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I
(Legislativní akty)

NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 216/2013
ze dne 7. března 2013
o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie
pokud nebyly řádně vyhlášeny v Úředním věstníku,
a zpřístupnění právních předpisů na internetu nemůže
být, při neexistenci jakékoliv právní úpravy v tomto
ohledu v právu Unie, rovnocenné platnému vyhlášení
v Úředním věstníku.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na článek 352 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu národním parlamen
tům,

(6)

Pokud by se vyhlášení v Úředním věstníku v elektronické
podobě stalo platným vyhlášením, umožnilo by to rych
lejší a hospodárnější přístup k právu Unie. Občané by
měli mít ovšem i nadále možnost obdržet od úřadu
pro publikace tištěnou verzi Úředního věstníku.

(7)

Sdělení Komise nazvané „Digitální agenda pro Evropu
upozorňuje na to, že přístup k právním dokumentům
přes Internet prospívá rozvoji digitálního vnitřního
trhu, což má hospodářský i společenský přínos.

(8)

Je tedy třeba stanovit pravidla zajišťující autentičnost,
úplnost a nezměnitelnost elektronického vydání Úřed
ního věstníku.

(9)

Tímto nařízením by měla být stanovena pravidla pro
situace, kdy z nepředvídatelných a výjimečných důvodů
není možné vydat a zpřístupnit elektronické vydání
Úředního věstníku.

(10)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze
dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro
elektronické podpisy (4) stanoví právní účinky elektronic
kých podpisů jako prostředku pro ověření pravosti.
K zajištění autentičnosti, úplnosti a nezměnitelnosti elekt
ronického vydání Úředního věstníku poskytuje dosta
tečné záruky pro veřejnost zaručený elektronický podpis
založený na kvalifikovaných osvědčeních a vytvořený
prostředky pro bezpečné vytváření podpisů v souladu
s uvedenou směrnicí. Elektronicky podepsaný Úřední
věstník by mělo být možné ověřit snadno dostupnými
prostředky.

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,
v souladu se zvláštním legislativním postupem,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Článek 297 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen
„Smlouva o fungování EU“) se zabývá vyhlašováním
v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen „Úřední věstník“)
a vstupem právních aktů Unie v platnost.

(2)

Nařízení č. 1/1958 (1), včetně všech následných změn,
stanoví úřední jazyky orgánů Evropské unie.

(3)

Tištěné vydání Úředního věstníku ve všech úředních jazy
cích orgánů Unie je v současné době jeho jediným
právně závazným vydáním, přestože je také k dispozici
na internetu.

(4)

(5)

Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise,
Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodář
ského a sociálního výboru a Výboru regionů
2009/496/ES, Euratom ze dne 26. června 2009 o orga
nizaci a způsobu práce Úřadu pro publikace Evropské
unie (2) (dále jen „úřad pro publikace“) zajišťuje, aby
úřad pro publikace umožňoval těmto orgánům plnit
jejich povinnost vyhlašovat právní předpisy.
Soudní dvůr Evropské unie ve věci C-161/06 Skoma-Lux,
spol. s r. o. v. Celní ředitelství Olomouc (3) rozhodl, že
právní akty Unie nelze vůči jednotlivcům vymáhat,

(1) Nařízení č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společen
ství (Úř. věst. 017, 6.10.1958, s. 385/58).
(2) Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 41.
(3) Sb. rozh. 2007, s. I-10841.

(4) Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.
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Přístup k webové stránce EUR-Lex má být zajištěn
v souladu se závazky k ochraně osob se zdravotním
postižením v souladu s rozhodnutím Rady 2010/48/ES
ze dne 26. listopadu 2009 o uzavření Úmluvy Organi
zace spojených národů o právech osob se zdravotním
postižením Evropským společenstvím (1).

V souladu se zásadou proporcionality stanovenou
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii nepřekračuje toto
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cíle,
jímž je umožnit všem evropským občanům, aby se mohli
spolehnout na elektronické vydání Úředního věstníku,
neboť se omezuje na stanovení stejné autentičnosti
a právní závaznosti elektronického vydání, jakou má
v současné době tištěné vydání.

Smlouva o fungování EU nestanoví pro přijetí tohoto
nařízení jiné pravomoci, než jsou pravomoci uvedené
v článku 352,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
1.
Úřední věstník se v souladu s tímto nařízením vydává
v elektronické podobě v úředních jazycích orgánů Evropské
unie.

2.
Aniž je dotčen článek 3, je Úřední věstník vydávaný
v elektronické podobě (dále jen „elektronické vydání Úředního
věstníku“) autentický a právně závazný.

Článek 2
1.
Elektronické vydání Úředního věstníku musí být opatřeno
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikova
ných osvědčeních a vytvořeným prostředky pro bezpečné vytvá
ření podpisů v souladu se směrnicí 1999/93/ES. Kvalifikovaná
osvědčení a jejich prodloužení se zveřejňují na webové stránce
EUR-Lex, tak aby veřejnost mohla ověřit zaručený elektronický
podpis i pravost elektronického vydání Úředního věstníku.

2.
V elektronickém vydání Úředního věstníku musí být
uvedena informace o dni jeho vydání.

3.
Elektronické vydání Úředního věstníku je zpřístupněno
veřejnosti na webové stránce EUR-Lex ve formátu, který není
zastaralý, a na neomezenou dobu. Nahlížení do něj je bezplatné.
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informačního systému úřadu pro publikace, musí být provoz
informačního systému obnoven co nejdříve.

Úřad pro publikace určí okamžik, kdy k tomuto selhání došlo.

2.
Má-li být vydán Úřední věstník a informační systém úřadu
pro publikace není v důsledku selhání uvedeného v odstavci 1
v provozu, je autentické a právně závazné pouze tištěné vydání
Úředního věstníku.

Jakmile dojde k obnovení provozu informačního systému úřadu
pro publikace, zpřístupní se na webové stránce EUR-Lex veřej
nosti pouze pro informaci odpovídající elektronická verze tiště
ného vydání uvedeného v prvním pododstavci doplněná o ozná
mení v tomto smyslu.

3.
Jakmile dojde k obnovení provozu informačního systému
úřadu pro publikace, musí být na webové stránce EUR-Lex
uvedeny informace o všech tištěných vydáních, která jsou auten
tická a právně závazná podle odstavce 2 prvního pododstavce.

Článek 4
1.
Pokud jde o elektronické vydání Úředního věstníku, odpo
vídá úřad pro publikace za:

a) jeho vydávání a zaručování jeho autentičnosti;

b) zavedení, správu a údržbu informačního systému, který
vytváří elektronické vydání Úředního věstníku, a modernizaci
tohoto systému v souladu s budoucím technickým vývojem;

c) zavádění a rozšiřování technického vybavení k zajištění
dostupnosti elektronického vydání Úředního věstníku pro
všechny uživatele;

d) zavedení vnitřních bezpečnostních a přístupových pravidel,
pokud jde o informační systém, který vytváří elektronické
vydání Úředního věstníku;

e) uchovávání a archivaci elektronických souborů a nakládání
s nimi v souladu s budoucím technickým vývojem.

2.
Úřad pro publikace vykonává činnosti uvedené v odstavci
1 v souladu s rozhodnutím 2009/496/ES, Euratom.
Článek 3
1.
Pokud není možné vydat elektronické vydání Úředního
věstníku v důsledku nepředvídatelného a výjimečného selhání
(1) Úř. věst. L 23, 27.1.2010, s. 35.

Článek 5
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem čtvrtého měsíce
po dni přijetí.
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 7. března 2013.
Za Radu
předseda
A. SHATTER
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II
(Nelegislativní akty)

MEZINÁRODNÍ DOHODY
ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 25. února 2013
o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými
podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách
koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
(2013/125/EU)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

(4)

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst.
6 písm. a) bodu v) této smlouvy,

Dohoda byla jménem Evropské unie podepsána dne
7. prosince 2012 s výhradou jejího pozdějšího uzavření
v souladu s rozhodnutím Rady 2012/644/EU (1).

(5)

Dohoda by měla být schválena,

s ohledem na návrh Evropské komise,
s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 29. ledna 2007 zmocnila Rada Komisi k zahájení
jednání s některými dalšími členy Světové obchodní
organizace podle článku XXIV:6 Všeobecné dohody
o clech a obchodu (GATT) 1994 v průběhu přistoupení
Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

(2)

Jednání byla vedena Komisí podle směrnic pro jednání
přijatých Radou.

(3)

Tato jednání byla uzavřena a Dohoda ve formě výměny
dopisů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americ
kými podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody
o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí
v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu
jejich přistoupení k Evropské unii (dále jen „dohoda“)
byla parafována zástupcem Evropské unie dne
21. prosince 2011 a zástupcem Spojených států americ
kých dne 17. února 2012.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Spoje
nými státy americkými podle článků XXIV:6 a XXVIII
Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách
koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu
jejich přistoupení k Evropské unii (dále jen „dohoda“) se schva
luje jménem Unie.
Znění dohody je připojeno k tomuto rozhodnutí.
Článek 2
Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmoc
něné učinit jménem Unie oznámení stanovené v dohodě (2).
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 25. února 2013.
Za Radu
předseda
S. COVENEY

(1) Úř. věst. L 287, 18.10.2012, s. 2.
(2) Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady
v Úředním věstníku Evropské unie.
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DOHODA
ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými podle článků XXIV:6
a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách
Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
A. Dopis Evropské unie
Ženeva 7. prosince 2012
Vážený pane,
v návaznosti na jednání podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994
o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské
unii mám tu čest potvrdit následující ujednání:
1. Evropská unie zahrne do své listiny WTO pro celní území EU-27 a učiní vázanými koncese, které byly
uvedeny na předchozí listině pro celní území EU-25, se změnami uvedenými v tomto dopise.
Zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU přidělené USA pro
droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené“ o 4 680 tun, přičemž
zachovány (čísla položek v sazebníku 0207 1110, 0207 1130,
0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350,
0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460,
0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630,
0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730,
0207 2770, 0207 2780);

„drůbeží maso a poživatelné drůbeží
současné sazby v rámci kvóty budou
0207 1190, 0207 1210, 0207 1290,
0207 1360, 0207 1370, 0207 1410,
0207 1470, 0207 2410, 0207 2490,
0207 2640, 0207 2650, 0207 2660,
0207 2740, 0207 2750, 0207 2760,

zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU přidělené USA pro „zmrazené vykostěné kýty a hřbety“
o 200 tun, přičemž současná sazba v rámci kvóty ve výši 250 EUR/t bude zachována (čísla položek
v sazebníku ex 0203 1955 a ex 0203 2955);
vytvoření zvláštní celní kvóty přidělené USA ve výši 1 550 tun pro „potravinové přípravky“, se sazbou
v rámci kvóty „zemědělský prvek“ (číslo položky v sazebníku 2106 9098);
zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU pro „dělené maso z domácích prasat, čerstvé, chlazené nebo
zmrazené, též s kostí, kromě panenské svíčkové předkládané samostatně“ o 600 tun (erga omnes),
přičemž stávající sazby v rámci kvóty budou zachovány (čísla položek v sazebníku 0203 1211,
0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219,
0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex 0203 2955, 0203 2959);
zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU pro „dělené kuřecí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené“
o 500 tun (erga omnes), přičemž stávající sazby v rámci kvóty budou zachovány (čísla položek v sazebníku
0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420,
0207 1430, 0207 1440, 0207 1460);
zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU pro „dělené maso drůbeže“ o 400 tun (erga omnes), přičemž
stávající sazba v rámci kvóty ve výši 795 EUR/t bude zachována (číslo položky v sazebníku 0207 1410);
zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU pro „maso z krocanů a krůt, čerstvé, chlazené nebo zmrazené“
o 580 tun (erga omnes), přičemž stávající sazby v rámci kvóty budou zachovány (čísla položek v sazebníku
0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640,
0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760,
0207 2770.
Nebudou-li všechny vnitřní postupy, které jsou na straně EU nezbytné, aby byly změny uvedené v tomto
dopise zahrnuty jako vázané do její listiny WTO, dokončeny do 60 dnů před uplynutím lhůty, ve které
mohou USA uplatnit své právo odvolat v podstatě rovnocenné koncese podle článku XXVIII GATT, požádá
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EU, aby Rada WTO pro obchod se zbožím povolila před uplynutím této lhůty její prodloužení. Prodloužení
lhůty musí být dostatečné, aby bylo zajištěno, že všechny vnitřní postupy EU budou dokončeny do 60 dnů
před uplynutím lhůty, ve které mohou USA uplatnit svá práva podle článku XXVIII GATT.
2. Současně s jednáním o výše uvedených změnách a rovněž v souvislosti s rozšířením celního území
Evropské unie o Bulharskou republiku a Rumunsko předloží Spojené státy americké do 21 dnů od
vstupu této dohody v platnost ke zveřejnění ve Federálním rejstříku oznámení o změnách dovozních
celních kvót přidělených pro Evropskou unii pro sýry v doplňkových poznámkách USA 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23 a 25 ke kapitole 04 harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických,
aby se zohlednilo rozšíření celního území Evropské unie o Bulharsko a Rumunsko.
3. Na žádost kterékoli strany se mohou kdykoli uskutečnit konzultace týkající se jakékoli z uvedených
záležitostí.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu. Dovoluji si navrh
nout, aby v takovém případě tento dopis a Vaše potvrzení společně tvořily dohodu ve formě výměny dopisů
mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (dále jen „dohoda“).
Evropská unie a Spojené státy americké si vzájemně písemně oznámí dokončení veškerých vnitřních
postupů nezbytných pro vstup dohody v platnost. Tato dohoda vstupuje v platnost čtrnáctým dnem po
dni obdržení posledního oznámení.
S úctou
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За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
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Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Pour l'Union européenne
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Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

Úřední věstník Evropské unie

L 69/7

L 69/8

CS

Úřední věstník Evropské unie

13.3.2013

B. Dopis Spojených států amerických
Ženeva 7. prosince 2012
Vážený pane,
mám tu čest potvrdit, že jsem obdržel Vás dopis z dnešního dne tohoto znění:
„v návaznosti na jednání podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT)
1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení
k Evropské unii mám tu čest potvrdit následující ujednání:
1. Evropská unie zahrne do své listiny WTO pro celní území EU-27 a učiní vázanými koncese, které
byly uvedeny na předchozí listině pro celní území EU-25, se změnami uvedenými v tomto dopise.
Zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU přidělené USA pro „drůbeží maso a poživatelné drůbeží
droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené“ o 4 680 tun, přičemž současné sazby v rámci kvóty budou
zachovány (čísla položek v sazebníku 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210,
0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360,
0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460,
0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620,
0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710,
0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);
zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU přidělené USA pro „zmrazené vykostěné kýty a hřbety“
o 200 tun, přičemž současná sazba v rámci kvóty ve výši 250 EUR/t bude zachována (čísla položek
v sazebníku ex 0203 1955 a ex 0203 2955);
vytvoření zvláštní celní kvóty přidělené USA ve výši 1 550 tun pro „potravinové přípravky“, se
sazbou v rámci kvóty „zemědělský prvek“ (číslo položky v sazebníku 2106 9098);
zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU pro „dělené maso z domácích prasat, čerstvé, chlazené
nebo zmrazené, též s kostí, kromě panenské svíčkové předkládané samostatně“ o 600 tun (erga
omnes), přičemž stávající sazby v rámci kvóty budou zachovány (čísla položek v sazebníku
0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex 0203 1955, 0203 1959,
0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex 0203 2955, 0203 2959);
zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU pro „dělené kuřecí maso, čerstvé, chlazené nebo zmra
zené“ o 500 tun (erga omnes), přičemž stávající sazby v rámci kvóty budou zachovány (čísla položek
v sazebníku 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360,
0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460);
zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU pro „dělené maso drůbeže“ o 400 tun (erga omnes),
přičemž stávající sazba v rámci kvóty ve výši 795 EUR/t bude zachována (číslo položky v sazebníku
0207 1410);
zvýšení stávajícího objemu celní kvóty EU pro „maso z krocanů a krůt, čerstvé, chlazené nebo
zmrazené“ o 580 tun (erga omnes), přičemž stávající sazby v rámci kvóty budou zachovány (čísla
položek v sazebníku 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620,
0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730,
0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770).
Nebudou-li všechny vnitřní postupy, které jsou na straně EU nezbytné, aby byly změny uvedené
v tomto dopise zahrnuty jako vázané do její listiny WTO, dokončeny do 60 dnů před uplynutím
lhůty, ve které mohou USA uplatnit své právo odvolat v podstatě rovnocenné koncese podle článku
XXVIII GATT, požádá EU, aby Rada WTO pro obchod se zbožím povolila před uplynutím této lhůty
její prodloužení. Prodloužení lhůty musí být dostatečné, aby bylo zajištěno, že všechny vnitřní postupy
EU budou dokončeny do 60 dnů před uplynutím lhůty, ve které mohou USA uplatnit svá práva podle
článku XXVIII GATT.
2. Současně s jednáním o výše uvedených změnách a rovněž v souvislosti s rozšířením celního území
Evropské unie o Bulharskou republiku a Rumunsko předloží Spojené státy americké do 21 dnů od
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vstupu této dohody v platnost ke zveřejnění ve Federálním rejstříku oznámení o změnách dovoz
ních celních kvót přidělených pro Evropskou unii pro sýry v doplňkových poznámkách USA 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 25 ke kapitole 04 harmonizovaného celního sazebníku Spojených
států amerických, aby se zohlednilo rozšíření celního území Evropské unie o Bulharsko a Rumun
sko.
3. Na žádost kterékoli strany se mohou kdykoli uskutečnit konzultace týkající se jakékoli z uvedených
záležitostí.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Vaší vlády s obsahem tohoto dopisu. Dovoluji si
navrhnout, aby v takovém případě tento dopis a Vaše potvrzení společně tvořily dohodu ve formě
výměny dopisů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (dále jen „dohoda“).
Evropská unie a Spojené státy americké si vzájemně písemně oznámí dokončení veškerých vnitřních
postupů nezbytných pro vstup dohody v platnost. Tato dohoda vstupuje v platnost čtrnáctým dnem
po dni obdržení posledního oznámení.“
Mám tu čest Vám tímto vyjádřit souhlas své vlády s výše citovaným dopisem.
S úctou
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Съставено в Женева на
Hecho en Ginebra, el
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Genf,
Έγινε στη Γενεύη, στις
Done at Geneva,
Fait à Genève, le
Fatto a Ginevra, addì
Ženēvā,
Priimta Ženevoje
Kelt Genfben,
Magħmul f’Ġinevra,
Gedaan te Genève,
Sporządzono w Genewie dnia
Feito em Genebra,
Întocmit la Geneva la
V Ženeve
V Ženevi,
Tehty Genevessä
Utfärdat i Genève den

От името на Съединените американски щати
En nombre de los Estados Unidos de América
Za Spojené státy americké
På vegne af Amerikas Forenede Stater
Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika
Ameerika Ühendriikide nimel
Εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
On behalf of the United States of America
Au nom des États-Unis d'Amérique
Per degli Stati Uniti d’America
Amerikas Savienoto Valstu vārdā —
Jungtinių Amerikos Valstijų vardu
Az Amerikai Egyesült Államok nevében
F’isem l-Istati Uniti tal-Amerika
Voor de Verenigde Staten van Amerika
W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki
Em nome dos Estados Unidos da América
În numele Statelor Unite ale Americii
V mene Spojených štátov amerických
V imenu Združenih držav Amerike
Amerikan yhdysvaltojen puolesta
På Amerikas förenta staters vägnar
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NAŘÍZENÍ
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 217/2013
ze dne 11. března 2013
o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií v rolích
pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
1. října 2010 do 30. září 2011 (dále jen „období šetře
ní“). Analýza tendencí významných pro posouzení újmy
se týkala období od ledna 2008 do konce období šetření
(dále jen „posuzované období“).

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
1.2 Následný postup
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listo
padu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí,
které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen
„základní nařízení“), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného
nařízení,

(3)

Po zveřejnění základních skutečností a úvah, na jejichž
základě bylo rozhodnuto o uložení prozatímních anti
dumpingových opatření (dále jen „zveřejnění prozatím
ních zjištění“), předložilo několik zúčastněných stran
k těmto prozatímním zjištěním písemné připomínky.
Strany, které o to požádaly, dostaly možnost slyšení.
Konkrétně jeden vyvážející výrobce požádal o slyšení
v přítomnosti úředníka pro slyšení z Generálního ředitel
ství pro obchod, které mu bylo umožněno.

(4)

Komise pokračovala ve vyhledávání a ověřování všech
informací, jež považovala za nezbytné ke konečným zjiš
těním.

(5)

Po vyhlášení prozatímního nařízení tři ze spolupracují
cích čínských vyvážejících výrobců uvedli, že jejich jména
jsou v čl. 1 odst. 2 prozatímního nařízení uvedena
nesprávně. Proto byla v Úředním věstníku Evropské unie (3)
zveřejněna oprava prozatímního nařízení, ve které byla
uvedena správná jména těchto společností.

s ohledem na návrh předložený Evropskou komisí (dále jen
„Komise“) po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

1. POSTUP
1.1 Prozatímní opatření
(1)

(2)

Nařízením (EU) č. 833/2012 (2) (dále jen „prozatímní
nařízení“) uložila Komise prozatímní antidumpingové
clo (dále jen „prozatímní opatření“) na dovoz některých
hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové
republiky (dále jen „ČLR“).

Řízení bylo zahájeno na základě podnětu, který podalo
dne 9. listopadu 2011 Evropské sdružení pro kovy
(European Association of Metals, Eurométaux) (dále jen
„žadatel“) jménem výrobců představujících více než 50 %
celkové výroby některých hliníkových fólií v rolích
v Unii. Podnět obsahoval důkazy prima facie o dumpingu
daného výrobku a o podstatné újmě z něj vyplývající,
což bylo považováno za dostačující pro zahájení řízení.
Jak je uvedeno v 17. bodě odůvodnění prozatímního
nařízení, šetření dumpingu a újmy se týkalo období od

(1) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
(2) Úř. věst. L 251, 18.9.2012, s. 29.

2. DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK
(6)

Dotčeným výrobkem je hliníková fólie o tloušťce
0,007 mm nebo větší, ale ne větší než 0,021 mm, nevy
tvrzená, válcovaná, též reliéfní, ale dále již neupravená,
v rolích nízké váhy o hmotnosti nepřesahující 10 kg
(dále jen „dotčený výrobek“ nebo „hliníková fólie v rolích“
nebo „AHF“). Dotčený výrobek je v současnosti kódů KN
ex 7607 11 11 a ex 7607 19 10.

(7)

Dotčený výrobek se obvykle používá jako spotřební
výrobek pro balení a jiná použití v domácnosti nebo
stravování. Definice výrobku nebyla zpochybněna.

(3) Úř. věst. L 331, 1.12.2012, s. 56.
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Šetření ukázalo, že hliníková fólie v rolích vyráběná
v ČLR a z této země vyvážená, hliníková fólie v rolích,
kterou v Unii vyrábějí a prodávají výrobci v Unii, a hliní
ková fólie v rolích, která je vyráběná a prodávaná
v Turecku (srovnatelná země) spolupracujícím tureckým
výrobcem, mají stejné základní fyzické a technické vlast
nosti, jakož i stejná základní použití, a jsou proto pova
žovány za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4
základního nařízení.

Jelikož k dotčenému výrobku a obdobnému výrobku
nebyly vzneseny žádné připomínky, potvrzuje se 18. až
20. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

13.3.2013

4.2 Individuální zacházení
(14)

Jelikož k individuálnímu zacházení nebyly vzneseny
žádné připomínky, potvrzuje se 54. až 56. bod odůvod
nění prozatímního nařízení.

4.3 Srovnatelná země
(15)

Žádná ze stran nezpochybnila výběr Turecka jako srov
natelné země za účelem konečného určení.

(16)

Jelikož k výběru srovnatelné země, nebyly vzneseny
žádné připomínky, potvrzuje se 57. až 64. bod odůvod
nění prozatímního nařízení.

3. VÝBĚR VZORKU
(10)

Jelikož k výběru vzorku nebyly vzneseny žádné připo
mínky, potvrzuje se 21. až 26. bod odůvodnění
prozatímního nařízení.

4.4 Běžná hodnota
(17)

Běžná hodnota byla vypočítána na základě údajů, které
poskytl jediný spolupracující výrobce ve srovnatelné zemi
(tj. Turecko). Běžná hodnota byla tudíž stanovena na
základě cen při prodeji na domácím trhu a početně zjiš
těné běžné hodnoty jednoho tureckého výrobce obdob
ného výrobku.

(18)

Společnost Ningbo Favored Commodity Co., Ltd (dále jen
„Ningbo Favored“) se pozastavila nad tím, jak mohly být
údaje od jednoho tureckého výrobce dostatečně repre
zentativní k tomu, aby bylo možné stanovit dumpingové
rozpětí pro všechny čínské vyvážející výrobce jako celek,
a vyjádřila překvapení nad tím, že ceny na domácím trhu
v Turecku byly podstatně vyšší než v Unii. Pokud jde
o turecký trh s hliníkovou fólií, jak je zmíněno v 63.
bodě odůvodnění prozatímního nařízení, bylo Turecko
považováno za vhodnou srovnatelnou zemi na základě
objemů a hodnot domácí výroby, dovozu a vývozu.
Pokud jde o skutečnost, že ceny na tureckém trhu jsou
vyšší než v Unii, při výběru vhodného trhu srovnatelné
země není tato skutečnost považována za rozhodující
faktor. V každém případě lze rozdíl v cenách částečně
vysvětlit skutečností, že se výrobní odvětví Unie během
období šetření pohybovalo téměř na hranici rentability.
Pokud se výrobní odvětví Unie postaví do pozice, kdy
může dosáhnout přiměřeného zisku (tj. 5 %, jak je
zmíněno ve 158. bodě odůvodnění prozatímního naříze
ní), cenový rozdíl mezi tureckými cenami a cena na trhu
Unie se sníží.

(19)

Společnost Ningbo Favored rovněž tvrdila, že orgány
neposkytly dostatek informací o početně určené běžné
hodnotě.

(20)

V této souvislosti se podotýká, že, jak je vysvětleno v 70.
bodě odůvodnění, Komise poskytla uvedené straně
všechny důležité informace týkající se údajů použitých
k výpočtu běžné hodnoty, jež mohly být uvolněny,
aniž by byla porušena ustanovení článku 19 základního
nařízení, tj. při současném zajištění, aby bylo s případ
nými důvěrnými údaji, které poskytl jediný výrobce

4. DUMPING
4.1 Zacházení jako v tržním hospodářství
(11)

Po zveřejnění prozatímních zjištění byly obdrženy připo
mínky od společnosti CeDo (Shanghai) Ltd. (dále jen
„CeDo“) týkající se zjištění ohledně kritéria stanoveného
v čl. 2 odst. 7 písm. c) třetí odrážce základního nařízení.
Společnost ve svých připomínkách a během slyšení
u úředníka pro slyšení zpochybnila zjištění, podle
kterého její rozhodování o financování ze zahraničí
podléhalo schválení ze strany státu, čímž se narušovala
její finanční situace. Společnost CeDo tvrdila, že čínská
„Pravidla pro provádění registrace vnějších dluhů“ neměla
zkreslující vliv na její finanční situaci, jelikož se její úvěr
týkal úvěru uvnitř skupiny od společnosti ve spojení
z jiné země než z Číny a byl založen výlučně na
finančním protiplnění uvnitř skupiny. Společnost dále
tvrdila, že schválení transferu úroku a jistiny bylo
uděleno automaticky.

(12)

Po opětovném přezkoumání doplňujících informací
poskytnutých uvedenou společností a argumentů před
ložených následně po zveřejnění prozatímních zjištění
bylo usouzeno, že přes existenci požadavků na registraci
úvěrů a schválení splátek lze v tomto konkrétním
případě úvěru uvnitř skupiny stanovit, že finanční situace
společnosti nepodléhala podstatnému zkreslení vzhledem
k tomu, že splatila částku úroku a jistiny v souladu
s podmínkami úvěrové smlouvy. Za těchto okolností se
shledává, že společnost splnila kritérium stanovené v čl.
2 odst. 7 písm. c) třetí odrážce základního nařízení.

(13)

Jelikož nebyly vzneseny žádné jiné připomínky ohledně
zacházení jako v tržním hospodářství, s výhradou výše
uvedené změny se potvrzuje 27. až 53. bod odůvodnění
prozatímního nařízení.
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v Turecku, zacházeno jako s takovými a aby nebyly
poskytnuty ostatním stranám. Informace poskytnuté
vyvážejícímu výrobci byly smysluplné a umožnily mu
pochopit použitou metodiku v souladu s článkem 2
základního nařízení. Kromě toho během slyšení, které
se konalo na žádost společnosti Ningbo Favored, byla
tato společnost informována, že pro účely stanovení
dumpingu byla použita celá kontrolní čísla výrobku
(„PCN“) a že v případech, kdy turecký výrobce neprodával
přesně stejný typ výrobku, byla běžná hodnota stanovena
úpravou nejbližšího kontrolního čísla výrobku prodaného
tureckým výrobcem. Společnosti Ningbo Favored
a ostatním čínským výrobcům zařazeným do vzorku
byly poskytnuty další informace týkající se stanovení
početně určené běžné hodnoty v době, kdy byla zveřej
něna konečná zjištění. Výše uvedená tvrzení bylo proto
nutné odmítnout.

(21)

4.7 Dumpingová rozpětí
(26)

K dumpingovým rozpětím nebyly předloženy žádné rele
vantní připomínky. Jelikož nebyly vzneseny žádné jiné
připomínky, potvrzuje se 79. až 81. bod odůvodnění
prozatímního nařízení.

(27)

V důsledku revize zisku dovozců, kteří nejsou ve spojení,
jak je zmíněno v 23. bodě odůvodnění, a po opravě
některých administrativních chyb, konečná dumpingová
rozpětí, vyjádřená jako procentní podíl z ceny CIF na
hranice Unie, jsou následující:

Název společnosti

Jelikož nebyly vzneseny žádné jiné připomínky, potvrzuje
se 65. až 72. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

4.5 Vývozní cena
(22)

(23)

Společnost Ningbo Favored tvrdila, že hodnoty prodeje
na vývoz v soupisu jednotlivých transakcí by měly být
přepočteny z USD na čínskou měnou použitím měsíč
ního směnného kurzu uvedeného v dotazníku a ne
skutečným směnným kurzem v době jednotlivých tran
sakcí. V tomto ohledu, v souladu s čl. 2 odst. 10 písm. j)
(o měnových přepočtech) základního nařízení, vyžaduje-li
srovnání cen měnový přepočet, použije se k tomu
směnný kurs platný v den prodeje. Je třeba rovněž
poznamenat, že v pokynech pro vyplnění dotazníku je
výslovně uvedeno, že částky, které se mají použít, jsou
vyjádřeny v účetní měně, jak jsou zachyceny v účetnictví
respondenta. Uvedená společnost byla tudíž náležitě
informována, jaký směnný kurz se má použít. Toto
tvrzení proto nemohlo být přijato.

Po uložení prozatímních opatření byla uskutečněna další
inspekce na místě v prostorách jednoho z dovozců, kteří
nejsou ve spojení, pro kterého byl stanoven zisk zmíněný
v 75. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.
V důsledku toho se ziskové rozpětí použité pro početní
určení vývozních cen podle čl. 2 odst. 9 základního
nařízení snížilo.
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(28)

Dumpingové rozpětí

CeDo (Shanghai) Ltd.

37,4 %

Ningbo Favored Commodity Co., Ltd.

30,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology
Co., Ltd.

32,9 %

Další spolupracující společnosti

34,9 %

Celostátní dumpingové rozpětí

45,6 %

Na základě skutečností uvedených v 81. bodě odůvod
nění prozatímního nařízení bylo konečné celostátní
dumpingové rozpětí pro ČLR stanoveno za použití
nejvíce dumpingových transakcí spolupracujících
vývozců. Na základě toho bylo stanoveno, že konečné
dumpingové rozpětí je 45,6 %.
5. ÚJMA
5.1 Výroba v Unii a výrobní odvětví Unie

(29)

Jelikož k výrobě v Unii a výrobnímu odvětví Unie nebyly
vzneseny žádné připomínky, potvrzuje se 83. bod
odůvodnění prozatímního nařízení.
5.2 Spotřeba v Unii

(30)

Jelikož ke spotřebě v Unii nebyly vzneseny žádné připo
mínky, potvrzuje se 84. až 86. bod odůvodnění
prozatímního nařízení.
5.3 Dovoz do Unie z ČLR

(24)

Jelikož nebyly vzneseny žádné jiné připomínky,
s výhradou výše uvedené změny se potvrzuje 73. až
75. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

5.3.1 Objem a podíl na trhu
(31)

4.6 Srovnání
(25)

Ke srovnání nebyly obdrženy žádné relevantní připo
mínky. Jelikož nebyly vzneseny žádné jiné připomínky,
potvrzuje se 76. až 78. bod odůvodnění prozatímního
nařízení.

Jelikož k výši dovozu do Unie z ČLR a k podílu na trhu
nebyly vzneseny žádné připomínky, potvrzuje se 87. až
89. bod odůvodnění prozatímního nařízení.
5.3.2 Ceny dumpingového dovozu a cenové podbízení

(32)

Jak je blíže uvedeno v 47. bodě odůvodnění, po analýze
připomínek obdržených po zveřejnění prozatímních zjiš
tění bylo shledáno za vhodné nepoužít pro srovnání cen
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dotčeného výrobku a hliníkové fólie vyráběné výrobním
odvětvím Unie úpravu s ohledem na obchodní úroveň.
Tato změna metody nepatrně ovlivnila rozpětí cenového
podbízení.

(33)

(34)

Rozpětí cenového podbízení skupiny CeDo se snížilo na
základě revize ziskového rozpětí dovozců, kteří nejsou ve
spojení (viz 23. bod odůvodnění). Vážené průměrné
rozpětí cenového podbízení vyvážejících výrobců zařaze
ných do vzorku však zůstalo vyšší než 7 %.

7. ZÁJEM UNIE
7.1 Výrobní odvětví Unie
(39)

(40)

Spolupráce ze strany dovozního sektoru byla velmi nízká
a, jak již bylo zmíněno ve 146. bodě odůvodnění
prozatímního nařízení, na dotazník odpověděli pouze
dva dovozci. Jak je zmíněno v 23. bodě odůvodnění,
po uložení prozatímních opatření, byla uskutečněna
inspekce na místě v prostorách největšího dovozce
(Robinson Young, Spojené království) za účelem ověření
jeho odpovědí na dotazník. Na základě tohoto ověření
byla provedena oprava udané ziskovosti této společnosti,
pokud jde o její relevantní činnosti. V důsledku toho
došlo ke snížení váženého průměrného ziskového rozpětí
dvou spolupracujících dovozců zařazených do vzorku.
Snížení zisku uvedených spolupracujících dovozců však
z hlediska analýzy zájmu Unie nebylo považováno za
významné, jelikož obě míry zisku (před a po opravě)
byly nevýrazné.

(41)

Jeden z dovozců zařazených do vzorku zpochybnil před
běžný závěr shrnutý ve 148. bodě odůvodnění prozatím
ního nařízení, a to že dopad opatření na odvětví dovozu
jako celek by byl přiměřený, jelikož by mohl být nucen
opustit trh, pokud by opatření byla potvrzena.
V prozatímním nařízení se však skutečně dospělo
k závěru, že výrobní odvětví Unie by mohlo získat
zpět některé smlouvy na úkor odvětví dovozu. Je však
nepochybné, že dovoz dotčeného výrobku bude nadále
zásobovat trh Unie, byť nyní na základě spravedlivé
hospodářské soutěže, a tedy možná v menším rozsahu.
Vzhledem k tomu se potvrzuje, že celkový dopad na
dovozní sektor není nepřiměřený.

(42)

Nebyly obdrženy žádné další připomínky ani informace
ohledně zájmu dovozců a velkoobchodníků. Potvrzují se
proto prozatímní zjištění ohledně zájmu těchto skupin
uvedená v 143. až 149. bodě odůvodnění prozatímního
nařízení.

5.4 Hospodářská situace výrobního odvětví Unie
a reprezentativních výrobců v Unii

(35)

Jelikož v tomto ohledu nebyly vzneseny žádné připo
mínky, potvrzují se prozatímní zjištění uvedená v 95.
až 107. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

5.4.2 Rozsah skutečného dumpingového rozpětí
(36)

Jelikož v tomto ohledu nebyly vzneseny žádné připo
mínky, potvrzuje se 108. bod odůvodnění prozatímního
nařízení.

5.5 Závěr ohledně újmy
(37)

Jelikož k zájmu výrobního odvětví Unie nebyly vzneseny
žádné připomínky, potvrzuje se 138. až 142. bod
odůvodnění prozatímního nařízení.

7.2 Dovozci/velkoobchodníci

S výhradou výše uvedených změn a jelikož nebyly vzne
seny žádné další připomínky ohledně cen dumpingového
dovozu a cenového podbízení, potvrzuje se metodika
stanovení cenového podbízení popsaná v 90. až 94.
bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

5.4.1 Předběžné poznámky a údaje týkající se výrobního
odvětví Unie

13.3.2013

Na základě výše uvedených skutečností se potvrzují
prozatímní zjištění uvedená v 109. až 112. bodě
odůvodnění prozatímního nařízení.

7.3 Maloobchodníci a spotřebitelé
6. PŘÍČINNÁ SOUVISLOST
(38)

Komise neobdržela žádné připomínky k prozatímním
zjištěním týkajícím se příčinné souvislosti mezi
dumpingem a újmou. V důsledku toho se potvrzuje, že
dumpingový dovoz z ČLR způsobil výrobnímu odvětví
Unie podstatnou újmu ve smyslu čl. 3 odst. 6 základního
nařízení a nejsou známy žádné jiné faktory, které by byly
takové, že by narušily příčinnou souvislost zjištěnou
mezi dumpingovým dovozem z ČLR a újmou, kterou
výrobní odvětví Unie utrpělo. Závěry uvedené v 113.
až 136. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se
proto potvrzují.

(43)

Jelikož ohledně zájmu maloobchodníků a spotřebitelů
nebyly vzneseny žádné připomínky, potvrzuje se 150.
až 153. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

7.4 Závěr ohledně zájmu Unie
(44)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se potvrzují
prozatímní zjištění týkající se zájmu Unie, tj. že neexistují
přesvědčivé důvody proti uložení konečných opatření na
dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících
z ČLR.
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8. KONEČNÁ ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ

(49)

Základní nařízení však nestanoví, jak má být cílová cena
výrobního odvětví Unie stanovena. Běžnou praxí je
stanovit ji buď na základě nákladů na výrobu za PCN
a cílového zisku, nebo použitím prodejních cen ze
závodu za PCN při prodeji nezávislým odběratelům na
trhu Unie, a úpravou o skutečné zisky/ztráty dosažené
v průběhu období šetření a připočtením zmíněného
ziskového rozpětí. Obě metody jsou spolehlivé a jejich
použití je zaměnitelné (v závislosti na okolnostech). Při
šetření byla použita druhá metoda (tj. na základě skuteč
ných prodejních cen Unie při prodeji nezávislým odbě
ratelům), jelikož ne všichni výrobci v Unii byli schopni
vypočítat spolehlivě náklady na výrobu za PCN.

(50)

S ohledem na výše uvedené tvrzení, že použitá metoda je
nespolehlivá, a tvrzení, že by řízení mělo být proto zasta
veno, se odmítají.

(51)

Skupina CeDo tvrdila, že metodika použitá pro stanovení
prozatímního rozpětí újmy nebyla správná, jelikož plně
nezohlednila strukturu skupiny CeDo. Dovozce CeDo
UK, který je ve spojení se spolupracujícím vyvážejícím
výrobcem zařazeným do vzorku (dále jen „CeDo (Shang
hai)“), dodává na trh Unie fólii vyráběnou jak v ČLR, tak
v Unii, a to vždy prostřednictvím dovozce/obchodníka,
který je ve spojení. Uvedená společnost tvrdila, že výše
prodejních, správních a režijních nákladů a ziskové
rozpětí tohoto dovozce ve spojení neměla být odečtena
z ceny CeDO při dalším prodeji, jelikož hospodářská
soutěž se odehrává na úrovni odběratelů v Unii. Tvrdila,
že prodejní ceny společnosti CeDo na úrovni odběratelů
by výrobnímu odvětví Unie újmu nepůsobily.

(52)

K výroku společnosti CeDo ohledně jejích prodejních cen
ve vztahu k cenám výrobního odvětví Unie vznesli stěžu
jící si výrobci v Unii několik námitek. Tato záležitost
však nemohla být dále šetřena, jelikož informace, které
strany předložily, nebylo možné v tak pozdní fázi šetření
ověřit.

(53)

V této věci je třeba poznamenat, že účelem výpočtu
rozpětí újmy je určit, zda by uplatnění nižší sazby cla
na ceny CIF dumpingového dovozu, než je sazba
založená na dumpingovém rozpětí, postačovalo k odstra
nění újmy způsobené dumpingovým dovozem. Toto
posouzení by mělo vycházet z ceny CIF dotčeného
dovozu, což je úroveň, která je považována za porovna
telnou s cenou ze závodu výrobního odvětví Unie.
V případě dovozu uskutečněného prostřednictvím
dovozců ve spojení, obdobně jako u postupu při výpočtu

8.1 Úroveň pro odstranění újmy
(45)

(46)

(47)

(48)

Po zveřejnění předběžných zjištění společnost Ningbo
Favored učinila podání týkající se metodiky použité pro
stanovení rozpětí újmy. Společnost tvrdila, že úpravou
struktury PCN vznikla nerovnováha. Konkrétně tvrdila,
že ke zkreslení údajů pravděpodobně došlo kvůli
nákladům na balení. Druhá otázka se týkala metody
použité k zajištění spravedlivého srovnání z hlediska
obchodní úrovně. V prozatímní fázi byly údaje za Unii
rozděleny na maloobchodní a velkoobchodní prodejní
kanály, avšak společnost Ningbo Favored namítla, že
tím vznikly dvě cílové ceny za jeden typ výrobku, což
by podle ní bylo protiprávní.

Pokud jde o tvrzení k úpravě struktury PCN, simulace
ukázaly, že v případě, že by se úprava neprovedla, došlo
by ke zkreslení. Změny provedené ve struktuře PCN
(které byly fakticky konsolidací údajů s cílem zlepšit
míru shody a reprezentativnost) odstranily zkreslení
a zlepšily spolehlivost výpočtů. Proto je nutné uvedené
tvrzení zamítnout.

Druhá otázka vznesená společností Ningbo Favored
ohledně metody prozatímně použité k zajištění spraved
livého srovnání z hlediska obchodní úrovně byla rovněž
náležitě analyzována. V tomto ohledu bylo shledáno, že
ačkoliv se ceny mezi uvedenými dvěma prodejními
kanály obvykle lišily, ve stávajícím případě se nejednalo
o žádný identifikovatelný či konzistentní vzorec. Ve
skutečnosti za určitých okolností byly prodejní ceny
výrobce pro maloobchodníky nižší než pro velkoobchod
níky, zatímco v jiných případech by se jednalo o opak.
Bylo proto rozhodnuto přijmout toto tvrzení, že by se
neměla provádět žádá úprava o obchodní úroveň, jelikož
podmínky pro takovou úpravu nebyly splněny. Tato
změna metodiky nepatrně ovlivnila rozpětí újmy.

V reakci na poskytnutí konečných informací společnost
Ningbo Favored namítla, že metoda, která byla použita
k výpočtu prodeje pod cenou byla chybná a nespolehlivá,
jelikož na straně výrobního odvětví byla výchozím
bodem výpočtu prodejní cena Unie za PCN místo
nákladů na výrobu za PCN. Společnost Ningbo Favored
dospěla k závěru, že nebyly použity náklady na výrobu
za PCN, jelikož úředníci Komise „nenaléhaly“ na společ
nost, aby poskytla příslušné údaje, a řízení by proto mělo
být z důvodu „nedostatku důkazů“ zastaveno.
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dumpingového rozpětí, který by mohl být pro určení
sazby při uplatnění pravidla nižšího cla nahrazen
výpočtem rozpětí újmy, je cena CIF určena početně na
základě ceny při dalším prodeji prvnímu nezávislému
odběrateli s náležitou úpravou podle čl. 2 odst. 9 základ
ního nařízení. Dále, aniž jsou dotčeny posledně zmíněné
komentáře, je třeba poznamenat, že metodika, kterou
zastává společnost CeDo, by vedla nevyhnutelně k použití
cen týkajících se výroby hliníkové fólie společností CeDo
v Unii, jelikož, jak je uvedeno výše, dovozce/obchodník
ve spojení dodával na trh v Unii hliníkovou fólii
vyráběnou jak v Číně, tak v Unii.

13.3.2013

vení. V rozsudku ve věci společnosti Kazchrome Tribunál
navíc své závěry jasně omezil na uvedený konkrétní
případ.

(56)

Společnost CeDo rovněž vznesla otázku spravedlivého
srovnání a citovala dvě zprávy panelů WTO (2). Orgány
jsou přesvědčeny o tom, že ceny CeDo, jak byly stano
veny ze strany útvarů Komise, a ceny ze závodu výrob
ního odvětví Unie (jak pro cenové podbízení, tak pro
prodej pod cenou) představují základ pro spravedlivé
a přiměřené srovnání. Je třeba mít na paměti, že
dokonalé srovnání by znamenalo, že by se měly zohled
ňovat pouze nabídky v rámci stejné smlouvy, protože
pouze tehdy by podmínky prodeje byly totožné.
Dokonalé srovnání není možné, a proto jsou orgány
přesvědčeny o tom, že použitá metodika využívající
průměrných cen získaných u podobných výrobků
během jednoho roku období šetření je správná. Tato
metodika byla v rámci oznámení jasně sdělena.

(57)

Společnost CeDo vznesla otázku rozsudku Tribunálu ve
věci společnosti Kazchrome (1), který by zde dle jejího
názoru mohl poskytnout vodítko, neboť stanoví, že
nejpřesnější metodou výpočtu cenového podbízení by
bylo srovnání dovozních cen s cenami zboží výrobního
odvětví Společenství při zahrnutí veškerých nákladů,
které vzniknou, než se výrobek dostane do prostor
zákazníka. Dlužno ovšem podotknout, že Tribunál také
připustil, že tento přístup není praktický, a z rozsudku
jasně vyplývá, že ceny CIF představují přijatelnou meto
diku pro stanovení rozpětí újmy. Věc Kazchrome navíc
souvisela se zvláštní situací týkající se zboží, které na trh
EU vstupovalo nejprve přes Litvu (tranzit) a následně přes
Rotterdam, kde bylo celně odbaveno. V uvedeném
případě Komise rozhodla stanovit cenové podbízení
i prodej pod cenou na základě ceny v místě tranzitu,
narozdíl od ceny po celním odbavení. Při tomto šetření
jde však o jiný případ, neboť není pochyb o tom, že
stanovení cenového podbízení a prodeje pod cenou se
zakládá na ceně CIF společnosti CeDo po celním odba

Navíc se má za to, že by metoda, kterou zastává společ
nost CeDo, vedla k nerovnému zacházení při výpočtu
rozpětí této společnosti a rozpětí ostatních vyvážejících
výrobců prodávajících nezávislým dovozcům, kteří byli
zařazeni do vzorku. Metodika použitá v případě ostat
ních vyvážejících výrobců zařazených do vzorku vychá
zela z vývozní ceny na úrovni CIF, z níž jsou samo
zřejmě vyjmuty prodejní, správní a režijní náklady
a zisk z následného prodeje v Unii po celním odbavení.
Komise se domnívá, že určení přiměřené dovozní ceny
pro stanovení cenového podbízení a prodeje pod cenou
by nemělo být ovlivněno tím, zda se vývoz uskutečňuje
pro provozovatele ve spojení nebo nezávislé provozova
tele v Unii. Metodika, kterou Komise používá, zajišťuje,
že se v obou případech použije stejné zacházení.
Závěrem je nutno vzít v úvahu, že by, jak již bylo
zmíněno v 53. bodě odůvodnění, přístup požadovaný
společností CeDo zejména v situaci této společnosti
zamlžil a rozostřil dvě rozdílné funkce, v nichž společ
nost CeDo jakožto dodavatel hliníkových fólií na trh
Unie působí. Společnost CeDo totiž ve skutečnosti
dodává na trh Unie za prvé jako výrobce usazený
v Unii a za druhé jako další prodejce hliníkových fólií
dovážených z Číny. Účelem výpočtu dumpingového
rozpětí není změřit, do jaké míry prodej společnosti
CeDo UK jakožto dovážejícího výrobce Unie poškozuje
výrobce Unie, ale stanovit, zda má takový dopad dovoz
od společnosti CeDo Shaghai prostřednictvím cenového
podbízení a prodeje pod cenou výrobců Unie. Za tímto
účelem je příslušnou cenou, která má být zohledněna,
cena, za kterou je dotčený výrobek prodáván do Unie,
a nikoli cena, za kterou jsou dovážené materiály dále
prodávány dovážejícími výrobci v Unii. To je v souladu
s přístupem použitým pro stanovení rozpětí újmy při
dovozu ze strany domácích výrobců v Unii.

(1) Věc T-107/08 Transnational Company „Kazchrome“ AO a ENRC Marke
ting AG v. Rada Evropské unie a Evropská komise [2011] (dosud nezve
řejněná ve Sbírce rozhodnutí).

(2) WTO Panel Report, China – CVD and AD Duties on Grain Oriented
Flat-Rolled Electrical Steel from USA – WT/DS414/R and AD
Measure on Farmed Atlantic Salmon from Norway – WT/DS337/R.

(54)

(55)

Společnost CeDo se vrátila k výše uvedené otázce
v konečné fázi. Rovněž požádala o slyšení s úředníkem
pro slyšení Generálního ředitelství pro obchod a slyšení
pro projednání této záležitosti bylo uspořádáno. Společ
nost CeDo setrvala na výše zmíněné argumentaci a rovněž
napadla výše uvedené vysvětlení týkající se čl. 2 odst. 9,
přičemž tvrdila, že čl. 2 odst. 9 je uvedený pod ustano
veními základního nařízení týkajícími se dumpingu
a nelze jej analogicky použít pro výpočet újmy. Orgány
upozornily, že i když se článek 2 zabývá otázkami
dumpingu, čl. 2 odst. 9 spadá pod podkapitolu „vývozní
cena“ a uvádí pokyny pro výpočet vývozní ceny v případě
unijního prodeje prostřednictvím dovozce ve spojení.
Žádné jiné ustanovení základního nařízení neobsahuje
v tomto ohledu konkrétnější pokyny.

13.3.2013

(58)

(59)
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Závěrem dlužno uvést, že ceny výrobců v Unii byly
upraveny na úroveň ceny ze závodu odečtením nejen
dobropisů, slev z cen a rabatů, ale také provizí (forma
prodejních nákladů) a výdajů souvisejících s dopravou.
Proto by srovnávání ceny dalšího prodeje dovozce
s cenou ze závodu výrobního odvětví Unie nepředstavo
valo spravedlivé srovnání.

L 69/17

Prodej pod cenou

Název společnosti

Z výše uvedených důvodů bylo potvrzeno, že požadavek
na revizi metodiky pro výpočet rozpětí újmy pro společ
nost CeDo nemohl být přijat.

CeDo (Shanghai) Ltd.

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd.

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Techno
logy Co., Ltd

15,6 %

Vážený průměr v případě dalších spolu
pracujících výrobců

14,6 %

Zbytkové rozpětí

35,6 %

8.2 Konečná opatření
(60)

Revidované ziskové rozpětí dovozců, které nejsou ve
spojení (pozměněné z důvodů vysvětlených v 23. bodě
odůvodnění), mělo dopad na rozpětí újmy pro společ
nost CeDo, jelikož se odečítá od ceny při dalším prodeji.
Všechna rozpětí prodeje pod cenou byla ovlivněna
opravou administrativní chyby při uplatnění cílového
zisku v prozatímní fázi.

(61)

Na základě výše uvedeného jsou konečná rozpětí újmy
tato:

Na základě závěrů, jichž bylo dosaženo s ohledem na
dumping, újmu, příčinnou souvislost a zájem Unie, by
v souladu s čl. 9 odst. 4 základního nařízení mělo být
uloženo konečné antidumpingové clo na dovoz někte
rých hliníkových fólií v rolích pocházejících z ČLR na
úrovni nižší z hodnot odpovídajících dumpingovému
rozpětí a rozpětí újmy, podle pravidla nižšího cla.
V tomto případě by v souladu s tímto pravidlem měla
být celní sazba stanovena na úrovni zjištěných rozpětí
újmy.

(63)

Na základě výše uvedeného je sazba cel, která budou
uložena, stanovena takto:

Dumpingové rozpětí

Rozpětí pro odstranění
újmy

Sazba antidumpingového
cla

CeDo (Shanghai) Ltd.

37,4 %

14,2 %

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd.

30,6 %

14,6 %

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co.
Ltd.

32,9 %

15,6 %

15,6 %

Další spolupracující společnosti

34,9 %

14,6 %

14,6 %

Celostátní dumpingové rozpětí

45,6 %

35,6 %

35,6 %

Název společnosti

(64)

(62)

Individuální sazby antidumpingového cla, stanovené pro
jednotlivé společnosti a uvedené v tomto nařízení, byly
stanoveny na základě zjištění stávajícího šetření. Odrážejí
tedy situaci těchto společností zjištěnou během uvede
ného šetření. Tyto celní sazby (oproti celostátnímu clu
použitelnému na „všechny ostatní společnosti“) jsou
proto výlučně použitelné na dovoz výrobků pocházejí
cích z ČLR a vyráběných uvedenými společnostmi, tedy
konkrétními uvedenými právnickými osobami. Pro dovoz
dotčeného výrobku vyráběného jakoukoli jinou společ
ností, jejíž název a adresa nejsou výslovně uvedeny
v normativní části tohoto nařízení, včetně subjektů,
které jsou s těmito výslovně jmenovanými společnostmi
ve spojení, nelze využít těchto sazeb a tento dovoz
podléhá celní sazbě použitelné na „všechny ostatní
společnosti“.

(65)

V zájmu co největšího snížení rizika obcházení z důvodu
velkého rozdílu celních sazeb se má za to, že je v tomto
případě pro zajištění řádného použití těchto antidumpin
gových cel nutné přijmout zvláštní opatření. Tato
zvláštní opatření zahrnují předložení platné obchodní
faktury, která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze
tohoto nařízení, celním orgánům členských států. Dovoz
bez zmíněné faktury podléhá zbytkovému antidumpingo
vému clu použitelnému na všechny ostatní vývozce.

(66)

Pokud by se po uložení dotčených opatření podstatně
zvýšil objem vývozu některé ze společností využívajících
nižší individuální celní sazby, lze takovéto zvýšení
objemu považovat samo o sobě za změnu obchodních
toků v důsledku uložených opatření ve smyslu čl. 13
odst. 1 základního nařízení. Za takových okolností a za
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zajištěných prostřednictvím prozatímního cla („posky
tnutí konečných informací“). Všem stranám byla posky
tnuta lhůta, v níž se mohly k poskytnutí konečných
informací vyjádřit.

předpokladu, že jsou splněny příslušné podmínky, lze
zahájit šetření zaměřené proti obcházení předpisů.
V rámci tohoto šetření lze mimo jiné prošetřit potřebu
zrušit individuální celní sazby a následně uložit celostátní
clo.
(67)

(68)

(69)

(70)

Všechny žádosti o uplatňování individuální sazby anti
dumpingového cla (např. po změně názvu subjektu
nebo po založení nových výrobních nebo prodejních
subjektů) by měly být neprodleně zaslány Komisi (1) se
všemi náležitými údaji, zejména s údaji o jakýchkoli
změnách činnosti společnosti, které se týkají výroby,
domácího prodeje a prodeje na vývoz a které souvisejí
např. s uvedenou změnou názvu nebo změnou výrob
ních a prodejních subjektů. V případě potřeby bude poté
toto nařízení příslušným způsobem změněno a bude
aktualizován seznam společností, na něž se vztahují indi
viduální antidumpingové celní sazby.
V zájmu zajištění řádného vymáhání antidumpingového
cla by se celostátní celní sazba neměla vztahovat pouze
na nespolupracující vyvážející výrobce, ale rovněž na
výrobce, kteří v období šetření neuskutečnili žádný
vývoz do Unie.

13.3.2013

(71)

Ústní a písemné připomínky předložené zúčastněnými
stranami byly zváženy a případně vzaty v úvahu.
9. KONEČNÝ VÝBĚR PROZATÍMNÍHO CLA

(72)

Vzhledem k velikosti zjištěného dumpingového rozpětí
a na základě úrovně újmy způsobené výrobnímu odvětví
Unie se považovalo za nezbytné, aby se částky zajištěné
prostřednictvím prozatímního antidumpingového cla
uloženého prozatímním nařízením vybraly s konečnou
platností.

(73)

Jestliže jsou konečná cla vyšší než prozatímní cla,
vyberou se s konečnou platností pouze zajištěné částky
ve výši prozatímního cla, zatímco částky, které byly zajiš
těny nad rámec konečné sazby antidumpingového cla, by
se měly uvolnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Aby bylo zajištěno rovné zacházení pro případné nové
vývozce a spolupracující společnosti nezařazené do
vzorku, které jsou uvedeny v tabulce v čl. 1 odst. 2 s
průměrnou sazbou cla ve výši 14,6 %, mělo by být
stanoveno, že se vážené průměrné clo uložené posledně
jmenovaným společnostem použije pro případné nové
vývozce, kteří by jinak měli nárok na přezkum podle
čl. 11 odst. 4 základního nařízení, jelikož uvedený článek
se nepoužije, pokud byl použit výběr vzorku.

1.
Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovoz hliníko
vých fólií o tloušťce 0,007 mm nebo větší, ale ne větší než
0,021 mm, nevytvrzených, válcovaných, též reliéfních, ale dále
již neupravených, v rolích nízké váhy o hmotnosti nepřesahující
10 kg, v současnosti kódů KN ex 7607 11 11 a ex 7607 19 10
(kódy TARIC 7607 11 11 10 a 7607 19 10 10), pocházejících
z Čínské lidové republiky.

Všem stranám byly sděleny základní skutečnosti a úvahy,
na nichž byl založen záměr doporučit uložení konečného
antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových
fólií v rolích pocházejících z ČLR a konečný výběr částek

2.
Sazba konečného antidumpingového cla použitelná na
čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením je pro
výrobek popsaný v odstavci 1 a vyrobený níže uvedenými
společnostmi stanovena takto:

Společnost

Článek 1

Clo

Doplňkový kód TARIC

CeDo (Shanghai) Ltd., Šanghaj

14,2 %

B299

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd., Yuyao City

14,6 %

B301

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd., Ningbo

15,6 %

B300

Able Packaging Co.,Ltd., Šanghaj

14,6 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd.,
Guangzhou

14,6 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co.,Ltd., Yuyao City

14,6 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing
Co.,Ltd., Šanghaj

14,6 %

B305

Weifang Quanxin Aluminum Foil Co.,Ltd., Linqu

14,6 %

B306

(1) European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H,
Office: NERV-105, 08/020, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/
BELGIË.
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Společnost

Clo

Doplňkový kód TARIC

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd., Zhengzhou City

14,6 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co.,Ltd., Zhouzhou City

14,6 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co.,Ltd.,
Zibo

14,6 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co.,Ltd., Yuyao

14,6 %

B310

Všechny ostatní společnosti

35,6 %

B999

3.
Použití individuálních celních sazeb stanovených pro
společnosti uvedené v odstavci 2 je podmíněno předložením
platné obchodní faktury, která splňuje požadavky stanovené
v příloze tohoto nařízení, celním orgánům členských států.
V případě nepředložení takové faktury se použije celní sazba
vztahující se na všechny ostatní společnosti.
4.
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Není-li uvedeno jinak, použijí se platné celní předpisy.
Článek 2

Částky zajištěné prostřednictvím prozatímního antidumpingo
vého cla podle nařízení (EU) č. 833/2012 se vyberou s konečnou
platností. Částky, které byly zajištěny nad rámec konečných
sazeb antidumpingového cla, se uvolní.

— není ve spojení s žádným vývozcem nebo výrobcem
v Čínské lidové republice, na které se vztahují opatření
uložená tímto nařízením,
— ve skutečnosti vyvezl do Unie dotčený výrobek po skončení
období šetření, na kterém jsou založena příslušná opatření,
nebo uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt
významné množství do Unie,

Článek 3

může Rada na návrh Komise a po konzultaci s poradním
výborem změnit prostou většinou čl. 1 odst. 2 přidáním
nového vyvážejícího výrobce mezi spolupracující společnosti
nezařazené do vzorku, na něž se tedy vztahuje vážená
průměrná sazba cla ve výši 14,6 %.

Pokud případný nový vyvážející výrobce v Čínské lidové repub
lice poskytne Komisi dostatečné důkazy o tom, že:

Článek 4

— nevyvážel do Unie výrobek popsaný v čl. 1 odst. 1 během
období šetření (od 1. října 2010 do 30. září 2011),

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2013.
Za Radu
předseda
E. GILMORE
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PŘÍLOHA
Platná obchodní faktura zmíněná v čl. 1 odst. 3 musí obsahovat prohlášení podepsané odpovědným pracovníkem
subjektu, který fakturu vystavil, v tomto formátu:
1) jméno a funkce odpovědného pracovníka subjektu, který obchodní fakturu vystavil;
2) toto prohlášení:
„Já, níže podepsaný/á, potvrzuji, že (objem) některých hliníkových fólií v rolích prodaných na vývoz do Evropské unie,
na něž se vztahuje tato faktura, byl vyroben společností (název a sídlo společnosti) (doplňkový kód TARIC) v Čínské
lidové republice. Prohlašuji, že údaje uvedené v této faktuře jsou úplné a správné.
Datum a podpis“.

13.3.2013

CS

13.3.2013

Úřední věstník Evropské unie

L 69/21

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 218/2013
ze dne 8. března 2013,
kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cabrito Transmontano (CHOP))
o schválení změny ve specifikaci chráněného označení
původu „Cabrito Transmontano“, zapsaného podle naří
zení Komise (ES) č. 1263/1996 (3).

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
(3)

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti
zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst.
2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Jelikož daná změna není menšího rozsahu, Komise
zveřejnila žádost o změnu podle čl. 6 odst. 2 nařízení
(ES) č. 510/2006 v Úředním věstníku Evropské unie (4).
Jelikož nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle
článku 7 uvedeného nařízení, musí být tato změna
schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1151/2012 vstoupilo dnem 3. ledna
2013 v platnost. Zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES)
č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně země
pisných označení a označení původu zemědělských
produktů a potravin (2).

Změna specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie
týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schva
luje.

V souladu s čl. 9 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení
(ES) č. 510/2006 prověřila Komise žádost Portugalska

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2013.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Dacian CIOLOȘ

člen Komise

(1) Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3) Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 19.
(4) Úř. věst. C 122, 27.4.2012, s. 20.
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PŘÍLOHA
Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:
Třída 1.1 Čerstvé maso (a droby)
PORTUGALSKO
Cabrito Transmontano (CHOP)

13.3.2013
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 219/2013
ze dne 12. března 2013
o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce
a zeleniny
paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde
o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvede
ného nařízení.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jed
notné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),
s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze
dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k naří
zení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a
zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména
na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě
výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchod
ních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní
den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení
(EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé
denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v plat
nost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího
nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto
nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním
věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. března 2013.
Za Komisi,
jménem předsedy,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.
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PŘÍLOHA
Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
(EUR/100 kg)
Kód KN

Kód třetích zemí (1)

0702 00 00

IL
MA
TN
TR
ZZ

107,2
70,0
101,4
111,5
97,5

0707 00 05

MA
TR
ZZ

170,1
169,8
170,0

0709 93 10

MA
TR
ZZ

55,6
126,5
91,1

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

57,0
71,4
52,6
56,6
65,0
60,5

0805 50 10

TR
ZZ

77,1
77,1

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
US
ZZ

116,3
81,6
122,3
76,3
31,3
170,8
99,8

0808 30 90

AR
BR
CL
TR
US
ZA
ZZ

124,4
113,7
133,7
171,6
191,0
107,5
140,3

Paušální dovozní hodnota

(1) Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.

CENY PŘEDPLATNÉHO NA ROK 2013 (bez DPH, včetně poštovného za obvyklou zásilku)
Úřední věstník EU, řady L + C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

1 300 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, tištěné vydání + roční DVD

22 úředních jazyků EU

1 420 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada L, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

910 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, měsíční DVD (souhrnný)

22 úředních jazyků EU

100 EUR ročně

Dodatek k Úřednímu věstníku (řada S), DVD, jedno vydání týdně

mnohojazyčné:
23 úředních jazyků EU

200 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada C – Výběrová řízení

jazyky, kterých se týká
výběrové řízení

50 EUR ročně

Předplatné Úředního věstníku Evropské unie, který vychází v úředních jazycích Evropské unie, je k dispozici
ve 22 jazykových verzích. Zahrnuje řady L (Právní předpisy) a C (Informace a oznámení).
Každá jazyková verze má samostatné předplatné.
V souladu s nařízením Rady (ES) č. 920/2005, zveřejněným v Úředním věstníku L 156 ze dne 18. června 2005,
které stanoví, že orgány Evropské unie nejsou dočasně vázány povinností sepisovat všechny akty v irštině
a zveřejňovat je v tomto jazyce, je Úřední věstník vydávaný v irském jazyce prodáván zvlášť.
Předplatné dodatku k Úřednímu věstníku (řada S – Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie) zahrnuje znění ve
všech 23 úředních jazycích na jednom mnohojazyčném DVD.
Předplatné Úředního věstníku Evropské unie opravňuje na požádání k obdržení různých příloh Úředního věstníku.
Předplatitelé jsou na vydávání příloh upozorňováni prostřednictvím „oznámení čtenářům“ zveřejňovaného
v Úředním věstníku Evropské unie.

Prodej a předplatné
Předplatné různých placených periodik, jako například předplatné Úředního věstníku Evropské unie, lze získat
u našich distributorů. Seznam distributorů se nachází na této internetové adrese:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) nabízí přímý a bezplatný přístup k právu Evropské unie. Tyto
internetové stránky umožňují nahlížet do Úředního věstníku Evropské unie a obsahují rovněž smlouvy,
právní předpisy, judikaturu a návrhy právních předpisů.
Více informací o Evropské unii naleznete na adrese: http://europa.eu
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