
AD 586 Antidumping proeedings - European Commission 
 

Ceramic tableware and ki tchenware originating in the PR of China 

Eurooppalaisten maahantuojien kirjallinen kannanotto Sivu 1/4 

 

 

 
 
 
 
 

KIRJALLINEN KANNANOTTO 
 
 

Eurooppalaiset pöytä- ja keittiöesineiden maahantuojat 
 
 
 
 
Eurooppalaiset pöytä- ja keittiöesineiden maahantuojat, lukuisten eurooppalaisten jälleenmyyntiyritysten ja 

eräiden eurooppalaisten valmistajien tuella, vastustavat voimakkaasti Kiinan tasavallasta peräisin olevien 

keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden polkumyyntitullin käyttöönottoa seuraavista syistä: 

 
 
 
(a) Valituksen tekijät (EU-tuottajat) eivät ole asianmukainen yhteisön tuotantoala 

 
 

  koska merkittävä osa yhteisön tuottajista maahantuo itse polkumyyntiväitteiden kohteina olevia 

tuotteita Kiinasta, 
 

  kantelua tukevat tuottajat, jotka eivät itse tuo tuotteita Kiinasta, tuottavat alle 25 % kaikista 

yhteisön tuotantoalan tuottamista vastaavista tuotteista, 
 

  joten käynnissä olevaa menettelyä ei olisi alun perinkään saatu panna vireille. 

(Perusasetuksen 5 artiklan 4 kohta) 

 
 
 
(b) Valituksen tekijät (EU-tuottajat) edustavat ainoastaan tavarantoimittajien 
 vähemmistöryhmää 

 
 

  koska markkinat ovat lähes 93-prosenttisesti riippuvaisia pöytä- ja keittiöesineiden 
 kokonaistuonnista, 

 
  eurooppalaisten tuottajien markkinaosuus ei ole paljoakaan suurempi kuin 7 %, 

 
  valituksen tekijät väittävät, että 35 % eurooppalaisista tuottajista tukee heitä, mikä tarkoittaa, 

että kantelua tukevien tuottajien markkinaosuus on ainoastaan 2,5 %, 
 

  kun taas Kiinasta tuotujen tuotteiden markkinaosuus on yli 66 %, 
 

  näin ollen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden määrääminen merkitsisi muutamien 

suojelemista markkinatoimijoiden valtaosan kustannuksella, ja sitä on pidettävä suhteettomana 

ja yhteisön etujen vastaisena. 
 

(Perusasetuksen 21 artiklan 1 kohta) 



AD 586 Antidumping proeedings - European Commission 
 

Ceramic tableware and ki tchenware originating in the PR of China 

Eurooppalaisten maahantuojien kirjallinen kannanotto Sivu 2/4 

 

 

 
 
 
 
 
(c) Kiinalaiset viejät eivät tosiasiassa käytä polkumyyntiä 

 
 

  koska kiinalaiset valmistajat myyvät tuotteitaan kotimarkkinoilla samaan tai jopa alhaisempaan 

hintaan kuin viedessään tuotteitaan maasta. 
 

(Perusasetuksen 1 artiklan 2 kohta) 
 
 
 
(d) Kiinalaisista tuontitavaroista ei tosiasiassa aiheudu suoraa uhkaa 

 
 

  koska yhtäältä, huomattava lukumäärä eurooppalaisia tuottajia voivat tuottaa merkittäviä määriä 

vastaavia tuotteita vastaavin tai jopa alhaisemmin hinnoin, 
 

  ja toisaalta, hinnat joita eurooppalaiset maahantuojat ovat joutuneet maksamaan Kiinasta 

tuoduista tuotteista, ovat tammikuun 2010 ja kesäkuun 2012 välillä nousseet huomattavasti 

(39 %). 
 

(Eurostat-tietokanta, ote liitteenä) 
 
 
 
 (e) EU-tuottajat eivät tosiasiassa ole kärsineet Kiinasta tuotujen tuotteiden vuoksi 

 
 

  koska eurooppalaiset tuottajat palvelevat premium-segmenttiä, jolle ominaisia ovat 

korkeahintaiset ja pääasiassa erikoisliikkeiden kautta myydyt tuotteet, 
 

  kun taas eurooppalaiset maahantuojat palvelevat täysin toista markkinasegmenttiä, jolle 

ominaisia ovat edulliset ja pääasiassa kuluttajan läheisyydessä olevien paikallisten jälleenmyyjien 

ja toimituspisteiden kautta myytävät tuotteet, 
 

  tämän vuoksi eurooppalaisten maahantuojien tuomat tuotteet eivät suoraan kilpaile 

eurooppalaisten tuottajien valmistamien tuotteiden kanssa, 
 

  tämä on syynä myös sille, että omien tilipäätöstensä ja lehdistötiedotteidensa mukaan 

eurooppalaiset tuottajat ovat onnistuneet saavuttamaan ennätysmäisiä liiketoimintatuloksia viime 

vuosina (Kiinasta tuotuja tuotteita koskevasta polkumyyntiväitteestään ja vallitsevasta 

taantumasta huolimatta!). 
 

(BHS tabletop AG:n ja Steelite International PLC:n lehdistötiedotteet, liitteenä) 
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(f)  Myös merkittävät eurooppalaiset tuottajat vastustavat polkumyyntitullia  
 
 

  koska nykyinen markkinatilanne ja markkinaosuuksien jakautuminen EU-tuottajien ja Kiinasta 

tuovien maahantuojien välillä ei johdu äskettäisestä akuutista ongelmasta, joka vaati 

viranomaisten väliintuloa, 
 

  se johtuu jo monta vuosikymmentä sitten alkaneesta kehityksestä, eikä polkumyyntitullien 

määrääminen vallitsevissa olosuhteissa poistaisi markkinavääristymien vaikutuksia tai palauttaisi 

tehokasta kilpailua, 
 

  vaikutus olisi täysin päinvastainen; polkumyyntitullit tulisivat itse asiassa hävittämään tehokkaan 

kilpailun ja tuomaan markkinoille vääristymävaikutuksen, ollen tästä johtuen yhteisön etujen 

vastaisia, 
 

  tämän vuoksi myös merkittävät eurooppalaiset tuottajat nimenomaisesti vastustavat 

polkumyyntitullien määräämistä; erityisesti koska he pelkäävät niiden vahingoittavan heidän 

omaa liiketoimintaansa. 
 

(Portmeirion Group PLC:n ja Just Mugs Ltd:n kirjeet, liitteenä) 
 
 
 
(g)  Eurooppalaiset maahantuojat ja jälleenmyyjät ovat selkeästi suurempi ”yhteisön tuotantoala” 

 
 

  koska he edustavat yli 66 %:n markkinaosuutta, 
 

  lisätullien käyttöönotto aiheuttaisi vakavia vahinkoja tälle eurooppalaiselle maahantuontisektorille 

sekä kaikille muille yrityksille, jotka osallistuvat sen tuotteiden jakeluun, 
 

  koska eurooppalaiset maahantuojat ovat tehneet suuria investointeja useiden vuosien ajan ja 

työskennelleet ankarasti vakiinnuttaakseen tällä hetkellä palvelemansa markkinasegmentin, 

luodakseen omat tuote- ja tavaramerkkinsä ja kehittääkseen toimivan jakelukanavien ja 

jälleenmyyntipisteiden järjestelmän, joka mahdollistaa edullisten pöytä- ja keittiöesineiden 

myynnin kuluttajien lähellä olevan myyntipisteverkoston kautta, 
 

  kaikki tämä vaarantuisi, jos polkumyyntitullit otettaisiin käyttöön, 
 

  koska heidän palvelemansa markkinat eivät hyväksyisi hinnankorotuksia, jotka eivät johtuisi 

pelkästä markkinavoimien toiminnasta, vaan olisivat seurausta viranomaisten keinotekoisesta 

puuttumisesta markkinoihin, ja jotka siten, 
 

  johtaisivat vääjäämättä heidän myyntinsä laskuun, aiheuttaen mahdollisesti joidenkin 

tuoteryhmien kohdalla myynnin laskun nollaan. 
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(h)  Merkittävä määrä työpaikkoja olisi vaarassa 

 
 

  koska useiden eurooppalaisten maahantuojien ja jälleenmyyjien, joiden liiketoiminta on 

riippuvainen tutkinnan kohteena olevista tuotteista, olisi pakko poistua markkinoilta tai tehdä 

merkittäviä muutoksia liiketoimintaansa, 
 

  mikä saattaisi johtaa siihen, että jopa 7 000 työntekijää menettäisi työpaikkansa yksinomaan 

eurooppalaisten maahantuojien palveluksessa, 
 

  ja lisäksi useat sadat, ellei jopa tuhannet, muiden eurooppalaisten jälleenmyyjien palveluksessa, 
 

  tämä saattaisi Metron 22. elokuuta 2012 komission kuulemisessa antaman lausunnon mukaan 

johtaa helposti jopa 5 000 pöytä- ja keittiöesineisiin liittyvän työpaikan menettämiseen ympäri 

Eurooppaa yksinomaan Metro-ryhmän sisällä (ja Metro on vain yksi Euroopan top-20:een 

kuuluva jälleenmyyntiketju, muita ovat mm. Auchan, Carrefour, Edeka ja Tesco). 
 
 
 
(i)  Eurooppalaisille kuluttajille aiheutuisi huomattavaa vahinkoa 

 
 

  koska lisätullien käyttöönotto ei auttaisi eurooppalaisia tuottajia voittamaan rakenteellisia 

ongelmia, joita heistä joillakin saattaa olla, 
 

  vaan ne vahingoittaisivat ensisijaisesti eurooppalaisia kuluttajia, koska polkumyyntitullit 

vaikuttaisivat suoraan lineaarisesti kuluttajahintoihin, nostaen huomattavasti niiden pöytä- ja 

keittiöesineiden hintaa, joita suurin osa kuluttajista ostaa; myynti laskisi ja nämä tuotteet 

katoaisivat jälleenmyyntiketjujen hyllyiltä lähitulevaisuudessa täysin, 
 

  riistäen heiltä lopullisesti mahdollisuuden ostaa heidän lähellänsä olevan toimituspisteiden 

verkoston kautta keraamisia pöytä- ja keittiöesineitä hintaan, johon heillä on varaa. 

 
 
Polkuhintatullien määrääminen on kohtuutonta ja yhteisön etujen vastaista 

 
(Perusasetuksen 21 artiklan 1 kohta). 
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