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Αριθ. L 228/ 1

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2474/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Σεπτεμβρίου 1993
για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές στην Κοινότητα ποδηλάτων
καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την οριστική είσπραξη του προσωρινού
δασμού αντιντάμπινγκ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

— Xiamen Bicycle Company
— Anyang Bicycle Industry Company

Έχοντας υπόψη :

— China Henan Light Industrial Products Imp./Exp.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

Corporation

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 ('), και ιδίως το άρθρο 12,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύ
σεις στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής, όπως
προβλέπεται στον ανωτέρω κανονισμό,

—
—
—
—

Tianjin Bycicle Imp. & Exp. Corporation
Hubei Provincial International Trade Corporation
China North Industry Corporation
China Bicycles Company (Holdings) Limited

—
—
—
—

Asia Bicycles Co. Ltd
Catic Bicycle Co. Ltd
Sino Danish Enterprises Co. Ltd
Hanji Town Waimanly Manufactory

Εκτιμώντας ότι :

Κοινοτικοί παραγωγοί:

A. Προσωρινά μέτρα
(1)

—
—
—
—

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 550/93 (2), η
Επιτροπή επέβαλε προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ
στις εισαγωγές στην Κοινότητα ποδηλάτων καταγω
γής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας τα οποία υπάγο
νται στον κωδικό ΣΟ 8712 00. Με τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1607/93 (3), το Συμβούλιο παρέτεινε την
ισχύ του εν λόγω δασμού για περίοδο μη υπερβαί
νουσα τους δύο μήνες.

— Bicicletas de Alava SA
— Gazelle BV

Ανεξάρτητοι εισαγωγείς και έμποροι:

— Scott (Europe) SA Switzerland
— Chung Wai Manufactory Limited, Hong Kong

B. Επακόλουθη διαδικασία
(2)

Μετά την επιβολή του προσωρινού δασμού αντιντά
μπινγκ, υπεβλήθησαν γραπτές παρατηρήσεις από τα
ακόλουθα ενδιαφερόμενα μέρη :

— Halfords Ltd, UK

Στα μέρη που το ζήτησαν δόθηκε η δυνατότητα να
γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.

Εξαγωγείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας:

—
—
—
—

Guangzhou Five Rams Bicycle Industry Corporation
Shanghai Bicycle Group
Qingdao Bicycle Industrial Corporation
Ghangzhou Golden Lion Bircie Manufacturing &
Trading Corp.

(') ΕΕ αριθ. L 209 της 2. 8. 1988, α 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 58 της 11 . 3. 1993, σ. 12.
(') ΕΕ αριθ. L 155 της 26. 6. 1993, σ. 1 .

Hawk Cycles Ltd
Derby Cycle Werke GmbH
Cycleurope
Raleigh Industries Limited

3

Τα μέρη ενημερώθηκαν για τα ουσιώδη πραγματικά
περιστατικά και το σκεπτικό με βάση τα οποία επρό
κειτο να γίνει εισήγηση για την επιβολή οριστικών
μέτρων αντιντάμπινγκ και για την οριστική είσπραξη
των ποσών που έχουν καταβληθεί ως εγγύηση υπό
μορφή προσωρινού δασμού. Επιπλέον, μετά την
ανακοίνωση των ανωτέρω στοιχείων, παραχωρήθηκε
στα μέρη χρόνος για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις
τους σχετικά.

Αριθ. L 228/2

(4)

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ρων κατηγοριών ποδηλάτων και συνεπώς αυξάνει τον
ανταγωνισμό εκεί όπου υφίσταται αλληλ£πικάλυψη.
Επομένως δεν υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή
με βάση την εφαρμογή στην οποία θέτουν οι τελικοί
χρήστες τις διάφορες κατηγορίες ποδηλάτων και την
αντίληψη που έχουν γι' αυτές οι καταναλωτές.
H Επιτροπή έχει επίσης διαπιστώσει ότι και οι ίδιοι

Οι παρατηρήσεις των μερών ελήφθησαν υπόψη, και η
Επιτροπή αναθεώρησε τα συμπεράσματά της, όπου
αυτό εκρίθη δικαιολογημένο.

(5)

H έρευνα υπερέβη την κανονική διάρκεια του ενός
έτους που προβλέπεται από το άρθρο 7 παράγραφος 9
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88
λόγω της περιπλοκότητάς της, και ιδίως λόγω του
μεγάλου αριθμού τύπων ποδηλάτων και των ποικί
λων τεχνικών προδιαγραφών που έπρεπε να εξετα

οι παραγωγοί συχνά δεν κάνουν διάκριση μεταξύ
των ποδηλάτων των διαφόρων κατηγοριών που παρά
γουν όσον αφορά την παραγωγή, τη διακίνηση και
την τήρηση λογιστικών στοιχείων. Τόσο οι κοινοτι
κοί όσο και οι κινέζοι παραγωγοί ακολουθούν παρό
μοια μέθοδο κατασκευής για όλες τις διαφορετικές
κατηγορίες ποδηλάτων που παράγουν. Επιπλέον,
σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται τα
ίδια δίκτυα διανομής για όλες τις κατηγορίες ποδη

σθούν.

Γ. Υπό εξέταση προϊόν - ομοειδές προϊόν

(6)

(7)

(8)

Όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
550/93 (βλέπε σημεία 9 έως 11 του αιτιολογικού), η
Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλοι οι
τύποι ποδηλάτων πρέπει να θεωρηθούν ως ένα
προϊόν κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88.
Ορισμένοι εξαγωγείς εξακολούθησαν να υποστηρί
ζουν ότι διάφορες κατηγορίες ποδηλάτων θα έπρεπε
να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά προϊόντα, διότι
σύμφωνα με την αντίληψη που υπάρχει στην αγορά
τα ποδήλατα των εν λόγω κατηγοριών διαφέρουν ως
προς τις ειδικές εφαρμογές και τη χρήση τους. Ειδικό
τερα, υποστήριξαν ότι το ποδήλατο ανωμάλου
εδάφους συνιστά σαφώς ξεχωριστό προϊόν από την
άποψη των συστατικών μερών που το αποτελούν, της
τιμής και της αντίληψης που έχει γι' αυτό o μέσος
αγοραστής.
H απάντηση της Επιτροπής στα περισσότερα από τα
επιχειρήματα που προέβαλαν οι εξαγωγείς, δίδεται
ήδη στα σημεία 9 έως 1 1 του αιτιολογικού του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 550/93. H Επιτροπή κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι όλα τα ποδήλατα αποτελούν

λάτων.

Για τους ανωτέρω λόγους, το Συμβούλιο θεωρεί ότι,
για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας οι ομοι
ότητες μεταξύ όλων των κατηγοριών ποδηλάτων,
όσον αφορά τα τεχνικά και φυσικά τους χαρακτηρι
στικά καθώς και την εφαρμογή και τελική χρήση
τους, βαρύνουν περισσότερο από τις όποιες διαφορές.
(9)

(10)

ενιαίο προϊόν.

Προκειμένου περί των ειδικών εφαρμογών, της
χρήσης και της αντίληψης που έχουν για τα υπό
εξέταση ποδήλατα οι καταναλωτές, επισημαίνεται
καταρχάς πως όλα τα ποδήλατα έχουν την ίδια
βασική εφαρμογή και χρησιμοποιούνται κατ' ουσίαν
για την ίδια λειτουργία. Εν προκειμένω και όσον
αφορά την αντίληψη των καταναλωτών για τα ποδή
λατα, είναι αλήθεια ότι κάθε κατηγορία ποδηλάτων
προορίζεται καταρχήν για την κάλυψη διαφορετικών
αναγκών του τελικού χρήστη. Ωστόσο, οι τελικοί
χρήστες χρησιμοποιούν συχνά ένα ποδήλατο που
ανήκει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία για πολλές
και διάφορες χρήσεις και εφαρμογές. Ένα ποδήλατο
ανωμάλου εδάφους που προορίζεται για ποδηλασία
εκτός οδικού δικτύου, μπορεί εύκολα να χρησιμοποι
ηθεί από τους καταναλωτές σαν ένα κανονικό ποδή
λατο περιήγησης. Τα ποδήλατα ανωμάλου εδάφους
έχουν μερικές φορές προσαρτημένα πρόσθετα εξαρτή
ματα, τα οποία έχουν σχεδιασθεί για χρήση σε
δρόμο. Επιπλέον, υπάρχει η τάση να χρησιμοποιού
νται ποδήλατα σχεδιασμένα για περισσότερες από
μία επιμέρους χρήσεις. Ως παράδειγμα αναφέρεται το
ποδήλατο «υβρίδιο», το οποίο μπορεί να είναι κάτι
μεταξύ ποδηλάτου ανωμάλου δρόμου και αγωνιστι
κού ή ποδηλάτου ανωμάλου δρόμου και ποδηλάτου
περιήγησης. H τάση αυτή αυξάνει ακόμη περισσό
τερο τη δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης των διαφό
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( 11 )

( 12)

A. Κλάδος παραγωγής της Κοινότητας
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι κοινοτικοί παραγω
γοί που συνεργάσθηκαν πλήρως στο πλαίσιο της
έρευνας αντιπροσωπεύουν το 54,3% της συνολικής
κοινοτικής παραγωγής ποδηλάτων. Παραγωγοί αντι
προσωπεύοντες ένα επιπλέον 10% της κοινοτικής
παραγωγής προσκόμισαν κάποια βασικά στοιχεία
για την παραγωγή τους και εξέφρασαν την υποστή
ριξή τους για την καταγγελία.
Ένας εξαγωγέας επικαλέστηκε την ύπαρξη επιχειρη
ματικών δεσμών μεταξύ ορισμένων κοινοτικών παρα
γωγών και των κινέζων εξαγωγέων όσον αφορά την
αγορά συστατικών μερών και ζήτησε για το λόγο
αυτό να συμπεριληφθούν στον κλάδο παραγωγής της
Κοινότητας μόνον οι παραγωγοί που δεν είχαν τέτοι
ους δεσμούς.
Διαπιστώθηκε ότι, με ελάχιστες εξαιρέσεις τα ποδή
λατα που πωλούνται από κοινοτικούς παραγωγούς
παράγονται πράγματι στην Κοινότητα με μέρη
κοινοτικής κυρίως προέλευσης αν και ορισμένα από
τα μέρη εισάγονται από την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη,
την Ταϊβάν και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
Επιπλέον, το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 προβλέπει τη δυνατότητα
αποκλεισμού των κοινοτικών παραγωγών μόνο σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι οι ίδιοι εισαγωγείς
των υπό εξέταση προϊόντων και όχι, όπως προκύπτει
εν προκειμένω από τον ισχυρισμό του προαναφερ
θέντα εξαγωγέα, όταν απλώς εισάγουν ορισμένα
συστατικά μέρη από χώρα η οποία επίσης πραγματο
ποιεί εξαγωγές του υπό εξέταση τελικού προϊόντος
Προκειμένου περί των κοινοτικών παραγωγών που

είχαν εισαγάγει ποδήλατα από την Ταϊβάν και τη
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δεν προσκομίσθηκαν
νέα αποδεικτικά στοιχεία και συνεπώς το Συμβούλιο
επιβεβαιώνει το συμπέρασμα που διαλαμβάνεται στο
σημείο 13 του αιτιολογικού του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 550/93.
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(13)

(ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται
η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας), δεν είναι δυνατό να
ληφθεί υπόψη η αποτελεσματικότητα ή συγκριτικά
πλεονεκτήματα μεμονωμένων παραγωγών για τον
καθορισμό της κανονικής αξίας δεδομένου ότι η
κανονική αξία καθορίζεται υποχρεωτικά με βάση τις
τιμές ή το κόστος σε χώρες με οικονομία αγοράς.
Ειδική μεταχείριση θα μπορούσε να παρασχεθεί σε
εξαγωγούς των προαναφερθεισών χωρών μόνο μέσω
της λήψης υπόψη των τιμών εξαγωγής των συγκεκρι
μένων εξαγωγέων. Κατά κανόνα, κάτι τέτοιο θα

Ένας εξαγωγέας υποστήριξε ότι οι κοινοτικοί παρα
γωγοί που συνεργάσθηκαν πλήρως, απαντώντας στα
ερωτηματολόγια που τους απέστειλε η Επιτροπή, δεν
ήταν αντιπροσωπευτικοί και ότι οι παραγωγοί στους
οποίους απεστάλησαν ερωτηματολόγια σε μεταγενέ
στερο στάδιο της διαδικασίας έπρεπε να έχουν
αποκλεισθεί από τον κλάδο παραγωγής της Κοινό
τητας,

( 14)

Καταρχάς θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή
αρχικά απέστειλε ερωτηματολόγια μόνο στους κοινο
τικούς παραγωγούς που απαριθμούνταν ως καταγγέλ
λοντες στην καταγγελία για την κίνηση διαδικασίας
αντιντάμπινγκ. Το γεγονός ότι οι κοινοτικοί παραγω
γοί που απάντησαν στα πρώτα αυτά ερωτηματολόγια
αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 40% της συνο
λικής κοινοτικής παραγωγής ποδηλάτων διαπιστώ
θηκε μόνο μετά τη λήψη των σχετικών απαντήσεων.
H Επιτροπή απέστειλε επιπλέον ερωτηματολόγια
προκειμένου να διεξαχθεί σε ευρύτερο πεδίο η έρευνα
για τη ζημία. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή
μπόρεσε, χωρίς να καθυστερήσει υπέρμετρα η έρευνα,
να στηρίξει τα συμπεράσματά της σε αριθμό παραγω
γών οι οποίοι αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος
του κλάδου παραγωγής της Κοινότητας. Δεν συνέ
τρεχε λόγος να αποκλεισθούν οι παραγωγοί από τους
οποίους είχε ζητηθεί να προσκομίσουν στοιχεία σε
μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας.

έτεινε να οδηγεί σε διεστρεβλωμένα και, συνεπώς
ακατάλληλα συμπεράσματα για κάθε εξαγωγέα,
εφόσον δεν θα λαμβάνονταν υπόψη πιθανοί παρά
γοντες όπως η έστω δυσεξακρίβωτη αποτελεσματικό
τητα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα χαρακτη
ριστικά των προϊόντων των συγκεκριμένων εξαγω
γέων.

( 19)

E. Μέθοδος

1 . Ειδική μεταχείριση
( 15)

Στα σημεία 34 έως 36 του αιτιολογικού του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 550/93, η Επιτροπή δήλωσε ότι
στην παρούσα υπόθεση θα ήταν διατεθειμένη να
εξακολουθήσει να εξετάζει το θέμα της παροχής ειδι
κής μεταχείρισης σε κινέζους εξαγωγείς.

( 16)

Μολονότι σε ορισμένες παλαιότερες υποθέσεις αντι
ντάμπινγκ επιφυλάχθηκε ειδική μεταχείριση σε
ορισμένους εξαγωγείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας ειδικότερα σε εξαγωγείς που απέδειξαν ότι η
άσκηση της πολιτικής εξαγωγών και η διαμόρφωση
των τιμών των εξαγωγών τους ήταν ανεξάρτητες από
το κράτος η Επιτροπή, κατά την πρόοδο της παρού
σας διαδικασίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για
τους λόγους που εκτίθενται κατωτέρω, απαιτείται
στο θέμα αυτό ιδιαίτερη προσοχή, συμπέρασμα το
οποίο συμμερίζεται και το Συμβούλιο.

( 17)

( 18)

Πρώτον, πρέπει να λάβει κανείς υπόψη ότι o κανονι
σμός (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 επιβάλλει απλώς να
καθορίζονται στους κανονισμούς αντιντάμπινγκ η
χώρα και το προϊόν επί των οποίων επιβάλλεται o
δασμός. Συνεπώς o εν λόγω κανονισμός δεν προβλέ
πει ως υποχρεωτική την ειδική μεταχείριση, η οποία
είναι σκόπιμη μόνον όταν οδηγεί σε δικαιότερη και
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των ζημιογόνων
πρακτικών ντάμπινγκ από εκείνη που θα υπήρχε αν
επιβαλλόταν ενιαίος δασμός ντάμπινγκ για ολόκληρη
τη χώρα.
Δεύτερον, στην περίπτωση των χωρών που αναφέρο
νται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού

Αριθ. L 228/3

Τρίτον, στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολο στην
περίπτωση μιας χώρας όπως η Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας να κριθεί κατά πόσον μια εταιρεία απολαύει
πράγματι ανεξαρτησίας από το κράτος εκ. του νόμου
και εκ των πραγμάτων, και ειδικότερα κατά πόσον
μια εταιρεία λειτουργεί ανεξάρτητα σε μόνιμη βάση,
λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι εμφανίζεται να ενεργεί
ανεξάρτητα σε συγκεκριμένη στιγμή. H οικονομία
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας εξελίσσεται
σήμερα από οικονομία υπό απόλυτο κρατικό έλεγχο
σε οικονομία που υπακούει εν μέρει στους νόμους
της αγοράς. O κρατικός έλεγχος παραμένει , σε πάρα
πολλές πτυχές της οικονομικής ζωής ενώ η νομοθε
σία και οι θεσμοί που χρειάζονται για τη λειτουργία
μιας οικονομίας αγοράς δεν έχουν αναπτυχθεί σε
επαρκή βαθμό, ούτε είναι αρκούντως γνωστοί στους
οικονομικούς παράγοντες και στους αρμόδιους αξιω
ματούχους. Για το λόγο αυτό, δεν μπορεί να είναι
κανείς βέβαιος ότι θα μπορεί να επικαλεσθεί αποτε
λεσματικά κάποια σύμβαση ή τις παρεχόμενες νομι
κές εγγυήσεις ούτε ότι οι ενέργειες των εξαγωγέων
αποφασίζονται χωρίς ανάμειξη του κράτους. Είναι
πράγματι σαφές ότι το σύνολο των οικονομικών
δραστηριοτήτων στην Κίνα κυριαχείται ακόμη από
την κρατική επιρροή. Το κράτος μπορεί ανά πάσα
στιγμή να μεταβάλει τους κανόνες που ισχύουν για
την απασχόληση και την αμοιβή των εργαζομένων.

Επίσης ελέγχει την παροχή ενέργειας και δύναται να

θέτει περιορισμούς στη μετατρεψιμότητα και τη
μεταφορά συναλλάγματος.
(20)

Τέταρτον, η Επιτροπή δεν είναι τη στιμή αυτή σε
θέση να επαληθεύσει επιτοπίως τις δηλώσεις ορισμέ
νων εξαγωγέων στην Κίνα, εξαιτίας κυρίως των εγγε
νών δυσχερειών που υπάρχουν σε χώρες που δεν
έχουν οικονομία αγοράς για την εξακρίβωση γεγονό
των πέραν ευλόγου αμφιβολίας. Ειδικότερα, είναι

εξαιρετικά δύσκολο για την Επιτροπή να ελέγξει
κατά πόσον ορισμένες ρυθμίσεις οι οποίες φαινομε
νικά κατοχυρώνουν κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας
έναντι του κράτους σε θέματα πολιτικής εξαγωγών,
είναι αληθινές και όχι απλώς ένα πρόσχημα, ιδίως
όταν τέτοιες ρυθμίσεις έχουν θεσπισθεί εν γνώσει
του ότι είναι πιθανό να ληφθούν μέτρα αντιντά
μπινγκ.

Αριθ. L 228/4

(21 )
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Επειδή η παροχή ειδικής μεταχείρισης ενδέχεται να
προκαλέσει την επιβολή δασμών απρόσφορου ύψους
και να δώσει στο κράτος την ευκαιρία να καταστρα
τηγήσει τα μέτρα αντιντάμπινγκ, διοχετεύοντας τις
εξαγωγές μέσω του εξαγωγέα με το χαμηλότερο ύψος
δασμού ή συγκεντρώνοντας τις εξαγωγές σε αυτόν, η
Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι αποκλίσεις από τον γενικό κανόνα
που επιβάλλει τον καθορισμό ενιαίου δασμού αντι
ντάμπινγκ σε περιπτώσεις χωρών κρατικού εμπορίου
επιτρέπονται τότε μόνον όταν εξασφαλίζεται απολύ
τως ότι δεν ανακύπτουν οι δυσχέρειες που περιγρά
φονται ανωτέρω.

(22)

Στην παρούσα υπόθεση οι περισσότεροι από τους
γνωστούς εξαγωγείς αποτελούν, είτε εξ ολοκλήρου
είτε κατά πλειοψηφία, κρατική ιδιοκτησία.

(23)

Δύο εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι έπρεπε να τους
παρασχεθεί η ειδική μεταχείριση που δεν επιτρεπό
ταν να παρασχεθεί στους εξαγωγείς κρατικής ιδιο
κτησίας.

(24)

O ένας από τους προαναφερθέντες εξαγωγείς μια
εταιρεία του Χονγκ Κονγκ, ζήτησε την παροχή ειδι
κής μεταχείρισης εξ ονόματος μιας αμιγώς κρατικής
κινέζικης εταιρείας κατασκευής ποδηλάτων, τα ποδή
λατα της οποίας εξήγαγε από την Κίνα. O εν λόγω
εξαγωγέας εμφανίστηκε ως έχων την πρόθεση να
αποσύρει την αίτηση παροχής ειδικής μεταχείρισης.
H Επιτροπή θεώρησε ότι σε κάθε περίπτωση δεν
είναι σκόπιμη η παροχή ειδικής μεταχείρισης υπό τις
δεδομένες συνθήκες δεδομένου ότι η εταιρεία του
Χονγκ Κονγκ θα μπορούσε να αλλάξει προμηθευτή.

(25)

Ένας άλλος εξαγωγέας, μια κινέζικη κατασκευάστρια
εταιρεία, ισχυρίστηκε ότι οι μετοχές της έπαψαν
πρόσφατα να ανήκουν αποκλειστικά στο κράτος και
ότι η αναλογία των μετοχών της που εξακολουθού
σαν να ανήκουν σε κάποιον κρατικό φορέα, μετά
από μια σειρά περίπλοκων και αδιαφανών συναλ
λαγών, μειώθηκε και κατέληξε να αποτελεί τη μειο
ψηφία. H Επιτροπή δεν έχει πεισθεί ότι η εν λόγω
εταιρεία λειτουργεί σήμερα ανεξάρτητα από τον
κρατικό έλεγχο. Ακόμη και η μειοψηφική συμμετοχή
στο εταιρικό κεφάλαιο επιτρέπει στο κράτος την
άσκηση σημαντικής επιρροής επί της διαχείρισης της
εταιρείας, ιδίως αν συνδυάζεται με όλα τα άλλα μέσα
άσκησης επιρροής που έχει στη διάθεσή του το
κράτος στην Κίνα. Εν πάση περιπτώσει η νέα δομή
της εν λόγω εταιρείας δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί
σταθερή ή παγιωμένη.

(26)

(27)

Επιπλέον, ένας εκπρόσωπος της κινέζικης κυβερνή
σεως, o οποίος υποστήριξε ότι εκπροσωπεί το σύνολο
των κατασκευαστών ποδηλάτων, στο μετοχικό κεφά
λαιο των οποίων συμμετέχει το κινέζικο κράτος
δήλωσε επίσης στην Επιτροπή ότι το κράτος συντο
νίζει τις δραστηριότητες του συνόλου των κατα
σκευαστών ποδηλάτων στην Κίνα.

Για αυτούς και άλλους λόγους οι οποίοι διαλαμβά
νονται στα ανωτέρω σημεία 15 έως 21 του αιτιολο
γικού, το Συμβούλιο συμπεραίνει ότι στην παρούσα
υπόθεση δεν είναι σκόπιμη προς το παρόν η παροχή
ειδικής μεταχείρισης.

9. 9. 93

2. Δειγματοληπτικός έλεγχος
(28)

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού τύπων ποδηλάτων και
εξαγωγέων, η Επιτροπή αναγκάστηκε να στηρίξει τα
πορίσματά της για το ντάμπινγκ σε αντιπροσωπευ
τικό δείγμα. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή έλαβε
υπόψη τους τόπους που κατασκευάζει αντιπροσωπευ
τικός αριθμός κατασκευαστών. Στους κατασκευαστές
που επελέγησαν για το δειγματοληπτικό έλεγχο
συμπεριλαμβάνονται δύο οργανισμοί κρατικής ιδιο
κτησίας δύο εταιρείες υπό μορφή κοινής επιχείρησης
και μία εταιρεία που πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω
εταιρείας εγκατεστημένης στο Χονγκ Κονγκ. Προκει
μένου να αυξηθεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγ
ματος που θα ελάμβανε υπόψη για την εξαγωγή των
οριστικών της συμπερασμάτων, η Επιτροπή συμπεριέ
λαβε στο δείγμα την αμιγώς ξένης ιδιοκτησίας εται
ρεία, η οποία είναι η σημαντικότερη από την άποψη
του όγκου εξαγωγών. Οι έξι εταιρείες που συμπερι
λαμβάνονται τώρα στο δείγμα αντιπροσωπεύουν το
88 % του συνόλου των εξαγωγών προς την Κοινότητα
των εταιρειών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο.
Το Συμβούλιο επικυρώνει τη μέθοδο που εφαρμό
σθηκε.

ΣΤ. Ντάμπινγκ
1 . Κανονική αξία

(29)

Κατά τον καθορισμό του προσωρινού δασμού η
Επιτροπή έφθασε στο συμπέρασμα ότι η Ταϊβάν
ήταν κατάλληλη ανάλογη χώρα για τον καθορισμό
της κανονικής αξίας των κινέζικων εξαγωγών στην
Κοινότητα. Επομένως, η κανονική αξία καθορίστηκε
κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 5 στοιχείο
α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88
δηλαδή με βάση τις τιμές των ποδηλάτων που
πωλούν οι παραγωγοί της Ταϊβάν στην εγχώρια
αγορά.

(30)

Ένας εξαγωγέας υποστήριξε ότι η Λαϊκή Δημοκρατία
της Κίνας είναι χώρα με οικονομία αγοράς λαμβανο
μένης υπόψη της έκτασης των οικονομικών μεταρ
ρυθμίσεων που έχουν σημειωθεί στη χώρα αυτή. H εν
λόγω εταιρεία ισχυρίστηκε ότι όσον αφορά τον
κλάδο ποδηλάτων ισχύουν οι νόμοι της οικονομίας
αγοράς. Για το λόγο αυτό ζήτησε να καθοριστεί η
κανονική αξία με βάση την κατασκευασμένη αξία
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(31 )

H Επιτροπή απέρριψε το επιχείρημα αυτό, προς
υποστήριξη του οποίου δεν προσκομίστηκαν αποδει
κτικά στοιχεία. H Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
θεωρείται χώρα χωρίς οικονομία αγοράς σύμφωνα με
το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2423/88 και με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1766/82 (').

(32)

Ένας εξαγωγέας ζήτησε από την Επιτροπή να επανε
ξετάσει την επιλογή της Ταϊβάν ως ανάλογης χώρας
με το αιτιολογικό ότι δεν είχαν ληφθεί υπόψη το ανά
κεφαλή ακαθάριστο εθνικό προϊόν και η εθνική
κατανομή του εργατικού δυναμικού.

C) ΕΕ αριθ. L 195 της 5. 7. 1982, σ. 21 .
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(33)

\

(34)
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Στο σημείο 20 του αιτιολογικού του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 550/93 η Επιτροπή διατύπωνε το συμπέ
ρασμα ότι η επιλογή της Ταϊβάν ως ανάλογης χώρας
ήταν κατάλληλη και όχι παράλογη, λαμβανομένων
υπόψη του επιπέδου ανταγωνισμού στην αγορά της
Ταϊβάν, της ομοιότητας των τύπων ποδηλάτων και
των μεγεθών παραγωγής στην Ταϊβάν. Το γεγονός
ότι το κατά κεφαλή ακαθάριστο εθνικό προϊόν και η
εθνική κατανομή του εργατικού δυναμικού δεν
συμπεριελήφθησαν στα κριτήρια της Επιτροπής δεν
αποδυναμώνει την επιλογή της Ταϊβάν. Τα εν λόγω
δύο κριτήρια δεν έχουν σημασία, διότι δεν υπάρχει
άμεση σχέση μεταξύ αυτών και του κόστους παρα
γωγής. Έπειτα, τα στοιχεία για το ακαθάριστο
εθνικό προϊόν μιας χώρας κρατικού εμπορίου και
μιας χώρας με οικονομία αγοράς δεν είναι συγκρί
σιμα. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή εξέτασε εξα
ντλητικά όλες τις προτάσεις που υπέβαλαν οι εξαγω
γείς και ήρθε σε επαφή με τους κυριότερους παραγω
γούς στις τέσσερις χώρες που προτάθηκαν, αλλά
αυτοί δεν θέλησαν να συνεργασθούν. Επιπλέον, η
Επιτροπή δεν έλαβε καμία άλλη πρόταση η οποία,
ακόμη και αν λαμβάνει υπόψη τα επιπρόσθετα κριτή
ρια που πρότεινε o εξαγωγέας, να οδηγεί σε καταλλη
λότερη επιλογή από αυτήν της Ταϊβάν.
H κανονική αξία για τη Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας έχει καθοριστεί, για τους σκοπούς του προκα
ταρκτικού προσδιορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 2
παράγραφος 5 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, δηλαδή με βάση τις τιμές στην
εσωτερική αγορά της Ταϊβάν. Όπως εξηγείται στο
σημείο 20 του αιτιολογικού του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 550/93, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα ποδή
λατα που πωλούνται στην αγορά της Ταϊβάν είναι σε
γενικές γραμμές συγκρίσιμα με τους τύπους κινέζι
κων ποδηλάτων που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα.
Συνεπώς οι πράγματι πληρωθείσες ή πληρωτέες τιμές
στην Ταϊβάν, κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις
συνιστούσαν πρόσφορη βάση για τον καθορισμό της
κανονικής αξίας ως προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας. Ωστόσο, προκειμένου να αυξήσει την αντιπρο
σωπευτικότητα της μεθόδου υπολογισμού του ντά
μπινγκ, η Επιτροπή αποφάσισε να συμπληρώσει τον
αρχικό της υπολογισμό για το ντάμπινγκ προσθέτο
ντας ορισμένους κινέζικους τύπους ποδηλάτων,
αναλόγους με τύπους ποδηλάτων που εξήγαγαν στην
Κοινότητα παραγωγοί της Ταϊβάν και των οποίων
ήταν γνωστές οι κατασκευασμένες αξίες.

(35)

Ένας εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι οι εξαγωγείς της
Ταϊβάν έτυχαν ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε σχέση
με τους κινέζους εξαγωγείς υπό την έννοια ότι η
κανονική αξία για την Ταϊβάν υπολογίστηκε με βάση
κάποια κατασκευασμένη αξία, ενώ η κανονική αξία
για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας στο πλαίσιο του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 550/93, βασίστηκε στις
τιμές που ίσχυαν στην Ταϊβάν.

(36)

H Επιτροπή απορρίπτει το προαναφερθέν επιχείρημα.
Όσον αφορά τους τύπους ποδηλάτων που εξάγονται
στην Κοινότητα από τους εξαγωγείς της Ταϊβάν, η
Επιτροπή διαπίστωσε ότι υπάρχουν σημαντικές
διαφορές μεταξύ των τύπων αυτών και των τύπων
ποδηλάτων που πωλούνται στην εγχώρια αγορά της
Ταϊβάν. Όπως εξηγείται στο σημείο 16 του αιτιολογι
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κού του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 550/93, οι εγχώριες
τιμές δεν είναι εξ αυτού του λόγου δυνατό να
ληφθούν υπόψη, επειδή οι προσαρμογές που θα
έπρεπε να γίνουν στην τιμή σε τέτοια περίπτωση θα
ήταν τέτοιας κλίμακας που στην ουσία θα της
στερούσαν κάθε νόημα. Στην περίπτωση της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας δεν θα μπορούσε να ακολου
θηθεί η ίδια μέθοδος διότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα
στοιχεία για το κόστος παραγωγής. Ωστόσο, η χρήση
πραγματικών τιμών Ταϊβάν δεν συνεπάγεται διακρι
τική μεταχείριση εις βάρος της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας. O ανωτέρω ισχυρισμός του εξαγωγέα
αφήνει να εννοηθεί ότι οι κανονικές αξίες οι οποίες
έχουν υπολογισθεί με βάση κάποια κατασκευασμένη
αξία, είναι χαμηλότερες από τις πραγματικές τιμές
Ταϊβάν, πράγμα που δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι οι
συντελεστές της κατασκευασμένης αξίας βασίστηκαν
σε πραγματικές τιμές. Στην πραγματικότητα, o κινέ
ζος εξαγωγέας κατά πάσα πιθανότητα ωφελήθηκε
από τη χρήση των τιμών που ισχύουν στην αγορά της
Ταϊβάν, διότι όπως εξηγείται στο σημείο 29 του
αιτιολογικού του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 550/93, η
Επιτροπή προσπάθησε να λάβει υπόψη της ποδήλατα
παραγωγής Ταϊβάν τα οποία είναι λιγότερο καλά
εξοπλισμένα από τους ανάλογους τύπους κινέζικων
ποδηλάτων.
Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα
σχετικά με την κανονική αξία.

2. Τιμή εξαγωγής

(37)

Ένας εξαγωγέας υποστήριξε ότι οι πωλήσεις εξαγω
γών που έλαβε υπόψη της η Επιτροπή για τον υπολο
γισμό του ντάμπινγκ ήταν ανεπαρκείς και μη αντι
προσωπευτικές.

(38)

Κατά τον προκαταρκτικό της προσδιορισμό, η
Επιτροπή υπολόγισε το ντάμπινγκ με βάση τους κινέ
ζικους τύπους ποδηλάτων για τους οποίους υπάρχουν
ανάλογοι τύποι οι οποίοι πωλούνται στην Ταϊβάν
υπό ομαλές συνθήκες εμπορίου και σε επαρκείς ποσό
τητες Δεν ήταν δυνατό να διευρυνθεί o αριθμός
ποδηλάτων που θα λαμβάνονταν συνολικά υπόψη
για τον υπολογισμό του ντάμπινγκ, δεδομένου ότι
ήδη είχαν συμπεριληφθεί όλοι οι ανάλογοι τύποι
ποδηλάτων που πωλούνται στην Ταϊβάν. Όπως
εξηγείται στο σημείο 34 του αιτιολογικού, η
Επιτροπή, αφού εξάντλησε όλες τις δυνατότητες
καθορισμού της κανονικής αξίας με βάση τις τιμές
Ταϊβάν, αποφάσισε να συμπληρώσει τον αρχικό της
υπολογισμό για το ντάμπινγκ προσθέτοντας και
άλλους κινέζικους τύπους ποδηλάτων, ανάλογους με
τύπους ποδηλάτων που εξήγαγαν στην Κοινότητα
παραγωγοί της Ταϊβάν και των οποίων ήταν γνωστές
οι κατασκευασμένες αξίες. H μέθοδος αυτή εφαρμό
στηκε ως προς όλες τις εταιρείες που είχαν συμπερι
ληφθεί στο δείγμα και είχε ως αποτέλεσμα o αριθμός
ποδηλάτων που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολο
γισμό του ντάμπινγκ να φθάσει να αναλογεί στο
63 % του συνόλου των εξαγωγών, πράγμα που, κατά
την άποψη της Επιτροπής ικανοποιεί και με το παρα
πάνω τις απαιτήσεις αντιπροσωπευτικότητας.

(39)

Οι τιμές εξαγωγής καθορίστηκαν με βάση τις πραγ
ματικά πληρωθείσες ή πληρωτέες τιμές του προϊόντος
που πωλείται προς εξαγωγή στην Κοινότητα.
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Στο πλαίσιο του προκαταρκτικού της προσδιορισμού,
η Επιτροπή υπολόγισε την τιμή εξαγωγής σύμφωνα
με το άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο α) του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 για έναν εξαγωγέα o
οποίος πραγματοποιούσε πωλήσεις στην Κοινότητα
μέσω συνδεδεμένης εταιρείας εγκατεστημένης στο
Χονγκ Κόνγκ. H Επιτροπή έχει ήδη επανεξετάσει το
θέμα και έχει αποφασίσει ότι, ελλείψει οποιασδή
ποτε τιμής εξαγωγής για τη Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας η τιμή εξαγωγής Κίνας είναι δυνατόν να
καθοριστεί μόνο με κατασκευή της και με βάση την
τιμή στην οποία το υπό εξέταση προϊόν μεταπωλείται
από τον εξαγωγέα του Χονγκ Κονγκ σε ανεξάρτη
τους κοινοτικούς αγοραστές σύμφωνα με το άρθρο 2
παράγραφος 8 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού.
Υπήρξε πρόβλεψη για ένα κατά προσέγγιση περιθώ
ριο ύψους 5%, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το
γεγονός ότι οι πωλήσεις πραγματοποιούνταν μέσω
Χονγκ Κονγκ. H μέθοδος αυτή εκρίθη εύλογη και η
μόνη αρμόζουσα στη συγκεκριμένη κατάσταση.
Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την ανωτέρω προσέγ
γιση.

(41 )

(42)

(43)

3. Σύγκριση
Ένας εξαγωγέας ζήτησε να γίνουν, κατά περίπτωση,
προσαρμογές για να ληφθούν υπόψη διαφορές όσον
αφορά το κόστος μεταφοράς την επιστροφή δασμών,
τις προμήθειες και τους μισθούς του προσωπικού
πωλήσεων. H Επιτροπή έκανε δεκτό το ανωτέρω
επιχείρημα και προέβη, πέραν των προσαρμογών που
αναφέρονται στο σημείο 28 του αιτιολογικού του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 550/93, σε επιπλέον
προσαρμογές ώστε να λαμβάνονται υπόψη διαφορές
όσον αφορά το κόστος μεταφοράς την επιστροφή
δασμών, τις προμήθειες και τους μισθούς του προσω
πικού πωλήσεων.
Αρκετοί εξαγωγείς εξακολούθησαν να ισχυρίζονται
ότι η Επιτροπή δεν είχε λάβει σε ικανοποιητικό
βαθμό υπόψη την ποιότητα των κινέζικων ποδηλά
των σε σύγκριση με τα ποδήλατα κατασκευής
Ταϊβάν, με την έννοια ότι για την εξέταση των
διαφορών έλαβε ως μόνα κριτήρια την κατηγορία
ποδηλάτου, το υλικό του σκελετού και τον αριθμό
ταχυτήτων. Υποστήριξαν ότι υπάρχουν και άλλοι
παράγοντες οι οποίοι επιβάλλουν προσαρμογές, ενώ
ένας εξαγωγέας υπολόγισε ότι οι προσαρμογές αυτές
μεταφράζονται σε περαιτέρω μείωση κατά 5% της
κανονικής αξίας. Από την άλλη μεριά, ένας εισαγω
γέας ισχυρίστηκε ότι τα ποδήλατα που εισήγαγε από
τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ήταν τόσο καλής
ποιότητας, ώστε δεν αντιμετώπιζαν ανταγωνισμό
από τα ποδήλατα που παράγει o κλάδος παραγωγής
της Κοινότητας.
Μολονότι τα επιχειρήματα των διαφόρων πλευρών
αναφορικά με την ποιότητα των εξαγόμενων προϊό
ντων είναι αντιφατικά, η Επιτροπή προέβη σε διεύ
ρυνση των κριτηρίων που χρησιμοποιεί για να καθο
ρίσει ποιοι τύποι ποδηλάτων είναι συγκρίσιμοι,
προσθέτοντας σε αυτά την κατασκευή και το είδος
του μηχανισμού αλλαγής ταχυτήτων, την τροχαλία
της αλυσίδας τους μοχλούς ταχυτήτων, τα φρένα και
την πλήμνη πέδης δεδομένου ότι η ποιότητα ενός
ποδηλάτου καθορίζεται και από τα εξαρτήματα αυτά.
Επιπλέον, ορισμένες από τις ποιοτικές διαφορές είχαν
ήδη ληφθεί υπόψη σε κάποιο βαθμό διά της επιλογής
για τους σκοπούς της συγκρίσεως λιγότερο καλά
εξοπλισμένων ποδηλάτων κατασκευής Ταϊβάν, όπως

(44)

(45)

(46)

(47)
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εξηγείται στο σημείο 29 του αιτιολογικού του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 550/93 . Συνεπώς η Επιτροπή έχει
λάβει υπόψη της τα βασικότερα κριτήρια τα οποία
καθορίζουν την ποιότητα ενός ποδηλάτου.
Ορισμένοι εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι μερικές από
τις συγκρίσεις που διενήργησε η Επιτροπή μεταξύ
τύπων ποδηλάτων που εξάγονται από τη Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας και των αντίστοιχων τύπων
που πωλούνται στην Ταϊβάν είναι ανακριβείς και ότι
οι ταϊβανέζικοι τύποι ποδηλάτων που επέλεξε η
Επιτροπή δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις λιγότερο
καλά εξοπλισμένοι όπως αναφέρεται στο σημείο 29
του αιτιολογικού του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
550/93. Αντιθέτως o κλάδος παραγωγής της Κοινό
τητας υποστήριξε ότι σε πολλές περιπτώσεις η
Επιτροπή μερολήπτησε προς όφελος των κινέζων
εξαγωγέων κατά την επιλογή των ταϊβανέζικων
τύπων ποδηλάτων για τον καθορισμό της κανονικής
αξίας και ότι στην πραγματικότητα το αληθινό περι
θώριο ντάμπινγκ είναι πολύ υψηλότερο.
H Επιτροπή έλεγξε την ορθότητα των παρατηρήσεων
που υπέβαλαν τα μέρη αναφορικά με τη σύγκριση
των τύπων ποδηλάτων και προέβη στην προσαρμογή
της μεθόδου συγκρίσεως προσθέτοντας επιπλέον
κριτήρια, όπως εξηγείται στο σημείο 43 του αιτιολο
γικού, και, κατά περίπτωση, αντικαθιστώντας τους
τύπους ποδηλάτων σύμφωνα με τη μέθοδο που
αναλύεται στο σημείο 29 του αιτιολογικού του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 550/93. O υπολογισμός του ντά
μπινγκ έχει προσαρμοσθεί αναλόγως.
Ένας εξαγωγέας ζήτησε προσαρμογή, για να
ληφθούν υπόψη γενικά και διοικητικά έξοδα και
έξοδα πωλήσεων με τα οποία επιβαρύνεται ένας
παραγωγός της Ταϊβάν που πραγματοποιεί πωλήσεις
στην εγχώρια αγορά μέσω συνδεδεμένης θυγατρικής
εμπορικής εταιρείας.
H Επιτροπή εξέτασε το ανωτέρω επιχείρημα και
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συγκρισιμότητα των
τιμών επηρεάζεται από το γεγονός ότι οι πωλήσεις
πραγματοποιούνται μέσω θυγατρικής εμπορικής εται
ρείας.

(48)

(49)

Ένας εξαγωγέας ισχυρίστηκε πως εφόσον οι εξαγω
γές του προς την Κοινότητα αφορούν OEM (Original
Equipment Manufacture), δηλαδή πωλήσεις σε εισα
γωγέα, o οποίος μεταπωλεί το προϊόν στην Κοινό
τητα με το δικό του εμπορικό σήμα, και οι πωλήσεις
αυτές συγκρίνονται με την κανονική αξία που αφορά
πωλήσεις που πραγματοποιούν εταιρείες της Ταϊβάν
με το δικό τους εμπορικό σήμα σε λιανεμπόρους
είναι σκόπιμο να γίνει προσαρμογή, για να ληφθούν
υπόψη οι διαφορές των αντίστοιχων αγορών.
Το ανωτέρω επιχείρημα δεν είναι δυνατό να γίνει
δεκτό από την Επιτροπή. Πέραν του γεγονότος ότι το
σχετικό αίτημα δεν συνοδεύεται από κατάλληλη
τεκμηρίωση, η Επιτροπή διαπίστωσε, όπως εξηγείται
στο σημείο 27 του αιτιολογικού του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 550/93, ότι δεν είναι σκόπιμο να προβεί
σε προσαρμογή, διότι οι τιμές το κόστος και τα
κέρδη από τις πωλήσεις ΟΕΜ στην Ταϊβάν δεν
διέφεραν αισθητά από εκείνα που ισχύουν για τις
πωλήσεις που πραγματοποίησαν εταιρείες με το δικό
τους εμπορικό σήμα.
Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τα ανωτέρω συμπερά
σματα.
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σχηματισθεί με κριτήρια την κατηγορία, το υλικό
του σκελετού και τον αριθμό ταχυτήτων του ποδη
λάτου. Καθεμιά από τις τρεις υποομάδες αντιπροσω
πεύει διαφορετικό επίπεδο ποιότητας του ποδηλάτου
(υψηλό, μεσαίο, χαμηλό) με κριτήριο το σύστημα
αλλαγής ταχυτήτων.

4. Περιθώρια ντάμπινγκ

(50)

Οι εταιρείες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της
Επιτροπής αντιπροσωπεύουν μόνο το 73 % των συνο
λικών εξαγωγών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Στις κινέζικες αρχές παρασχέθηκε η ευκαιρία να
γνωστοποιήσουν τα ονόματα και τις διευθύνσεις και
των υπολοίπων κινέζων παραγωγών, ώστε να
αποσταλούν και σε αυτούς ερωτηματολόγια, αλλά οι
κινέζικες αρχές παρέλειψαν να το πράξουν. Συνεπώς,
είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι το ντάμπινγκ εκ
μέρους των εν λόγω παραγωγών που δεν συνεργάστη
καν είναι τουλάχιστον της ίδιας έκτασης με εκείνο
των εξαγωγέων που συνεργάσθηκαν και οι οποίοι
διαπιστώθηκε ότι ευθύνονται για το μεγαλύτερης
κλίμακας ντάμπινγκ. Ως εκ τούτου, το περιθώριο
ντάμπινγκ καθορίζεται με βάση το σταθμικό μέσο
όρο περιθωρίου ντάμπινγκ ανά τύπο ποδηλάτου των
έξι εταιρειών που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα, και
για το υπόλοιπο 27% των εξαγωγών, για το οποίο
δεν ελήφθησαν απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο,
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 στοιχείο 6)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88. Για το θέμα
αυτό, η Επιτροπή θεώρησε ως πλέον αξιόπιστα τα
στοιχεία για τα περιθώρια ντάμπινγκ όσον αφορά
τους τύπους ποδηλάτων της εταιρείας του δείγματος
με το υψηλότερο περιθώριο. Με βάση τα ανωτέρω, το
περιθώριο ντάμπινγκ για τη Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας εκφρασμένο σε εκατοστιαίο ποσοστό της
τιμής cîf, ανέρχεται τώρα σε 30,6%.

(54)

(55)

(56)

Μια εταιρεία ισχυρίστηκε ότι ήταν ανεπαρκής η
προσαρμογή που έκανε η Επιτροπή στο σημείο 42
του αιτιολογικού του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
550/93, προκειμένου να ληφθούν υπόψη διαφορές
όσον αφορά τα δίκτυα διανομής H εν λόγω εταιρεία
παρέθεσε δύο παραδείγματα, τα οποία, όπως υποστή
ριξε, δικαιολογούσαν προσαρμογή μεγαλύτερου
ύψους.

(57)

H Επιτροπή έλεγξε τα παραδείγματα που παρέθεσε η
εν λόγω εταιρεία και διαπίστωσε ότι μία εταιρεία
είχε περιθώριο το οποίο δεν διέφερε σημαντικά από
το περιθώριο που χρησιμοποίησε η Επιτροπή, ενώ οι
πωλήσεις της δεύτερης εταιρείας αφορούσαν διαφορε
τικά στάδια της αγοράς και ως εκ τούτου δεν ήταν
δυνατό να ληφθούν υπόψη τα σχετικά στοιχεία. H
Επιτροπή διεξήγαγε κάποιες περαιτέρω έρευνες γύρω
από τις απαντήσεις που έδωσαν εισαγωγείς στα
ερωτηματολόγια που τους απέστειλε και έχει κατα
λήξει στο συμπέρασμα ότι η προσαρμογή που έκανε,
για να ληφθούν διαφορές όσον αφορά τα δίκτυα
διανομής όπως αναφέρεται στο σημείο 42 του αιτιο
λογικού του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 550/93, είναι

1 . Συνολική κατανάλωση και μερίδια αγοράς των
εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ
Μετά από επανεξέταση του μεριδίου αγοράς του
κλάδου παραγωγής της Κοινότητας διαπιστώθηκε
ότι τα στοιχεία που παρατίθενται στον προσδιορισμό
του προσωρινού δασμού χρήζουν προσαρμογών. Με
βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το μερίδιο αγοράς
του κλάδου παραγωγής της Κοινότητας έπεσε από το
37,8% κατά το 1989 στο 30,2% κατά την περίοδο
έρευνας. Το λοιπό περιεχόμενο των σημείων 38 και
39 του αιτιολογικού του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
550/93 επιβεβαιώνεται.

ορθή.

(58)

2. Τιμές των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο
ντάμπινγκ
(52)

Ορισμένοι εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι η μέθοδος
που επεξηγείται στα σημεία 40 έως 44 του αιτιολογι
κού του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 550/93, με την
οποία υπολογίστηκε η διαφορά τιμής, δεν ήταν
αρκετά ακριβής και ότι δεν ελάμβανε υπόψη σε
ικανοποιητικό βαθμό την ποιότητα των ποδηλάτων.
H Επιτροπή έλαβε υπόψη τα επιχειρήματα των
εξαγωγέων και υπολόγισε εκ νέου τη διαφορά τιμής
διευρύνοντας τη μέθοδο που περιγράφεται στα
σημεία 40 έως 44 του αιτιολογικού του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 550/93. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή
χώρισε σε τρεις υποομάδες καθεμιά από τις εκατό
διαφορετικές ομάδες ποδηλάτων οι οποίες έχουν

H Επιτροπή αναθεώρησε αναλόγως τον υπολογισμό
της για τη διαφορά τιμής o οποίος αναλύεται στα
σημεία 56 και 58 του αιτιολογικού του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 550/93. Το μέσο σταθμικό περιθώριο
πώλησης σε τιμές χαμηλότερες από τις αντίστοιχες
κοινοτικές για τις εξαγωγές της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας υπολογίστηκε ότι είναι 59 %.
3. Κατάσταση τον κλάδου παραγωγής της Κοινότη
τας

(59)
(53)

H Επιτροπή έλαβε υπόψη της το ανωτέρω επιχείρημα
συμπεριλαμβάνοντας περισσότερους τύπους ποδηλά
των στους υπολογισμούς της. Μετά από αυτό, o
υπολογισμός καλύπτει ήδη ποσοστό άνω του 75%
των ποδηλάτων που πούλησαν όλοι μαζί οι εξαγωγείς
που έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα. Επιπλέον, η
Επιτροπή αύξησε τον αριθμό τύπων ποδηλάτων και
τον αριθμό κοινοτικών παραγωγών που έλαβε υπόψη
της για τον υπολογισμό.

Z. Ζημία

(51 )

Μια εταιρεία ισχυρίστηκε ότι o υπολογισμός της
διαφοράς τιμής δεν είναι αντιπροσωπευτικός διότι
δεν συμπεριλαμβάνει ικανό όγκο εξαγωγών προς την
Κοινότητα και διότι για τον υπολογισμό δεν ελήφθη
σαν υπόψη επαρκώς ή και καθόλου οι πωλήσεις
ορισμένων κοινοτικών παραγωγών.

Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα της
Επιτροπής για το ντάμπινγκ.

Αριθ. L 228/7

Αρκετοί εξαγωγείς αμφισβήτησαν τα προσωρινά
συμπεράσματα της Επιτροπής αναφορικά με την
κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Κοινότητας.
Ισχυρίστηκαν ότι o κλάδος παραγωγής της Κοινότη
τας πραγματοποίησε υψηλότερα κέρδη και επωφελή
θηκε πλήρως από την αύξηση της κατανάλωσης αυξά
νοντας την παραγωγή, τις πωλήσεις και το μερίδιο
αγοράς του.

Αριθ. L 228/8

(60)

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

H Επιτροπή ακολούθως επανεξέτασε όλα τα στοιχεία

για την κατάσταση του κλάδου παραγωγής της
Κοινότητας και ζήτησε επιπλέον στοιχεία από
ορισμένους κοινοτικούς παραγωγούς. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα την οριακή μεταβολή των συμπερασμά
των της Επιτροπής όσον αφορά την παραγωγή, το
παραγωγικό δυναμικό, το ποσοστό χρησιμοποίησης,
τα αποθέματα, τις πωλήσεις, τα μερίδια αγοράς, την
εξέλιξη των τιμών, την αποδοτικότητα και τις επενδύ
σεις αλλά επιβεβαιώνεται σαφώς η συνολική τάση, η
οποία κατεγράφη προσωρινά στον κανονισμό (ΕΟΚ)
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(67)

Ορισμένοι εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι στην πραγμα
τικότητα οι τιμές ποδηλάτων στην Κοινότητα έχουν
αυξηθεί σημαντικά.

(68)

H Επιτροπή διερεύνησε περαιτέρω το θέμα της εξέλι
ξης των τιμών του κλάδου παραγωγής της Κοινότη
τας ώστε να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη αρκίβεια.
H Επιτροπή έχει εξακριβώσει ότι μεταξύ του 1990
και της περιόδου έρευνας οι τιμές αντιπροσωπευ
τικών τύπων ποδηλάτων, οι οποίες είχαν παραμείνει
σχεδόν αμετάβλητες για κάποιο χρονικό διάστημα
όσον αφορά τους τέσσερις σημαντικότερους κοινοτι
κούς παραγωγούς ελαττώθηκαν κατά μέσο όρο κατά
7,55 %, παρά τη συνεχή αναβάθμιση των προδιαγρα
φών και την ανοδική ζήτηση ποδηλάτων στην Κοινό

αριθ. 550/93.

α) Παραγωγή , παραγωγική ικανότητα , ποσο
στό χρησιμοποίησης και αποθέματα

τητα.
i

(61 )

(62)

H παραγωγή του οικείου κλάδου παραγωγής της
Κοινότητας αυξήθηκε από 5 334 000 μονάδες το 1988
σε 5 876000 μονάδες το 1989 και σε 6 620000
μονάδες το 1990. Κατά την περίοδο έρευνας η παρα
γωγή μειώθηκε σε 6 190000 μονάδες.

δ) Αποδοτικότητα

( 69)

H παραγωγική ικανότητα αυξήθηκε από 7 620 000
μονάδες το 1988 σε 8 161 000 μονάδες το 1989 και σε
8 758 000 μονάδες το 1990. Κατά την περίοδο έρευνας
παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Το ποσοστό χρησιμοποί
ησης της παραγωγικής ικανότητας αυξήθηκε από
70% το 1988 σε 72% το 1989 και σε 76% το 1990.

Κατά την περίοδο έρευνας μειώθηκε στο 71 %.

H Επιτροπή διαπίστωσε ότι παρά τη συνεχή άνοδο
της ζήτησης κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η
κερδοφορία του κλάδου παραγωγής της Κοινότητας
παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Έπειτα από
περαιτέρω διερεύνηση της χρηματοοικονομικής κατά
στασης του κλάδου παραγωγής της Κοινότητας η
Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα κέρδη του αυξήθηκαν
από 2,58 % το 1988 σε 4 % το 1989, για να αυξηθούν
περαιτέρω στο 5,11% το 1990. Κατά την περίοδο
έρευνας τα κέρδη μειώθηκαν στο 4,81 %.
ε) Επενδύσεις

(63)

Το επίπεδο αποθεμάτων του κλάδου αυξήθηκε από
τις 288 000 μονάδες το 1988 στις 395 000 μονάδες το
1989, αλλά στη συνέχεια έπεσε στις 330 000 μονάδες
το 1990 για να αυξηθεί και πάλι στις 419 000 μονάδες
κατά την περίοδο έρευνας.

(70)

β) Πωλήσεις και μερίδια αγοράς

(64)

(65)

Μεταξύ 1988 και 1989 η κατανάλωση ποδηλάτων
στην Κοινότητα αυξήθηκε κατά 18,5 %, ενώ οι πωλή
σεις του κλάδου παραγωγής της Κοινότητας αυξήθη
καν μόνο κατά 11,4%. Μεταξύ 1989 και 1990 η κατα
νάλωση αυξήθηκε περαιτέρω κατά 21,1 %, ενώ οι
πωλήσεις του κλάδου αυξήθηκαν μόνο κατά 10,4%.
Ανάμεσα στο 1990 και την περίοδο έρευνας η κατα
νάλωση αυξήθηκε κατά 9,2%, ενώ οι πωλήσεις του
κλάδου παραγωγής της κοινότητας στην πραγματικό
τητα μειώθηκαν κατά 4,2 %.

4. Συμπέρασμα για τη ζημία

(71 )

Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει το ανωτέρω συμπέρασμα
και τις διαπιστώσεις στις οποίες σηρίζεται.

Το μερίδιο αγοράς του οικείου κλάδου παραγωγής
της Κοινότητας έπεσε διαδοχικά από το 40,2% το
1988 στο 37,8 % το 1989, στο 34,4% το 1990 και,

H. Αιτιολόγηση της ζημίας

α) Αποτέλεσμα των εισαγωγών που αποτε
λούν αντικείμενο ντάμπινγκ

γ) Εξέλιξη των τιμών
H Επιτροπή, κατά τη διαμόρφωση των συμπερασμά
των της για την επιβολή των προσωρινών μέτρων,
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, μολονότι δεν ήταν
δυνατόν να διαπιστωθεί με αρκετή βεβαιότητα η
ακριβής εξέλιξη των τιμών των πολυάριθμων τύπων
ποδηλάτων, οι τιμές των ποδηλάτων δεν αυξήθηκαν
με το ρυθμό με τον οποίον αναβαθμίζονταν οι
προδιαγραφές τους.

H Επιτροπή, με βάση τον οριστικό προσδιορισμό των
παραγόντων από τους οποίους προκύπτει η ζημία,
και ειδικότερα με βάση τη στασιμότητα των πωλή
σεων, την απώλεια μεριδίου αγοράς και τα μη ικανο
ποιητικά κέρδη σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης,
επιβεβαιώνει ότι o κλάδος παραγωγής της Κοινότη
τας υπέστη σημαντική ζημία κατά την έννοια του
άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2423/88.

τέλος, στο 30,2% κατά την περίοδο έρευνας.

(66)

Οι επενδύσεις που πραγματοποίησε o κλάδος της
Κοινότητας αυξήθηκαν από 16,5 εκατομμύρια Ecu το
1988 σε 20,7 εκατομμύρια Ecu το 1989 · το 1990 αυξή
θηκαν περαιτέρω σε 25 εκατομμύρια Ecu και σε 25,3
εκατομμύρια Ecu κατά την περίοδο έρευνας.

(72)

H Επιτροπή, στα προκαταρκτικά της συμπεράσματα,
προσδιόρισε λεπτομερώς το αποτέλεσμα των εισαγω
γών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ επί του
κλάδου παραγωγής της Κοινότητας [σημεία 55 έως 57
του αιτιολογικού του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
550/93]. Εφόσον δεν προβλήθηκε σχετικά κανένα νέο
επιχείρημα, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τα συμπερά
σματα αυτά.

6) Άλλοι παράγοντες

(73)

Ένας εξαγωγέας ισχυρίστηκε ότι η αιτία της όποιας
πτώσης του μεριδίου αγοράς του κλάδου παραγωγής
της Κοινότητας δεν ήταν οι εισαγωγές με πρακτικές
ντάμπινγκ, αλλά η αδυναμία προσφοράς ποδηλάτων
που να ανταποκρίνονται στη ζήτηση, εξαιτίας της
έλλειψης επενδύσεων.
Με βάση τις διαπιστώσεις της Επιτροπής όσον αφορά
τη χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού, από
τις οποίες προκύπτει ότι αυτή ποτέ δεν υπερέβη το
76%, συμπεραίνει κανείς ότι o κλάδος παραγωγής
της Κοινότητας θα μπορούσε εύκολα να αυξήσει την
προσφορά ποδηλάτων. Επιπλέον, το γεγονός ότι o
κλάδος παραγωγής της Κοινότητας πραγματοποίησε
αυξανόμενες επενδύσεις αποδεικνύει την προσήλωσή
του στον κλάδο παραγωγής ποδηλάτων. Συνεπώς, το
προαναφερθέν επιχείρημα είναι απορριπτέο.

(74)

Αριθ. L 228/9

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Προκειμένου περί των σημείων 58 έως 61 του αιτιο
λογικού του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 550/93, δεν
προσκομίστηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία που να

δικαιολογούν την τροποποίηση των προσωρινών
συμπερασμάτων της Επιτροπής. Ως εκ τούτου η
Επιτροπή επιβεβαιώνει τα προσωρινά της συμπερά

(78)

K. Οριστικός δασμός
Δεδομένου ότι το ύψος της ζημίας υπερβαίνει το περι
θώριο ντάμπινγκ, o δασμός πρέπει να βασίζεται σε
αυτό το τελευταίο.

(79)

(80)

(81 )

Ένας εξαγωγέας ζήτησε από την Επιτροπή να λάβει
υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κώδικα αντι
ντάμπινγκ της ΓΣΔΕ, το γεγονός ότι η Λαϊκή Δημο
κρατία της Κίνας είναι αναπτυσσόμενη χώρα για να
εφαρμόσει για το λόγο αυτό εποικοδομητικά μέτρα.
Σχετικά με το θέμα αυτό, πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δεν είναι συμβαλ
λόμενο μέρος του κώδικα αντιντάμπινγκ της ΓΣΔΕ.

Λ. Είσπραξη των προσωρινών δασμών
Λαμβάνοντας υπόψη τα περιθώρια ντάμπινγκ που

καθορίστηκαν και τη σοβαρότητα της ζημίας την
οποία έχει υποστεί o κλάδος παραγωγής της Κοινό
τητας, το Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία την οριστική
είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί ως
εγγύηση υπό μορφή προσωρινών δασμών αντιντά
μπινγκ, μέχρι του ποσού του επιβαλλόμενου οριστι
κού δασμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

σματα.

Για τους ανωτέρω λόγους, το Συμβούλιο επιβεβαι
ώνει τα συμπεράσματα της Επιτροπής αναφορικά με
το αποτέλεσμα των εισαγωγών που αποτελούν αντι
κείμενο ντάμπινγκ καθώς και με τους άλλους παρά
γοντες.

Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Θ. Κοινοτικό συμφέρον

(75)

'Οπως αναφέρεται στο σημείο 65 του αιτιολογικού
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 550/93, η Επιτροπή
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θέσπιση μέτρων
ήταν προς το συμφέρον της Κοινότητας.

(76)

Έκτοτε δεν προσκομίστηκαν νέα στοιχεία. Το
Συμβούλιο επιβεβαιώνει τα ανωτέρω συμπεράσματα.
I. Ανάληψη υποχρέωσης

(77)

ΑρSρο 1

1 . Επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις
εισαγωγές δίτροχων ποδηλάτων (στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων) χωρίς κινη
τήρα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 8712 00, καταγωγής

Ένας κινέζος εξαγωγέας πρότεινε την ανάληψη εκ
μέρους του υποχρέωσης ως προς την τιμή. H
Επιτροπή απέρριψε την προταθείσα ανάληψη υποχρέ
ωσης διότι η αποδοχή ανάληψης υποχρέωσης όσον
αφορά εξαγωγέα από χώρα άνευ οικονομίας αγοράς
θα συνεπάγετο ειδική μεταχείριση του εν λόγω
εξαγωγέα, η οποία δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί
στην παρούσα περίπτωση.

2. Το ποσοστό του δασμού, που εφαρμόζεται στην
καθαρή τιμή ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα, πριν από τον
εκτελωνισμό, είναι 30,6%.
3. Εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελω
νειακούς δασμούς.
ΑρSρο 2

Τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως εγγύηση υπό μορφή
προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ, που επεβλήθη με τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 550/93, εισπράττονται οριστικά

μέχρι το ποσοστό που αντιστοιχεί στον οριστικό δασμό. Τα
ποσά που έχουν καταβληθεί ως εγγύηση πέραν του ποσο
στού του οριστικού δασμού αποδεσμεύονται.
ΑρSρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίεύσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 1993.
Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
W. CLAES
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Αριθ. L 228/ 10
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2475/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Σεπτεμβρίου 1993

περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της
ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1548/93 (2), και ιδίως το άρ
θρο 19 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,

νόμισμα που εκφράζεται σε νόμισμα των τρίτων χωρών και
αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των γεωργικών
ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών μελών· ότι οι
λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός των μετατροπών

αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1068/93 της Επιτροπής (5),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :
ότι οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2433/93 της Επιτρο
πής (3) ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2433/93 στα στοιχεία για τα οποία
έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των
επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήμερα,
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού ·

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (4) χρησιμοποιούνται για να μετατραπεί το

ΆρSρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και
όχι μετουσιωμένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1785/81 και καθορίζονται στο παράρτημα του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2433/93 σύμφωνα με τα ποσά που ορίζο
νται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Σεπτεμβρίου
1993 .

O πάρων κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξελλες, 8 Σεπτεμβρίου 1993.

Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
O
P)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177
154
223
387

της
της
της
της

1 . 7 . 1981 , σ. 4.
25. 6. 1993, σ. 10.
2. 9. 1993, σ. 15 .
31 . 12. 1992, σ. 1 .

(5) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.

/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου 1993 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την
εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (3)

— Ecu/100 kg —

1701
1701
1701
1701
1701
1701

11 90 100
11 90 910
11 90 950
1290 100
12 90 910
1290 950

35,26
34,36
35,26
34,36

(')
(■)
(2)
(')
(')
(2)

— Ecu/l % ζαχαρόζης x 100 kg —
1701 91 00 000

0,3833

— Ecu/100 kg —

1701 99 10 100
1701 99 10 910

38,33
38,78
38,78

1701 99 10950

— Ecu/l % ζαχαρόζης x 100 kg —
1701 99 90 100

0,3833

C) Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92%. Αν η
απόδοση της εξαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά 92%, το ποσό της
εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 766/68.

(2) Καθορισμός που αναστέλλεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτρο
πής (ΕΕ αριθ. L 255 της 26. 9. 1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3251 /85 (ΕΕ αριθ. L 309 της 21 . 11 . 1985, σ. 14).
(3) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκο
σλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση των
όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93.

ΑριS. L 228/ 11

1
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Αριθ. L 228/ 12

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2476/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Σεπτεμβρίου 1993

περί θεσπίσεως των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας
ορισμένων αναλώσιμων εμπορευμάτων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1577/81 της Επιτροπής της 12ης
Ιουνίου 1981 περί θεσπίσεως συστήματος απλοποιημένων
διαδικασιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας
ορισμένων αναλώσιμων εμπορευμάτων ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3334/90 (2),
και ιδίως το άρθρο 1 ,
Εκτιμώντας:

ότι στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1577/81
προβλέπεται η θέσπιση, εκ μέρους της Επιτροπής, κατά
μονάδα αξιών περιοδικής ισχύος για τα προϊόντα που
καθορίζονται σύμφωνα με την κατάταξη που αναφέρεται

ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού,
οδηγεί, για τα σχετικά προϊόντα, στον καθορισμό των κατά
μονάδα αξιών σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρεται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Οι κατά μονάδα αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρά
γραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1577/81 καθορίζο
νται σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος.
ΆρSρο 2

στο παράρτημα·

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των κριτηρίων, που
καθορίζονται στον ίδιο κανονισμό, επί των στοιχείων που

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Σεπτεμβρίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μερη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 154 της 13. 6. 1981 , σ. 26.
O ΕΕ αριθ. L 321 της 21 . 11 . 1990, σ. 6.
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Αριθ. L

228/ 13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κώδι
κας

Κωδικός

Ύψος των κατά μονάδα αξιών/ 100 kg καθαρού βάρους

Περιγραφή εμπορευμάτων

ΣΟ

Ecu

1.10

0701 90 51
0701 90 59

Γεώμηλα πρώιμα

1.20

0702 00 10
0702 00 90

Τομάτες

1.30

0703 10 19

FB/Flux

Dkr

DM

FF

DR

£Irl

Lit

FI

£

15.37

633

120,94

29,30

103,07

4150

12,64

28424

32,91

11,84

100,05

4047

784,93

192,86

670,84

27072

81,56

182099

216,93

76,01

11,69

481

91,99

22,28

78,40

3157

9,62

21621

25,03

9,01

Σκόρδα
Πράσα

73,32

3022

576,96

139,78

491,74

19800

60,34

135601

157,03

56,53

27.80

1 117

209,04

54,33

183,17

7384

22,31

50899

61,05

21,85

Κουνουπίδια

57.81

2331

438,81

113,34

385,48

15133

43,14

104614

127,38

45,06

53,72
Λαχανάκια Βρυξελλών
Κράμβες λευκές και κράμβες 31.38
ερυθρές
Μπρόκολα (Brassica oleracea var. 123,37
italica)
20,94
Λάχανο του είδους κήνος

2267

423,88

110,06

374,08

11735

41,29

82719

124,09

37,72

1265

239,40

61,47

210,09

8126

23,42

54525

69,15

25,05

4943

921,62

240,50

812,12

32641

98,56

221730

269,86

96,64

839

156,44

40,82

137,86

5 541

16,73

37639

45,80

16,40

Μαρούλια

67,35

2706

506,31

131,61

443,65

17886

54,03

123279

147,87

52,93

Κρεμμύδια άλλα και προς φύ
τευση

1.40

0703 2000

1.50

ex 0703 9000

1.60

ex 0704 10 10
ex 0704 10 90

1.70

0704 20 00

1.80

070490 10

1.90

ex 070490 90

1.100

ex 07049090

1.110

0705 11 10
0705 11 90

1.120

ex 0705 29 00

Αντίδια

21.82

877

162,70

42,58

143,89

5690

17,51

39262

47,92

17,72

1.130

ex 0706 1000

32,58

1311

245,82

63,64

216,50

8694

26,26

58568

71,55

24,98

1.140

ex 0706 90 90

Καρότα
Ραφανίδες

67,01

2692

503,74

130,94

441,40

17795

53,76

122654

147,12

52,67

1.150

0707 00 11
0707 00 19

Αγγούρια

41,14

1654

307,45

80,47

270,68

10972

32,98

73514

90,25

32,27

1.160

0708 10 10

191,68

7900

1508,23

365,40 1285,46

51760

157,75

354473

410,51

147,77

10246

1956,23

473,93 1667,28

67134

204,61

459763

532,44

191,67

0708 1090

Μπιζέλια (Pisum sativum)
Φασόλια :

1.170
1.170.1

0708 20 10
0708 20 90

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus 248,61
spp.)

1.170.2

0708 20 10
0708 20 90

Φασόλια (Phaseolus Ssp., vulgaris
var. Compressus Savi)

46,71

1879

352,40

91,24

310,36

12464

37,65

83960

102,58

35,81

Κύαμοι

92.83

3 894

734,40

189,09

645,42

21793

71,04

142837

212,96

66,61

1024,80

266,38

897,97

36202

109,37

249524

299,31

107,15

4945,98 1 198,27 4215,43 169738 517,33
3 913,81 1020,70 3 455,29 137215 418,45

1 162430
976186

1.180

ex 0708 90 00

1.190

0709 1000

1.200
1.200.1
1.200.2

ex 070920 00
ex 070920 00

1.210

0709 3000

1.220

ex 070940 00

1.230

0709 51 30

Αγγινάρες
Σπαράγγια :
— Πράσινα
— Έτερα -

136,32

5478

628,58
526,03

25907
21024

Μελιτζάνες

97,14

3929

762,10

187,25

651,33

26285

79,19

176802

210,62

73,80

Σέλινα με ραβδώσεις (Apium gra
veolens var. dulce)
Μανιτάρια του είδους Chanterel

91,65

3691

689,40

179,61

604,84

24461

73,57

162068

201,40

71,34

473,73 1064468

1232,75

443,77

575,61 23724

4529,16 1097,29 3860,18 155434

1346,20 484,61
1 149,14 431,29

les

1.240

0709 60 10

2475

472,52

114,47

402,73

16216

49,42

111055

128,61

46,29

070990 50

Γλυκοπιπεριές
ΜάραΟον

60,05

1.250

73,55

2966

558,22

144,18

490,38

19251

54,88

133083

162,05

57,33

1.260

070990 70

ΚολοκυΜκια

49,65

1995

373,28

97,03

327,09

13186

39,83

90889

109,02

39,02

1.270

ex 071420 10

2422

462,39

112,02

394,09

15868

48,36

108675

125,85

45,30

2.10

ex 080240 00

3378

639,04

164,08

560,82

21691

62,54

145547

184,60

66,87

2.20

ex 0803 00 10

2117

404,22

97,93

344,51

13872

42,28

95002

110,02

39,60

2.30

ex 080430 00

1271

242,74

58,80

206,88

8330

25,39

57050

66,07

23,78

2.40

ex 080440 10
ex 080440 90

Γλυκοπατάτες ολόκληρες, νωπές 58,76
(που προορίζονται για την αν
θρώπινη κατανάλωση)
Κάστανα (Castanea spp.), νωπά 83,78
Μπανάνες (άλλες από εκείνες 51,37
του είδους των Αντιλλών), νω
πές
30,85
Ανανάδες, νωποί
Αχλάδια της ποικιλίας Avocats, 141,18
νωπά

5818

1 110,89

269,13

946,80

38124

116,19

261088

302,36

108,84

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 228/ 14

Κώδι

Κωδικός

κας

ΣΟ

2.50

ex 0804 5000

2.60.2

0805
0805
0805
0805

10 11
10 21
10 31
1041

0805 10 15
0805 1025
0805 1035

0805 1045
2.60.3

Ύψος των κατά μονάδα αξιών/ 100 kg καθαρού βάρους

Περιγραφή εμπορευμάτων
Ecu

FB/Flux

113.72

4687

894,85

216,79

762,68

30710

93,59

210314

243,56

87,68

— Αιματόσαρκα και ημιαιμα
τόσαρκα

29,84

1207

234,16

57,53

200,13

8076

24,33

54325

64,72

22,67

— Navels, Navelines, Navelates,
Salustianas, Vernas, Valencia
Lates, Maltaises, Shamoutia,
Ovalis, Trovita, Hamlins

56,13

2 313

441,69

107,00

376,45

15158

46,19

103809

120,22

43,27

— Έτερα

44,27

1824

348,36

84,39

296,91

11955

36,43

81874

94,81

34,13

2929
2 812
2651

559,17
527,21
506,21

135,47
136,50
122,64

476,58
464,32
431,44

19190
18646
17372

58,48
56,33
52^4

131421
125606
118973

152,19
153,46
137,78

54,78
53,57
49,60

Μάγγες και goyaves, νωπαί

Dkr

DM

FF

DR

£Irl

Lit

FI

£

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά :

2.60

2.60.1
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0805
0805
0805
0805

10 19
10 29
1039
1049

'

Μανταρίνια (στα οποία περι
λαμβάνονται και τα Tangerines
και τα Satsumas) νωπά. Κλημεν
τίνες (Clémentines), Wilkings και
παρόμοια υβρίδια εσπεριδοει

2.70

δών, νωπά :
2.70.1

ex 0805 20 10

— Clémentines

2.70.2

ex 0805 2030

— Montreales και Satsumas

2.70.3

ex 0805 20 50

— Μανταρίνια και Wilkings

71,06
69,88
64.33

2.70.4

ex 0805 20 70
ex 0805 2090

— Tangerines και έτερα

56,25

2 318

442,62

107,23

377,24

15190

46,29

104028

120,47

43,36

2.80

ex 0805 30 10

Λεμόνια (Citrus limon, Citrus li
monum), νωπά

49,79

2 052

391,80

94,92

333,93

13446

40,98

92085

106,64

38,39

2.85

ex 0805 3090

Γλυκολέμονα (Citrus aurantifo 156.73
lia), νωπά ·

6459

1233,25

298,78 1051,10

42323

128,99

289846

335,67

120,83

2.90.1
2.90.2

ex 0805 4000

— Λευκά

ex 0805 4000

— Ροζ

43,74
59.34

1802
2445

344,20
466,95

83,39
113,12

293,36
397,98

11812
16025

36,00
48,84

80895
109745

93,68
127,09

33,72
45,75

2.100

0806 10 11
0806 10 15
0806 10 19

Σταφυλαί επιτραπέζιοι

96,93

3995

762,69

184,77

650,03

26174

79,77

179251

207,59

74,72

0807 10 10

Υδροπέπονες

10,60

437

83,47

20,22

71,14

2 864

8,73

19618

22,71

8,17

75,02

3092

590,31

143,01

503,11

20258

61,74

138737

160,67

57,83

Liso), Rochet, Tendrai, Futuro
— Έτεροι

56,93

2346

448,00

108,53

381,82

15374

46,85

105291

121,93

43,89

Μήλα

41,68

1718

328,00

79,46

279,55

11256

34,30

77088

89,27

32,13

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπά :

2.90

2.110

2.120
2.120.1

ex 0807 1090

Πέπονες (εκτός των υδροπεπό
νων):
— Amarillo, Cupeer, Honeydew
(συμπεριλαμβάνεται Cantale

ne), Onteniente, Piel de Sapo
(συμπεριλαμβάνεται Verde
2.120.2
2.130

ex 0807 1090
0808 1091
0808 1093
0808 1099

2.140
2.140.1

2.140.2

Αχλάδια
0808
0808
0808
0808

20 31
2033
2035
2039

Αχλάδια — Naschi (Pyrus pyrifo 130,53
lia)

5379

1027,07

248,83

875,36

35247

107,42

241387

279,54

100,63

0808
0808
0808
0808

2031
20 33
2035
20 39

Έτεροι

37,45

1543

294,74

71,40

251,20

10115

30,82

69271

80,22

28,87

Βερίκοκα

247,86

9 982

1864,34

485,74 1 635,68

66149

198,97

438280

544,67

192,93

Κεράσια

102,26

4136

802,32

197,13

685,71

27672

83,37

186134

221,74

77,70

Ροδάκινα

34,31

1388

269,22

66,15

230,09

9 285

27,97

62459

74,40

26,07

2.150

0809 1000

2.160

0809 2010

08092090
2.170

ex 0809 3000
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Κώδι

Κωδικός

κας

ΣΟ

2.180

ex 08093000

Αριθ. L 228/15

Ύψος των κατά μονάδα αξιών/ 100 kg καθαρού βάρους
Περιγραφή εμπορευμάτων
Ecu

Ροδάκινα υπό την ονομασία

FB/Flux

Dkr

DM

FF

DR

£Irl

Lit

FI

£

77,86

3 209

612,64

148,42

522,15

21024

64,08

143986

166,75

60,02

87,01

3586

684,70

165,88

583,56

23497

71,61

160922

186,36

67,08

6218

1 159,45

302,56 1021,70

41065

124,00

278950

339,49

121,58

7 906,65 2 047,19 6 963,49 279647

844,87

1 883741

2301,55

803,54

Nectarines
2.190

0809 40 11
0809 40 19

Δαμάσκηνα

2.200

0810 10 10
0810 1090

Φράουλες

155,21

2.205

0810 20 10

Σμέουρα

1 048,0 42174

2.210

08104030

Καρποί των φυτών myrtilles 102,94
(καρποί του Vaccinium Myrtillus)

4142

776,64

201,08

684,00

27469

82,98

185034

226,07

78,92

2.220

0810 90 10

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 129,13

5 322

1 016,06

246,16

865,98

34869

106,27

238800

276,55

99,55

2.230

ex 0810 90 80

Ρόδια

61,70

2542

485,48

117,61

413,77

16661

50,78

114100

132,13

47,56

2.240

ex ,0810 90 80

Διόσπυρος (συμπεριλαμβάνεται 257,06
το Sharon)

10595

2022,69

490,04 1723,93

69415

211,56

475384

550,54

198,18

2.250

ex 0810 90 30

Litchis

396,58

16345

3120,50

756,00 2659,58 107090 326,39

733396

849,34 305,75
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2477/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Σεπτεμβρίου 1993
περί επιβολής προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων λευκωμάτων
φωτογραφιών καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

γωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ορισμένοι
κοινοτικοί εισαγωγείς και οι καταγγέλλοντες κοινο
τικοί παραγωγοί γνωστοποίησαν γραπτώς τις
απόψεις τους. Όλα τα μέρη που υπέβαλαν σχετικό
αίτημα έγιναν δεκτοί σε ακρόαση.

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

(3)
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 ('), και ιδίως το άρθρο 11 ,
Μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της συμβουλευτικής
επιτροπής όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2423/88,

εμπιστευτικού χαρακτήρα κέίμενο της γραπτής απά
ντησής του. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού

Εκτιμώντας ότι :

(ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, οι πληροφορίες που περιείχε
δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή.
Ωστόσο, οι υπόλοιποι κοινοτικοί παραγωγοί θεωρεί
ται ότι αποτελούν την πλειοψηφία του κλάδου αυτού
της κοινοτικής βιομηχανίας.

A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Το Μάιο 1992, η Επιτροπή, με ανακοίνωση που δημο
σιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων(2), ανήγγειλε την έναρξη της διαδικα
σίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές
ορισμένων λευκωμάτων φωτογραφιών καταγωγής
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και άρχισε την
έρευνα.

(4)

Γερμανία :
— Walter Aulfes, Munich,

— Ludwig Fleischmann GmbH & Co. FG, Fulda,
— Karl Wather GmbH & Co. KG Nettetal.

Ολλανδία :

— Henzo BV, Roermond.

H καταγγελία περιείχε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά
με την πρακτική ντάμπινγκ όσον αφορά το εν λόγω
προϊόν καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
καθώς και όσον αφορά την ύπαρξη υλικής ζημίας · τα
αποδεικτικά στοιχεία θεωρήθηκαν επαρκή ώστε να
δικαιολογήσουν την κίνηση της διαδικασίας.

H Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα για το θέμα αυτό
τους παραγωγούς, τους εξαγωγείς και εισαγωγείς που
είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται, καθώς και τους
αντιπροσώπους της χώρας εξαγωγής και τους καταγ
γέλλοντες, και έδωσε στα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη
τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις
απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση.
Μια επιχείρηση του Χονγκ Κόνγκ που εξάγει λευκώ
ματα φωτογραφιών υπό βιβλιοδετημένη μορφή κατα

(') ΕΕ αριθ. L 209 της 2. 8. 1988, σ. 1 .
O ΕΕ αρι8. C 120 της 12. 5. 1992, σ. 10.

H Επιτροπή διεξήγαγε έρευνες στις εγκαταστάσεις
των ακόλουθων επιχειρήσεων :
α) Καταγγέλλοντες κοινοτικοί παραγωγοί

H διαδικασία άρχισε κατόπιν καταγγελίας που
υπέβαλε η Committee of European Photo Album Manu
factures (CEPAM) εξ ονόματος των παραγωγών που,
κατά τους ισχυρισμούς αντιπροσωπεύουν το μεγαλύ
τερο μέρος της κοινοτικής βιομηχανίας παραγωγής
των εν λόγω λευκωμάτων φωτογραφιών.

(2)

H Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγια στα μέρη που
είναι γωστό ότι ενδιαφέρονται και έλαβε λεπτομερή
στοιχεία από τους καταγγέλλοντες κοινοτικούς παρα
γωγούς από την επιχείρηση του Χονγκ Κονγκ που
εξάγει λευκώματα φωτογραφιών υπό βιβλιοδετημένη
μορφή καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
και από ορισμένους εισαγωγείς στην Κοινότητα.
Ένας κοινοτικός παραγωγός που δεν περιλαμβάνεται
στους καταγγέλλοντες, παρέλειψε, ακόμη και όταν
του ζητήθηκε από την Επιτροπή, να υποβάλει το μη

β) Εξαγωγείς λευκωμάτων φωτογραφιών υπό βιβλιο
δετημένη μορφή καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας
— Climax Paper Converters Ltd, Hong Kong

γ) Εισαγωγείς στην Κοινότητα (ανεξάρτητοι)
Γερμανία :
— ΚLS

Serivce

Non-Food-Vertriebs-Gesellschaft

mbH Kaarst.

(5)

H έρευνα ντάμπινγκ κάλυψε την περίοδο από 1ης
Απριλίου 1991 μέχρι 31 Μαρτίου 1992 (περίοδος
έρευνας).

(6)

H έρευνα υπερέβη την κανονική διάρκεια του ενός
έτους λόγω του χρόνου που απαιτήθηκε προς εξεύ
ρεση κατάλληλης χώρας αναφοράς για τον καθορι
σμό της κανονικής αξίας.
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B. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

u) Ομοειδές προϊόν
(9)

i) Περιγραφή τον προϊόντος
(7)

Το προϊόν που ορίζεται στην καταγγελία και για το
οποίο ανακοινώθηκε η έναρξη της διαδικασίας είναι
τα λευκώματα φωτογραφιών υπό βιβλιοδετημένη
μορφή (κωδικός ΣΟ ex 4820 50 00).

(8)

Τα λευκώματα φωτογραφιών υπό βιβλιοδετημένη
μορφή αποτελούν ειδική κατηγορία προϊόντος μεταξύ
του παραδοσιακού τύπου λευκωμάτων φωτογραφιών
στον οποίο περιλαμβάνονται τα λευκώματα που
έχουν δέσιμο με κλιπ, τα λευκώματα που είναι
δεμένα με σπιράλ ή τα τύπου κλασέρ, καθώς και τα
λευκώματα με γωνίες και τα λευκώματα με θήκες. Τα
τελευταία, που δεν έχουν δέσιμο βιβλίου, παρουσιά
ζουν σαφώς διαφορετικά χαρακτηριστικά που τα
διαχωρίζουν από τα λευκώματα με δέσιμο βιβλίου.
Δεν είχαν περιληφθεί στα προστατευτικά μέτρα της
προηγούμενης διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με
τις εισαγωγές λευκωμάτων φωτογραφιών καταγωγής
Νότιας Κορέας και Χονγκ Κονγκ που είχαν θεσπι
στεί με την απόφαση 90/241/EOK της Επιτροπής ('),
επειδή οι ποσότητες των λευκωμάτων αυτών που
παρήγαγε η κοινοτική βιομηχανία δεν επαρκούσαν
με αποτέλεσμα να παρατηρείται έλλειψη στη συνο
λική προσφορά. Από την ανάλυση της τρέχουσας
κατάστασης επιβεβαιώνεται ότι η κατάσταση της
αγοράς για τα εν λόγω λευκώματα παραμένει η ίδια.
Θεωρείται, ως εκ τούτου, ότι τα λευκώματα φωτογρα
φιών που δεν έχουν δέσιμο βιβλίου θα πρέπει να
αποκλεισθούν από τη διαδικασία.

H κατηγορία των λευκωμάτων φωτογραφιών με
δέσιμο βιβλίου περιλαμβάνει παραδοσιακά και αυτο
κόλλητα λευκώμάτα. Τα παραδοσιακά λευκώματα
φωτογραφιών αποτελούνται από φύλλα από χαρτόνι
και ενδιάμεσα ημιδιαφανή φύλλα ώστε να επιτρέπε
ται η κόλληση των φωτογραφιών με κόλλα. Τα
λευκώματα φωτογραφιών περιλαμβάνουν αυτοκόλ
λητα φύλλα που αποτελούνται από χαρτόνια με
στρώμα κόλλας που επιτρέπει την τοποθέτηση των
φωτογραφιών χωρίς επιπλέον βοήθεια. Όλα αυτά τα
λευκώματα φωτογραφιών με δέσιμο βιβλίου παρου
σιάζουν ομοειδή φυσικά χαρακτηριστικά και έχουν
την ίδια χρήση και συνεπώς θεωρούνται ότι αποτε
λούν ένα και μοναδικό προϊόν. Αυτό αποδεικνύεται
από το γεγονός ότι η κατασκευή τους συνίσταται στο
δέσιμο των εσωτερικών φύλλων με το εξώφυλλο
σύμφωνα με τη συμβατική διαδικασία δεσίματος
βιβλίου. Παρότι τα λευκώματα φωτογραφιών με
δέσιμο βιβλίου έχουν διαφορετικό μέγεθος υλικό
εξωφύλλου και αριθμό φύλλων χρησιμεύουν για την
ίδια λειτουργία, δηλαδή την τοποθέτηση φωτογρα
φιών και τη διατήρησή τους σε τάξη, και είναι δυνα
τόν να τοποθετηθούν σε ράφια ως βιβλία. Εξάλλου,
τα παραδοσιακά και αυτοκόλλητα λευκώματα φωτο
γραφιών με δέσιμο βιβλίου, υποκαθίστανται μεταξύ
τους είναι ευθέως ανταγωνιστικά μεταξύ τους και
δεν είναι δυνατόν να διαχωρίζονται στην αγορά ως
διαφορετικά προϊόντα.
(') ΕΕ αρι3. L 138 της 31 . 5. 1990, σ. 48.

Όλα τα είδη λευκωμάτων φωτογραφιών με δέσιμο
βιβλίου που παράγονται και διατίθενται στη Νότιο
, Κορέα, η οποία χρησίμευσε ως χώρα με ανάλογη
οικονομία αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής
αξίας (βλέπε σημείο 1 1), καθώς και τα είδη που παρά
γονται και διατίθενται από τους κοινοτικούς παρα
γωγούς, παρουσιάζουν τα ίδια φυσικά και τεχνικά
χαρακτηριστικά με εκείνα που εξάγονται από τη
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Επομένως η Επιτροπή
θεωρεί ότι τα λευκώματα φωτογραφιών που παρά
γονται και διατίθενται στην Κοινότητα καθώς και
εκείνα που διατίθενται στη Νότιο Κορέα και εκείνα
που εισάγονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
αποτελούν ομοειδές προϊόν, κατά την έννοια του
άρθρου 2 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2423/88.

( 10)

Μια επιχείρηση του Χονγκ Κονγκ, η Climax Paper
Converters Ltd, ισχυρίστηκε ότι τα λευκώματα φωτο
γραφιών με δέσιμο βιβλίου, καταγωγής Λαϊκής Δημο
κρατίας της Κίνας, είναι κατώτερης ποιότητας, έχουν
διαφορετική εμφάνιση και είναι κατασκευασμένα
από διαφορετικά υλικά. Ως εκ τούτου, κατέχουν το
κατώτερο τμήμα της αγοράς σε αντίθεση με την
παραγωγή της Κοινότητας που ικανοποιεί τις απαιτή
σεις ποιότητας της κοινοτικής αγοράς. Το επιχείρημα
αυτό δεν ευσταθεί. Όντως, αποκαλύφθηκε ότι οι
κοινοτικοί παραγωγοί δεν περιορίζουν, κατά τον
ισχυρισμό, την παραγωγή τους σε ακριβά προϊόντα
πολυτελείας και ότι τα μοντέλα τους δεν είναι
δυνατόν να διαχωρισθούν εύκολα από τα αντίστοιχα
της Κίνας. Εξάλλου, τα λευκώματα φωτογραφιών με
δέσιμο βιβλίου καταγωγής τόσο Κοινότητας όσο και
Κίνας παρουσιάζουν παρόμοια βασικά φυσικά και
τεχνικά χαρακτηριστικά που τα τοποθετούν στην
ίδια κατηγορία ομοειδούς προϊόντος Αν και ενδέχε
ται να υπάρχουν ποιοτικές διαφορές μεταξύ των
εισαγόμενων προϊόντων από την Κίνα και των κοινο
τικών, οι διαφορές αυτές δεν επαρκούν για να κατα
στήσουν το προϊόν ουσιαστικά διαφορετικό. Σε κάθε
περίπτωση, τα λευκώματα φωτογραφιών με δέσιμο
βιβλίου αποτελούν ένα προϊόν, και η παρούσα αγορά
για το προϊόν που πωλείται στην κοινοτική αγορά
λευκωμάτων φωτογραφικών με δέσιμο βιβλίου, κατα
γωγής Κοινότητας ή Κίνας εμφανίζεται ως ομοιογε
νής και ενιαία.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

i) Κανονική αξία

( 11)

Μόνο μία επιχείρηση απάντησε στο ερωτηματολόγιο
της Επιτροπής η Climax Paper Converters, που έχει την
έδρα της στο Χονγκ Κονγκ. Από το 1990, η εν λόγω
επιχείρηση εξάγει στην Κοινότητα λευκώματα φωτο
γραφιών με δέσιμο βιβλίου καταγωγής Λαϊκής Δημο
κρατίας της Κίνας.
H μονάδα παραγωγής στη Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας αποτελεί απλώς κατά τους ισχυρισμούς το
τμήμα παραγωγής της επιχείρησης του Χονγκ Κονγκ
και δεν εκδίδεται κανένα προτιμολόγιο για τη μετα
φορά του τελικού προϊόντος από το εργοστάσιο στη
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας στην επιχείρηση του
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μικούς παράγοντες και τους αρμόδιους αξιωματού
χους Για το λόγο αυτό, δεν μπορεί να είναι βέβαιο
ότι μπορεί να υπάρχει βεβαιότητα ως προς το γεγο
νός ότι μια σύμβαση ή οι παρεχόμενες νομικές εγγυή
σεις παράγουν αποτελέσματα ούτε ως προς το ότι οι
ενέργειες των εξαγωγέων αποφασίζονται χωρίς
ανάμειξη του κράτους. Είναι πράγματι σαφές ότι το
σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Κίνα
κυριαρχείται ακόμη από την κρατική επιρροή. Το
κράτος μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταβάλει τους
κανόνες που ισχύουν για την απασχόληση και την
αμοιβή των εργαζομένων. Επίσης ελέγχει την
παροχή ενέργειας και μπορεί να θέτει περιορισμούς
όσον αφορά στη μετατρεψιμότητα και τη μεταφορά
συναλλάγματος.

Χονγκ Κονγκ. Συνεπώς συμφωνά με τους ισχυρι
σμούς η επιχείρηση είναι πλήρως κερδοσκοπική και
όλες οι αποφάσεις εμπορικού χαρακτήρα όσον
αφορά τόσο την πολιτική παραγωγής όσο και την

πολιτική πωλήσεων, λαμβάνονται ελεύθερα στο

Χονγκ Κονγκ. Για τους λόγους αυτούς και επειδή
ήταν η μόνη συνεργάσιμη επιχείρηση, ζητήθηκε όπως
σε περίπτωση οποιασδήποτε εκτίμησης σχετικά με
την ύπαρξη ντάμπινγκ, να καθοριστεί διαφορετικό
περιθώριο για την εν λόγω επιχείρηση.
(12)

( 13)

(14)

(15)

Μολονότι σε ορισμένες παλαιότερες υποθέσεις αντι
ντάμπινγκ επιφυλάχθηκε ειδική μεταχείριση σε
ορισμένους εξαγωγείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας ειδικότερα σε εξαγωγείς που απέδειξαν ότι η
άσκηση της πολιτικής εξαγωγών και η διαμόρφωση
των τιμών των εξαγωγών τους ήταν ανεξάρτητες από
το κράτος η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της παρού
σας διαδικασίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι απαι
τείται στο θέμα αυτό ιδιαίτερη προσοχή για τους
λόγους που εκτίθενται κατωτέρω.
Πρώτον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι o κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 επιβάλλει απλώς να προσδιορί
ζονται στους κανονισμούς αντιντάμπινγκ η χώρα και
το προϊόν επί των οποίων επιβάλλεται o δασμός
Συνεπώς o εν λόγω κανονισμός δεν προβλέπει ως
υποχρεωτική την ειδική μεταχείριση, η οποία είναι
σκόπιμη μόνον όταν οδηγεί σε δικαιότερη και αποτε
λεσματικότερη καταπολέμηση των ζημιογόνων
πρακτικών ντάμπινγκ απ' ό,τι αν επιβαλλόταν
ενιαίος δασμός ντάμπινγκ για όλη τη χώρα εξαγωγής
Δεύτερον, στην περίπτωση των χωρών που αναφέρο
νται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται
η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας), δεν είναι δυνατό να
ληφθεί υπόψη η αποτελεσματικότητα ή το συγκρι
τικό πλεονέκτημα μεμονωμένων παραγωγών για τον
καθορισμό της κανονικής αξίας δεδομένου ότι η
κανονική αξία καθορίζεται υποχρεωτικά με βάση τις
τιμές ή το κόστος σε χώρα με οικονομία αγοράς.
Ειδική μεταχείριση μπορεί να παρασχεθεί σε εξαγω
γούς των εν λόγω χωρών μόνον αφού ληφθούν
υπόψη οι τιμές εξαγωγής των συγκεκριμένων εξαγω
γέων. Αυτό οδηγεί συνήθως σε διαστρεβλωμένα και,
συνεπώς, ακατάλληλα συμπεράσματα για κάθε
εξαγωγέα, εφόσον δεν λαμβάνονται υπόψη τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά
των προϊόντων των συγκεκριμένων εξαγωγέων.

Τρίτον, είναι εξαιρετικά δύσκολο στην πράξη να
κριθεί στην περίπτωση μιας χώρας όπως η Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας κατά πόσον μια επιχείρηση

απολαύει πράγματι ανεξαρτησίας από το κράτος
τόσο τυπικής όσο και ουσιαστικής και ειδικότερα
κατά πόσον μια επιχείρηση λειτουργεί ανεξάρτητα σε
μόνιμη βάση, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι εμφανί
ζεται να ενεργεί ανεξάρτητα σε συγκεκριμένη
χρονική στιγμή. H οικονομία της Λαϊκής Δημοκρα
τίας της Κίνας εξελίσσεται σήμερα από οικονομία
υπό απόλυτο κρατικό έλεγχο σε οικονομία που
υπακούει εν μέρει στους νόμους της αγοράς. Πολλές
πτυχές της οικονομικής ζωής συνεχίζουν να υπόκειν
ται στον κρατικό έλεγχο ενώ η νομοθεσία και οι
θεσμοί που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας οικο
νομίας αγοράς δεν έχουν αναπτυχθεί σε επαρκή
βαθμό, ούτε συνιστούν θέματα γνωστά στους οικονο
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( 16)

Τέταρτον, η Επιτροπή δεν είναι τη στιγμή αυτή σε
θέση να επαληθεύσει επιτοπίως τις δηλώσεις ορισμέ
νων εξαγωγέων που δραστηριοποιούνται στην Κίνα,
εξαιτίας κυρίως των δυσχεριών που υπάρχουν στις
χώρες που δεν έχουν οικονομία αγοράς για την
εξακρίβωση γεγονότων. Ειδικότερα, είναι εξαιρετικά
δύσκολο για την Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσον
ορισμένες ρυθμίσεις οι οποίες φαινομενικά κατοχυ
ρώνουν ορισμένο βαθμό ανεξαρτησίας έναντι του
κράτους σε θέματα πολιτικής εξαγωγών, είναι
αληθινές και δεν συνιστούν απλώς ένα πρόσχημα,
ιδίως όταν τέτοιες ρυθμίσεις έχουν θεσπισθεί εν
γνώσει του γεγονότος ότι είναι πιθανό να ληφθούν
μέτρα αντιντάμπινγκ.

( 17)

Δεδομένου ότι η παροχή ειδικής μεταχείρισης ενδέχε
ται να προκαλέσει την επιβολή δασμών απρόσφορου
ύψους και να δώσει στις κρατικές αρχές την ευκαιρία
να καταστρατηγήσουν τα μέτρα αντιντάμπινγκ,
διοχετεύοντας τις εξαγωγές ή συγκεντρώνοντας την
παραγωγή που προορίζεται για εξαγωγή στον εξαγω
γέα με το χαμηλότερο ύψος δασμού, η Επιτροπή έχει
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αποκλίσεις από τον
γενικό κανόνα που επιβάλλει τον καθορισμό ενιαίου
δασμού αντιντάμπινγκ σε περιπτώσεις χωρών κρατι
κού εμπορίου επιτρέπονται, όταν εξασφαλίζεται
απολύτως ότι δεν ανακύπτουν οι δυσχέρειες που περι
γράφονται ανωτέρω.

*

( 18)

Επιπλέον, στην παρούσα περίπτωση, οι ρυθμίσεις
όσον αφορά την παραγωγή στη Λαϊκή Δημοκρατία
της Κίνας διέπονται από συμφωνία μεταξύ της επιχεί
ρησης του Χονγκ Κονγκ και των κινέζικων αρχών. H
εν λόγω συμφωνία δεν ορίζει ότι η παραγωγή στην
Κίνα είναι εντελώς ανεξάρτητη από τον κρατικό
έλεγχο. H εν λόγω παραγωγή πραγματοποιείται στην
Κίνα σε εγκαταστάσεις όπου η επιχείρηση του
Χονγκ Κονγκ χρησιμοποιεί τα δικά της μηχανήματα
και το δικό της προσωπικό αλλά των οποίων ιδιοκτή
της είναι κινέζικη δημόσια αρχή, η οποία παρέχει
τους διευθυντές και το εργατικό δυναμικό, έχει την

υποχρέωση να υποβάλει έκθεση προς την κινέζικη
κυβέρνηση για τις οικονομικές της δραστηριότητες
και έχει υπογράψει τη συμφωνία με την επιχείρηση
του Χονγκ Κονγκ. Σύμφωνα με ορισμένες διατάξεις
της συμφωνίας ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν
τη διοίκηση του τμήματος παραγωγής καθώς και την
πρόσληψη και τους όρους πληρωμής του εργατικού
δυναμικού, η διαχείριση του τμήματος παραγωγής
και εμπορικής προώθησης του εν λόγω εργοστασίου
δεν είναι απαλλαγμένη από τις παρεμβάσεις των
κινέζικων αρχών.
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Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλή
θηκαν, έγινε αναφορά σε άλλη συμφωνία με την
επισήμανση ότι οι όροι της πρέπει να εφαρμόζονται
από τα μέρη της προαναφερόμενης πρώτης συμφω
νίας. H δεύτερη αυτή συμφωνία δεν υποβλήθηκε στην
Επιτροπή επειδή, κατά τους ισχυρισμούς, είχε συνα
φθεί μεταξύ δύο συμβαλλομένων μερών της Κίνας
και δεν αποτελούσε δημόσιο έγγραφο. Ωστόσο,
σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εν λόγω δεύτερη
συμφωνία θέσπιζε τους όρους και τις προϋποθέσεις
για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη συγκεκρι
μένη περιοχή της Κίνας, και οι εν λόγω όροι και
προϋποθέσεις είναι συναφείς με τη διεξαγωγή των
επιχειρηματικών πράξεων στο κινέζικο εργοστάσιο
παραγωγής λευκωμάτων φωτογραφιών.

Αριθ. L 228/19

ορισμένων παραγωγών όσον αφορά τις πωλήσεις του
ομοειδούς προϊόντος. Οι παραγωγοί της Νότιας
Κορέας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας έχουν

την ίδια πρόσβαση σε πρώτες ύλες, και η αγορά της
Νότιας Κορέας είναι επαρκώς αντιπροσωπευτική σε
συνάρτηση με τον όγκο των εξαγόμενων λευκωμάτων
φωτογραφιών με δέσιμο βιβλίου.

(21 )

Για τους λόγους αυτούς καθώς και εκείνους που
αναφέρονται στα σημεία 13 έως 17 του αιτιολογικού,
η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν αρμό
ζει η χορήγηση ειδικής μεταχείρισης στην παρούσα
περίπτωση.

Διαπιστώθηκε ότι τα λευκώματα φωτογραφιών με
δέσιμο βιβλίου που πωλούνται στην εγχώρια αγορά
της Νότιας Κορέας παρουσιάζουν πολλά επιπλέον
χαρακτηριστικά σε σχέση με τα μοντέλα που εισά
γονται στην Κοινότητα από την Κίνα. Ως εκ τούτου,
η μοναδική πρακτική μέθοδος για τον υπολογισμό
της κανονικής αξίας ήταν να κατασκευασθεί η αξία
βάσει του κόστους παραγωγής των μοντέλων της
Νότιας Κορέας που εξάγονται στην Κοινότητα και
θεωρήθηκαν παρόμοια των μοντέλων της Κίνας, στην
οποία αξία να προστεθεί ένα ποσό που να καλύπτει
τα έξοδα πώλησης και τα γενικά και διοικητικά
έξοδα καθώς και ένα περιθώριο κέρδους, σύμφωνα με
το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο 6) και παράγρα
φος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2423/88.

Δ. ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

(2,2)
i) Κανονική αξία

(19)

H επιχείρηση Climax Paper Converters Ltd, που εδρεύει
στο Χονγκ Κονγκ, υπήρξε η μόνη επιχείρηση που
συνεργάσθηκε κατά τη διαδικασία. H εν λόγω επιχεί
ρηση ισχυρίστηκε ότι τα λευκώματα φωτογραφιών
που διαθέτει παράγονται σε εργοστάσιο που βρίσκε
ται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και εξάγονται
στην Κοινότητα μέσω του Χονγκ Κονγκ όπου
βρίσκεται το τμήμα πωλήσεών της. H Επιτροπή
απέδειξε ότι το εν λόγω προϊόν ήταν πράγματι κινέζι
κης παραγωγής και καταγωγής. Υπό τις περιστάσεις
αυτές, η κανονική αξία έπρεπε να καθοριστεί σε
συνάρτηση με τη χώρα καταγωγής δηλαδή τη Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας.
Για τον καθορισμό της κανονικής αξίας η Επιτροπή
έπρεπε να λάβει υπόψη ότι η Κίνα δεν έχει οικονομία
αγοράς και, συνεπώς να στηρίξει τους υπολογισμούς
της στην κανονική αξία του προϊόντος σε χώρα με
οικονομία αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγρα
φος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88. Για το
σκοπό αυτό, το Χονγκ Κονγκ πρότεινε την αγορά
της Ινδονησίας ή της Νότιας Κορέας ως βάση για τον
υπολογισμό της κανονικής αξίας. Παρότι είχαν
ενημερωθεί οι παραγωγοί και στις δύο αυτές χώρες,
κανείς παραγωγός της Ινδονησίας δεν ήταν διατεθει
μένος να συνεργασθεί, αλλά ένας παραγωγός παρείχε
πληροφορίες που αποδείκνυαν ότι στη χώρα υπήρχε
παραγωγή του εν λόγω προϊόντος σε μικρή μόνο
κλίμακα.

(20)

Αντιθέτως, δύο επιχειρήσεις της Νότιας Κορέας που
δέχθηκαν να συνεργασθούν, εμφάνισαν μοντέλα του
προϊόντος πανομοιότυπα ή ομοειδή με εκείνα που
εξάγονται από την Κίνα. Από την άποψη αυτή, η
Νότια Κορέα θεωρήθηκε ως κατάλληλη και εύλογη
επιλογή αγοράς όπου υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ

Για τους λόγους αυτούς υπολογίστηκε το σταθερό
και μεταβλητό κόστος, κατά τις συνήθεις εμπορικές
πράξεις, των παραγωγών της Νότιας Κορέας που
εξάγουν παρόμοια μοντέλα. Όσον αφορά τα έξοδα
πώλησης και τα γενικά και διοικητικά έξοδα και το
κέρδος, υπολογίσθηκε o μέσος όρος των περιθωρίων
των δύο παραγωγών της Νότιας Κορέας και ενσωμα
τώθηκε στο κόστος παραγωγής κάθε μοντέλου.

ii) Τιμές εξαγωγής
(23)

Για τον καθορισμό της τιμής εξαγωγής η Επιτροπή
έπρεπε να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η πώληση του
προϊόντος για εξαγωγή στην Κοινότητα από τη χώρα
καταγωγής, π.χ. τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
ήταν ανύπαρκτη. Επομένως, προκειμένου να επιτευ
χθεί η σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της
τιμής εξαγωγής η τελευταία έπρεπε να κατασκευα
σθεί βάσει της τιμής μεταπώλησης του προϊόντος από
την επιχείρηση του Χονγκ Κονγκ σε ανεξάρτητους
αγοραστές στην Κοινότητα, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 8 στοιχείο β) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2423/88. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή,
έγιναν προσαρμογές όσον αφορά ένα κατ' εκτίμηση
περιθώριο κέρδους επί των πωλήσεων μέσω Χονγκ
Κονγκ.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έλαβε στοιχεία
σχετικά με όλες τις εξαγωγές του προϊόντος καταγω
γής Κίνας θεωρήθηκε ότι οι τιμές για τις υπόλοιπες
εξαγωγές έπρεπε να καθοριστούν βάσει των διαθέσι
μων στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος
7 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88.
Αποτελούσε πριμοδότηση μη συνεργασίας εφόσον οι
εξαγωγές αυτές εθεωρείτο ότι είχαν διατεθεί στην
Κοινότητα σε τιμές υψηλότερες από τις κατώτερες
τιμές εξαγωγής για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα
στοιχεία. Επιπλέον, δεν υπάρχουν λόγοι που να
δικαιολογούν την πώλησή τους σε τόσο υψηλές τιμές.
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Οι τιμές εξαγωγής για τις υπόλοιπες αυτές εξαγωγές,
που αντιπροσωπεύουν το 40% όλων των εξαγωγών
του προϊόντος στην Κοινότητα, βασίστηκαν σε
σημαντικό όγκο εξαγωγών που αποτέλεσαν αντικεί
μενο ντάμπινγκ για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμες
πληροφορίες.

Κοινότητα. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν
κατά την έρευνα κατέστη δυνατόν να συναχθεί ότι οι
κοινοτικοί παραγωγοί που είναι μέλη της CΕΡΑΜ
αντιπροσώπευαν, κατά την περίοδο της έρευνας,
τουλάχιστον το 78% της παραγωγής λευκωμάτων
φωτογραφιών με δέσιμο βιβλίου στο σύνολο της
Κοινότητας. Υπό τις περιστάσεις αυτές, η Επιτροπή
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πέντε παραγωγοί
μέλη της CΕΡΑΜ αποτελούν την κοινοτική βιομη
χανία κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 5
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88.

iii) Σύγκριση

(24)

H σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε τιμή fob στα κινέ
ζικα σύνορα προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι όροι
και οι προϋποθέσεις πώλησης και έγινε σύγκριση της
κανονικής αξίας με τις τιμές εξαγωγής με βάση την
κάθε συναλλαγή. Έγιναν προσαρμογές εφόσον ζητή
θηκε ως προς τις διαφορές που επηρεάζουν τη
σύγκριση των τιμών, όπως διαφορές όσον αφορά τα
φυσικά χαρακτηριστικά, τις επιβαρύνσεις κατά την
εισαγωγή και τα έξοδα πώλησης οι οποίες αποδεί
χθηκαν επαρκώς αιτιολογημένες σύμφωνα με το
άρθρο 2 παράγραφοι 9 και 10 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2423/88.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί κατάλληλη σύγκριση
με τα μοντέλα της Κίνας, ελήφθησαν υπόψη, όπου
κρίθηκε αναγκαίο, διαφορές όσον αφορά τα φυσικά
χαρακτηριστικά, και ιδίως όσον αφορά τον αριθμό
και το μέγεθος των εσωτερικών φύλλων καθώς και
το μέγεθος του εξωφύλλου. H κανονική αξία προσαρ
μόστηκε κατά ποσό που αντιστοιχεί στις επιβαρύν
σεις κατά την εισαγωγή στις οποίες υπόκεινται τα
υλικά που είναι ενσωματωμένα στο ομοειδές προϊόν,
και ελήφθησαν υπόψη τα διάφορα έξοδα πώλησης
ώστε να εξασφαλισθεί ορθή σύγκριση με την τιμή
εξαγωγής από την Κίνα. Οι προσαρμογές της κινέζι
κης τιμής εξαγωγής υπολογίσθηκαν όσον αφορά τα

έξοδα πώλησης που συνδέονται άμεσα με τις πωλή

ΣΤ. ΖΗΜΙΑ

i) 'Ογκος και τμήμα της αγοράς των εισαγωγών που
αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ
(27)

(28)

iv) Περιθώριο ντάμπινγκ

(26)

Ένα ενιαίο περιθώριο ντάμπινγκ καθορίστηκε με τη
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας βάσει του σταθμισμέ
νου μέσου όρου των περιθωρίων ντάμπινγκ όσον
αφορά τις εξαγωγές ως προς τις οποίες υπήρχαν
διαθέσιμα στοιχεία και του περιθωρίου ντάμπινγκ
που καθορίστηκε βάσει των διαθέσιμων στοιχείων
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 στοιχείο β)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 ως προς το
υπόλοιπο των εξαγωγών για τις οποίες δεν προσκομί
στηκε κανένα στοιχείο. Το τελευταίο αυτό περιθώριο
ντάμπινγκ, που βασίζεται σε σημαντικό όγκο εξαγω
γών από το Χονγκ Κονγκ λευκωμάτων φωτογραφιών
καταγωγής Κίνας που αποτέλεσαν αντικείμενο ντά
μπινγκ, ανέρχεται σε 32,3 %, ενώ εκείνο που καθορί
στηκε για τις εξαγωγές για τις οποίες παρασχέθηκαν
πλήρη στοιχεία από τον εξαγωγέα του Χονγκ Κονγκ
ανέρχεται σε 11,5%. Κατά συνέπεια, το ενιαίο περι
θώριο ντάμπινγκ για τις εξαγωγές από τη Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας καθορίστηκε βάσει του σταθ
μισμένου μέσου όρου σε 19,4%.

Δεδομένου ότι o κωδικός ΣΟ στον οποίο υπάγονται
τα λευκώματα φωτογραφιών με δέσιμο βιβλίου καλύ
πτει και τους άλλους τύπους λευκωμάτων φωτογρα
φιών, δεν ήταν διαθέσιμα ακριβή στοιχεία όσον
αφορά το σύνολο των εισαγωγών και της κατανά
λωσης του εν λόγω προϊόντος.
Ωστόσο, από τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Επιτροπή έκρινε ότι
η κατανάλωση του προϊόντος παρέμεινε μάλλον
σταθερή σε 17 000 τόνους περίπου ετησίως από τον
Ιανουάριο του 1990 μέχρι τον Μάρτιο του 1992.
Αυξήθηκε από 15 528 τόνους το 1989 σε 16900
τόνους κατά τη διάρκεια της έρευνας.

σεις προς εξαγωγή.

(25)
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Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, οι κινέζικες
εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ
αυξήθηκαν από 671,5 τόνους σε 3 581 τόνους, γεγονός
που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 433%. H τάση
αυτή αντικατοπτρίστηκε στην αύξηση του τμήματος
αγοράς από 4,3 % το 1989 σε 21,2 % κατά την περίοδο
της έρευνας. Κατά την περίοδο αυτή, το αντίστοιχο
τμήμα αγοράς της κοινοτικής βιομηχανίας μειώθηκε
από 43,8 σε 40,6%.

ii) Τιμές εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο
ντάμπινγκ
(29)

H Επιτροπή προέβη σε σύγκριση της κινέζικης τιμής

E. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

μετά τον εκτελωνισμό, κάθε μοντέλου λευκώματος
φωτογραφιών με δέσιμο βιβλίου που εξάγεται στην
Κοινότητα από το Χονγκ Κονγκ, στο ίδιο εμπορικό
στάδιο, με τη σταθμισμένη μέση τιμή εκ του εργο
στασίου κάθε αντίστοιχου μοντέλου των κοινοτικών
παραγωγών. Αποδείχθηκε ότι κάθε μοντέλο είχε
πωληθεί σε τιμή κατώτερη από εκείνη των κοινοτι
κών παραγωγών. Κατόπιν προσαρμογών με βάση
μικρές διαφορές ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά,
η πώληση σε τιμή κατώτερη από την κοινοτική
κυμάνθηκε από 3 σε 37,9%. Όσον αφορά τους
υπόλοιπους κινέζους παραγωγούς, κρίνεται ότι η
πώληση σε τιμή κατώτερη της κοινοτικής δεν έγινε

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, εκτός από
τους πέντε παραγωγούς που αντιπροσωπεύονται από
τη CΕΡΑΜ υπάρχουν και άλλοι παραγωγοί στην

σε επίπεδα κατώτερα του σταθμισμένου μέσου όρου
που παρατηρήθηκε στον εξαγωγέα του Χονγκ Κονγκ,
ήτοι 32,1 %, για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται
στο σημείο 23.
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περιόδου έρευνας η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέ
ρασμα, για τα προκαταρκτικά συμπεράσματα, ότι η
κοινοτική βιομηχανία λευκωμάτων φωτογραφιών με
δέσιμο βιβλίου υπέστη υλική ζημία κατά την έννοια
του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2423/88.

iii) Κατάσταση της κοινοτικής βιομηχανίας

α) Παραγωγή και χρησιμοποίηση του παραγωγικού
δυναμικού

(30)

H ετήσια παραγωγή της κοινοτικής βιομηχανίας

αυξήθηκε από 6,003 εκατομμύρια μονάδες (7 226
τόνους περίπου) το 1989 σε 7,094 εκατομμύρια
μονάδες (8 623 τόνους) το 1991 . Ωστόσο, η παρα
χθείσα κατά την περίοδο της έρευνας ποσότητα μειώ
θηκε σε 6,425 εκατομμύρια μονάδες (7 802) τόνους),
που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 9,43%. Το ποσοστό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού της

Z. ΖΗΜΙΑ ΛΟΓΩ ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

(36)

κοινοτικής βιομηχανίας ήταν 75 % περίπου κατά τα
έτη 1989 έως 1991 , αλλά μειώθηκε στο 67 % κατά τη
διάρκεια της περιόδου έρευνας.

β) 'Ογκος των πωλήσεων και των αποθεμάτων
(31 )

Οι επιπτώσεις των κινέζικων εισαγωγών λευκωμάτων
φωτογραφιών με δέσιμο βιβλίου πρέπει να εξετα
σθούν στο πλαίσιο των μέτρων αντιντάμπινγκ που
επιβλήθηκαν το Μάιο 1990 στις εισαγωγές στην
Κοινότητα λευκωμάτων φωτογραφιών με δέσιμο
βιβλίου καταγωγής Νότιας Κορέας και Χονγκ
Κονγκ.

Συνέπεια των μέτρων αυτών υπήρξε όντως η σημαν
τική και συνεχής μείωση των εισαγωγών από τη
Νότιο Κορέα και το Χονγκ Κονγκ, από το 1990
μέχρι την περίοδο της έρευνας Ωστόσο, οι εν λόγω
εισαγωγές αντικαταστάθηκαν μόνο εν μέρει από
πωλήσεις της κοινοτικής βιομηχανίας της οποίας η
ανάπτυξη σταμάτησε κατά τη διάρκεια του 1991 . Το
1990, οι κινέζικες εισαγωγές ήταν οι μόνες από όλες
τις εισαγωγές που σημείωσαν σημαντική αύξηση. Οι
εισαγωγές αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που είχαν
πραγματοποιηθεί προγενέστερα από το Χονγκ Κονγκ
δεδομένου ότι η Climax Paper Converters Ltd και
άλλοι εξαγωγείς που δεν συνεργάστηκαν κατά τη
διαδικασία, μετέφεραν την παραγωγή τους από το
Χονγκ Κονγκ στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας το
1989 ή το 1990. Επίσης αντικατέστησαν εν μέρει τις
εισαγωγές από τη Νότιο Κορέα προκαλώντας ζημία
στην κοινοτίκή βιομηχανία. H κοινοτική αγορά
λευκωμάτων φωτογραφιών με δέσιμο βιβλίου χαρα
κτηρίζεται από διαφάνεια και ευαισθησία σε επίπεδο
τιμών. Συνεπώς κατά τη διάρκεια της περιόδου
έρευνας λόγω της παρουσίας σταθερά αυξανόμενων
ποσοτήτων κινέζικων εισαγωγών σε τιμές σημαντικά
κατώτερες από τις τιμές των κοινοτικών παραγωγών,

H αύξηση της σταθμισμένης μέσης τιμής των μοντέ
λων που αντιπροσωπεύουν το 70% περίπου της
κοινοτικής παραγωγής από το 1989 μέχρι την
περίοδο της έρευνας, ήταν της τάξεως του 0,8%.
Παρότι η κοινοτική βιομηχανία κατόρθωσε να αυξή
σει την τιμή ορισμένων μοντέλων κατά 4 % περίπου
το 1991 , η συνολική αύξηση δεν επαρκούσε προκειμέ
νου να αποφευχθεί η καθαρή επιδείνωση των χρημα
τοοικονομικών αποτελεσμάτων της κοινοτικής
βιομηχανίας
δ) Αποδοτικότητα

(33)

Το συνολικό κέρδος που προέκυψε από τις πωλήσεις
του προϊόντος "κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευ
νας ήταν κατώτερο του 0,2 %. H κοινοτική βιομηχα
νία δεν είχε τη δυνατότητα επαρκούς αύξησης των
τιμών προκειμένου να αποκατασταθεί εύλογη αποδο
τικότητα. Οι πωλήσεις ορισμένων μοντέλων στην
κοινοτική αγορά σε σημαντικές ποσότητες από κινέ
ζους εισαγωγείς ή κοινοτικούς παραγωγούς είτε συνε
χίστηκαν επί ζημία είτε επέφεραν ζημία κατά τη
διάρκεια της περιόδου έρευνας.

οι ποσότητες που διατέθηκαν με μειωμένα κέρδη ή
επί ζημία για την κοινοτική βιομηχανία μειώθηκαν
σημαντικά.

ε) Απασχόληση
(34)

H κοινοτική βιομηχανία χαρακτηρίστηκε από
μείωση της απασχόλησης κατά 7 % στη διάρκεια της
περιόδου από το 1989 μέχρι το τέλος της περιόδου
έρευνας.

ίν) Συμπέρασμα

(35)

Με βάση όλους τους παράγοντες αυτούς και ειδικό
τερα το ανεπαρκές κέρδος που προσκόμισαν οι
σημαντικά μειωμένες πωλήσεις κατά τη διάρκεια της

H Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον η υλική ζημία που
υπέστη η κοινοτική βιομηχανία οφείλεται στις εισα
γωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ καθώς
και την πιθανότητα πρόκλησης ή συμβολής στην εν
λόγω ζημία άλλων παραγόντων.
i) Οι επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντι
κείμενο ντάμπινγκ

Οι πωλήσεις του προϊόντος της κοινοτικής βιομηχα
νίας αυξήθηκαν από 5,325 εκατομμύρια μονάδες
(6 808 τόνους) το 1989 σε 6,286 εκατομμύρια μονάδες
(7 741 τόνους) το 1991 . Ωστόσο, η τάση αυτή αντι
στράφηκε κατά την περίοδο της έρευνας όταν οι
πωλήσεις μειώθηκαν σε 5,575 εκατομμύρια μονάδες
(6 854 τόνους). H μείωση των πωλήσεων κατά την
περίοδο της έρευνας είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση
των αποθεμάτων κατά 18,4% από το 1991 μέχρι το
τέλος της εν λόγω περιόδου.
γ) Τιμές

(32)

Αριθ. L 228/21

(38)

Συνάγεται, ως εκ τούτου, ότι η άσκηση πίεσης εκ
μέρους των κινέζικων εισαγωγών που αποτελούν
αντικείμενο ντάμπινγκ είχε ως αποτέλεσμα να στερή
σει την κοινοτική βιομηχανία από όλα τα ευεργετή
ματα των μέτρων αντιντάμπινγκ που είχαν επιβληθεί
το 1990 σε άλλες εισαγωγές ομοειδούς προϊόντος
ασκώντας αρνητική επίδραση στον όγκο των πωλή
σεων, στο τμήμα αγοράς στα αποθέματα και στα
κέρδη της εν λόγω βιομηχανίας κατά την περίοδο της
έρευνας

Αριθ. L 228/22
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έλλειψης ικανοποιητικής αποδοτικότητας που επιδρά
αρνητικά στη βιοσιμώτητά της.

(39)

(40)

(41)

Στην περίπτωση της εισαγωγής στην Κοινότητα
λευκωμάτων φωτογραφιών με δέσιμο βιβλίου από
χώρες άλλες από την Κίνα, η πορεία όσον αφορά τον
όγκο των εισαγωγών υπήρξε σταθερή ή καθοδική. Οι
εισαγωγές από τη Νότιο Κορέα και το Χονγκ Κονγκ
παρουσίαζαν μείωση, πιθανότατα λόγω των μέτρων
αντιντάμπινγκ που είχαν επιβληθεί στο ομοειδές
προϊόν το 1990.
Τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της Στατι
στικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
εμφανίζουν αύξηση των εισαγωγών λευκωμάτων
φωτογραφιών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
4820 50 00, από την Ινδονησία. Σύμφωνα με πληροφο
ρίες των κοινοτικών εισαγωγέων, οι εισαγωγές
λευκωμάτων φωτογραφιών με δέσιμο βιβλίου από
την Ινδονησία είναι ασήμαντες, ενώ η πλειοψηφία
των εισαγόμενων προϊόντων που υπάγονται στον εν
λόγω κωδικό συνίσταται σε λευκώματα φωτογρα
φιών με γωνίες με θήκες καθώς και με δέσιμο από
δακτυλοειδές ελατήριο. Δεδομένου του ασήμαντου
όγκου των εισαγωγών λευκωμάτων φωτογραφιών με
δέσιμο βιβλίου από την Ινδονησία, η Επιτροπή
συμπεραίνει ότι, σε οποιαδήποτε περίπτωση, οι
επιπτώσεις τους στην κοινοτική βιομηχανία υπήρξαν
αμελητέες.

(43)

Στην περίπτωση που η εν λόγω βιομηχανία αναγκα
σθεί να σταματήσει την παραγωγή της η Κοινότητα
μπορεί να καταστεί πλήρως εξαρτημένη από τις εισα
γωγές από τρίτες χώρες προκειμένου να ανταποκριθεί
στη ζήτηση της αγοράς. Επιπλέον, το γεγονός αυτό
συνεπάγεται σοβαρές συνέπειες για τις προμηθεύ
τριες βιομηχανίες, π.χ. χαρτιού, χαρτονιού, βινυλίου
και περγαμηνοειδούς χαρτιού.

(44)

Όσον αφορά το συμφέρον των κοινοτικών κατανα
λωτών του εν λόγω προϊόντος τα βραχυπρόθεσμα
πλεονεκτήματά τους σε επίπεδο τιμών πρέπει να αντι
μετωπισθούν στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων επιπτώ
σεων από τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Πράγ
ματι, η αποφυγή ανάληψης δράσης αποτελούσε

σοβαρή απειλή της βιωσιμότητας της κοινοτικής
βιομηχανίας η εξαφάνιση της οποίας είναι, πράγ
ματι, δυνατόν να μειώσει τις προμήθειες και τον
ανταγωνισμό εις βάρος των καταναλωτών.

(45)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρα
σμα ότι o όγκος των κινέζικων εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, ταυτόχρονα με τη
μείωση της κοινοτικής παραγωγής από το 1991 μέχρι
το τέλος της περιόδου έρευνας και σε συνδυασμό με
προσφορά σημαντικά κατώτερης τιμής, πρέπει να

και, επομένως, δεν αποτελούν εμπόδιο στην πλήρωση
των αναγκών με προμήθειες από τρίτες χώρες σε
λογικές τιμές. Στην παρούσα περίπτωση, το περι
θώριο ντάμπινγκ είναι κατώτερο από το ποσό που
απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας
(βλ. σημείο 50 του αιτιολογικού). Συνεπώς εξαλείφε
ται μόνο το αθέμιτο στοιχείο του πλεονεκτήματος
της τιμής του εξαγωγέα. Υπό τις περιστάσεις αυτές,

είχαν ζημιογόνες επιπτώσεις στην κοινοτική αγορά
λευκωμάτων φωτογραφιών με δέσιμο βιβλίου και,
επομένως ως αιτία της υλικής ζημίας που υπέστη η
κοινοτική βιομηχανία πρέπει να θεωρηθούν οι κινέζι
κες εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ
αν εξετασθούν μεμονωμένα.

οι εξαγωγείς μπορούν να είναι πλήρως ανταγωνιστι
κοί με βάση το πραγματικό συγκριτικό πλεονέκτημά
τους.

(46)

H. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

(42)

Προκειμένου να εκτιμήσει το συμφέρον της Κοινό
τητας η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ορισμένους
ουσιώδεις παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι η
παύση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που
προκαλούνται από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και
η αποκατάσταση του ελεύθερου και δίκαιου ανταγω
νισμού στην κοινοτική αγορά αποτελεί το στόχο των
μέτρων αντιντάμπινγκ και είναι ουσιαστικά προς το
συμφέρον της Κοινότητας. Εξάλλου, η έλλειψη
προσωρινών μέτρων ενδέχεται να επιδεινώσει την
ήδη επισφαλή κατάσταση της κοινοτικής βιομηχα
νίας η οποία καθίσταται ιδιαίτερα αισθητή λόγω της

H Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις
ότι η αποκατάσταση του ελεύθερου και δίκαιου
ανταγωνισμού εμοδίζει τους κινέζους παραγωγούς να
ανταγωνίζονται την κοινοτική βιομηχανία. Τα μέτρα
αντιντάμπινγκ απλώς εξαλείφουν τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού που προκαλείται από το ντάμπινγκ

H μόνη επιχείρηση του Χονγκ Κονγκ που είναι
γνωστό στην Επιτροπή ότι εξάγει κινέζικα λευκώ
ματα φωτογραφιών με δέσιμο βιβλίου ισχυρίστηκε
ότι δεν είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας η
επιβολή μέτρων, δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα
αποτελούν απλώς ευεργέτημα για άλλους παραγω
γούς τρίτων χωρών, και ειδικότερα της Ινδονησίας
και επομένως δεν προστατεύουν την καταγγέλλουσα
βιομηχανία. Ωστόσο, από την έρευνα επιβεβαιώθηκε
ότι o όγκος των εισαγωγών λευκωμάτων φωτογρα
φιών με δέσιμο βιβλίου από την Ινδονησία είναι
σημαντικός και, οπωσδήποτε, κάθε παραμερισμός
των κινέζικων εισαγωγών στην κοινοτική αγορά
συνιστά μόνον το αποτέλεσμα κανονικών ανταγωνι
στικών δυνάμεων της αγοράς εφόσον το πλεονέ
κτημα των τιμών που εκμεταλλεύτηκαν οι αγοραστές
κινέζικων λευκωμάτων φωτογραφιών με δέσιμο
βιβλίου προήρχετο από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
και, συνεπώς, δεν αιτιολογείται η συνέχιση της
επικράτησης αθέμιτων χαμηλών τιμών.
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(47)

Αφού εξετάστηκε το γενικό και ειδικό συμφέρον,
αποφασίστηκε προσωρινά ότι η λήψη μέτρων στην
παρούσα περίπτωση πρόκειται να αποκαταστήσει το
δίκαιο ανταγωνισμό με την εξάλειψη των ζημιογό
νων επιπτώσεων των πρακτικών ντάμπινγκ, να δώσει
στην κοινοτική βιομηχανία την ευκαιρία να
απολαύει σημαντικών επενδύσεων που πραγματοποί
ησε τα τελευταία έτη και κατ' αυτόν τον τρόπο να
παράσχει ορισμένες διασφαλίσεις στην προμηθεύτρια
κοινοτική βιομηχανία.

(48)

Επομένως, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι είναι προς το
συμφέρον της Κοινότητας να λάβει μέτρα αντιντά
μπινγκ, με τη μορφή προσωρινού δασμού, προκειμέ
νου να παρεμποδίσει την πρόκληση περαιτέρω ζημίας
από τις εν λόγω εισαγωγές που αποτελούν αντικεί
μενο ντάμπινγκ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Θ. ΔΑΣΜΟΣ

(49)

(50)

(51 )

Για τον καθορισμό του ύψους του προσωρινού
δασμού, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το περιθώριο ντά
μπινγκ που διαπιστώθηκε και το ύψος του δασμού
που απαιτείται προς εξάλειψη της ζημίας που υπέστη
η κοινοτική βιομηχανία.
H ζημία από τις εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικεί
μενο ντάμπινγκ οφείλεται κατ' αρχήν στην
προσφορά κατώτερης τιμής πώλησης από τις εν λόγω
εισαγωγές. Λόγω του ότι η διαφορά μεταξύ των κινέ
ζικων τιμών, και των τιμών των κοινοτικών παραγω
γών βάσει της σταθμισμένης μέσης τιμής είναι μεγα
λύτερη από το περιθώριο ντάμπινγκ που διαπιστώ
θηκε, o προσωρινός δασμός πρέπει να ευθυγραμμι
στεί προς το ενιαίο περιθώριο ντάμπινγκ που καθορί
ζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 (βλέπε σημείο 25
του αιτιολογικού).

Για λόγους χρηστής διαχείρισης πρέπει να καθορι
στεί προθεσμία μέσα στην οποία τα ενδιαφερόμενα
μέρη μπορούν να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις
απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση. Επιπλέον,
πρέπει να διευκρινιστεί ότι όλα τα συμπεράσματα
που συνάγονται για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισμού είναι προσωρινά και μπορεί να επανεξε

Αριθ. L 228/23

τασθούν για τον καθορισμό του οριστικού δασμού
που ενδέχεται να προτείνει η Επιτροπή,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

1.

Επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις

εισαγωγές λευκωμάτων φωτογραφιών με δέσιμο βιβλίου
που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 4820 5000, καταγωγής
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

2. Το ποσό του δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται
στην καθαρή τιμή «ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας»,
πριν από την επιβολή του δασμού, έχει ως εξής :
Ποσό του

Προϊόν

δασμού

Λευκώματα φωτογραφιών
δέσιμο βιβλίου

3.

Κωδικός Tarie

με

19,4%

4820 5000*10

Εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους

δασμούς.

4. H θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα του
προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , υπόκειται
στην παροχή εγγύησης ισοδύναμης με το ποσό του προσω
ρινού δασμού.
ΆρSρο 2

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 4 στοιχείο β)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, τα ενδιαφερόμενα
μέρη μπορούν να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις
τους και να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή σε προθε
σμία ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανο
νισμού.
ΆρSρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 11 , 12 και 13 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, το άρθρο 1 του παρόντος κανο
νισμού εφαρμόζεται επί τέσσερις μήνες, εκτός αν το
Συμβούλιο θεσπίσει οριστικά μέτρα πριν από τη λήξη της
περιόδου αυτής.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 6 Σεπτεμβρίου 1993.
Γ\α την Επιτροπή
Léon ΒRΙΤΤΑΝ

Αντιπρόεδρος

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2478/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Σεπτεμβρίου 1993
περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα κατηγορίας 35 (αόξων
αριθ. 40.0350), καταγωγής Ταϊλάνδης, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισα
γωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω

Έχοντας υπόψη :

οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για
ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγωγής
αναπτυσσόμενων χωρών ('), που παρατάθηκε, για το 1993,
με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3917/92 (2), και ιδίως το
άρθρο 12,

ότι για τα προϊόντα της κατηγορίας 35 (αύξων αριθ.
40.0350), καταγωγής Ταϊλάνδης, η οροφή διαμορφώνεται σε
ύψος 264 τόνων ■ ότι, στις 14 Μαΐου 1993, οι εισαγωγές των
εν λόγω προϊόντων καταγωγής Ταϊλάνδης στην Κοινότητα,
δικαιούχου των δασμολογικών προτιμήσεων, έχουν καλύψει
διά καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω οροφής *
ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Ταϊλάνδης,

Εκτιμώντας:

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, για το 1993, σε κάθε κατηγορία προϊό
ντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο
ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζο
νται στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του
παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις
χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5
των εν λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1
του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών
Αύξων
αριθμός

Κατηγορία
(μονάδες)

40.0350

35
(τόνοι)

Κωδικός ΣΟ

ΆρSρο 1
Από τις 12 Σεπτεμβρίου 1993, η είσπραξη δασμών, η οποία
είχε ανασταλεί, για το 1993, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3832/90, επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην
Κοινότητα των παρακάτω προϊόντων, καταγωγής
Ταϊλάνδης :

Περιγραφή εμπορευμάτων

5407 10 00
5407 20 90

Υφάσματα από συνθετικές υφαντικές ίνες συνεχείς,
εκτός από τα υφάσματα για επίσωτρα που φουσκώ

5407 3000

νουν της κατηγορίας 114

5407 41 00
5407 42 10
5407 42 90
5407 43 00
5407 44 10
5407 4490
5407 51 00
5407 52 00

5407 53 10
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
0 ΕΕ αριθ. L 396 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

53 90
5400
60 10
60 30
60 51
60 59
60 90
71 00
72 00
73 10
73 91
73 99
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Αύξων
αριθμός
40.0350

(συνέχεια)

Κατηγορία
(μονάδες)

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ
5407 7400

5407 81 00
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407

82 00
83 10
83 90
8400
91 00
92 00
93 10
93 90
9400

5811 0000*95
5905 0070*90

ΛρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRΓVENER

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 228/25
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Αριθ. L 228/26

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2479/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Σεπτεμβρίου 1993

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα των κατηγοριών 14,
20 και 26 (αύξων αριθ. 40.0140, 40.0200 και 40.0260), καταγωγής Μαλαισίας, δικαιούχου των
προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτι
μήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

γωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω
οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγωγής αναπτυσσόμε
νων χωρών ('), που παρατάθηκε, για το 1993, με τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 3917/92 (2), και ιδίως το άρθρο 12,

ότι για τα προϊόντα των κατηγοριών 14, 20 και 26 (αύξων
αριθ. 40.0140, 40.0200 και 40.260), καταγωγής Μαλαισίας, η
οροφή διαμορφώνεται σε ύψος 46 000 τεμαχίων, 232 τόνων
και 395 000 τεμαχίων, αντίστοιχα · ότι, στις 17 Ιουνίου 1993,
οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Μαλαισίας
στην Κοινότητα, δικαιούχου των δασμολογικών προτιμή
σεων, έχουν καλύψει διά καταλογισμού το επίπεδο της εν
λόγω οροφής·

ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Μαλαισίας

Εκτιμώντας:
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, για το 1993, σε κάθε κατηγορία προϊό
ντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο
ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζο
νται στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του
παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις
χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5
των εν λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1
του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών

Από τις 12 Σεπτεμβρίου 1993, η είσπραξη δασμών, που είχε
ανασταλεί, για το 1993, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3832/90, επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην
Κοινότητα των παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Μαλαι

δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισα

σίας :

Αύξων
αριθμός

40.0140

Κατηγορία
(Μονάδες)

Κωδικός ΣΟ

14
6201 11 00
(1 000 τεμάχια) 6201 12 10*90
6201 12 90*90
6201 13 10*90
6201 13 90 * 90

Άρθρο 1

Περιγραφή εμπορευμάτων

Πανωφόρια τύπου παρντεσοό, αδιάβροχα και άλλα
πανωφόρια στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι
κάπες, υφασμένα για άντρες ή αγόρια, από μαλλί,
βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εκτός από
παρκάς) (της κατηγορίας 21 )

6210 2000

40.0200

20
(τόνοι)

6302 21 00
6302 22 90
6302 29
630231
6302 31
6302 32
6302 39

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
(2) ΕΕ αριθ. L 396 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .

90
10
90
90
90

Πανικά κρεβατιού, εκτός από τα πλεκτά
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Αύξων
αριθμός

40.0260

Κατηγορία
(Μονάδες)

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

26
61044100
(1 000 τεμάχια) 6104 42 00

Φορέματα για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί,
βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6104 43 00
6104 44 00

62044100
6204 42 00
620443 00
620444 00

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 1993.
Γχα την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 228/27

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 228/28
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2480/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Σεπτεμβρίου 1993
περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα κατηγορίας 16 (αύξων
αριθ. 40.0160), καταγωγής Πακιστάν, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

γωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω
οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ·

Έχοντας υπόψη :

ότι για τα προϊόντα της κατηγορίας 16 (αύξων αριθ.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

40.0160), καταγωγής Πακιστάν, η οροφή διαμορφώνεται σε
ύψος 99000 τεμαχίων· ότι, στις 28 Μαΐου 1993, οι εισαγω

Κοινότητας,

γές των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Πακιστάν στην
Κοινότητα, δικαιούχου των δασμολογικών προτιμήσεων,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγωγής αναπτυσσόμε
νων χωρών ('), που παρατάθηκε, για το 1993, με τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 3917/92 (2), και ιδίως το άρθρο 12,

οροφής ·

έχουν καλύψει διά καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω

ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι του Πακιστάν,

Εκτιμώντας:
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, για το 1993, σε κάθε κατηγορία προϊό
ντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο
ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζο
νται στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του
παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις

Από τις 12 Σεπτεμβρίου 1993, η είσπραξη δασμών, που είχε

χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5
των εν λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1
του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών

ανασταλεί, για το 1993, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3832/90, επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην
Κοινότητα των παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Πακι

δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισα

στάν :

Αύξων
αριθμός

Κατηγορία
(μονάδες)

Κωδικός ΣΟ

40.0160

16
(1 000 τεμάχια)

6203 11 00
6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30
6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80

ΑρSρο 1

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κοστούμια και σύνολα, εκτός από τα πλεκτά για
άνδρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές
ή τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι,
φόρμες σπόρ (trainings) φοδραρισμένες, των οποίων η
εξωτερική επιφάνεια αποτελείται από ένα και μόνο
ύφασμα, για άνδρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι
ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6203 29 18

6211 32 31
6211 33 31

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
C) ΕΕ αριθ. L 396 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 228/29
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 228/30

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2481/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Σεπτεμβρίου 1993

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της κατηγορίας 20
(αύξων αριθ. 40.0200), καταγωγής Ιράν, δικαιούχο» των προβλεπόμενων στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

άρθρο 1 1 του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών
δασμών δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την
εισαγωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

λόγω οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ·

Κοινότητας

ότι για τα προϊόντα της κατηγορίας 20 (αύξων αριθ.
40.0200), καταγωγής Ιράν, η οροφή διαμορφώνεται σε ύψος
232 τόνων· ότι, στις 18 Ιουνίου 1993, οι εισαγωγές των εν
λόγω προϊόντων καταγωγής Ιράν στην Κοινότητα, δικαιού

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγωγής αναπτυσσόμε
νων χωρών ('), που παρατάθηκε, για το 1993, με τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 3917/92 0, και ιδίως το άρθρο 12,
Εκτιμώντας :

ότι, με βάση το άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3832/90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολο
γικού καθεστώτος παρέχεται, για το 1993, σε κάθε κατη
γορία προϊόντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II
αντικείμενο ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων
που καθορίζονται στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη
στήλη 7 του παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς
από τις χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη
στήλη 5 των εν λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το
Αύξων
αριθμός

40.0200

Κατηγορία
(μονάδες)

Κωδικός ΣΟ

20
(τόνοι)

6302 21 00
6302 22 90

χου των δασμολογικών προτιμήσεων, έχουν καλύψει διά
καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω οροφής·

ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι του Ιράν,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Από τις 12 Σεπτεμβρίου 1993, η είσπραξη δασμών, που είχε
ανασταλεί, για το 1993, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3832/90, επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην
Κοινότητα των παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Ιράν :

Περιγραφή εμπορευμάτων

Πανικά κρεβατιού, εκτός από τα πλεκτά

6302 2990
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRΓVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
O ΕΕ αριθ. L 396 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
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Αριθ. L 228/31

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2482/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Σεπτεμβρίου 1993

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα κατηγορίας 31 (αύξων
αριθ. 40.0310), καταγωγής Ινδονησίας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισα
γωγή των , προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω
οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ·

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγωγής αναπτυσσό
μενων χωρών ('), που παρατάθηκε, για το 1993, με τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3917/92 (2), και ιδίως το άρθρο 12,
Εκτιμώντας :

ότι για τα προϊόντα της κατηγορίας 31 (αύξων αριθ.
40.0310), καταγωγής Ινδονησίας η οροφή διαμορφώνεται σε
ύψος 674 000 τεμαχίων · ότι, στις 14 Μαΐου 1993, οι εισαγω
γές των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Ινδονησίας στην
Κοινότητα, δικαιούχου των δασμολογικών προτιμήσεων,
έχουν καλύψει διά καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω
οροφής ·

ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Ινδονησίας,

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, για το 1993, σε κάθε κατηγορία προϊό
ντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο
ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζο
νται στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του
παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις
χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5
των εν λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1
του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών
Αύξων
αριθμός

Κατηγορία
(μονάδες)

Κωδικός ΣΟ

40.0310

31
(1 000 τεμάχια)

6212 10 00

1

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Από τις 12 Σεπτεμβρίου 1993, η είσπραξη δασμών, που είχε
ανασταλεί, για το 1993, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3832/90, επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην
Κοινότητα των παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Ινδονη
σίας :

Περιγραφή εμπορευμάτων

Στηθόδεσμοι και μπούστα υφασμένα ή πλεκτά

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 7 Σεπτεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
(2) ΕΕ αριθ. L 396 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
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Αριθ. L 228/32

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2483/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Σεπτεμβρίου 1993

περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1198/93 και περί ενάρξεως διαρκούς
διαγωνισμού για εξαγωγή 3500000 τόνων μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου που έχει στη
διάθεση του o γαλλικός οργανισμός παρεμβάσεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τροποποιηθεί κυρίως το παράρτημα I του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1 198/93·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης

Κοινότητας,

Σιτηρών,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 (2), και ιδίως το άρθρο 5,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93 της Επιτροπής της 28ης
Ιουλίου 1993 περί καθορισμού των διαδικασιών και των
όρων πωλήσεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή
των οργανισμών παρεμβάσεως (3),
Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1198/93 της Επιτροπής (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2336/93 (5), άνοιξε διαρκή διαγωνισμό για την
εξαγωγή 3 000 000 τόνων μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου
που έχει στη διάθεση του o γαλλικός οργανισμός παρεμβά
σεως · ότι η Γαλλία, με την κοινοποίησή της στις 2 Σεπτεμ
βρίου 1993, ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόθεση του
οργανισμού παρεμβάσεώς της να αυξήσει κατά 500000
τόνους την ποσότητα που τέθηκε σε διαρκή διαγωνισμό για
εξαγωγή · ότι πρέπει να ανέλθει σε 3 500 000 τόνους η συνο
λική ποσότητα του μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου που
τέθηκε σε διαρκή διαγωνισμό για εξαγωγή και έχει στη

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1198/93 αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :
«ΑρSρο 2

1 . O διαγωνισμός αφορά μέγιστη ποσότητα 3 500 000
τόνων μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου για εξαγωγή προς
όλες τις τρίτες χώρες. H διεκπεραίωση των τελωνειακών
διατυπώσεων για την εξαγωγή πρέπει να πραγματοποιη
θεί κατά τη διάρκεια περιόδου από την 1η Ιουλίου έως
τις 30 Νοεμβρίου 1993.

2. Στο παράρτημα I αναφέρονται οι περιοχές στις
οποίες είναι αποθηκευμένοι οι 3 500 000 τόνοι μαλακού
αρτοποιήσιμου σίτου.»
ΑρSρο 2

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1198/93 αντι
καθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

διάθεσή του o γαλλικός οργανισμός παρεμβάσεως ·

ότι, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που
έχουν τεθεί σε διαγωνισμό, θεωρείται αναγκαίο να γίνουν
τροποποιήσεις στον πίνακα των περιοχών και των ποσοτή
των που έχουν αποθεματοποιηθεί · ότι πρέπει, συνεπώς, να

ΑρSρο 3
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 1993.
Γιa την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ
(2) ΈΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181
196
191
122
213

της
της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
5. 8. 1993, σ. 22.
31 . 7. 1993, σ. 76.
18. 5. 1993, σ. 23.
24. 8. 1993, α 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

(σε τόνους)
Τόπος αποθεματοποιήσεως
Amiens
Bordeaux

Ποσότητα
203 000
55 000

Clermont-Ferrand

10000

Châlons-sur-Marne

534 000

Dijon

86 000

Lille

387 000

Lyon
Nancy

18 000
70000

Nantes

105 (XX)

Orléans

890 000

Paris

265 000

Poitiers

355 (XX)

Rennes

95 000

Rouen

378 (XX)

Toulouse

49 000»

Αριθ. L 228/33
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Αριθ. L 228/34

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2484/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Σεπτεμβρίου 1993

περί καθορισμού της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τη μελάσα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογι
σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς την 7η Σεπτεμ

Κοινότητας,

βρίου

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1548/93 Q, και ιδίως το άρθρο

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

16 παράγραφος 8,

Άρ9ρο 1

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας :

ότι η εισφορά που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή της
μελάσας έχει καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1 693/93 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2354/93 (5) ■

1 . H εισφορά κατά την εισαγωγή που αναφέρεται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 καθορίζεται, για τις μελάσες έστω και αποχρωματι
σμένες (κωδικοί ΣΟ 1703 10 00 και 1703 90 00) σε 0,54 Ecu
ανά 100 χιλιόγραμμα.

2. Δεν« εφαρμόζονται δασμοί κατά την εισαγωγή προϊό
ντων καταγωγής των υπερπόντιων χωρών και εδαφών
σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK.

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που

αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1693/93 στα
στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση
της εισφοράς που ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 1
του παρόντος κανονισμού·

ΑρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Σεπτεμβρίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μερη του και. ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 8 Σεπτεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
(3)
C)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αρι9.

L
L
L
L
L

177
154
387
159
216

της
της
της
της
της

1 . 7. 1981 , σ. 4.
25. 6. 1993, σ. 10.
31 . 12. 1992, σ. 1 .
1 . 7. 1993, σ. 36.
26. 8. 1993, σ. 9.

9. 9. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 228/35

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2485/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Σεπτεμβρίου 1993

περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή ορισμένων ποικιλιών
δαμασκηνών καταγωγής Ουγγαρίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 638/93 (2), και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας :

ημέρες· ότι επομένως πληρούνται οι όροι για την κατάρ
γηση της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή ορισμέ
νων ποικιλιών δαμασκήνων καταγωγής Ουγγαρίας που
προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2388/93 καταργείται.

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2388/93 της Επιτροπής (3)
καθιέρωσε εξισωτική εισφορά κατά την εισαγωγή ορισμέ
νων ποικιλιών δαμασκήνων καταγωγής Ουγγαρίας·
ότι, για τις εν λόγω ποικιλίες δαμασκήνων καταγωγής
Ουγγαρίας, δεν υπήρχαν τιμές για έξι συνεχείς εργάσιμες

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Σεπτεμβρίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5 . 1972, σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 69 της 20. 3. 1993, σ. 7.
(3) ΕΕ αριθ. L 218 της 28. 8. 1993, σ. 39.
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Αριθ. L 228/36

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2486/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Σεπτεμβρίου 1993

περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης
για τη 15η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1144/93
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1548/93 (2), και ιδίως το άρ
θρο 19 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β),

κής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημο
κρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο)·
ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες κατα
στάσεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιο
ριστικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 · ότι πρέπει, συνεπώς να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Ζάχαρης

Εκτιμώντας:
ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1144/93 της
Επιτροπής της 10ης Μαΐου 1993 περί διαρκούς δημοπρασίας
για τον καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστροφών
κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3) διοργανώνονται
τμηματικές δημοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης
αυτής ·

ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1144/93, καθορίζεται ένα μέγιστο
ποσό επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για
την εν λόγω τμηματική δημοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη,
ιδίως η κατάσταση και η προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς
της ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά·

ότι, μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπι
σθούν για τη 15η τμηματική δημοπρασία οι διατάξεις που

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

1 . Για τη 15η τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης
που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1 144/93, το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή καθορίζεται σε 41,407 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα.
2. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπον
διακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυρο
βούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση των
όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
990/93 .

ΆρSρο 2

αναφέρονται στο άρθρο 1 ·

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβουλίου
(4) έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαί

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Σεπτεμβρίου
1993 .

ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 8 Σεπτεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
P)
C)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177
154
116
102

της
της
της
της

1 . 7. 1981, σ. 4.
25. 6. 1993, σ. 10.
12. 5. 1993, σ. 5.
28. 4. 1993, σ. 14.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

9. 9. 93

Αριθ. L 228/37

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2487/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Σεπτεμβρίου 1993

για την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για τη μεταπώληση στην εσωτερική αγορά 200000
τόνων αρτοποιήσιμης σίκαλης που κατέχονται από το γερμανικό οργανισμό παρεμβάσεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

Άρθρο 2

1 . Ως προθεσμία υποβολής των προσφορών για την
πρώτη μερική δημοπρασία ορίζεται η 14 Σεπτεμβρίου 1993.

2.

H προθεσμία υποβολής για την τελευταία μερική δημο

πρασία λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 1993.

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 (2), και ιδίως το άρθρο 5,

οργανισμό παρεμβάσεως :

Εκτιμώντας:

BALM,
Adickesallee 40,

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93 της Επιτροπής (3)
καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους πωλήσεως των
σιτηρών που κατέχονται από τους οργανισμούς παρεμβά

τέλεφαξ : 1564793-795.

3.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο γερμανικό

Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung
D-6000 Frankfurt am Main ·

Άρθρο 3

σεως ·

ότι, με τη σημερινή κατάσταση της αγοράς, είναι σκόπιμο
να αρχίσει διαρκής δημοπρασία για τη μεταπώληση στην
εσωτερική αγορά 200 000 τόνων αρτοποιήσιμης σίκαλης που
κατέχονται από το γερμανικό οργανισμό παρεμβάσεως και
να αυξηθεί η ελάχιστη τιμή μεταπώλησης στο επίπεδο της
ενδεικτικής τιμής·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Σιτηρών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
O γερμανικός οργανισμός παρεμβάσεως προβαίνει, με τους
όρους που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2131/93, σε διαρκή δημοπρασία για τη μεταπώληση στην
εσωτερική αγορά 200 000 τόνων αρτοποιήσιμης σίκαλης που
κατέχονται από αυτόν.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93, η προσφορά που γίνεται
αποδεκτή δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να είναι κατώ
τερη των 128,32 Ecu ανά τόνο, τιμή που προσαυξάνεται με
τις μηνιαίες προσαυξήσεις που καθορίζονται για την παρέμ

βαση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1542/93 της
Επιτροπής (4).

Άρθρο 4

O γερμανικός οργανισμός παρεμβάσεως ανακοινώνει στην
Επιτροπή το αργότερο την Τρίτη της εβδομάδας που
ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των
προσφορών, την ποσότητα και τις μέσες τιμές των διαφό
ρων παρτίδων που πωλήθηκαν.
Άρθρο 5

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, α 21.
O ΕΕ αριθ. L 196 της 5. 8. 1993, σ. 22.
(3) ΕΕ αριθ. L 191 της 31 . 7. 1993, σ. 76.

(4) ΕΕ αριθ. L 154 της 25. 6. 1993, σ. 3.
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Αριθ. L 228/38

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2488/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Σεπτεμβρίου 1993
περί εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3391 /92 του Συμβουλίου της
23ης Νοεμβρίου 1992 για το άνοιγμα κοινοτικής δασμολογι
κής ποσοστώσεως για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201 και 0202, καθώς και για
τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0206 1095
και 0206 2991 ( 1993)0, και ιδίως το άρθρο 2,

ρισε σε 10 000 τόνους την ποσότητα βοείων κρεάτων
υψηλής ποιότητας, νωπών, διατηρημένων με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένων, καταγωγής και προελεύσεως Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής και Καναδά, που μπορούν να εισα
χθούν με ειδικούς όρους για το 1993 ·
ότι θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τα πιστοποιητικά που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό δύνανται να
χρησιμοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος τους, με την
επιφύλαξη των υπαρχόντων καθεστώτων σε κτηνιατρικά
θέματα,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3633X92 της Επιτροπής της

ΑρSρο 1

16ης Δεκεμβρίου 1992 περί θεσπίσεως των λεπτομερειών
εφαρμογής των καθεστώτων εισαγωγής που προβλέπονται
από τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3391 /92
και (ΕΟΚ) αριθ. 3393/92 στον τομέα του βοείου κρέατος (2)
αναφέρε^ στο άρθρο 7, ότι οι αιτήσεις και η παράδοση των

1 . Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατί
θεται από την 1η έως τις 5 Σεπτεμβρίου 1993 για τα βόεια
κρέατα υψηλής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
ή κατεψυγμένα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παρά
γραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3633/92
ικανοποιείται εξ ολοκλήρου.

πιστοποιητικών εισαγωγής των κρεάτων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) γίνονται σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 15 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 της Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου
1980 περί των ειδικών τρόπων εφαρμογής του καθεστώτος
των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα
του βοείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2292/93 (4) ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3633/92 που αναφέρθηκε
παραπάνω, στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ), καθό

2.· Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά μπορούν να κατατε
θούν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2377/80, τις πέντε πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου 1993 για
6 408 τόνους.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Σεπτεμβρίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 8 Σεπτεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

346
368
241
206

της
της
της
της

27.
17.
13.
18.

11 . 1992, σ. 1 .
12. 1992, σ. 27.
9. 1980, σ. 5.
8. 1993, σ. 3.
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Αριθ. L 228/39

II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Αυγούστου 1993
για την προσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται από την 1η Αυγού
στου 1992 στις αποδοχές των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι τοποθετη
μένοι σε τρίτη χώρα
(93/486/Eυρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τικό συντελεστή και την αντίστοιχη τιμή συναλλάγματος,
αποδεικνύεται, για ορισμένες τρίτες χώρες ανώτερη' του 5 %
μετά τον τελευταίο καθορισμό,

τη συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως καθορίστηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (') και
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ,
Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 3761 /92 (2), και ιδίως το άρθρο 13
δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος X,
Εκτιμώντας :

ότι με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 1419/93
του Συμβουλίου (3) καθορίστηκαν, κατ' εφαρμογή του
άρθρου 13 πρώτο εδάφιο του παραρτήματος X του κανονι
σμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι διορθωτικοί συντελεστές
που εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 1992 στις καταβαλλόμε
νες αποδοχές, στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας, στους
υπαλλήλους που είναι τοποθετημένοι σε τρίτες χώρες -

ότι πρέπει να προσαρμοστούν από 1ης Αυγούστου 1992
ορισμένοι διορθωτικοί συντελεστές καθόσον, με βάση τα
στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Επιτροπή,
η μεταβολή του κόστους ζωής, όπως μετριέται με το διορθω

(') ΕΕ αριθ. L 56 της 4. 3. 1968, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 383 της 29. 12. 1992, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 140 της 11 . 6. 1993, σ. 1 .

ΑρSρο μόνο

Από 1ης Αυγούστου 1992 οι διορθωτικοί συντελεστές που
εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων που είναι
τοποθετημένοι σε τρίτες χώρες και οι οποίες καταβάλλονται
στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας προσαρμόζονται
σύμφωνα με το παράρτημα.
Οι τιμές συναλλάγματος για την καταβολή αυτών των
αποδοχών είναι οι τιμές που χρησιμοποιούνται για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων κατά το μήνα που προηγείται της ημερομηνίας από
την οποία παράγει αποτελέσματα η παρούσα απόφαση.
Βρυξέλλες 4 Αυγούστου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Aριθ. L 228/40

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τόπος υπηρεσίας

Αγγόλα
Βραζιλία
Γουινέα Μπισάου

Διορθωτικοί συντελεστές που ισχύουν
από 1ης Αυγούστου 1992

995,3400000
64,1800000
76,9300000

Λίβανος
Νιγηρία
Περού
Σομαλία

19,2900000
34,3100000
121,4400000
126,7000000

Σουδάν

29,4000000

Σουαζιλάνδη
Γιουγκοσλαβία
Ζαΐρ

55,2800000
34,7000000
16,7600000

Ζάμπια

67,1500000
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Αριθ. L 228/41

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Αυγούστου 1993

για την προσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται από την 1η Σεπτεμ

βρίου 1992 στις αποδοχές των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι τοποθετη
μένοι σε τρίτη χώρα
(93/487/Eυρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως καθορίστηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (') και
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ,
Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 3761 /92 (2), και ιδίως το άρθρο 13
δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος X,

Εκτιμώντας :
ότι με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 1419/93
του Συμβουλίου (3) καθορίστηκαν, κατ' εφαρμογή του
άρθρου 13 πρώτο εδάφιο του παραρτήματος X του κανονι
σμού υπηρεσιακής κατάστασης οι διορθωτικοί συντελεστές
που εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 1992 στις καταβαλλόμε
νες αποδοχές στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας στους
υπαλλήλους που είναι τοποθετημένοι σε τρίτες χώρες
ότι κατά τους τελευταίους μήνες η Επιτροπή προέβη σε
διάφορες προσαρμογές αυτών των διορθωτικών συντελε
στών (4), σύμφωνα με το άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο του
παραρτήματος X του κανονισμού υπηρεσιακής κατά
στασης·

ότι πρέπει να προσαρμοστούν από 1ης Σεπτεμβρίου 1992
ορισμένοι διορθωτικοί συντελεστές καθόσον, με βάση τα
στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή,

(')
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

56 της 4. 3. 1968, σ. 1 .
383 της 29. 12. 1992, σ. 1 .
140 της 11 . 6. 1993, σ. 1 .
131 της 28. 5. 1993, σσ. 53-62.

η μεταβολή του κόστους ζωής όπως μετριέται με το διορθω
τικό συντελεστή και την αντίστοιχη τιμή συναλλάγματος
αποδεικνύεται, για ορισμένες τρίτες χώρες ανώτερη του 5 °/ο
μετά τον τελευταίο καθορισμό ή προσαρμογή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

ΆρSρο μόνο

Από 1ης Σεπτεμβρίου 1992 οι διορθωτικοί συντελεστές που
εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων που είναι
τοποθετημένοι σε τρίτες χώρες και οι οποίες καταβάλλονται
στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας προσαρμόζονται
σύμφωνα με το παράρτημα.
Οι τιμές συναλλάγματος για την καταβολή αυτών των
αποδοχών είναι οι τιμές που χρησιμοποιούνται για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων κατά το μήνα που προηγείται της ημερομηνίας από
την οποία παράγει αποτελέσματα η παρούσα απόφαση.
Βρυξέλλες 4 Αυγούστου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 228/42

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τόπος υπηρεσίας

Αγγόλα
Βραζιλία
Βουλγαρία
Κολομβία
Αίβανος

Διορθωτικοί συντελεστές που ισχύουν
από 1ης Σεπτεμβρίου 1992

1 047,6000000
56,1300000
30,6900000
45,2600000
16,4600000

Μαλάουι

49,7300000

Ουγκάντα
Περού

42,8500000
120,3700000

Πολωνία

71,9400000

Ρουμανία
Σιέρα Λεόνε
Σομαλία
Σουρινάμ
Βιετνάμ
Γιουγκοσλαβία
Ζαΐρ
Ζάμπια
Ζιμπάμπουε

24,8600000
64,2900000
133,2600000
196,5000000
29,1200000
263,4800000
10,0900000
60,1200000
51,5600000

9. 9. 93

Αριθ. L 228/43

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

9. 9. 93

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Αυγούστου 1993

για την προσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται από την 1η Οκτω
βρίου 1992 στις αποδοχές των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι τοποθετη
μένοι σε τρίτη χώρα
(93/488/Eυρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως καθορίστηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (') και
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ,
Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 3761 /92 (2), και ιδίως το άρθρο 13
δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος X,
Εκτιμώντας :

ότι με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 1419/93
του Συμβουλίου (3) καθορίστηκαν, κατ' εφαρμογή του
άρθρου 13 πρώτο εδάφιο του παραρτήματος X του κανονι
σμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι διορθωτικοί συντελεστές
που εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 1992 στις καταβαλλόμε
νες αποδοχές, στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας, στους
υπαλλήλους που είναι τοποθετημένοι σε τρίτες χώρες,
ότι κατά τους τελευταίους μήνες η Επιτροπή προέβη σε
διάφορες προσαρμογές αυτών των διορθωτικών συντελε
στών (4), σύμφωνα με το άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο του
παραρτήματος X του κανονισμού υπηρεσιακής κατά
στασης ·

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Αρθρο μόνο

Από 1ης Οκτωβρίου 1992 οι διορθωτικοί συντελεστές που
εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων που είναι
τοποθετημένοι σε τρίτες χώρες και οι οποίες καταβάλλονται
στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας, προσαρμόζονται
σύμφωνα με το παράρτημα.
Οι τιμές συναλλάγματος για την καταβολή αυτών των
αποδοχών είναι οι τιμές που χρησιμοποιούνται για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινο

τήτων κατά το μήνα που προηγείται της ημερομηνίας από
την οποία παράγει αποτελέσματα η παρούσα απόφαση.
Βρυξελλες, 4 Αυγούστου 1993.

Για την Επιτροπή

ότι πρέπει να προσαρμοστούν από 1ης Οκτωβρίου 1992
ορισμένοι διορθωτικοί συντελεστές, καθόσον, με βάση τα
στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή,

(')
(2)
(3)
(4)

η μεταβολή του κόστους ζωής, όπως μετριεται με το διορθω
τικό συντελεστή και την αντίστοιχη τιμή συναλλάγματος,
αποδεικνύεται, για ορισμένες τρίτες χώρες, ανώτερη του 5 %
μετά τον τελευταίο καθορισμό ή προσαρμογή,

L
L
L
L

56 της 4. 3. 1968, σ. 1 .
383 της 29. 12. 1992, σ. 1 .
140 της 11 . 6. 1993, σ. 1 .
131 της 28. 5. 1993, σα 53-62.

René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 228/44

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τόπος υπηρεσίας

Αγγόλα
Αργεντινή
Βραζιλία

Διορθωτικοί συντελεστές που ισχύουν
από 1ης Οκτωβρίου 1992

1 198,0600000
93,1200000
50,4700000

Αιθιοπία

85,2200000

Γουινέα Μπισάου

60,2400000

Ουγγαρία

56,1300000

Λεσότο

56,5200000

Αίβανος
Νιγηρία
Περού

14,0100000
37,0200000
119,3100000

Πολωνία

73,8900000

Σομαλία

149,9300000

Σουδάν

30,0100000

Τανζανία
Ουρουγουάη
Βενεζουέλα
Γιουγκοσλαβία
Ζαΐρ
Ζάμπια

40,6600000
73,9000000
44,6200000
460,1500000
90,5100000
61,4500000

9. 9. 93

Αριθ. L 228/45

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

9. 9. 93

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Αυγούστου 1993

για την προσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται από την 1η Νοεμβρίου
1992 στις αποδοχές των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι τοποθετημένοι
σε τρίτη χώρα
(93/489/Eυρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως καθορίστηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (') και
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ,
Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 3761/92 (2), και ιδίως το άρθρο 13
δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος X,
Εκτιμώντας:
ότι με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 1419/93
του Συμβουλίου (3) καθορίστηκαν, κατ' εφαρμογή του
άρθρου 13 πρώτο εδάφιο του παραρτήματος X του κανονι
σμού υπηρεσιακής κατάστασης οι διορθωτικοί συντελεστές
που εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 1992 στις καταβαλλόμε
νες αποδοχές στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας στους
υπαλλήλους που είναι τοποθετημένοι σε τρίτες χώρες
ότι κατά τους τελευταίους μήνες η Επιτροπή προέβη σε
διάφορες προσαρμογές αυτών των διορθωτικών συντελε
στών (4), σύμφωνα με το άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο του
παραρτήματος X του κανονισμού υπηρεσιακής κατά
στασης ·

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αρι9.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

ΆρSρο μόνο

Από 1ης Νοεμβρίου 1992 οι διορθωτικοί συντελεστές που
εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων που είναι
τοποθετημένοι σε τρίτες χώρες και οι οποίες καταβάλλονται
στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας προσαρμόζονται
σύμφωνα με το παράρτημα.
Οι τιμές συναλλάγματος για την καταβολή αυτών των
αποδοχών είναι οι τιμές που χρησιμοποιούνται για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων κατά το μήνα που προηγείται της ημερομηνίας από
την οποία παράγει αποτελέσματα η παρούσα απόφαση.
Βρυξέλλες 4 Αυγούστου 1993.
Για την Επιτροπή

ότι πρέπει να προσαρμοστούν από 1ης Νοεμβρίου 1992
ορισμένοι διορθωτικοί συντελεστές καθόσον, με βάση τα
στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή,

(')
0
(3)
(4)

η μεταβολή του κόστους ζωής όπως μετριέται με το διορθω
τικό συντελεστή και την αντίστοιχη τιμή συναλλάγματος,
αποδεικνύεται, για ορισμένες τρίτες χώρες ανώτερη του 5 %
μετά τον τελευταίο καθορισμό ή προσαρμογή,

L
L
L
L

56 της 4. 3. 1968, σ. 1 .
383 της 29. 12. 1992, σ. 1 .
140 της 11 . 6. 1993, σ. 1 .
131 της 28. 5. 1993, σσ. 53-62.

René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 228/46

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τόπος υπηρεσίας

Αγγόλα
Βραζιλία
Βουλγαρία

Διορθωτικοί συντελεστές που ισχύουν
από 1ης Νοεμβρίου 1992

478,9300000
49,5800000
32,6100000

Κόστα Ρίκα

55,3500000

Φίτζι
Αϊτή
Αίβανος
Μαυριτανία
Περού
Ρουμανία
Σιέρα Αεόνε
Σομαλία

60,6900000
54,5300000
14,8800000
103,8900000
116,1900000
23,3000000
68,6500000
169,0900000

Σουδάν

34,8900000

Σουρινάμ '

199,5000000

Τουρκία
Γιουγκοσλαβία
Ζαΐρ
Ζάμπια

54,4500000
624,3600000
67,8100000
65,4200000
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Αριθ. L 228/47

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

9. 9. 93

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Αυγούστου 1993

για την προσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται από την 1η Δεκεμ
βρίου 1992 στις αποδοχές των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι τοποθετη
μένοι σε τρίτη χώρα

(93/490/Eυρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως καθορίστηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68(0 και
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ,
Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 3761 /92 (2), και ιδίως το άρθρο 13
δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος X,
Εκτιμώντας:

ότι με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 1419/93
του Συμβουλίου (3) καθορίστηκαν, κατ' εφαρμογή του
άρθρου 13 πρώτο εδάφιο του παραρτήματος X του κανονι
σμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι διορθωτικοί συντελεστές
που εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 1992 στις καταβαλλόμε
νες αποδοχές, στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας στους
υπαλλήλους που είναι τοποθετημένοι σε τρίτες χώρες,
ότι κατά τους τελευταίους μήνες η Επιτροπή προέβη σε
διάφορες προσαρμογές αυτών των διορθωτικών συντελε
στών (4), σύμφωνα με το άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο του
παραρτήματος X του κανονισμού υπηρεσιακής κατά
στασης ·

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

ΆρSρο μόνο

Από 1ης Δεκεμβρίου 1992 οι διορθωτικοί συντελεστές που
εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων που είναι
τοποθετημένοι σε τρίτες χώρες και οι οποίες καταβάλλονται
στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας προσαρμόζονται
σύμφωνα με το παράρτημα.

Οι τιμές συναλλάγματος για την καταβολή αυτών των
αποδοχών είναι οι τιμές που χρησιμοποιούνται για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων κατά το μήνα που προηγείται της ημερομηνίας από
την οποία παράγει αποτελέσματα η παρούσα απόφαση.
Βρυξέλλες 4 Αυγούστου 1993.
Για την Επιτροπή

ότι πρέπει να προσαρμοστούν από 1ης Νοεμβρίου 1992
ορισμένοι διορθωτικοί συντελεστές καθόσον, με βάση τα
στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή,

(')
(2)
(3)
(4)

η μεταβολή του κόστους ζωής όπως μετριέται με το διορθω
τικό συντελεστή και την αντίστοιχη τιμή συναλλάγματος
αποδεικνύεται, για ορισμένες τρίτες χώρες ανώτερη του 5 %
μετά τον τελευταίο καθορισμό ή προσαρμογή,

L
L
L
L

56 της 4. 3. 1968, σ. 1 .
383 της 29. 12. 1992, σ. 1 .
140 της 11 . 6. 1993, σ. 1 .
131 της 28. 5. 1993, σσ. 53-62.

René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 228/48

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τόπος υπηρεσίας

Αλγερία
Αγγόλα
Βραζιλία
Κολομβία

Διορθωτικοί συντελεστές που ισχύουν
από 1ης Δεκεμβρίου 1992

87,7400000
626, 1000000
42,8600000
47,7500000

Γουινέα Μπισάου

62,4800000

Ινδία

36,9100000

Λίβανος
Μοζαμβίκη
Νιγηρία
Περού
Ρουμανία
Σομαλία
Σουδάν

Ουρουγουάη
Γιουγκοσλαβία
Ζαΐρ
Ζάμπια
Ζιμπάμπουε

23,0200000
39,7700000
41,0100000
121,0500000
27,3300000
203,4000000
34,3700000

80,9400000
902,9000000
82,8400000
65,7900000
54,4000000

9. 9. 93

