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FORORDNINGER
RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 430/2013
af 13. maj 2013
om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på
importen af rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Folkerepublikken
Kina og Thailand og om afslutning af proceduren for Indonesien
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(3)

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af
30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra
lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1)
(»grundforordningen«), særlig artikel 9,

Som anført i betragtning 15 i forordningen om midler
tidig told omfattede undersøgelsen af dumping og skade
perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 (her
efter »undersøgelsesperioden« eller »UP«). Undersøgelsen
af udviklingstendenser af relevans for skadesvurderingen
dækkede perioden fra 1. januar 2008 til udgangen af
undersøgelsesperioden (»den betragtede periode«).

2. Efterfølgende procedure
(4)

Efter fremlæggelsen af de væsentligste kendsgerninger og
betragtninger, der lå til grund for beslutningen om at
indføre midlertidige antidumpingforanstaltninger (»frem
læggelse af foreløbige konklusioner«), indgav adskillige
interesserede parter skriftlige redegørelser for at tilkende
give deres synspunkter vedrørende de foreløbige konklu
sioner. Parter, der anmodede herom, fik også lejlighed til
at blive hørt.

(5)

Kommissionen fortsatte med at indhente og analysere
alle de oplysninger, som den anså for nødvendige for
at træffe endelig afgørelse i sagen.

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen efter
høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A. PROCEDURE
1. Midlertidige foranstaltninger
(1)

(2)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) indførte den
15.november 2012 ved forordning (EU) nr.
1071/2012 (2) (»forordningen om midlertidig told«) en
midlertidig antidumpingtold på importen af rørfittings
af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i
Folkerepublikken Kina (»Kina«) og Thailand.

Proceduren blev indledt ved en indledningsmeddelelse (3),
der blev offentliggjort den 16. februar 2012 som følge af
en klage, der blev indgivet den 3. januar 2012 af Defence
Committee of Tube or Pipe Cast Fittings, of Malleable
Cast Iron of the European Union (»klageren«) på vegne
af producenter, som tegner sig for over 50 % af Unionens
samlede produktion af rørfittings af deformerbart støbe
jern med gevind (»deformerbare fittings med gevind«).

(1) EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.
(2) EUT L 318 af 15.11.2012, s. 10.
(3) EUT C 44 af 16.2.2012, s. 33.

B. DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE
(6)

En interesseret part hævdede, at den vare, de importerer,
ikke burde være omfattet af den pågældende vare, da
denne vare besad særlige tekniske egenskaber. Disse
deformerbare fittings har konisk gevind i modsætning
til det lige gevind i de andre importerede deformerbare
fittings.

(7)

Det fremgik imidlertid af undersøgelsen, at bortset fra
disse tekniske egenskaber har rørfittings med konisk
gevind de samme fysiske og tekniske egenskaber som
de andre importerede deformerbare fittings. Desuden
viste undersøgelsen for så vidt angår anvendelsesformål,
at rørfittings med konisk gevind anvendes på samme
måde som de andre importerede deformerbare fittings.
Faktisk blev det konstateret i en medlemsstat, hvor
begge typer anvendes, at de var indbyrdes udskiftelige.
Denne påstand blev derfor afvist.
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En interesseret part hævdede, at deformerbare fittings
med gevind og hvid kerne kan sælges over hele Unionen,
mens deformerbare fittings med gevind og sort kerne
kun kan sælges i Det Forenede Kongerige, Republikken
Irland, Malta og Cypern. Derfor konkurrerer deformer
bare fittings med gevind og sort og hvid kerne angiveligt
ikke fuldt ud på EU-markedet.

(13)

14.5.2013

Da der ikke er fremsat andre bemærkninger vedrørende
den pågældende vare og samme vare, bekræftes konklu
sionerne i betragtning 17-21 og betragtning 23-28 i
forordningen om midlertidig told hermed.

C. STIKPRØVEUDTAGNING
(9)

Det fremgik imidlertid af undersøgelsen, at størstedelen
af importen af deformerbare fittings med gevind og sort
kerne med oprindelse i de pågældende lande går til lande
på det europæiske kontinent, f.eks. Tyskland, Italien,
Polen og Spanien. Det konkluderes således, at deformer
bare fittings med gevind og sort og hvid kerne konkur
rerer fuldt ud på EU-markedet og ikke kun i et begrænset
antal medlemsstater.

(14)

Efter fremlæggelsen af de foreløbige konklusioner
indkom der ingen bemærkninger til stikprøveudtag
ningen af EU-producenter, eksporterende producenter i
Kina og ikke forretningsmæssigt forbundne importører.
Konklusionerne i betragtning 29-31 i forordningen om
midlertidig told bekræftes hermed.

D. DUMPING
(10)

(11)

(12)

En importør gentog sin påstand om, at samlinger af
kompressionsfittings ikke burde høre under definitionen
af den pågældende vare. Denne importør gjorde
gældende, at samlinger af kompressionsfittings har et
andet anvendelsesformål og fremlagde dokumentation
for, at gevindet på samlingen af kompressionsfittings let
kan skelnes fra gevindet på en standardfitting, da det er
fremstillet efter en anden ISO-standard (1). Efter at have
overvejet den fremsendte dokumentation blev det
konkluderet, at varedækningen burde begrænses i over
ensstemmelse hermed.

To andre interesserede parter fremførte, at fittings af
deformerbart støbejern til elektriske installationsrør og
særlig runde forgreningsdåser med gevind af deformer
bart støbejern, som er en væsentlig del i alle kabelkanaler
og installationsrør, burde udelukkes fra varedækningen.
De hævdede, at sådanne forgreningsdåser har forskellige
formål (dvs. samle og beskytte elektriske lednings
systemer i modsætning til sikre mod et begrænset
udslip af gas eller vand som i tilfælde af standardfittings,
der blev undersøgt i denne procedure). De kan også nemt
skelnes fra andre fittings (i stedet for at skulle være
absolut gas- eller væsketætte, har de et let aftageligt låg,
der sikrer nem adgang til ledningerne, når de er samlet i
et system efter import. Efter nøje overvejelse af disse
argumenter, blev det konkluderet, at runde forgrenings
dåser med gevind uden låg af deformerbart støbejern bør
udelukkes fra varedækningen.

Ud fra ovenstående blev det fundet hensigtsmæssigt at
revidere definitionen af varedækningen som fastlagt ved
forordningen om midlertidig told. Derfor er den pågæl
dende vare definitivt fastlagt som rørfittings af deformer
bart støbejern med gevind, i øjeblikket henhørende under
KN-kode ex 7307 19 10, med undtagelse af samlinger af
kompressionsfittings i henhold til ISO DIN 13 metrisk
gevind og runde forgreningsdåser med gevind uden låg af
deformerbart støbejern.

(1) Kompressionsfittings anvender ISO DIN 13 metrisk gevind, hvor
imod standardfittings med gevind normalt anvender ISO 7/1 og
ISO 228/1 gevind.

1. Folkerepublikken Kina
1.1. Markedsøkonomisk behandling og individuel behandling
(15)

Da der ikke er fremsat bemærkninger om markedsøko
nomisk behandling og individuel behandling, bekræftes
de foreløbige konklusioner i betragtning 32-46 i forord
ningen om midlertidig told hermed.

1.2. Referenceland
(16)

Da der ikke blev fremsat bemærkninger om referencelan
det, bekræftes konklusionerne i betragtning 47-53 i
forordningen om midlertidig told hermed.

1.3. Normal værdi, eksportpris og sammenligning
(17)

En kinesisk eksporterende producent hævdede, at den
normale værdi burde beregnes ud fra det hjemmemar
kedssalg, som den eneste samarbejdsvillige producent i
referencelandet havde, selv om det ikke har fundet sted
i repræsentativ mængde som fastsat i grundforordningens
artikel 2, stk. 2. Dette krav kan godkendes i forbindelse
med et referenceland. I overensstemmelse hermed blev
det hjemmemarkedssalg, som den eneste samarbejdsvil
lige producent i referencelandet havde haft i normal
handel, anvendt til at fastsætte den normale værdi.

(18)

Den samme kinesiske eksporterende producent hævdede,
at dumpingmargenen burde fastsættes ud fra det samlede
eksportsalg og ikke kun for de varetyper, der var direkte
sammenlignelige med de typer, der var blevet solgt på
hjemmemarkedet af producenten i referencelandet.
Denne påstand blev godkendt. Med hensyn til disse
ikke direkte sammenlignelige varetyper var den normale
værdi baseret på den matematiske gennemsnitlige
normale værdi for de tilsvarende varetyper, og der blev
foretaget en justering ved hjælp af markedsværdien for
forskellene i de fysiske egenskaber i henhold til grund
forordningens artikel 2, stk. 10, litra a).
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(19)

(20)

(21)
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Da der ikke er fremsat andre bemærkninger om normal
værdi, eksportpris og sammenligning, bekræftes konklu
sionerne i betragtning 54, 59-61 og 64-67 i forord
ningen om midlertidig told hermed.

Hebei Jianzhi

57,8

Jinan Meide

40,8

1.4. Dumpingmargener

Qingdao Madison

24,6

For de virksomheder, der indgik i stikprøven, blev den
vejede gennemsnitlige normale værdi af hver type af den
samme vare, som blev beregnet for referencelandet,
sammenlignet med den vejede gennemsnitlige eksportpris
for den tilsvarende type af den pågældende vare, jf.
grundforordningens artikel 2, stk. 11 og 12.

Andre samarbejdsvillige virksomheder

41,1

Alle andre virksomheder

57,8

På det grundlag blev de endelige dumpingmargener,
udtrykt som en procentdel af cif-prisen, frit Unionens
grænse, ufortoldet, fastsat til følgende:

Virksomhed

(22)

Den Europæiske Unions Tidende

Virksomhed

2. Indonesien
2.1. Normal værdi, eksportpris og sammenligning
(27)

Dumpingmargen (%)

Hebei Jianzhi

57,8

Jinan Meide

40,8

Qingdao Madison

24,6

Den vejede gennemsnitlige dumpingmargen for de
samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke
indgik i stikprøven, blev beregnet i henhold til bestem
melserne i grundforordningens artikel 9, stk. 6. Denne
margen blev i overensstemmelse hermed beregnet på
grundlag af de margener, der var fastsat for de eksporte
rende producenter i stikprøven.

Da der ikke er fremsat bemærkninger vedrørende normal
værdi, eksportpris og sammenligning, bekræftes konklu
sionerne i betragtning 75-87 og 91 i forordningen om
midlertidig told vedrørende Indonesien hermed.
2.2. Dumpingmargener

(28)

Da samarbejdsgraden blev betragtet som høj (eksport
mængden fra den eneste samarbejdsvillige indonesiske
virksomhed tegnede sig for mere end 80 % af den
samlede indonesiske eksport til Unionen i UP), blev
dumpingmargenen for alle andre eksporterende
producenter fra Indonesien fastsat til det samme niveau
som for den samarbejdsvillige virksomhed.

(29)

På det grundlag blev de endelige dumpingmargener for
de indonesiske virksomheder, udtrykt som en procentdel
af cif-prisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, fastsat til
følgende:
Virksomhed

(23)

(24)

(25)

(26)

På dette grundlag blev dumpingmargenen for de
samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgik i stikprø
ven, midlertidigt fastsat til 41,1 %.
For alle de andre eksporterende producenter i Kina blev
dumpingmargenerne beregnet på grundlag af de forelig
gende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens
artikel 18. Til dette formål blev samarbejdsgraden først
fastlagt ved at sammenligne mængden af eksport til
Unionen, som de samarbejdsvillige eksporterende
producenter havde angivet, med mængden af den kine
siske eksport som fastsat i betragtning 51.
Da samarbejdet udgjorde over 50 % af den samlede kine
siske eksport til Unionen, og da erhvervsgrenen kan
betragtes som opsplittet på grund af det store antal
eksporterende producenter i Kina, kan samarbejdsgraden
betragtes som høj. Derfor blev restdumpingtolden fastsat
til niveauet for den virksomhed i stikprøven, som havde
den højeste dumpingmargen.
På det grundlag blev de endelige dumpingmargener,
udtrykt som en procentdel af cif-prisen, frit Unionens
grænse, ufortoldet, fastsat til følgende:

Dumpingmargen (%)

Dumpingmargen (%)

PT. Tri Sinar Purnama

11,0

Alle andre virksomheder

11,0

3. Thailand
3.1. Normal værdi, eksportpris og sammenligning
(30)

Der blev ikke modtaget bemærkninger, som kunne føre
til en ændring i den anvendte metode for den aktuelle
dumpingberegning i forbindelse med Thailand.

(31)

Følgelig bekræftes konklusionerne i betragtning 75-88 i
forordningen om midlertidig told vedrørende normal
værdi, eksportpris og sammenligning, for så vidt angår
Thailand.
3.2. Dumpingmargener

(32)

En fornyet undersøgelse og en tilpasning af dumpingbe
regningen førte til en lidt lavere dumpingmargen på
15,5 % for en af de thailandske eksporterende producen
ter. Dumpingmargenen for den anden samarbejdsvillige
eksporterende producent bekræftes endeligt på samme
niveau som på det foreløbige stadie.
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(33)

Da samarbejdsgraden blev betragtet som høj (eksport
mængden fra de to samarbejdsvillige thailandske virk
somheder tegnede sig for mere end 80 % af den
samlede thailandske eksport til Unionen i UP), blev
dumpingmargenen for alle andre eksporterende
producenter fra Thailand fastsat til niveauet for den
højeste dumpingmargen hos de to samarbejdsvillige virk
somheder.

(34)

På det grundlag blev de endelige dumpingmargener for
de thailandske virksomheder, udtrykt som en procentdel
af cif-prisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, fastsat til
følgende:

Virksomhed

Dumpingmargen (%)

BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd.

15,5

Siam Fittings Co., Ltd.

50,7

Alle andre virksomheder

50,7

sionen om en forretningsmæssig forbindelse mellem en
EU-producent og en eksportør ikke automatisk fører til
udelukkelsen af denne EU-producent fra EU-erhvervsgre
nen, og for det andet var der ikke nogen dokumentation
for, at den eventuelle forretningsmæssige forbindelse
mellem EU-producenten og importøren ville opfylde
kriterierne i grundforordningens artikel 4, stk. 2.
Desuden er den mængde, der importeres af den angiveligt
forretningsmæssigt forbundne importør, kun en mindre
del af den mængde, der produceres og sælges af den
angiveligt forretningsmæssigt forbundne EU-producent.
Af den grund ville EU-producenten stadig blive anset
for at være en del af EU-erhvervsgrenen, selv hvis det
blev konstateret, at EU-producenten og importøren var
forretningsmæssigt forbundet.

(39)

(35)

Da der ikke er fremsat bemærkninger om EU-produktio
nen, bekræftes betragtning 94 i forordningen om midler
tidig told hermed. Det skal tilføjes, at i den betragtede
periode blev den samme vare fremstillet af yderligere tre
producenter i Unionen, som ophørte med deres produk
tion mellem 2008 og 2009 og en anden producent, som
ophørte med produktionen hen mod slutningen af den
betragtede periode.

(40)

En interesseret part fremsatte bemærkninger til det
forhold, at EU-erhvervsgrenens produktion i den betrag
tede periode overstiger dens salg. Samtidig blev der
rapporteret en nedgang i lagerbeholdningerne, som var
usandsynlig, da en produktion, som overstiger salget,
burde føre til en forøgelse af lagerbeholdningerne.

(41)

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der faktisk
opstod en fejl i rapporteringen af EU-erhvervsgrenens
salg i Unionen, således at en vis salgsmængde fra de
EU-producenter, der ikke indgik i stikprøven, ikke blev
helt medregnet, hvorimod rapporteringen på det forelø
bige stadie af produktion og lagerbeholdninger blev anset
for at være korrekt. Denne fejl blev rettet, og følgelig
skulle EU-forbruget og markedsandelen på EU-markedet
også revideres i overensstemmelse hermed. Som følge af
lukningen af tre EU-producenter i den betragtede periode
som omhandlet i betragtning 113 i forordningen om
midlertidig told har ændringen af EU-forbruget haft en
større virkning i begyndelsen af den betragtede periode.

(42)

EU-forbruget faldt markant med 28 % mellem 2008 og
2009, hvorefter det steg med 7 procentpoint til et
niveau, der lå 21 % under forbruget i begyndelsen af
den betragtede periode.

2. Definition af EU-erhvervsgrenen
(36)

Interesserede parter hævdede, at begge de stikprøveud
valgte grupper af EU-producenter importerer den pågæl
dende vare og derfor ikke bør anses for at være en del af
EU-erhvervsgrenen jf. artikel 4, stk. 1, litra a).

(37)

I den forbindelse blev det fastslået, at begge de stikprø
veudvalgte grupper af EU-producenter faktisk importerer
den pågældende vare. For det første bør det bemærkes, at
konklusionen om, at en EU-producent også er en
importør af den pågældende vare, ikke automatisk fører
til udelukkelsen af denne EU-producent fra EU-erhvervs
grenen, og for det andet at for hver af EU-producenterne
var denne import af mindre betydning sammenlignet
med virksomhedsgruppernes samlede produktion og
salg. Det bekræftes derfor, at begge virksomhedsgrupper
anses for at være en del af EU-erhvervsgrenen.

(38)

Desuden hævdede en interesseret part, at en EUproducent ikke burde anses for at være en del af EUerhvervsgrenen, da EU-producenten angiveligt er forret
ningsmæssigt forbundet med en importør af den pågæl
dende vare. Imidlertid bør det først bemærkes, at konklu

Med hensyn til definitionen af EU-erhvervsgrenen i
forbindelse med vurderingen af skade anses alle EUproducenter, som fremstillede samme vare i den betrag
tede periode, derfor for at udgøre erhvervsgrenen i Unio
nen, og vil således blive omtalt som »EU-erhvervsgrenen«,
jf. grundforordningens artikel 4, stk. 1.

3. EU-forbruget

E. SKADE
1. EU-produktionen

14.5.2013

EU-forbrug (ton)

EU-forbruget
Indeks

2008

2009

2010

UP

84 270

60 807

60 640

66 493

100

72

72

79

Kilde: Oplysninger i klagen, Eurostat og spørgeskemabesvarelser

14.5.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

midlertidig told er for høj, da den relevante KN-kode
omfatter alle former for fittings af deformerbart støbejern
og ikke kun fittings med gevind.

4. Import fra de pågældende lande
4.1. Kumulativ vurdering af virkningerne af den pågældende
import
(43)

Hvad angår mængden af dumpingimport fra Indonesien,
blev det endeligt bekræftet, at den kun udgjorde ca. 2,5 %
af den samlede import af samme vare til Unionen i UP.
Den kan derfor ikke betragtes som en årsag til den
væsentlige skade, som påførtes EU-erhvervsgrenen, jf.
grundforordningens artikel 9, stk. 3, eller bestemmelserne
i WTO's antidumpingaftale.

(44)

I lyset af ovenstående konkluderes det endeligt, at denne
import ikke skal kumuleres med dumpingimporten fra
Kina og Thailand.

(45)

Med hensyn til den kumulative vurdering af importen fra
Kina og Thailand i forbindelse med analysen af skade og
årsagssammenhæng hævdede interesserede parter, at
importen fra Thailand ikke burde vurderes kumulativt
med importen fra Kina af flere årsager.

(46)

For det første blev det fremført, at salgsmængden af
importen fra Thailand er meget lavere end importen fra
Kina, og at salgsmængden for importen fra Thailand er
for nedadgående i absolutte tal. Imidlertid er mængden af
importen fra Thailand ikke ubetydelig og derfor tilstræk
kelig til, at der kan foretages kumulation. Desuden øgede
den thailandske import sin markedsandel i den betrag
tede periode med 19 % (jf. tabellen i betragtning 51), selv
om den faldt i absolutte tal (jf. tabellen i betragtning 52).

(47)

(48)

Med hensyn til priserne blev det fremført, at importen fra
Thailand gennemsnitligt sælges til højere priser end
importen fra Kina. Det er korrekt, men den thailandske
import underbyder ikke desto mindre i betydelig grad
EU-erhvervsgrenens priser. Endvidere var prisforskellen
mellem importen fra Thailand og importen fra Kina
konstant faldende i den betragtede periode fra
698 EUR/ton i 2008 til 472 EUR/ton i UP, jf. tabellen i
betragtning 108 i forordningen om midlertidig told.

Da der ikke er fremsat andre specifikke påstande eller
bemærkninger, bekræftes indholdet af betragtning 98105 i forordningen om midlertidig told hermed.

4.2. Importmængde, markedsandel af den pågældende
dumpingimport, dens importpriser og underbud.
(49)

Nogle interesserede parter hævdede, at importmængden
for Kina som anført i betragtning 106 i forordningen om
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(50)

I denne forbindelse skal det bemærkes, at ikke hele den
indberettede mængde under KN-koden blev anset for at
være fittings med gevind. Den mængde, der blev indbe
rettet i forordningen om midlertidig told, var allerede
justeret i nedadgående retning ud fra oplysninger fra de
nationale toldmyndigheder. Denne mængde var i tråd
med oplysningerne i klagen. Interesserede parter havde
tilstrækkelig tid til at indsende bemærkninger hertil. Imid
lertid indkom der ingen oplysninger i den forbindelse af
nogen af de interesserede parter hverken før offentliggø
relsen af forordningen om midlertidig told eller inden for
den frist, der var givet for indsendelse af bemærkninger
til forordningen om midlertidig told. Det kinesiske
handelskammer indsendte nogle kvantificerbare oplys
ninger vedrørende det angiveligt korrekte omfang af
kinesisk import meget sent i proceduren, næsten to
måneder efter fristen for indsendelse af bemærkninger
til forordningen om midlertidig told, med andre ord
næsten et år efter undersøgelsens indledning, da import
tallene blev oplyst for første gang i den ikke fortrolige
udgave af klagen. Indsendelsen af disse oplysninger efter
fristen betyder, at det ikke er muligt at verificere disse
gennem en objektiv undersøgelsesproces uden at
forlænge undersøgelsesperioden urimeligt ud over den
frist på 15 måneder, der er fastlagt i grundforordningens
artikel 6, stk. 9. Under alle omstændigheder synes disse
oplysninger at undervurdere importmængden fra Kina
væsentligt, da de kun er baseret på skøn vedrørende
eksporten fra de samarbejdsvillige virksomheder og
derfor ikke kan anses for nøjagtige. Påstanden blev
derfor afvist.

(51)

Imidlertid indsendte en række importører oplysninger
om deres import af varer ud over den pågældende
vare, der blev importeret under samme KN-kode i den
betragtede periode. Der kunne tages hensyn til disse
oplysninger, og importmængden fra de pågældende
lande blev i overensstemmelse hermed justeret i nedadgå
ende retning.

Importmængde til Unionen (ton)
2008

2009

2010

UP

Kina

24 180

20 876

20 416

28 894

Indeks

100

86

84

119

3 723

2 681

3 331

3 485

100

72

89

94

27 903

23 558

23 747

32 379

100

84

85

116

Thailand
Indeks
De to pågæl
dende lande
Indeks

Kilde: Oplysninger i klagen, Eurostat og spørgeskemabesvarelser
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Som følge af problematikken vedrørende EU-erhvervsgre
nens salg i Unionen som anført i betragtning 41 måtte
også markedsandelen for dumpingimporten fra de to
pågældende lande justeres. Markedsandelen for dumping
importen fra de to pågældende lande steg med 15,6
procentpoint fra 33,1 % til 48,7 % i den betragtede
periode. Denne vækst i markedsandelen fandt hovedsa
gelig sted mellem 2010 og UP i en periode, hvor efter
spørgslen var på vej op igen.

5. EU-erhvervsgrenens situation
(57)

EU-erhvervsgrenens markedsandel
2009

2010

UP

Kina

28,7 %

34,3 %

33,7 %

43,5 %

Indeks

100

120

117

151

4,4 %

4,4 %

5,5 %

5,2 %

100

100

124

119

33,1 %

38,7 %

39,2 %

48,7 %

100

117

118

147

Thailand
Indeks
De to pågæl
dende lande
Indeks

Da der ikke blev fremsat bemærkninger om produktion,
produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse, bekræftes
betragtning 112-114 i forordningen om midlertidig
told hermed.

5.2. Lagerbeholdninger
(59)

Da der ikke blev fremsat bemærkninger til lagerbehold
ninger, bekræftes betragtning 115 i forordningen om
midlertidig told hermed.

5.3. Salgsmængde og markedsandel
(60)

Kilde: Oplysninger i klagen, Eurostat og spørgeskemabesvarelser

(53)

I mangel af andre påstande eller bemærkninger bekræftes
betragtning 111 i forordningen om midlertidig told
hermed.

5.1. Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse
(58)

2008

En interesseret part anmodede om, at de samlede oplys
ninger om salgsprisen pr. varetype for EU-erhvervsgrenen
skulle fremlægges. Da stikprøven imidlertid kun bestod af
to grupper af producenter, som anført i betragtning 111
i forordningen om midlertidig told, kunne de faktiske
samlede oplysninger ikke fremlægges af fortrolighedshen
syn. Dette hensyn gælder også for fremlæggelsen af de
samlede oplysninger om salgsprisen pr. varetype.

Som følge af den problematik, der er omhandlet i
betragtning 41, måtte salgsmængderne og markeds
andelen for EU-erhvervsgrenen også justeres. EUproducenternes salgsmængde på EU-markedet faldt
markant med 36 % mellem 2008 og 2009 på grund af
den faldende efterspørgsel. Efter 2009 steg efterspørgslen
dog igen i Unionen med ca. 6 000 ton, jf. betragtning
42, men EU-erhvervsgrenens salg faldt yderligere med
endnu 5 procentpoint eller 2 440 ton indtil udgangen
af den betragtede periode.

EU-salgsmængde (ton)
Alle producenter

EU-salget
(54)

(55)

Interesserede parter hævdede, at importen fra de pågæl
dende lande kommer ind i Unionen i et andet handelsled
end de varer, der sælges af EU-producenterne. Det blev
faktisk bekræftet, at det er tilfældet, og EU-erhvervs
grenen og importørerne er normalt fælles om en
væsentlig del af kunderne. Påstanden kunne derfor
godkendes, og der blev givet en indrømmelse i form af
en justering for handelsled.

Følgelig blev underbudsmargenerne i betragtning 110 i
forordningen om midlertidig told justeret i nedadgående
retning. Ikke desto mindre var de underbudsmargener,
der blev konstateret, ret betydelige på mellem 25 % til
45 %, med undtagelse af en thailandsk eksportør, hvor
underbudsmargenen blev konstateret til ca. 10 %.

Indeks

Da der ikke er fremsat andre påstande eller bemærknin
ger, bekræftes indholdet af betragtning 108-109 i forord
ningen om midlertidig told hermed.

2008

2009

2010

UP

48 823

31 069

30 466

28 629

100

64

62

59

Kilde: Spørgeskemabesvarelser fra EU-producenter i stikprøven, klagen

(61)

EU-erhvervsgrenens markedsandel faldt konstant med
26 % eller med 14,8 procentpoint i den betragtede
periode, mens dumpingimportens markedsandel steg
med 15,6 procentpoint i samme periode, jf. betragt
ning 52.

EU-erhvervsgrenens markedsandel
Alle producenter

Markedsandel
(56)

14.5.2013

Indeks

2008

2009

2010

UP

57,9 %

51,1 %

50,2 %

43,1 %

100

88

87

74

Kilde: Oplysninger i klagen, Eurostat og spørgeskemabesvarelser
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(62)

En interesseret part hævdede, at markedsandelen i det
markedssegment, der ikke er hjemmemarkedet i Det
Forenede Kongerige, viste andre markedsandele, og at
EU-erhvervsgrenen havde en større markedsandel, mens
markedsandelen for kinesisk import var mindre i dette
specifikke segment af EU-markedet.

(63)

Det er meget muligt, at EU-erhvervsgrenen har en højere
markedsandel i et specifikt markedssegment i en enkelt
medlemsstat. Det er faktisk normalt, at de forskellige
erhvervsdrivende ikke har de samme markedsandele i
alle markedssegmenter i alle medlemsstater. Imidlertid
omfatter denne skadesanalyse EU-markedet som en
helhed. I den forbindelse blev det bekræftet, at EUerhvervsgrenens markedsandel faldt betydeligt som
forklaret ovenfor.

(67)
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Som følge af begrænsede mængder og den stabile
tendens kan det konkluderes, at importen fra andre tred
jelande end de pågældende lande ikke har bidraget til den
skade, EU-erhvervsgrenen har lidt i UP.

1.2. Udviklingen i EU-forbruget
(68)

Interesserede parter gør gældende, at EU-forbruget udvik
lede sig negativt, da der dukkede alternative varer op,
som var fremstillet af andre materialer end deformerbart
støbejern, som f.eks. plastik, rustfrit stål, kulstofstål og
kobber samt ny forbindelsesteknologi. Som et resultat
heraf har nogle EU-producenter udvidet deres varesorti
ment, som nu også omfatter nogle af disse alternative
varer.

(69)

I den forbindelse skal det bemærkes, at virkningerne af
alternative varer blev behandlet i betragtning 146 i
forordningen om midlertidig told. Virkningerne af alter
native varer var negative på EU-forbruget, hvilket følgelig
påvirkede EU-producenternes produktion og salgs
mængde.

(70)

Som allerede anført i forordningen om midlertidig told
blev den skadevoldende virkning af det faldende EUforbrug imidlertid forværret af den stadige stigning af
dumpingimporten, som steg med 15,6 procentpoint af
markedsandelen i et faldende marked. Efterspørgslen i
Unionen steg med ca. 6 000 ton mellem 2009 og UP
som anført i betragtning 60, men EU-erhvervsgrenens
salg faldt yderligere med 2 440 ton indtil udgangen af
den betragtede periode i et marked, der var på vej op.

(71)

På baggrund af ovenstående konkluderes det, at den
negative udvikling af EU-forbruget ikke bryder årsagssam
menhængen mellem dumpingimporten og den skade,
som blev påført EU-erhvervsgrenen.

6. Konklusion om skade
(64)

Da der ikke er fremsat andre påstande eller bemærknin
ger, bekræftes indholdet af betragtning 118-133 i forord
ningen om midlertidig told, herunder den konklusion, at
EU-erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade, jf. grundfor
ordningens artikel 3, stk. 5, hermed.
F. ÅRSAGSSAMMENHÆNG
1. Andre faktorers indvirkning
1.1. Import fra andre tredjelande

(65)

Som følge af problematikken vedrørende EU-erhvervsgre
nens salg i Unionen som anført i betragtning 41 måtte
også markedsandelen for andre tredjelande justeres.
Importen fra de andre tredjelande var begrænset i hele
den betragtede periode. Den samlede markedsandel for
importen fra andre lande end de to pågældende lande
faldt i den betragtede periode med 0,8 procentpoint fra
9,0 % til 8,2 %.

(66)

De næststørste importkilder i UP var Brasilien, Indone
sien og Tyrkiet, som havde markedsandele på mellem
henholdsvis 1,3 % og 1,5 %, og alle disse lande havde
stabile eller faldende markedsandele i den betragtede
periode.

1.3. Faldet i produktionskapaciteten skyldes ikke dumping
importen

Markedsandel for importen
2008

2009

2010

UP

Brasilien

3,1 %

3,6 %

3,9 %

1,5 %

Indonesien

1,5 %

2,4 %

1,9 %

1,5 %

Tyrkiet

1,3 %

1,9 %

1,8 %

1,3 %

Andre lande

3,0 %

2,3 %

3,1 %

3,9 %

I alt

9,0 %

10,2 %

10,6 %

8,2 %

100

114

118

92

Indeks
Kilde: Eurostat

(72)

Interesserede parter hævdede, at faldet i EU-produktions
kapaciteten som omhandlet i betragtning 113 i forord
ningen om midlertidig told skyldes det forhold, at tre EUproducenter lukkede mellem 2008 og 2009 som følge af
den økonomiske krise. Denne nedgang kan derfor angi
veligt ikke tillægges importen fra de pågældende lande.

(73)

I den forbindelse påpeges det, at det allerede blev anført i
betragtning 113 i forordningen om midlertidig told, at
den væsentligste årsag til nedgangen i produktionskapa
citeten var lukningen af de tre EU-producenter.
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(74)
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Imidlertid kan lukningen af de tre EU-producenter ikke
kun ses som et resultat af den faldende efterspørgsel. I
den betragtede periode har det faldende EU-marked som
anført i betragtning 42 været udsat for en stadig stigende
import fra de pågældende lande, som øgede markeds
andelen med 15,6 procentpoint, jf. betragtning 52. Det
er derfor klart, at ikke kun den faldende efterspørgsel har
bidraget til lukningen af de tre EU-producenter og
dermed til faldet i EU-erhvervsgrenens produktionskapa
citet. Der er også en klar forbindelse mellem faldet i EUerhvervsgrenens produktionskapacitet og dumpingimpor
tens stigende markedsandel.

1.4. EU-producenternes import af den pågældende vare
(75)

Interesserede parter hævdede, at den skade, som EUproducenterne led, var selvforskyldt, da de angiveligt
importerede betydelige mængder af den pågældende
vare. Denne påstand blev ikke underbygget af undersø
gelsesresultaterne. Oplysninger fra både EU-producen
terne og fra de samarbejdsvillige eksportører viste, at
for hver af de stikprøveudvalgte grupper af EUproducenter var denne import af mindre betydning
sammenlignet med deres samlede produktion og salg af
varer, som de selv havde fremstillet, som allerede anført i
betragtning 37. I betragtning af den ringe betydning af
EU-erhvervsgrenens importmængde af den pågældende
vare blev det konkluderet, at denne import ikke bidrog
til den skade, som EU-erhvervsgrenen havde lidt. Denne
påstand blev derfor afvist.

spørgsel på EU-erhvervsgrenens negative udvikling i form
af produktionskapacitet, produktion og salg var faktisk
begrænset.

(79)

Interesserede parter hævdede, at den nedadgående
tendens i forbindelse med EU-erhvervsgrenen stort set
er baseret på anvendelsen af 2008 som referenceår for
den betragtede periode. Angiveligt var 2008 et usædvan
ligt godt år for EU-erhvervsgrenen. Imidlertid tyder oplys
ningerne i klagen på, at EU-erhvervsgrenens situation i
2007 var lig med eller bedre end situationen i 2008. Det
konkluderes derfor, at konstateringen af skade ikke
afhænger af, om 2008 blev anvendt som begyndelsesår.

(80)

Under hensyntagen til ovennævnte og da der ikke er
fremsat andre påstande eller bemærkninger, bekræftes
indholdet af betragtning 134-153 i forordningen om
midlertidig told hermed.

(78)

Alt i alt kan det bekræftes, at den væsentlige skade, som
blev påført EU-erhvervsgrenen i form af faldende renta
bilitet, produktionsmængder, kapacitetsudnyttelse, salgs
mængder og markedsandele, blev forvoldt af den pågæl
dende dumpingimport. Virkningen af den faldende efter

Da der ikke blev fremsat bemærkninger, bekræftes
betragtning 154-164 i forordningen om midlertidig
told, herunder den konklusion, at der ikke findes nogen
tvingende årsager til ikke at indføre foranstaltninger over
for dumpingimporten fra de pågældende lande, hermed.

H. ENDELIGE FORANSTALTNINGER
1. Skadestærskel
(81)

Skadestærsklerne blev justeret for at tage højde for
omfanget af handelsjusteringen i beregningen af under
bud, som anført i betragtning 54 og 55 ovenfor. Da der
ikke er fremsat andre specifikke bemærkninger, bekræftes
betragtning 165-170 i forordningen om midlertidig told
hermed.

2. Endelige foranstaltninger
(82)

I betragtning af konklusionerne vedrørende dumping,
skade, årsagssammenhæng og EU's interesse og i over
ensstemmelse med grundforordningens artikel 9 fastslås
det, at der bør indføres en endelig antidumpingtold på
importen af den pågældende vare med oprindelse i Kina
og Thailand ved den laveste fundne dumpingmargen og
skadestærskel, i henhold til reglen om den lavest mulige
told, hvilket i alle tilfælde på nær ét er dumpingmarge
nen.

(83)

(83) I betragtning af den høje samarbejdsgrad blandt de
kinesiske og thailandske eksporterende producenter blev
tolden for alle andre virksomheder fra begge lande fastsat
til den højeste told, der skulle pålægges de virksomheder
fra det respektive land, der indgik i stikprøven eller havde
samarbejdet i forbindelse med undersøgelsen. Tolden for
»alle andre virksomheder« vil finde anvendelse på de virk
somheder, som ikke havde samarbejdet i undersøgelsen,
og på de virksomheder, som ikke havde eksport af den
pågældende vare til Unionen i UP.

(84)

For de samarbejdsvillige ikke-stikprøveudvalgte kinesiske
virksomheder i bilaget til denne forordning fastsættes den
endelige told til det vejede gennemsnit af satserne for de
stikprøveudvalgte virksomheder.

2. Konklusion om årsagssammenhæng
(77)

I betragtning af ovenstående analyse, hvor der er gjort
behørigt rede for og skelnet mellem virkningerne af alle
kendte faktorer på EU-erhvervsgrenens situation i forbin
delse med de skadevoldende virkninger af dumping
importen, bekræftes det hermed, at disse andre faktorer
ikke i sig selv ændrer det forhold, at den konstaterede
skade må tilskrives dumpingimporten.

G. UNIONENS INTERESSE

1.5. Anvendelsen af 2008 som begyndelsesår
(76)
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om ændringer i virksomhedens aktiviteter med hensyn til
produktion, hjemmemarkeds- og eksportsalg i tilknytning
til f.eks. den pågældende navneændring eller den pågæl
dende ændring i produktions- og salgsenheder. Forord
ningen vil i givet fald blive ændret i overensstemmelse
hermed gennem en ajourføring af listen over virksomhe
der, der er omfattet af individuelle toldsatser.

Satserne for den endelige antidumpingtold er, som følger:
Folkerepublikken Kina
Dumping
margen (%)

Skadesmargen
(%)

Toldsats (%)

Hebei Jianzhi
Casting Group Ltd.

57,8

96,1

57,8

Jinan Meide Casting
Co., Ltd.

40,8

84,4

40,8

Qingdao Madison
Industrial Co., Ltd.

24,6

89,4

24,6

Andre samarbejds
villige virksomhe
der

41,1

86,3

41,1

Virksomhed

(88)

Med hensyn til Kina og for at sikre lige behandling af nye
eksportører og de samarbejdsvillige virksomheder, der
ikke indgik i stikprøven, bør der fastsættes bestemmelser
om, at den vejede gennemsnitlige told, der indføres for
sidstnævnte virksomheder, også skal gælde for nye
eksportører, som ellers ville være berettiget til en
fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens
artikel 11, stk. 4, da nævnte artikel ikke finder anven
delse, når der er blevet anvendt stikprøver.

(89)

Alle parter blev underrettet om de væsentligste kends
gerninger og betragtninger, der lå til grund for, at det
påtænktes at anbefale, at der indføres en endelig anti
dumpingtold på importen af rørfittings af deformerbart
støbejern med gevind med oprindelse i Kina og Thailand,
og at der skulle foretages en endelig opkrævning af de
beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midler
tidig told (»den endelige fremlæggelse«). De fik også en
frist, inden for hvilken de kunne fremsætte bemærk
ninger til denne fremlæggelse af oplysninger.

(90)

Da der efter den endelige fremlæggelse ikke blev fremført
nye argumenter, der kunne påvirke udfaldet af vurde
ringen af sagen, er en ændring af konklusionerne, som
beskrevet ovenfor, ikke berettiget.

57,8

Alle andre virk
somheder

Thailand
Dumping
margen (%)

Skadesmargin
(%)

Toldsats (%)

BIS Pipe Fitting
Industry Co., Ltd.

15,5

43,1

15,5

Siam Fittings Co.,
Ltd.

50,7

Virksomhed

Alle andre virk
somheder

14,9

14,9

15,5

I. TILSAGN
(91)

(86)

De individuelle antidumpingtoldsatser, der er anført i
denne forordning, blev fastsat ud fra konklusionerne i
denne undersøgelse. De afspejler derfor den situation,
der konstateredes for disse virksomheder i forbindelse
med undersøgelsen. Disse toldsatser finder (i modsætning
til den landsdækkende told for »alle andre virksomheder«)
udelukkende anvendelse på import af den pågældende
vare med oprindelse i Kina og Thailand og fremstillet
af virksomhederne og således af de nævnte specifikke
retlige enheder. Den importerede pågældende vare, der
er fremstillet af andre virksomheder, som ikke udtryk
keligt er nævnt i den dispositive del af denne forordning
med navn og adresse, herunder enheder, der er forret
ningsmæssigt forbundet med de specifikt nævnte, kan
ikke drage fordel af disse satser og er omfattet af told
satsen for »alle andre virksomheder«.

(87)

Anmodninger om anvendelse af en individuel antidum
pingtoldsats for virksomheder (f.eks. efter ændring af den
pågældende enheds navn eller oprettelse af nye produk
tions- eller salgsenheder) bør omgående indgives til
Kommissionen (1) med alle relevante oplysninger, især

(1) Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel, Direktorat H,
kontor N105, B-1049 Bruxelles, BELGIEN.
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En samarbejdsvillig thailandsk eksporterende producent
tilbød at afgive et pristilsagn i henhold til grundforord
ningens artikel 8, stk. 1. Imidlertid findes den pågæl
dende vare i en lang række forskellige varetyper (den
eksporterende producent meddelte mere end 900 varety
per, der blev solgt til Unionen), for hvilke priserne
varierer betydeligt (med op til 200 % for de hyppigst
solgte typer, men nogle mindre hyppigt solgte varetyper
kan være 10 gange så dyre som andre), hvilket således
udgør en meget høj risiko for krydskompensation.
Desuden kan varetyperne udvikle sig med hensyn til
design og finish. Det var derfor opfattelsen, at varen
ikke egner sig til pristilsagn. Ligeledes har det været
Kommissionens faste praksis i de seneste år ikke at
godtage tilsagn i sager, hvor varen findes i en sådan
mangfoldighed af varetyper. Følgelig blev tilbuddet om
pristilsagn afvist.
J. ENDELIG OPKRÆVNING AF DEN MIDLERTIDIGE
TOLD

(92)

På grund af størrelsen af den konstaterede dumping
margen og omfanget af den skade, der er forvoldt EUerhvervsgrenen, anses det for nødvendigt, at de beløb, for
hvilke der er stillet sikkerhed i form af en midlertidig
antidumpingtold, som blev indført ved forordningen
om midlertidig told, opkræves endeligt. Såfremt den
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endelige told er højere end den midlertidige told, bør der
kun opkræves de beløb endeligt, der er sikret ved den
midlertidige told, mens de beløb, der er sikret ud over
den endelige antidumpingtold, bør frigives.
(93)

Da samlinger af kompressionsfittings i henhold til ISO
DIN 13 metrisk gevind og runde forgreningsdåser med
gevind uden låg af deformerbart støbejern nu er
udelukket fra varedækningen (jf. betragtning 8 og 11
ovenfor), bør de beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed
i form af midlertidig told vedrørende importen af
samlinger af kompressionsfittings i henhold til ISO DIN
13 metrisk gevind og runde forgreningsdåser med gevind
uden låg af deformerbart støbejern, frigives.
K. AFSLUTNING

(94)

(95)

Land

AF PROCEDUREN
INDONESIEN

Alle parter blev underrettet om de væsentligste kends
gerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det er
hensigten at anbefale, at undersøgelsen afsluttes, og der
blev ikke gjort indsigelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af
rørfittings af deformerbart støbejern med gevind, med
undtagelse af samlinger af kompressionsfittings i henhold til
ISO DIN 13 metrisk gevind og runde forgreningsdåser med
gevind uden låg af deformerbart støbejern, som for øjeblikket
tariferes
under
KN-kode
7307 19 10
(Taric-kode
7307 19 10 10) og med oprindelse i Folkerepublikken Kina
(»Kina«) og Thailand.
2.
Den endelige antidumpingtold fastsættes til følgende af
nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, for den i stk. 1
omhandlede vare fremstillet af nedenstående virksomheder:

Kina

Toldsats (%)

Taric-tillægs
kode

Hebei Jianzhi Casting
Group Ltd. - Yutian
County

57,8

B335

Jinan Meide Casting Co.,
Ltd. - Jinan

40,8

B336

Qingdao Madison Indu
strial Co., Ltd. -Qingdao

24,6

B337

Virksomhed

Virksomhed

Toldsats (%)

Taric-tillægs
kode

Hebei XinJia Casting Co.,
Ltd. - XuShui County

41,1

B338

Shijiazhuang Donghuan
Malleable Iron Castings
Co., Ltd. – Xizhaotong
Town

41,1

B339

Linyi Oriental Pipe
Fittings Co., Ltd. - Linyi
City

41,1

B340

China Shanxi Taigu
County Jingu Cast Co.,
Ltd. - Taigu County

41,1

B341

Yutian Yongli Casting
Factory Co., Ltd. - Yutian
County

41,1

B342

Langfang Pannext Pipe
Fitting Co., Ltd. - Lang
Fang, Hebei

41,1

B343

Tangshan Daocheng
Casting Co., Ltd.
-Hongqiao Town, Yutian
County

41,1

B344

Tangshan Fangyuan
Malleable Steel Co., Ltd. Tangshan

41,1

B345

Taigu Tongde Casting
Co., Ltd. - Nanyang
Village, Taigu

41,1

B346

Alle andre virksomheder

57,8

B999

BIS Pipe Fitting Industry
Co., Ltd. - Samutsakorn

15,5

B347

Siam Fittings Co., Ltd Samutsakorn

14,9

B348

Alle andre virksomheder

15,5

B999

VEDRØRENDE

Som forklaret i betragtning 43 kan mængderne af
dumpingimport fra Indonesien ikke betragtes som en
årsag til den væsentlige skade, som påførtes EU-erhvervs
grenen. Følgelig er det opfattelsen, at det ikke er nødven
digt med beskyttelsesforanstaltninger, og at proceduren
med hensyn til Indonesien bør afsluttes.

Land

14.5.2013

Thailand

3.
De gældende bestemmelser vedrørende told finder anven
delse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2
1.
De beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af
midlertidig told i henhold til forordning (EU) nr. 1071/2012
på importen af rørfittings af deformerbart støbejern med gevind,
med undtagelse af samlinger af kompressionsfittings i henhold
til ISO DIN 13 metrisk gevind og runde forgreningsdåser med
gevind uden låg af deformerbart støbejern, som for øjeblikket
tariferes
under
KN-kode
7307 19 10
(Taric-kode
7307 19 10 10) og med oprindelse i Kina og Thailand,
opkræves endeligt. De beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed
ud over den endelige antidumpingtold, frigives.
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2.
De beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af
midlertidig told i henhold til forordning (EU) nr. 1071/2012
på importen af samlinger af kompressionsfittings i henhold til
ISO DIN 13 metrisk gevind og runde forgreningsdåser med
gevind uden låg af deformerbart støbejern med oprindelse i
Kina og Thailand, frigives.
Artikel 3
Hvis en ny eksporterende producent i Kina over for Kommis
sionen fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at den
pågældende virksomhed:
— ikke har eksporteret den vare, der er beskrevet i artikel 1,
stk. 1, til Unionen i undersøgelsesperioden (1. januar 2011
til 31. december 2011)
— ikke er forretningsmæssigt forbundet med nogen af de
eksportører eller producenter i Kina, som er genstand for
de ved denne forordning indførte foranstaltninger, og
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— faktisk har eksporteret den pågældende vare til Unionen
efter den undersøgelsesperiode, hvorpå foranstaltningerne
er baseret, eller har indgået en uigenkaldelig kontraktlig
forpligtelse til at eksportere en væsentlig mængde til
Unionen
kan artikel 1, stk. 2, ændres ved at tilføje den nye eksporterende
producent til de samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgår
i stikprøven og dermed er underlagt den vejede gennemsnitlige
told på 41,1 %.
Artikel 4
Antidumpingproceduren for importen af rørfittings af deformer
bart støbejern med gevind, som for øjeblikket tariferes under
KN-kode 7307 19 10, med oprindelse i Indonesien, afsluttes
hermed.
Artikel 5
Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen
i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2013.
På Rådets vegne
S. COVENEY

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 431/2013
af 13. maj 2013
om ændring af forordning (EF) nr. 147/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Somalia
Forordning (EF) nr. 147/2003 bør derfor ændres —

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(5)

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 215,

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/231/FUSP af
26. april 2010 om restriktive foranstaltninger over for Soma
lia (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og
Europa-Kommissionen, og

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 147/2003 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2a affattes således:

»Artikel 2a
ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 147/2003 (2) indføres et
generelt forbud mod at levere teknisk rådgivning, bistand,
uddannelse, finansieringsmidler eller finansiel bistand i
forbindelse med militæraktiviteter til alle personer,
enheder eller organisationer i Somalia.

Den 6. marts 2013 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution
2093 (2013). Denne resolution ændrer den våbenem
bargo, der blev indført ved FN's Sikkerhedsråds resolution
733 (1992) og yderligere udbygget ved resolution 1425
(2002). Resolution 2093 (2013) indfører således en
undtagelse fra forbuddet mod bistand i forbindelse med
våben og militært udstyr til støtte for Amisoms strate
giske partnere, FN-personale og opfølgningsmissionen for
FN's Politiske Kontor for Somalia og suspenderer delvis
våbenembargoen i forbindelse med udviklingen af Soma
lias føderale regerings sikkerhedsstyrker.

(3)

Rådet vedtog den 25. april 2013 afgørelse
som
ændrer
afgørelse
2013/201/FUSP (3),
2010/231/FUSP og fastsætter undtagelser, der svarer til
dem, der er fastsat i FN's Sikkerhedsråds resolution 2093
(2013).

(4)

Disse foranstaltninger hører under anvendelsesområdet
for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
og det er derfor nødvendigt at indføre lovgivning på EUplan for at gennemføre den, navnlig for at sikre, at de
økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender den
på samme måde.

(1) EUT L 105 af 27.4.2010, s. 17.
(2) EFT L 24 af 29.1.2003, s. 2.
(3) EUT L 116 af 26.4.2013, s. 10.

Uanset artikel 1 kan den kompetente myndighed, jf. de
websteder, der er nævnt i bilag I, i den medlemsstat, hvor
udbyderen er etableret, på de betingelser, den måtte finde
relevante, give tilladelse til:

a) levering af finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk
rådgivning, bistand eller uddannelse i forbindelse med
militæraktiviteter, hvis den har slået fast, at en sådan
finansiering, rådgivning, bistand eller uddannelse udeluk
kende er bestemt til støtte eller brug for Den Afrikanske
Unions Mission i Somalia (Amisom) omhandlet i punkt 1
i FN's Sikkerhedsråds resolution 2093 (2013) eller
udelukkende er til brug for stater og regionale organisa
tioner, som iværksætter foranstaltninger i overensstem
melse med punkt 6 i FN's Sikkerhedsråds resolution
1851 (2008) og punkt 10 i FN's Sikkerhedsråds resolu
tion 1846 (2008)

b) levering af finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk
rådgivning, bistand eller uddannelse i forbindelse med
militæraktiviteter, hvis den har slået fast, at en sådan
finansiering, rådgivning, bistand eller uddannelse udeluk
kende er bestemt til støtte eller brug for Amisoms stra
tegiske partnere, som udelukkende opererer i henhold til
Den Afrikanske Unions strategiske koncept af 5. januar
2012 og i samarbejde og koordination med Amisom, jf.
punkt 36 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2093 (2013)

c) levering af finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk
rådgivning, bistand eller uddannelse i forbindelse med
militæraktiviteter, hvis den har slået fast, at en sådan
finansiering, rådgivning, bistand eller uddannelse udeluk
kende er bestemt til støtte eller brug for FN-personale,
herunder FN's Politiske Kontor for Somalia eller dets
opfølgningsmission, jf. punkt 37 i FN's Sikkerhedsråds
resolution 2093 (2013)
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d) levering af teknisk rådgivning, bistand eller uddannelse i
forbindelse med militæraktiviteter, hvis følgende betin
gelser er opfyldt:
i) den kompetente myndighed har slået fast, at en sådan
rådgivning, bistand eller uddannelse udelukkende har
til formål at medvirke til udviklingen af institutioner i
sikkerhedssektoren i overensstemmelse med den poli
tiske proces, der er omhandlet i punkt 1, 2 og 3 i FN's
Sikkerhedsråds resolution 1744 (2007), og
ii) den pågældende medlemsstat har meddelt den komité,
der er nedsat i henhold til punkt 11 i FN's Sikkerheds
råds resolution 751 (1992), at det er konstateret, at en
sådan rådgivning, bistand eller uddannelse udeluk
kende har til formål at medvirke til udvikling af insti
tutioner i sikkerhedssektoren i overensstemmelse med
den politiske proces, der er omhandlet i punkt 1, 2 og
3 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1744 (2007), og at
dens kompetente myndighed har besluttet at give
tilladelse, og komitéen ikke har gjort indsigelse mod
denne beslutning senest fem arbejdsdage efter medde
lelsen
e) levering af finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk
rådgivning, bistand eller uddannelse i forbindelse med
militæraktiviteter, med undtagelse af de produkter, der
er anført i bilag III, såfremt følgende betingelser er
opfyldt:
i) den pågældende kompetente myndighed har slået fast,
at sådan rådgivning, bistand eller uddannelse udeluk
kende er bestemt til udvikling af Somalias føderale
regerings sikkerhedsstyrker og til at skabe sikkerhed
for den somaliske befolkning, og
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ii) der mindst fem dage inden leveringen af rådgivning,
bistand eller uddannelse, som udelukkende er bestemt
til at udvikle Somalias føderale regerings sikkerheds
styrker og til at skabe sikkerhed for den somaliske
befolkning, er givet meddelelse til den komité, der
er nedsat i henhold til punkt 11 i FN's Sikkerhedsråds
resolution 751 (1992), med nærmere oplysninger om
rådgivningen, bistanden eller uddannelsen i overens
stemmelse med punkt 38 i FN's Sikkerhedsråds reso
lution 2093 (2013) eller, hvis det er relevant

iii) den pågældende medlemsstat, efter at den har under
rettet Somalias føderale regering om sin hensigt,
mindst fem dage i forvejen har meddelt den komité,
som er nedsat i henhold til punkt 11 i FN's Sikker
hedsråds resolution 751 (1992), at det er konstateret,
at sådan rådgivning, bistand eller uddannelse udeluk
kende er bestemt til at udvikle Somalias føderale rege
rings sikkerhedsstyrker og til at skabe sikkerhed for
den somaliske befolkning, og at dens kompetente
myndighed har til hensigt at give tilladelse, herunder
alle relevante oplysninger i overensstemmelse med
punkt 38 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2093
(2013).«

2) I artikel 3, stk. 1, udgår litra c) og d).

3) Teksten i bilaget til nærværende forordning tilføjes som bilag
III.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2013.
På Rådets vegne
E. GILMORE

Formand
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BILAG
»BILAG III
Liste over de varer, der henvises til artikel 2a, litra e)
1. Jord-til-luft-missiler, herunder mandbårne luftforsvarssystemer (MANPADS)
2. Geværer, haubitser og kanoner med en kaliber på over 12,7 mm og ammunition og specielt designede komponenter
hertil (heri indgår ikke skulderaffyrede panserværnsraketkastere, f.eks. RPG’er eller LAW’er, geværgranater eller granat
kastere)
3. Mortérer med en kaliber på over 82 mm
4. Fjernstyrede panserværnsvåben, bl.a. fjernstyrede panserværnsmissiler samt ammunition og specielt designede kompo
nenter hertil
5. Sprængladninger og anordninger til militær brug, der indeholder energetiske materialer, miner og dertil knyttet
materiel
6. Sigteanordninger til våben med natobservationskapacitet.«

14.5.2013
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RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 432/2013
af 13. maj 2013
om ændring af forordning (EU) nr. 356/2010 om indførelse af visse specifikke restriktive
foranstaltninger mod visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på grund af
situationen i Somalia
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/231/FUSP af
26. april 2010 om restriktive foranstaltninger over for Soma
lia (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og
Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

Ved forordning (EU) nr. 356/2010 (2) indføres restriktive
foranstaltninger over for de personer, enheder og orga
ner, som er opført i bilag I til forordningen som følge af
FN's Sikkerhedsråds resolution 1844 (2008).

FN's Sikkerhedsråd vedtog den 6. marts 2013 resolution
2093 (2013), som ajourfører de kriterier for opførelse på
listen, som anvendes af Sikkerhedsrådets sanktions
komité, der er nedsat i henhold til resolution 751
(1992) vedrørende Somalia.

Rådet vedtog den 25. april 2013 afgørelse
som
ændrer
afgørelse
2013/201/FUSP (3),
2010/231/FUSP og ajourfører den med hensyn til Sikker
hedsrådets resolution 2093 (2013).

(4)

Denne foranstaltning hører under anvendelsesområdet
for traktaten, og det er derfor nødvendigt at indføre
lovgivning på EU-plan for at gennemføre den, navnlig
for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlems
staterne anvender den på samme måde.

(5)

Forordning (EU) nr. 356/2010 bør derfor ændres —

(1) EUT L 105 af 27.4.2010, s. 17.
(2) EUT L 105 af 27.4.2010, s. 1.
(3) EUT L 116 af 26.4.2013, s. 10.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Artikel 2, stk. 3, i forordning (EU) nr. 356/2010 affattes således:

»3.
Bilag I omfatter fysiske eller juridiske personer, enheder
eller organer, som Sikkerhedsrådet eller sanktionskomitéen
har konstateret

a) deltager i eller yder støtte til handlinger, der truer freden,
sikkerheden eller stabiliteten i Somalia, herunder handlin
ger, som truer freds- og forsoningsprocessen i Somalia,
eller som ved magtanvendelse truer Somalias føderale
regering eller Den Afrikanske Unions Mission i Somalia
(Amisom)

b) har handlet i strid med våbenembargoen eller forbuddet
mod at yde dertil knyttet bistand eller restriktionerne med
hensyn til videresalg og overførsel af våben som
omhandlet i punkt 34 i Sikkerhedsrådets resolution
2093 (2013)

c) forhindrer leveringen af humanitær bistand til Somalia
eller adgangen til eller distributionen af humanitær
bistand i Somalia

d) er politiske eller militære ledere, der rekrutterer eller
benytter børn i væbnede konflikter i Somalia i strid med
gældende folkeret

e) er ansvarlige for krænkelser af gældende folkeret i Soma
lia, som bl.a. er rettet mod civile, herunder kvinder og
børn, i væbnede konflikter, herunder drab og lemlæstelse,
seksuelle og kønsspecifikke overgreb, angreb på skoler og
hospitaler samt bortførelse og tvangsfordrivelse.«

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
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DA

Den Europæiske Unions Tidende

14.5.2013

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2013.
På Rådets vegne
E. GILMORE

Formand

14.5.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/17

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 433/2013
af 7. maj 2013
om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i
registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Κοπανιστή
(Kopanisti) (BOB))
»Κοπανιστή« (Kopanisti), der er registreret i henhold til
Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 (3).

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsord
ninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52,
stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012
trådte i kraft den 3. januar 2013. Den ophæver og
erstatter Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts
2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprin
delsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (2).
Kommissionen har i henhold til artikel 9, stk. 1, første
afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 behandlet Græken
lands ansøgning om godkendelse af en ændring af vares
pecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse

(3)

Eftersom den pågældende ændring ikke er af mindre
omfang, har Kommissionen i overensstemmelse med
artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 offentlig
gjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions
Tidende (4). Da Kommissionen ikke har modtaget indsigel
ser, jf. artikel 7 i nævnte forordning, bør ændringen
godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Den ændring af varebeskrivelsen, der blev offentliggjort i Den
Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen i bilaget
til denne forordning, godkendes.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2013.
På Kommissionens vegne
For formanden
Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(3) EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1.
(4) EUT C 186 af 26.6.2012. s. 11.
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DA

Den Europæiske Unions Tidende

BILAG
Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:
Kategori 1.3. Oste
GRÆKENLAND
Κοπανιστή (Kopanisti) (BOB)

14.5.2013

14.5.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 434/2013
af 7. maj 2013
om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i
registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Mâche
nantaise (BGB))
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsord
ninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52,
stk. 2 og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012
trådte i kraft den 3. januar 2013. Den ophæver og
erstatter Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts
2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprin
delsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (2).
Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 9, stk.
1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 behandlet
Frankrigs ansøgning om godkendelse af en ændring af
varespecifikationen for den beskyttede geografiske beteg
nelse »Mâche nantaise«, der er registreret i henhold til
Kommissionens forordning (EF) nr. 1645/1999 (3).

(3)

Eftersom den pågældende ændring ikke er af mindre
omfang, har Kommissionen i overensstemmelse med
artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 offentlig
gjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions
Tidende (4). Da Kommissionen ikke har modtaget indsigel
ser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør
ændringen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Den ændring af varebeskrivelsen, der blev offentliggjort i Den
Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen i bilaget
til denne forordning, godkendes.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2013.
På Kommissionens vegne
For formanden
Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.
(3) EFT L 195 af 28.7.1999, s. 7.

(4) EUT C 242 af 11.8.2012, s. 13.
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DA

Den Europæiske Unions Tidende

BILAG
Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:
Kategori 1.6. Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet
FRANKRIG
Mâche nantaise (BGB)

14.5.2013

14.5.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/21

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 435/2013
af 7. maj 2013
om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i
registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Βόρειος
Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (BOB))
betegnelse »Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης«
(Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis)«, der er regi
streret i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr.
1107/96 (3).

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsord
ninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52,
stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Forordning (EU) nr. 1151/2012 trådte i kraft den
3. januar 2013. Den ophæver og erstatter Rådets forord
ning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyt
telse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser
for landbrugsprodukter og fødevarer (2).
Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 9, stk.
1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 behandlet
Grækenlands ansøgning om godkendelse af en ændring
af varespecifikationen for den beskyttede oprindelses

(3)

Eftersom den pågældende ændring ikke er af mindre
omfang, har Kommissionen i overensstemmelse med
artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006 offentlig
gjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions
Tidende (4). Da Kommissionen ikke har modtaget indsigel
ser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør
ændringen godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Den ændring af varebeskrivelsen, der blev offentliggjort i Den
Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen i bilaget
til denne forordning, godkendes.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2013.
På Kommissionens vegne
For formanden
Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(3) EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1.
(4) EUT C 183 af 23.6.2012. s. 21.
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DA

Den Europæiske Unions Tidende

BILAG
Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:
Kategori 1.5. Fedtstoffer (smør, margarine, olier, m.m.)
GRÆKENLAND
Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (BOB)

14.5.2013

14.5.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 436/2013
af 7. maj 2013
om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i
registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Queijo de
Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho (BOB))
nelse »Queijo de Cabra Transmontano«/»Queijo de Cabra
Transmontano Velho«, der er registreret i henhold til
Kommissionens forordning (EF) nr. 1263/96 (3).

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsord
ninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52,
stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Forordning (EU) nr. 1151/2012 trådte i kraft den
3. januar 2013. Den ophæver og erstatter Rådets forord
ning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyt
telse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser
for landbrugsprodukter og fødevarer (2).
Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 9, stk.
1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 behandlet
Portugals ansøgning om godkendelse af ændringer af
varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbeteg

(3)

Eftersom den pågældende ændring ikke er af mindre
omfang, har Kommissionen i medfør af artikel 6, stk.
2, i forordning (EF) nr. 510/2006 offentliggjort
ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende (4).
Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf.
artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør ændringen
godkendes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Den ændring af varebeskrivelsen, der blev offentliggjort i Den
Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen i bilaget
til denne forordning, godkendes.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2013.
På Kommissionens vegne
For formanden
Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(3) EFT L 163 af 2.7.1996, s. 19.
(4) EUT C 163 af 9.6.2012. s. 5.
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DA

Den Europæiske Unions Tidende

BILAG
Landbrugsprodukter bestemt til konsum, som er opført i traktatens bilag I:
Kategori 1.3. Oste
PORTUGAL
Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho (BOB)

14.5.2013

14.5.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/25

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 437/2013
af 8. maj 2013
om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Mexico i listen
over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse varer kan importeres til eller føres i
transit gennem Unionen
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

(5)

I 2012 blev en række udbrud af HPAI af subtype H7N3
bekræftet i staten Jalisco i Mexico i et område med en
høj fjerkræbesætningstæthed. Mexico har gennemført
sanering og nødvaccination mod aviær influenza til
bekæmpelse af udbruddene.

(6)

De seneste udbrud af HPAI i denne epidemi blev
bekræftet i slutningen af september 2012, og Mexico
erklærede udbruddene udryddede i december 2012.

(7)

Den 8. januar 2013 underrettede Mexico Kommissionen
om to udbrud af HPAI af subtype H7N3 hos fjerkræ i
landet i staten Aguascalientes. Sygdommen har også
spredt sig til staterne Jalisco og Guanajuato.

(8)

Med bekræftelsen af udbruddene af HPAI kan Mexicos
område ikke længere betragtes som frit for denne
sygdom.

(9)

De gentagne udbrud af HPAI giver anledning til betæn
keligheder med hensyn til effektiviteten af de foranstalt
ninger, herunder vaccination, der anvendes i Mexico til
bekæmpelse af HPAI.

(10)

Import af ægprodukter forarbejdet i overensstemmelse
med en af de behandlinger, der er anført i det relevante
certifikat, jf. kolonne 4 i skemaet i del 1 i bilag I til
forordning (EF) nr. 798/2008, med oprindelse i tredje
lande, områder, zoner eller segmenter, der ikke er frie for
HPAI, anses for at udgøre en ubetydelig risiko for
indslæbning af virusset til Unionen.

(11)

I betragtning af den hurtige spredning af sygdommen
HPAI og risikoen for, at udbrud af HPAI måske ikke
opdages i tide af den mexicanske kompetente myndig
hed, bør import til eller transit gennem Unionen af
ægprodukter fra Mexico dog forbydes midlertidigt,
indtil der kan gives tilstrækkelige garantier fra det pågæl
dende land.

(12)

Forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres i over
ensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva
rekæden og Dyresundhed —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december
2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirk
ning, distribution og indførsel af animalske produkter til
konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1),
første afsnit, og artikel 8, nr. 4), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august
2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områ
der, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræpro
dukter kan importeres til og sendes i transit gennem
Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinær
certifikat (2) foreskriver, at varer, der er omfattet af
forordningen, kun må importeres til og føres i transit
gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner eller
segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 i skemaet i
del 1 i bilag I til samme forordning.
Forordning (EF) nr. 798/2008 fastsætter også, hvilke
betingelser der skal opfyldes, for at et tredjeland, et
område, en zone eller et segment kan betragtes som
fri(t) for højpatogen aviær influenza (HPAI), og kravene
vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat i den forbin
delse for varer, der er bestemt til import til Unionen.

(3)

Mexico er opført i skemaet i del 1 i bilag I til forordning
(EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, hvorfra specifikt
patogenfrie æg og ægprodukter kan importeres til Unio
nen, forudsat at de ledsages af det relevante certifikat
anført i kolonne 4 i skemaet i del 1 i bilag I til
samme forordning.

(4)

For så vidt angår ægprodukter, indeholder det certifikat,
der er anført i kolonne 4 i skemaet i del 1 i bilag I til
forordning (EF) nr. 798/2008, en dyresundhedserklæring
om, at de kommer fra en virksomhed, der er fri for
HPAI. Endvidere attesterer en sådan erklæring, at der
ikke har været udbrud af HPAI i mindst de foregående
30 dage inden for en radius af 10 km omkring virksom
heden, eller at ægprodukterne er blevet behandlet i over
ensstemmelse med en af de behandlinger, der er angivet i
certifikatet.

(1) EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.
(2) EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
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DA

Den Europæiske Unions Tidende

14.5.2013

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2013.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand

14.5.2013

BILAG
I del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 affattes oplysningerne om Mexico således:
SPF
MX-0

Hele landet
EP

P2

17. maj 2013«

DA

»MX-Mexico

Den Europæiske Unions Tidende
L 129/27

L 129/28

DA

Den Europæiske Unions Tidende

14.5.2013

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 438/2013
af 13. maj 2013
om ændring og berigtigelse af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af visse fødevaretilsætningsstoffer
(EØS-relevant tekst)

II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der opstået visse
fejl, som bør rettes. Bl.a. bør anvendelsen af antioxidanter
i skrællet, overskåret og findelt frugt og grøntsager
begrænses til færdigpakkede, kølede, uforarbejdede, spise
klare frugter og grøntsager. Det bør fortsat være tilladt at
anvende sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater;
p-hydroxybenzoater (E 200–219) i varmebehandlede
kødprodukter, ligesom det fortsat bør være tilladt at
anvende natamycin (E 235) i varmebehandlede, tørrede,
saltede pølser. Der bør indføres grænseværdier for anven
delsen af curcumin (E 100) i forarbejdede fisk og fiske
varer, herunder bløddyr og krebsdyr, svarende til de
værdier, der er fastsat i direktiv 94/36/EF. Grænseværdi
erne for anvendelse af siliciumdioxid — silicater (E 551–
559) bør ændres til quantum satis, jf. direktiv 95/2/EF,
og for anvendelse af siliciumdioxid — silicater (E
551–553), jf. Kommissionens forordning (EU) nr.
380/2012 af 3. maj 2012 om ændring af bilag II til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1333/2008 for så vidt angår anvendelsesbetingelserne
og anvendelsesniveauerne for fødevaretilsætningsstoffer,
der indeholder aluminium (6).

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsæt
ningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt
en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er
godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendel
sesbetingelser.

(2)

Denne liste kan opdateres i overensstemmelse med den
fælles procedure, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godken
delsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødeva
reenzymer og fødevarearomaer (2), på Kommissionens
initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer blev udarbejdet
på grundlag af de fødevaretilsætningsstoffer, som det er
tilladt at anvende i fødevarer i henhold til Europa-Parla
mentets og Rådets direktiv 94/35/EF af 30. juni 1994
om sødestoffer til brug i levnedsmidler (3), Europa-Parla
mentets og Rådets direktiv 94/36/EF af 30. juni 1994
om farvestoffer til brug i levnedsmidler (4) og EuropaParlamentet og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar
1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end
farvestoffer og sødestoffer (5), og efter at have undersøgt,
om de overholder artikel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr.
1333/2008. I EU-listen i bilag II til forordning (EF) nr.
1333/2008 er fødevaretilsætningsstofferne opført efter,
hvilke kategorier af fødevarer de kan tilsættes til.

(4)

På grund af problemerne med overførslen af fødevare
tilsætningsstoffer til det nye kategoriseringssystem i bilag

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

EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.
EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.
EFT L 237 af 10.9.1994, s. 3.
EFT L 237 af 10.9.1994, s. 13.
EFT L 61 af 18.3.1995, s. 1.

(5)

Det er nødvendigt at foretage visse præciseringer hvad
angår anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer under
visse fødevarekategorier. Under fødevarekategori 13.1.4
»Andre fødevarer til småbørn« bør der fastsættes betin
gelser for anvendelsen af fødevaretilsætningsstofferne E
332 »Kaliumcitrater« og E 338 »Phosphorsyre«. Under
fødevarekategori 14.2.6 »Spiritus som defineret i forord
ning (EF) nr. 110/2008« bør anvendelsen af fødevarefar
vestoffer i Geist som defineret i bilag II.17 til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af
15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation
og mærkning af samt beskyttelse af geografiske beteg
nelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning
(EØF) nr. 1576/89 (7) ikke være tilladt. Anvendelsen af
fødevarefarvestofferne Quinolingult (E 104), Sunset
Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) og Ponceau 4R
(cochenillerød A) i visse alkoholholdige drikkevarer bør
genindføres, da denne anvendelse ikke udgør en sikker
hedsmæssig risiko for børn. Det bør præciseres, at kara
melfarver (E 150a-d) kan anvendes i alle produkter, der
henhører under fødevarekategori 14.2.7.1 »Aromatise
rede vine«.

(6)

EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer bør derfor berig
tiges, præciseres og suppleres, således at den i overens
stemmelse med artikel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr.
1333/2008 udvides til at omfatte alle de tilladte anven
delser.

(6) EUT L 119 af 4.5.2012, s. 14.
(7) EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.

14.5.2013

(7)

DA

Den Europæiske Unions Tidende

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr.
1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse
fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det
følgende benævnt »autoriteten«), inden den opdaterer
EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til
forordning (EF) nr. 1333/2008, undtagen hvis den pågæl
dende opdatering ikke kan få virkninger for menneskers
sundhed. Eftersom EU-listen ændres, således at den
omfatter anvendelser, der allerede er tilladt i henhold til
direktiv 94/35/EF, direktiv 94/36/EF og direktiv 95/2/EF,
er der tale om en opdatering af denne liste, der ikke kan
få virkninger for menneskers sundhed. Det er derfor ikke
nødvendigt at indhente en udtalelse fra autoriteten.

(9)
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Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva
rekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parla
mentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2

(8)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor
ændres og berigtiges i overensstemmelse hermed.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2013.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand
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BILAG
I del E i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer:

1) Under fødevarekategori 01.7.1 »Umodnet ost, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 16« affattes angivelsen vedrørende »Gruppe I« således:
DA

»Gruppe I

Tilsætningsstoffer

Bortset fra mozzarella«

2) Under fødevarekategori 04.1.2 »Frugt og grøntsager, skrællet, overskåret, findelt« affattes angivelserne vedrørende fødevaretilsætningsstofferne E 300 »Ascorbinsyre«, E 301 »Natriumascorbat«, E 302
»Calciumascorbat«, E 330 »Citronsyre«, E 331 »Natriumcitrater«, E 332 »Kaliumcitrater« og E 333 »Calciumcitrater« således:

Ascorbinsyre

Quantum satis

Kun til færdigpakkede kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager
samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

E 301

Natriumascorbat

Quantum satis

Kun til færdigpakkede kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager
samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

E 302

Calciumascorbat

Quantum satis

Kun til færdigpakkede kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager
samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

E 330

Citronsyre

Quantum satis

Kun til færdigpakkede kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager
samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

E 331

Natriumcitrater

Quantum satis

Kun til færdigpakkede kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager
samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

E 332

Kaliumcitrater

Quantum satis

Kun til færdigpakkede kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager
samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

E 333

Calciumcitrater

Quantum satis

Kun til færdigpakkede kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager
samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler«

Den Europæiske Unions Tidende

»E 300

3) Under fødevarekategori 08.2.2 »Varmebehandlet, forarbejdet kød« foretages følgende ændringer:

a) Følgende angivelse vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-219 indsættes efter angivelsen vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 »Sorbinsyre — sorbater«:

Sorbinsyre — sorbater;
benzoesyre — benzoater;
p-hydroxybenzoater

Quantum satis

(1) (2)

Kun til overfladebehandling af tørrede kødprodukter«

14.5.2013

»E 200-219

»E 235

Natamycin

1

(8)

Kun til overfladebehandling af tørrede, saltede pølser«

14.5.2013

b) Følgende angivelse vedrørende fødevaretilsætningsstof E 235 indsættes efter angivelsen vedrørende fødevaretilsætningsstof E 210-213 »Benzoesyre — benzoater«:

c) Følgende fodnote (8) indsættes efter fodnote (7):
DA

»(8): mg/dm2 overflade (ikke til stede i 5 mm's dybde)«
4) Under fødevarekategori 09.2 »Forarbejdede fisk og fiskevarer, herunder bløddyr og krebsdyr« foretages følgende ændringer:
a) Angivelsen vedrørende fødevaretilsætningsstof E 100 »Curcumin« til anvendelse i fiskepostej og krebsdyrpostej affattes således:
»E 100

Curcumin

100

(35)

Kun til fiskepostej og krebsdyrpostej«

»E 100

Curcumin

100

(37)

Kun til røget fisk«

c) Fodnote (35), (36) og (37) forfattes således:
»(35): Maksimum enkeltvis eller for en kombination af E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e og E 161b
(36): Maksimum enkeltvis eller for en kombination af E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e og E 161b
(37): Maksimum enkeltvis eller for en kombination af E 100, E 102, E 120, E 151 og E 160e«

Den Europæiske Unions Tidende

b) Angivelsen vedrørende fødevaretilsætningsstof E 100 »Curcumin« til anvendelse i røget fisk affattes således:

5) Under fødevarekategori 13.1.4 »Andre fødevarer til småbørn« foretages følgende ændringer:
a) Angivelserne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 331 »Natriumcitrater«, E 332 »Kaliumcitrater« og E 338 »Phosphorsyre« affattes således:
»E 331

Natriumcitrater

2 000

(43)

E 332

Kaliumcitrater

Quantum satis

(43)

E 338

Phosphorsyre

(1) (4) (44)«

b) Følgende tilføjes som fodnote (43) og (44):

(44): I overensstemmelse med de grænseværdier, der er fastsat i direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF.«

L 129/31

»(43): E 331 og E 332 kan tilsættes enkeltvis eller sammen, i overensstemmelse med de grænseværdier, der er fastsat i direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF.

»Tilsætningsstofferne i kategori 13.1.2 og 13.1.3 er tilladte, bortset fra E 270, E 333, E 341.«
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6) Under fødevarekategori 13.1.5.2 »Diætpræparater til særlige medicinske formål til babyer og småbørn, jf. definitionerne i direktiv 1999/21/EF«, affattes teksten i første række således:

7) Under fødevarekategori 14.2.6 «Spiritus som defineret i forordning (EF) nr. 110/2008« foretages følgende ændringer:
DA

a) Angivelserne vedrørende fødevaretilsætningsstoffer, der henhører under Gruppe II og Gruppe III, og fødevaretilsætningsstofferne E 123 »Amaranth« og E 150a-d »Karamelfarver« affattes således:

Farvestoffer tilladt
quantum satis

Quantum satis

Bortset fra: spiritus som defineret i artikel 5, stk. 1, og varebetegnelser opført
i punkt 1-14 i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 samt brændevin (med
frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation, Geist
(sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare), London gin, Sambuca,
maraschino, marrasquino eller maraskino og mistrà

Gruppe III

Farvestoffer med kombi
neret
maksimalgrænse
værdi

200

Bortset fra: spiritus som defineret i artikel 5, stk. 1, og varebetegnelser opført
i punkt 1-14 i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 samt brændevin (med
frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation, Geist
(sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare), London gin, Sambuca,
maraschino, marrasquino eller maraskino og mistrà

E 123

Amaranth

30

Bortset fra: spiritus som defineret i artikel 5, stk. 1, og varebetegnelser opført
i punkt 1-14 i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 samt brændevin (med
frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation, Geist
(sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare), London gin, sambuca,
maraschino, marrasquino eller maraskino og mistrà

E 150a-d

Karamelfarver

Quantum satis

Bortset fra: frugtbrændevin, brændevin (med frugtnavnet foranstillet) frem
stillet ved udblødning og destillation, Geist (sammen med frugtnavnet eller
den anvendte råvare), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller
maraskino og mistrà. Whisky/whiskey må kun indeholde E 150a.«

Den Europæiske Unions Tidende

»Gruppe II

b) Følgende angivelser vedrørende fødevaretilsætningsstof E 104 og E 110 indsættes efter angivelsen vedrørende Gruppe III:

Quinolingult

E 110

Sunset
Yellow
(Orange Yellow S)

FCF

180

(61)

Bortset fra: spiritus som defineret i artikel 5, stk. 1, og varebetegnelser opført
i punkt 1-14 i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 samt brændevin (med
frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation, Geist
(sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare), London gin, sambuca,
maraschino, marrasquino eller maraskino og mistrà

100

(61)

Bortset fra: spiritus som defineret i artikel 5, stk. 1, og varebetegnelser opført
i punkt 1-14 i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 samt brændevin (med
frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation, Geist
(sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare), London gin, sambuca,
maraschino, marrasquino eller maraskino og mistrà«

14.5.2013

»E 104

»E 124

Ponceau 4R
lerød A)

(cochenil

170

(61)

Bortset fra: spiritus som defineret i artikel 5, stk. 1, og varebetegnelser opført
i punkt 1-14 i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 samt brændevin (med
frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation, Geist
(sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare), London gin, sambuca,
maraschino, marrasquino eller maraskino og mistrà«

14.5.2013

c) Følgende angivelse vedrørende fødevaretilsætningsstof E 124 indsættes efter angivelsen vedrørende fødevaretilsætningsstof E 123 »Amaranth«:

DA

d) Følgende tilføjes som fodnote (61):
»(61): Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III«
8) Under fødevarekategori 14.2.7.1 »Aromatiserede vine« udgår følgende angivelse vedrørende fødevaretilsætningsstof E 150a-d Karamelfarver:
»E 150a-d

Karamelfarver

Quantum satis

Kun til americano, bitter vino«

»E 551-559

Siliciumdioxid —
silicater

Quantum satis

Gælder:
Indtil den 31. januar 2014

E 551-553

Siliciumdioxid —
silicater

Quantum satis

Gælder:
Fra den 1. februar 2014«

10) Under fødevarekategori 17.2 »Kosttilskud i flydende form« affattes angivelsen vedrørende fødevaretilsætningsstof E 551–559 »Siliciumdioxid — silicater« således:
»E 551-559

Siliciumdioxid —
silicater

Quantum satis

Gælder:
Indtil den 31. januar 2014

E 551-553

Siliciumdioxid —
silicater

Quantum satis

Gælder:
Fra den 1. februar 2014«

Den Europæiske Unions Tidende

9) Under fødevarekategori 17.1 »Kosttilskud i fast form, herunder kapsler og tabletter og lign., dog ikke i form af tyggetabletter« affattes angivelsen vedrørende fødevaretilsætningsstof E 551–559 »Siliciumdioxid
— silicater« således:

11) Under fødevarekategori 17.3 »Kosttilskud i form af sirup eller tyggetabletter« affattes angivelsen vedrørende fødevaretilsætningsstof E 551–559 »Siliciumdioxid — silicater« således:
»E 551-559

Siliciumdioxid —
silicater

Quantum satis

Gælder:
Indtil den 31. januar 2014

E 551-553

Siliciumdioxid —
silicater

Quantum satis

Gælder:
Fra den 1. februar 2014«
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 439/2013
af 13. maj 2013
om 192. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke
restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaidaorganisationen
indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressour
cer, efter at have behandlet den pågældende persons
anmodning om at blive fjernet fra listen og den fyldest
gørende rapport fra det ombudsmandskontor, der blev
oprettet i medfør af FN's Sikkerhedsråds resolution
1904(2009).

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af
27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive
foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknyt
ning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7, stk. 1, litra
a), og artikel 7a, stk. 5, og

(2)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajour
føres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en
liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge
forordningen er omfattet af indefrysningen af penge
midler og økonomiske ressourcer.
Den 2. maj 2013 besluttede sanktionskomitéen under
FN's Sikkerhedsråd at fjerne en fysisk person fra listen
over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af

Artikel 1
Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2013.
På Kommissionens vegne
For formanden
Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter

(1) EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.

14.5.2013
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BILAG
Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:
Følgende punkt under overskriften "Fysiske personer" udgår:
"Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Adresse: a) Via Galileo
Ferraries 64, Varese, Italien; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisien. Fødselsdato: 10.8.1965. Fødested: Sfax,
Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L965734 (tunesisk pas udstedt den 6.2.1999, som udløb den 5.2.2004).
Andre oplysninger: a) Italiensk skatteregistreringsnr.: BDL MMD 65M10 Z352S; b) Moderens navn: Shadhliah Ben
Amir; c) Opholdt sig i Italien pr. august 2009; Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.6.2004."
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 440/2013
af 13. maj 2013
om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for
tredjelande for de produkter og perioder, der er anført
i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (fusionsmarkedsordningen) (1),
under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning
(EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt
angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsa
ger (2), særlig artikel 136, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fast
sættes der på basis af resultatet af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i
henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforord
ning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende
daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i
kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske
Unions Tidende —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennem
førelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til
nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2013.
På Kommissionens vegne
For formanden
Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.
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BILAG
Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

0702 00 00

AL
MA
TN
TR
ZZ

25,2
60,8
116,7
91,1
73,5

0707 00 05

AL
MK
TR
ZZ

32,3
34,4
132,0
66,2

0709 93 10

AL
TR
ZZ

78,9
133,0
106,0

0805 10 20

EG
IL
MA
ZZ

50,2
63,8
55,1
56,4

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

98,0
97,2
97,6

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

113,6
104,5
122,0
91,8
32,3
155,0
209,3
112,7
117,7

Fast importværdi

(1) Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden
oprindelse«.
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AFGØRELSER
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
af 8. maj 2013
om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne om Mexico i listen over
tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import af kødprodukter og behandlede maver, blærer og
tarme til Unionen er tilladt
(meddelt under nummer C(2013) 2589)
(EØS-relevant tekst)

(2013/217/EU)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

(4)

Mexico er opført på listen i del 2 i bilag II til beslutning
2007/777/EF som godkendt med hensyn til indførsel til
Unionen af kødprodukter og behandlede maver, blærer
og tarme til konsum fra fjerkræ, opdrættet fuglevildt og
vildtlevende fuglevildt, der har været underkastet den
specifikke behandling »D«.

(5)

I 2012 blev en række udbrud af højpatogen aviær influ
enza (HPAI) af subtype H7N3 bekræftet i staten Jalisco i
Mexico i et område med en høj fjerkræbesætningstæthed.
Mexico har gennemført sanering og nødvaccination mod
aviær influenza til bekæmpelse af udbruddene.

(6)

De seneste udbrud af HPAI i denne epidemi blev
bekræftet i slutningen af september 2012, og Mexico
erklærede udbruddene udryddede i december 2012.

(7)

Den 8. januar 2013 underrettede Mexico Kommissionen
om to udbrud af HPAI af subtype H7N3 hos fjerkræ i
landet i staten Aguascalientes. Sygdommen har også
spredt sig til staterne Jalisco og Guanajuato.

(8)

Med bekræftelsen af udbruddene af HPAI kan Mexicos
område ikke længere betragtes som frit for denne
sygdom.

(9)

De gentagne udbrud af HPAI giver anledning til betæn
keligheder med hensyn til effektiviteten af de foranstalt
ninger, herunder vaccination, der anvendes i Mexico til
bekæmpelse af HPAI.

(10)

Import af kødprodukter og behandlede maver, blærer og
tarme til konsum fra fjerkræ, opdrættet fuglevildt og
vildtlevende fuglevildt, der har gennemgået en behand
ling, som er omhandlet i bilag II til beslutning
2007/777/EF, fra tredjelande eller dele af tredjelande,
der ikke er frie for HPAI, anses for at udgøre en ubety
delig risiko for indslæbning af virusset til Unionen.

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december
2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirk
ning, distribution og indførsel af animalske produkter til
konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1),
første afsnit, og artikel 8, nr. 4), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF af
29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetin
gelser og standardcertifikater for import fra tredjelande
af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og
tarme til konsum og om ophævelse af beslutning
2005/432/EF (2) fastsættes der bestemmelser om import
til samt transit og oplagring i Unionen af sendinger af
kødprodukter, behandlede maver, blærer og tarme som
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejne
bestemmelser for animalske fødevarer (3).
Del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF indeholder en
liste over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er
tilladt at indføre kødprodukter og behandlede maver,
blærer og tarme til Unionen, forudsat at de pågældende
varer har været underkastet den behandling, der er nævnt
i listen.
I del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF fastsættes de
behandlinger, der henvises til i samme bilags del 2, med
en kode for hver af disse behandlinger. I nævnte del
opstilles en ikke-specifik behandling »A« og specifikke
behandlinger »B« til »F«, som er anført i faldende orden
efter intensitet.

(1) EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.
(2) EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49.
(3) EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.
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(11)
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Den Europæiske Unions Tidende

I betragtning af den hurtige spredning af HPAI og risi
koen for, at udbrud af HPAI måske ikke opdages i tide af
den mexicanske kompetente myndighed, bør import til
og transit gennem Unionen af kødprodukter og behand
lede maver, blærer og tarme til konsum med oprindelse i
det pågældende tredjeland dog kun tillades, hvis de
pågældende varer har været underkastet den specifikke
behandling »B«, jf. del 4 i bilag II til beslutning
2007/777/EF, da denne behandling er mere intensiv
end den, der i øjeblikket er gældende for disse varer i
henhold til del 2 i samme bilag.

(12)

Beslutning 2007/777/EF bør derfor ændres i overens
stemmelse hermed.

(13)

For at undgå unødvendige forstyrrelser af handelen bør
der fastsættes en overgangsperiode, hvor sendinger af
kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til
konsum fra fjerkræ, opdrættet fuglevildt og vildtlevende
fuglevildt med oprindelse i Mexico, som opfylder de
betingelser, der er fastsat i beslutning 2007/777/EF
inden den dato, fra hvilken denne afgørelse får virkning,
fortsat kan importeres til eller føres i transit gennem
Unionen.

(14)

L 129/39

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Bilag II til beslutning 2007/777/EF ændres som angivet i bilaget
til denne afgørelse.
Artikel 2
I en overgangsperiode indtil den 15. august 2013 kan sendin
ger, herunder sendinger, der transporteres på åbent hav, med
oprindelse i Mexico, som indeholder kødprodukter og behand
lede maver, blærer og tarme til konsum fra fjerkræ, opdrættet
fuglevildt og vildtlevende fuglevildt, der har fået den specifikke
behandling »D«, jf. del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF,
importeres til eller føres i transit gennem Unionen, forudsat at
de ledsages af det relevante certifikat, der er behørigt udfyldt og
underskrevet inden den 17. maj 2013.
Artikel 3
Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2013.
På Kommissionens vegne

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva
rekæden og Dyresundhed —

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen

BILAG
I del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF affattes oplysningerne om Mexico således:
»MX

Mexico

A

D

D

A

B

B

A

D

D

XXX

A

B

XXX«

MEDDELELSE TIL LÆSERNE
Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggø
relse af Den Europæiske Unions Tidende
Fra den 1. juli 2013 anses kun den elektroniske udgave af EU-Tidende for autentisk og
retsgyldig, jf. Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk
offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (EUT L 69 af 13.3.2013, s. 1).
Hvis det på grund af uforudsete og ekstraordinære omstændigheder ikke er muligt at
offentliggøre den elektroniske udgave af EU-Tidende, anses den trykte udgave for autentisk
og retsgyldig, jf. vilkår og betingelser i forordning (EU) nr. 216/2013, artikel 3.

ABONNEMENTSPRISER 2013 (ekskl. moms, inkl. normale forsendelsesomkostninger)
EU-Tidende, L- + C-udgaven, kun papirudgave

22 officielle EU-sprog

1 300 EUR pr. år

EU-Tidende, L- + C-udgaven, papirudgave + årlig dvd

22 officielle EU-sprog

1 420 EUR pr. år

EU-Tidende, L-udgaven, kun papirudgave

22 officielle EU-sprog

910 EUR pr. år

EU-Tidende, L- + C-udgaven, månedlig kumulativ dvd

22 officielle EU-sprog

100 EUR pr. år

Supplement til EUT (S-udgaven), udbud og offentlige kontrakter,
dvd, 1 udgave pr. uge

Flersproget:
23 officielle EU-sprog

200 EUR pr. år

EU-Tidende, C-udgaven — udvælgelsesprøver

Sprog iht.
udvælgelsesprøve(r)

50 EUR pr. år

Den Europæiske Unions Tidende, der udkommer på EU’s officielle sprog, fås i abonnement i 22 sprogudgaver.
EU-Tidende omfatter L-udgaven (retsforskrifter) og C-udgaven (meddelelser og oplysninger).
Der abonneres særskilt på hver sprogudgave.
I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 920/2005, offentliggjort i EU-Tidende L 156 af 18. juni 2005, er Den
Europæiske Unions institutioner midlertidigt fritaget for forpligtelsen til at udarbejde og offentliggøre alle retsakter
på irsk. Irske udgaver af EU-Tidende vil derfor blive markedsført særskilt.
Abonnementet på supplementet til EU-Tidende (S-udgaven (udbud og offentlige kontrakter)) omfatter alle udgaver
på de 23 officielle sprog på én dvd.
Abonnenter på Den Europæiske Unions Tidende kan uden ekstra omkostninger rekvirere eksemplarer af diverse
bilag til EU-Tidende (C … A-udgaver). Abonnenterne gøres opmærksom på udgivelsen af bilagene ved hjælp af
»meddelelser til læserne« i Den Europæiske Unions Tidende.

Salg og abonnementer
Betalingsabonnementer på diverse tidsskrifter, som f.eks. Den Europæiske Unions Tidende, kan købes gennem
vore salgsagenter. Listen over salgsagenterne findes på internettet:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_da.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) giver direkte og gratis adgang til EU-retten. Via dette netsted kan
man konsultere Den Europæiske Unions Tidende, og netstedet indeholder endvidere traktaterne,
retsforskrifter, retspraksis og forberedende retsakter.
Yderligere oplysninger om Den Europæiske Union findes på: http://europa.eu
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