viejälle tai tapauksen mukaan tavaroiden jälleenlähettäjälle rekisteröidyn viejän numero ja
syötettävä REX-järjestelmään rekisteröidyn viejän numero, rekisteröintitiedot sekä päivä, josta alkaen rekisteröinti on
voimassa 86 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Edunsaajamaan toimivaltaisten viranomaisten tai jäsenvaltion tulliviranomaisten on ilmoitettava viejälle tai
tapauksen mukaan tavaroiden jälleenlähettäjälle kyseiselle viejälle tai tavaroiden jälleenlähettäjälle annettu
rekisteröidyn viejän numero sekä päivä, josta alkaen rekisteröinti on voimassa.”.
5) Muutetaan 82 artikla seuraavasti:
a) korvataan 7 kohta seuraavasti:
”7.
Komissio saattaa seuraavat tiedot julkisesti saataville edellyttäen, että viejä on antanut suostumuksensa
allekirjoittamalla liitteessä 22–06 tai tapauksen mukaan liitteessä 22–06A olevan mallin mukaisen lomakkeen
6 kohdan:
a) rekisteröidyn viejän nimi, siten kuin liitteessä 22–06 tai tapauksen mukaan liitteessä 22–06A olevan mallin
mukaisen lomakkeen 1 kohdassa ilmoitetaan;
b) rekisteröidyn viejän sijoittautumispaikan osoite, siten kuin liitteessä 22–06 tai tapauksen mukaan
liitteessä 22–06A olevan mallin mukaisen lomakkeen 1 kohdassa ilmoitetaan;
c) yhteystiedot, siten kuin liitteessä 22–06 tai tapauksen mukaan liitteessä 22–06A olevan mallin mukaisen
lomakkeen 1 ja 2 kohdassa ilmoitetaan;
d) etuuskohteluun oikeuttavien tavaroiden alustava kuvaus, mukaan luettuna suuntaa-antava luettelo
harmonoidun järjestelmän nimikkeistä ja ryhmistä, siten kuin liitteessä 22–06 tai tapauksen mukaan
liitteessä 22–06A olevan mallin mukaisen lomakkeen 4 kohdassa ilmoitetaan;
e) rekisteröidyn viejän EORI-numero, siten kuin liitteessä 22–06A olevan mallin mukaisen lomakkeen
1 kohdassa ilmoitetaan, tai rekisteröidyllä viejällä oleva toimijan tunnistenumero (TIN), siten kuin
liitteessä 22–06 olevan mallin mukaisen lomakkeen 1 kohdassa ilmoitetaan;
f) se, onko rekisteröity viejä kaupan alan toimija vai tuottaja, siten kuin liitteessä 22–06 tai tapauksen mukaan
liitteessä 22–06A olevan mallin mukaisen lomakkeen 3 kohdassa ilmoitetaan.
Kieltäytyminen 6 kohdan allekirjoittamisesta ei ole riittävä peruste sille, että viejän rekisteröinnistä
kieltäydytään.”;
b) lisätään 8 kohdan a alakohdan jälkeen b alakohta seuraavasti ja nimetään b–e alakohta uudelleen vastaavalla
tavalla:
”b) rekisteröidyn viejän rekisteröintipäivä;”.
6) Muutetaan 83 artikla seuraavasti:
a) lisätään 2 kohdassa ilmaisun ”liitteessä 22–06” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan liitteessä 22–06A”;
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b) lisätään 4 kohdassa ilmaisun ”liitteessä 22–06” jälkeen ilmaisu ”tai tapauksen mukaan liitteessä 22–06A”.
7) Korvataan 86 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”liitteessä 22–06” ilmaisulla ”liitteessä 22–06A”.
8) Muutetaan 92 artikla seuraavasti:
a) lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Viejää ei vaadita allekirjoittamaan alkuperävakuutusta.”;
b) korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4.

Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin seuraaviin:

a) alkuperävakuutukset, jotka on laadittu unionissa delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 53 artiklassa
tarkoitettua kahdenvälistä kumulaatiota varten;
b) alkuperävakuutukset, jotka on laadittu Norjan, Sveitsin tai Turkin GSP-järjestelmän edunsaajamaahan
vietäville tavaroille unionin alkuperäainesten kanssa tapahtuvaa kumulaatiota varten.”.
9) Korvataan liite 22–06 tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä;
10) Lisätään liitteen 22–06 jälkeen uusi liite 22–06A tämän asetuksen liitteen II mukaisesti;
11) Korvataan liitteessä 22–07 oleva alaviite 5 seuraavasti:
”(5) Tuotteiden alkuperä on merkittävä. Kun alkuperävakuutus liittyy unionin alkuperätuotteisiin, viejän on
merkittävä alkuperä tunnuksella ”EU”. Kun alkuperävakuutus liittyy kokonaan tai osittain täytäntöönpanoase
tuksen (EU) 2015/2447 112 artiklassa tarkoitettuihin Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on
merkittävä alkuperä tunnuksella ”CM”.”
2 artikla
Kumotaan asetus (ETY) N:o 3510/80.
3 artikla
Kumotaan asetus (EY) N:o 209/2005.
4 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Asetuksen 1 artiklan 3 kohtaa sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä huhtikuuta 2018.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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LIITE I

”LIITE 22–06
HAKEMUS REKISTERÖIDYKSI VIEJÄKSI

Euroopan unionin, Norjan, Sveitsin ja Turkin yleisiä tullietuusjärjestelmiä varten (1)

1. Viejän nimi, täydellinen osoite ja maa, yhteystiedot sekä TIN-tunnistenumero

2. Ylimääräiset yhteystiedot, mukaan lukien puhelin- ja faksinumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite
(vapaaehtoinen)

3. Maininta siitä, onko pääasiallinen toiminto tuotanto vai kauppa

4. Suuntaa-antava kuvaus etuuskohteluun oikeutetuista tavaroista ja suuntaa-antava luettelo harmonoidun
järjestelmän (HS) nimikkeistä (tai ryhmistä, jos kauppatavarat kuuluvat yli 20 HS-nimikkeeseen)

5. Viejän sitoumus
Viejä
— ilmoittaa, että edellä mainitut tiedot ovat oikein;
— vakuuttaa, ettei sen rekisteröintiä ole aiemmin kumottu; ja jos on kumottu, vakuuttaa, että kumoamisen
aiheuttanut tilanne on korjattu;
— sitoutuu laatimaan alkuperävakuutuksia ainoastaan etuuskohteluun oikeutetuille tavaroille ja noudatta
maan kyseisille tavaroille yleisessä tullietuusjärjestelmässä vahvistettuja alkuperäsääntöjä;
— sitoutuu pitämään asianmukaista liikekirjanpitoa etuuskohteluun oikeutettujen tavaroiden tuotannosta/toi
mituksista ja säilyttämään tämän aineiston vähintään kolmen vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymi
sestä, jona alkuperävakuutus laadittiin;
— sitoutuu viipymättä ilmoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselle rekisteröintitiedoissa rekisteröidyn vie
jän numeron saamisen jälkeen tapahtuneista muutoksista;
— sitoutuu tekemään yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa;
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— sitoutuu hyväksymään kaikki alkuperävakuutuksensa oikeellisuutta koskevat tarkastukset, mukaan lukien
kirjanpitoaineiston tarkastukset sekä Euroopan komission, jäsenvaltioiden, Norjan, Sveitsin ja Turkin vi
ranomaisten käynnit tiloissaan;

— sitoutuu pyytämään rekisteröintinsä kumoamista REX-järjestelmässä, kun viejä ei enää täytä tullietuusjär
jestelmässä sovellettavia tavaroiden vientiedellytyksiä;

— sitoutuu pyytämään rekisteröintinsä kumoamista REX-järjestelmässä, kun viejä ei enää aio viedä kyseisiä
tavaroita tullietuusjärjestelmässä.

Paikka, päiväys ja valtuutetun allekirjoittajan allekirjoitus, nimi ja tehtävä tai asema (2)

6. Viejän yksilöity ja tietoinen suostumus tietojensa julkaisemiselle julkisella verkkosivustolla

Allekirjoittanut on tietoinen, että tässä hakemuksessa annetut tiedot voidaan julkaista julkisella verkkosivus
tolla. Allekirjoittanut hyväksyy näiden tietojen julkaisemisen julkisella verkkosivustolla. Allekirjoittanut voi
perua näiden tietojen julkaisemista julkisella verkkosivustolla koskevan suostumuksensa lähettämällä pyyn
nön rekisteröinnistä vastaaville toimivaltaisille viranomaisille.

Paikka, päiväys ja valtuutetun allekirjoittajan allekirjoitus, nimi ja tehtävä tai asema (2)

7. Varattu toimivaltaisen viranomaisen käyttöön

Hakija on rekisteröity numerolla:

Rekisteröintinumero:

Rekisteröintipäivä:

Rekisteröinnin voimassaolon alkamispäivä:

Allekirjoitus ja leima: (2)
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Ilmoitus
REX-järjestelmään tallennettujen henkilötietojen käsittely ja suojaaminen
1.

Kun Euroopan komissio käsittelee tässä hakemuksessa olevia henkilötietoja, sovelletaan yksilöiden suojelusta yh
teisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001. Jos edunsaajamaan tai kolmannen
maan toimivaltaiset viranomaiset, jotka panevat täytäntöön yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY, käsitte
levät tässä viejäksi rekisteröimistä koskevassa hakemuksessa olevia henkilötietoja, sovelletaan kansallisia säännök
siä, joilla mainittu direktiivi pannaan täytäntöön.

2.

Tässä hakemuksessa olevia henkilötietoja käsitellään unionin yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) alkuperäsääntö
jen soveltamiseksi, sellaisina kuin ne määritellään asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä. Kyseinen lainsäädän
tö, jossa annetaan unionin GSP-alkuperäsäännöt, muodostaa oikeusperustan tähän hakemukseen liittyvien henki
lötietojen käsittelylle.

3.

Sen maan toimivaltainen viranomainen, jossa hakemus on jätetty, on rekisterinpitäjä REX-järjestelmän tietojen kä
sittelyn osalta.
Luettelo toimivaltaisista viranomaisista on Euroopan komission verkkosivustolla.

4.

Pääsy tutustumaan kaikkiin tämän hakemuksen tietoihin myönnetään komission käyttäjille, edunsaajamaiden toi
mivaltaisille viranomaisille sekä jäsenvaltioiden, Norjan, Sveitsin ja Turkin tulliviranomaisille antamalla niille käyt
täjätunnus ja salasana.

5.

Edunsaajamaan toimivaltaiset viranomaiset säilyttävät kumotun rekisteröinnin tiedot REX-järjestelmässä kymme
nen kalenterivuoden ajan. Määräaika alkaa sen vuoden päättymisestä, jona rekisteröinnin kumoaminen on tapah
tunut.

6.

Tietojen kohteella on oikeus tutustua itseään koskeviin, REX-järjestelmässä käsiteltäviin tietoihin ja tarvittaessa oi
keus oikaista tai poistaa niitä tai estää niihin tutustumisen asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti tai sellaisen
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jolla direktiivi 95/46/EY pannaan täytäntöön. Kaikki pyynnöt, jotka koske
vat oikeutta tutustua tietoihin, oikaista niitä ja poistaa tai suojata ne, on toimitettava rekisteröinnistä vastaavien
edunsaajamaiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten käsiteltäviksi. Jos rekisteröity viejä on esittänyt ko
missiolle pyynnön käyttää tätä oikeutta, komissio toimittaa pyynnöt asianomaisten edunsaajamaiden toimivaltai
sille viranomaisille. Jos rekisteröity viejä ei ole saanut oikeuksiaan tietojen rekisterinpitäjältä, sen on esitettävä
asiaa koskeva pyyntö komissiolle, joka toimii rekisterinpitäjänä. Komissiolla on oikeus oikaista, poistaa tai suojata
tiedot.

7.

Valitukset voi osoittaa asianomaiselle kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. Kansallisten tietosuojaviranomaisten
yhteystiedot ovat saatavilla Euroopan komission oikeusasioiden pääosaston verkkosivustolla osoitteessa
(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_fi.htm#h2-1).
Jos valitus koskee Euroopan komission suorittamaa tietojen käsittelyä, se on osoitettava Euroopan tietosuojaval
tuutetulle (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

(1) Tämä hakulomake on yhteinen neljän entiteetin GSP-järjestelmille: Euroopan unioni (EU), Norja, Sveitsi ja Turkki,
jäljempänä ’entiteetit’. On kuitenkin huomattava, että kunkin entiteetin oman GSP-järjestelmän maa- ja tuotekatteessa
voi olla eroja. Sen vuoksi tietty rekisteröinti on voimassa vain vietäessä GSP-järjestelmissä, joissa kyseisellä maalla on
edunsaajamaan asema.
(2) Kun rekisteröidyn viejän asemaa koskevaa hakemusta tai muita tietoja vaihdetaan rekisteröityjen viejien ja
edunsaajamaiden toimivaltaisten viranomaisten tai jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä sähköisillä tietojenkäsitte
lymenetelmillä, 5, 6 ja 7 kohdassa tarkoitettu allekirjoitus ja leima korvataan sähköisellä varmennuksella.”
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LIITE II

”LIITE 22–06A
HAKEMUS REKISTERÖIDYKSI VIEJÄKSI

jäsenvaltioiden viejien rekisteröintiä varten

1. Viejän nimi, täydellinen osoite ja maa, yhteystiedot sekä EORI-tunnistenumero

2. Ylimääräiset yhteystiedot, mukaan lukien puhelin- ja faksinumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite
(vapaaehtoinen)

3. Maininta siitä, onko pääasiallinen toiminto tuotanto vai kauppa

4. Suuntaa-antava kuvaus etuuskohteluun oikeutetuista tavaroista ja suuntaa-antava luettelo harmonoidun
järjestelmän (HS) nimikkeistä (tai ryhmistä, jos kauppatavarat kuuluvat yli 20 HS-nimikkeeseen)

5. Viejän sitoumus
Viejä
— ilmoittaa, että edellä mainitut tiedot ovat oikein;
— vakuuttaa, ettei sen rekisteröintiä ole aiemmin kumottu; ja jos on kumottu, vakuuttaa, että kumoamisen
aiheuttanut tilanne on korjattu;
— sitoutuu laatimaan alkuperävakuutuksia ja muita alkuperäasiakirjoja ainoastaan etuuskohteluun oikeute
tuille tavaroille ja noudattamaan kyseisille tavaroille kyseisessä etuuskohtelujärjestelyssä vahvistettuja al
kuperäsääntöjä;
— sitoutuu pitämään asianmukaista liikekirjanpitoa etuuskohteluun oikeutettujen tavaroiden tuotannosta/toi
mituksista ja säilyttämään tämän aineiston niin kauan, kuin asianomaisessa etuuskohtelujärjestelyssä edel
lytetään, ja vähintään kolmen vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona alkuperävakuutus tai
muu alkuperäasiakirja laadittiin;
— sitoutuu viipymättä ilmoittamaan tulliviranomaisille rekisteröintitiedoissa rekisteröidyn viejän numeron
saamisen jälkeen tapahtuneista muutoksista;
— sitoutuu tekemään yhteistyötä tulliviranomaisten kanssa;
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— sitoutuu hyväksymään kaikki alkuperävakuutustensa ja muiden alkuperäasiakirjojensa oikeellisuutta kos
kevat tarkastukset, mukaan lukien kirjanpitoaineiston tarkastukset sekä Euroopan komission tai jäsenval
tioiden viranomaisten käynnit tiloissaan;

— sitoutuu pyytämään rekisteröintinsä kumoamista REX-järjestelmässä, kun viejä ei enää täytä rekisteröidyn
viejän järjestelmässä sovellettavia edellytyksiä;

— sitoutuu pyytämään rekisteröintinsä kumoamista REX-järjestelmässä, kun viejä ei enää aio käyttää rekiste
röidyn viejän järjestelmää.

Paikka, päiväys ja valtuutetun allekirjoittajan allekirjoitus, nimi ja tehtävä tai asema (1)

6. Viejän yksilöity ja tietoinen suostumus tietojensa julkaisemiselle julkisella verkkosivustolla

Allekirjoittanut on tietoinen, että tässä hakemuksessa annetut tiedot voidaan julkaista julkisella verkkosivus
tolla. Allekirjoittanut hyväksyy näiden tietojen julkaisemisen julkisella verkkosivustolla. Allekirjoittanut voi
perua näiden tietojen julkaisemista julkisella verkkosivustolla koskevan suostumuksensa lähettämällä pyyn
nön rekisteröinnistä vastaaville toimivaltaisille viranomaisille.

Paikka, päiväys ja valtuutetun allekirjoittajan allekirjoitus, nimi ja tehtävä tai asema (1)

7. Varattu tulliviranomaisten käyttöön

Hakija on rekisteröity numerolla:

Rekisteröintinumero:

Rekisteröintipäivä:

Rekisteröinnin voimassaolon alkamispäivä:

Allekirjoitus ja leima: (1)
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Ilmoitus
REX-järjestelmään tallennettujen henkilötietojen käsittely ja suojaaminen
1.

Kun Euroopan komissio käsittelee tässä hakemuksessa olevia henkilötietoja, sovelletaan yksilöiden suojelusta yh
teisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001.

2.

Tässä hakemuksessa olevia henkilötietoja käsitellään unionin asianomaisen etuuskohtelujärjestelyn alkuperäsään
töjen soveltamiseksi. Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2447 vahvistetut alkuperäsäännöt muo
dostavat oikeusperustan tähän hakemukseen liittyvien henkilötietojen käsittelylle.

3.

Sen maan tulliviranomainen, jossa hakemus on jätetty, on rekisterinpitäjä REX-järjestelmän tietojen käsittelyn
osalta.
Luettelo tullin yksiköistä julkaistaan komission verkkosivustolla.

4.

Pääsy tutustumaan kaikkiin tämän hakemuksen tietoihin myönnetään komission käyttäjille sekä jäsenvaltioiden,
Norjan, Sveitsin ja Turkin tulliviranomaisille antamalla niille käyttäjätunnus ja salasana.

5.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaiset säilyttävät kumotun rekisteröinnin tiedot REX-järjestelmässä kymmenen kalente
rivuoden ajan. Määräaika alkaa sen vuoden päättymisestä, jona rekisteröinnin kumoaminen on tapahtunut.

6.

Tietojen kohteella on oikeus tutustua itseään koskeviin, REX-järjestelmässä käsiteltäviin tietoihin ja tarvittaessa oi
keus oikaista tai poistaa niitä tai estää niihin tutustumisen asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti tai sellaisen
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jolla yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen va
paasta liikkuvuudesta annettu direktiivi 95/46/EY pannaan täytäntöön. Kaikki pyynnöt, jotka koskevat oikeutta
tutustua tietoihin, oikaista niitä ja poistaa tai suojata ne, on toimitettava rekisteröinnistä vastaavien jäsenvaltioi
den asianomaisten tulliviranomaisten käsiteltäviksi. Jos rekisteröity viejä on esittänyt komissiolle pyynnön käyttää
tätä oikeutta, komissio toimittaa pyynnöt asianomaisten jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Jos rekisteröity viejä ei
ole saanut oikeuksiaan tietojen rekisterinpitäjältä, sen on esitettävä asiaa koskeva pyyntö komissiolle, joka toimii
rekisterinpitäjänä. Komissiolla on oikeus oikaista, poistaa tai suojata tiedot.

7.

Valitukset voi osoittaa asianomaiselle kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. Kansallisten tietosuojaviranomaisten
yhteystiedot ovat saatavilla Euroopan komission oikeusasioiden pääosaston verkkosivustolla osoitteessa
(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_fi.htm#h2-1).
Jos valitus koskee Euroopan komission suorittamaa tietojen käsittelyä, se on osoitettava Euroopan tietosuojaval
tuutetulle (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

(1) Kun rekisteröidyn viejän asemaa koskevaa hakemusta tai muita tietoja vaihdetaan rekisteröityjen viejien ja
edunsaajamaiden toimivaltaisten viranomaisten tai jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä sähköisillä tietojenkäsitte
lymenetelmillä, 5, 6 ja 7 kohdassa tarkoitettu allekirjoitus ja leima korvataan sähköisellä varmennuksella.”
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KOMISSION ASETUS (EU) 2018/605,
annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018,
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen II muuttamisesta vahvistamalla tieteelliset kriteerit
hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja
91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 78 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja liitteessä II olevan 3.6.5 kohdan toisen
alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Tieteelliset kriteerit tehoaineiden, suoja-aineiden ja tehosteaineiden hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien
määrittämiseksi olisi laadittava ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1107/2009 tavoitteet eli sekä ihmisten että
eläinten terveyden ja ympäristön suojelun korkean tason varmistaminen ja etenkin sen varmistaminen, että
markkinoille saatetuilla aineilla tai tuotteilla ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai
sellaisia ympäristövaikutuksia, joita ei voida hyväksyä, ja sisämarkkinoiden toiminnan kohentaminen parantamalla
samalla maataloustuotantoa.

(2)

Maailman terveysjärjestö WHO ehdotti vuonna 2002 kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelmansa kautta
hormonaalisten haitta-aineiden (2) määritelmää ja vuonna 2009 haitallisten vaikutusten (3) määritelmää. Näistä
määritelmistä on nyt päästy kattavaan yksimielisyyteen tiedeyhteisössä. Euroopan elintarviketurvallisuusviran
omainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, vahvisti nämä määritelmät hormonaalisista haittaaineista 28 päivänä helmikuuta 2013 annetussa tieteellisessä lausunnossaan (4), jäljempänä ’elintarviketurvallisuus
viranomaisen tieteellinen lausunto’. Tämä on myös kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean kanta (5).
Sen vuoksi on asianmukaista käyttää hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämistä koskevien
kriteerien perustana kyseisiä WHO:n määritelmiä.

(3)

Näiden kriteerien täytäntöönpanossa olisi sovellettava todistusnäytön arviointia noudattaen etenkin Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (6) säädettyä todistusnäyttöön perustuvaa
lähestymistapaa. Huomioon olisi myös otettava kemikaalien arviointiin hormonaalisten haittavaikutusten osalta
sovellettavia standardoituja testausohjeita koskevasta OECD:n ohjeasiakirjasta (7) saadut aiemmat kokemukset.
Kriteerien täytäntöönpanon olisi lisäksi perustuttava kaikkeen asiaankuuluvaan tieteelliseen näyttöön, mukaan
lukien asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nykyisten tietovaatimusten mukaisesti toimitetut tutkimukset. Nämä
tutkimukset perustuvat pääosin kansainvälisesti sovittuihin tutkimusprotokolliin.

(4)

Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämisen olisi ihmisten terveyden osalta perustuttava
näyttöön ihmisillä ja/tai eläimillä, jolloin sekä tunnetut että oletetut hormonitoimintaa häiritsevät aineet on
mahdollista tunnistaa.

(1) EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) WHO/IPCS (World Health Organization/International Programme on Chemical Safety), 2002. Global Assessment of the State-of-thescience of Endocrine Disruptors. WHO/PCS/EDC/02.2, julkisesti saatavilla osoitteessa http://www.who.int/ipcs/publications/new_
issues/endocrine_disruptors/en/.
(3) WHO/IPCS (World Health Organization/International Programme on Chemical Safety), 2009. Principles and Methods for the Risk
Assessment of Chemicals in Food. Environmental Health Criteria 240, julkisesti saatavilla osoitteessa http://www.who.
int/foodsafety/publications/chemical-food/en/
(4) ”Scientific Opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors: Scientific criteria for identification of endocrine disruptors and
appropriateness of existing test methods for assessing effects mediated by these substances on human health and the environment”, EFSA
Journal 2013;11(3):3132, doi: 10.2903/j.efsa.2013.3132.
(5) Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea, hormonaalisia haitta-aineita koskeva muistio, 16.12.2014 (SCCS/1544/14).
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta,
merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY)
N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).
(7) OECD Series on Testing and Assessment No. 150.
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(5)

Koska tässä asetuksessa säädetyissä erityisissä tieteellisissä kriteereissä otetaan huomioon tieteellinen ja tekninen
nykytietämys ja niitä on jatkossa sovellettava tällä hetkellä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevassa
3.6.5 kohdassa säädettyjen kriteerien sijaan, niistä olisi säädettävä kyseisessä liitteessä.

(6)

Tieteellisen ja teknisen nykytietämyksen huomioon ottamiseksi erityisiä tieteellisiä kriteerejä olisi lisäksi
täsmennettävä, jotta ne tehoaineet, suoja-aineet ja tehosteaineet, joilla on sellaisia hormonitoimintaa häiritseviä
ominaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa haitallisia vaikutuksia muille kuin torjuttaville organismeille, voitaisiin
tunnistaa. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevaa 3.8.2 kohtaa olisi muutettava, jotta
kyseiset erityiskriteerit voidaan ottaa käyttöön.

(7)

Komission olisi arvioitava tällä asetuksella käyttöön otettujen ja hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien
määrittämisessä käytettävien tieteellisten kriteerien soveltamisesta saatu kokemus asetuksen (EY) N:o 1107/2009
tavoitteiden kannalta.

(8)

Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämistä koskevissa kriteereissä tulee esiin tieteellisen ja
teknisen tiedon nykytila, ja niiden avulla on mahdollista tunnistaa täsmällisemmin tehoaineita, joilla on
hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia. Uusia kriteerejä olisi sen vuoksi sovellettava mahdollisimman pian,
ottaen huomioon aika, jonka jäsenvaltiot ja elintarviketurvallisuusviranomainen tarvitsevat kriteerien
soveltamisen valmisteluun. Näin ollen kyseisiä kriteerejä olisi sovellettava 20 päivästä lokakuuta 2018 lähtien,
paitsi jos asiaa käsittelevä komitea on äänestänyt asetusluonnoksesta 20 päivään lokakuuta 2018 mennessä.
Komissio tarkastelee vaikutuksia kuhunkin asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla käynnissä olevaan menettelyyn
ja toteuttaa tarvittaessa aiheellisia toimenpiteitä ottaen hakijoiden oikeudet asianmukaisesti huomioon. Tässä
yhteydessä hakijalta voidaan pyytää lisätietoja ja/tai esittelevältä jäsenvaltiolta ja elintarviketurvallisuusvirano
maiselta täydentäviä tieteellisiä lausuntoja.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevaa 3.6.5 ja 3.8.2 kohtaa, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä
asetuksella, sovelletaan 20 päivästä lokakuuta 2018 lähtien, lukuun ottamatta menettelyjä, joissa komitea on äänestänyt
sille esitetystä asetusluonnoksesta 20 päivään lokakuuta 2018 mennessä.
3 artikla
Komissio esittää viimeistään 20 päivänä lokakuuta 2025 asetuksen (EY) N:o 1107/2009 79 artiklassa tarkoitetulle
komitealle tällä asetuksella käyttöön otettujen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämistä koskevista
tieteellisistä kriteereistä saatua kokemusta koskevan arvion.
4 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 20 päivästä lokakuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä huhtikuuta 2018.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liite II seuraavasti:
1) Lisätään 3.6.5 kohdassa olevan neljännen kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:
”Tehoaineella, suoja-aineella tai tehosteaineella katsotaan 20 päivästä lokakuuta 2018 lähtien olevan
hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisille, jos se on kuudennen
kohdan 1–4 alakohdan perusteella aine, joka täyttää kaikki seuraavat kriteerit, ellei pystytä osoittamaan, että havaitut
haittavaikutukset eivät ole ihmisen kannalta merkityksellisiä:
1) osoittautuu, että sillä on terveeseen organismiin tai sen jälkeläiseen haitallinen vaikutus eli organismin,
järjestelmän tai (ala)populaation morfologiassa, fysiologiassa, kasvussa, kehityksessä, lisääntymisessä tai eliniässä
tapahtunut muutos, jonka seurauksena toimintakyky heikkenee, ylimääräiseen stressiin mukautumiskyky
heikkenee tai alttius muille vaikutuksille kasvaa;
2) sillä on hormonaalinen vaikutustapa, ts. se muuttaa hormonijärjestelmän toimintaa;
3) haitallinen vaikutus on seurausta hormonaalisesta vaikutustavasta.
Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine tunnistetaan aineeksi, jolla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, joilla
voi olla viidennen kohdan mukaisia haitallisia vaikutuksia ihmisille, kaikkien seuraavien kohtien perusteella:
1) kaikki saatavilla oleva merkityksellinen tieteellinen tieto (in vivo -tutkimukset tai asianmukaisesti validoidut
vaihtoehtoiset testausjärjestelmät, joilla ennustetaan haittavaikutuksia ihmisissä tai eläimissä, sekä in vivo-, in
vitro- tai tarpeen mukaan in silico -tutkimukset, joista saadaan tietoa hormonaalisesta vaikutustavasta):
a) tieteellinen tieto, joka on saatu kansainvälisesti sovittujen tutkimusprotokollien mukaisesti, etenkin niiden,
jotka luetellaan tehoaineiden ja kasvinsuojeluaineiden tietovaatimusten vahvistamiseen liittyvissä komission
tiedonannoissa, tämän asetuksen mukaisesti;
b) muu tieteellinen tieto, joka on valittu soveltamalla järjestelmällistä tarkastelumenetelmää, etenkin noudattaen
ohjeita kirjallisuustiedoista, jotka luetellaan tehoaineiden ja kasvinsuojeluaineiden tietovaatimusten
vahvistamiseen liittyvissä komission tiedonannoissa, tämän asetuksen mukaisesti;
2) saatavilla olevat merkitykselliset tieteelliset tiedot arvioidaan näyttöön perustuvan lähestymistavan mukaisesti,
jotta voidaan todeta, täyttyvätkö viidennen kohdan kriteerit; tieteellisen tiedon arvioinnissa on todistusnäytön
määrittämistä sovellettaessa otettava erityisesti huomioon kaikki seuraavat tekijät:
a) sekä positiiviset että negatiiviset tulokset;
b) tutkimussuunnitelman merkityksellisyys haittavaikutusten ja hormonaalisen vaikutustavan arvioinnissa;
c) tietojen laatu ja johdonmukaisuus ottaen huomioon samalla lailla suunniteltujen ja eri lajeilla tehtyjen
tutkimusten sisäisten ja välisten tulosten rakenne ja yhdenmukaisuus;
d) altistumisreittiä sekä toksikokinetiikkaa ja aineenvaihduntaa koskevat tutkimukset;
e) raja-annosarvon käsite ja kansainväliset ohjeet suositelluista enimmäisannoksista ja liiallisen toksisuuden
aiheuttavien sekoittavien vaikutusten arvioinnista;
3) haitallisen vaikutuksen (haitallisten vaikutusten) ja hormonaalisen vaikutustavan välinen yhteys on luotava
käyttäen todistusnäyttöön perustuvaa lähestymistapaa perustuen biologiseen uskottavuuteen, joka määritetään
nykyinen tieteellinen tietämys ja kansainvälisesti hyväksytyt ohjeet huomioon ottaen;
4) haitallisia vaikutuksia, jotka ovat muiden toksisten vaikutusten epäspesifisiä sekundäärisiä seurauksia, ei pidä ottaa
huomioon aineen tunnistamisessa hormonaaliseksi haitta-aineeksi.”
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2) Lisätään 3.8.2 kohdassa olevan ainoan kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:
”Tehoaineella, suoja-aineella tai tehosteaineella katsotaan 20 päivästä lokakuuta 2018 lähtien olevan
hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia muille kuin torjuttaville
organismeille, jos se on kolmannen kohdan 1–4 alakohdan perusteella aine, joka täyttää kaikki seuraavat kriteerit,
ellei pystytä osoittamaan, että havaitut haittavaikutukset eivät ole (ala)populaation tasolla merkityksellisiä muille kuin
torjuttaville organismeille:
1) osoittautuu, että sillä on muihin kuin torjuttaviin organismeihin haitallinen vaikutus eli organismin, järjestelmän
tai (ala)populaation morfologiassa, fysiologiassa, kasvussa, kehityksessä, lisääntymisessä tai eliniässä tapahtunut
muutos, jonka seurauksena toimintakyky heikkenee, ylimääräiseen stressiin mukautumiskyky heikkenee tai alttius
muille vaikutuksille kasvaa;
2) sillä on hormonaalinen vaikutustapa, ts. se muuttaa hormonijärjestelmän toimintaa;
3) haitallinen vaikutus on seurausta hormonaalisesta vaikutustavasta.
Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine tunnistetaan aineeksi, jolla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, joilla
voi olla toisen kohdan mukaisia haitallisia vaikutuksia muille kuin torjuttaville organismeille, kaikkien seuraavien
kohtien perusteella:
1) kaikki saatavilla oleva merkityksellinen tieteellinen tieto (in vivo -tutkimukset tai asianmukaisesti validoidut
vaihtoehtoiset testausjärjestelmät, joilla ennustetaan haittavaikutuksia ihmisissä tai eläimissä; sekä in vivo-, in
vitro- tai tarpeen mukaan in silico -tutkimukset, joista saadaan tietoa hormonaalisesta vaikutustavasta):
a) tieteellinen tieto, joka on saatu kansainvälisesti sovittujen tutkimusprotokollien mukaisesti, etenkin niiden,
jotka luetellaan tehoaineiden ja kasvinsuojeluaineiden tietovaatimusten vahvistamiseen liittyvissä komission
tiedonannoissa, tämän asetuksen mukaisesti;
b) muu tieteellinen tieto, joka on valittu soveltamalla järjestelmällistä tarkastelumenetelmää, etenkin noudattaen
ohjeita kirjallisuustiedoista, jotka luetellaan tehoaineiden ja kasvinsuojeluaineiden tietovaatimusten
vahvistamiseen liittyvissä komission tiedonannoissa, tämän asetuksen mukaisesti.
2) Saatavilla olevat merkitykselliset tieteelliset tiedot arvioidaan näyttöön perustuvan lähestymistavan mukaisesti,
jotta voidaan todeta, täyttyvätkö toisen kohdan kriteerit; tieteellisen tiedon arvioinnissa on todistusnäytön
määrittämistä sovellettaessa otettava huomioon kaikki seuraavat tekijät:
a) sekä positiiviset että negatiiviset tulokset, erottaen taksonomiset ryhmät (esim. nisäkkäät, linnut, kalat,
sammakkoeläimet) tarpeen mukaan toisistaan;
b) tutkimussuunnitelman merkityksellisyys haitallisten vaikutusten arvioinnissa sekä sen merkitys (ala)populaation
tasolla sekä arvioitaessa hormonaalista vaikutustapaa;
c) haitalliset vaikutukset lisääntymiseen ja kasvuun/kehitykseen sekä muut merkittävät haitalliset vaikutukset,
jotka todennäköisesti vaikuttavat (ala)populaatioihin. Asianmukaiset, luotettavat ja edustavat kenttä- tai
seurantatiedot ja/tai tulokset populaatiomalleista on myös otettava huomioon, jos saatavilla;
d) tietojen laatu ja johdonmukaisuus ottaen huomioon samalla lailla suunniteltujen ja eri taksonomisilla ryhmillä
tehtyjen tutkimusten sisäisten ja välisten tulosten rakenne ja yhdenmukaisuus;
e) raja-annosarvon käsite ja kansainväliset ohjeet suositelluista enimmäisannoksista ja liiallisen toksisuuden
aiheuttavien sekoittavien vaikutusten arvioinnista.
3) Haitallisen vaikutuksen (haitallisten vaikutusten) ja hormonaalisen vaikutustavan välinen yhteys on luotava
käyttäen todistusnäyttöön perustuvaa lähestymistapaa perustuen biologiseen uskottavuuteen, joka määritetään
nykyinen tieteellinen tietämys ja kansainvälisesti hyväksytyt ohjeet huomioon ottaen.
4) Haitallisia vaikutuksia, jotka ovat muiden toksisten vaikutusten epäspesifisiä sekundäärisiä seurauksia, ei pidä ottaa
huomioon aineen tunnistamisessa hormonaaliseksi haitta-aineeksi muiden kuin torjuttavien organismien osalta.”
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/606,
annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018,
suojan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013
99 artiklan mukaisesti nimitykselle ”Dons” (SAN)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY)
N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 99 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 97 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tarkastellut Tanskan lähettämää
hakemusta nimityksen ”Dons” rekisteröimiseksi suojatuksi alkuperänimitykseksi (SAN) ja julkaissut hakemuksen
Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2).

(2)

Vastaväitteitä esittivät asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan ja komission asetuksen (EY) N:o 607/2009 (3)
14 artiklan mukaisesti sähköpostitse 4 päivänä helmikuuta 2016 Italian maatalousministeriö, 5 päivänä
helmikuuta 2016 ”Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni dei Vini
Italiani” (FEDERDOC) -organisaatio ja 8 päivänä helmikuuta 2016 ”L'Alleanza delle Cooperative ItalianeAgroalimentare” -organisaatio. Komissio katsoi asetuksen (EY) N:o 607/2009 15 artiklan mukaisesti, että kaikki
kolme vastaväitettä täyttivät tutkittavaksi ottamisen edellytykset.

(3)

Komissio toimitti vastaväitteet 24 päivänä toukokuuta 2016 päivätyllä kirjeellä asetuksen (EY) N:o 607/2009
16 artiklan 1 kohdan mukaisesti Tanskan viranomaisille ja pyysi heitä esittämään niihin liittyvät huomautuksensa
kahden kuukauden kuluessa. Tanska lähetti huomautuksensa pyydetyssä määräajassa, 4 päivänä heinäkuuta 2016.

(4)

Komissio antoi asetuksen (EY) N:o 607/2009 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti Tanskan viranomaisilta saamansa
huomautukset 12 päivänä tammikuuta 2017 päivätyillä kirjeillä tiedoksi edellä mainituille kolmelle vastaväitteen
esittäjälle ja pyysi niitä esittämään mahdolliset kommenttinsa kahden kuukauden kuluessa. Vastaukseksi komissio
sai Italian maatalousministeriöltä 10 päivänä maaliskuuta 2017 toisen tiedonannon, jossa se toisti vastaväitteensä.

(5)

Komission olisi asetuksen (EY) N:o 607/2009 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehtävä päätös käytettävissään
olevien todisteiden perusteella.

(6)

Kaikki kolme vastaväitteen esittäjää väittävät, ettei tiettyjä ”Dons”-viinin tuotannossa käytettäviä rypälelajikkeita,
kuten ”Cabernet Cortis”, ”Orion”, ”Regent”, ”Rondo” ja ”Solaris”, joita ne pitävät Vitis vinifera -lajien risteytyksestä
muiden Vitis-suvun lajien kanssa saatuina hybrideinä, saisi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 93 artiklan 1 kohdan
a alakohdan iv alakohdan mukaan käyttää suojatulla alkuperänimityksellä varustettujen tuotteiden tuotannossa.
Lisäksi ne väittävät, ettei lajienvälisestä risteytyksestä saatua lajiketta saisi missään tapauksessa pitää Vitis vinifera
-lajiin kuuluvana. Italian maatalousministeriön ja FEDERDOC-organisaation mukaan kaikissa Euroopan unionin
maissa on mahdollista genomia tutkimalla määrittää, kuuluuko lajike Vitis vinifera -lajiin vai toisen Vitis-suvun
lajin risteytykseen.

(7)

Italian maatalousministeriö väittää lisäksi, että viittaus inhimillisiin tekijöihin, syy-yhteys luontoon liittyvien ja
inhimillisten tekijöiden välillä sekä tietystä maantieteellisestä ympäristöstä johtuvat tuotteen laatuun ja
ominaispiirteisiin liittyvät tiedot ovat riittämättömät. Lisäksi kyseinen vastaväitteen esittäjä väittää, että väitteellä,
jonka mukaan tuotteen happamuusprofiili liittyy ”suhteellisen karaistuneiden lajikkeiden käyttöön”, ei ole
minkäänlaista teknistä eikä tieteellistä perustaa, kun otetaan huomioon, että lajikkeiden valinta on pitkän
aikavälin prosessi eikä se näin ollen voi koskea lajienvälisiä hybridilajikkeita.

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) EUVL C 407, 8.12.2015, s. 4.
(3) Komission asetus (EY) N:o 607/2009, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2009 neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista
koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten
merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60).
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(8)

Lopuksi Italian maatalousministeriö katsoo, että rypälelajikkeiden ja satovuoden merkintää koskevat vaatimukset
ovat turhia, koska kyseisistä vaatimuksista säädetään asetuksen (EY) N:o 607/2009 61 ja 62 artiklassa.

(9)

Komissio on arvioinut vastaväitteen esittäjien ja hakijan toimittamat perustelut ja todisteet ja toteaa, että nimitys
”Dons” olisi rekisteröitävä suojattuna alkuperänimityksenä seuraavista syistä.

(10)

Mitä tulee väitteisiin, joiden mukaan kyseistä tuotetta ei ole saatu Vitis vinifera -lajiin kuuluvista rypälelajikkeista,
useita seikkoja on otettava huomioon. Ensinnäkin Vitis vinifera -lajiin kuuluvia rypälelajikkeita koskevaa EU-tason
yhdenmukaistettua luokitusta ei ole. Käytettävissä ei ole myöskään miltään viralliselta toimivaltaiselta elimeltä,
kuten kansainväliseltä viinijärjestöltä (OIV) saatua viiteluetteloa eikä tieteellistä asiakirjaa, jonka perusteella Vitis
vinifera -laji tai Vitis vinifera -lajin ja muiden Vitis-suvun lajien risteytys voitaisiin nykyisin kiistatta luokitella tai
erottaa toisistaan. Tieteellistä määritelmää koskeva kysymys olisi tätä taustaa vasten käsiteltävä ensisijaisesti
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 96 artiklan mukaisessa alustavassa kansallisessa arvioinnissa, jonka jäsenvaltiot
suorittavat. Tanska käyttää saksalaista luokitusta, jossa kaikki kyseiset viisi rypälelajiketta on luokiteltu Vitis
vinifera -lajiin kuuluviksi. Toiseksi komission olisi asetuksen (EY) N:o 607/2009 vastaväitteiden tutkimista
koskevan 16 artiklan 3 kohdan nojalla tehtävä päätös alkuperänimityksen hylkäämisestä tai rekisteröimisestä
käytettävissään olevien todisteiden perusteella. Käsillä olevassa tapauksessa vastaväitteen esittäjät eivät toimittaneet
mitään vankkaa tieteellistä näyttöä tai tietoa siitä, että tuotetta ei ole saatu Vitis vinifera -lajiin kuuluvista rypälela
jikkeista. Lopuksi komissio toteaa, että useat muut jäsenvaltiot käyttävät kyseisiä rypälelajikkeita sellaisten
viiniensä tuotannossa, joilla on suojattu alkuperänimitys.

(11)

Edellä esitetyn perusteella ei ole mahdollista tehdä johtopäätöstä, että tuote, johon nimityksellä ”Dons” viitataan,
on saatu Vitis vinifera -lajiin kuulumattomista rypälelajikkeista. Tähän perustuvat vastaväitteet on sen vuoksi
hylättävä.

(12)

Mitä tulee yhteyteen liittyvien tietojen puuttumista koskevaan väitteeseen, komissio toteaa saaneensa kuvauksen
maantieteellisessä ympäristössä esiintyvistä asiaankuuluvista luonnollisista tekijöistä ja niiden yhteydestä tuotteen
erityiseen laatuun ja ominaispiirteisiin, kuten suurempaan maitohappopitoisuuteen, joka erottaa tuotteen
klassisista kuohuviineistä. Sen vuoksi on pääteltävä, että tarvittavat yhteyttä koskevat tiedot on asetuksen (EY)
N:o 607/2009 7 artiklan mukaisesti toimitettu. Inhimillisten tekijöiden osalta tuotteen happamuusprofiilin
katsotaan liittyvän asetuksen (EU) N:o 1308/2013 93 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti
suhteellisen karaistuneiden lajikkeiden käyttöön.

(13)

Mitä tulee väitteisiin, joiden mukaan asetuksen sisältämiä vaatimuksia on turha mainita, todetaan seuraavaa:
koska osa vaatimuksista menee unionin oikeutta pidemmälle, niiden sisällyttäminen on selkeyden vuoksi
aiheellista, jotta mahdolliset tukikelpoiset tuottajat ymmärtävät vaatimukset oikein.

(14)

Edellä esitetyn perusteella ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti komissio katsoo, että hakemus
täyttää kyseisessä asetuksessa säädetyt edellytykset ja että nimitys ”Dons” olisi suojattava ja merkittävä mainitun
asetuksen 104 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Suojataan nimitys ”Dons” (SAN).

2 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä huhtikuuta 2018.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/607,
annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018,
lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien
teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa laajennettuna koskemaan Marokosta ja Korean tasavallasta
lähetettyjen teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia riippumatta siitä, onko nämä maat ilmoitettu
alkuperämaaksi, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan
2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta
8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1), jäljempänä
’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
1. MENETTELY
1.1 Aiemmat tutkimukset ja voimassa olevat toimenpiteet
(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1796/1999 (2) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta,
jäljempänä ’Kiina’, Unkarista, Intiasta, Meksikosta, Puolasta, Etelä-Afrikasta ja Ukrainasta peräisin olevien
teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa. Näistä toimenpiteistä käytetään jäljempänä nimitystä ’alkuperäiset
toimenpiteet’ ja asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettuihin toimenpiteisiin johtaneesta tutkimuksesta
nimitystä ’alkuperäinen tutkimus’.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (3) 13 artiklan mukaisen tutkimuksen jälkeen todettiin sittemmin, että
alkuperäisiä toimenpiteitä kierrettiin Ukrainasta peräisin olevan tuonnin osalta Moldovan kautta ja Kiinasta
peräisin olevan tuonnin osalta Marokon kautta. Tämän vuoksi neuvosto laajensi asetuksella (EY) N:o 760/2004 (4)
Ukrainasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin
koskemaan myös Moldovasta lähetettyjen samojen tuotteiden tuontia. Samoin Kiinasta peräisin olevien
teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa käyttöön otettu polkumyyntitulli laajennettiin neuvoston asetuksella (EY)
N:o 1886/2004 (5) koskemaan Marokosta lähetettyjen samojen tuotteiden tuontia.

(3)

Neuvosto piti asetuksella (EY) N:o 1858/2005 (6) voimassa Kiinasta, Intiasta, Etelä-Afrikasta ja Ukrainasta peräisin
olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa käyttöön otetut alkuperäiset toimenpiteet asetuksen (EY)
N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun
jälkeen. Meksikosta peräisin olevaan tuontiin sovellettavien toimenpiteiden voimassaolo päättyi 18 päivänä
elokuuta 2004 (7). Kun Unkarista ja Puolasta tuli Euroopan unionin jäsenvaltioita 1 päivänä toukokuuta 2004,
niitä koskevat toimenpiteet päättyivät kyseisenä päivänä.

(1) EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.
(2) Neuvoston asetus (EY) N:o 1796/1999, annettu 12 päivänä elokuuta 1999, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta ja väliaikaisen
polkumyyntitullin lopullisesta kantamisesta Kiinan kansantasavallasta, Unkarista, Intiasta, Meksikosta, Puolasta, Etelä-Afrikasta ja
Ukrainasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa sekä Korean tasavallasta peräisin olevaa tuontia koskevan
polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä (EYVL L 217, 17.8.1999, s. 1).
(3) Neuvoston asetus (EY) N:o 384/96, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista
tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).
4
( ) Neuvoston asetus (EY) N:o 760/2004, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2004, muun muassa Ukrainasta peräisin olevien teräsköysien ja
-kaapeleiden tuonnissa asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan
Moldovasta lähetettyjen teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia riippumatta siitä, onko se ilmoitettu tullille Moldovasta peräisin olevana
(EUVL L 120, 24.4.2004, s. 1).
(5) Neuvoston asetus (EY) N:o 1886/2004, annettu 25 päivänä lokakuuta 2004, muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien
teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin
laajentamisesta koskemaan teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia Marokosta riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu
Marokko, ja tutkimuksen päättämisestä yhden marokkolaisen viejän tuotteiden tuonnin osalta (EUVL L 328, 30.10.2004, s. 1).
(6) Neuvoston asetus (EY) N:o 1858/2005, annettu 8 päivänä marraskuuta 2005, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan
kansantasavallasta, Intiasta, Etelä-Afrikasta ja Ukrainasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa asetuksen (EY)
N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 299,
16.11.2005, s. 1).
(7) Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymisestä (EUVL C 203, 11.8.2004, s. 4).
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(4)

Neuvosto laajensi toukokuussa 2010 täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 400/2010 (1) Kiinasta peräisin olevien
teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa asetuksella (EY) N:o 1858/2005 käyttöön otetun lopullisen polkumyyn
titullin koskemaan Korean tasavallasta lähetettyjen teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia riippumatta siitä, onko
maa ilmoitettu alkuperämaaksi, perusasetuksen 13 artiklan mukaisen toimenpiteiden kiertämistä koskevan
tutkimuksen jälkeen. Joillekin korealaisille vientiä harjoittaville tuottajille myönnettiin vapautus laajennetusta
tullista, koska niiden ei todettu kiertäneen lopullisia polkumyyntitulleja.

(5)

Intiasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavien toimenpiteiden voimassaolo päättyi 17 päivänä marraskuuta
2010 (2).

(6)

Neuvosto piti tammikuussa 2012 voimassa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 102/2012 (3) Kiinaa koskevan
polkumyyntitullin laajennettuna koskemaan Marokkoa ja Korean tasavaltaa ja Ukrainaa koskevan polkumyyn
titullin laajennettuna koskemaan Moldovaa asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (4) 11 artiklan 2 kohdan mukaisen
toimenpiteiden päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen. Kyseisistä toimenpiteistä käytetään jäljempänä nimitystä
’voimassa olevat toimenpiteet’ ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 102/2012 päätetystä tutkimuksesta
nimitystä ’aiempi toimenpiteiden päättymistä koskeva tarkastelu’.

(7)

Neuvosto myös päätti samalla asetuksella Etelä-Afrikkaa koskevan menettelyn. Etelä-Afrikasta peräisin olevaan
tuontiin sovellettavien toimenpiteiden voimassaolo päättyi 9 päivänä helmikuuta 2012.
1.2 Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelupyyntö

(8)

Toimenpiteiden voimassaolon lähestyvää päättymistä koskevan ilmoituksen (5) julkaisemisen jälkeen komissio
vastaanotti perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden tarkastelua koskevan pyynnön,
jäljempänä ’tarkastelupyyntö’.

(9)

Tarkastelupyynnön esitti 7 päivänä marraskuuta 2016 Liaison Committee of E.U. Wire Rope Industries,
jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, sellaisten tuottajien puolesta, joiden osuus teräsköysien ja -kaapeleiden kokonaistuo
tannosta unionissa on yli 25 prosenttia. Pyyntö perustui siihen, että Kiinaa koskevien toimenpiteiden
voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin jatkumiseen ja unionin tuotannonalalle
aiheutuneen vahingon toistumiseen. Pyynnön esittäjä ei toimittanut riittävästi näyttöä siitä, että Ukrainaa
koskevien voimassa olevien toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin ja
vahingon jatkumiseen tai toistumiseen.
1.3 Vireillepano

(10)

Kun komissio oli todennut perusasetuksen 15 artiklan 1 kohdalla perustettua komiteaa kuultuaan, että oli
olemassa riittävä näyttö toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun panemiseksi vireille, se
ilmoitti 8 päivänä helmikuuta 2017 perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon
päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta julkaisemalla asiaa koskevan ilmoituksen, jäljempänä ’vireillepa
noilmoitus’, Euroopan unionin virallisessa lehdessä (6).

(11)

Koska Ukrainasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnin osalta ei esitetty riittävästi perusteltua
toimenpiteiden päättymistä koskevaa tarkastelupyyntöä, komissio ilmoitti, että Ukrainaa koskevien polkumyynti
toimenpiteiden voimassaolo päättyy. Näin ollen Ukrainasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuontiin
sovellettavan polkumyyntitullin voimassaolo päättyi 10 päivänä helmikuuta 2017 (7).

(1) Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 400/2010, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, muun muassa Kiinan kansantasavallasta
peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa asetuksella (EY) N:o 1858/2005 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin
laajentamisesta koskemaan teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia Korean tasavallasta riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi
ilmoitettu Korean tasavalta, ja tutkimuksen päättämisestä Malesiasta peräisin olevan tuonnin osalta (EUVL L 117, 11.5.2010, s. 1).
(2) Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymisestä (EUVL C 311, 16.11.2010, s. 16).
(3) Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 102/2012, annettu 27 päivänä tammikuuta 2012, lopullisen polkumyyntitullin
käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta ja Ukrainasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa laajennettuna koskemaan
Marokosta, Moldovasta ja Korean tasavallasta lähetettyjen teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia riippumatta siitä, onko nämä maat
ilmoitettu alkuperämaaksi, asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä
koskevan tarkastelun jälkeen sekä asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon
päättymistä koskevan tarkastelumenettelyn päättämisestä Etelä-Afrikasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnin osalta
(EUVL L 36, 9.2.2012, s. 1).
(4) Neuvoston asetus (EY) N:o 1225/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön
jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51).
(5) Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä (EUVL C 180, 19.5.2016, s. 2).
(6) Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten
toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta (EUVL C 41, 8.2.2017, s. 5).
(7) Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymisestä (EUVL C 41, 8.2.2017, s. 4).
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1.4 Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso ja tarkastelujakso
(12)

Polkumyynnin jatkumista tai toistumista koskeva tutkimus kattoi 1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän
joulukuuta 2016 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso’. Vahingon jatkumisen tai
toistumisen todennäköisyyden arvioinnin kannalta merkittäviä suuntauksia tarkasteltiin kaudella, joka ulottui
1 päivästä tammikuuta 2013 tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson loppuun eli 31 päivään joulukuuta 2016,
jäljempänä ’tarkastelujakso’.
1.5 Asianomaiset osapuolet

(13)

Vireillepanoilmoituksessa komissio pyysi kaikkia asianomaisia osapuolia osallistumaan tutkimukseen. Lisäksi
komissio ilmoitti toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta virallisesti
pyynnön esittäjälle, muille tiedossa oleville unionin tuottajille, vientiä harjoittaville tuottajille Kiinassa, niille
tuojille ja käyttäjille, joita asian tiedettiin koskevan, sekä Kiinan viranomaisille.

(14)

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydettiin esittämään näkökantansa sekä toimittamaan tietoja ja asiaa tukevaa
näyttöä vireillepanoilmoituksessa annetuissa määräajoissa. Asianomaisille osapuolille annettiin myös mahdollisuus
pyytää kirjallista kuulemista tutkimuksesta vastaavien komission yksiköiden ja/tai kauppaan liittyvissä
menettelyissä kuulemisesta vastaavan neuvonantajan kanssa.
1.5.1 Otanta

(15)

Komissio ilmoitti vireillepanoilmoituksessa, että se saattaa soveltaa asianomaisiin osapuoliin otantaa
perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.
1.5.1.1 Kiinassa toimivia vientiä harjoittavia tuottajia koskeva otanta

(16)

Koska Kiinassa toimii ilmeisen paljon vientiä harjoittavia tuottajia, vireillepanoilmoituksessa esitettiin otannan
käyttöä.

(17)

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja tarvittaessa valitsemaan otoksen komissio pyysi 21:tä
tiedossa olevaa Kiinassa toimivaa vientiä harjoittavaa tuottajaa toimittamaan vireillepanoilmoituksessa mainitut
tiedot. Pyydettyihin tietoihin sisältyivät tuotantomäärää ja -kapasiteettia koskevat tiedot. Lisäksi komissio pyysi
Kiinan edustustoa unionissa yksilöimään muita mahdollisia vientiä harjoittavia tuottajia, jotka voisivat olla
kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen, ja/tai ottamaan yhteyttä niihin.

(18)

Vain yksi vientiä harjoittavien tuottajien ryhmä ilmoitti olevansa halukas toimimaan yhteistyössä. Ryhmän osuus
Kiinasta unioniin suuntautuvasta teräsköysien ja -kaapeleiden viennistä oli 100 prosenttia, mutta sen osuus
teräsköysien ja -kaapeleiden kokonaistuotannosta Kiinassa oli alle 2 prosenttia. Koska vain yksi vientiä
harjoittavien tuottajien ryhmä oli halukas toimimaan yhteistyössä, otanta ei ollut tarpeen.
1.5.1.2 Unionin tuottajia koskeva otanta

(19)

Komissio ilmoitti vireillepanoilmoituksessa, että se oli valinnut alustavasti otoksen unionin tuottajista.
Perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti otos valittiin samankaltaisen tuotteen myyntimäärän perusteella. Otokseen
valittiin kuusi unionin tuottajaa. Otokseen valittujen unionin tuottajien osuus unionin tuotannonalan kokonais
tuotannosta tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla oli 50,5 prosenttia. Komissio kehotti asianomaisia
osapuolia esittämään huomautuksia alustavasta otoksesta. Asetetussa määräajassa ei saatu huomautuksia, joten
alustava otos vahvistettiin. Otoksen katsottiin edustavan unionin tuotannonalaa.
1.5.1.3 Etuyhteydettömiä tuojia koskeva otanta

(20)

Jotta komissio pystyisi päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voisi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia etuyhtey
dettömiä tuojia tai niiden edustajia pyydettiin osallistumaan tutkimukseen. Osapuolia pyydettiin ilmoittautumaan
toimittamalla komissiolle yrityksestään tiedot, joita pyydetään vireillepanoilmoituksen liitteessä II.

(21)

Tämän lisäksi komissio otti vireillepanovaiheessa yhteyttä tarkastelupyynnössä yksilöityihin 44 tuojaan, joita
pyydettiin selittämään toimintaansa ja täyttämään edellä mainittu liite.

(22)

Vain seitsemän tuojaa ilmoittautui, mutta niiden vastausten perusteella kuusi niistä ei tuonut teräsköysiä ja
-kaapeleita tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Tämän vuoksi otanta ei ollut tarpeen.
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1.5.2 Kyselylomakkeet
(23)

Komissio lähetti kyselylomakkeet sille yhteistyössä toimineelle vientiä harjoittavien tuottajien ryhmälle, joka
vastasi otantalomakkeeseen, kuudelle otokseen valitulle unionin tuottajalle, yhdelle tuojalle, kymmenelle
käyttäjälle, jotka ilmoittautuivat tutkimuksen vireillepanon jälkeen, sekä 50:lle tiedossa olevalle tuottajalle
mahdollisissa markkinataloutta toteuttavissa kolmansissa maissa (Amerikan yhdysvallat, jäljempänä ’Yhdysvallat’,
Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Intia, Japani, Kanada, Malesia, Meksiko, Sveitsi, Thaimaa, Turkki, Ukraina ja Venäjä).

(24)

Vastaukset kyselylomakkeeseen saatiin vientiä harjoittavien tuottajien ryhmältä ja viideltä unionin tuottajalta.
Vastauksia ei saatu yhdeltäkään tuojalta eikä käyttäjältä.

(25)

Kaksi markkinataloutta toteuttavan kolmannen maan tuottajaa (toinen Turkissa ja toinen Yhdysvalloissa) toimitti
vastauksen.
1.5.3 Tarkastuskäynnit

(26)

Komissio pyysi ja tarkisti kaikki tarpeellisiksi katsomansa tiedot sen määrittämiseksi, onko polkumyynnin ja
vahingon jatkuminen tai toistuminen todennäköistä ja mikä on unionin edun mukaista. Perusasetuksen
16 artiklan mukaisia tarkastuskäyntejä tehtiin seuraavien yritysten toimitiloihin:
Unionin tuottajat
— Bridon International Ltd, Doncaster, Yhdistynyt kuningaskunta
— Casar Drahtseilwerk Saar GmbH, Kirkel, Saksa
— Drumet Liny i Druty sp z o.o., Wloclawek, Puola
— Gustav Wolf GmbH, Guetersloh, Saksa
— Redaelli Tecna Spa, Milano, Italia
Vientiä harjoittava tuottaja Kiinassa
— Fasten Group Imp. & Exp. Co., Ltd., Jiangyin City, Wuxi, Jiangsu Province
Markkinataloutta toteuttavan kolmannen maan tuottaja
— WireCo World Group, Prairie Village, KS, Yhdysvallat.
2. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE
2.1 Tarkastelun kohteena oleva tuote

(27)

Tarkastelun kohteena ovat Kiinasta peräisin olevat teräsköydet ja -kaapelit (myös lukitut köydet, ei kuitenkaan
ruostumattomasta teräksestä valmistetut köydet ja kaapelit), joiden poikkileikkauksen suurin läpimitta on yli
kolme millimetriä, jäljempänä ’tarkastelun kohteena oleva tuote’, ja jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin
ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ja ex 7312 10 98.
2.2 Samankaltainen tuote

(28)

Kiinassa tuotetuilla ja unioniin viedyillä teräsköysillä ja -kaapeleilla, markkinataloutta toteuttavassa kolmannessa
maassa (Yhdysvalloissa) tuotetuilla ja sen kotimarkkinoilla myydyillä teräsköysillä ja -kaapeleilla sekä unionissa
unionin tuottajien myymillä teräsköysillä ja -kaapeleilla on samat käyttötarkoitukset sekä fyysiset ja tekniset
perusominaisuudet, minkä vuoksi niitä pidetään perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuina
samankaltaisina tuotteina.
3. POLKUMYYNNIN JATKUMISEN TAI TOISTUMISEN TODENNÄKÖISYYS

(29)

Komissio tutki ensin perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, johtaisiko nykyisten toimenpiteiden
voimassaolon päättyminen todennäköisesti Kiinasta tulevan polkumyynnin jatkumiseen tai toistumiseen.
3.1 Alustavat huomautukset

(30)

Komissio tutki ensin perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, johtaisiko nykyisten toimenpiteiden
voimassaolon päättyminen todennäköisesti Kiinasta tulevan polkumyynnin jatkumiseen tai toistumiseen.
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(31)

Kuten johdanto-osan 18 kappaleessa todetaan, tutkimuksessa toimi yhteistyössä vain yksi vientiä harjoittavien
tuottajien ryhmä, jonka osuus teräsköysien ja -kaapeleiden kokonaistuotannosta Kiinassa oli alle 2 prosenttia.
Ryhmään kuuluu seitsemän toisiinsa etuyhteydessä olevaa yritystä, jotka tuottavat ja myyvät teräsköysiä ja
-kaapeleita. Koska ryhmän osuus Kiinasta unioniin suuntautuvasta teräsköysien ja -kaapeleiden viennistä
tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla oli 100 prosenttia, komissio katsoi, että sillä oli riittävästi
tietoja tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikaisen vientihinnan ja polkumyyntimarginaalin arvioimiseksi
(ks. 3.2 jakso).

(32)

Ainoan yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavien tuottajien ryhmän toimittamien tietojen, jotka koskivat
vientimyyntiä muihin kolmansiin maihin, havaittiin kuitenkin olevan puutteellisia. Neljä kyseiseen ryhmään
kuuluvaa ja teräsköysien ja -kaapeleiden tuotannon ja/tai myynnin alalla toimivaa yritystä ei toimittanut erillistä
kyselyvastausta, kuten pyydettiin. Ne eivät vastanneet pyydetyllä tavalla eivätkä toimittaneet mitään tietoja
vientimyynnistään muihin kolmansiin maihin. Lisäksi yksi ryhmään kuuluva yritys, joka kyllä vastasi kyselylo
makkeeseen, ei ilmoittanut muihin kolmansiin maihin suuntautuvasta vientimyynnistään tuotelaji- ja liiketoimi
kohtaisesti.

(33)

Tämän vuoksi komissio ilmoitti ainoalle yhteistyössä toimineelle vientiä harjoittavien tuottajien ryhmälle, että se
aikoi soveltaa perusasetuksen 18 artiklaa kolmansiin maihin suuntautuvan vientimyynnin osalta ja että ryhmälle
annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia perusasetuksen 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(34)

Huomautuksissaan yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien ryhmä ei kieltänyt sitä, että se ei ollut
toimittanut kyselyvastauksia neljän etuyhteydessä olevan yrityksen osalta. Ryhmä kuitenkin väitti, että on
kohtuutonta pyytää kolmansiin maihin suuntautuvaa vientimyyntiä koskevia tietoja tuotevalvontakoodin
perusteella liiketoimikohtaisesti. Tätä väitettä ei voida hyväksyä. Pyydettyjä tietoja pidettiin tarpeellisina, koska
jotta voitaisiin ennustaa kiinalaisten tuottajien tulevaa käyttäytymistä siinä tapauksessa, että toimenpiteiden
voimassaolo päättyy, on tärkeää saada tarkkoja ja kattavia tietoja niiden tämänhetkisestä käyttäytymisestä, joka
liittyy teräsköysien ja -kaapeleiden vientiin muihin kolmansiin maihin. Jos osapuoli ei toimi parhaan kykynsä
mukaan – kuten tässä tapauksessa – toimittaakseen kaikki pyydetyt tiedot vaan toimittaa vain osan niistä, jotka
nekään eivät ole riittävän yksityiskohtaisia ja joita ei voida todentaa, tällaisia osittaisia tietoja ei voida pitää
riittävän tarkkoina ja kattavina, jotta komissio voisi arvioida asianmukaisesti ja täysin tietoisena tosiseikoista
kiinalaisten tuottajien käyttäytymistä, joka liittyy teräsköysien ja -kaapeleiden vientiin muihin kolmansiin maihin.

(35)

Jäljempänä 3.3.2 jaksossa esitettävät havainnot perustuivat näin ollen käytettävissä oleviin tietoihin. Tätä varten
käytettiin ainoan yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavien tuottajien ryhmän toimittamia tietoja, lukuun
ottamatta kolmansiin maihin suuntautuvaa vientiä, sekä tarkastelupyynnöstä, pyynnön esittäjien esittämistä
huomautuksista, Kiinan vientitilastoista (1), Maailmanpankilta ja muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä
saatuja tietoja, jotta saatiin kattava kuva voimassa olevista polkumyynnin vastaisista toimenpiteistä muilla
merkittävillä teräsköysien ja -kaapeleiden markkinoilla kolmansissa maissa (ks. 68 kappale).

3.2 Polkumyynti
(36)

Kiinan viennin polkumyynti tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla määritettiin ainoan yhteistyössä
toimineen vientiä harjoittavien tuottajien ryhmän toimittamien tietojen perusteella; ryhmä vastasi kaikesta
Kiinasta unioniin suuntautuvasta teräsköysien ja -kaapeleiden viennistä tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla
(ks. 18 kappale).

Markkinataloutta toteuttava kolmas maa
(37)

Yhdellekään kiinalaiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle ei myönnetty markkinatalouskohtelua alkuperäisessä
tutkimuksessa. Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdan mukaan normaaliarvo kaikille vientiä
harjoittaville tuottajille on siksi määritettävä vertailumaassa käytettävien hintojen tai vastaavan laskennallisen
arvon perusteella. Tästä syystä oli valittava markkinataloutta toteuttava kolmas maa.

(38)

Vireillepanoilmoituksessa komissio ehdotti Turkin käyttöä markkinataloutta toteuttavana kolmantena maana.
Vireillepanoilmoituksessa todettiin myös, että samankaltaista tuotetta saatetaan tuottaa muissakin markkina
taloutta toteuttavissa kolmansissa maissa, kuten Thaimaassa, Vietnamissa ja Malesiassa. Komissio kehotti kaikkia
asianomaisia osapuolia esittämään huomautuksia markkinataloutta toteuttavan kolmannen maan valinnasta
Kiinan normaaliarvon vahvistamiseksi. Asiasta ei saatu huomautuksia vireillepanoilmoituksessa annetussa
määräajassa.

(1) http://info.hktdc.com/chinastat/gcb/index2.htm (tietoihin tutustuttu viimeksi 28.9.2017)
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(39)

Kuten vireillepanoilmoituksessa todettiin, komissio tutki, tuotettiinko ja myytiinkö samankaltaista tuotetta niissä
markkinataloutta toteuttavissa kolmansissa maissa, joiden osalta oli viitteitä tuotannon esiintymisestä. Tarkastelu
pyyntöön sisältyvien tietojen ja saatavilla olevien tilastotietojen (Eurostat) perusteella komissio yksilöi lisäksi
muita mahdollisia markkinataloutta toteuttavia kolmansia maita: Kanada, Intia, Japani, Etelä-Korea,
Malesia, Meksiko, Venäjä, Etelä-Afrikka, Sveitsi, Thaimaa, Ukraina ja Yhdysvallat. Komissio yksilöi näissä
maissa 50 mahdollista tuottajaa, joihin otettiin yhteyttä ja joita pyydettiin toimittamaan tarvittavat tiedot.

(40)

Pyyntöön vastasi ja pyydetyt tiedot toimitti kuitenkin vain yksi turkkilainen ja yksi yhdysvaltalainen tuottaja.

Markkinataloutta toteuttavan kolmannen maan valinta
(41)

Yhdysvalloissa oli yhteensä 15 samankaltaisen tuotteen mahdollista tuottajaa. Yhdysvalloissa todettiin myös
olevan avoimet markkinat, joilla teräsköysien ja -kaapeleiden tuonti- ja vientimäärät olivat merkittävät tarkastelua
koskevalla tutkimusajanjaksolla. Yhdysvalloissa ei ollut voimassa teräsköysien ja -kaapeleiden tuontiin kohdistuvia
tuontitulleja tai polkumyynti-/tasoitustulleja. Yhteistyössä toimineen yhdysvaltalaisen tuottajan tuotantomäärä oli
merkittävä verrattuna Yhdysvaltojen arvioituun kokonaistuotantoon (noin [15–25] prosenttia Yhdysvaltojen
arvioidusta kokonaistuotannosta).

(42)

Sen vuoksi katsottiin, että Yhdysvalloissa on avoimet ja suuret markkinat, joilla monet kotimaiset tuottajat ja
tuonti kilpailevat keskenään. Kilpailun asteen todettiin olevan korkeampi Yhdysvalloissa kuin Turkissa. Lisäksi
turkkilaisen tuottajan toimittamat tiedot olivat erittäin puutteelliset ja niistä puuttui olennaisia tekijöitä
normaaliarvon määrittämistä varten, kun taas yhdysvaltalaisen tuottajan vastaus oli riittävän kattava, jotta sen
perusteella voitiin määrittää luotettava normaaliarvo. Sen vuoksi komissio valitsi Yhdysvallat soveltuvaksi
markkinataloutta toteuttavaksi kolmanneksi maaksi.

(43)

Asianomaisille osapuolille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia Yhdysvaltojen soveltuvuudesta markkina
taloutta harjoittavaksi kolmanneksi maaksi. Annetussa määräajassa ei saatu huomautuksia.

(44)

Näin ollen komissio päätti valita Yhdysvallat markkinataloutta harjoittavaksi kolmanneksi maaksi tätä tarkastelua
varten.

Normaaliarvo
(45)

Perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio tutki ensin, oliko markkinataloutta harjoittavan
kolmannen maan tuottajan harjoittaman samankaltaisen tuotteen myynnin kokonaismäärä kotimarkkinoilla
edustavaa tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Yhteistyössä toimineen samankaltaisen tuotteen yhdysval
talaisen tuottajan myynnin todettiin olevan määrältään edustavaa kotimarkkinoilla verrattuna kiinalaisen vientiä
harjoittavan tuottajan unioniin viemään tarkastelun kohteena olevaan tuotteeseen.

(46)

Tämän jälkeen komissio tutki, voidaanko kyseisen myynnin katsoa tapahtuneen perusasetuksen 2 artiklan
4 kohdan mukaisesti tavanomaisessa kaupankäynnissä. Tämä tehtiin määrittämällä riippumattomille asiakkaille
tapahtuneen kannattavan myynnin osuus. Myyntitapahtumia pidettiin kannattavina, jos yksikköhinta oli sama tai
suurempi kuin yhdysvaltalaisen tuottajan tuotantokustannukset tutkimusajanjaksolla.

(47)

Komissio yksilöi kaikki ne tuotelajit, joiden osalta yli 80 prosenttia myynnin määrästä kotimarkkinoilla tapahtui
tuotantokustannukset ylittävillä hinnoilla ja joiden keskimääräinen painotettu myyntihinta oli vähintään
yksikkötuotantokustannusten suuruinen. Näissä tapauksissa tuotelajikohtainen normaaliarvo laskettiin kyseisen
tuotelajin kaiken myynnin tosiasiallisten kotimarkkinahintojen painotettuna keskiarvona riippumatta siitä, oliko
myynti kannattavaa. Tämä koski noin 50:tä prosenttia unioniin viedyistä tuotelajeista.

(48)

Jos jonkin tuotelajin kannattavan myynnin määrä oli enintään 80 prosenttia kyseisen tuotelajin kokonaismyynti
määrästä, normaaliarvo perustui tosiasialliseen kotimarkkinahintaan, joka laskettiin kyseisen tuotelajien
pelkästään kannattavan kotimarkkinamyynnin painotettuna keskiarvona tutkimusajanjakson ajalta. Tämä koski
noin 50:tä prosenttia unioniin viedyistä tuotelajeista.

(49)

Näin ollen kaikkien tuotelajien normaaliarvo määritettiin kotimarkkinoiden myyntihintojen perusteella.

(50)

Normaaliarvo määritettiin yhdysvaltalaisen yhteistyössä toimineen teräsköysien ja -kaapeleiden tuottajan
myyntihintojen perusteella perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdan sekä 2 artiklan 1–6 kohdan
mukaisesti.
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Vientihinta
(51)

Vientihinta määritettiin kiinalaisten yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien ryhmän toimittamien
tietojen perusteella perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti eli ensimmäisen riippumattoman asiakkaan
unionissa (eli etuyhteydettömän tuojan) tosiasiallisesti maksamien tai maksettavaksi tulevien vientihintojen
perusteella.
Vertailu

(52)

Koska vientiä harjoittavien tuottajien ryhmän viemät ja markkinataloutta toteuttavan kolmannen maan kotimark
kinoilla myydyt tuotelajit eivät vastanneet täysin toisiaan tuotevalvontakoodien tasolla, normaaliarvo määritettiin
kyseisiä tuotelajeja kyseisessä markkinataloutta harjoittavassa kolmannessa maassa läheisimmin muistuttavien
tuotelajien kotimarkkinahintojen perusteella. Jotta tuotelajien väliset erot tulisivat esiin normaaliarvossa, sen
määrittämisessä otettiin huomioon tuotevalvontakoodissa määritellyt tuotelajin ominaisuudet: tuoteryhmä, langan
ominaisuudet, köyden tyyppi, ulkohalkaisija ja vetolujuus. Tuotelajien erojen huomioon ottamiseksi tehtiin
perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan a alakohdan mukaisesti oikaisuja, jotka olivat [5–15] prosentin luokkaa.

(53)

Kiinassa sovelletaan viennin yhteydessä kannettavaa arvonlisäveroa, joka palautetaan osittain, kun taas
Yhdysvalloissa kaikki kotimarkkinamyynnistä kannettavat verot palautetaan. Sen vuoksi komissio teki
perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan b alakohdan mukaisesti oikaisun ottaakseen huomioon Kiinasta unioniin
suuntautuvasta viennistä kannetun arvonlisäveron verokantojen erot (viennistä kannetaan 17 prosentin alv, josta
palautetaan myöhemmin 5 prosenttia), jotta varmistetaan tasapuolinen vertailu vakiintuneen oikeuskäytännön (1)
mukaisesti.

(54)

Lisäksi normaaliarvoon tehtiin oikaisuja pakkauskustannusten (alle 2 prosenttia) ja kotimaanrahdin
([2–10] prosenttia) erojen huomioon ottamiseksi perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan e ja f alakohdan
mukaisesti. Vientihintaan tehtiin oikaisuja myös käsittely- ja lastaus- (alle 1 prosenttia), Kiinan kotimaanrahdin
([1–5] prosenttia), merirahti- ([1–5] prosenttia) ja vakuutuskustannusten (alle 1 prosentti) huomioon ottamiseksi
perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan e alakohdan mukaisesti. Vientihinnasta vähennettiin vielä luottokus
tannukset (alle 1 prosentti) ja pankkikulut (alle 1 prosentti) perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan g ja
k alakohdan mukaisesti.

(55)

Vientimyynti unioniin tapahtui Kiinassa sijaitsevien etuyhteydessä olevien myyntiyhtiöiden kautta. Komissio ei
tutkinut, olisiko tämän myynnin osalta ollut perusteltua tehdä perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan i alakohdan
mukainen oikaisu. Syynä tähän oli se, että toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun
tarkoituksena ei ole määrittää täsmällisiä polkumyyntimarginaaleja vaan se, jatkuiko polkumyynti tarkastelua
koskevalla tutkimusajanjaksolla.
Polkumyyntimarginaali

(56)

Komissio vertasi normaaliarvoa ja vientihintaa, jotka laskettiin 45–51 kappaleen mukaisesti, voidakseen varmistaa
hintojen vertailtavuuden kunkin tuotelajin osalta. Samankaltaisen tuotteen kunkin tuotelajin painotettua
keskimääräistä normaaliarvoa markkinataloutta toteuttavassa kolmannessa maassa verrattiin tarkastelun kohteena
olevan tuotteen vastaavan tuotelajin painotettuun keskimääräiseen vientihintaan perusasetuksen 2 artiklan 11 ja
12 kohdan mukaisesti.

(57)

Tällä perusteella painotettu keskimääräinen polkumyyntimarginaali – ilmaistuna prosentteina CIF-hinnasta (kulut,
vakuutus ja rahti maksettuina) unionin rajalla tullaamattomana – oli 16,7 prosenttia.
3.3 Tuonnin kehitys siinä tapauksessa, että toimenpiteet kumotaan

(58)

Sen jälkeen, kun komissio oli todennut polkumyynnin esiintymisen tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla, se
analysoi, onko polkumyynnin jatkuminen todennäköistä siinä tapauksessa, että toimenpiteet kumotaan. Tässä
yhteydessä tarkasteltiin seuraavia tekijöitä: Kiinan tuotanto, tuotantokapasiteetti ja käyttämätön kapasiteetti,
Kiinan vientikäyttäytyminen muiden kolmansien maiden markkinoilla, kiertämiskäytännöt ja unionin
markkinoiden houkuttelevuus.

(59)

Ainoan yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien ryhmän osuus Kiinan teräsköysien ja -kaapeleiden
kokonaistuotantokapasiteetista oli alle 3 prosenttia ja kokonaistuotannosta alle 2 prosenttia. Kun otetaan
huomioon, että muut teräsköysien ja -kaapeleiden tuottajat Kiinassa eivät toimineet yhteistyössä, polkumyynnin
jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden tarkastelu, joka tehtiin tuonnin kehityksen arvioimiseksi siinä

(1) Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 19.9.2013, asia C-15/12 P, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd v. Euroopan
unionin neuvosto, EU:C:2013:572, 34 ja 35 kohta.
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tapauksessa, että toimenpiteet kumotaan, perustui komission käytettävissä oleviin tietoihin eli ainoan yhteistyössä
toimineen vientiä harjoittavien tuottajien ryhmän toimittamiin tietoihin sekä tarkastelupyynnöstä, Kiinan vientiti
lastoista, Maailmanpankilta ja muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä saatuihin tietoihin (ks. 68 kappale), jotta
saatiin kattava kuva voimassa olevista polkumyynnin vastaisista toimenpiteistä muilla merkittävillä teräsköysien ja
-kaapeleiden markkinoilla kolmansissa maissa.
3.3.1 Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja käyttämätön kapasiteetti Kiinassa
(60)

Koska asiakirja-aineistoon ei sisältynyt muita tietoja, komissio perusti päätelmänsä tarkastelupyyntöön, joka sisälsi
selvityksen toimialan kehityksestä Kiinassa (”Supply and Demand-side Developments in the Chinese Steel Wire
Rope Industry 2012–2016 as well as in the Near Future”), jäljempänä ’selvitys’. Näiden tietojen perusteella
teräsköysien ja -kaapeleiden tuotantokapasiteetiksi Kiinassa arvioitiin 5,8 miljoonaa tonnia vuodessa ja
tosiasialliseksi tuotannoksi noin 4,0 miljoonaa tonnia vuodessa, joten Kiinan käyttämättömäksi kapasiteetiksi
arvioitiin noin 1,8 miljoonaa tonnia vuonna 2016, mikä ylittää merkittävästi eli yli kymmenkertaisesti
teräsköysien ja -kaapeleiden unionin kokonaiskulutuksen tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla
(ks. 75 kappale).

(61)

Selvityksessä esitettiin Kiinan kotimarkkinoiden kulutukseksi noin 3,8 miljoonaa tonnia vuodessa. Tutkimuksessa
ei tullut esiin mitään seikkoja, jotka viittaisivat Kiinan kotimarkkinakysynnän merkittävään kasvuun lähitulevai
suudessa. Sama koskee Kiinasta muihin kolmansiin maihin suuntautuvaa vientiä, koska saatavilla olevat tiedot
eivät viittaa teräsköysien ja -kaapeleiden kysynnän merkittävään maailmanlaajuiseen lisääntymiseen.

(62)

Tarkastelupyynnön ja varsinkin selvityksen osalta on syytä huomata, että mikään asianomainen osapuoli ei
kiistänyt niihin sisältyviä tietoja. On myös syytä muistaa (ks. 17 ja 18 kappale), että useimmat teräsköysien ja
-kaapeleiden kiinalaisista vientiä harjoittavista tuottajista eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja ja että vaaditut tiedot
toimitti pyydetysti vain ainoa yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien ryhmä, jonka osuus Kiinan
tuotannon kokonaiskapasiteetista oli alle 3 prosenttia.

(63)

Sen vuoksi muiden tietojen puutteessa katsotaan, että teräsköysien ja -kaapeleiden kotimainen tai maailman
laajuinen kysyntä ei pysty ottamaan vastaan Kiinan merkittävää käyttämätöntä kapasiteettia.
3.3.2 Vientikäyttäytyminen muissa kolmansissa maissa

(64)

Kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien vientikäyttäytymistä muissa kolmansissa maissa ei voitu arvioida
asianmukaisesti ainoan yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavien tuottajien ryhmän toimittamien tietojen
perusteella, kuten 32–35 kappaleessa selitetään. Sen vuoksi komission oli turvauduttava perusasetuksen
18 artiklan mukaisesti käytettävissä oleviin tietoihin vientikäyttäytymisen arvioimiseksi. Tätä varten komissio
käytti Kiinan vientitilastoja, kuten aiemmassakin toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa
tarkastelussa (1).

(65)

On kuitenkin syytä huomata, että Kiinan vientitilastoissa tuotteen määritelmä on laajempi kuin tarkastelun
kohteena olevan tuotteen, koska se sisältää myös ruostumattomasta teräksestä valmistetut säikeislangat, köydet ja
kaapelit sekä teräsköydet ja -kaapelit, joiden poikkileikkauksen suurin läpimitta on enintään kolme millimetriä.
Sen vuoksi Kiinan vientitilastoista saatujen tietojen perusteella ei voitu tehdä merkityksellistä analyysiä muille
markkinoille viedyistä määristä. Vientitilastoja voitiin kuitenkin käyttää hintojen analysointiin. Hinta-analyysi
perustui kohtuullisiin arvioihin ottaen huomioon analyysiin mahdollisesti sisältyvien muiden tuotteiden
samanlaiset ominaisuudet.

(66)

Tämän perusteella komissio totesi, että kun verrataan Kiinan vientihintoja sen viiden muun pääasiallisen
vientikohteen kuin unionin (eli Intian, Etelä-Korean, Thaimaan, Yhdysvaltojen ja Vietnamin) markkinoilla
normaaliarvoon, joka on määritetty markkinataloutta toteuttavassa kolmannessa maassa (ks. 45–50 kappale),
polkumyyntimarginaalit olivat 129–314 prosenttia tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Kyseisille viidelle
markkina-alueelle Kiinasta suuntautuvan teräskaapeleiden ja -köysien viennin osuus oli noin 40 prosenttia Kiinan
teräskaapeleiden ja -köysien kokonaisviennistä maailmanlaajuisesti. Samalla perusteella unioniin suuntautuvan
myynnin polkumyyntimarginaali oli 97 prosenttia.

(67)

Näin ollen teräsköysien ja -kaapeleiden vienti Kiinasta muihin kolmansiin maihin tapahtui todennäköisesti
vieläkin suuremmilla polkumyyntihinnoilla kuin vientimyynti unioniin tarkastelua koskevalla tutkimus
ajanjaksolla. Koska muita tietoja ei ollut saatavilla, muihin kolmansiin maihin suuntautuvan viennin hintatasoa
voidaan käyttää indikaattorina arvioitaessa, mikä on unioniin suuntautuvan vientimyynnin todennäköinen hinta
siinä tapauksessa, että toimenpiteet kumotaan. Kolmansien maiden markkinoille suuntautuvan viennin alemmat
hintatasot huomioon ottaen pääteltiin myös, että marginaali unioniin suuntautuvien vientihintojen alentamiseksi
on merkittävä ja johtaa mahdollisesti polkumyynnin kasvamiseen.

(1) Ks. neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 102/2012 johdanto-osan 51 kappale.
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Julkisesti saatavilla olevien tietojen (1) mukaan Kiinasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuontiin
sovelletaan polkumyyntitoimenpiteitä myös Turkissa (2), Meksikossa (3) ja Brasiliassa (4). Kolumbiassa
käynnistettiin hiljattain Kiinasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia koskeva polkumyynti
tutkimus (5), ja joulukuussa 2017 otettiin käyttöön 15 prosentin suuruinen väliaikainen polkumyyntitulli. Tämä
osoittaa selvästi, että kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat ovat vieneet teräsköysiä ja -kaapeleita myös muille
markkinoille polkumyyntihinnoilla. Se osoittaa myös, että Kiinasta kyseisille markkinoille suuntautuvaa
teräsköysien ja -kaapeleiden vientiä rajoitetaan tai tullaan rajoittamaan ja kiinalaisten vientiä harjoittavien
tuottajien on löydettävä vaihtoehtoisia markkinoita käyttämätöntä kapasiteettiaan varten.

3.3.3 Unionin markkinoiden houkuttelevuus
(69)

Käytettävissä olevien tietojen (ks. 66 kappale) perusteella todettiin, että kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat
voivat veloittaa unionin markkinoilla korkeammat hinnat kuin muiden kolmansien maiden markkinoilla. Kiinan
vientitilastojen mukaan tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla keskimääräinen FOB-vientihinta (vapaasti
aluksessa) unioniin oli 1 688 euroa/tonni, mutta se oli keskimäärin vain 1 191 euroa/tonni, kun vienti
suuntautui viiden muun pääasiallisina vientikohteina olevan kolmannen maan markkinoille. Näin ollen Kiinan
vientihinnat kolmansiin maihin olivat noin 30 prosenttia alemmat kuin vientihinnat unioniin (jos ei oteta
huomioon unionin markkinoilla maksettuja polkumyyntitulleja). Tämä osoittaa, että unionin markkinat ovat
houkuttelevat, kun otetaan huomioon, että kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat saavat unioniin suuntautuvasta
myynnistä suuremmat voitot kuin muille vientimarkkinoille suuntautuvasta myynnistä.

3.3.4 Päätelmät
(70)

Voidaan siis todeta, että tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla vahvistettu polkumyyntimarginaali, Kiinassa
oleva merkittävä käyttämätön kapasiteetti, unionin markkinoiden todettu houkuttelevuus ja muihin kolmansiin
maihin suuntautuvaan vientiin liittyvä käyttäytyminen osoittavat, että toimenpiteiden kumoaminen johtaisi
todennäköisesti polkumyynnin jatkumiseen ja että unionin markkinoille tulisi merkittäviä määriä polkumyynnillä
tapahtuvaa vientiä. Näin ollen katsotaan, että polkumyynnin jatkuminen on todennäköistä, jos nykyisten
polkumyyntitoimenpiteiden annetaan raueta.

4. VAHINGON JATKUMISEN TAI TOISTUMISEN TODENNÄKÖISYYS
4.1 Unionin tuotannonalan ja unionin tuotannon määritelmä
(71)

Tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana teräsköysiä ja -kaapeleita valmisti unionissa yli 22 tuottajaa tai
tuottajaryhmää. Nämä tuottajat muodostavat perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetun ’unionin tuotannonalan’.

(72)

Unionin kokonaistuotannoksi tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana vahvistettiin 168 701 tonnia
tarkastelupyynnön, pyynnön esittäjän toimittamien lisätietojen sekä otokseen valittujen unionin tuottajien
kyselyvastausten perusteella.

(73)

Otokseen valittiin siis kuusi tuottajaa/tuottajaryhmää (ks. 19 kappale). Komissio sai ja tarkasti kyselyvastaukset
viideltä unionin tuottajalta. Näiden viiden tuottajan osuus unionin kokonaistuotannosta tarkastelua koskevalla
tutkimusajanjaksolla oli 43 prosenttia. Otoksen katsottiin näin ollen edustavan riittävästi unionin tuotannonalaa.

4.2 Unionin kulutus
(74)

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

Unionin kulutus määritettiin unionin tuotannonalan unionin markkinoilla myymien määrien ja unioniin
kolmansista maista tuotujen määrien perusteella. Perustana käytettiin jäsenvaltioiden komissiolle perusasetuksen
14 artiklan 6 kohdan mukaisesti raportoimia tietoja, jäljempänä ’14 artiklan 6 kohdan mukainen tietokanta’, ja
yhteistyössä toimineelta kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien ryhmältä saatuja tarkastettuja tietoja.

Bown, Chad P. (2016) ”Global Antidumping Database”, Maailmanpankki, kesäkuu; lähde: http://econ.worldbank.org/ttbd/gad/
Tullien määrä on 1 000 USD/tonni.
Tullien määrä on 2 580 USD/tonni.
Tullien määrä on 124,33–627 USD/tonni.
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=82791&name=Resolucion_220_del_15_de_
diciembre_de_2017__Preliminar_cables_y_torones_....pdf&prefijo=file (tietoihin tutustuttu viimeksi 2.2.2018).
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Taulukossa 1 esitetään, miten unionin kulutus kehittyi tarkastelujakson aikana.
Taulukko 1
Unionin kulutus

Kokonaiskulutus (tonnia)
Indeksi (2013 = 100)

2013

2014

2015

Tarkastelua koskeva
tutkimusajanjakso

175 589

175 675

170 454

164 446

100

100

97

94

Lähde: 14 artiklan 6 kohdan mukainen tietokanta, tarkastetut tiedot.

(76)

Unionin kulutus pysyi vakaalla tasolla vuosina 2013 ja 2014 ja aleni 6 prosenttia vuodesta 2014 tarkastelua
koskevalle tutkimusajanjaksolle.
4.3 Tuonti Kiinasta
4.3.1 Kiinasta tulevan tuonnin määrä ja markkinaosuus

(77)

Komissio määritti Kiinasta tulevan tuonnin määrän yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien
ryhmän tarkastettujen kyselyvastausten perusteella ja 14 artiklan 6 kohdan mukaisesta tietokannasta tarkaste
lujakson ajalta saatujen tietojen perusteella.

(78)

Näiden tietojen perusteella Kiinasta unioniin tuleva tuonti ja tämän tuonnin markkinaosuus kehittyivät
seuraavasti:
Taulukko 2
Tuontimäärä ja markkinaosuus
2013

2014

2015

Tarkastelua koskeva
tutkimusajanjakso

2 697

1 780

3 207

2 005

Indeksi (2013 = 100)

100

66

119

74

Markkinaosuus (%)

1,5

1,0

1,9

1,2

Indeksi (2013 = 100)

100

66

122

79

Tuonti (tonnia)

Lähde: 14 artiklan 6 kohdan mukainen tietokanta, tarkastetut tiedot.

(79)

Tarkastelujakson aikana Kiinasta tulevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuontimäärä vaihteli vuosittain. Vuosien
2013–2014 välillä tapahtunutta 34 prosentin pudotusta seurasi vuosien 2014–2015 välillä tapahtunut
80 prosentin kasvu (1). Tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla tuontimäärä putosi 2 005 tonniin, kun se
vuonna 2013 oli 2 697 tonnia. Kaiken kaikkiaan tuontimäärä väheni 26 prosenttia tarkastelujakson aikana.

(80)

Kiinasta tulevan tuonnin markkinaosuus noudatteli samaa suuntausta. Se supistui 1,5 prosentista 1,2 prosenttiin
tarkastelujakson aikana.
4.3.2 Kiinasta tulevan tuonnin hinnat

(81)

Komissio määritti Kiinasta tulevan tuonnin hinnat yhteistyössä toimineiden kiinalaisten vientiä harjoittavien
tuottajien ryhmän tarkastettujen kyselyvastausten perusteella ja 14 artiklan 6 kohdan mukaisesta tietokannasta
tarkastelujakson ajalta saatujen tietojen perusteella. Kiinasta unioniin tulevan tuonnin keskimääräiset hinnat
kehittyivät seuraavasti:
Taulukko 3
Kiinasta tulevan tuonnin keskimääräinen hinta

Keskimääräinen hinta ilman tullia (eu
roa/tonni)
Indeksi (2013 = 100)

2013

2014

2015

Tarkastelua koskeva
tutkimusajanjakso

1 712

1 360

1 669

2 474

100

79

98

145

Lähde: 14 artiklan 6 kohdan mukainen tietokanta, tarkastetut tiedot.
(1) Tuontimäärän kasvu prosentteina, taulukko 2: (119 – 66)/66 = 0,80 × 100 = 80 %.
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Tarkastelujakson aikana Kiinasta tuotujen tuotteiden keskimääräinen hinta vaihteli vuosittain. Aluksi hinnat
laskivat 21 prosenttia vuonna 2014. Sen jälkeen vuonna 2015 ne kohosivat ja saavuttivat lähes vuoden 2013
tason ja jatkoivat kohoamistaan tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Hinnat kohosivat kaiken kaikkiaan
45 prosenttia tarkastelujakson aikana.
4.4 Hinnan alittavuus

(83)

Komissio määritti hinnan alittavuuden tutkimusajanjakson aikana vertaamalla seuraavia:
a) Otokseen valittujen unionin tuottajien etuyhteydettömiltä asiakkailta unionin markkinoilla veloittamat
tuotelajikohtaiset painotetut keskimääräiset myyntihinnat, jotka on oikaistu noudettuna lähettäjältä -tasolle; ja
b) vastaavat yhteistyössä toimineiden kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien ryhmän tuonnista ensimmäiseltä
riippumattomalta asiakkaalta unionin markkinoilla veloittamat painotetun keskimääräiset tuotelajikohtaiset
hinnat, jotka on määritetty CIF-tasolla (kustannukset, vakuutukset, rahti). Unionin tuotannonala ei myynyt
yhtäkään niistä kahdeksasta tuotelajista, joita ainoa yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien
ryhmä vei unioniin. Jotta tuotteet saatiin vastaamaan toisiaan, tuotelajeja yksinkertaistettiin jättämällä
vetolujuus (1) huomiotta ja käyttämällä hinnan keskiarvoa halkaisijan erojen (2) huomioon ottamiseksi. Tätä
menetelmää soveltamalla päästiin 100-prosenttiseen vastaavuuteen.

(84)

Vertailun tulos on ilmaistu prosentteina unionin tuotannonalan painotetusta keskimääräisestä hinnasta tarkastelua
koskevalla tutkimusajanjaksolla. Hinnan alittavuutta ei esiinny, mikä osoittaa toimenpiteiden tehokkuuden. Jos
toimenpiteiden annetaan raueta ja kiinalaiset teräsköysien ja -kaapeleiden vientiä harjoittavat tuottajat pitävät
vientihintansa samalla tasolla, hinnan alittavuuden marginaali voidaan laskea vähentämällä polkumyyntitulli
tuontihinnasta. Näin määritetty hinnan alittavuuden marginaali olisi 36,3 prosenttia. Tätä pidetään kohtuullisena
osoituksena mahdollisesta tulevasta unioniin suuntautuvan viennin hintatasosta, jos toimenpiteiden annetaan
raueta.
4.5 Muista kolmansista maista kuin Kiinasta tuleva tuonti

(85)

Tuonti muista kolmansista maista kuin Kiinasta tulee pääasiassa Korean tasavallasta, Turkista, Thaimaasta,
Venäjältä ja Malesiasta.

(86)

Unioniin tulevan tämän tuonnin määrä esitetään taulukossa 4 samoin kuin sen markkinaosuus ja keskimääräiset
hinnat:
Taulukko 4
Muista kolmansista maista kuin Kiinasta tuleva tuonti
2013

2014

2015

Tarkastelua koskeva
tutkimusajanjakso

63 381

65 336

63 747

63 798

Indeksi (2013 = 100)

100

103

101

101

Markkinaosuus (%)

36,1

37,2

37,4

38,8

1 712

1 588

1 624

1 488

100

93

95

87

Tuonti (tonnia)

Keskimääräinen hinta (euroa/tonni)
Indeksi (2013 = 100)

Lähde: 14 artiklan 6 kohdan mukainen tietokanta, tarkastetut tiedot.

(87)

Kolmansista maista tulevan tuonnin määrä pysyi suhteellisen vakaana tarkastelujaksolla; kasvua oli vain hieman
eli 1 prosentti.

(88)

Koska unionin kokonaiskulutus pieneni tarkastelujaksolla, tämä tuonnin kasvu näkyi näiden maiden
markkinaosuuden kasvuna 36,1 prosentista 38,8 prosenttiin tällä jaksolla.

(1) Kaapelin vetolujuus osoittaa sen kykyä kestää tiettyä vetojännitystä.
(2) i) kahden sellaisen tuotevalvontakoodin keskiarvo, jossa tuotteiden halkaisijat ovat mahdollisimman lähellä toisiaan (1 mm alle ja 1 mm
yli), sovellettuna unionin tuotannonalan tietoihin, edellyttäen että muut tuotevalvontakoodin luvut ovat samoja (koskee 6:ta ja
7:tä lukua); ii) halkaisijaltaan lähimmän tuotteen yksikköhinta ja suhdeluku, joka edustaa halkaisijan hintaeroa verrattuna unionin
tuotannonalan kaikkien niiden tuotteiden myyntiin, joilla on sama halkaisija, sovellettuna unionin tuotannonalan tietoihin.
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Tarkastelujakson aikana muista kolmansista maista kuin Kiinasta tuotujen tuotteiden keskimääräinen hinta vaihteli
vuosittain. Aluksi hinnat laskivat 7 prosenttia vuonna 2014. Vuonna 2015 ne kohosivat 2 prosenttia ja laskivat
jälleen 8 prosenttia tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Hinnat laskivat kaiken kaikkiaan 13 prosenttia
tarkastelujakson aikana.
4.5.1 Laajennettujen toimenpiteiden kohteina olevista maista tuleva tuonti
Korean tasavalta

(90)

Korean tasavallan markkinaosuus unionin markkinoilla oli toiseksi suurin unionin tuotannonalan jälkeen tarkaste
lujaksolla.

(91)

Kuten 4 kappaleessa todetaan, Kiinasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuontiin kohdistuvia
alkuperäisiä toimenpiteitä kierrettiin Korean tasavallan kautta. Tämän vuoksi Kiinasta peräisin olevassa tuonnissa
käyttöön otettu polkumyyntitulli ulotettiin vuonna 2010 koskemaan Etelä-Koreasta lähetettyjen samojen
tuotteiden tuontia, poikkeuksena 15 aidon eteläkorealaisen tuottajan valmistamat tuotteet.

(92)

Käytännössä kaikki Korean tasavallasta tullut teräsköysien ja -kaapeleiden tuonti unioniin tarkastelua koskevalla
tutkimusajanjaksolla eli 99,98 prosenttia kaikesta Koreasta tulevasta tuonnista tuli vientiä harjoittavilta tuottajilta,
jotka oli vapautettu laajennetusta polkumyyntitullista.

(93)

Taulukossa 5 esitetään, miten Koreasta unioniin suuntautuvan tuonnin määrä, markkinaosuus ja keskimääräiset
hinnat kehittyivät tarkastelujakson aikana:
Taulukko 5
Koreasta tulevan tuonnin määrä, markkinaosuus ja keskimääräinen hinta

Tuonti (tonnia)

2013

2014

2015

Tarkastelua koskeva
tutkimusajanjakso

36 800

34 157

30 274

32 928

Indeksi (2013 = 100)

100

93

82

89

Markkinaosuus (%)

21,0

19,4

17,8

20,0

Indeksi (2013 = 100)

100

93

85

96

1 559

1 621

1 646

1 506

100

104

106

97

Keskimääräinen hinta (euroa/tonni)
Indeksi (2013 = 100)
Lähde: 14 artiklan 6 kohdan mukainen tietokanta.

(94)

Korean tasavallasta tulevan tuonnin määrä väheni tarkastelujaksolla 11 prosenttia eli kulutuksen laskusuuntausta
hieman enemmän.

(95)

Koska tuontimäärä väheni enemmän kuin kulutus, markkinaosuus pieneni vain hieman eli 21,0 prosentista
20,0 prosenttiin tarkastelujakson aikana.

(96)

Tuonnin keskimääräinen hinta kohosi vuosien 2013 ja 2015 välillä 6 prosenttia ja aleni tarkastelua koskevalla
tutkimusajanjaksolla 9 prosenttia eli tarkastelujakson aikana se aleni yhteensä 3 prosenttia. Keskimääräinen hinta
(CIF-tasolla, ilman tullia) oli 48 prosenttia alempi kuin unionin tuotannonalan keskimääräinen hinta (noudettuna
lähettäjältä -tasolla).
Marokko

(97)

Marokosta peräisin olevan tai sieltä lähetetyn tuonnin todettiin olevan lähes olematonta tarkastelujaksolla.
Tarkempaa analyysiä ei näin ollen katsottu tarpeelliseksi.
4.5.2 Tuonti kolmansista maista, joihin sovellettiin polkumyyntitulleja tarkastelujaksolla
Ukraina ja Moldova

(98)

Tarkastelujakson aikana Ukrainasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuontiin sovellettiin edelleen
51,8 prosentin polkumyyntitullia laajennettuna koskemaan Moldovasta lähetetyn saman tuotteen tuonti,
riippumatta siitä onko Moldova ilmoitettu alkuperämaaksi.
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Näiden toimenpiteiden voimassaolo päättyi 10 päivänä helmikuuta 2017, kuten 11 kappaleessa todetaan.

(100) Ukrainasta ja Moldovasta peräisin olevan tai sieltä lähetetyn tuonnin todettiin olevan lähes olematonta tarkastelu
jaksolla. Tarkempaa analyysiä ei näin ollen katsottu tarpeelliseksi.
4.5.3 Tuonti muista kolmansista maista
(101) Lopuista muista kolmansista maista tuleva tuonti oli pääasiassa peräisin Turkista, Thaimaasta, Venäjältä ja
Malesiasta. Tämän tuonnin kehitys esitetään taulukossa 6:
Taulukko 6
Tuonti muista kolmansista maista
2013

2014

2015

Tarkastelua koskeva
tutkimusajanjakso

6 814

8 608

7 508

7 028

Indeksi (2013 = 100)

100

126

110

103

Markkinaosuus (%)

3,9

4,9

4,4

4,3

1 384

1 322

1 328

1 255

100

95

96

91

5 206

6 514

6 268

6 122

Indeksi (2013 = 100)

100

125

120

118

Markkinaosuus (%)

3,0

3,7

3,7

3,7

1 445

1 391

1 656

1 468

100

96

115

102

1 639

3 541

5 063

4 838

Indeksi (2013 = 100)

100

216

309

295

Markkinaosuus (%)

0,9

2,0

3,0

2,9

1 341

1 150

1 135

1 057

100

86

85

79

4 525

4 377

5 932

4 530

Indeksi (2013 = 100)

100

97

131

100

Markkinaosuus (%)

2,6

2,5

3,5

2,8

1 552

1 416

1 437

1 343

100

91

93

87

Turkki
Tuonti (tonnia)

Keskimääräinen hinta (euroa/tonni)
Indeksi (2013 = 100)
Thaimaa
Tuonti (tonnia)

Keskimääräinen hinta (euroa/tonni)
Indeksi (2013 = 100)
Venäjä
Tuonti (tonnia)

Keskimääräinen hinta (euroa/tonni)
Indeksi (2013 = 100)
Malesia
Tuonti (tonnia)

Keskimääräinen hinta (euroa/tonni)
Indeksi (2013 = 100)
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2013

2014

2015

Tarkastelua koskeva
tutkimusajanjakso

8 257

8 061

8 701

8 294

Indeksi (2013 = 100)

100

98

105

100

Markkinaosuus (%)

4,7

4,6

5,1

5,0

2 951

2 180

2 196

1 967

100

96

108

100

26 441

31 102

33 472

30 812

Indeksi (2013 = 100)

100

118

127

117

Markkinaosuus (%)

15

18

20

19

1 912

1 552

1 605

1 471

100

81

84

77

Muut maat
Tuonti (tonnia)

Keskimääräinen hinta (euroa/tonni)
Indeksi (2013 = 100)
Yhteensä
Tuonti (tonnia)

Keskimääräinen hinta (euroa/tonni)
Indeksi (2013 = 100)
Lähde: 14 artiklan 6 kohdan mukainen tietokanta.

(102) Muista kolmansista maista tuleva kokonaistuonti lisääntyi 27 prosenttia vuosina 2013–2015. Tarkastelua
koskevalla tutkimusajanjaksolla tuonti väheni 10 prosenttia. Kaiken kaikkiaan tuonti lisääntyi tarkastelujakson
aikana 17 prosenttia. Koska kulutus väheni tarkastelujaksolla (ks. 76 kappale), muiden kolmansien maiden
markkinaosuus kasvoi 15 prosentista 19 prosenttiin samalla kaudella.
(103) Turkista tulevan tuonnin määrä vaihteli tarkastelujakson aikana, mutta tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson
aikana se saavutti saman tason kuin vuonna 2013 (tarkastelujakson alussa) eli 7 028 tonnia. Kaiken kaikkiaan
sen markkinaosuus pysyi melko vakaana ja kasvua tapahtui vain 0,4 prosenttiyksikköä tarkastelujaksolla eli
3,9 prosentista 4,3 prosenttiin vuoden 2013 ja tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson välillä. Keskimääräinen
hinta aleni 9 prosenttia.
(104) Tuonti Thaimaasta lisääntyi 25 prosenttia vuosien 2013 ja 2014 välillä, minkä jälkeen se väheni jatkuvasti, ja
tuontimäärä oli tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla 6 122 tonnia, kun se vuonna 2013 oli 5 206 tonnia.
Kaiken kaikkiaan tuonti lisääntyi tarkastelujakson aikana 18 prosenttia. Myös markkinaosuus kasvoi vuonna
2014 ja pysyi vakaana tarkastelua koskevalle tutkimusajanjaksolle asti. Keskimääräinen tuontihinta vaihteli
vuosina 2014–2015 (– 4–+ 15 prosenttia) ja oli tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana 2 prosenttia
korkeampi kuin vuonna 2013.
(105) Tuonti Venäjältä kasvoi merkittävästi tarkastelujaksolla, mutta sen taso pysytteli suhteellisen matalana koko
tarkastelujakson ajan. Myös sen markkinaosuus kasvoi 0,9 prosentista 2,9 prosenttiin. Keskimääräinen hinta aleni
21 prosenttia tarkasteluajanjakson aikana.
(106) Malesiasta tulevan tuonnin määrä vaihteli tarkastelujakson aikana, mutta tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson
aikana se saavutti lähes saman tason kuin vuonna 2013 eli 4 530 tonnia. Vaihtelusta huolimatta Malesiasta
tulevan tuonnin markkinaosuus kasvoi tarkastelujakson aikana vain hieman eli 0,2 prosenttiyksikköä.
Keskimääräinen tuontihinta laski 13 prosenttia tarkastelujakson aikana.
(107) Turkista, Thaimaasta, Venäjältä ja Malesiasta tulevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuontihinnat olivat
tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla keskimäärin alemmat kuin unionin tuotannonalan keskimääräiset
hinnat (49–63 prosenttia). Ne olivat myös alemmat kuin Kiinasta tulevan tuonnin hinnat (41–57 prosenttia).
4.6 Unionin tuotannonalan taloudellinen tilanne
4.6.1 Yleisiä huomioita
(108) Komissio tarkasteli perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti kaikkia merkityksellisiä taloudellisia tekijöitä ja
indikaattoreita, joilla oli vaikutusta unionin tuotannonalan tilanteeseen tarkastelujakson aikana.
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(109) Vahingon määrittämistä varten komissio erotti toisistaan makro- ja mikrotaloudelliset vahinkoindikaattorit.
Komissio arvioi koko unionin tuotannonalaan liittyviä makrotaloudellisia indikaattoreita käyttäen tietoja, jotka oli
saatu pyynnön esittäjältä ja tarkistettu ristiin joidenkin unionin tuottajien vireillepanoa edeltävässä vaiheessa
toimittamien vastausten kanssa ja otokseen valittujen unionin tuottajien tarkastettujen kyselyvastausten kanssa.
Komissio arvioi mikrotaloudelliset indikaattorit otokseen valituilta unionin tuottajilta saatuihin kyselyvastauksiin
sisältyvien ja tarkastettujen tietojen perusteella. Molempien tietosarjojen todettiin edustavan unionin
tuotannonalan taloudellista tilannetta.
(110) Makrotaloudellisia indikaattoreita ovat tuotanto, tuotantokapasiteetti, kapasiteetin käyttöaste, myyntimäärä,
markkinaosuus, kasvu, työllisyys, tuottavuus ja polkumyyntimarginaalin suuruus.
(111) Mikrotaloudellisia indikaattoreita ovat keskimääräiset yksikköhinnat, keskimääräiset yksikkökustannukset,
työvoimakustannukset, varastot, kannattavuus, kassavirta, investoinnit, investointien tuotto ja pääoman saanti.
4.6.2 Makrotaloudelliset indikaattorit
4.6.2.1 Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste
(112) Taulukossa 7 esitetään unionin kokonaistuotannon, tuotantokapasiteetin ja kapasiteetin käyttöasteen kehitys
tarkastelujaksolla:
Taulukko 7
Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste
2013

2014

2015

Tarkastelua koskeva
tutkimusajanjakso

206 053

203 763

193 757

168 701

100

99

94

82

290 092

299 773

301 160

305 550

Indeksi (2013 = 100)

100

103

104

105

Kapasiteetin käyttöaste (%)

71

68

64

55

Indeksi (2013 = 100)

100

96

91

78

Tuotanto (tonnia)
Indeksi (2013 = 100)
Tuotantokapasiteetti (tonnia)

Lähde: Pyynnön esittäjä, vireillepanoa edeltävässä vaiheessa saadut tiedot ja tarkastelut kyselyvastaukset.

(113) Tuotannon kokonaismäärä pysytteli kohtuullisen vakaana vuosina 2013–2014 ja väheni 5 prosenttia vuonna
2015. Tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla tuotantomäärä kuitenkin väheni vielä 12 prosenttia.
Tuotantomäärä väheni kaiken kaikkiaan 18 prosenttia tarkastelujakson aikana.
(114) Tuotantokapasiteetti kasvoi tarkastelujaksolla vain hieman ja yhteensä vain 5 prosenttia.
(115) Tämän vuoksi kapasiteetin käyttöaste aleni vuoden 2013 ja tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson välillä
71 prosentista 55 prosenttiin. Kapasiteetin käyttöaste aleni kaikkiaan 22 prosenttia tarkastelujakson aikana
tuotantomäärän vähenemisen myötä.
4.6.2.2 Myyntimäärä ja markkinaosuus
(116) Unionin tuotannonalan myyntimäärä ja markkinaosuus kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:
Taulukko 8
Myyntimäärä ja markkinaosuus
2013

2014

2015

Tarkastelua koskeva
tutkimusajanjakso

Myyntimäärä (tonnia)

109 511

108 559

103 499

98 643

Indeksi (2013 = 100)

100

99

95

90
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2013

2014

2015

Tarkastelua koskeva
tutkimusajanjakso

Markkinaosuus (%)

62,4

61,8

60,7

60,0

Indeksi (2013 = 100)

100

99

97

96

Lähde: Pyynnön esittäjä, vireillepanoa edeltävässä vaiheessa saadut tiedot ja tarkastelut kyselyvastaukset.

(117) Myyntimäärä noudatteli tuotantomäärän suuntausta. Se pysytteli kohtuullisen vakaana vuosina 2013–2014 ja
väheni 5 prosenttia vuonna 2015. Tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla tuotantomäärä väheni vielä
5 prosenttia. Myyntimäärä väheni kaiken kaikkiaan 10 prosenttia tarkastelujakson aikana.
(118) Unionin tuotannonalan markkinaosuus supistui tarkastelujaksolla 2,4 prosenttiyksikköä eli 62,4 prosentista
60,0 prosenttiin.
4.6.2.3 Kasvu
(119) Unionin kulutus väheni tarkastelujaksolla 6 prosenttia. Unionin tuotannonalan myyntimäärä väheni
vieläkin enemmän eli 10 prosenttia. Tämän seurauksena unionin tuotannonalan markkinaosuus supistui
2,4 prosenttiyksikköä. Myyntimäärän väheneminen näkyi myös kapasiteetin käyttöasteessa, joka pieneni
22 prosenttia.
4.6.2.4 Työllisyys ja tuottavuus
(120) Työllisyys ja tuottavuus kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:
Taulukko 9
Työllisyys ja tuottavuus
2013

2014

2015

Tarkastelua koskeva
tutkimusajanjakso

3 329

3 309

3 238

3 026

Indeksi (2013 = 100)

100

99

97

91

Tuottavuus (tonnia/työntekijä)

62

62

60

56

Indeksi (2013 = 100)

100

99

97

90

Työntekijöiden lukumäärä

Lähde: Pyynnön esittäjä, vireillepanoa edeltävässä vaiheessa saadut tiedot ja tarkastelut kyselyvastaukset.

(121) Työntekijöiden määrä unionin tuotannonalalla väheni tarkastelujaksolla 9 prosenttia, ja suurin vähennys tapahtui
tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla. Sen kehitys noudatteli tuotannon ja myyntimäärän laskua, joka on
kuvattu 113 ja 117 kappaleessa.
(122) Koska tuotanto väheni enemmän kuin työntekijöiden määrä, tuottavuus heikkeni tarkastelujaksolla 10 prosenttia.
4.6.2.5 Polkumyyntimarginaalin merkittävyys ja toipuminen aiemmasta polkumyynnistä
(123) Tutkimuksessa vahvistettiin (57 kappaleessa), että tarkastelun kohteena olevaa tuotetta tuotiin edelleen Kiinasta
unionin markkinoille polkumyynnillä, jonka aste oli 16,7 prosenttia. Tuonnin määrä oli vähäinen voimassa
olevien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden tehokkuuden ansiosta. Kiinalaisia tuotteita oli kuitenkin edelleen
unionin markkinoilla, ja niiden markkinaosuus oli 1,2 prosenttia tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla
(ks. taulukko 2).
(124) Edellisessä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelussa unionin tuotannonala osoitti
merkkejä siitä, että se oli elpymässä aiemman polkumyynnin vaikutuksista. Elpymisprosessi kuitenkin hidastui
tarkastelujakson aikana ja tärkeimpien vahinkoindikaattoreiden suunta oli laskussa. Lisäksi bulkkituotteiden
alempi kysyntä ja öljyn hinnan aleneminen johtivat kaivannais- ja öljy- ja kaasusektorin toiminnan supistumiseen.
Tämä vaikutti negatiivisesti teräsköysien ja -kaapeleiden kysyntään, ja niiden kulutus väheni 6 prosenttia tarkaste
lujaksolla (ks. taulukko 1).
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(125) Koska unionin hinnat alenivat vähitellen tarkastelujakson aikana, unionin tuotannonalan elpyminen aiemman
polkumyynnin vaikutuksista ei jatkunut.
4.6.3 Mikrotaloudelliset indikaattorit
4.6.3.1 Hinnat ja niihin vaikuttavat tekijät
(126) Unionin tuotannonalan keskimääräiset myyntihinnat etuyhteydettömille asiakkaille unionissa kehittyivät tarkaste
lujaksolla seuraavasti:
Taulukko 10
Keskimääräiset myyntihinnat ja yksikkökustannukset

Keskimääräinen
yksikkömyyntihinta
unionissa (euroa/tonni)
Indeksi (2013 = 100)
Yksikkökohtaiset tuotantokustannukset
unionissa (euroa/tonni)
Indeksi (2013 = 100)

2013

2014

2015

Tarkastelua koskeva
tutkimusajanjakso

3 297

3 133

2 950

2 887

100

95

89

88

2 774

2 866

3 072

3 138

100

103

111

113

Lähde: Tarkastetut kyselyvastaukset.

(127) Unionin tuotannonalan keskimääräinen yksikkömyyntihinta etuyhteydettömille asiakkaille unionissa laski
12 prosenttia tarkastelujakson aikana.
(128) Samanaikaisesti keskimääräiset yksikkökohtaiset tuotantokustannukset kohosivat 13 prosenttia tarkastelujaksolla.
Yksikkökustannusten kasvu johtui pääasiassa tuotanto- ja myyntimäärän vähenemisestä (18 prosenttia ja
10 prosenttia tarkastelujaksolla; ks. 113 kappale (taulukko 7) ja 117 kappale (taulukko 8)). On syytä huomata,
että yksikkökustannukset kasvoivat siitä huolimatta, että kokonaistuotantokustannukset laskivat tarkastelujakson
aikana. Näin ollen vaikka unionin tuotannonala onnistui alentamaan kokonaistuotantokustannuksia, se ei kyennyt
alentamaan yksikkökustannuksia tuotanto- ja myyntimäärän merkittävän vähenemisen vuoksi.
4.6.3.2 Työvoimakustannukset
(129) Unionin tuottajien keskimääräiset työvoimakustannukset kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:
Taulukko 11
Keskimääräiset työvoimakustannukset työntekijää kohti

Keskimääräiset työvoimakustannukset
työntekijää kohti
Indeksi (2013 = 100)

2013

2014

2015

Tarkastelua koskeva
tutkimusajanjakso

48 708

48 277

51 586

50 021

100

99

106

103

Lähde: Tarkastetut kyselyvastaukset.

(130) Keskimääräiset työvoimakustannukset kasvoivat hieman eli 3 prosenttia tarkastelujaksolla vähäisen vaihtelun
jälkeen.
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4.6.3.3 Varastot
(131) Unionin tuottajien varastot kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:
Taulukko 12
Varastot
2013

2014

2015

Tarkastelua koskeva
tutkimusajanjakso

15 191

15 889

15 260

14 796

Indeksi (2013 = 100)

100

105

100

97

Loppuvarastot prosentteina tuotannos
ta (%)

16,7

17,4

17,4

23,0

Indeksi (2013 = 100)

100

104

105

138

Loppuvarastot (tonnia)

Lähde: Tarkastetut kyselyvastaukset.

(132) Varastot pienenivät tarkastelujaksolla hieman eli 3 prosenttia. Koska unionin tuotannonalan oli pidettävä
varastossa vähimmäismäärä yleisimpiä teräsköysien ja -kaapeleiden lajeja kysynnän kattamiseksi, varastot eivät
voineet pienentyä enempää, ja niiden arvo prosentteina tuotannosta kohosi 38 prosenttia.
4.6.3.4 Kannattavuus, kassavirta, investoinnit, investointien tuotto ja pääoman saanti
(133) Unionin tuotannonalan kannattavuus, kassavirta, investoinnit ja investointien tuotto kehittyivät tarkastelujaksolla
seuraavasti:
Taulukko 13
Kannattavuus, kassavirta, investoinnit ja investointien tuotto
2013

2014

2015

Tarkastelua koskeva
tutkimusajanjakso

Etuyhteydettömille asiakkaille unionissa
tapahtuneen kokonaismyynnin kannat
tavuus (%)

7,5

6,1

2,6

– 1,6

Indeksi (2013 = 100)

100

81

34

– 21

42 881

36 692

33 631

8 885

100

86

78

21

12 014

8 843

9 003

5 950

Indeksi (2013 = 100)

100

74

75

50

Investointien tuotto (%)

33,3

20,8

8,6

– 5,2

Indeksi (2013 = 100)

100

62

26

– 16

Kassavirta (tuhatta euroa)
Indeksi (2013 = 100)
Investoinnit (tuhatta euroa)

Lähde: Tarkastetut kyselyvastaukset.

(134) Unionin tuotannonalan kannattavuus väheni tarkastelujaksolla: sen toiminta tuotti voittoa 7,5 prosenttia
vuonna 2013, mutta tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla tappioita tuli 1,6 prosenttia.
(135) Kassavirta heikkeni merkittävästi tarkastelujaksolla (79 prosenttia). Se on lisäosoitus unionin tuotannonalan
heikosta suoriutumisesta operatiivisessa toiminnassa ja sen likviditeettivajeesta.
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(136) Tämän seurauksena investoinnit vähenivät 50 prosenttiin tarkastelujakson aikana. Kutistuvien voittomarginaalien
ja suurten hintapaineiden vuoksi investoinnit rajoittuivat enimmäkseen ympäristö- tai turvallisuusvaatimusten
täyttämiseksi tehtäviin investointeihin. Samaan aikaan operatiiviseen toimintaan tai tuotantoteknologiaan tehtiin
vain vähäisiä investointeja tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi tutkimusajanjaksolla.
(137) Investointien tuotolla mitataan investoinnista saatua voittoa tai tappiota suhteessa investoituihin varoihin.
Tarkastelujaksolla investointien tuotto väheni 33,3 prosentista – 5,2 prosenttiin.

4.6.4 Vahinkoa koskevat päätelmät
(138) Voimassa olevien polkumyyntitullien ansiosta unionin tuotannonala elpyi edelleen aiemman polkumyynnin
vahingollisista vaikutuksista tarkastelujakson kahden ensimmäisen vuoden aikana (2013–2014) ja onnistui
saavuttamaan voittomarginaalin, joka ylitti 5 prosentin tavoitevoiton.
(139) Bulkkituotteiden alempi kysyntä ja öljyn hinnan aleneminen johtivat kuitenkin kaivannais- ja öljy- ja
kaasusektorin toiminnan supistumiseen. Tämän vuoksi teräsköysien ja -kaapeleiden kysyntä väheni tarkaste
lujakson aikana. Kysynnän supistuminen vaikutti välittömästi unionin tuotannonalaan, ja se näkyi tuotannon ja
myyntimäärän sekä markkinaosuuden vähenemisenä. Samaan aikaan alhaisin hinnoin tulevien teräsköysien ja
-kaapeleiden osuus kasvoi ja johti unionin hintojen alenemiseen ja sen taloudellisen tuloksen heikkenemiseen
edelleen. Sen vuoksi lähes kaikki vahinkoindikaattorit heikkenivät. Tämän perusteella pääteltiin, että unionin
tuotannonalalle on aiheutunut merkittävää vahinkoa.
(140) Kiinasta tulevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnilla oli vain vähäistä negatiivista vaikutusta unionin
tuotannonalan vahingolliseen tilanteeseen. Voimassa olevien toimenpiteiden vuoksi Kiinan markkinaosuus oli
pieni koko tarkastelujakson ajan. Kiinasta tuotiin kuitenkin teräsköysiä ja -kaapeleita edelleen unionin
markkinoille.
(141) Samaan aikaan muista kolmansista maista tulevan tuonnin markkinaosuus oli 38,8 prosenttia, ja sen suuntaus oli
hienoisesti kasvussa tarkastelujaksolla (ks. taulukko 4). Muista kolmansista maista tulevan tuonnin
keskimääräisten hintojen suuntaus oli aleneva ja hinnat alittivat enimmäkseen unionin tuotannonalan
myyntihinnat unionin markkinoilla. Kyseinen tuonti vaikutti näin ollen merkittävästi unionin tuotannonalan
vahingolliseen tilanteeseen. Tarkastelujakson aikana tämä tuonti pystyi jopa kasvattamaan markkinaosuuttaan,
kuten selitetään 85–89 kappaleessa. Lisäksi saman kauden aikana keskimääräinen tuontihinta aleni
(ks. 89 kappale) ja pahensi unionin hinnan alentamispainetta, ja sen vuoksi unionin hinnat alenivat 12 prosenttia
tarkastelujakson aikana (ks. 127 kappale), mikä heikensi sen taloudellista tulosta entisestään.
(142) Näin ollen komissio päätteli, että unionin tuotannonala oli saanut etua alkuperäisistä toimenpiteistä, koska se
elpyi edelleen aiemman polkumyynnin vahingollisista vaikutuksista tarkastelujakson kahden ensimmäisen vuoden
aikana (2013–2014). Elpymisprosessi kuitenkin pysähtyi edellä mainituista syistä.

4.7 Kiinasta tulevan tuonnin aiheuttaman vahingon toistumisen todennäköisyys
4.7.1 Alustavat huomautukset
(143) Komissio tarkasteli perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, toistuisiko Kiinasta tulevan tuonnin
aiheuttama merkittävä vahinko, jos Kiinaa koskevien toimenpiteiden annettaisiin raueta. Tutkimuksessa on käynyt
ilmi, että Kiinasta tuleva tuonti tapahtui polkumyyntihinnoilla tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana
(ks. 57 kappale) ja että polkumyynnin jatkuminen on todennäköistä, jos toimenpiteiden annettaan raueta
(ks. 70 kappale).
(144) Vahingon toistumisen todennäköisyyden arvioimista varten analysoitiin seuraavia tekijöitä: i) Kiinan tuotantokapa
siteetti ja käyttämätön kapasiteetti, ii) Kiinasta tulevan tuonnin mahdolliset hintatasot, jos toimenpiteiden
annetaan raueta, iii) kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien käyttäytyminen muissa kolmansissa maissa,
iv) unionin markkinoiden houkuttelevuus ja v) Kiinasta tulevan tuonnin vaikutus unionin tuotannonalan
tilanteeseen, jos toimenpiteiden annetaan raueta.
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4.7.1.1 Kiinan tuotantokapasiteetti ja käyttämätön kapasiteetti
(145) Kiinalaisilla tuottajilla on siis merkittävä tuotantokapasiteetti (ks. 60 kappale), ja sen tuloksena niiden
käyttämätön kapasiteetti ylittää merkittävästi tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana unioniin viedyn
määrän mutta myös unionin kokonaiskulutuksen tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana.
(146) Lisäksi tutkimuksessa ei havaittu mitään merkkejä siitä, että teräsköysien ja -kaapeleiden kotimainen kysyntä
Kiinassa tai millään muiden kolmansien maiden markkinoilla kasvaisi lähitulevaisuudessa (ks. 63 kappale). Sen
vuoksi komissio päätteli, että kysyntä Kiinan kotimarkkinoilla tai muiden kolmansien maiden markkinoilla ei näin
ollen kykene ottamaan vastaan käytettävissä olevaa kapasiteettia.
4.7.1.2 Kiinasta tulevan tuonnin mahdollinen hintataso
(147) Ainoa yhteistyössä toiminut kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien ryhmä ei ilmoittanut vientimyyntiään
muiden kolmansien maiden markkinoille, kuten 18 kappaleessa todetaan. Koska muita tietoja ei ollut saatavilla,
Kiinasta muiden kolmansien maiden markkinoille suuntatuvan viennin hintojen määrittämiseen käytettiin näin
ollen Kiinan vientitilastoja.
(148) Tämän viennin hintatasoa pidettiin kohtuullisena arviona unioniin suuntautuvan viennin tulevasta hintatasosta,
jos toimenpiteiden annetaan raueta.
(149) Kiinasta muiden kolmansien maiden markkinoille suuntautuvan viennin hinnat olivat keskimäärin huomattavasti
eli noin 30 prosenttia alemmat kuin unioniin suuntautuvan viennin hinnat (ks. 69 kappale). Tällä perusteella
pääteltiin, että kiinalaisilla tuottajilla on huomattava marginaali alentaa unioniin suuntautuvan viennin hintoja.
(150) Lisäksi yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavien tuottajien ryhmän tuontihinta (ilman polkumyyntitullia) alitti
unionin tuotannonalan myyntihinnat 36,3 prosentilla tarkastelua koskevalla tutkimusajanjaksolla (ks. 84 kappale).
Tätä pidetään kohtuullisena viitteenä mahdollisesta tulevasta unioniin suuntautuvan viennin hintatasosta, jos
toimenpiteiden annetaan raueta.
4.7.1.3 Kiinalaisten vientiä harjoittavien teräsköysien ja -kaapeleiden tuottajien käyttäytyminen muissa
kolmansissa maissa
(151) Kiinan muiden kolmansien maiden markkinoille suuntautuvan viennin hinnat määritettiin Kiinan vientitilastojen
perusteella, koska muita tietoja ei ollut saatavilla (ks. 64 ja 65 kappale).
(152) Kyseisten tietojen mukaan teräsköysien ja -kaapeleiden vientihinnat Kiinasta muiden kolmansien maiden
markkinoille olivat vientimarkkinoista riippuen keskimäärin 40–80 prosenttia alemmat kuin unionin
tuotannonalan myyntihinnat.
(153) Kiinan kolme suurinta teräsköysien ja -kaapeleiden vientikohdetta määrällisesti mitattuina olivat tarkastelua
koskevan tutkimusajanjakson aikana Korean tasavalta (123 891 tonnia eli 11 prosenttia kokonaisviennistä),
Yhdysvallat (97 936 tonnia eli 9 prosenttia kokonaisviennistä) ja Vietnam (76 344 tonnia eli 7 prosenttia
kokonaisviennistä). Näille markkinoille suuntautuneen viennin keskimääräiset hinnat olivat samassa järjestyksessä
1 107 euroa/tonni, 1 444 euroa/tonni ja 781 euroa/tonni. Nämä keskimääräiset hinnat olivat näin ollen
50–80 prosenttia unionin tuotannonalan keskimääräistä hintaa alemmat.
4.7.1.4 Unionin markkinoiden houkuttelevuus
(154) Kun otetaan huomioon edeltävässä kappaleessa esitetty hinta-analyysi, kiinalaisilla vientiä harjoittavilla tuottajilla
olisi merkittävästi kapasiteettia alentaa unionin markkinoille kohdistuvan tuonnin hintoja ja saada silti
korkeammat hinnat unionin markkinoilla kuin muiden kolmansien maiden markkinoilla, jos toimenpiteiden
annetaan raueta. Sen vuoksi kiinalaisilla vientiä harjoittavilla tuottajilla on suuri kannustin suunnata vientiään
unioniin, jossa ne saisivat korkeammat hinnat ja voisivat edelleen alittaa merkittävästi unionin tuotannonalan
myyntihinnat. Lisäksi niillä olisi kannustin viedä ainakin osa käyttämättömästä kapasiteetistaan alhaisilla hinnoilla
unionin markkinoille.
(155) Toinen osoitus unionin markkinoiden houkuttelevuudesta on se, että toimenpiteiden käyttöönotosta lähtien
kiinalaiset viejät pyrkivät kiertämään toimenpiteitä, mikä havaittiin ja estettiin, kuten 2 ja 4 kappaleessa selitetään.
(156) Myös se, että Kiinasta tulee tuontia polkumyynnillä, vaikka toimenpiteet ovat olleet voimassa vuodesta 1999,
vahvistaa unionin markkinoiden houkuttelevuuden.
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(157) Sen vuoksi päätellään, että jos toimenpiteiden annetaan raueta, kiinalaisilla vientiä harjoittavilla tuottajilla on
potentiaalia ja kannustin lisätä merkittävästi unioniin suuntautuvan teräsköysien ja -kaapeleiden viennin määrää
polkumyyntihinnoilla, jotka alittavat merkittävästi unionin tuotannonalan hinnat.

4.7.2 Vaikutus unionin tuotannonalaan
(158) Jos unionin tuotannonala pitää hintatasonsa ennallaan, se ei kykene säilyttämään myyntimääräänsä ja markkina
osuuttaan Kiinasta halvoin hinnoin tulevaan tuontiin verrattuna. On erittäin todennäköistä, että Kiinan
markkinaosuus kasvaa nopeasti, jos toimenpiteiden annetaan raueta. Tämä tapahtuisi mitä todennäköisimmin
unionin tuotannonalan kustannuksella, koska sen hintataso on korkein. Myyntimäärän menettäminen johtaisi
vieläkin alempaan käyttöasteeseen ja kohottaisi keskimääräisiä tuotantokustannuksia. Tämä puolestaan heikentäisi
edelleen unionin tuotannonalan taloudellista tilannetta ja pahentaisi sen tappiollista tilannetta, joka konkretisoitui
jo tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson aikana.
(159) Jos unionin tuotannonala kuitenkin päättää alentaa hintatasoaan pyrkiessään säilyttämään myyntimääränsä ja
markkinaosuutensa, sen taloudellinen tilanne heikkenee lähes välittömästi ja tarkastelua koskevan tutkimusa
janjakson aikana todettu tappiollinen tilanne pahenee merkittävästi.
(160) Molemmissa tilanteissa toimenpiteiden voimassaolon päättymisellä on todennäköisesti kielteinen vaikutus unionin
tuotannonalaan, etenkin työllisyyden osalta. Tarkastelujakson aikana unionin tuotannonalan oli jo pakko vähentää
tuotantoon liittyviä työpaikkoja 9 prosenttia (ks. taulukko 9). Jos unionin tuotannonalan tilanne heikkenee
edelleen, kokonaisia tuotantoyksikköjä saatetaan joutua sulkemaan.
(161) Sen vuoksi voidaan päätellä, että voimassa olevien toimenpiteiden päättyminen johtaisi erittäin todennäköisesti
Kiinasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnin aiheuttaman vahingon toistumiseen ja että unionin
tuotannonalan jo nyt vahingollinen tilanne heikkenisi todennäköisesti edelleen.
(162) Aiemman toimenpiteiden päättymistä koskevan tarkastelun tarkastelujaksolla (2007–2010) unionin
tuotannonalan taloudellinen tilanne kehittyi suotuisasti. Se onnistui pitämään kannattavuutensa lähellä
5 prosentin tavoitevoittoa, myös tämänhetkisen tarkastelujakson kahden ensimmäisen vuoden aikana
(2013–2014). Sen vuoksi unionin tuotannonala on osoittanut olevansa rakenteellisesti elinkelpoinen
tuotannonala, joka kykenee kääntämään tappiollisen tilanteen päinvastaiseksi. Tämän toimenpiteiden päättymistä
koskevan tarkastelun tarkastelujakson aikana unionin tuotannonala kuitenkin palasi hauraaseen taloudelliseen
tilanteeseen, jonka odotetaan heikentyvän entisestään, jos toimenpiteiden voimassaolo päättyy. Tuotannonala ei
kykenisi elpymään tämänhetkisestä vahingollisesta tilanteesta vaan sille aiheutuisi lisää vahinkoa, kun teräsköysien
ja -kaapeleiden tuonti Kiinasta todennäköisesti lisääntyisi polkumyyntihinnoilla.
(163) On syytä huomata, että Korean tasavallasta ja muista kolmansista maista tuleva teräsköysien ja -kaapeleiden
tuonti – kun otetaan huomioon sen määrä ja alhainen hintataso – on myös tekijä, joka vaikuttaa unionin
tuotannonalalle aiheutuvaan vahinkoon. Tässä tutkimuksessa kuitenkin rajoituttiin perusasetuksen 11 artiklan
2 kohdan mukaisesti sen arvioimiseen, onko todennäköistä, että vahingollisesti hinnoitellusta kiinalaisesta
teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnista aiheutuva vahinko toistuu, jos tämänhetkisten polkumyyntitoimenpiteiden
voimassaolo päättyy. Kun otetaan huomioon unionin tuotannonalan heikko tilanne, mahdollinen kiinalaisen
tuonnin merkittävä kasvu pahentaisi tilannetta Kiinan merkittävän käyttämättömän kapasiteetin, unionin
markkinoiden houkuttelevuuden ja Kiinasta unioniin suuntautuvan teräköysien ja -kaapeleiden viennin
mahdollisten alhaisten hintojen vuoksi.
(164) Teräsköysiä ja -kaapeleita tuodaan Kiinasta unionin markkinoille tällä hetkellä huomattavasti vähemmän kuin
ennen toimenpiteiden käyttöönottoa, mikä osoittaa, että voimassa olevilla tulleilla on onnistuttu palauttamaan
vääristymätön kilpailutilanne tarkastelun kohteena olevan tuotteen kiinalaisten viejien ja unionin tuotannonalan
välille. Vaikka Korean tasavallasta ja muista kolmansista maista tuleva tuonti alittaa kiinalaisen tuonnin hinnat, se
ei poista komission velvollisuutta toimia tämän tutkimuksen puitteissa. Komissio on osoittanut, että
toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi erittäin todennäköisesti vahingon toistumiseen
(ks. 165 kappale).

4.7.3 Päätelmät
(165) Komissio päätteli, että toimenpiteiden kumoaminen johtaisi hyvin suurella todennäköisyydellä Kiinasta
polkumyynnillä tulevan ja unionin tuotannonalan hinnat alittavan teräköysien ja -kaapeleiden tuonnin
merkittävään lisääntymiseen ja pahentaisi näin ollen entisestään unionin tuotannonalalle aiheutunutta vahinkoa.
Tämän seurauksena unionin tuotannonalan elinkelpoisuus olisi vakavassa vaarassa.
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5. UNIONIN ETU
(166) Komissio tutki perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti, olisiko nykyisten polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden
voimassa pitäminen kokonaisuutena katsoen unionin edun vastaista. Unionin etua määritettäessä arvioitiin kaikki
asiaan liittyvät etunäkökohdat eli unionin tuotannonalan, tuojien ja käyttäjien edut.
(167) Kaikille asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa perusasetuksen 21 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.
(168) On syytä muistaa, että toimenpiteiden käyttöönottoa ei aiemmassa toimenpiteiden päättymistä koskevassa
tarkastelussa pidetty unionin edun vastaisena. Koska tämä tutkimus on lisäksi toimenpiteiden voimassaolon
päättymistä koskeva tarkastelu ja siinä tarkastellaan tilannetta, jossa polkumyynnin vastaiset toimenpiteet ovat jo
olleet voimassa, sen avulla voidaan myös arvioida, onko nykyisillä toimenpiteillä mahdollisesti ollut
kohtuuttoman kielteinen vaikutus asianomaisiin osapuoliin.
(169) Tämän perusteella tutkittiin, onko olemassa pakottavia syitä, joiden nojalla olisi pääteltävä, että polkumyynnin
vastaisten toimenpiteiden voimassa pitäminen ei juuri tässä tapauksessa ole unionin edun mukaista siitäkin
huolimatta, että päätelmien mukaan polkumyynti todennäköisesti jatkuu ja vahinko toistuu.
5.1 Unionin tuotannonalan etu
(170) Tutkimuksessa tuli myös esiin, että jos toimenpiteiden voimassaolo päättyy, tällä olisi todennäköisesti merkittävä
kielteinen vaikutus unionin tuotannonalaan ja sen tämänhetkinen heikko taloudellinen tilanne pahenisi
entisestään. Toimenpiteiden voimassaolon päättyminen uhkaisi vakavasti unionin tuotannonalan elinkelpoisuutta
ja pakottaisi unionin tuottajat lopettamaan toimintansa, jolloin unionin markkinat olisivat täysin riippuvaisia
teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnista.
(171) Unionin tuotannonala on osoittanut olevansa elinkelpoinen tuotannonala, jonka taloudelliset ja rahoitukselliset
tulokset ovat positiivisia. Se on onnistunut pitämään toimintansa kannattavana ja voittomarginaalinsa
tavoitevoittoa suurempana.
(172) Tämän vuoksi polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden pitäminen voimassa on unionin tuotannonalan edun
mukaista.
5.2 Tuojien etu
(173) Yksikään tuoja ei toiminut yhteistyössä tässä tutkimuksessa eikä toimittanut pyydettyjä tietoja (ks. 20–22 ja
24 kappale). Aiemmissa tutkimuksissa siis todettiin, että toimenpiteiden käyttöönotolla ei ole merkittävää
vaikutusta tuojiin. Koska vastakkaista näyttöä ei ole, voidaan näin ollen vahvistaa, että tällä hetkellä voimassa
olevilla toimenpiteillä ei ole merkittävää negatiivista vaikutusta tuojien taloudelliseen tilanteeseen ja että
toimenpiteiden voimassaolon jatkaminen ei vaikuta kohtuuttomasti tuojiin.
5.3 Käyttäjien etu
(174) Teräsköysiä ja -kaapeleita käytetään useisiin eri tarkoituksiin, joihin kuuluvat muun muassa kalastus, merenkul
ku/laivat, öljy- ja kaasuteollisuus, kaivosteollisuus, metsätalous, ilmaliikenne, tie- ja vesirakennus, rakennus
toiminta ja nostolaitteet.
(175) Yksikään käyttäjä ei toiminut yhteistyössä tässä tutkimuksessa eikä toimittanut pyydettyjä tietoja (ks. 23 ja
24 kappale). Jotkin ilmoittautuneet käyttäjät totesivat, että ne käyttävät teräsköysiä ja -kaapeleita vain vähän. Sen
vuoksi pääteltiin, kuten aiemmissakin tutkimuksissa, että tällä hetkellä voimassa olevilla toimenpiteillä ei ole
merkittävää negatiivista vaikutusta käyttäjien taloudelliseen tilanteeseen ja että toimenpiteiden voimassaolon
jatkaminen ei vaikuta kohtuuttomasti käyttäjäteollisuuden tilanteeseen.
5.4 Unionin etua koskevat päätelmät
(176) Näin ollen komissio päätteli, ettei ole pakottavia unionin etua koskevia syitä olla jatkamatta Kiinasta peräisin
olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia koskevien lopullisten polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden
voimassaoloa.
6. POLKUMYYNNIN VASTAISET TOIMENPITEET
(177) Kaikille asianomaisille osapuolille ilmoitettiin niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella
aiotaan suositella, että Kiinasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuontiin tällä hetkellä sovellettavat
toimenpiteet pidetään voimassa. Lisäksi asetettiin määräaika, jonka kuluessa osapuolilla oli mahdollisuus esittää
huomautuksia päätelmien ilmoittamisen jälkeen. Mikään osapuoli ei toimittanut huomautuksia.
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(178) Kiinasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa voimassa olevat polkumyyntitullit laajennettiin
koskemaan myös Marokosta ja Korean tasavallasta lähetettyjen teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia, riippumatta
siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Marokosta tai Korean tasavallasta (ks. 6 kappale). Kiinasta
peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa voimassa pidettävä polkumyyntitulli olisi laajennettava
edelleen koskemaan myös Marokosta ja Korean tasavallasta lähetettyjen teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia,
riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Marokosta tai Korean tasavallasta. Marokossa oleva
vientiä harjoittava tuottaja, joka oli vapautettu asetuksella (EY) N:o 1886/2004 laajennetuista toimenpiteistä,
pitäisi vapauttaa myös tällä asetuksella käyttöön otettavista toimenpiteistä. Korean tasavallassa olevat 15 vientiä
harjoittavaa tuottajaa, jotka oli vapautettu täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 400/2010 laajennetuista
toimenpiteistä, pitäisi vapauttaa myös tällä asetuksella käyttöön otettavista toimenpiteistä,
(179) Tuomioistuimen hiljattainen oikeuskäytäntö (1) huomioon ottaen on aiheellista säätää viivästyskoroista, jotka on
maksettava, jos lopulliset tullit palautetaan, koska voimassa olevissa tulleja koskevissa säännöksissä ei säädetä
tällaisesta korosta, ja kansallisten sääntöjen soveltaminen johtaisi kohtuuttomiin vääristymiin talouden
toimijoiden välillä riippuen siitä, mikä jäsenvaltio valitaan tulliselvitystä varten.
(180) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2016/1036 15 artiklan 1 kohdalla perustetun
komitean lausunnon mukaiset,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli tuotaessa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia teräsköysiä ja
-kaapeleita, myös lukittuja köysiä, ei kuitenkaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuja köysiä ja kaapeleita, joiden
poikkileikkauksen suurin läpimitta on yli 3 millimetriä ja jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7312 10 81,
ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ja ex 7312 10 98 (Taric-koodit 7312 10 81 12, 7312 10 81 13,
7312 10 81 19, 7312 10 83 12, 7312 10 83 13, 7312 10 83 19, 7312 10 85 12, 7312 10 85 13, 7312 10 85 19,
7312 10 89 12, 7312 10 89 13, 7312 10 89 19, 7312 10 98 12, 7312 10 98 13 ja 7312 10 98 19).
2.
Edellä 1 kohdassa kuvatun, Kiinasta peräisin olevan tuotteen vapaasti unionin rajalla tullaamattomana
-CIF-nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on 60,4 prosenttia.
3.
Laajennetaan 2 kohdassa vahvistettu, Kiinasta peräisin olevaan tuontiin sovellettava lopullinen polkumyyntitulli
koskemaan Marokosta lähetettyjen samojen teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia, riippumatta siitä, onko niiden ilmoitettu
olevan peräisin Marokosta (Taric-koodit 7312 10 81 12, 7312 10 83 12, 7312 10 85 12, 7312 10 89 12 ja
7312 10 98 12), lukuun ottamatta yrityksen Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marokko
(Taric-lisäkoodi A567) valmistamia tuotteita, ja Korean tasavallasta lähetettyjen samojen teräsköysien ja -kaapeleiden
tuontia, riippumatta siitä, onko niiden ilmoitettu olevan peräisin Korean tasavallasta (Taric-koodit 7312 10 81 13,
7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 ja 7312 10 98 13), lukuun ottamatta jäljempänä lueteltujen yritysten
valmistamia tuotteita:
Maa

Korean tasavalta

Yritys

Taric-lisäkoodi

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si,
Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo- Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 31-102, Junam maeul 2-gil, Yangsan, Gyeongsangnam-do

A969

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju- Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan- Myun, Haman
– Gun, Gyungnam

A969

Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon

C057

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

(1) Tuomio asiassa Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, 35–39 kohta.
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Yritys

Taric-lisäkoodi

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam

B955

Kiswire Ltd, 37, Gurak-Ro, 141 Beon-Gil, Suyeong-Gu, Busan, Korea
48212

A969

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang- Dong,
Jong-gu, Busan

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun,
Gyeongnam

B926

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu,
Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City,
Gyungnam

A969

2 artikla
Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia asiaankuuluvia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. Viivästyskorko,
joka on maksettava, jos kyseessä on palautus, joka antaa oikeuden viivästyskoron saamiseen, on Euroopan unionin
virallisen lehden C-sarjassa julkaistu korkokanta, jota Euroopan keskuspankki sovelsi perusrahoitusoperaatioihinsa
erääntymiskuukauden ensimmäisenä päivänä, korotettuna yhdellä prosenttiyksiköllä.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana 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 19 päivänä huhtikuuta 2018.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/608,
annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018,
laivavarusteiden elektronisten tunnisteiden teknisistä arviointiperusteista
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon laivavarusteista ja neuvoston direktiivin 96/98/EY kumoamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/90/EU (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivissä 2014/90/EU siirretään komissiolle täytäntöönpanovalta vahvistaa elektronisten tunnisteiden
suunnittelua, suorituskykyä, kiinnittämistä ja käyttöä koskevat asianmukaiset tekniset arviointiperusteet.

(2)

Asiasta suoritetussa kustannus-hyötyanalyysissa (2) elektronisten tunnisteiden käyttö ruorimerkin täydentämiseksi
arvioitiin myönteiseksi.

(3)

Laivavarusteiden elektroniset tunnisteet eivät edellytä raskaita investointeja, mutta niistä saadaan hyötyjä
valmistajille, alusten omistajille ja liikenteenharjoittajille sekä markkinavalvontaviranomaisille.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt eritelmät perustuvat kustannus-hyötyanalyysin yhteydessä tehtyyn käytettävissä olevien
teknologioiden vertailuun sekä siihen perustuviin ehdotuksiin, jotka koskevat laivavarusteiden tunnistamiseen
käytettävien koodien rakennetta.

(5)

Olemassa olevien tietovälineiden ja tiedonvaihtoarkkitehtuurien vertailu kustannus-hyötyanalyysin yhteydessä
johti suositukseen, jonka mukaan sopivinta teknologiaa ovat tietomatriisikoodit ja radiotaajuustunnistus (RFID).

(6)

Kustannus-hyötyanalyysissä kävi ilmi myös, että koska elektronisten tunnisteiden tiedontallennuskapasiteetti on
rajallinen, elektronisissa tunnisteissa olevissa tiedoissa on oltava linkki tietokantoihin, joissa on yksityiskoh
taisempaa tietoa. Tässä asetuksessa määritetyt tietomatriisikoodit ja radiotaajuustunnistus (RFID) sisältävät
keskeiset tiedot, joiden avulla kyseinen linkki voidaan muodostaa.

(7)

Näin ollen laivavarusteissa olisi käytettävä yksilöllistä tunnistetta, joka perustuu standardoituun, elektronisen
tunnisteen tyypistä riippumattomaan koodirakenteeseen. Tällaisen tunnisteen olisi oltava riittävän joustava, jotta
mahdollistetaan käyttäjien suora pääsy tärkeimpiin laivavarusteita koskeviin tietokantoihin.

(8)

Tietovälineessä vaadittavien tietojen koodausmuodon olisi perustuttava ISO-standardeihin. Muodon olisi myös
annettava mahdollisuus koodata lisätietoa valmistajien käyttöä varten, ja valmistajien olisi erityisesti voitava
sisällyttää tietovälineeseen lisäturvaominaisuuksia, joiden avulla voidaan paremmin tunnistaa väärennetyt tuotteet.

(9)

Jotta löytäminen silmämääräisen tarkastuksen avulla olisi helpompaa, laivavarusteissa, joissa on ruorimerkin
korvaavia elektronisia tunnisteita, olisi oltava asianmukainen tunnus.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä
käsittelevän komitean (COSS-komitean) lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tässä asetuksessa tarkoitetaan
1) ’elektronisella tunnisteella’ merkintää, jossa on radiotaajuustunnistus (RFID) tai tietomatriisikoodi;
2) ’sovellustunnisteella’ numeerista etuliitettä, jota käytetään määrittämään koodattujen tietoelementtien merkitys ja
muoto.
(1) EUVL L 257, 28.8.2014, s. 146.
(2) ”The possible introduction of an electronic tag as a supplement or a replacement of the wheel mark in marine equipment”,
tarjouskilpailu MOVE/D2/2015–372 V1.0, Euroopan komissio, liikenteen ja liikkumisen pääosasto.
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2 artikla
Laivavarusteiden valmistajat voivat käyttää seuraavia elektronisia tunnisteita siten kuin ne määritetään liitteessä:
a) RFID-tunnisteet, jotka on kiinnitetty pysyvästi laivavarusteeseen;
b) optisesti luettavat tunnisteet, jotka sisältävät laivavarusteeseen pysyvästi kiinnitettyjä tietomatriisikoodeja; tai
c) optisesti luettavat tunnisteet, jotka sisältävät laivavarusteeseen pysyvästi merkittyjä tietomatriisikoodeja.
3 artikla
Ruorimerkin korvaavissa sähköisissä RFID-tunnisteissa on näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi oltava liitteen 3.1 tai
3.2 kohdassa esitetty tunnus joko itse tunnisteissa tai niiden läheisyydessä.
Laivavarusteissa, joissa on ruorimerkin korvaavia, tietomatriisikoodeja sisältäviä optisesti luettavia tunnisteita, on
näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi oltava liitteen 3.3 kohdassa esitetty tunnus joko itse tunnisteissa tai niiden
läheisyydessä.
4 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 19 päivänä huhtikuuta 2018.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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LIITE

1.

Laivavarusteiden tunnistus

1.1

Laivavarusteiden elektronisissa tunnisteissa on oltava sähköisesti luettava tunnistus radiotaajuustunnistuksena
(RFID) tai optisesti luettavana tietomatriisikoodina, jossa on seuraavat tiedot:
a) asianmukainen sovellustunniste standardin ISO/IEC 15434:2006 ja ISO/IEC 15418:2016 mukaisesti; käytetään
joko ASC MH10 -tunnistetta tai GS1-sovellustunnistetta;
b) direktiivin 2014/90/EU liitteessä II tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimoduuli (tai -moduulit), jota
käytetään vaatimustenmukaisuuden arviointiin (yksi kirjainmerkki);
c) komission ilmoitetulle laitokselle direktiivin 2014/90/EU liitteessä IV olevan 3.1 kohdan mukaisesti antama
tunnistenumero (4 merkkiä);
d) yksikkökohtaisen todentamisen (G-moduuli) tai EY-tyyppitarkastuksen ja tyypinmukaisuustodistuksen
(moduuli B ja D, E ja F) numero(t) (enintään 20 aakkosnumeerista merkkiä).

1.2

Edellä olevan 1.1 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen lisäksi elektroniset tunnisteet voivat myös sisältää
tietoja, jotka liittyvät tuotantoyksikön numeroon, tuotekoodiin ja eränumeroon, ja/tai valmistajan standardin
ISO/IEC 15434:2006 mukaisesti lisäämiä tietoja (tällöin käytetään joko ASC MH10 -tunnistetta tai GS1-sovellus
tunnistetta).

1.3

Esimerkkejä:
Moduulit B + D: (katso 1.2. kohta) + ((asianmukainen tunniste)) B 0575 40123 + D 0038 040124
Moduulit B + E: (katso 1.2. kohta) + ((asianmukainen tunniste)) B 0575 40123 + E 0038 040125
Moduulit B + F: (katso 1.2. kohta) + ((asianmukainen tunniste)) B 0575 40123 + F 0038 040126
Moduuli G: (katso 1.2. kohta) + ((asianmukainen tunniste)) G 0575 040126.

2.

Elektroniset tunnisteet

2.1

RFID-tunnisteet
RFID-tunnisteiden on toimittava taajuusalueella 860 MHz – 960 MHz standardin ISO/IEC 18000–6:2004 Type C
mukaisesti.
Elektroninen tunniste on kiinnitettävä kyseessä oleviin laivavarusteisiin lujasti ja pysyvästi siten, että elektroninen
tunniste voidaan lukea tarkoitetulla tavalla koko laivavarusteen odotetun eliniän ajan.

2.2

Tietomatriisikoodit
Tietomatriisikoodien on oltava standardin ISO/IEC 16022:2006 mukaisia.
Elektroninen tunniste on merkittävä tai kiinnitettävä kyseessä oleviin laivavarusteisiin lujasti ja pysyvästi siten, että
elektroninen tunniste voidaan lukea tarkoitetulla tavalla koko laivavarusteen odotetun eliniän ajan.

3.
3.1

Tunnukset

20.4.2018
3.2

3.3
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/609,
annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018,
rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU)
2018/154 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa toisessa yksittäisessä tarjouskilpailussa
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien
vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä 16 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1370/2013 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/154 (2) aloitettiin tarjouskilpailumenettelyllä toteutettavat
rasvattoman maitojauheen ostot 1 päivästä maaliskuuta 30 päivään syyskuuta 2018 kestävän julkisen interven
tiojakson aikana komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1240 (3) säädetyin edellytyksin.

(2)

Kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella komissio vahvistaa täytäntöönpanoasetuk
sen (EU) 2016/1240 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti enimmäisostohinnan tai päättää olla vahvistamatta sitä.

(3)

Toisessa yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi jätettävä vahvistamatta
enimmäisostohinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/154 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa rasvattoman maitojauheen
ostoja koskevassa toisessa yksittäisessä tarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 17 päivänä huhtikuuta 2018,
enimmäisostohinta on jätettävä vahvistamatta.
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
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä huhtikuuta 2018.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jerzy PLEWA

Pääjohtaja
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto

(1) EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12.
(2) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/154, annettu 30 päivänä tammikuuta 2018, tarjouskilpailun aloittamisesta rasvattoman
maitojauheen ostoja varten 1 päivästä maaliskuuta 30 päivään syyskuuta 2018 kestävän julkisen interventiojakson aikana (EUVL L 29,
1.2.2018, s. 6).
3
( ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1240, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206,
30.7.2016, s. 71).
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/610,
annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018,
rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella
(EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa yhdeksännessätoista osatarjouskil
pailussa
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY)
N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen
intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta 18 päivänä toukokuuta 2016 annetun komission täytäntöönpanoase
tuksen (EU) 2016/1240 (2) ja erityisesti sen 32 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 (3) aloitettiin rasvattoman maitojauheen myynti tarjouskil
pailumenettelyllä.

(2)

Yhdeksännessätoista osatarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäis
myyntihinta.

(3)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa
määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa rasvattoman maitojauheen
myyntiä koskevassa yhdeksännessätoista osatarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 17 päivänä huhtikuuta
2018, vähimmäismyyntihinta on 105,10 euroa 100 kilogrammalta.
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
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä huhtikuuta 2018.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jerzy PLEWA

Pääjohtaja
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71.
(3) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2080, annettu 25 päivänä marraskuuta 2016, rasvattoman maitojauheen myynnin
aloittamisesta tarjouskilpailumenettelyllä (EUVL L 321, 29.11.2016, s. 45).
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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2018/611,
annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018,
Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen
(YUTP) 2016/849 muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä toukokuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/849 (1), jossa säädetään Korean
demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Korean demokraattinen kansantasavalta jatkaa ydinohjelmiaan ja ballististen ohjusten ohjelmiaan rikkoen sille
useissa Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa asetettuja velvoitteita. Kyseiset
ohjelmat rahoitetaan osittain varojen ja taloudellisten resurssien laittomilla siirroilla.

(3)

Päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä II olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä olisi lisättävä neljä henkilöä,
jotka suorittivat sellaisten varojen tai resurssien siirron, jotka voisivat edistää taloudellisesti Korean
demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia.

(4)

Päätöksen (YUTP) 2016/849 liite II olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätöksen (YUTP) 2016/849 liite II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä huhtikuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
E. ZAHARIEVA

(1) Neuvoston päätös (YUTP) 2016/849, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista
rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2013/183/YUTP kumoamisesta (EUVL L 141, 28.5.2016, s. 79).

20.4.2018

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 101/71

LIITE

Muutetaan päätöksen (YUTP) 2016/849 liite II seuraavasti:
1) Korvataan kohta II seuraavasti:
”II Henkilöt ja yhteisöt, jotka tarjoavat rahoituspalveluja tai suorittavat sellaisten varojen tai resurssien siirron, jotka
voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita
joukkotuhoaseohjelmia”
2) lisätään kohdan II alakohtaan ”A. Henkilöt” merkinnät seuraavasti:

Nimi

”9.

10.

KIM Yong Nam

Peitenimi
KIM Yong-Nam,
KIM Young-Nam,
KIM Yong-Gon

DJANG Tcheul Hy

Tunnistustiedot

Syntymäaika:
2.12.1947

Nimeämis
päivä

20.4.2018

Asiantuntijapaneeli on katsonut KIM Yong Namin
olevan yleisen tiedustelutoimiston (Reconnais
sance General Bureau), joka on nimetty Yhdisty
neiden kansakuntien pakoteluetteloon, asiamies.
Asiantuntijapaneeli on katsonut, että hän ja hä
nen poikansa Kim Su Gwang ovat osallistuneet
vilpillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat
edistää Korean demokraattisen kansantasavallan
ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai
muita joukkotuhoaseohjelmia. KIM Yong Nam on
avannut useita käyttö- ja säästötilejä unionissa ja
on diplomaattina työskennellessään osallistunut
erinäisiin suuriin tilisiirtoihin pankkitileille unio
nissa tai tileille unionin ulkopuolella, mukaan lu
kien tileille, jotka ovat hänen poikansa KIM Su
Gwangin ja miniänsä KIM Kyong Huin nimissä.

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy on yhdessä aviomiehensä KIM
Yong Namin, poikansa KIM Su Gwangin ja mi
niänsä KIM Kyong Huin kanssa osallistunut vilpil

Syntymäpaikka:
Sinuju, Korean
demokraattinen
kansantasavalta

Syntymäaika:
11.5.1950
Syntymäpaikka:
Kangwon

11.

KIM Su Gwang

KIM
KIM
KIM
KIM
KIM

Sou-Kwang,
Sou-Gwang,
Son-Kwang,
Su-Kwang,
Soukwang

Syntymäaika:
18.8.1976
Syntymäpaikka:
Pjongjang, Korean
demokraattinen
kansantasavalta
Diplomaatti
Korean
demokraattisen
kansantasavallan
Valko-Venäjällä
olevassa
suurlähetystössä

Perustelut

lisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää
Korean demokraattisen kansantasavallan ydinoh
jelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita
joukkotuhoaseohjelmia. Hän oli useiden hänen
poikansa KIM Su Gwangin hänen nimissään
unionissa avaamien pankkitilien tilinomistaja.
Lisäksi hän osallistui useisiin tilisiirtoihin mi
niänsä KIM Kyong Huin tileiltä unionin ulkopuo
lisille tileille.
20.4.2018

Asiantuntijapaneeli on katsonut KIM Su Gwangin
olevan yleisen tiedustelutoimiston (Reconnais
sance General Bureau), joka on nimetty Yhdisty
neiden kansakuntien pakoteluetteloon, asiamies.
Asiantuntijapaneeli on katsonut, että hän ja hä
nen isänsä KIM Yong Nam ovat osallistuneet vil
pillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edis
tää Korean demokraattisen kansantasavallan
ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai
muita joukkotuhoaseohjelmia. KIM Su Gwang on
avannut useita pankkitilejä monissa jäsenvalti
oissa, mukaan lukien perheenjäsentensä nimissä.
Hän on diplomaattina työskennellessään osallis
tunut erinäisiin suuriin tilisiirtoihin pankkitileille
unionissa tai unionin ulkopuolisille tileille, mu
kaan lukien tileille, jotka ovat hänen vaimonsa
KIM Kyong Huin nimissä.
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KIM Kyong Hui

Peitenimi

Tunnistustiedot

Syntymäaika:
6.5.1981
Syntymäpaikka:
Pjongjang, Korean
demokraattinen
kansantasavalta

Nimeämis
päivä

20.4.2018

20.4.2018

Perustelut
KIM Kyong Hui on yhdessä aviomiehensä KIM Su
Gwangin, appensa KIM Yong Namin ja anoppinsa
DJANG Tcheul Hyn kanssa osallistunut vilpillisiin

rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää
Korean demokraattisen kansantasavallan ydinoh
jelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita
joukkotuhoaseohjelmia. Hän on saanut useita ti
lisiirtoja aviomieheltään KIM Su Gwangilta ja
apeltaan KIM Yong Namilta ja siirtänyt rahaa
unionin ulkopuolisille tileille, jotka ovat hänen
tai hänen anoppinsa DJANG Tcheul Hyn nimissä.”

20.4.2018
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KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2018/612,
annettu 7 päivänä huhtikuuta 2016,
valtiontuesta SA 28876–2012/C (ex CP 202/2009) jonka Kreikka on myöntänyt Pireuksen sataman
konttiterminaalille
(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 1978)
(Ainoastaan kreikankielinen teksti on todistusvoimainen)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ja erityisesti sen 108 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
1. MENETTELY
(1)

Komissio hyväksyi 23 päivänä maaliskuuta 2015 lopullisen päätöksen (1), jonka mukaan Kreikka oli rikkonut
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 3 kohtaa, kun se oli sääntöjenvastaisesti
toteuttanut sisämarkkinoille soveltumattomat tukitoimenpiteet Pireuksen sataman konttiterminaalin, jäljempänä
’PCT’, ja sen emoyhtiön ja lainanantajan Cosco Pacific Limitedin, jäljempänä ’Cosco’, hyväksi, ja määräsi kyseisten
tukitoimenpiteiden lakkauttamisesta ja takaisinperinnästä.

(2)

Kreikka valitti lopullisesta päätöksestä unionin yleiseen tuomioistuimeen 2 päivänä kesäkuuta 2015.
2. TOIMENPITEEN YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS
2.1 Lopullinen päätös

(3)

Vuonna 2009 komissio vastaanotti kanteluita, jotka koskivat useita laissa nro 3755/2009, jäljempänä ’laki’,
myönnettyjä verovapautuksia Pireuksen sataman osan toimiluvan haltijalle, joka on Cosco ja sen tytäryhtiö
PCT (2). Kyseiset vapautukset liittyvät vuonna 2008 myönnettyyn alkuperäiseen toimilupasopimukseen. Komissio
antoi 11 päivänä heinäkuuta 2012 päätöksen muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisesta, jäljempänä
’menettelyn aloittamista koskeva päätös’ (3), ja toi esiin epäilyjä kyseisistä verovapautuksista. Komissio päätti asian
muodollisen tutkinnan 23 päivänä maaliskuuta 2015 ja katsoi, että seuraavat toimenpiteet ovat sääntöjenvastaista
valtiontukea eivätkä sovellu sisämarkkinoille (4):
— Vapautus tuloverosta niiden korkojen osalta, jotka ovat kertyneet satamalaiturin III ensimmäiseen käyttöönot
topäivään mennessä;
— Oikeus arvonlisäveron palautukseen riippumatta sopimuksen kohteen valmiusasteesta; ”investointitavaran”
käsitteen määritelmä arvonlisäveroa koskevia sääntöjä varten; oikeus viivästyskorkoon arvonlisäveron
palauttamista koskevan pyynnön jälkeisen 60 päivän määräajan päättymistä seuraavasta päivästä alkaen;
— Tappioiden siirtäminen seuraaville tilikausille ilman aikarajoitusta;
— Valintamahdollisuus kolmen poistomenetelmän välillä satamalaiturin II uudistamisen ja satamalaiturin III
rakentamisen investointikustannusten osalta;
— Vapautus leimaverosta lainasopimusten ja niihin liittyvien hankkeen rahoitusta koskevien sopimusten osalta;
— Vapautus valtion tai kolmansien osapuolten hyväksi tulevista veroista, leimaveroista, maksuista ja oikeuksista,
jotka koskevat lainasopimusten lainanantajien välisiä sopimuksia, joihin siirretään lainasopimuksista
aiheutuvat velvoitteet ja oikeudet;

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

EUVL L 269, 15.10.2015, s. 93.
Ks. lopullisen päätöksen johdanto-osan 10–19 kappale.
EUVL C 301, 5.10.2012, s. 55.
Ks. lopullisen päätöksen 1 artikla.
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— Vapautus leimaverosta niiden Pireuksen satamaviranomaisten, jäljempänä ’PPA’, PCT:lle toimilupasopimuksen
mukaisesti maksamien korvausten osalta, jotka eivät kuulu arvonlisäverolain soveltamisalaan;
— Suojaaminen ulkomaisten investointien suojaamiseen tarkoitetuilla erityisjärjestelyillä.
(4)

Samassa päätöksessä komissio totesi, että Kreikka ei myöntänyt valtiontukea, kun se vapautti PCT:n pakkolunas
tussääntöjen soveltamisesta (1).
2.2 Tarkasteltavana oleva toimenpide: vapautus leimaverosta PPAn PCT:lle maksamien
korvausten osalta (2)

(5)

Komission lopullisessa päätöksessään tekemien päätelmien mukaan PPAn PCT:lle maksamien korvausten
vapauttamiseen leimaverosta sisältyi valikoiva etu PCT:n hyväksi, koska vapautusta sovellettiin siinä tapauksessa,
että a) PPA maksaa korvauksia toimilupaan sisältyvän vahingonkorvauslausekkeen aktivoitumisen vuoksi,
ja b) PPA maksaa muunlaisia korvauksia, kuten toimilupasopimuksiin liittyviä vahingonkorvauksia tai korvauksia
toimilupasopimuksen kansainvälisestä rikkomisesta (3).

(6)

Erityisesti silloin, kun PPA maksaa korvauksia toimilupaan sisältyvän vahingonkorvauslausekkeen aktivoitumisen
vuoksi (edellisen johdanto-osan kappaleen a kohta), komissio päätteli, että PCT:n hyväksi koituva etu koostui siitä,
että se vapautettiin kyseisissä tapauksissa kiinteän leimaveron maksamisesta (4). Kyseinen päätelmä perustui
siihen, että yleisesti sovellettavien sääntöjen eli leimaverolain (5) mukaan, sellaisena kuin se on tulkittuna
yleiskirjeellä nro 44/1987, arvonlisäveron piiriin kuuluvan sopimuksen kohteeseen liittyvän täydentävän
sopimuksen aktivoinnista peritään kiinteä leimavero (6).

(7)

Kreikka ilmoitti kuitenkin yleiselle tuomioistuimelle jättämässään lopullista päätöstä koskevassa kumoamis
kanteessa, että kiinteästä leimaverosta on luovuttu yleisesti vuodesta 2001 lähtien (7) eli ennen kuin PCT
vapautettiin leimaverosta lailla nro 3755/2009.
3. TOIMENPITEEN ARVIOINTI

(8)

Lopulliseen päätökseen johtaneen hallinnollisen menettelyn aikana Kreikan viranomaiset eivät tuoneet komission
tietoon sitä, että lain nro 2873/2000 25 pykälän mukaisesti kiinteästä leimaverosta oli luovuttu vuonna 2001.
Kreikan viranomaiset eivät maininneet tätä seikkaa, vaikka menettelyn aloittamista koskevalla päätöksellä
aloitettiin SEUT-sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan mukainen muodollinen tutkintamenettely, joka koski PCT:n
vapautusta yleisestä leimaverosta (mukaan lukien kiinteästä ja suhteellisesta leimaverosta) lain 2 pykälän
10 momentin perusteella (8). Sen vuoksi komissio saattoi lopullisen päätöksen tekohetkellä käytettävissään
olleiden tietojen perusteella päätellä, että lain 2 pykälän 10 momentissa PCT:lle myönnettiin sisämarkkinoille
soveltumatonta valtiontukea, kun se sai vapautuksen sekä kiinteästä että suhteellisesta leimaverosta PPAn PCT:lle
toimilupasopimuksen mukaisesti maksamien korvausten osalta (9).

(9)

Vaikka Kreikan viranomaiset ilmoittivat komissiolle myöhässä (10) kiinteän leimaveron yleisestä poistamisesta,
komissio, joka toimii hyvän hallintotavan mukaisesti eikä ole velvollinen muuttamaan lopullista päätöstään,
haluaa kuitenkin muuttaa kyseistä lopullista päätöstä, jotta nykytilanne voidaan ottaa täysimääräisesti huomioon.
Erityisesti ottaen huomioon lain nro 2873/2000 25 pykälän komissiolla ei ole enää perusteita katsoa, että
lain 2 pykälän 10 momentin mukainen vapautus antaa PCT:lle edun siinä tapauksessa, että PPA maksaa PCT:lle
korvauksia toimilupaan sisältyvän vahingonkorvauslausekkeen aktivoitumisen vuoksi. Tämän tyyppisten
korvausten maksamista koskevien yleisesti sovellettavien sääntöjen mukaan leimaveroa ei tarvinnut periä lain
nro 3755/2009 hyväksymisajankohtana. Sen vuoksi asianomainen vapautus leimaverosta ei anna valikoivaa etua
PCT:lle eikä se siten tältä osin ole valtiontukea.

(10)

Koska komissio sai tämän tiedon vasta asiaa koskevan lopullisen päätöksen hyväksymisen jälkeen, se on hyvän
julkishallinnon hengessä päättänyt muuttaa 23 päivänä maaliskuuta 2015 tekemäänsä päätöstä toimenpiteen
antaman erityisen edun osalta. Lopullista päätöstä ei muuteta millään tavoin sen osalta, että PCT saa vapautuksen
(suhteellisesta) leimaverosta, joka peritään yleensä PPA:n maksamista muunlaisista korvauksista (tämän päätöksen
johdanto-osan 5 kappaleen b kohta).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Ks. lopullisen päätöksen 2 artikla.
Lain nro 3755/2009 2 pykälän 10 momentti.
Ks. lopullisen päätöksen johdanto-osan 195–209 kappale ja erityisesti 202–205 kappale.
Ks. lopullisen päätöksen johdanto-osan 201–203 kappale.
Presidentin asetus, 28.7.1931, Kreikan virallinen lehti A239/1931.
Ks. lopullisen päätöksen johdanto-osan 197 kappale.
Lain nro 2873/2000 25 pykälä.
Ks. menettelyn aloittamista koskevan päätöksen jakso 4.2.3.8 (johdanto-osan 194–203 kappale).
Ks. myös asia C-390/06 Nuova Agricast EU:C:2008:224, kohta 54.
Ensimmäisen kerran yleiselle tuomioistuimelle jättämässään lopullista päätöstä koskevassa kumoamiskanteessa.
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4. PÄÄTELMÄ
(11)

Komissio on sen vuoksi päättänyt, että Kreikka ei ole myöntänyt PCT:lle valtiontukea leimaverovapautuksen
muodossa, jos PPA maksaa PCT:lle korvauksia toimilupaan sisältyvän vahingonkorvauslausekkeen aktivoitumisen
vuoksi. Se muuttaa sen vuoksi 23 päivänä maaliskuuta 2015 tekemäänsä päätöstä toimenpiteen kyseisen seikan
osalta. Kyseisen päätöksen kaikki muut päätelmät pysyvät muuttumattomina,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Päätöksen asiassa SA.28876, joka koskee Pireuksen sataman konttiterminaalia ja Cosco Pacific Limitedia (EUVL L 269,
15.10.2015, s. 93), 1 artiklan seitsemänteen kohtaan lisätään toinen lause seuraavasti:
”Tämä toimenpide ei kata toimilupaan sisältyvän vahingonkorvauslausekkeen aktivoitumisen vuoksi PCT:lle
maksettavia korvauksia, jolloin leimaveroa ei muutenkaan peritä.”
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Helleenien tasavallalle.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2016.
Komission puolesta
Margrethe VESTAGER

Komission jäsen
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OIKAISUJA
Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/267, annettu 19 päivänä helmikuuta 2018,
tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön
(Euroopan unionin virallinen lehti L 51, 23. helmikuuta 2018)
Sivulla 10, liitteessä olevan taulukon sarakkeessa 1 olevan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa:
on:

”Lämpömuovautuvien granulaattien muodossa oleva tuote (nk. väkevöite), joka koostuu”

pitää olla:

”Lämpömuovautuvien granulaattien muodossa oleva tuote (nk. masterbatsi), joka koostuu”

Sivulla 10, liitteessä olevan taulukon sarakkeessa 1 olevan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa:
on:

”Lämpömuovautuvien granulaattien muodossa oleva tuote (nk. väkevöite), joka koostuu”

pitää olla:

”Lämpömuovautuvien granulaattien muodossa oleva tuote (nk. masterbatsi), joka koostuu”

Sivulla 10, liitteessä olevan taulukon sarakkeessa 3, sarakkeessa 1 olevaa 1 kohtaa vastaavan osion kolmannessa
kohdassa:
on:

”Tuotteen keskeinen ainesosa ovat haihtuvat öljyt, jotka antavat tuotteelle sen olennaisen luonteen (eli
jyrsijöitä, termiittejä ja muita eläimiä karkottavat ominaisuudet).”

pitää olla:

”Tuotteen pääainesosan muodostavat haihtuvat öljyt, jotka antavat tuotteelle sen olennaisen luonteen (eli
jyrsijöitä, termiittejä ja muita eläimiä karkottavat ominaisuudet).”

Sivulla 10, liitteessä olevan taulukon sarakkeessa 3, sarakkeessa 1 olevaa 2 kohtaa vastaavan osion kolmannen kohdan
kolmannessa virkkeessä:
on:

”Tuotteen keskeinen ainesosa on hyönteisten torjunta-aine (permetriini (ISO)), joka antaa tuotteelle sen
olennaisen luonteen (eli torjuu termiittejä).”

pitää olla:

”Tuotteen pääainesosa on hyönteisten torjunta-aine (permetriini (ISO)), joka antaa tuotteelle sen olennaisen
luonteen (eli torjuu termiittejä).”

Sivulla 10, liitteessä olevan taulukon sarakkeessa 3, sarakkeessa 1 olevaa 2 kohtaa vastaavan osion neljännessä kohdassa:
on:

”Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 3808 91 10 pyretsoideihin perustuviksi hyönteisten torjuntaaineiksi.”

pitää olla:

”Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 3808 91 10 pyretoideihin perustuviksi hyönteisten torjuntaaineiksi.”
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