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РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/803 НА КОМИСИЯТА
от 8 май 2017 година
за изменение на Регламент (ЕИО) № 316/91 относно класирането на определени стоки в
Комбинираната номенклатура
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване
на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО)
№ 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на някои стоки.

(2)

В точка 2 от приложението към Регламент (ЕИО) № 316/91 на Комисията (3) е класирано бяло пастообразно
вещество, известно като „крем кокос“ — което в общия случай е предназначено за употреба в готварството при
приготвянето на сосове и други храни и което се произвежда посредством фино смилане на кокосов пулп и пастьо
ризиране — в позиция 2008 от Комбинираната номенклатура като приготвени по друг начин черупкови плодове,
неупоменати, нито включени другаде. Класирането на продукта в позиция 0801 от Комбинираната номенклатура
бе изключено, тъй като пастьоризацията не е разрешена в рамките на глава 8.

(3)

Комбинираната номенклатура, установена с Регламент (ЕИО) № 2658/87, се основава на международната хармони
зирана система за стоките („Хармонизираната система“), разработена от Съвета за митническо сътрудничество
(днешната Световна митническа организация) и въведена с Международната конвенция, сключена в Брюксел на
14 юни 1983 г. и одобрена от името на Европейския съюз с Решение 87/369/ЕИО на Съвета (4).

(4)

Забележка 3, буква а) в глава 8 от Хармонизираната система бе въведена през 1992 г. С нея се позволява умерена
термична обработка за допълнително консервиране или стабилизиране на сушени черупкови плодове от
посочената глава. Според документите, с които се проследяват промените в Хармонизираната система, терминът
„пастьоризация“, първоначално предложен в текста на забележката, впоследствие е бил заменен с по-общия израз
„умерена термична обработка“. В Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския
съюз (5) във връзка с глава 8 се пояснява, че на равнището на Съюза пастьоризацията е допустима, наред с другото,
за сушени плодове и черупкови плодове от посочената глава.

(1) ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа
(ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).
(3) Регламент (ЕИО) № 316/91 на Комисията от 7 февруари 1991 г. относно класирането на определени стоки в Комбинираната
номенклатура (ОВ L 37, 9.2.1991 г., стр. 25).
(4) Решение 87/369/ЕИО на Съвета от 7 април 1987 г. за сключване на Международната конвенция относно Хармонизираната система за
описание и кодиране на стоките и протокола за изменение към нея (ОВ L 198, 20.7.1987 г., стр. 1).
(5) ОВ C 214, 30.6.2015 г., стр. 4.

L 121/2

BG

Официален вестник на Европейския съюз

12.5.2017 г.

(5)

Вследствие на това е целесъобразно точка 2 от таблицата, установена в приложението към Регламент (ЕИО)
№ 316/91, да бъде заличена, за да се избегнат евентуалните различия в тарифното класиране на продукти от
кокосови стърготини, като например крем кокос, който е преминал умерена термична обработка, и да се осигури
еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура в Европейския съюз.

(6)

Поради това Регламент (ЕИО) № 316/91 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия
кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Заличава се редът, който представлява точка 2 в таблицата, установена в приложението към Регламент (ЕИО) № 316/91.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 8 май 2017 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Stephen QUEST

Генерален директор
Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически
съюз“

12.5.2017 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/804 НА КОМИСИЯТА
от 11 май 2017 година
за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби
от желязо (с изключение на тези от чугун) или от стомана (с изключение на тези от неръждаема
стомана), с кръгло напречно сечение и с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, с произход от
Китайската народна република
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу
дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 9,
параграф 4 от него,
след консултации с държавите членки,
като има предвид, че:
A. ПРОЦЕДУРА

1. Временни мерки
(1)

На 13 февруари 2016 г. Европейската комисия („Комисията“) започна разследване вследствие на жалба, подадена
на 4 януари 2016 г. от Комитета за защита на производството на безшевни стоманени тръби на Европейския съюз
(„жалбоподателя“) от името на производители, които представляват повече от 25 % от общото производство на
Съюза на сходния продукт. Жалбата съдържаше доказателства за дъмпинг на въпросния продукт и за произти
чащата от това съществена вреда, които бяха достатъчни, за да дадат основание за започване на разследване.

(2)

На 12 ноември 2016 г. с Регламент (ЕС) 2016/1977 на Комисията (2) („регламента за временните мерки“)
Комисията наложи временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо (с
изключение на тези от чугун) или от стомана (с изключение на тези от неръждаема стомана), с кръгло напречно
сечение и с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, с произход от Китайската народна република („КНР“,
„Китай“ или „засегнатата държава“).
2. Последваща процедура

(3)

След разгласяването на съществените факти и съображения, въз основа на които бе наложено временно антидъм
пингово мито („разгласяване на временните заключения“), производители от Съюза, китайски производители
износители и едно сдружение на китайските производители износители направиха писмени изявления. На
страните, които поискаха да бъдат изслушани, бе предоставена такава възможност.

(4)

Комисията разгледа коментарите, представени от заинтересованите страни, и в случаите, в които това бе счетено за
целесъобразно, внесе съответните изменения във временните констатации.

(5)

Комисията информира всички страни за основните факти и съображения, въз основа на които възнамерява да
наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби („разгласяване на оконча
телните заключения“). На страните бе даден срок, в който да представят своите коментари относно разгласяването
на окончателните заключения. Коментарите, представени от заинтересованите страни, бяха разгледани и взети под
внимание, когато това бе счетено за целесъобразно.
3. Изготвяне на извадка

(6)

В съображения 7—9 от регламента за временните мерки Комисията прикани заинтересованите страни да
предоставят своите коментари относно представителността на един от включените в извадката производители от
Съюза.

(1) ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.
(2) Регламент (ЕС) 2016/1977 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои
видове безшевни тръби от желязо (с изключение на тези от чугун) или от стомана (с изключение на тези от неръждаема стомана), с кръгло
напречно сечение и с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, с произход от Китайската народна република (ОВ L 305, 12.11.2016 г.,
стр. 1).
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(7)

Един китайски производител износител заяви, че този производител от Съюза следва да бъде изключен от
извадката, тъй като данните за него биха довели до изкривяване на констатациите за цялата промишленост. Друг
китайски производител износител подчерта, че Vallourec е най-голямото дружество в извадката, в резултат на
което не е ясно дали извадката е представителна за промишлеността на Съюза. Жалбоподателят заяви, че
китайските производители все по-често се конкурират и на пазара на висококачествени и съобразени с
конкретните нужди продукти. Той отбелязва също така, че нефтените и газовите продукти се изнасят главно извън
Съюза, така че разликата в продуктовите гами оказва малко въздействие върху пазара на Съюза.

(8)

Комисията поиска допълнителна информация и проведе допълнително контролно посещение в помещенията на
производителя от Съюза. Констатациите показаха, че производителят от Съюза произвежда по-широка гама от
видове на продукта от останалите включени в извадката производители от Съюза, но тази широка гама продукти,
включително тръби за производството на електроенергия, нефт и газ и за строителството, попада в обхвата на
продукта. И производителите от Съюза, и китайските производители произвеждат както продукти за широкото
потребление, така и висококачествени продукти. Конкретният производител от Съюза представлява голяма част от
производството на Съюза. Поради това Комисията стигна до заключението, че производителят от Съюза е част от
промишлеността на Съюза и че не са налице основания за изключването му от извадката. Всяко нежелано
въздействие, породено от специфичното положение на това дружество, върху цялостната картина по отношение на
вредата, бе неутрализирано посредством коригиране на разходите и претегляне, както е обяснено в
съображения 81, 84 и 146.

(9)

Сдружението на китайските производители износители отново повтори предишните си коментари срещу
започването на разследването, сред които неговото несъгласие с метода на изготвяне на предварителна извадка
преди започването на процедурата. То заяви също така, че жалбата е необоснована, с лошо качество и въз основа
на допускания, че обхватът на продукта е твърде широк и обединява твърде различни продукти и че има
прекалено много поверителни елементи.

(10)

Комисията припомни, че предварителният подбор на включените в извадката дружества е бил отворен за
коментари от заинтересованите страни. Коментарите на китайското сдружение бяха получени едва след крайния
срок, когато извадката вече бе потвърдена. Поради това твърдението бе отхвърлено. Що се отнася до другите
твърдения, Комисията посочи, че на етапа на жалбата не е необходимо да се разполага със същите доказателства за
наличието на дъмпинг и вреда, които биха били необходими за налагането на мерки. Твърденията относно повери
телните приложения към жалбата бяха проверени и бе потвърдено, че е обосновано те да се считат за
поверителни. Във всеки случай, китайското сдружение получи подробен отговор на твърденията си срещу
започването на разследването.

(11)

Поради липсата на други коментари относно метода на изготвяне на извадката временните заключения, посочени в
съображения 10 — 13 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

4. Индивидуално разглеждане
(12)

Както бе посочено в съображение 14 от регламента за временните мерки, трима производители износители, които
не бяха включени в извадката, поискаха да им бъде определен индивидуален дъмпингов марж в съответствие с
член 17, параграф 3 от основния регламент. След публикуването на временните мерки обаче двама от тях решиха
да оттеглят своето искане за индивидуално разглеждане. Единственият производител износител, който потвърди
първоначалното си искане за индивидуално разглеждане, бе Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd.

5. Заявление за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика
(13)

По време на разследването не бяха подадени формуляри за заявление за третиране като дружество, работещо в
условията на пазарна икономика, от страна на производителите износители. Поради това констатациите в
съображение 15 от регламента за временните мерки бяха потвърдени.

6. Отговори на въпросника и контролни посещения
(14)

Освен въпросниците и посещенията, описани в съображения 16 и 17 от регламента за временните мерки,
Комисията изпрати допълнителни въпроси на жалбоподателя и на един производител от Съюза, за да извърши
проверки във връзка с вредата и причинно-следствената връзка, установени в регламента за временните мерки.
Освен това на един китайски производител износител бе изпратен въпросник за индивидуално разглеждане.

12.5.2017 г.
(15)
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Извършени бяха контролни посещения в помещенията на следните страни:
а) Производители износители от КНР:
— Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd. (Индивидуално разглеждане).
б) Производители от Съюза:
— Vallourec Deutschland GmbH, Германия.
в) Несвързани вносители:
— Edgen Murray GmbH, Австрия / Обединено кралство,
— Meever & Meever BV, Нидерландия,
— Cuñado S.A., Испания.

7. Разследван период и разглеждан период
(16)

Сдружението на китайските производители износители отправи критика по отношение на началото на
разглеждания период (2012 г.), като заяви, че 2011 г. би била по-подходяща начална година. То посочи, че
вносът от Китай в ЕС на разглеждания продукт е намалял от 2011 г. (46 657 тона) до 2012 г. (39 195 тона). В
резултат на това 2012 г. като базова година показва увеличение на вноса през разглеждания период (до
42 539 тона), докато 2011 г. като базова година би показала намаление на вноса от Китай. Сдружението поиска
допълнителни разяснения относно избора на 2012 г.

(17)

Комисията отбеляза, че разглежданият период е бил установен в съответствие със стандартната практика. Както е
обяснено в съображение 18 от регламента за временните мерки, разглежданият период обхваща три пълни
календарни години, предхождащи разследвания период. Няма основание да бъде избран различен период. Поради
това коментарът бе отхвърлен. Във всички случаи данните, събрани от заинтересованите страни, са се отнасяли
само за разглеждания период. Определянето на показателите за вредата бе следователно възможно само за периода
2012—2015 г. Следователно данните за обема на вноса от Китай от 2011 г. насам не позволиха на Комисията да
изготви заключения относно цялостното развитие на състоянието на промишлеността на Съюза. Като се има
предвид тенденцията за намаляване на рентабилността от 2012 г. насам, както е описано в съображения 91 и 92,
включването на 2011 г. в разглеждания период би показало още по-силно изразено отрицателно развитие на
състоянието на промишлеността на Съюза.

(18)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител и едно сдружение на
китайските производители износители заявиха, че обяснението, дадено от Комисията в съображение 59 (което
съответства на съображение 47 от документа с общата информация), за разликите в обема на износа не се е
основавало на никакви доказателства.

(19)

Комисията поясни, че съображение 59 не се отнася до искането за включване на 2011 г. в разследвания период, а
до друг коментар от страна на друга заинтересована страна, заявила, че е налице несъответствие в сравнение с
предишно разследване по отношение на същия продукт. Твърденията на сдружението на китайските производители
износители за разследвания период бяха разгледани в съображение 17.

(20)

Тъй като не бяха представени други коментари относно разследвания период, съображение 18 от регламента за
временните мерки бе потвърдено.

Б. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПPОДУКТ

(21)

Един китайски производител износител заяви, че обхватът на продукта е твърде широк, тъй като включва видове
на продукта от легирани стомани, чиито разходи и цени значително се различават от тези на стандартния
разглеждан продукт. Той поиска изключването от обхвата на продукта на видовете на продукта, изработени от
легирани и високолегирани стомани (1).

(1) Съдържание на хром, не по-малко от 0,5 % и по-малко от 7 %; съдържание на хром, не по-малко от 7 % и по-малко от 10,5 %. Тези видове
на продукта бяха установени в таблицата за КНП като категории 4 и 5 към първата цифра на КНП.
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(22)

Сдружението на китайските производители износители заяви, че обхватът на продукта включва три различни
пазарни сегмента: а) производство на нефт/газ, б) производство на електроенергия и в) строителство, и че вредата е
трябвало да бъде оценена за всеки от сегментите поотделно. Той заяви, че продуктът, предназначен за един пазарен
сегмент, трябва да се съобразява със специфични промишлени стандарти и следователно не може да бъде
използван в друг сегмент. Като доказателство за това той се позовава на практиката в Канада и в Съединените
щати, където антидъмпингови разследвания са разграничили тръбите, произведени за сектора на производството на
нефт и газ, от тръбите, произведени за други сектори.

(23)

Що се отнася до второто твърдение, една заинтересована страна заяви, че нейният износ за Съюза е бил свързан
само със строителния сектор.

(24)

По отношение на първото твърдение във връзка с продуктите от легирани и високолегирани стомани Комисията
отбеляза, че определението на разглеждания продукт обхваща голямо разнообразие от видове на продукта, които
имат същите или сходни основни технически и физически характеристики. Комисията взе под внимание разликите
между видовете на продукта и гарантира обективно сравнение. За всеки вид на продукта, произвеждан и продаван
от китайските производители износители, и за всеки вид на продукта, произвеждан и продаван от промишлеността
на Съюза, бе определен уникален контролен номер на продукта (КНП). КНП зависи от основните характеристики
на продукта, в този случай вид на продукта, външен диаметър, дебелина на стената, закаляване и темпериране,
дължина, край на тръбата и изпитване. Поради това видовете на продукта, внасяни от Китай, бяха сравнени въз
основа на КНП с продуктите, произвеждани и продавани от промишлеността на Съюза, които имат едни и същи
или сходни характеристики. По-специално при първата характеристика (вид на продукта) се прави разграничение
между нелегираните стомани, легираните стомани и високолегирани стомани. Ето защо при сравненията са взети
предвид разликите в разходите и цените, произтичащи от вида на стоманата — легирана и високолегирана
стомана. Съгласно съдебната практика (1) за да се определи дали продуктите са сходни, така че да представляват
част от един и същ продукт, следва да се прецени дали те имат еднакви технически и физически характеристики,
една и съща основна крайна употреба и едно и също съотношение цена — качество. В тази връзка трябва да бъдат
оценени и взаимозаменяемостта и конкуренцията между тези продукти. При разследването бе установено, че
всички видове на продукта са изработени от стомана чрез използване на производствени процеси, необходими за
производството на безшевни тръби, поради което се използват подобни машини, което дава възможност на
производителите да преминават от производството на един вид на продукта към друг в зависимост от търсенето.
Поради това, въпреки че различните видове на продукта не са пряко взаимозаменяеми, производителите се
конкурират за поръчки, обхващащи широка гама от видовете на продукта. Освен това тези видове на продукта се
произвеждат и продават както от промишлеността на Съюза, така и от китайските производители износители,
които използват подобни методи на производство.

(25)

Що се отнася до второто твърдение във връзка с пазарните сегменти, в него не е посочено на какво основание
видовете на продукта за един или друг от пазарните сегменти следва да бъдат изключени от обхвата на продукта.
Не е обяснено и защо е необходимо да се прави отделна оценка на вредата по сегменти. Определението на
разглеждания продукт, което обхваща безшевни тръби с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, не е било
оспорено нито след известието за започване, нито в отговорите на въпросника, нито по време на контролните
посещения. Както бе обяснено в съображение 24, КНП се основава на основни физически и технически характе
ристики, а не на потенциалното крайно приложение или на пазарния сегмент. Във всеки случай разследването
показа, че както китайските производители износители, така и производителите от Съюза се конкурират във всеки
един от трите сегмента. Освен това ставките на митата за всеки отделен китайски производител износител са
изчислени въз основа на среднопретеглена стойност по вид на продукта. В резултат на това общият размер на
подлежащите на плащане мита би останал един и същ за даден продуктов асортимент. Докато някои видове на
продукта биха получили по-ниски маржове, а други — по-високи маржове, сумата от всички маржове би била
равна на среднопретеглената стойност на всички видове на продукта.

(26)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител и сдружението на
китайските производители износители оспориха допълнително продуктовия обхват. Те заявиха, че поради
различните изисквания по отношение на стандартите, съдържанието на сплави и крайните приложения,
продуктите, използвани в сегмента на производството на нефт и газ, са различни и не са взаимозаменяеми с
продуктите в другите два сегмента. Според тях КНП не позволява да се направи правилна съпоставка между
видовете на продукта, тъй като самият обхват на продукта не е определен правилно. Що се отнася до производи
телите, които пренасочват своята дейност от един сегмент към друг, те заявиха, че трудности в другите два
сегмента са настъпили в резултат на пазарните сили и не са свързани с вноса от Китай. Освен това те заявиха, че
пренасочването на дейността на производителите от Съюза към други сегменти представлява търговска стратегия,
която неминуемо означава понижение на приходите поради по-ниските продажни цени в другите сегменти в
сравнение с продуктите в сегмента на производството на нефт и газ;

(27)

Комисията се позова на заключението си в съображение 24, а именно, че макар някои от различните видове на
продукта да не са пряко взаимозаменяеми, по-специално поради различните изисквания по отношение на
стандартите и суровините, те притежават еднакви или сходни основни технически и физически характеристики.

(1) Дело C-595/11; ОВ C 164, 8.6.2013 г., стр. 6.
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Що се отнася до пренасочването на дейността към други сегменти, коментарите на заинтересованите страни не
оспориха способността на производителите да пренасочват дейността си от един сегмент към друг. Коментарите по
този начин потвърждават констатациите в съображение 24, че продуктите за различните сегменти са произведени
от едни и същи производители, с подобни машини, и че производителите могат да пренасочват дейността си
между отделните видове на продукта. Поради това Комисията стигна до заключението, че обхватът на продукта е
правилен и следователно могат да се правят сравнения между видовете на продукта въз основа на КНП. Поради
това тя заключава, че тези твърдения не противоречат на констатациите от разследването.
(28)

Поради това Комисията стигна до заключението, че всички видове на разглеждания продукт имат едни и същи
основни физически и технически характеристики. В резултат на това изложените по-горе твърдения бяха
отхвърлени и констатациите в съображения 19 — 22 от регламента за временните мерки бяха потвърдени.

В. ДЪМПИНГ

1. Държава аналог
(29)

Както бе посочено в съображения 24 — 28 от регламента за временните мерки, Мексико бе избрана за подходяща
държава аналог за целите на определянето на нормалната стойност за КНР в съответствие с член 2, параграф 7 от
основния регламент.

(30)

След налагането на временните мерки една от заинтересованите страни заяви, че Южна Корея следва да бъде
счетена за по-добър избор за държава аналог, тъй като производствените разходи и производствените процеси на
корейските заводи са много по-близки до тези на китайските заводи. Също така бе заявено, че са налице
значителни разлики от гледна точка на разходите и технологията, използвана в производствения процес, между
някои китайски производители износители и производителя от държавата аналог или производителите от Съюза.
Производственият процес на китайските производители е по-модернизиран и следва да бъдат направени някои
корекции, за да се гарантира обективно сравнение.

(31)

Следва да се отбележи, че разглежданият продукт представлява пазарна ниша и затова относително малък брой
производители са в състояние да го произвеждат. Освен това сътрудничеството с производителите от държавата
аналог е доброволно. Въпреки че CISA е заявила, че Южна Корея би била по-уместен избор за държава аналог, тя
не е посочила конкретен корейски производител, който е готов да окаже съдействие. Следва да се припомни, че на
предварителния етап Комисията поиска съдействие от страна на 13 дружества в 8 държави. Въпреки че едно
дружество в Южна Корея бе сред тези дружества, то не отговори на искането. След проверка в интернет и справка
на уебсайтовете на 41 производители на стоманени продукти в Южна Корея бе установено, че само трима от тях
са произвеждали безшевни тръби. Двама от тях са произвеждали тръби с малък диаметър, които не попадат в
обхвата на разглеждания продукт, а единственият производител от Южна Корея, който е произвеждал
разглеждания продукт, е използвал производствена технология, която не е съпоставима с производствените
технологии, които предимно са били използвани от китайските производители. Събраните доказателства по време
на разследването показват, че Южна Корея е произвеждала предимно безшевни тръби с малък диаметър, които не
попадат в обхвата на продукта, предмет на разследването, или използват производствена технология, която не е
съпоставима с тази на китайските производители за разглеждания продукт. Поради това Комисията заключи, че
Южна Корея не би могла да се разглежда като подходяща държава аналог.

(32)

Освен това, въпреки че производствените процеси на китайските производители се различават помежду си,
производственият процес на мексиканския производител е един от процесите, използвани от китайските произво
дители. Сходството на производствените процеси между Мексико и Китай допълнително подкрепи заключението,
че Мексико е подходяща държава аналог за целите на настоящото разследване.

(33)

Заинтересованата страна не представи достатъчно доказателства, за да разясни и определи количествено разликите
по отношение на разходите между своята модернизирана според нея производствена технология и технологията,
използвана в Мексико. Тя не предостави друга информация за разходите на конкретен китайски производител,
нито за сектора на дейност в Китай, нито посочи други производители, които използват сходни производствени
процеси, което би позволило на Комисията да направи оценка на предполагаемите различия между технологиите,
използвани в Китай и от оказалия съдействие мексикански производител, както и на въздействието, ако има
такова, върху целесъобразността на избора на Мексико като държава аналог. Освен това от страна на Южна Корея
не бе оказано съдействие. Поради това искането бе отхвърлено. В резултат на това Комисията потвърди Мексико
като единствената налична подходяща държава аналог.

(34)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител заяви, че Комисията
безусловно е приела Мексико като държава аналог само поради това че този избор ѝ е послужил да докаже
наличието на високи дъмпингови маржове.

L 121/8
(35)

BG

Официален вестник на Европейския съюз

12.5.2017 г.

Това бе просто твърдение на заинтересованата страна, която тя не обоснова, нито приведе доказателства, че
Мексико не е подходяща държава аналог. Във всеки случай Комисията припомня, че когато тя получава съдействие
само от страна на един производител износител в държава с пазарна икономика, Комисията е длъжна, въз основа
на решението на Съда по дело GLS (C-338/10), да използва тази държава. Поради това искането бе отхвърлено.
2. Нормална стойност

(36)

Подробна информация за изчислението на нормалната стойност е представена в съображения 29 — 37 от
регламента за временните мерки.

(37)

Един китайски производител износител заяви, че повечето от данните за установяване на дъмпинговия марж са
държани поверителни, без това да бъде обосновано. Той изтъкна по-конкретно факта, че нормалната стойност за
оказалия съдействие производител не е била разгласена.

(38)

Съгласно член 19, параграф 1 от основния регламент за поверителна по своя характер информация се счита
информация, чието оповестяване: 1) би могло да даде значително преимущество на конкурент или 2) би имало
значителен отрицателен ефект за лицето, предоставило информацията, или за лицето, от което е получена
информацията. Тъй като данните за продажбите и разходите са с поверителен характер, данните относно
печалбата, разходите по продажбите, общите и административните разходи на производителя в държавата аналог,
включени в регламента за временните мерки, бяха представени в диапазони под формата на проценти,
осигурявайки по този начин възможно най-голяма прозрачност, без да се нарушава поверителният им характер.
Производителят от държавата аналог поиска да бъде предоставено поверително третиране на неговите данни за
продажбите и разходите, чието разгласяване би могло да навреди на конкурентоспособността на дружеството, и
приведе основания в подкрепа на искането си. Освен това разгласяването на нормалната стойност би могло да даде
възможност на конкурент да конструира по обратен път цените и разходите на производителя от държавата
аналог. Поради това искането бе отхвърлено.

(39)

Поради липсата на други коментари относно нормалната стойност съображения 29 — 37 от регламента за
временните мерки бяха потвърдени.

(40)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител, Zhejiang Gross
Seamless Steel Tube Co., Ltd. („Gross“) заяви, че Комисията е използвала само една конструирана нормална
стойност за 27-те вида на продукта, които Gross е изнасял през разследвания период, без да се прави разлика
между различните видове стомана и разходите за закаляване и темпериране в производствения им процес.
Конкретното твърдение се основава на отчитане и разчитане на отделни части от документа с общата информация
чрез изолиране на техния смисъл от смисъла на целия документ.

(41)

Комисията припомни, че подробна информация за изчислението на дъмпинга бе изложена в съображения от 44
до 47 от регламента за временните мерки и посочена в съображение 41 от документа с общата информация. В
съображение 44 от регламента за временните мерки се посочва по-конкретно, че Комисията е извършила
сравнението на нормалната стойност и експортната цена за всеки вид на продукта поотделно и никога не е
използвала една нормална стойност за всички видове на продукта. Видовете на продукта, използвани за
сравнението, бяха определени във въпросниците, изпратени на производителя от държавата аналог, китайските
производители износители и производителите от Съюза. Класът стомана, закаляването и темперирането и другите
характеристики бяха определени и взети предвид при изчисляването на производствените разходи и конструи
рането на нормалната стойност за всеки вид на продукта поотделно, като за всяка характеристика бяха правени
необходимите корекции. Тъй като твърдението се основаваше на погрешно тълкуване на документа с общата
информация, то бе отхвърлено.

(42)

Gross заяви също така, че Комисията следва да премахне от неговите експортни продажби тези видове на
продукта, които TAMSA, мексиканският производител от държавата аналог, не произвежда.

(43)

В съответствие с решенията на СТО по случая „Европейски общности — окончателни антидъмпингови мерки по
отношение на някои скрепителни елементи от желязо или стомана от Китай“ (1) практиката на Комисията е
нормалната стойност да се установява или конструира за всички видове на продукта, изнасян от производителя
износител. Поради това Комисията отхвърли искането.
3. Експортна цена

(44)

Поради липсата на коментари относно експортната цена съображения 38 и 39 от регламента за временните мерки
бяха потвърдени.

(1) СТО, доклад на Апелативния орган, AB-2015-7, WT/DS397/AB/RW, 18 януари 2016 г.
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4. Сравнение
(45)

Подробни данни за методологията, използвана за сравнение между нормалната стойност и експортната цена на
включените в извадката производители износители, са изложени в съображения от 40 до 43 от регламента за
временните мерки.

(46)

Следва да се припомни, че Китай прилага политика на само частично възстановяване на ДДС при износ. За да се
гарантира, че нормалната стойност е изразена на същото равнище на данъчно облагане като експортната цена,
нормалната стойност в регламента за временните мерки бе определена, като бе включен ДДС, с който е обложен
вносът на безшевни тръби с широк диаметър, който не се възстановява на китайските производители износители.
Специфичният неподлежащ на възстановяване ДДС е бил в размер на 8 % за всички видове на продукта.

(47)

В това отношение жалбоподателят заяви, че подлежащият на възстановяване ДДС в Китай не е бил еднакъв за
всички видове на продукта. По-конкретно, за тръби, използвани в дейностите, свързани с проучванията за нефт и
газ, подлежащият на възстановяване ДДС е бил 13 %, а за останалите видове на продукта той е бил 9 %. Жалбопо
дателят заяви, че дъмпинговите маржове следва да бъдат съответно преизчислени, и поиска потвърждение, че
специфичният ДДС действително е бил платен, преди да бъде възстановен.

(48)

Тъй като ДДС в Китай е бил еднакъв за всички видове на продукта, а именно 17 %, неподлежащият на възстано
вяване ДДС за тръби, използвани за дейности, свързани с проучванията за нефт и газ, е бил 4 %, а за останалите
видове на продукта — 8 %.

(49)

Поради това Комисията преразгледа корекциите за дружествата, които в своите отговори на въпросника са
посочили действително възстановения ДДС за всяка отделна сделка. Става въпрос по-конкретно за производителите
износители Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd. и Hengyang Valin MPM Co., Ltd. Техните дъмпингови маржове
бяха съответно преизчислени. При това преизчисление бяха взети предвид специфичните ставки на неподлежащия
на възстановяване ДДС, което доведе до малко по-ниски дъмпингови маржове. Дъмпинговите маржове на другите
включени в извадката дружества останаха на временното равнище.

(50)

По време на контролните посещения бе потвърдено, че ДДС действително е бил изплатен, преди да бъде
възстановен.
5. Дъмпингови маржове

(51)

Подробна информация за изчислението на дъмпинга бе представена в съображения 44 — 47 от регламента за
временните мерки.

(52)

По отношение на включените в извадката производители износители, по-точните корекции на ДДС по отношение
на нормалните стойности, доведоха до окончателните дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF
на границата на Съюза, без платено мито, както следва:
Дружество

Окончателен дъмпингов марж (%)

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

45,4

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

103,8

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

39,9

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

92,9

Други оказали съдействие производители

73,6

Всички други производители

103,8

За единствения производител износител, който поиска индивидуално разглеждане, Zhejiang Gross Seamless Steel
Tube Co., Ltd., окончателният дъмпингов марж бе определен на 66,0 % в документа с общата информация.
(53)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител (Zhejiang Gross
Seamless Steel Tube Co., Ltd. („Gross“) заяви, че дъмпинговият му марж (66,0 %) не може да бъде по-висок от
дъмпинговите маржове на Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd., („Chengde“) и Yangzhou Lontrin Steel Tube Co.,
Ltd. („Lontrin“), които са били съответно 45,4 % и 39,9 %. Твърдението се основава на съчетанието на две
съображения: i) на допускането, че нормалната стойност, използвана за изчисляване на дъмпинговите маржове, е
била една и съща за тримата китайски износители, и ii) на факта, че според китайските статистически данни за
търговията на равнището на митническите кодове средната единична експортна цена на Gross е била по-висока от
съответните цени на Chengde и Lontrin.
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По отношение на допускането на Gross Комисията припомни, че изчислението на дъмпинговия марж не бе
основано на средната нормална стойност за всеки производител износител, а на нормалната стойност за всеки вид
на продукта, изнасян от производителя износител за пазара на Съюза. Следователно продуктовият асортимент за
износ е определящ за изчисляването на среднопретегления дъмпингов марж. Тъй като тримата производители
износители не са изнасяли същия продуктов асортимент през разследвания период, конкретното допускане,
направено от Gross, е неправилно. Освен това единичните експортни цени, използвани за изчисляването на
дъмпинговия марж, бяха основани на действителните експортни сделки, а не на статистически данни. В същото
време единичните експортни цени бяха определени на равнището на видовете на продукта, което не съответства на
равнището на митническите кодове, използвани от Gross в неговото твърдение. Тъй като твърдението бе основано
на неправилни допускания и недостатъчни факти, то бе отхвърлено. Въпреки това коригирането на някои
технически грешки, констатирани по време на преразглеждането на изчисленията на дъмпинговия марж, доведоха
до намаляване на окончателния дъмпингов марж от 66,0 % на 52,3 %.

Г. ПРОМИШЛЕНОСТ НА СЪЮЗА

(55)

Тъй като не бяха представени коментари относно промишлеността на Съюза, съображения 49 — 51 от регламента
за временните мерки бяха потвърдени.

(56)

Коментарите в съображение 52 от регламента за временните мерки по отношение на извадката от промишлеността
на Съюза, бяха разгледани по-горе във връзка с коментарите по отношение на съображения от 7 до 9 от
регламента за временните мерки.

Д. ВРЕДА

1. Потребление на Съюза
(57)

Поради липсата на коментари относно потреблението на Съюза заключенията, изложени в съображение 53 от
регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

2. Внос в Съюза от засегнатата държава
Обем и пазарен дял на разглеждания внос
(58)

След оповестяването на временните заключения един китайски производител износител оспори обема на вноса
през 2012 г., посочен в съображение 54 от регламента за временните мерки, като заяви, че обемът е различен от
данните, използвани в преустановено по-рано разследване по отношение на същия продукт.

(59)

Комисията поясни, че жалбата при предишното разследване е била подадена през декември 2012 г. Това означава,
че тя не съдържала обема на вноса за цялата 2012 г., а се е основавала на втората половина на 2011 г. и първата
половина на 2012 г. Данните, посочени в съображение 54 от регламента за временните мерки, са отразявали
данните на Евростат за целите години от 2012 до 2015 г. Поради това твърдението бе отхвърлено.

(60)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител и сдружението на
китайските производители износители заявиха, че обяснението, дадено от Комисията в съображение 59, не
разглежда тяхното твърдение, че 2011 г. би била по-подходяща начална година за разследвания период.

(61)

Комисията поясни, че съображение 59 се отнася до различно твърдение на друга заинтересована страна.
Твърдението във връзка с разследвания период бе разгледано в съображение 17.

(62)

Тъй като не бяха представени други коментари относно обема на вноса, съображения 54 и 55 от регламента за
временните мерки бяха потвърдени.

Цени на вноса и подбиване на цените
(63)

След разгласяването на окончателните заключения бе установена една техническа грешка относно статистиките
данни за вноса в съображения 56 —58 и в съображение 105 от регламента за временните мерки.
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Поради това констатациите в съображение 56 от регламента за временните мерки бяха преразгледани, както
следва.
Таблицата по-долу показва средната цена на вноса от Китай:
2012 г.

2013 г.

2014 г.

РП (2015 г.)

Средна цена в евро/тон

1 096

1 079

1 037

1 099

Индекс (2012 г. = 100)

100

98

95

100

Източник: Европейска комисия (Евростат).

(65)

Констатациите в съображение 57 от регламента за временните мерки бяха преразгледани, както следва.
Средните цени на вноса бяха установени въз основа на статистическите данни на Евростат за вноса. По време на
разглеждания период средните цени на вноса от Китай са останали относително стабилни. През 2014 г. цените на
вноса са били малко по-ниски, отколкото през предходните години, но през 2015 г. цените отново са се
повишили до първоначалните си равнища.

(66)

Констатациите в съображение 58 от регламента за временните мерки също бяха преразгледани, както следва.
Въпреки това средните цени на вноса зависят от продуктовия асортимент, по-конкретно от класа на стоманата,
което не се вижда в статистическите данни за търговията. Докато през РП средната експортна цена на всички
китайски производители износители е била 1 099 EUR/тон, средната експортна цена на включените в извадката
китайски производители износители е била 1 102 EUR/тон и е варирала между 946 EUR/тон и 1 444 EUR/тон.

(67)

Тъй като не бяха представени други коментари относно вносните цени, съображения 56 — 59 от регламента за
временните мерки бяха потвърдени във вида, в който бяха преразгледани в съображения 64 — 66.

(68)

След оповестяването на временните заключения един китайски производител износител и сдружението на
китайските производители износители поискаха да бъде внесена повече яснота по отношение на премахването на
две характеристики от контролните номера на продукта (КНП) за целите на определянето на маржа на подбиване
и маржа на вредата. Те заявиха, че премахването на тези две характеристики може да е довело до неоправдано
високи маржове на вредата. Те поискаха също така да се обясни защо КНП 214NN и 215NN, изнасяни от Китай,
не са съответствали на продажбите на производителите от Съюза в Съюза.

(69)

В съответствие с информацията, предоставена на производителите износители при оповестяването на временните
заключения, Комисията поясни, че не може да се установи достатъчно съответствие, когато се използва пълният
КНП, съставен от седем характеристики. КНП беше опростен, като бяха премахнати характеристиките на продукта
„закаляване и темпериране“ и „изпитване“. В резултат на опростяването на етапа на временните мерки 62 — 99 %
от износа на включените в извадката китайски производители износители са съответствали на видовете на
продукта, продавани в Съюза от промишлеността на Съюза. Обратно на изказаните твърдения по-високият
процент на съответствие е гарантирал, че констатациите за вредата са били направени въз основа на представителна
база, а не на малък брой сделки. Вследствие на исканията от страна на китайските производители износители,
Комисията коригира методологията за сравнение. Цените на вноса на останалите видове на продукта, които не са
били продавани от промишлеността на Съюза, бяха сравнени с конструираната продажна цена на Съюза, която се
основава на средната продажна цена на Съюза на най-близката група от видове на продукта, т.е. онези със същата
първа характеристика на КНП. В резултат на това 100 % от износа на включените в извадката китайски произво
дители износители са съответствали на продажби на Съюза. Маржовете на подбиване на цените са варирали от
15,2 % до 29,1 %.

(70)

Що се отнася до конкретните КНП, Комисията поясни, че причината за несъответствието на тези експортни
продажби на временния етап е липсата на продажби на Съюза на този вид на продукта с дебелина на стената над
30 mm. По време на окончателния етап тези видове на продукта бяха включени в сравнението на цените
вследствие на коригираната методология, обяснена по-горе.

(71)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител поиска допълнителни
разяснения относно неговия индивидуален марж на вредата в сравнение с останалите китайски производители
износители въз основа на сравнение на цените на митническите статистически данни. На второ място, произво
дителят износител оспори опростяването на КНП кода чрез премахване на двете характеристики, изтъквайки, че
опростяването не е обосновано и може да е довело до сравнение на различни равнища. Вместо това той поиска
Комисията да направи корекция за физическите характеристики за закаляване и темпериране за някои от неговите
видове на продукта, като отстрани средните разходи за закаляване и темпериране от подбиването на цените. На
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трето място, същият производител изтъкна, че продажните цени в Съюза не са следвали логични тенденции от
гледна точка на дължината и дебелината на стената. На четвърто място, той също така поиска разяснение относно
източника на конструираната продажна цена за Съюза, която бе определена за видовете на продукта, за които не
бяха установени продажби в Съюза.
(72)

Що се отнася до първото твърдение, Комисията обясни, че сравненията на цените са направени за всеки вид на
продукта поотделно. Поради тази причина резултатът не винаги следва средните ценови модели на равнището на
митническите кодове, тъй като продуктовите асортименти в рамките на един и същ митнически код не са еднакви
за двама различни производители износители. По отношение на второто твърдение Комисията прие искането за
корекция. Маржът на вредата за този производител износител бе съответно преизчислен по отношение на видовете
на продукта — предмет искането. Установено бе, че закаляването и темперирането засягат по-малко от 5 % от
обема на продажбите на разглеждания продукт в Съюза и че разходите за тези процеси са били между 30 и
60 EUR/тон въз основа на наличните данни. Отражението на корекцията на маржа на вредата на китайския
производител износител е било по-малко от 0,2 %. По отношение на третото твърдение относно ценовите модели
Комисията поясни, че средните продажни цени на Съюза са били установени въз основа на проверените сделки на
включените в извадката производители от Съюза. Цените са зависели от специфичните пазарни условия към
момента на сделката. На четвърто място, що се отнася до източника на конструираните продажни цени, Комисията
поясни в съответствие с информацията, предоставена в документите за разгласяване, че единичната продажна цена
бе конструирана като средната стойност на продажните цени в Съюза на видовете на продукта с една и съща
първа характеристика по КНП.

(73)

След разгласяването на окончателните заключения втори китайски производител износител оспори конструираната
продажна цена за Съюза. Той заяви, че вместо да бъде конструирана на базата на средните продажни цени на
Съюза за всички продукти в същата категория, както е обяснено в съображение 69, продажната цена на Съюза е
трябвало да бъде определена като средната стойност на продажните цени на Съюза само на тези видове на
продукта, изнасяни от отделния китайски производител износител.

(74)

Комисията изтъкна, че такъв метод би довел до различни продажни цени на Съюза за един и същ КНП в
зависимост от продуктовия асортимент за всеки отделен производител износител. Следователно подобен метод не
би гарантирал равно третиране на всички китайски производители износители. Констатациите, базирани на помалко видове на продукта, също биха били по-малко представителни, отколкото констатациите въз основа на
всички видове на продукта, продавани в Съюза. Поради това твърдението бе отхвърлено.

(75)

Китайският производител износител оспори използването на продажните цени на Съюза за изчисляването на
подбиването на цените в съображение 60 и за изчисляването на равнището на отстраняване на вредата в
съображения от 138 до 140 от регламента за временните мерки. Той заяви, че методологията е неправилна, тъй
като средният резултат на промишлеността на Съюза вероятно не е идентичен със специфичните печалби за всеки
КНП. Той допълни, че вместо това сравнението следва да се направи въз основа на разходите.

(76)

Комисията изтъкна, че използването на разходите на промишлеността на Съюза вместо цените, както бе поискано
от китайския производител износител, би довело до не толкова точно сравнение. Това е така, тъй като едно
сравнение на база на разходите не би могло да бъде коригирано по отношение на равнището на търговия, защото
то може да бъде взето предвид само чрез пренебрегване на конкретни сделки за продажба, а именно преките
продажби за крайни ползватели. Изчисляването на разходите обаче е трябвало да се базира на производствените
разходи, като по този начин се обединяват всички продукти. Вносът от Китай се извършват чрез търговци. Преките
продажби за крайни ползватели обикновено включват допълнителни специфични изисквания, както е обяснено в
съображение 61 от регламента за временните мерки. Изчисляване на база на разходите би довело до сравняване на
различни видове сделки и продукти помежду им. Следователно обратно на това, което се твърди, вземането
предвид на равнището на търговия е довело до по-ниски маржове на вредата, тъй като свързаните с високи
разходи директни продажби на крайни ползватели не са били включени в изчислението.

(77)

Жалбоподателят оспори изключването на директните продажби на крайни ползватели в съображение 61 от
регламента за временните мерки. Той заяви, че въпреки че продажбите на китайските продукти наистина се
извършват чрез дистрибутори, тези продажби включват и пригодени за нуждите на клиентите продукти и
продукти с висока стойност. Според жалбоподателя следователно няма причина за изключването на директните
продажби за крайни ползватели от сравнението.

(78)

Комисията отбелязва, че както промишлеността на Съюза, така и китайските износители продават предимно чрез
търговци. Поради тази причина тя прецени, че сравнението на цените на същото равнище на търговия, описано в
съображения 60 и 61 от регламента за временните мерки, е най-точната налична методология за сравнение на
цените на вноса от Китай с повечето подобни сделки при продажбите на Съюза.

12.5.2017 г.
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Въз основа на изложеното по-горе заключенията, изложени в съображения от 60 и 62 от регламента за
временните мерки, бяха потвърдени.
3. Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

(80)

В съображения 8 и 107 от регламента за временните мерки, Комисията подчерта високите разходи на един от
включените в извадката производители от Съюза. Това бе проучено допълнително след налагането на временните
мерки.

(81)

На първо място, влиянието на извънредните отписвания на един производител от Съюза не бе взето под внимание
при изчисляването на рентабилността от продажбите на Съюза. Извънредните отписвания в годишните отчети са
били свързани със загуба на стойността на някои активи вследствие на спада в продажбите за сектора на производ
ството на нефт и газ извън Съюза. В периода 2014 — 2015 г. за групата те са възлизали общо на около
1 400 милиона евро. Част от отписванията са оказали въздействие върху стойността на производствените активи за
разглеждания продукт в Европа и са били вписани като производствени разходи. В резултат на тези отписвания
загубите от продажбите на Съюза са изглеждали още по-големи, отколкото биха били при обикновена структура
на разходите по продажбите в Съюза. Следователно тази амортизация не бе включена в разходите по продажбите в
Съюза. Вследствие на това средните разходи по продажбите на Съюза бяха намалени с 60—80 EUR/тон през
2014 и 2015 г.

(82)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител поиска разяснения
относно това дали Комисията е разследвала амортизацията на четиримата включени в извадката производители от
Съюза и как амортизацията е била разпределена по видове на продукта.

(83)

Комисията поясни, че нормалната амортизация на четиримата включени в извадката производители от Съюза е
била взета предвид. В случаите, когато активите са използвани, за да се произвеждат и други продукти, различни
от разглеждания продукт, като разход за разглеждания продукт е взета предвид само тази част от общия размер на
амортизацията, която съответства на дела на обема на разглеждания продукт. Корекцията, пояснена в
съображение 81, не променя въздействието на нормалната амортизация. Тя засяга само извънредните отписвания
на един производител от Съюза през 2014 и 2015 г.

(84)

На второ място, постоянните разходи, свързани с неизползвания резервен капацитет на посочения включен в
извадката производители от Съюза, не бяха взети предвид при изчислението на рентабилността на продажбите на
Съюза. От 2012 до 2015 г. той е изгубил значителна част от 20 — 40 % от продажбите си (предназначени
основно за износ). Капацитетът му не е бил намален, за да отрази тези загуби, а е останал стабилен, в готовност да
бъде използван, когато търсенето бъде възобновено. Следователно разходите по този резервен капацитет не бяха
включени в разходите по продажбите в Съюза.

(85)

Комисията проучи дали има основания да приложи същите корекции по отношение и на останалите включени в
извадката производители от Съюза. Тя установи, че другите производители от Съюза също са отбелязали
намаление на експортните продажби, макар и в по-малка степен, като същевременно са запазили капацитета си
стабилен. С цел постигане на съгласуваност Комисията приложи същите корекции по отношение на разходите на
всички включени в извадката производители от Съюза, което оказа съвсем слабо отражение (ненадвишаващо
0,5 процентни пункта от маржа на вредата).

(86)

Вследствие на това средните разходи по продажбите на Съюза бяха намалени с 30 — 100 EUR/тон през 2014 и
2015 г.

(87)

След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител поиска повече
информация относно корекциите на разходите, тяхното разпределение и отражението на корекциите. На второ
място, той заяви, че публикуваните финансови отчети на един включен в извадката производител от Съюза
показват финансови резултати, различни от разходите и рентабилността, отчетени при разгласяването на оконча
телните заключения.

(88)

Що се отнася до разгласяването на корекцията на разходите Комисията посочи, че общото въздействие на
корекцията на разходите за 2014 и 2015 г. бе разкрито в съображение 86. Комисията поясни, че при корекцията
на разходите са взети предвид всички постоянни разходи, включително режийните разходи, косвените разходи за
труд, амортизацията и разходите за продажба и общите и административните разходи. Поради чувствителния в
търговско отношение характер на данните за разходите на отделните производители от Съюза, Комисията не бе в
състояние да направи подробна разбивка на разходите. Вместо това Комисията разгласи въздействието под формата
на диапазон. По отношение на второто твърдение Комисията отбелязва, че публикуваните финансови отчети се
отнасят до резултатите на цялата група и за всички продукти. От друга страна констатациите от разследването се
отнасят конкретно до продажбите на разглеждания продукт в Съюза. Данните за разходите и рентабилността от
двата източника следователно се различават, тъй като не се отнасят до един и същ обхват на дейността.

(89)

Корекциите намаляват дела на режийните разходи, свързани с продажбите на Съюза, и следователно намаляват
загубите от продажбите в Съюза през 2014 и 2015 г.
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В резултат на корекциите на разходите Комисията преразгледа констатациите, изложени в съображение 79 от
регламента за временните мерки, както следва.
През същия период разходите на промишлеността на Съюза са останали относително стабилни, когато въздей
ствието на извънредните разходи и резервния капацитет е било премахнато. Стабилните разходи в съчетание с
понижението на продажните цени са довели до това, че от 2013 г. насам промишлеността е бележела загуби.

Средна единична продажна цена в
Съюза за несвързани клиенти
Индекс (2012 г. = 100)
Разходи за единица продукция на
продадените стоки (EUR/тон)
Индекс (2012 г. = 100)
Разходи за единица продукция на
продадените стоки (EUR/тон) след
корекция на разходите
Индекс (2012 г. = 100)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РП (2015 г.)

1 839

1 679

1 773

1 584

100

91

96

86

1 733

1 713

1 942

1 873

100

99

112

108

1 733

1 713

1 830

1 704

100

99

106

98

Източник: отговори на въпросника.

(91)

Освен това Комисията преразгледа констатациите, изложени в съображение 80 от регламента за временните мерки,
както следва:
По време на разглеждания период паричният поток, инвестициите, възвръщаемостта на инвестициите и
способността за привличане на капитал на производителите на Съюза са следвали посочените по-долу тенденции:
2012 г.

2013 г.

2014 г.

РП (2015 г.)

Рентабилност на продажбите в Съ
юза за несвързани клиенти (процент
от оборота на продажбите)

+ 5,7

– 2,0

– 9,5

– 18,3

Рентабилност на продажбите в Съ
юза за несвързани клиенти (процент
от оборота на продажбите) след ко
рекция на разходите

+ 5,7

– 2,0

– 3,2

– 7,6

Паричен поток (EUR)

9 480 887

8 224 523

14 894

3 814 661

Инвестиции (EUR)

2 522 406

5 241 449

2 642 167

2 465 992

Индекс (2012 г. = 100)

100

208

105

98

Възвръщаемост на инвестициите (%)

16,6

– 6,2

– 27,7

– 53,6

Източник: отговори на въпросника.

(92)

На последно място, Комисията преразгледа констатациите, изложени в съображение 88 от регламента за
временните мерки, както следва:
Както бе посочено по-горе, през разглеждания период производството на промишлеността на Съюза и в резултат
на това — заетостта, са намалели. Промишлеността на Съюза е изгубила обем на продажбите и пазарен дял, а
вносът от Китай е подбивал цените на Съюза, като по този начин е оказвал натиск върху тях. В резултат на това
продажните цени са се понижили. Най-важното е, че промишлеността е започнала да бележи загуби: през
разглеждания период рентабилността се е влошила, като е достигнала най-ниски стойности през РП.
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(93)

След разгласяването на временните заключения жалбоподателят поиска допълнителни разяснения относно
определянето на показателите за вреда в ситуации, при които една и съща производствена линия може да се
използва също за производството на тръби с по-малък диаметър, както е посочено в съображения от 68 до 70 от
регламента за временните мерки.

(94)

Комисията поясни, че използването на капацитета е установено на базата на използването на общия капацитет за
всички продукти на същите производствени линии. За всички останали показатели за вреда под внимание е взет
само разглежданият продукт.

(95)

Жалбоподателят заяви, че въздействието на дъмпинга, оценено в съображение 76 от регламента за временните
мерки, следва да се разглежда като значително. Той също така поиска разяснение относно направеното преди това
в съображение 77 от регламента за временните мерки заключение, че не е установено наличие на дъмпинг.

(96)

Комисията поясни, че с оглед на високите дъмпингови маржове и значителния обем и пазарен дял и значително
по-ниските цени на вноса от Китай, размерът на дъмпинговия марж е от такова естество, че представлява фактор за
вреда, който оказва отражение върху промишлеността на Съюза по смисъла на член 3, параграф 5 от основния
регламент. Комисията доуточни, че съображение 77 от регламента за временните мерки се отнася до факта, че
досега Комисията не е правила констатация за наличие на дъмпинг по отношение на разглеждания продукт по
време на разглеждания период. Предишното разследване бе започнато през 2013 г. и впоследствие бе прекратено,
без да се стигне до заключението, че през разследвания период или преди това е бил налице дъмпинг.

(97)

След разгласяването на временните заключения един китайски производител износител оспори констатациите в
съображение 79 от регламента за временните мерки, и по-специално защо средните разходи за продадените стоки
са се увеличили с 8 % през разглеждания период и в случай че това повишение се е дължало само на един
производител от Съюза, дали това се е отразило на вредата за цялата промишленост на Съюза.

(98)

Комисията отбеляза, че вследствие на корекциите на разходите, обяснени в съображения 81 и 84, средните
разходи за продадените стоки са останали до голяма степен стабилни по време на разглеждания период. В същото
време средните цени на продажбите в Съюза са намалели с 14 %, както е показано в съображения 78 и 79 от
регламента за временните мерки. Това е довело до загуби за промишлеността на Съюза от 2013 г. насам.
Следователно трябва да се заключи, че промишлеността на Съюза като цяло е понесла вреда в резултат на спад в
продажните цени.

(99)

Сдружението на китайските производители износители поиска допълнителни разяснения относно разходите за
труд в съображение 87 от регламента за временните мерки и относно въздействието на режийните разходи върху
резултатите на промишлеността на Съюза.

(100) Комисията поясни, че общият брой на заетите лица е намалял с 13 % по време на разглеждания период, както е
посочено в съображение 75 от регламента за временните мерки, а средните разходи за труд на наето лице са
намалели с 8 %, както е посочено в съображение 87 от регламента за временните мерки. Това намаление на
средните разходи за труд на наето лице се дължи отчасти на намаляване на заплатите и отчасти на спада в броя на
отработените часове. По-малкият брой отработени часове на наето лице също е отразен в средната продукция на
всяко наето лице, която е намаляла с 13 %, както е показано в съображение 75 от регламента за временните
мерки. В резултат на това общото отражение на разходите за труд на тон е останало като цяло стабилно по време
на разглеждания период, така че не може да се счита, че е било основен фактор за вреда.
(101) Поради липсата на други коментари относно икономическото състояние на промишлеността на Съюза и след
промените в съображения 79, 80 и 88 останалите заключения, формулирани в съображения от 63 до 89 от
регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

Е. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

1. Въздействие на дъмпинговия внос
(102) След разгласяването на временните заключения сдружението на китайските производители износители отбеляза, че
съгласно съображение 56 от регламента за временните мерки цените на китайския внос в Съюза са достигнали
най-високата си стойност през 2014 г., докато развитието на показателите за вреда на промишлеността на Съюза
през същата година не са били пряко свързани с тенденциите на вноса от Китай.
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(103) Сдружението на китайските производители износители оспори и констатациите в съображение 94 от регламента за
временните мерки. То оспори наличието на причинно-следствена връзка между вноса от Китай и загубите,
понесени от промишлеността на Съюза. На първо място, то заяви, че затрудненията на промишлеността на Съюза
са започнали доста преди 2013 г., както се вижда от предходната жалба във връзка с дъмпинга, подадена през
2012 г. Второ, увеличението на вноса от Китай не може да се приеме за значително. Трето, въздействието на
понижението на вноса от Китай през 2013 г. не е било обяснено. Четвърто, анализът на вредата не следва да се
съсредоточава върху една конкретна година. Пето, цените на промишлеността на Съюза са отбелязали
положително развитие през 2014 г. въпреки нарастването на вноса от Китай. Като цяло тя заяви, че загубите на
промишлеността на Съюза са варирали твърде много, за да съществува връзка с обема на вноса от Китай.
Следователно вредата, понесена от промишлеността на Съюза, следва да е била причинена от други фактори,
различни от вноса от Китай.

(104) Сдружението на китайските производители износители също така заяви, че анализът на вредата е трябвало да бъде
извършен поотделно за всеки един от трите сектора в обхвата на продукта (производство на нефт и газ,
производство на електроенергия и машиностроене/строителство). В противен случай разликите между продуктите и
цените не позволяват правилно сравнение. По-конкретно вносът от Китай е използван предимно в сектора на
машиностроенето/строителството, докато продукцията на Съюза е използвана в сравнително по-голяма степен в
сектора на производството на електроенергия и на нефт и газ.

(105) Един китайски производител износител заяви, че според статистическите данни за търговията средните цени на
вноса от Китай са останали стабилни по време на разглеждания период. Поради това подбиването на цените от
страна на вноса от Китай не може да е било причина за намаляването на обема на продажбите на промишлеността
на Съюза.

(106) Същият производител износител също така оспори цените на вноса от Китай и от други държави в
съображение 105 от регламента за временните мерки. Той посочи, че ниските средни цени на вноса от Китай не
отразяват по-високите цени на включените в извадката китайски производители износители.

(107) Комисията се съгласи, че при всички показатели за вреда не се наблюдава корелация с развитието на вноса от
Китай по години. Оказаното въздействие обаче е изместено с една година, тъй като цените и търговските
отношения са се приспособили към засилената нелоялна конкуренция. Тъй като вносът от Китай се извършва чрез
търговци, разследването на несвързаните вносители показа, че е налице значително разминаване във времето между
момента на поръчване на продуктите от Китай и тяхното доставяне на крайния потребител в резултат на времето,
необходимо за производството, транспорта, съхранението на равнището на търговеца и окончателната доставка.
Следователно цялостното въздействие на вноса на ниски цени може да се прецени едва като се вземе предвид
целият разглеждан период. Нито една от страните не оспори констатациите, изложени в съображение 62 от
регламента за временните мерки, че вносът от КНР е влязъл на пазара на Съюза на цени, които значително са
подбивали цените на Съюза. Не се оспорва и фактът, че вносът от Китай е нараснал в абсолютно изражение през
разглеждания период в контекста на намаляващо потребление в Съюза, което е довело до още по-голямо
увеличение в относително изражение.

(108) Що се отнася до отделните сектори, Комисията посочва, че разликите между видовете на продукта са отразени в
контролния номер на продукта (КНП), което гарантира, че само сравними продукти се сравняват едни с други.
Ключовите характеристики на отделните сектори се разграничават по КНП: легирани и високолегирани стомани
(производство на електроенергия), нелегирани стомани (строителство) и специфични категории на продукта —
безшевни тръби, безшевни обсадни и други тръби и сондажни тръби (производство на нефт и газ). Освен това,
както е обяснено в съображение 25, дори ако за всеки сектор бяха определени отделни маржове на вредата,
общият размер на дължимото мито за даден продуктов асортимент би останал същият.

(109) Що се отнася до статистическите данни за търговията, Комисията отбелязва, че те не отчитат продуктовия
асортимент, както е обяснено в съображение 58 от регламента за временните мерки. Следователно средните цени
могат да представляват различни продукти през различни години. За разлика от това подбиването на цените,
изчислено между 15,1 и 30,2 % в съображение 62 от регламента за временните мерки, бе установено чрез
сравнение на цените на същите видове на продукта, а не на общите средни стойности. Това означава, че
различните продуктови асортименти на включените в извадката китайски производители износители са взети
предвид при определянето на техните индивидуални маржове на вредата.

(110) Поради това заключенията в съображения 91 — 95 от регламента за временните мерки бяха потвърдени.
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2. Въздействие на други фактори
(111) В съответствие със съображение 114 от регламента за временните мерки Комисията разгледа допълнително
причините, довели до значителен спад в рентабилността на промишлеността на Съюза.

Равнище на износа на промишлеността на Съюза
(112) Както бе поискано в съображение 98 от регламента за временните мерки, жалбоподателят предостави данни,
показващи, че световното потребление на безшевни тръби е намаляло с повече от 10 % по време на разглеждания
период. Най-висок спад е отбелязан в регионите — производители на нефт, поради спиране на сондажите за нефт
и газ в резултат на ниските цени на нефта. За сметка на това секторите на производството на електроенергия и на
машиностроенето не са били пряко засегнати от трудностите в сектора на производството на нефт и газ, макар и да
им е оказано косвено въздействие. Според промишлеността на Съюза при липса на търсене от страна на сектора на
производството на нефт и газ производителите са се опитали да продават на други сектори, което е довело до
увеличаване на конкурентния натиск и в други сектори.
(113) След разгласяването на временните заключения китайските производителите износители и тяхното сдружение
поискаха, в допълнение към процентите, посочени в съображение 96 от регламента за временните мерки, данните
за износа на промишлеността на Съюза. Те също така заявиха, че слабата експортна дейност, по-специално в
сектора на производството на нефт и газ, е била причината за вредата, понесена от промишлеността на Съюза. Те
заявиха, че спадът в продажбите е оказал по-голямо отражение, отколкото слабото увеличение на вноса от Китай в
Съюза. Те изтъкнаха, че причината за спада в продажбите на промишлеността на Съюза е намалението на произво
дителността в резултат на по-малките обеми на производството.
(114) Комисията предоставя по-долу поисканата информация за обема на износа:

Износ на промишлеността на Съюза
(в тонове)
Индекс (2012 г. = 100)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РП (2015 г.)

188 730

194 744

192 027

130 367

100

103

102

69

(115) Както е видно, през разглеждания период износът на промишлеността на Съюза е намалял с 31 %. Следователно
този спад на износа е бил по-голям от спада на потреблението в световен мащаб. Както е посочено в
съображение 96 от регламента за временните мерки, продажбите на Съюза също са се понижили по време на
разглеждания период, в резултат на което делът на вноса е останал висок — 56 % от всички продажби през РП.
Останалите констатации, изложени в съображения 96 и 97 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.
(116) Комисията стигна до заключението, че спадът в продажбите за износ е оказал отрицателно въздействие върху
финансовото състояние на промишлеността на Съюза и е допринесъл за вредата. Спадът в обема на продажбите е
довел до по-слабо използване на капацитета и по този начин е увеличил тежестта на режийните разходи за всички
продажби, включително и за продажбите в Съюза. Следователно слабата експортна дейност е била фактор, който е
допринесъл за вредата, понесена от промишлеността на Съюза, като е повишила разходите за продажбите в Съюза.
В резултат на корекциите, приложени по отношение на разходите на производителите от Съюза, посочени в
съображения 81 и 84, въздействието на тази причина като цяло не е било взето предвид при изчислението на
маржа на вредата. Ако в резултат на корекциите това въздействие не е било напълно отстранено, евентуалното
оставащо въздействие върху равнището на маржа на вредата би било съвсем слабо.
(117) Равнището на експортната дейност не може да обясни вредата, причинена вследствие на увеличението на вноса от
Китай на цени, които подбиват цените на промишлеността на Съюза и в резултат на това упражняват натиск върху
цените на Съюза. При липсата на дъмпингов внос производителите от Съюза биха могли да продават продуктите
си на пазара на Съюза на невредоносни цени. Поради това равнището на експортната дейност не нарушава
причинно-следствената връзка между вноса от Китай и съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза.

Продажби за свързани страни
(118) Поради липсата на коментари заключенията, изложени в съображения 99 и 100 от регламента за временните
мерки, бяха потвърдени.
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Внос от трети държави и спад в потреблението вследствие на кризата в нефтения и газовия сектор
(119) След разгласяването на временните заключения един китайски производител износител изтъкна, че увеличението
на вноса от Китай през разглеждания период е било 3 344 тона. В същото време потреблението на Съюза е
намаляло с 18 212 тона, а вносът от други държави се е увеличил с 9 711 тона, от които вносът от Япония — с
3 535 тона. Той посочи, че всички тези фактори са имали по-голямо отражение, отколкото увеличението на вноса
от Китай.
(120) Комисията се съгласи, че намаляването на потреблението и нарастването на вноса от други държави може да е
допринесло за вредата, понесена от промишлеността на Съюза посредством намаляване на обема на продажбите на
промишлеността на Съюза.
(121) Тези фактори обаче не могат да обяснят увеличението на вноса от Китай на цени, които подбиват цените на
промишлеността на Съюза. Вносът от Китай е нараснал в контекст на намаляващо потребление в Съюза. Поспециално, както е посочено в съображения от 101 до 105 от регламента за временните мерки, цените на вноса от
други държави са били по-високи от цените на вноса от Китай, средните им цени са се повишили през
разглеждания период, а пазарният му дял е останал малък. Следователно вносът от трети държави не може да е
бил причина за намалението на продажните цени на Съюза. Следователно вредата, причинена на обема и цените
от вноса от трети държави, ако има такава, би била незначителна. Поради това тези фактори не могат да нарушат
причинно-следствената връзка между вноса от Китай и съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза.
Във всеки случай, доколкото тези фактори са имали повече от незначително въздействие, те са отразени в
корекцията във връзка с неизползвания капацитет в съображения 84 и 85.
(122) След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител оспори статистически
данни за търговията в съображение 105 от регламента за временните мерки, като заяви, че цените на тон на вноса
от държави, различни от Китай и Япония, са били необичайно високи. Китайският производител износител заяви,
че причината за това е, че декларираното количество на вноса е било под действителния размер и е довело до
високи средни цени. В резултат на това той заяви, че констатациите за причинно-следствената връзка не са целесъ
образни, тъй като не вземат предвид по-големия обем и по-ниските цени на вноса от трети държави, за които той
твърди.
(123) Комисията поясни, че данните в съображение 105 от регламента за временните мерки, се основава на обществено
достъпни данни на Евростат. Комисията допълни данните под формата на всеобхватна таблица, в която подробно
се описва и вносът от САЩ, и вносът от всички други държави, различни от Китай, Япония и САЩ. Тя коригира
и техническите грешки, открити след разгласяването на окончателните заключения. Поради това констатациите в
съображение 105 от регламента за временните мерки бяха преразгледани, както следва.
Въз основа на изложеното по-горе се прави заключението, че въздействието на този внос не е било от такова
естество, че да наруши причинно-следствената връзка между китайския внос и вредата, понесена от промишле
ността на Съюза.

Държава

Китай

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РП (2015 г.)

39 195

35 337

41 590

42 539

Индекс (2012 г. = 100)

100

90

106

109

Пазарен дял от потреблението на
ЕС (%)

22,2

20,6

26,8

26,8

Индекс (2012 г. = 100)

100

93

121

121

Средна цена (EUR/тон)

1 096

1 079

1 037

1 099

Индекс (2012 г. = 100)

100

98

95

100

Обем (тонове)
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Държава

Япония

Общо за всички трети
държави с
изключение на Китай

САЩ

Общо за всички трети
държави, с
изключение на Китай,
Япония и САЩ
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2012 г.

2013 г.

2014 г.

РП (2015 г.)

2 222

8 922

3 690

5 757

Индекс (2012 г. = 100)

100

402

166

259

Пазарен дял от потреблението на
ЕС (%)

1,3

5,2

2,4

3,6

Индекс (2012 г. = 100)

100

414

166

259

Средна цена (EUR/тон)

2 146

1 700

2 779

1 143

Индекс (2012 г. = 100)

100

79

130

53

5 313

16 308

18 387

15 024

Индекс (2012 г. = 100)

100

307

346

283

Пазарен дял от потреблението на
ЕС (%)

3,0

9,5

11,9

9,5

Индекс (2012 г. = 100)

100

316

394

315

Средна цена (EUR/тон)

2 717

2 060

2 889

4 073

Индекс (2012 г. = 100)

100

76

106

150

1 179

2 591

3 867

2 392

Индекс (2012 г. = 100)

100

220

328

203

Пазарен дял от потреблението на
ЕС (%)

0,7

1,5

2,5

1,5

Индекс (2012 г. = 100)

100

227

374

226

Средна цена (EUR/тон)

3 360

2 514

2 695

15 421

Индекс (2012 г. = 100)

100

75

80

459

1 915

4 795

10 830

6 875

Индекс (2012 г. = 100)

100

250

566

359

Пазарен дял от потреблението на
ЕС (%)

1,1

2,8

7,0

4,3

Индекс (2012 г. = 100)

100

258

645

400

Средна цена (EUR/тон)

2 983

2 485

2 996

2 557

Индекс (2012 г. = 100)

100

83

100

86

Обем (тонове)

Обем (тонове)

Обем (тонове)

Обем (тонове)

Източник: Европейска комисия (Евростат).

(124) Статистическите данни за вноса показаха, че по време на РП вносът от САЩ се е осъществявал на особено висока
цена за единица продукция. Цените на вноса от останалите трети държави като цяло са били в съответствие с
цените на Съюза и през този период са останали относително стабилни. По този начин високите средни цени на
вноса са отразявали колебанията на цените на вноса от САЩ. Комисията отбелязва, че не са представени доказа
телства в подкрепа на твърдението, че статистическите данни за вноса са погрешни. Във всеки случай, с оглед на
относително високите цени на вноса от САЩ и през предходните години и неговия малък пазарен дял, дори и да е
имало грешка в статистическите данни за САЩ, както се твърди от китайския производител износител, това не би
променило констатациите в съображение 121, че вносът от трети държави не нарушава причинно-следствената
връзка между вноса от Китай и съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза.
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(125) Поради липсата на други коментари заключенията, изложени в съображения 101 — 106 от регламента за
временните мерки, бяха потвърдени.

Различия в разходите и маржовете на рентабилността в рамките на промишлеността на Съюза
(126) В съответствие със съображения 107 — 110 от регламента за временните мерки Комисията проучи по-подробно
ситуацията на един от производителите от Съюза.
(127) Средните цени на този производител от Съюза са били действително по-високи от тези на останалите произво
дители от Съюза. Това обаче се обяснява с по-широката гама от продукти от тази на другите производители от
Съюза, в т.ч. по-големия дял на по-скъпите продукти от легирани и високолегирани стомани. Производителят от
Съюза продава и съобразени с конкретните нужди продукти пряко на крайни клиенти, вместо на дистрибутори.
Тези продажби обикновено са на по-високи цени.
(128) Производителят от Съюза доказа, че някои китайски производители износители са получили необходимите
сертификати за качество, които са им позволили да осъществяват доставки и за приложения с изключителна
важност в Съюза и по този начин да се конкурират в сегмента на висококачествените продукти в Съюза за същите
проекти като производителя от Съюза, като по този начин са упражнявали ценови натиск върху продажбите му в
Съюза.
(129) През разглеждания период производителят от Съюза е изгубил производствен обем по-бързо от другите произво
дители от Съюза, особено в областта на износа, което е довело до ръст в дела на постоянните разходи.
Наблюдавано бе извънредно обезценяване, което отразява трудностите на пазарите на нефт и газ. И на последно
място, рентабилността на продажбите на Съюза също е била засегната от спада на продажните цени в Съюза.
(130) Въпреки че част от загубите на производителя от Съюза са се дължали на загубата на обем на продажбите и на
последвалото намалено използване на капацитета, Комисията също така установи, че част от неговите финансови
загуби са се дължали на понижаването на цените на пазара на Съюза. Следователно е налице причинно-следствена
връзка между дъмпинговия внос от Китай, подбиването на цените на Съюза и вредата, понесена от производителя
от Съюза. Тази причинно-следствена връзка, влияеща върху продажните цени на Съюза, не е била нарушена от
специфичните разходи на производителя от Съюза през периода 2014 — 2015 г.
(131) Както е обяснено в съображения 81, 84, 85, 90 и 91, бяха направени корекции на разходите на производителя от
Съюза и рентабилността на продажбите на Съюза бе преизчислена. Корекциите до голяма степен неутрализираха
въздействието на експортните продажби и обезценяването, свързани с конкретната ситуация на пазарите на нефт и
газ. Ако в резултат на корекциите на цените това въздействие не е напълно отстранено, евентуалното оставащо
въздействие върху равнището на маржа на вредата би било съвсем слабо. Дори и след корекциите на разходите
рентабилността на производителя от Съюза е продължила да бъде негативно повлияна от подбиването на
продажните му цени в Съюза.

Пренасочване на дейността на промишлеността на Съюза към продукти на по-ниски цени
(132) След разгласяването на окончателните заключения, както е обяснено в съображение 26, един китайски
производител износител, както и сдружението на китайските производители износители заявиха, че трудностите, с
които се е сблъскала промишлеността на Съюза при продажбите в други сектори, различни от сектора на
производството на нефт и газ, са резултат от пазарните сили и не са свързани с вноса от Китай. Те също така
заявиха, че производителите от Съюза са избрали търговска стратегия за преминаване от нефтени и газови
продукти към сектори с по-ниски цени на продуктите, което е породило отрицателните тенденции при рентабил
ността.
(133) Комисията отбелязва, че дъмпинговият внос от Китай е подбивал цените на Съюза в обхвата на продукта като
цяло, а не само в сектора на производство на нефт и газ. Следователно вредата, причинена от вноса от Китай, не е
ограничена до конкретен сектор. При отсъствие на дъмпингов внос, който е подбивал цените в Съюза, промишле
ността на Съюза е щяла да бъде в състояние да получи по-високи цени във всички сектори, независимо от
основния сектор на производителите от Съюза. Дотолкова доколкото преминаването към други сектори е нанесло
вреда, това се е дължало на резултатите от износа и на намаляването на потреблението, които бяха оценени погоре като други потенциални фактори за вреда; в резултат на тази оценка се стигна до заключението, че тези
фактори не биха могли да прекъснат причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от Китай и вредата,
понесена от промишлеността на Съюза. Поради това твърдението бе отхвърлено.
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Кумулативна оценка на останалите фактори, за които е установено, че имат принос за вредата
(134) Комисията стигна до заключението, че другите причини за вредата, както поотделно, така и взети заедно, не
нарушават причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от Китай и вредата, понесена от промишле
ността на Съюза. Това е така, тъй като дъмпинговият внос очевидно е причинил вреда, като е подбивал цените на
Съюза и така е упражнявал натиск върху продажните цени на пазара на Съюза.
(135) За сметка на това останалите причини за вредата не са били свързани с подбиването на продажните цени на Съюза
и тяхното кумулативно въздействие е било ограничено. Вредата, причинена от намаляването на обема на
продажбите, не е била свързана с цените на Съюза и след корекция на разходите, приложена по отношение на
производителите от Съюза, нейното отражение е било преди всичко ограничено. Вносът от трети държави е бил
малък и е осъществяван на високи и нарастващи цени. Следователно той не е довел до понижаване на цените и
неговото въздействие, ако има такова, е било минимално. Специфичната структура на разходите на един
производител от Съюза бе разгледана в светлината на корекция на разходите, в резултат на която оставащото
отражение е било по-скоро незначително.
(136) След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител заяви, че общото
равнище на заплатите и на разходите в Китай е било по-ниско от това в Съюза, което обяснява защо китайските
цени са били по-ниски от цените на Съюза. Той заяви, че подбиването на цените е нормално явление и е
неправилно да се прави сравнение между цените в Съюза и цените на вноса.
(137) Комисията изтъкна, че антидъмпинговите мита се налагат единствено в ситуации, при които цените на експортните
продажби са под нормалната стойност. Следователно доводите, свързани с като цяло по-ниските разходи, не са
уместни.
(138) След разгласяването на окончателните заключения друг китайски производител износител и сдружението на
китайските производители износители оспориха констатациите относно причинно-следствената връзка. Те заявиха,
че вносът от Китай не можа да обясни разликите в рентабилността на промишлеността на Съюза. Те посочиха, че
фактори, различни от вноса от Китай, са причинили вреда на промишлеността на Съюза. Те заявиха, че корекциите
на разходите не могат да заменят анализа на причинно-следствената връзка.
(139) Комисията отбелязва, че корекциите на разходите определят действителните разходи на промишлеността на Съюза,
както е обяснено в съображения 81, 84, 85 и 86. На второ място, Комисията посочва, че аргументите, повдигнати
след разгласяването на окончателните заключения, не оспориха констатацията, че по време на разглеждания
период вносът от Китай се е увеличил в контекст на намаляващо потребление в Съюза. Доводите не оспориха и
констатацията, че вносът от Китай е подбивал цените на промишлеността на Съюза, като по този начин ѝ е
причинявал вреда. Комисията разгледа подробно и останалите фактори, които са допринесли за вредата, понесена
от промишлеността на Съюза, в съображения 111 — 135. Кумулативният анализ на останалите фактори в
съображения 134 и 135 показа, че взети поотделно и в комбинация, те не нарушават причинно-следствената
връзка между подбиващия цените дъмпингов внос от Китай и вредата, понесена от промишлеността на ЕС, и че
вредата, която се дължи на други фактори, не е била приписана на дъмпинговия внос. Затова твърденията бяха
отхвърлени.
(140) Поради това дори след като беше оценен кумулативният ефект от другите фактори, които евентуално са
допринесли за вредата, причинно-следствената връзка между дъмпинга и вредата не беше прекъсната. Поради това
заключенията, установени в съображение 115 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

Ж. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

(141) След разгласяването на временните заключения един китайски производител износител изрази несъгласие със
заключенията, изложени в съображение 124 от регламента за временните мерки, според които са налице няколко
алтернативни източници на снабдяване. Твърдението обаче не бе обосновано. Констатациите от разследването
сочат, че повечето от несвързаните вносители вече купуват от други източници.
(142) Твърдението бе отхвърлено и заключенията, направени в съображения 116 — 132 от регламента за временните
мерки, бяха потвърдени.
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З. ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

1. Равнище на отстраняване на вредата (марж на вредата)
(143) След разгласяването на временните заключения един китайски производител износител заяви, че целевата печалба
от 5,7 %, използвана, за да се определи равнището на отстраняване на вредата, както е посочено в
съображение 137 от регламента за временните мерки, не е постигната в нормални условия на конкуренция.
Твърдението обаче не бе подкрепено с доказателства и в него не се уточняват методът или размерът на печалбата,
които би следвало да бъдат използвани. Поради това твърдението бе отхвърлено.
(144) Жалбоподателят заяви, че подходящото равнище на целевата печалба следва да бъде + 15 %, тъй като вносът от
Китай вече е бил налице през 2012 г. В подкрепа на това равнище той предложи да се използват данните за
печалбата от годините преди 2012 г.
(145) Комисията отбелязва, че методът за временно определяне на целевата печалба въз основа на информацията за
2012 г. бе предложен в жалбата и че равнището се основава на проверени данни от производителите от Съюза.
Производителите от Съюза не са предоставили данни за печалбата за годините преди 2012 г., които да е можело
да бъдат проверени. Поради това твърдението бе отхвърлено и заключенията, изложени в съображения 134 — 137
от регламента за временните мерки, бяха потвърдени по отношение на метода за определяне на целевата печалба
въз основа на 2012 г.
(146) По време на етапа на временните мерки, средната рентабилност до голяма степен е била определена от продуктите
на високи цени, тъй като изчисленията са се основавали на стойностите на продажбите. Въпреки това по-голяма
част от продажбите в Съюза и от вноса от Китай са представлявали продукти за широкото потребление на ниски
цени. Следователно методът, основан на стойностите на продажбите, надценява значението на продуктите на
високи цени в сравнение с действителния им дял на пазара на Съюза. Поради тези причини за целите на изчисля
ването на равнището на отстраняване на вредата тежестта на производителите от Съюза е определена, така че да
съответства на техния дял в обема на продажбите, а не на стойността на продажбите.
(147) Среднопретеглената рентабилност е, както следва:

Средна рентабилност на промишле
ността на Съюза, претеглена спрямо
обема на продажбите в Съюза (%)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

РП (2015 г.)

+ 4,7

– 0,9

– 4,0

– 3,9

(148) Следователно печалбата за 2012 г. се променя от + 5,7 % на + 4,7 %. Поради това целевата печалба бе определена
на 4,7 %.
(149) Среднопретеглената рентабилност на промишлеността на Съюза през РП и целевата печалба са използвани за
изчисляването на невредоносните цени в съответствие със съображения 139 и 140 от регламента за временните
мерки.
(150) След разгласяването на окончателните заключения един китайски производител износител оспори изчисляването
на целевата цена за единица продукция. Той заяви, че целевата цена за единица продукция следва да бъде с 4,7 %
по-висока от продажните цени на Съюза, докато при разгласяването на окончателните заключения разликата
между двете цени бе 9 %.
(151) Комисията поясни, че разликата между продажната цена на Съюза и целевата цена за единица продукция се
състои от средната загуба (– 3,9 %) и целевата печалба (+ 4,7 %). Тези проценти се изчисляват въз основа на
продажните цени на Съюза, както е обяснено в съображение 139 от регламента за временните мерки. Същите
суми доведоха до разлика от 9 %, когато са изразени като процент от CIF стойността на вноса.
(152) След разгласяването на окончателните заключения втори китайски производител износител се позова на публику
ваните годишни отчети на един включен в извадката производител от Съюза и заяви, че през 2014 г. произво
дителят от Съюза е бил рентабилен и въпреки че през 2015 г. е отбелязал загуби, може да бъде счетен за
рентабилен, ако разходите са били коригирани чрез премахване на загубата на стойност на активите, намаляване
на разходите за продадени стоки в съответствие с продажбите и понижаване на разходите по продажбите и общите
и административните разходи в съответствие с продажбите. Въз основа на това китайският производител износител
заяви, че промишлеността на Съюза е била рентабилна през периода 2013 — 2015 г. и по тази причина при
изчисляването на маржа на вредата не следва да се включва никаква целева печалба, нито да се вземат предвид
загубите на промишлеността на Съюза.
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(153) Комисията отбелязва, че финансовите резултати в годишните отчети се отнасят до резултатите на цялата група и за
всички продукти, докато констатациите от разследването засягат конкретно продажбите на разглеждания продукт
в Съюза. Следователно рентабилността на продажбите на разглеждания продукт в Съюза не би могла да бъде
изчислена въз основа на публикуваните счетоводни отчети, тъй като те не се отнасят до един и същ обхват на
дейността.
(154) Коментарите относно метода за установяване на равнището на отстраняване на вреда бяха разгледани в
съображения 75 — 78. Поради липсата на други коментари заключенията, изложени в съображения 138 — 141
от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.
2. Окончателни мерки
(155) Предвид направените заключения относно дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза и
в съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент следва да бъдат наложени окончателни антидъмпингови
мерки върху вноса на разглеждания продукт в съответствие с правилото за по-малкото мито, предвидено в член 7,
параграф 2 от основния регламент. Комисията направи сравнение между маржовете на вредата и дъмпинговите
маржове. Размерът на митата следва да бъде определен на равнището на по-ниския от двата маржа.
(156) Въз основа на изложеното по-горе ставките на окончателното антидъмпингово мито, изразени като процент от
цената CIF на граница на Съюза, без платено мито, следва да бъдат, както следва:

Марж на вредата (%)

Дъмпингов марж (%)

Ставка на окончател
ното антидъмпингово
мито (%)

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

29,2

45,4

29,2

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

54,9

103,8

54,9

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

44,6

39,9

39,9

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

48,2

92,9

48,2

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co.,
Ltd.

41,4

52,3

41,4

Други оказали съдействие производители

45,6

73,6

45,6

Всички други производители

54,9

103,8

54,9

Дружество

(157) Индивидуалните ставки на антидъмпинговите мита за дружествата, посочени в настоящия регламент, са установени
въз основа на констатациите от настоящото разследване. Поради това те отразяват положението по отношение на
тези дружества, установено по време на разследването. Тези ставки се прилагат изключително за вноса на
разглеждания продукт с произход от засегнатата държава, произведен от посочените правни субекти. Вносът на
разглеждания продукт, произведен от всяко друго дружество, което не е изрично посочено в постановителната част
на настоящия регламент, включително от субекти, свързани с изрично посочените, следва да се облага със ставката,
приложима за „всички други дружества“. За тях не следва да се прилагат индивидуалните ставки на антидъмпин
говите мита.
(158) Дадено дружество може да поиска прилагането на тези индивидуални ставки на антидъмпинговото мито, ако
впоследствие промени наименованието на своето предприятие. Искането трябва да бъде адресирано до
Комисията (1). То трябва да съдържа цялата съответна информация, която позволява да се докаже, че промяната не
засяга правото на дружеството да се ползва от приложимата за него митническа ставка. Ако промяната на наимено
ванието на дружеството не засяга правото му да се ползва от приложимата за него ставка на митото, в Официален
вестник на Европейския съюз се публикува известие, с което се съобщава за промяната на наименованието.
(159) С цел минимизиране на риска от заобикаляне на митото поради разлики в ставките, са необходими специални
мерки, с които да се гарантира прилагането на индивидуалните антидъмпингови мита. Дружествата с
индивидуални антидъмпингови мита трябва да представят на митническите органи на държавите членки валидна
търговска фактура. Фактурата трябва да отговаря на изискванията, определени в член 1, параграф 3 от настоящия
регламент. Вносът, който не е придружен от такава фактура, следва да се облага с антидъмпинговото мито,
приложимо за всички други дружества.
(1) European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Belgium.
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(160) За да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговите мита, антидъмпинговата ставка за всички други
дружества следва да се прилага не само за производителите износители, неоказали съдействие в настоящото
разследване, но и за производителите, които не са осъществявали износ за Съюза през разследвания период.

3. Окончателно събиране на временните мита
(161) С оглед на установените дъмпингови маржове и предвид равнището на вредата, причинена на промишлеността на
Съюза, сумите, обезпечени чрез временното антидъмпингово мито, наложено с регламента за временните мерки,
следва да бъдат окончателно събрани до размера на сумата на окончателните мита.
(162) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно
член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
1.
Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо (с изключение
на тези от чугун) или от стомана (с изключение на тези от неръждаема стомана), с кръгло напречно сечение и с външен
диаметър, превишаващ 406,4 mm, класирани понастоящем в кодове по КН 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 и
7304 59 99 (код по ТАРИК 7304 29 90 90) и с произход от Китайската народна република.
2.
Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко границата на Съюза преди
обмитяване, за продукта, описан в параграф 1 и произведен от посочените по-долу дружества, е следната:
Ставка на окончателното анти
дъмпингово мито (%)

ТАРИК допълнителен код

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

29,2

C171

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

54,9

C172

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

39,9

C173

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

48,2

C174

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd.

41,4

C204

Дружества, посочени в приложението

45,6

C998

Всички други производители

54,9

C999

Дружество

3.
Индивидуалните митнически ставки, определени за дружествата, посочени в параграф 2, се прилагат при
представяне пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, върху която фигурира
декларация с дата и подпис на служител на издалия фактурата субект, който служител посочва името и длъжността си,
като текстът на декларацията се съставя по следния образец: „Аз, долуподписаният, удостоверявам, че (обемът от)
(разглеждания(т) продукт), продаден за износ в Европейския съюз, обхванат от настоящата фактура, е произведен от
(наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в [засегнатата държава]. Декларирам, че предоста
вената във фактурата информация е пълна и вярна.“ Ако не бъде представена такава фактура, се прилага ставката,
приложима за всички други дружества. Това изискване не се прилага за митата, обезпечение чрез временните антидъм
пингови мита съгласно Регламент (ЕС) 2016/1977.
4.

Освен когато е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби в областта на митата.
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Член 2
Когато производител износител от Китай представи на Комисията задоволителни доказателства относно това, че:
i)

не е изнасял стоките, описани в член 1, параграф 1 и с произход от Китай, през разследвания период (1 януари —
31 декември 2015 г.),

ii) не е свързан с износител или производител, който е обект на мерките, наложени с настоящия регламент, както и
iii) действително е изнасял разглеждания продукт или е поел неотменимо договорно задължение да изнесе значително
количество за Съюза след края на разследвания период,
член 1, параграф 2 може да бъде изменен, като в списъка в приложението се добави нов производител износител.
Член 3
Сумите, обезпечени чрез временните антидъмпингови мита в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1977, се събират
окончателно. Обезпечените суми, които превишават размера на ставките на окончателното антидъмпингово мито, се
освобождават.
Член 4
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 11 май 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ

Оказали съдействие производители износители от Китайската народна република, които не са включени в извадката:
Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.

C998

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

C998

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

C998

Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd.

C998

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

C998

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/805 НА КОМИСИЯТА
от 11 май 2017 година
за подновяване на одобрението на активното вещество флазасулфурон в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на
продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение
(ЕС) № 540/2011 на Комисията
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно
пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на
Съвета (1), и по-специално член 20, параграф 1 от него,
като има предвид, че:
(1)

С Директива 2004/30/ЕО на Комисията (2) флазасулфурон беше включен като активно вещество в приложение I
към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно
Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са посочени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Срокът на одобрението на активното вещество флазасулфурон, включено в част А от приложението към Регламент
за изпълнение (ЕС) № 540/2011, изтича на 31 януари 2018 г.

(4)

В съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (5) и в предвидения в същия
член срок бе подадено заявление за подновяване на одобрението на флазасулфурон.

(5)

Заявителят представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 844/2012. Според докладващата държава членка заявлението е пълно.

(6)

Докладващата държава членка подготви доклад за оценка във връзка с подновяването, като се консултира със
съдокладващата държава членка, и на 14 август 2015 г. го представи на Европейския орган по безопасност на
храните („Органът“) и на Комисията.

(7)

Органът изпрати доклада за оценка във връзка с подновяването до заявителя и до държавите членки за коментар и
препрати на Комисията получените коментари. Освен това Органът направи обществено достъпно допълнителното
обобщено досие.

(8)

На 10 август 2016 г. (6) Органът предаде на Комисията заключението си за това дали може да се очаква
флазасулфурон да отговаря на критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.
На 6 октомври 2016 г. Комисията представи доклада във връзка с подновяването на одобрението на
флазасулфурон пред Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите.

(1) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(2) Директива 2004/30/ЕО на Комисията от 10 март 2004 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно включване в
нея на бензоена киселина, флазасулфурон и пираклостробин като активни вещества (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 50).
(3) Директива 91/414/ЕИО от 15 юли 1991 г. на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230,
19.8.1991 г., стр. 1).
(4) Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).
(5) Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за
изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на
Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).
(6) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016; 14(9):4575, 24 стр., достъпен на следния интернет адрес: www.efsa.europa.eu.
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(9)

Бе установено, че критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени
по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна
защита, съдържащ флазасулфурон. Поради това е целесъобразно одобрението на флазасулфурон да бъде подновено.

(10)

Оценката на риска във връзка с подновяването на одобрението за флазасулфурон се основава на ограничен брой
представителни видове употреба, но това не ограничава видовете употреба, за които могат да бъдат разрешени
продуктите за растителна защита, съдържащи флазасулфурон. Поради това е целесъобразно ограничението за
употреба само като хербицид да отпадне.

(11)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент
и предвид съвременните научно-технически познания обаче е необходимо да бъдат включени определени условия
и ограничения. В конкретния случай е целесъобразно да се изиска допълнителна потвърждаваща информация.

(12)

В съответствие с член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 13, параграф 4 от него
приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(13)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2016 на Комисията (1) срокът на одобрението на флазасулфурон бе удължен
до 31 януари 2018 г., за да се даде възможност процедурата по подновяване да приключи, преди срокът на
одобрението да изтече. Като се има предвид обаче, че решението за подновяване на одобрението бе взето преди
този удължен срок, настоящият регламент следва да се прилага от 1 август 2017 г.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Подновяване на одобрението на активното вещество
Одобрението на активното вещество флазасулфурон, посочено в приложение I, се подновява при предвидените в същото
приложение условия.

Член 2
Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011
Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия
регламент.

Член 3
Влизане в сила и прилагане
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
Той се прилага от 1 август 2017 г.
(1) Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2016 на Комисията от 17 ноември 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества ацетамиприд, бензоена киселина,
флазасулфурон, мекопроп-P, мепанипирим, мезосулфурон, пропинеб, пропоксикарбазон, пропизамид, пропиконазол, Pseudomonas
chlororaphis, щам: MA 342, пираклостробин, хиноксифен, тиаклоприд, тирам, цирам, зоксамид (ОВ L 312, 18.11.2016 г., стр. 21).
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 11 май 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

12.5.2017 г.

Популярно наименование,
идентификационни номера

CAS № 104040-78-0
CIPAC № 595

Чистота (1)

1-(4,6-диметоксипиримидин2-ил)-3-(3-трифлуорометил2-пиридилсулфонил)уреа

≥ 960 g/kg

Дата на
одобрението

Изтичане срока
на одобрението

1 август
2017 г.

31 юли
2032 г.

Специфични разпоредби

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от
Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от
доклада във връзка с подновяването на одобрението на флазасулфурон, и
по-специално допълнения I и II към него.

BG

Флазасулфурон

Наименование по IUPAC

12.5.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание
на:
— опазването на водните растения;
— опазването на неприцелните сухоземни растения;

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограни
чаване на риска.
Заявителят предоставя на Комисията, на държавите членки и на Органа по
твърждаваща информация във връзка с въздействието на процесите за пре
чистване на водите върху естеството на остатъчните вещества, налични в
питейната вода, в срок от две години след публичното оповестяване от
страна на Комисията на ръководство за оценка на въздействието на проце
сите на обработка на водите върху естеството на остатъчните вещества в по
върхностните и подпочвените води.
(1) Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.
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— опазването на подпочвените води, когато веществото се прилага в
райони, уязвими от гледна точка на почвените и/или климатичните им
условия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:
1) в част А вписване 80 за флазасулфурон се заличава;

Номер

„108

Популярно наименование,
идентификационни номера

Флазасулфурон
CAS № 104040-78-0

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

1-(4,6-диметоксипирими
дин-2-ил)-3-(3-трифлуоро
метил-2-пиридилсулфонил)
уреа

≥ 960 g/kg

Дата на
одобрението

Изтичане
срока на
одобрението

1 август
2017 г.

31 юли
2032 г.

Специфични разпоредби

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, пара
граф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание за
ключенията от доклада във връзка с подновяването на одобрението
на флазасулфурон, и по-специално допълнения I и II към него.
При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено вни
мание на:
— опазването на водните растения;
— опазването на неприцелните сухоземни растения;
— опазването на подпочвените води, когато веществото се прилага
в райони, уязвими от гледна точка на почвените и/или клима
тичните им условия.
Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за
ограничаване на риска.
Заявителят предоставя на Комисията, на държавите членки и на Ор
гана потвърждаваща информация във връзка с въздействието на про
цесите за пречистване на водите върху естеството на остатъчните ве
щества, налични в питейната вода, в срок от две години след
публичното оповестяване от страна на Комисията на ръководство за
оценка на въздействието на процесите на обработка на водите върху
естеството на остатъчните вещества в повърхностните и подпочве
ните води.“
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CIPAC № 595
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2) в част Б се добавя следното вписване 108:

(1) Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/806 НА КОМИСИЯТА
от 11 май 2017 година
за одобрение на активното вещество с нисък риск Bacillus amyloliquefaciens — щам FZB24, в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно
пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към
Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно
пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на
Съвета (1), и по-специално член 22, параграф 1 във връзка с член 13, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

На 19 юни 2013 г. Франция получи заявление от Novozymes Biologicals France за одобрение на активното
вещество Bacillus amyloliquefaciens — щам FZB24, в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1107/2009.

(2)

В съответствие с член 9, параграф 3 от посочения регламент на 4 септември 2013 г. Франция, като държава
членка докладчик, нотифицира заявителя, останалите държави членки, Комисията и Европейския орган за
безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“), че заявлението е допустимо.

(3)

На 13 април 2015 г. държавата членка докладчик представи на Комисията проект на доклад за оценка, с копие до
Органа, на това дали може да се очаква активното вещество да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в
член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(4)

Органът изпълни изискванията на член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. В съответствие с член 12,
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 той поиска от заявителя да предостави допълнителна информация на
държавите членки, на Комисията и на Органа. На 22 февруари 2016 г. извършената от държавата членка
докладчик оценка на допълнителната информация бе предадена на Органа под формата на актуализиран проект на
доклад за оценка.

(5)

На 10 май 2016 г. Органът предаде на заявителя, на държавите членки и на Комисията заключението си (2)
относно това дали може да се очаква активното вещество Bacillus amyloliquefaciens — щам FZB24, да отговаря на
критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Органът направи заключението
си публично достояние.

(6)

На 6 октомври 2016 г. Комисията представи на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и
фуражите доклада за преразглеждане относно Bacillus amyloliquefaciens — щам FZB24, както и проект на регламент
за одобрение на Bacillus amyloliquefaciens — щам FZB24.

(7)

На заявителя бе дадена възможност да представи забележките си по доклада за преразглеждане.

(8)

Бе установено, че критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени
по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна
защита, съдържащ активното вещество, и по-специално на видовете употреба, които са проучени и подробно
описани в доклада за преразглеждане. Следователно посочените критерии за одобрение се считат за изпълнени.
Поради това е целесъобразно Bacillus amyloliquefaciens — щам FZB24, да бъде одобрено.

(1) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(2) ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2016 г. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active
substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24 (Заключение относно партньорския преглед на оценката на риска от употребата на
пестициди с активното вещество Bacillus amyloliquefaciens — щам FZB24). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016;14(6):4494, 18 pp.
doi:10.2903/j.efsa.2016.4494.
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(9)

Освен това Комисията счете, че Bacillus amyloliquefaciens — щам FZB24, представлява активно вещество с нисък
риск по смисъла на член 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Bacillus amyloliquefaciens — щам FZB24, не е
вещество с възможен риск и отговаря на условията, посочени в точка 5 от приложение II към Регламент (ЕО)
№ 1107/2009. Bacillus amyloliquefaciens — щам FZB24, е див щам, който се среща естествено в околната среда.
Веществото не е патогенно за хората или животните. Допълнителната експозиция на хората, животните и околната
среда посредством видовете употреба, одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, се очаква да бъде
незначително ниска в сравнение с експозицията при нормални природни условия.

(10)

Поради това е целесъобразно активното вещество Bacillus amyloliquefaciens — щам FZB24, да бъде одобрено за срок
от 15 години.

(11)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент
и предвид съвременните научно-технически познания обаче е необходимо да бъдат включени определени условия.

(12)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 приложението към Регламент за изпълнение
(ЕС) № 540/2011 на Комисията (1) следва да бъде съответно изменено.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Одобрение на активното вещество
Активното вещество Bacillus amyloliquefaciens — щам FZB24, посочено в приложение I, се одобрява при предвидените в
същото приложение условия.
Член 2
Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011
Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия
регламент.
Член 3
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 11 май 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

(1) Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

Популярно наименование, идентифика
ционни номера

amyloliquefaciens

—

щам

Номер на включване в колекцията за
култури на „Deutsche Sammlung von
Mikroorganismen“ (DSM), Германия:
10271
Номер на включване в колекцията за
култури на Agricultural Research Ser
vice (NRRL), САЩ: B-50304

Не се при
лага

Чистота (1)

Минимална
концентрация:
2 × 1014 CFU/kg

Дата на одобре
нието

Изтичане срока
на одобрението

1 юни
2017 г.

1 юни
2032 г.

Специфични разпоредби

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, пара
граф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание за
ключенията от доклада за преразглеждане относно Bacillus amylolique
faciens — щам FZB24, и по-специално допълнения I и II към него.

BG

Bacillus
FZB24.

Наименование
по IUPAC

12.5.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внима
ние на:
— спецификацията на произведения за търговски цели технически
материал, включително пълна характеристика на онечистванията
и метаболитите;

Производителят осигурява стриктното поддържане на екологичните
условия и анализ за контрол на качеството по време на производстве
ния процес.
Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за
ограничаване на риска.
(1) Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.
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— защитата на боравещите с активното вещество и на работниците,
като се има предвид, че микроорганизмите се смятат за потен
циални сенсибилизатори.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се добавя следното вписване:

„10

Bacillus
FZB24.

amyloliquefaciens

—

щам

Номер на включване в колекцията за
култури на „Deutsche Sammlung von
Mikroorganismen“ (DSM), Германия:
10271

Наименование
по IUPAC

Не се при
лага

Чистота (1)

Минимална
концентрация:

Дата на
одобрението

Изтичане
срока на
одобрението

1 юни
2017 г.

1 юни
2032 г.

2 × 1014 CFU/kg

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, пара
граф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание
заключенията от доклада за преразглеждане относно Bacillus amy
loliquefaciens — щам FZB24, и по-специално допълнения I и II към
него.
При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено
внимание на:
— спецификацията на произведения за търговски цели технически
материал, включително пълна характеристика на онечиства
нията и метаболитите;
— защитата на боравещите с активното вещество и на работни
ците, като се има предвид, че микроорганизмите се смятат за
потенциални сенсибилизатори.
Производителят осигурява стриктното поддържане на екологич
ните условия и анализ за контрол на качеството по време на
производствения процес.
Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за
ограничаване на риска.“

(1) Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/807 НА КОМИСИЯТА
от 11 май 2017 година
за дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 по отношение на крайния срок за
подаване на единното заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане, крайния срок
за съобщаване на измененията на единното заявление или на искането за плащане, както и
крайния срок за заявленията за предоставяне на права на плащане или увеличаване на стойността
на правата на плащане съгласно схемата за основно плащане, за 2017 г.
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и
по-специално член 78, първа алинея, буква б) и член 78, втора алинея от него,
като има предвид, че:
(1)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията (2) са указани крайният срок за подаване на единното
заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане, крайният срок за съобщаване на измененията на
единното заявление или на искането за плащане, както и крайният срок за подаване на заявленията за
предоставяне на права на плащане или увеличаване на стойността на правата на плащане съгласно схемата за
основно плащане.

(2)

Няколко държави членки въвеждат промени в своята административна система за директни плащания, които
включват, inter alia, структурни промени в системата за идентификация на земеделските парцели и реорганизация
на информационните технологии. Тези промени съвпадат с важна стъпка в процеса на задължителното въвеждане
на геопространственото приложение за помощ. В резултат на това тези държави членки са изправени пред админи
стративни затруднения.

(3)

Създалата се ситуация затруднява бенефициерите при подаването на единното заявление, заявленията за помощ
или исканията за плащане, както и на заявленията за предоставяне на права на плащане или увеличаване на
стойността на правата на плащане съгласно схемата за основно плащане, в сроковете, предвидени в член 13,
параграф 1 и член 22, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014.

(4)

С оглед на това е целесъобразно да се предвиди дерогация от член 13, параграф 1 и член 22, параграф 1 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, с която да се даде възможност на държавите членки да определят за
2017 г. краен срок за подаване на единното заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане, както и
краен срок за подаване на заявленията за предоставяне на права на плащане или увеличаване на стойността на
правата на плащане съгласно схемата за основно плащане, като тези крайни срокове са по-късни от предвидените в
посочените членове. Тъй като датите и сроковете, определени в член 11, параграф 4 и член 15, параграфи 2 и 2а
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, са свързани с крайния срок, предвиден в член 13, параграф 1 от
същия регламент, следва да се предостави подобна дерогация за съобщаване на резултатите от предварителните
проверки и за съобщаване на измененията на единното заявление или на искането за плащане.

(5)

Тъй като тези дерогации следва да обхващат единното заявление, заявленията за помощ и исканията за плащане,
измененията на единното заявление или на искането за плащане и заявленията за предоставяне на права на
плащане за 2017 г., е целесъобразно настоящият регламент да се прилага за заявленията и исканията за плащане
за 2017 г.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за директните
плащания и на Комитета за развитие на селските райони,

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за
развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Чрез дерогация от член 13, параграф 1, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 определяните от
държавите членки крайни срокове за подаване на единното заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане за
2017 г. не могат да бъдат по-късни от 15 юни.
Член 2
Чрез дерогация от член 15, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 в държави членки, които използват
дерогацията по член 1 от настоящия регламент, измененията на единното заявление или на искането за плащане за
2017 г., направени в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, се съобщават на
компетентния орган не по-късно от 15 юни.
Член 3
Дерогациите, предвидени в членове 1 и 2, се прилагат и в съответните държави членки за целите на изчисляването на
сроковете от съответно 26, 35 и 10 календарни дни след крайната дата за подаване на единното заявление, заявленията
за помощ или исканията за плащане и крайния срок за съобщаване на измененията, посочени в член 11, параграф 4 и
член 15, параграф 2а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014.
Член 4
Чрез дерогация от член 22, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 определяната от държавите членки
дата за подаване на заявления за предоставяне на права на плащане или увеличаване на стойността на правата на плащане
съгласно схемата за основно плащане за 2017 г. не може да бъде по-късна от 15 юни.
Член 5
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага за заявленията и исканията за плащане за 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 11 май 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/808 НА КОМИСИЯТА
от 11 май 2017 година
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО)
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),
като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и
зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,
като има предвид, че:
(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при
внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това
настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в
приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 11 май 2017 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Jerzy PLEWA

Генерален директор
Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските
райони“

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
(2) ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
(EUR/100 kg)
Код по КН

Код на третa държавa ( )

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

EG

176,8

MA

99,1

TN

158,2

TR

93,0

ZZ

131,8

MA

79,4

0707 00 05

0709 93 10
0805 10 22, 0805 10 24,
0805 10 28

0805 50 10

0808 10 80

1

TR

126,8

ZZ

103,1

TR

140,7

ZZ

140,7

EG

51,8

MA

57,9

ZZ

54,9

TR

65,0

ZA

147,3

ZZ

106,2

AR

106,8

BR

115,8

CL

109,0

CN

145,5

NZ

146,8

US

111,3

ZA

96,5

ZZ

118,8

(1) Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регла
мент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети
страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“
означава „с друг произход“.
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/809 НА СЪВЕТА
от 11 май 2017 година
в подкрепа на изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на Организацията
на обединените нации относно неразпространението на оръжия за масово унищожение и
средствата за доставянето им
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 26, параграф 2 и член 31, параграф 1 от него,
като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност,
като има предвид, че:
(1)

На 12 декември 2003 г. Европейският съвет прие Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за
масово унищожение, глава III от която съдържа списък с мерките за борба с разпространението на такива оръжия,
които е необходимо да бъдат предприети както в рамките на Съюза, така и в трети държави.

(2)

Съюзът активно изпълнява тази стратегия и изпълнява мерките, изброени в глава III от нея, по-специално чрез
отпускане на финансови средства за подкрепа на конкретни проекти, осъществявани от многостранни институции,
чрез предоставяне на държави, които се нуждаят от това, на техническа помощ и експертен опит по отношение на
широк набор от мерки за неразпространение и чрез укрепване на ролята на Съвета за сигурност на Организацията
на обединените нации (ООН).

(3)

На 28 април 2004 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1540 (2004) („Резолюция 1540 (2004) на СС
на ООН“) — първият международен инструмент, който по цялостен и всеобхватен начин разглежда въпроса за
оръжията за масово унищожение, средствата за доставянето им и свързаните с тях материали. С Резолюция
1540 (2004) на СС на ООН се установиха обвързващи за всички държави задължения, които целят предотвра
тяване и възпиране на достъпа на недържавни структури до такива оръжия и свързаните с тях материали. С нея
също така се призовават държавите да представят на Комитета на Съвета за сигурност, създаден с Резолюция 1540
(2004) на СС на ООН („Комитет 1540“), доклад за стъпките, които са предприели или възнамеряват да
предприемат за изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН.

(4)

На 27 април 2006 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1673 (2006) и взе решение, че Комитет 1540
трябва да увеличи усилията си за насърчаване на цялостното изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на СС на
ООН чрез работни програми, информационни дейности, помощ, диалог и сътрудничество. Комитет 1540 беше
също така приканен да проучи заедно с държавите и международните, регионалните и подрегионалните
организации както възможността за обмяна на опит и изводи, така и наличието на програми, които биха улеснили
изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН.

(5)

На 20 април 2011 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1977 (2011) и взе решение да удължи
мандата на Комитет 1540 за период от 10 години до 25 април 2021 г. Той взе решение също така Комитет 1540
да продължи да увеличава усилията си за насърчаване на пълното изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на СС
на ООН от всички държави, активно да участва в съобразяването на предложенията и исканията за помощ, чрез
средства като посещения по покана на заинтересованата държава, модели за оказване на помощ, планове за
действие или друга информация, предоставяна на комитет 1540, както и да направи цялостен преглед на степента
на изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН до декември 2016 г.

(6)

На 15 декември 2016 г. Съветът за сигурност на ООН единодушно прие Резолюция 2325 (2016), с която одобри
резултатите от процеса по цялостен преглед на Резолюция 1540(2004) на СС на ООН, извършен през 2016 г. Тя
призова всички държави да засилят националните мерки в изпълнение на Резолюция 1540(2004) на СС на ООН,
както и за по-голяма подкрепа за изграждане на държавен капацитет в това отношение, включително чрез
доброволен принос, както и за по-активно сътрудничество между заинтересованите страни, гражданското общество
и академичните среди.
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(7)

Изпълнението на Съвместно действие 2006/419/ОВППС на Съвета (1), на Съвместно действие 2008/368/ОВППС на
Съвета (2) и на Решение 2013/391/ОВППС на Съвета (3) допринесе за значително намаляване на броя на
държавите, които не са представили доклади, както и на броя на държавите, които не са предоставили
допълнителна информация, изискана от Комитет 1540 след представянето от тяхна страна на непълни доклади.

(8)

Техническото изпълнение на проектите, които ще бъдат осъществени съгласно настоящото решение, следва да бъде
възложено на Службата по въпросите на разоръжаването при Секретариата на ООН (UNODA), която носи отговор
ността за предоставяне на материална и логистична подкрепа на Комитет 1540 и на неговата група експерти.

(9)

Настоящото решение следва да бъде изпълнено в съответствие с финансовото и административното рамково
споразумение, сключено от Комисията с ООН относно управлението на финансовите вноски на Съюза по програми
и проекти, управлявани от ООН,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
1.
В съответствие със Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение („Стратегията на
ЕС“), която поставя за цел засилване на ролята на Съвета за сигурност на ООН и повишаването на неговия експертен опит
при посрещане на предизвикателствата, свързани с разпространението на такива оръжия, Съюзът продължава да подкрепя
изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на ООН (Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН) и
Резолюция 1977 (2011) на СС на ООН.
2.
Проектите в подкрепа на Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН, съответстващи на мерките от Стратегията на ЕС,
се състоят от подрегионални семинари, посещения в държави, срещи, събития, обучения и дейности в сферата на връзките
с обществеността.
3.

Целите на проектите се състоят във:

— укрепване на съответните национални и регионални усилия и способности, основно чрез обучение, изграждане на
капацитет и улесняване на предоставянето на помощ, в тясно сътрудничество с други програми на Съюза и други
участници в изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН, така че да се гарантира полезно взаимодействие
и взаимно допълване,
— принос към практическото изпълнение на специфичните препоръки, съдържащи се както в цялостния преглед от
2009 г. на степента на изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН, така и в резултатите от проведения
през 2016 г. цялостен преглед, по-специално в сферата на техническата помощ, международното сътрудничество и
повишаването на обществената информираност,
— подпомагане на разработването на доброволни национални планове за действие за изпълнението на Резолюция 1540
(2004) на СС на ООН по искане на държавите,
— насърчаване на ангажираността на съответните заинтересовани страни от отрасъла и гражданското общество с
изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН.
4.

Подробно описание на проектите се съдържа в приложението.

Член 2
1.

Върховният представител отговаря за изпълнението на настоящото решение.

(1) Съвместно действие 2006/419/ОВППС на Съвета от 12 юни 2006 г. за подкрепа на изпълнението на Резолюция № 1540 (2004) на Съвета
за сигурност на Обединените нации и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово
унищожаване (ОВ L 165, 17.6.2006 г., стр. 30).
(2) Съвместно действие 2008/368/ОВППС на Съвета от 14 май 2008 г. в подкрепа на изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за
сигурност на Организацията на обединените нации и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на
оръжия за масово унищожение (ОВ L 127, 15.5.2008 г., стр. 78).
3
( ) Решение 2013/391/ОВППС на Съвета от 22 юли 2013 г. в подкрепа на практическото изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на Съвета
за сигурност на ООН относно неразпространението на оръжия за масово унищожение и средствата за доставянето им (ОВ L 198,
23.7.2013 г., стр. 40).
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2.
Техническото изпълнение на проектите, посочени в член 1, параграф 2, се поверява на UNODA, в сътрудничество с
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Африканския съюз, Организацията на американските
държави и Лигата на арабските държави, в зависимост от случая. UNODA сключва с ОССЕ споразумение относно
прехвърлянето на средства, необходими за изпълнението на специфични проекти на ОССЕ.
3.
UNODA извършва техническото изпълнение на проектите, посочени в член 1, параграф 2, под ръководството и
контрола на върховния представител. За тази цел върховният представител постига необходимите договорености с
UNODA.
Член 3
1.
Референтната сума за изпълнението на проектите, посочени в член 1, параграф 2, е в размер на 2 635 170,77 EUR.
Общият прогнозен бюджет на цялостния проект възлиза на 2 672 770,77 EUR, като сумата се осигурява чрез съфинан
сиране от общия бюджет на Европейския съюз.
2.
Разходите, финансирани чрез сумата, посочена в параграф 1, се управляват в съответствие с процедурите и
правилата, приложими към общия бюджет на Европейския съюз.
3.
Комисията упражнява надзор върху правилното управление на разходите, посочени в параграф 2. За тази цел
Комисията сключва споразумение за финансиране с UNODA. В споразумението за финансиране се предвижда, че UNODA
осигурява видимост на приноса на Съюза, съответстваща на неговия размер. В него се предвижда още, че крайната
отговорност за техническото изпълнение на проектите, посочени в член 1, параграф 2, по отношение на Комисията се
носи от UNODA.
4.
Комисията полага усилия да сключи посоченото в параграф 3 споразумение за финансиране във възможно найкратък срок след влизането в сила на настоящото решение. Тя информира Съвета за всякакви трудности в хода на този
процес, както и за датата на сключване на споразумението за финансиране.
Член 4
Върховният представител докладва на Съвета за изпълнението на настоящото решение въз основа на редовни доклади,
изготвяни от UNODA. Тези доклади представляват основа за оценката, извършвана от Съвета. Комисията предоставя
информация относно финансовите аспекти на проектите, посочени в член 1, параграф 2.
Член 5
1.

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

2.
Срокът на действие на настоящото решение е 36 месеца след сключването на споразумението за финансиране,
посочено в член 3, параграф 3, или шест месеца след датата на приемането му, ако към този момент все още не е
сключено споразумение за финансиране.

Съставен в Брюксел на 11 май 2017 година.
За Съвета
Председател
C. CARDONA
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1.

ЦЕЛИ

Общата цел на настоящото решение е да се насърчи изпълнението на резолюции 1540 (2004) и 1977 (2011) на СС
на ООН в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово
унищожение чрез специфични мерки със следните цели: укрепване на съответните национални и регионални усилия
и способности главно чрез изграждане на капацитет и улесняване на предоставянето на помощ; принос за практи
ческото изпълнение на специфичните препоръки, съдържащи се както в цялостния преглед от 2009 г. на степента на
изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН, така и в резултатите от преведения през 2016 г. цялостен
преглед, по-специално в сферата на техническата помощ, международното сътрудничество и повишаването на
обществената информираност.

2.

МЕРКИ

2.1. Цели на мерките

— подпомагане на регионалните и на специфичните за отделните страни дейности по изпълнението, включително
разработване на доброволни национални планове за действие или пътни карти за изпълнение на основните
изисквания на Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН, обучение на национални експерти, укрепване на
регионалните и подрегионалните усилия за координация и други дейности, предназначени за насърчаване на
устойчив процес на изпълнение на национално и подрегионално равнище,
— насърчаване и подкрепа на универсалността на докладването, както се изисква в Резолюция 1540 (2004) на СС
на ООН,
— засилване ролята на отрасъла и на гражданското общество в изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на СС на
ООН,
— повишаване на информираността на отговорните за определянето на политиките лица и на представителите на
отрасъла и гражданското общество относно важността на изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на СС на
ООН,
— засилване на подрегионалното, регионалното и международното сътрудничество във връзка с прилагането на
Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН, като надлежно се отчита ролята на Комитет 1540 и неговата група
експерти, както и програмата за работа на Комитета,
— принос за постигане на по-значително полезно взаимодействие в усилията на международните заинтересовани
страни при изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН, по-специално в региона на ОССЕ.
2.2. Описание на мерките

а) UNODA, в тясна връзка с Комитет 1540, ще извърши действия в отговор на най-много седем искания за помощ
от държави, като дава приоритет на държавите в региона на ОССЕ, Африканския регион, както и региона на
Персийския залив и Близкия изток. Предоставената помощ ще бъде предназначена да даде на държавите
възможност да предприемат на национално равнище допълнителни практически мерки за изпълнение на
задълженията, произтичащи от Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН, като по този начин се отговаря на
исканията за подкрепа, отправени от държавите до Комитет 1540. Тази помощ ще допълва функцията на
Комитет 1540 за съобразяване на помощта с исканията, но не включва предоставяне или доставка на техническо
оборудване.
б) UNODA ще подкрепя усилията за постигане на универсалност на докладването. Резолюция 1540 (2004) на СС
на ООН призовава държавите не по-късно от шест месеца след приемането на резолюцията да представят на
Комитет 1540 първи доклад за мерките, които са предприели или възнамеряват да предприемат за изпълнение на
резолюцията, но въпреки това все още има държави, които не са представили тези доклади. В този контекст
UNODA, посредством своя регионален център в Африка (UNREC) и чрез регионалния си център в Азия и
Тихоокеанския басейн (UNRCPD) и в тясно сътрудничество с Африканския съюз и със съответните регионални
центрове на ЕС за високи постижения за намаляване на риска от химически, биологични, радиологични и ядрени
оръжия („Центрове на ЕС за високи постижения в областта на ХБРЯ“), ще подкрепи най-много пет национални
или регионални дейности, насочени специално към непредставилите доклади държави.
в) Освен това UNODA ще подкрепи и три регионални/подрегионални курса за обучение на националните звена за
контакт, определени от държавите за целите на координирането на националното изпълнение на
Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН, както и за подпомагане на развитието на мрежа от звена за контакт, и за
подобряване на комуникацията им с Комитет 1540.
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г) UNODA ще възложи, наред с други дейности, на секретариата на ОССЕ да извърши проучване относно начините
за продължаване на насърчаването на полезните взаимодействия в усилията на съответните международни заинте
ресовани страни, участващи в изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН в региона на ОССЕ.
д) UNODA ще подкрепи до три регионални отраслови конференции по въпроси, свързани с
Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН. От 2012 г. досега правителството на Германия, с подкрепата на информа
ционната програма на ЕС относно контрола върху износа на изделия с двойна употреба и UNODA, проведе в
град Висбаден четири конференции за заинтересованите страни от отрасъла и гражданското общество с цел да
стимулира ангажирането на отрасъла и на частния сектор в изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на СС на
ООН. Един от резултатите от четвъртата такава конференция, проведена през ноември 2015 г. в сътрудничество с
Комитет 1540, групата му експерти и UNODA, беше наличието на общо разбиране за укрепване на регионалния
подход, т.е. за осъществяване на подобни конференции, включително в Азия, Латинска Америка и региона на
ОССЕ. В бъдеще регионални конференции за заинтересовани страни от отрасъла следва да допълват работата по
съответните програми на Съюза, например центровете на ЕС за високи постижения в областта на ХБРЯ и/или
програмата на ЕС за партньорски контрол върху износа на изделия с двойна употреба.
е) UNODA ще организира или подпомага провеждането на семинари за представители на гражданското общество,
академичните среди и отрасъла, насочени към практическото осъществяване през 2016 г. на цялостния преглед
на степента на изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН. Във връзка с това UNODA ще подкрепи
участието на национални служители от държави, поискали помощ за обучения и други дейности за изграждане
на капацитет.
По целесъобразност UNODA ще търси полезно взаимодействие с дейностите на други участници в изпълнението на
Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН, с регионалните центрове на ЕС за високи постижения в областта на ХБРЯ,
както и с други спонсорирани от Съюза програми в тази област.

2.3. Резултати от мерките

Подобряване на изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН чрез предприемане от държавите на
допълнителни стъпки с оглед на пълното ѝ изпълнение; разработване на ефективни и реалистични национални
планове за действие или пътни карти за изпълнение на основните изисквания на посочената резолюция; подобрени
регионални и подрегионални координирани подходи към изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН;
и създаване на ефективни партньорства между участващите държави и осигуряващите помощ субекти.
Повече първи доклади от държавите, които все още предстои да представят своите първи национални доклади за
изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН.
По-голямо участие на представители на отрасъла и гражданското общество в международните, регионалните и
националните усилия за изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН.
По-добра обществена информираност относно важността на пълното прилагане на Резолюция 1540 (2004) на СС на
ООН и относно резултатите от цялостните прегледи от 2009 г. и 2016 г.

3.

ПАРТНЬОРИ ЗА МЕРКИТЕ

UNODA, в тясна връзка с Комитет 1540, ще продължи разработването на ефективни партньорства със съответните
регионални организации, по-специално с ОССЕ, Африканския съюз и Лигата на арабските държави, както и с
центровете на ЕС за високи постижения в областта на ХБРЯ, които получават финансова подкрепа от Европейската
комисия и се осъществяват съвместно от Съвместния изследователски център и Междурегионалния научноизследова
телски институт на ООН по престъпленията и правосъдието (UNICRI).
Що се отнася до проектите в региона на ОССЕ, UNODA сключва споразумение с ОССЕ относно превода на
средствата, необходими за изпълнението на тези проекти, като по този начин се възползва изцяло от Меморандума за
разбирателство за съвместно изпълнение на проекти в областта на неразпространението на оръжия за масово
унищожение, сключен между UNODA и Секретариата на ОССЕ през 2011 г.
UNODA ще продължи и сътрудничеството си с други международни организации и агенции, включително
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО),
Световната здравна организация (СЗО), Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Световната
организация по здравеопазване на животните (OIE), така че да осигури ефективно единодействие и да избегне
дублиране.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ УСИЛИЯ НА СЪЮЗА

Въз основа на редовната обратна информация UNODA за нейните дейности, Съюзът може да реши да допълни тези
усилия чрез целенасочени дипломатически действия, насочени към повишаване на информираността относно
изпълнението на националните планове за действие и представянето на националните доклади.
5.

БЕНЕФИЦИЕРИ НА МЕРКИТЕ

— държави, правителствени служители,
— Комитет 1540 и други структури на ООН,
— международни, регионални и подрегионални организации,
— правителства и организации, осигуряващи
Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН,

и

получаващи

техническа

помощ

по

силата

на

— гражданско общество и промишлен отрасъл.
6.

МЯСТО

UNODA ще избере местата, където биха могли да се проведат срещите, семинарите и другите събития. Сред
критериите за избор на място ще бъдат желанието и ангажираността на съответната държава в даден регион да бъде
домакин на мероприятието. Конкретните места на посещения в държави или конкретните за дадена държава
дейности ще зависят от поканите от заинтересованите държави и, по целесъобразност, от решенията на
Комитет 1540 съобразно програмата за работата на комитета.
7.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Общата планирана продължителност на проекта е 36 месеца.

12.5.2017 г.
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/810 НА КОМИСИЯТА
от 10 май 2017 година
относно дерогация от страна на Франция, в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 528/2012
на Европейския парламент и на Съвета, от взаимно признаване на разрешение за биоцид,
съдържащ борна киселина
(нотифицирано под номер С(2017) 2935)
(само текстът на френски език е автентичен)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоста
вянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 37, параграф 2, буква б) от него,
като има предвид, че:
(1)

Дружеството Rütgers Organics GmbH („заявителят“) подаде до Франция пълно заявление за взаимно признаване
на разрешение, предоставено от Германия по отношение на консервант за дървесина, съдържащ активното
вещество борна киселина („продуктът“). Германия е разрешила продукта за превантивна обработка на дървесина
срещу причиняващи гниене гъби, насекоми, подземни и нападащи суха дървесина термити, за употреба от
професионални потребители.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2) веществото борна киселина е
класифицирано като токсично за репродукцията, категория 1В, и следователно отговаря на критерия за
изключване по член 5, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 528/2012. В съответствие с член 5, параграф 2,
трета алинея от същия регламент употребата на биоциди, съдържащи борна киселина, е позволена само в държави
членки, в които е изпълнено поне едно от условията, предвидени в посочения параграф.

(3)

Франция счете, че не е изпълнено нито едно от условията по член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 и
съобщи на заявителя, в съответствие с член 37, параграф 2 от същия регламент, за предложението си да бъде
отказано предоставянето на разрешение за употреба на нейна територия. Мотивът за този отказ е защитата на
здравето и живота на хората, особено на уязвимите групи, както е посочено в член 37, параграф 1, буква в) от
същия регламент.

(4)

Заявителят възрази срещу предложението за отказ и счете, че мярката не е обоснована в достатъчна степен с оглед
на мотивите, определени в член 37, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012. В резултат на това на 6 октомври
2016 г. Франция информира Комисията в съответствие с член 37, параграф 2, втора алинея от посочения
регламент.

(5)

От изтъкнатите от Франция доводи следва, че рискът във връзка с използването на продукта от професионални
ползватели, макар и приемлив според съответните модели за оценка на експозицията, не е незначителен. Съгласно
тези доводи за предвидената употреба в продукта на френския пазар се предлагат други консерванти за дървесина,
съдържащи активни вещества, които не изпълняват критериите за изключване по член 5, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 528/2012, а въпросният продукт все още не се предлага на френския пазар. Поради това Франция счита,
че продуктът не е от съществено значение за контрол на сериозна заплаха за здравето на хората, здравето на
животните или за околната среда, както и че отказът той да бъде разрешен във Франция няма да окаже
несъразмерно отрицателно въздействие върху френското общество.

(6)

Не е изпълнено нито едно от условията на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Целта на посочения
регламент е да се подобри свободното движение на биоциди в рамките на Съюза, като същевременно се осигури
високо равнище на защита както на здравето на хората и животните, така и на околната среда, като се обръща
специално внимание на уязвимите групи. Професионалните потребители са изложени на продължителна
експозиция на биоциди във висока концентрация и отговарят на определението за „уязвими групи“ съгласно
член 3, параграф 1, буква аг) от Регламент (ЕС) № 528/2012. Поради това Комисията счита, че предложената
дерогация от взаимното признаване отговаря на условието по член 37, параграф 1, буква в) от посочения
регламент.

(1) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
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Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
1.
Дерогацията от взаимното признаване, предложена от Франция за продукта, посочен в параграф 2, е мотивирана с
оглед на съображенията за защита на здравето и живота на хората, особено на уязвимите групи, както е посочено в
член 37, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 528/2012.
2.

Параграф 1 се прилага за продукта, обозначен със следния номер на досие в Регистъра за биоциди:

BC-QC011565-51.
Член 2
Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 10 май 2017 година.
За Комисията
Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията

12.5.2017 г.
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/811 НА КОМИСИЯТА
от 10 май 2017 година
за одобряване на представения от Белгия изменен план за одобрение на предприятията за целите
на вътресъюзната търговия с домашни птици и яйца за люпене съгласно Директива 2009/158/ЕО
на Съвета
(нотифицирано под номер С(2017) 2947)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания
за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене (1), и по-специално член 3,
параграф 2, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 3, параграф 1 от Директива 2009/158/ЕО се предвижда, че държавите членки представят на Комисията
план, описващ националните мерки, които те възнамеряват да въведат, за да осигурят спазване на правилата,
уредени в приложение II към същата директива за одобряване на предприятията за целите на вътресъюзната
търговия с домашни птици и яйца за люпене.

(2)

Планът на Белгия е бил последно одобрен с Решение 2004/835/ЕО на Комисията (2).

(3)

На 24 октомври 2016 г. органите на Белгия представиха изменен план и поискаха одобрение на измененията,
които вземат предвид напредъка в методите за диагностициране на болести, които са обект на програмите за
наблюдение на болести, посочени в глава III от приложение II към Директива 2009/158/ЕО.

(4)

Измененият план беше разгледан от Комисията и беше установено, че отговаря на критериите на Директива
2009/158/ЕО и позволява постигането на заложените в нея цели, при условие че Белгия го прилага ефективно и
редовно го актуализира. Поради това планът следва да бъде одобрен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява се измененият план, представен на 24 октомври 2016 г. на Комисията от Белгия, описващ националните мерки,
които да бъдат въведени, за да се осигури спазване на правилата, установени в приложение II към Директива
2009/158/ЕО за одобряване на предприятията за целите на вътреобщностната търговия с домашни птици и яйца за
люпене, и предвиден в член 3, параграф 1 от същата директива.
(1) ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.
(2) Решение 2004/835/ЕО на Комисията от 3 декември 2004 г. за одобряване на плановете за одобрение на предприятия за целите на
вътреобщностната търговия с домашни птици и яйца за люпене (ОВ L 360, 7.12.2004 г., стр. 28).
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Член 2
Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 10 май 2017 година.
За Комисията
Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията
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ПОПРАВКИ
Поправка на Решение (ОВППС) 2016/2360 на Съвета от 28 ноември 2016 година за подписване и
сключване на споразумение за придобиване и взаимно обслужване между Европейския съюз и
Съединените американски щати
(Официален вестник на Европейския съюз L 350 от 22 декември 2016 г.)
1. На страница 1 съображение 2
вместо:

„(2)

Тези операции могат да изискват логистична подкрепа, както и доставки и услуги в …“

да се чете:

„(2)

Тези операции могат да изискват логистична подкрепа, доставки и услуги в …“.

2. На страница 1 съображение 3
вместо:

„(3)

… да поискат логистична подкрепа и доставки и услуги от …“

да се чете:

„(3)

… да поискат логистична подкрепа, доставки и услуги от …;“.

Поправка на Споразумение за придобиване и взаимно обслужване между Европейския съюз и
Съединените американски щати (US-EU-01)
(Официален вестник на Европейския съюз L 350 от 22 декември 2016 г.)
1. На страница 3 в член I
вместо:

„… логистична подкрепа, както и доставки и услуги …“

да се чете:

„… логистична подкрепа, доставки и услуги …“.

2. На страница 3, член II, буква г);
на страница 4, член II, букви ж), з), и), к), л), м), н), о) и п) и член III, параграф 1;
на страница 5, член III, параграф 2 и параграф 5, буква и);
на страница 6, член IV, параграф 1;
на страница 7, член V
на страница 13, приложение Б, уводна част на точка 1, точки 1.а.2, 1.б., 2 и 4
вместо:

„… логистична подкрепа и доставки и услуги …“

да се чете:

„… логистична подкрепа, доставки и услуги …“.

3. На страница 6, член IV, параграф 7
вместо:

„… логистичната подкрепа и доставки и услуги …“

да се чете:

„… логистичната подкрепа, доставки и услуги …“.
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4. На страница 6, член IV, параграфи 8 и 9;
на страница 7, член VI
вместо:

„… логистичната подкрепа и доставките и услугите …“

да се чете:

„… логистичната подкрепа, доставки и услуги …“.

5. На страница 10, приложение А, точки 14 и 24
вместо:

„… логистичната подкрепа, доставките или услугите …“

да се чете:

„… логистичната подкрепа, доставки или услуги …“.

6. На страница 13, приложение Б, точка 1.б
вместо:

„… логистичната подкрепа, доставките и услугите …“

да се чете:

„… логистичната подкрепа, доставки и услуги …“.
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