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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 77/ 1

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 515/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Μαρτίου 1996

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2674/94 για την επιβολή οριστικού δασμού
αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές φουραζολιδόνης, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

των παραρτηματων 1, II, III και IV του κανονισμού

(ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου για τη θέσπιση
κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων
ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα
τρόφιμα ζωικής προέλευσης (4), απαγορεύτηκε η
χρήση του σχετικού προϊόντος για ζωοτροφές εντός

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3283/94 του Συμβουλίου, της 22ας
Δεκεμβρίου 1994, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη
μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ('), και ιδίως το άρθρο

της Κοινότητας.

(3)

23 ,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 του Συμβουλίου, της
11ης Ιουλίου 1988, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων εκ μέρους
χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας (2),

απαγορευθεί.

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή μετά από διαβού
λευση με τη συμβουλευτική επιτροπή,
Εκτιμώντας:

(1)

Γ. Καταργηση των δασμών αντιντάμπινγκ
(4)

A. Προηγουμένη διαδικασία
Το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2674/94 (3), επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ
στις εισαγωγές φουραζολιδόνης καταγωγής Λαϊκής

Δημοκρατίας της Κίνας, μετά από την καταγγελία
στην οποία προέβη η Orphahell BV, μοναδικός κοινο

Ως αποτέλεσμα, o καταγγέλλων ενημέρωσε την
Επιτροπή ότι αποφάσισε να σταματήσει την παρα
γωγή της φουραζολιδόνης. Δεν υφίσταται συνεπώς
περαιτέρω λόγος για τη διατήρηση της ισχύος του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2674/94, εφόσον η κοινοτική
παραγωγή της φουραζολιδόνης σταμάτησε και η
πώληση και εισαγωγή του σχετικού προϊόντος έχει

Ενόψει των ανωτέρω, o εν ισχύει δασμός αντιντά
μπινγκ για τις εισαγωγές της φουροζολιδόνης, κατα
γωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, θα πρέπει να
καταργηθεί και να περατωθεί η διαδικασία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

τικός παραγωγός του σχετικού προϊόντος.
ΑρSρο 1

B. Απαγόρευση του σχετικού προϊοντος, κατάργηση
των υφιστάμενων μέτρων
(2)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1442/95 της Επιτροπής,
της 26ης Ιουνίου 1995, σχετικά με την τροποποίηση

(>) ΕΕ αριθ. L 349 της 31 . 12. 1994, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1251 /95 (ΕΕ αριθ.
L 122 της 2. 6. 1995, σ. 1 ).
(2) ΕΕ αριθ. L 209 της 2. 8. 1988, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιήθη
κε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 522/94 (ΕΕ αριθ. L 66
της 10. 3. 1994, σ. 10).
(3) ΕΕ αριθ. L 285 της 4. 11 . 1994, σ. 1 .

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2674/94 καταργείται.

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
(4) ΕΕ αριθ. L 143 της 27 . 6. 1995, σ. 26.

Αριθ. L 77/2

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 1996.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
S. AGNELLI
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