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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 831/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Αυγούστου 2011
για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ανθρακικού βαρίου καταγωγής Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το
άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009
tium GmbH & Co. KG («αιτών»), μόνο παραγωγό ανθρακι
κού βαρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αντιπροσωπεύει το
100 % της συνολικής παραγωγής ανθρακικού βαρίου της
Ένωσης. Η αίτηση βασίστηκε στους λόγους ότι η λήξη της
ισχύος των μέτρων θα οδηγούσε ενδεχομένως στη συνέχιση
του ντάμπινγκ και στη συνέχιση της ζημίας για τον κλάδο
παραγωγής της Ένωσης.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβου
λίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγω
γών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη
μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («βασικός κανονισμός»), και
ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 11 παράγραφοι 2, 5
και 6,

(4)

Έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(«Επιτροπή»), έπειτα από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επι
τροπή,

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε, έπειτα από διαβούλευση με
τη συμβουλευτική επιτροπή, ότι υπάρχουν επαρκή αποδει
κτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη επανεξέτασης
λόγω της λήξης της ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το
άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, δημοσί
ευσε ανακοίνωση για την έναρξη της εν λόγω επανεξέτασης
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4) («ανα
κοίνωση έναρξης της διαδικασίας»).

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

3. Έρευνα

1. Ισχύοντα μέτρα

3.1. Περίοδος έρευνας επανεξέτασης και υπό εξέταση
περίοδος

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1175/2005 (2) το Συμβούλιο
επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές
ανθρακικού βαρίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας («ΛΔΚ»). O συντελεστής του οριστικού ειδικού δασμού
κυμάνθηκε από 6,3 ευρώ έως 56,4 ευρώ ανά τόνο.
2. Αίτηση επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος
των μέτρων

(2)

(3)

Μετά τη δημοσίευση, τον Μάρτιο του 2010, ανακοίνωσης
για την επικείμενη λήξη της ισχύος των μέτρων αντιντάμ
πινγκ επί των εισαγωγών ανθρακικού βαρίου καταγωγής
ΛΔΚ (3), η Επιτροπή έλαβε στις 19 Απριλίου 2010 αίτηση
επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων, σύμ
φωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονι
σμού.
Η αίτηση επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των
μέτρων υποβλήθηκε από τη Solvay & CPC Barium Stron

(1) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.
(2) ΕΕ L 189 της 21.7.2005, σ. 15.
(3) ΕΕ C 78 της 27.3.2010, σ. 4.

(5)

Η διερεύνηση της πιθανότητας να συνεχιστεί ή να επαναλη
φθεί η πρακτική ντάμπινγκ και η ζημία κάλυπτε την περίοδο
από 1 Ιουλίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2010 («περίοδος
έρευνας επανεξέτασης» ή «ΠΕΕ»).

(6)

Η εξέταση των τάσεων σχετικά με την εκτίμηση της πιθανό
τητας να συνεχιστεί η ζημία κάλυψε την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 2007 έως το τέλος της ΠΕΕ («υπό εξέταση
περίοδος»).

3.2. Μέρη που αφορά η έρευνα
(7)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα για την έναρξη της επανε
ξέτασης τον αιτούντα, τους παραγωγούς-εξαγωγείς στη ΛΔΚ,
τους εισαγωγείς/εμπόρους, τους χρήστες στην Ένωση που
ήταν γνωστό ότι ενδιαφέρονται και τις οργανώσεις τους,
τους παραγωγούς στην ανάλογη χώρα, καθώς επίσης και
τις αρχές της ΛΔΚ.

(4) ΕΕ C 192 της 16.7.2010, σ. 4.
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(8)

(9)

(10)

(11)
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— Solvay Vishnu Barium Private Limited, Hyderabad
δ) Εισαγωγείς
— Norkem Limited, Knutsford, Ηνωμένο Βασίλειο

Λόγω του προφανώς μεγάλου αριθμού των κινέζων παραγω
γών-εξαγωγέων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, στην ανα
κοίνωση για την έναρξη διαδικασίας εξετάσθηκε το ενδεχό
μενο εφαρμογής δειγματοληψίας για τον προσδιορισμό του
ντάμπινγκ και της πιθανότητας συνέχισης της πρακτικής
ντάμπινγκ, σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονι
σμού.

Η Επιτροπή έλαβε απαντήσεις μόνο από τρεις εταιρείες ή
ομίλους εταιρειών της ΛΔΚ και, ως εκ τούτου, αποφασίστηκε
ότι η δειγματοληψία δεν ήταν απαραίτητη όσον αφορά τους
κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς.

(12)

Η Επιτροπή έστειλε ερωτηματολόγια σε όλα τα γνωστά ως
ενδιαφερόμενα μέρη και σε όλους όσοι ζήτησαν ερωτηματο
λόγιο εντός της προθεσμίας που είχε καθορισθεί στην ανα
κοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας.

(13)

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο ελήφθησαν από τον
αιτούντα και τη συνδεδεμένη μ’ αυτόν επιχείρηση, εννέα
χρήστες, τέσσερις εισαγωγείς, δύο παραγωγούς-εξαγωγείς
στη ΛΔΚ και δύο παραγωγούς σε πιθανές ανάλογες χώρες.
Ένας από τους κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς που ανταπο
κρίθηκαν στη δειγματοληψία αποφάσισε να μην συνεργαστεί
περαιτέρω στη διαδικασία.

(14)

γ) Παραγωγός στην ανάλογη χώρα (Ινδία)

Η Επιτροπή έδωσε, επίσης, στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνα
τότητα να εκθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητή
σουν ακρόαση εντός της προθεσμίας που προβλεπόταν στην
ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας. Σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία υπέβαλαν σχετική αίτηση
και απέδειξαν ότι είχαν ιδιαίτερους λόγους να ακουσθούν,
δόθηκε η δυνατότητα ακρόασης.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει αν η δειγματο
ληψία θα ήταν απαραίτητη και, αν ναι, να επιλέξει δείγμα,
όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς κλήθηκαν να αναγγελθούν
στην Επιτροπή και να προσκομίσουν βασικά στοιχεία σχετικά
με τις δραστηριότητές τους, όσον αφορά το υπό εξέταση
προϊόν, κατά την περίοδο από 1 Ιουλίου 2009 έως
30 Ιουνίου 2010, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση
έναρξης της διαδικασίας.

Η Επιτροπή ζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες
που έκρινε απαραίτητες για τον προσδιορισμό της πιθανότη
τας να συνεχιστεί το ντάμπινγκ και η ζημία, καθώς και για
τον προσδιορισμό του συμφέροντος της Ένωσης. Πραγματο
ποιήθηκαν επισκέψεις επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις των
ακόλουθων εταιρειών:

— L’Aprochimide Srl, Muggio, Ιταλία
ε) Χρήστες
— Technische Glasswerke Ilmenau GmbH, Ilmenau,
Γερμανία
Β. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ
1. Υπό εξέταση προϊόν
(15)

Το υπό εξέταση προϊόν είναι το ίδιο με εκείνο της αρχικής
έρευνας και ορίζεται ως εξής: ανθρακικό βάριο με περιεκτι
κότητα σε στρόντιο μεγαλύτερη από 0,07 %, κατά βάρος,
και περιεκτικότητα σε θείο μεγαλύτερη από 0,0015 %, κατά
βάρος, είτε σε σκόνη είτε σε πιεσμένη κοκκώδη ή πυρωμένη
μορφή, καταγωγής ΛΔΚ, που επί του παρόντος κατατάσσεται
στον κωδικό ΣΟ ex 2836 60 00.

(16)

Το ανθρακικό βάριο χρησιμοποιείται κυρίως στην πλινθοκε
ραμοποιία, στην κεραμοποιία και στην παραγωγή φερρίτη.
Στο παρελθόν χρησιμοποιούταν για την παραγωγή καθοδι
κών λυχνιών για τηλεοπτικούς δέκτες (CRT), αλλά η εφαρ
μογή αυτή σταμάτησε στην Ένωση λόγω της αντικατάστασής
τους από τις οθόνες LCD και τις οθόνες plasma.
2. Ομοειδές προϊόν

(17)

Όπως και κατά την αρχική έρευνα, με την παρούσα έρευνα
διαπιστώθηκε ότι το ανθρακικό βάριο που παράγεται στη
ΛΔΚ και εξάγεται στην Ένωση, καθώς και το ανθρακικό
βάριο που παράγεται και πωλείται στην εγχώρια αγορά της
ανάλογης χώρας (Ινδία) και εκείνο που παράγεται και πωλεί
ται στην Ένωση από τον αιτούντα, παρουσιάζουν τα ίδια
βασικά φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά και προορίζονται
για τις ίδιες βασικές χρήσεις.

(18)

Ως εκ τούτου, αυτά τα προϊόντα θεωρούνται ομοειδή προϊ
όντα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του
βασικού κανονισμού.
Γ. ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

α) Αιτών
(19)

— Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co.
KG, Hannover και η συνδεδεμένη μ’ αυτόν εταιρεία
Solvay Bario e Derivati SpA, Massa

— Guizhou Red Star Developing Import & Export
Co., Ltd, επαρχία Guizhou

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού
κανονισμού, εξετάστηκε κατά πόσον η λήξη της ισχύος
των υφιστάμενων μέτρων θα οδηγούσε σε συνέχιση της πρα
κτικής ντάμπινγκ.
1. Γενικά

β) Παραγωγοί-εξαγωγείς στη ΛΔΚ
— Zaozhuang Yongli Chemical Co., Ltd, επαρχία
Shangdong

19.8.2011

(20)

Από τους δεκαέξι γνωστούς κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς
με τους οποίους η Επιτροπή ήλθε σε επαφή κατά την έναρξη
της επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων,
τρεις ανταποκρίθηκαν στη δειγματοληψία, αλλά μόνο δύο
συνεργάστηκαν πλήρως με την Επιτροπή απαντώντας σε πλή
ρες ερωτηματολόγιο.

19.8.2011
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στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, η κανονική αξία καθο
ρίστηκε με βάση τις πληροφορίες που ελήφθησαν από τον
συνεργασθέντα παραγωγό στην ανάλογη χώρα.

2. Ανάλογη χώρα
(21)

(22)

(23)

Δεδομένου ότι η ΛΔΚ είναι χώρα με μεταβατική οικονομία
και σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του
βασικού κανονισμού, η κανονική αξία για τους παραγωγούςεξαγωγείς στους οποίους δεν αναγνωρίστηκε καθεστώς οικο
νομίας της αγοράς («ΚΟΑ») πρέπει να καθορίζεται με βάση
την τιμή ή την κατασκευασμένη αξία σε κατάλληλη τρίτη
χώρα με οικονομία της αγοράς («ανάλογη χώρα»).

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκαν ως ανάλογη χώρα στην αρχική
έρευνα και προτάθηκαν στην παρούσα έρευνα για τον καθο
ρισμό της κανονικής αξίας. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαίο να
επαληθευθεί αν η εν λόγω χώρα εξακολουθούσε να είναι
κατάλληλη για την παρούσα επανεξέταση ενόψει της λήξης
της ισχύος των μέτρων. Εστάλησαν επιστολές σε όλους τους
γνωστούς παραγωγούς ανθρακικού βαρίου παγκοσμίως, ήτοι
στη Βραζιλία, στην Ινδία, στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ. Ελή
φθησαν δύο απαντήσεις, η μία από έναν παραγωγό στις
ΗΠΑ και η άλλη από έναν παραγωγό στην Ινδία.

(26)

Κατ’ αρχάς, εξακριβώθηκε κατά πόσον οι συνολικές εγχώριες
πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος σε ανεξάρτητους πελάτες
ήταν αντιπροσωπευτικές σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγρα
φος 2 του βασικού κανονισμού, δηλαδή αν αντιπροσώπευαν
τουλάχιστον το 5 % ή περισσότερο του συνολικού όγκου
πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος όταν εξάγεται στην
Ένωση. Οι εγχώριες πωλήσεις του συνεργασθέντα παραγω
γού της Ινδίας θεωρήθηκαν αρκετά αντιπροσωπευτικές κατά
τη διάρκεια της ΠΕΕ.

(27)

Κατόπιν, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον πρέπει να θεωρηθεί
ότι οι εγχώριες πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος πραγμα
τοποιήθηκαν στο πλαίσιο συνήθων εμπορικών πράξεων σύμ
φωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του βασικού κανονι
σμού. Για τον σκοπό αυτό καθορίστηκε, για το ομοειδές
προϊόν που πωλείται στην αγορά της Ινδίας, το ποσοστό
επικερδών εγχώριων πωλήσεων σε ανεξάρτητους πελάτες
κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Δεδομένου ότι δεν υπήρξαν επι
κερδείς πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος κατά τη διάρκεια
της ΠΕΕ, η κανονική αξία έπρεπε να κατασκευαστεί. Η κανο
νική αξία καθορίστηκε προσθέτοντας στο κόστος παραγωγής
του εν λόγω παραγωγού ένα εύλογο ποσό για τα ΕΠΓΔΕ
καθώς και ένα εύλογο περιθώριο κέρδους, σύμφωνα με το
άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο γ) του βασικού κανονι
σμού. Τα ΕΠΓΔΕ και το προστιθέμενο στο κόστος κατα
σκευής του ομοειδούς προϊόντος κέρδος που χρησιμοποι
ήθηκαν ήταν σύμφωνα με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν
στην αρχική έρευνα και ανήλθαν σε 10,6 % για τα ΕΠΓΔΕ
και 7,2 % για το κέρδος. Δεν παρασχέθηκαν πληροφορίες οι
οποίες να δείχνουν ότι τα εν λόγω ποσά δεν είναι εύλογα
ούτε ότι το επίπεδο κέρδους που χρησιμοποιήθηκε δεν υπερ
βαίνει το κέρδος που πραγματοποιούν υπό κανονικές συν
θήκες άλλοι εξαγωγείς ή παραγωγοί σε σχέση με τις πωλή
σεις προϊόντων της ίδιας γενικής κατηγορίας στην εγχώρια
αγορά της χώρας καταγωγής.

Έπειτα από προσεκτική ανάλυση κριτηρίων, όπως η συνολική
παραγωγή, ο αριθμός των παραγωγών, ο ανταγωνισμός στην
αγορά, οι συνολικές εισαγωγές, οι δασμοί αντιντάμπινγκ και
οι τελωνειακοί δασμοί τόσο στην αμερικανική όσο και στην
ινδική εγχώρια αγορά, αποφασίστηκε να επιλεγεί η Ινδία ως
ανάλογη χώρα. Η επιλογή της Ινδίας, σύμφωνα με το άρθρο
2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, θεωρήθηκε
καταλληλότερη από τις ΗΠΑ λόγω του μεγαλύτερου μεγέ
θους της αγοράς της, του μεγαλύτερου όγκου εισαγωγών
και του ισχυρότερου ανταγωνισμού που υπάρχει στην εσω
τερική αγορά της εν λόγω χώρας γι’ αυτό το προϊόν. Κανένα
από τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν διατύπωσε παρατηρήσεις ή
αντιρρήσεις επ’ αυτού. Ως εκ τούτου, η κανονική αξία για
τους παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους δεν αναγνωρί
στηκε ΚΟΑ βασίστηκε στα στοιχεία που υπέβαλε ο παραγω
γός από την Ινδία.

3. Ντάμπινγκ στις εισαγωγές που πραγματοποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ
3.1. Κανονική αξία
(24)

(25)

Για την εταιρεία στην οποία αναγνωρίστηκε ΚΟΑ στην
αρχική έρευνα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2
του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον
οι εγχώριες πωλήσεις του ανθρακικού βαρίου σε ανεξάρτη
τους πελάτες ήταν αντιπροσωπευτικές κατά την ΠΕΕ, δηλαδή
κατά πόσον ο συνολικός όγκος αυτών των πωλήσεων αντι
προσώπευε τουλάχιστον το 5 % των κινεζικών εξαγωγικών
πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση. Η έρευνα
έδειξε ότι οι εν λόγω πωλήσεις δεν ήταν αντιπροσωπευτικές
και, ως εκ τούτου, η κανονική αξία έπρεπε να κατασκευαστεί.
Η κανονική αξία που προέκυψε βασίστηκε στο συνολικό
κόστος κατασκευής συν τα έξοδα πώλησης και τα γενικά
και διοικητικά έξοδα (ΕΠΓΔΕ) της εταιρείας καθώς και το
κέρδος επί των εγχώριων πωλήσεων στις συνήθεις εμπορικές
πράξεις του ομοειδούς προϊόντος.

Για την εταιρεία στην οποία δεν αναγνωρίστηκε ΚΟΑ στην
αρχική έρευνα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7
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3.2. Τιμή εξαγωγής
(28)

Όλες οι εξαγωγικές πωλήσεις των συνεργασθέντων παραγω
γών-εξαγωγέων στην Ένωση πραγματοποιήθηκαν απευθείας
σε ανεξάρτητους πελάτες στην Ένωση και, συνεπώς, η τιμή
εξαγωγής καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος
8 του βασικού κανονισμού, με βάση την πράγματι πληρω
θείσα ή πληρωτέα τιμή.
3.3. Σύγκριση

(29)

Η σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξα
γωγής πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο τιμών εκ του εργοστα
σίου.

(30)

Για να εξασφαλιστεί ορθή σύγκριση μεταξύ της κανονικής
αξίας και της τιμής εξαγωγής, και σύμφωνα με το άρθρο 2
παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού, πραγματοποι
ήθηκαν οι δέουσες προσαρμογές για να ληφθούν υπόψη
ορισμένες διαφορές στη μεταφορά και στην ασφάλιση, οι
οποίες επηρέασαν τις τιμές και τη συγκρισιμότητα των τιμών.
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ρασμα ότι, δοθείσης της σημαντικής πλεονάζουσας παραγω
γικής ικανότητας στη ΛΔΚ και των πρακτικών ντάμπινγκ σε
διάφορες αγορές, αν τα μέτρα παύσουν να ισχύουν, πρό
σθετες ποσότητες θα κατευθυνθούν στην αγορά της Ένωσης.

3.4. Περιθώριο ντάμπινγκ
(31)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού
κανονισμού, το περιθώριο ντάμπινγκ καθορίστηκε βάσει
σύγκρισης της σταθμισμένης μέσης κανονικής αξίας με τις
σταθμισμένες μέσες τιμές εξαγωγής στο ίδιο επίπεδο εμπο
ρίου.

(32)

Για την εταιρεία στην οποία αναγνωρίστηκε ΚΟΑ στην
αρχική έρευνα, η σύγκριση αυτή έδειξε ότι η εταιρεία συνέ
χισε το ντάμπινγκ σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο.

(33)

Για την εταιρεία στην οποία δεν αναγνωρίστηκε ΚΟΑ στην
αρχική έρευνα, η σύγκριση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα
με το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισμού
κατέδειξε σημαντικό ντάμπινγκ. Η εταιρεία αυτή αντιπροσω
πεύει το 98 % των εξαγωγών που υπόκεινται στον δασμό
υπολοίπων εταιρειών, το δε υπόλοιπο 2 % των παραγωγώνεξαγωγέων που δεν συνεργάστηκαν στη διαδικασία δεν μπο
ρεί να επηρεάσει το διαπιστωθέν περιθώριο ντάμπινγκ. Επι
πλέον, λόγω της μη συνεργασίας τους, θεωρήθηκε ότι δεν
μπορούν να εφαρμόσουν πρακτική ντάμπινγκ σε επίπεδο
χαμηλότερο απ’ ό,τι η συνεργασθείσα εταιρεία.

(38)

Το γεγονός ότι, παρά την ύπαρξη μέτρων αντιντάμπινγκ στις
κινεζικές εισαγωγές, οι κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς κατόρ
θωσαν να εξαγάγουν στην Ένωση σημαντικές ποσότητες
κατά την ΠΕΕ (σε τιμή 251 ευρώ ανά τόνο κατά μέσο
όρο) και να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους στην
Ένωση καταδεικνύει το διαρκές ενδιαφέρον των κινέζων εξα
γωγών για την αγορά της Ένωσης.

(39)

Είναι ακόμη σαφέστερο, βάσει των στατιστικών των κινεζικών
εξαγωγών, ότι η Ένωση είναι μια πολύ ελκυστική αγορά για
τους κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς, δεδομένου ότι επιτυγ
χάνουν μερικές από τις υψηλότερες τιμές εξαγωγής τους (αν
και υποκείμενες σε ντάμπινγκ) κατά την εξαγωγή στην Ένω
σης. Σύμφωνα με τις κινεζικές στατιστικές εξαγωγών, η μέση
τιμή πώλησης στην Ένωση κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ ήταν
269 USD FOB, ενώ η μέση τιμή εξαγωγής στην Ινδία ήταν
220 USD.

(40)

Οι κινεζικές στατιστικές εξαγωγών κατέδειξαν ότι, παρά την
κατάργηση της βασικής εφαρμογής για το ανθρακικό βάριο
(παραγωγή CRT), οι κινεζικές εξαγωγές αυξήθηκαν παγκο
σμίως από 130 000 τόνους το 2009 σε 158 000 τόνους
το 2010.

(41)

Αν τα μέτρα παύσουν να ισχύουν, αναμένεται ότι, λόγω της
τεράστιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στη ΛΔΚ,
οι κινέζοι εξαγωγείς θα κατευθυνθούν πιθανότατα στην
Ένωση. Το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως,
όπως οι ΗΠΑ, η Ινδία και η Βραζιλία, προστατεύονται από
υψηλούς δασμούς αντιντάμπινγκ συνηγορεί υπέρ αυτού του
συμπεράσματος.

(42)

Οι τιμές των εν λόγω εισαγωγών πιθανώς θα συνεχίσουν να
είναι σε επίπεδα ντάμπινγκ, δεδομένου ότι δεν υπάρχει
ένδειξη περί του ότι οι εξαγωγείς θα αλλάξουν την τιμολο
γική συμπεριφορά τους αν τα μέτρα παύσουν να ισχύουν.

(43)

Κατά συνέπεια, συνήχθη το συμπέρασμα ότι υπάρχει πιθα
νότητα συνέχισης της πρακτικής ντάμπινγκ.

Δ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΝΤΑΜ
ΠΙΝΓΚ
(34)

(35)

(36)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού
κανονισμού, εξετάστηκε αν ήταν πιθανό να συνεχιστεί η
πρακτική ντάμπινγκ αν ακυρωθούν τα μέτρα.

Σχετικά με την πιθανότητα συνέχισης της πρακτικής ντάμ
πινγκ εξετάστηκε η εξέλιξη της παραγωγής και της παραγω
γικής ικανότητας στη ΛΔΚ, καθώς επίσης και η πιθανή εξέ
λιξη των εξαγωγικών πωλήσεων στην Ένωση και σε άλλες
αγορές τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ΛΔΚ είναι με μεγάλη δια
φορά ο μεγαλύτερος παγκοσμίως παραγωγός ανθρακικού
βαρίου. Επιπλέον, η ΛΔΚ είναι επίσης ο μεγαλύτερος παρα
γωγός βαρίτη, που αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη για την
παραγωγή του εν λόγω προϊόντος. Οι δύο συνεργασθείσες
εταιρείες έχουν από μόνες τους παραγωγική ικανότητα
331 000 τόνους ετησίως, που είναι περίπου 3 φορές η
κατανάλωση της Ένωσης στην ΠΕΕ. Ακόμη, οι δύο αυτές
εταιρείες έχουν συνολική πλεονάζουσα παραγωγική ικανό
τητα 34 000 τόνους, η οποία είναι αρκετή για να καλύψει
τη μισή κατανάλωση της Ένωσης.

Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(44)

(37)

Τρεις από τους κύριους παγκοσμίως παραγωγούς ανθρακι
κού βαρίου (οι ΗΠΑ, η Ινδία και η Βραζιλία) εφαρμόζουν
επί του παρόντος μέτρα αντιντάμπινγκ στις κινεζικές εισαγω
γές του σχετικού προϊόντος. Μπορεί να συναχθεί το συμπέ

19.8.2011

Ο μόνος συνεργασθείς παραγωγός της Ένωσης αντιπροσώ
πευσε το 100 % της παραγωγής ανθρακικού βαρίου της
Ένωσης κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Ως εκ τούτου, θεωρείται
ότι αποτελεί τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης υπό την
έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του άρθρου 5
παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.
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ΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(48)

Ο μέσος όρος τιμών εισαγωγής από τη ΛΔΚ αυξήθηκε κατά
9 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Η υψηλότερη αύξηση
τιμών σημειώθηκε μεταξύ 2007 και 2008, καθώς οι τιμές
μειώθηκαν το 2009 πριν αυξηθούν και πάλι κατά την ΠΕΕ.

(49)

Ο μέσος όρος τιμών εκ του εργοστασίου του κλάδου παρα
γωγής της Ένωσης συγκρίθηκε με τον μέσο όρο των κινεζι
κών τιμών εισαγωγών CIF στα σύνορα της Ένωσης. Αυτές οι
τιμές προέκυψαν από αριθμητικά στοιχεία της Eurostat και
περιέλαβαν τις δαπάνες μετά την εισαγωγή καθώς και τους
τελωνειακούς δασμούς και τους δασμούς αντιντάμπινγκ. Η
σύγκριση έδειξε ότι οι κινεζικές τιμές εισαγωγής ήταν χαμη
λότερες της τιμής πώλησης του κλάδου παραγωγής της
Ένωσης κατά 37,9 % κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Με βάση
τα ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι αν δεν ίσχυαν τα μέτρα, οι
κινεζικές τιμές εισαγωγής θα ήταν χαμηλότερες εκείνων του
κλάδου παραγωγής της Ένωσης κατά 44,1 %.

1. Κατανάλωση της Ένωσης
Πίνακας 1
Κατανάλωση της Ένωσης

Κατανάλωση (σε
τόνους)
Δείκτης

2007

2008

2009

ΠΕΕ

123 354

104 037

62 637

76 560

100

84

51

62

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στο
ερωτηματολόγιο και στατιστικές της Eurostat

(45)

(46)

Η κατανάλωση στην Ένωση βασίστηκε στον συνδυασμένο
όγκο των πωλήσεων από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης
στην Ένωση και τον όγκο των εισαγωγών από τρίτες χώρες,
με βάση τα στοιχεία της Eurostat.

Σ’ αυτή τη βάση και όπως φαίνεται στον πίνακα 1, η κατα
νάλωση της Ένωσης μειώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια
της εν λόγω περιόδου, ήτοι κατά 38 %, πράγμα που εξηγεί
ται κυρίως από την παύση της δραστηριότητας κατασκευής
CRT στην Ένωση.

3. Όγκος και μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από
άλλες τρίτες χώρες
(50)

Ο συνολικός όγκος των εισαγωγών ανθρακικού βαρίου από
τρίτες χώρες πλην της ΛΔΚ ήταν άνευ σημασίας και αντι
προσώπευε ποσοστό μικρότερο του 1 % της κατανάλωσης
της Ένωσης κατά την υπό εξέταση περίοδο.

(51)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές εισαγωγής από άλλες
τρίτες χώρες δεν ήταν χαμηλότερες από τις τιμές της Ένωσης
κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ.
4. Οικονομική κατάσταση του κλάδου παραγωγής της
Ένωσης

2. Όγκος, μερίδιο αγοράς και τιμές των εισαγωγών
από τη ΛΔΚ

4.1. Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση
της παραγωγικής ικανότητας

Πίνακας 2
Εισαγωγές από τη ΛΔΚ σε όγκο, μερίδιο αγοράς και τιμές
εισαγωγών

Όγκος των εισα
γωγών (τόνοι)
Δείκτης

2007

2008

2009

ΠΕΕ

76 306

64 573

37 341

48 720

(52)

85

49

64

61,9 %

62,1 %

59,6 %

63,6 %

Δείκτης

100

100

96

103

Τιμή εισαγωγής
CIF σε ευρώ ανά
τόνο

230

257

239

251

Δείκτης

100

112

104

Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της
παραγωγικής ικανότητας

109

Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου ο όγκος των
εισαγωγών από τη ΛΔΚ μειώθηκε κατά 36 %, ενώ η κατα
νάλωση στην Ένωση μειώθηκε κατά 38 %. Παρά τα μέτρα
αντιντάμπινγκ που ήταν σε ισχύ και παρά τη μειωνόμενη
κατανάλωση, το κινεζικό μερίδιο της αγοράς αυξήθηκε
κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες κατά την υπό εξέταση
περίοδο.

2007

2008

2009

ΠΕΕ

Παραγωγή

100

79

36

47

Παραγωγική ικα
νότητα

100

100

100

100

Χρησιμοποίηση
της παραγωγικής
ικανότητας

100

79

36

47

Δείκτης

Πηγή: Στατιστικές της Eurostat

(47)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, δεδομένου ότι ο κλάδος παρα
γωγής της Ένωσης αποτελείται από έναν μόνο παραγωγό, τα
στοιχεία που αναφέρονται στην παραγωγή, την παραγωγική
ικανότητα και τη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότη
τας έπρεπε να παρουσιαστούν υπό μορφή δεικτών.
Πίνακας 3

100

Μερίδιο αγοράς
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Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στο
ερωτηματολόγιο

(53)

Η παραγωγή του κλάδου παραγωγής της Ένωσης μειώθηκε
κατά 53 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης έχει ανα
προσαρμόσει το μοντέλο παραγωγής του από το 2003 και
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4.4. Μερίδιο αγοράς και αύξηση

μετά, έτσι ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στη νέα κατά
σταση της αγοράς και να αντιμετωπίσει την παύση της δρα
στηριότητας παραγωγής οθονών CRT στην Ένωση. Ως εκ
τούτου, η παραγωγική ικανότητα μειώθηκε κατά περισσότερο
από 50 %, καθώς το υπό εξέταση προϊόν παράγεται τώρα με
εναλλασσόμενες βάρδιες στις ίδιες εγκαταστάσεις με το
ανθρακικό στρόντιο.

Πίνακας 6
Μερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης

Δείκτης
(54)

Η παραγωγική ικανότητα του κλάδου παραγωγής της Ένω
σης παρέμεινε αμετάβλητη κατά την υπό εξέταση περίοδο.
Έτσι, η παραγωγική ικανότητα αναπτύχθηκε ομοίως προς τον
όγκο παραγωγής.

19.8.2011

2007

2008

2009

ΠΕΕ

100

100

105

95

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στο
ερωτηματολόγιο, διορθωμένες στατιστικές της Eurostat

(57)

4.2. Αποθέματα
Πίνακας 4

Το μερίδιο της αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης
αυξήθηκε κατά 5 % το 2009, πριν μειωθεί σημαντικά κατά
10 % κατά την ΠΕΕ. Αυτό καταδεικνύει ότι, με την απουσία
ανάπτυξης στην αγορά, ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης
δεν κατόρθωσε να διατηρήσει το μερίδιο της αγοράς του.
4.5. Απασχόληση, μισθοί και παραγωγικότητα

Αποθέματα

Δείκτης

Πίνακας 7

2007

2008

2009

ΠΕΕ

100

97

41

41

Απασχόληση, μισθοί και παραγωγικότητα

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στο
ερωτηματολόγιο

(55)

Τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 59 % κατά την υπό εξέταση
περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μειωμένη ζήτηση και
στην ικανότητα του κλάδου παραγωγής της Ένωσης να προ
σαρμοστεί στη νέα κατάσταση της αγοράς.

2007

2008

2009

ΠΕΕ

Απασχόληση (δεί
κτης)

100

87

55

57

Αμοιβές (ευρώ/
εργαζόμενο· δεί
κτης)

100

108

106

113

Παραγωγικότητα
(δείκτης)

100

91

65

82

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στο
ερωτηματολόγιο

4.3. Όγκος πωλήσεων και τιμές
Πίνακας 5

(58)

Όγκος πωλήσεων, αξίες και μοναδιαία τιμή πώλησης
2007

2008

2009

ΠΕΕ

Πωλήσεις σε όγκο
(δείκτης)

100

84

53

59

Πωλήσεις σε αξία
(δείκτης)

100

92

66

73

Μοναδιαία τιμή
πώλησης (δείκτης)

100

Η απασχόληση μειώθηκε σημαντικά κατά την υπό εξέταση
περίοδο, ως συνέπεια της οικονομικής κάμψης και της νέας
κατάστασης της αγοράς. Οι αμοιβές αυξήθηκαν κατά μέσο
όρο κατά 13 % λόγω του υψηλού ποσοστού πληθωρισμού
που είχε άμεσο αντίκτυπο στη μισθολογική τιμαριθμική ανα
προσαρμογή. Η παραγωγικότητα μειώθηκε κατά 18 % κατά
τη διάρκεια της ίδιας περιόδου λόγω της μείωσης του όγκου
παραγωγής, που δεν μπόρεσε να αντισταθμιστεί από τη μεί
ωση του αριθμού απασχολουμένων.
4.6. Αποδοτικότητα

109

124

123

Πίνακας 8
Αποδοτικότητα

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στο
ερωτηματολόγιο

(56)

Ο όγκος των πωλήσεων του κλάδου παραγωγής της Ένωσης
μειώθηκε κατά 41 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Η
μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε το 2009, λόγω της γενικής
οικονομικής κάμψης. Έτσι, ο όγκος των πωλήσεων του κλά
δου παραγωγής της Ένωσης μειώθηκε κατ’ αναλογία περισ
σότερο απ’ ό,τι η κατανάλωση της Ένωσης στην ίδια
περίοδο. Η αξία των πωλήσεων μειώθηκε σε μικρότερο
βαθμό απ’ ό,τι ο όγκος, αφού ο κλάδος παραγωγής της
Ένωσης κατόρθωσε να αυξήσει τα επίπεδα των τιμών του
κατά την εν λόγω περίοδο, κατά την οποία οι μοναδιαίες
τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 23 %.

Δείκτης

2007

2008

2009

ΠΕΕ

-100

-192

-351

-206

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στο
ερωτηματολόγιο

(59)

Η αποδοτικότητα του κλάδου παραγωγής της Ένωσης μει
ώθηκε κατά περισσότερο από 106 % κατά την υπό εξέταση
περίοδο, ως συνέπεια της οικονομικής κάμψης και της
κατάργησης των οθονών CRT, που επηρέασαν τον όγκο
πωλήσεων και το κόστος παραγωγής. Ο κλάδος είχε συνεχώς
ζημιά καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.
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ιδίως όσον αφορά τον όγκο των πωλήσεων, την τιμή πώλη
σης και την αποδοτικότητα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το
ντάμπινγκ συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ.

4.7. Επενδύσεις, απόδοση των επενδύσεων και δυνατότητα
άντλησης κεφαλαίων
Πίνακας 9
Επενδύσεις και απόδοση των επενδύσεων

4.11. Εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου παραγωγής
της Ένωσης

2007

2008

2009

ΠΕΕ

Επενδύσεις (δείκτης)

100

82

90

97

Απόδοση των επεν
δύσεων (δείκτης)

-100

-251

-506

-176

Πίνακας 11
Όγκος εξαγωγών του κλάδου παραγωγής της Ένωσης

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στο
ερωτηματολόγιο

(60)

(61)

Οι επενδύσεις παρέμειναν σταθερές κατά την υπό εξέταση
περίοδο. Οι επενδύσεις που έκανε ο κλάδος παραγωγής της
Ένωσης θεωρήθηκαν ως δαπάνη το έτος κατά το οποίο
πραγματοποιήθηκαν. Η απόδοση των επενδύσεων (κέρδος
εκφρασμένο ως ποσοστό των επενδύσεων ετησίως) αναπτύχ
θηκε αρνητικά κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου,
όπως και η αποδοτικότητα.

Δείκτης

(65)

ΠΕΕ

-100

-83

25

32

Οι ταμειακές ροές βελτιώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια
της υπό εξέταση περιόδου, ως συνέπεια της μείωσης του
όγκου των αποθεμάτων.

(64)

Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης, σ’ ένα αρνητικό οικονο
μικό πλαίσιο που εξηγείται από τη γενική οικονομική κάμψη
και την κατάργηση μιας σημαντικής εφαρμογής, δεν ανέ
καμψε από τις επιπτώσεις παλαιών πρακτικών ντάμπινγκ,

45

66

Οι εξαγωγές ανθρακικού βαρίου του κλάδου παραγωγής της
Ένωσης μειώθηκαν κατά 34 % κατά την υπό εξέταση
περίοδο. Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης κατόρθωσε να
πραγματοποιήσει περιορισμένο μόνο όγκο εξαγωγών, λόγω
του σοβαρού ανταγωνισμού από τις κινεζικές εξαγωγές σε
αγορές εκτός Ένωσης. Η μείωση του όγκου εξαγωγών κατά
την υπό εξέταση περίοδο εξηγείται επίσης από την οικονο
μική κάμψη.

(68)

Συμπερασματικά, ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης, λαμβα
νομένης υπόψη της αρνητικής εξέλιξης των δεικτών που τον
αφορούν, θεωρείται ότι εξακολούθησε να υφίσταται υλική
ζημία κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ως εκ τούτου, εξετά
στηκε αν υπάρχει η πιθανότητα συνέχισης της ζημίας αν
λήξουν τα μέτρα.

Κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ συνεχίστηκαν, παρά τα ισχύοντα
μέτρα, σημαντικές πρακτικές ντάμπινγκ σε επίπεδα ακόμη
υψηλότερα από αυτά που διαπιστώθηκαν στην αρχική
έρευνα, βάσει των στοιχείων που υπέβαλαν οι συνεργασθέ
ντες παραγωγοί-εξαγωγείς και η Eurostat.
4.10. Ανάκαμψη από τις επιπτώσεις παλαιών πρακτικών
ντάμπινγκ

86

Όσον αφορά το μερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της
Ένωσης, η ελαφρά τάση μείωσης δείχνει ότι, παρά τα υφι
στάμενα μέτρα και παρά το γεγονός ότι η κατανάλωση της
αγοράς μειώθηκε, οι κινεζικές εισαγωγές όχι μόνο απέκλει
σαν άλλες χώρες από την αγορά αλλά, επίσης, κέρδισαν
μερίδιο της αγοράς εις βάρος του κλάδου παραγωγής της
Ένωσης.

4.9. Μέγεθος του περιθωρίου ντάμπινγκ
(63)

100

(67)

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στο
ερωτηματολόγιο

(62)

ΠΕΕ

Ενώ όλοι οι βασικοί δείκτες ζημίας, όπως ο όγκος πωλήσεων,
η αποδοτικότητα, η παραγωγή, η απασχόληση και η παρα
γωγικότητα σημείωσαν αρνητική εξέλιξη κατά τη διάρκεια
της υπό εξέταση περιόδου, τα μέτρα αντιντάμπινγκ είχαν
ευνοϊκό αντίκτυπο στην κατάσταση του κλάδου παραγωγής
της Ένωσης.

Ταμειακές ροές
2009

2009

(66)

Πίνακας 10

2008

2008

4.12. Συμπέρασμα για την κατάσταση του κλάδου παρα
γωγής της Ένωσης

4.8. Ταμειακές ροές

2007

2007

Πηγή: Επαληθευμένες απαντήσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στο
ερωτηματολόγιο

Από την έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία ότι ο κλάδος παρα
γωγής της Ένωσης είχε αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες
στην άντληση κεφαλαίων. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι οι επενδύσεις που έγιναν κατά την υπό εξέταση περίοδο
δεν ήταν σημαντικές.

Δείκτης
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Ζ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
1. Περίληψη της ανάλυσης σχετικά με την πιθανότητα
συνέχισης του ντάμπινγκ και επανάληψης του ζημιογό
νου ντάμπινγκ
(69)

Υπενθυμίζεται ότι η κατανάλωση στην αγορά της Ένωσης
μειώθηκε σημαντικά από την αρχική έρευνα και μετά λόγω
της κατάργησης των οθονών CRT και λόγω της οικονομικής
κάμψης. Υπό αυτές τις συνθήκες, το μερίδιο αγοράς των
κινεζικών εισαγωγών αυξήθηκε κατά περισσότερο από
15 %, ενώ το μερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της
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Ένωσης αυξήθηκαν μόνο κατά περίπου 7 % στο ίδιο χρονικό
διάστημα, οι τιμές εισαγωγής από τη ΛΔΚ εξακολούθησαν να
είναι χαμηλότερες από τις τιμές της Ένωσης κατά περισσό
τερο από 15 % μετά την ΠΕΕ.

Ένωσης και οι εισαγωγές από τρίτες χώρες μειώθηκαν σημα
ντικά. Αυτό καταδεικνύει ότι, παρά τα ισχύοντα μέτρα και τη
μείωση της κατανάλωσης της Ένωσης, οι κινέζοι παραγωγοίεξαγωγείς έδειξαν συνεχές ενδιαφέρον για την αγορά της
Ένωσης και κατόρθωσαν να αποκλείσουν τις τρίτες χώρες
από την αγορά της Ένωσης.

H. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(70)

(71)

(72)

Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι παραγωγοί-εξαγωγείς στη ΛΔΚ
εξακολούθησαν να εφαρμόζουν την πρακτική ντάμπινγκ με
τιμές κατά πολύ χαμηλότερες από εκείνες του κλάδου παρα
γωγής της Ένωσης κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Με βάση αυτά
τα στοιχεία, δεν υπάρχει λόγος να πιστέψουμε ότι οι κινέζοι
παραγωγοί-εξαγωγείς δεν θα εξακολουθήσουν να εφαρμό
ζουν στο μέλλον τιμές σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες
του κλάδου παραγωγής της Ένωσης.
Η έρευνα έδειξε ότι οι κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς είχαν
σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα κατά τη
διάρκεια της ΠΕΕ, ήτοι περίπου 280 000 τόνους. Αυτή
αντιπροσωπεύει περισσότερο από τρεις φορές το μέγεθος
της αγοράς της Ένωσης κατά την ΠΕΕ. Παρά την αναμενό
μενη αύξηση της ζήτησης στη ΛΔΚ, η πλεονάζουσα παρα
γωγική ικανότητα αναμένεται να συνεχίσει να υπάρχει και να
παραμείνει πολύ σημαντική κατά τα προσεχή έτη.
Η αγορά της Ένωσης είναι ο κυριότερος προορισμός εξαγω
γών για τη ΛΔΚ. Άλλες κύριες αγορές εξαγωγών, όπως οι
ΗΠΑ και η Ινδία, εφαρμόζουν σημαντικά (1) μέτρα αντιντάμ
πινγκ έναντι του ανθρακικού βαρίου καταγωγής ΛΔΚ. Ως εκ
τούτου, οι αγορές αυτές είναι πρακτικά μη προσβάσιμες για
τους κινέζους εξαγωγείς. Λαμβανομένου υπόψη του ενδια
φέροντος των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων για την αγορά
της Ένωσης, αναμένεται ότι, αν τα μέτρα παύσουν να
ισχύουν, ένας σημαντικός όγκος εξαγωγών θα κατευθυνόταν
στην αγορά της Ένωσης, με αποτέλεσμα τη μεγάλη συνολική
συμπίεση των τιμών.

1. Προκαταρκτική παρατήρηση
(75)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του βασικού κανονισμού, εξετά
στηκε αν η συνέχιση των ισχυόντων μέτρων αντιντάμπινγκ θα
ήταν αντίθετη προς το συμφέρον της Ένωσης συνολικά. Ο
προσδιορισμός του συμφέροντος της Ένωσης βασίστηκε σε
εκτίμηση του συμφέροντος των διαφόρων εμπλεκομένων,
ήτοι: του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, των εισαγωγέων
και των χρηστών του υπό εξέταση προϊόντος.

(76)

Επειδή η παρούσα έρευνα αποτελεί επανεξέταση ενόψει της
λήξης της ισχύος των μέτρων, απαιτεί την ανάλυση μιας
κατάστασης στην οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί μέτρα αντι
ντάμπινγκ και την αξιολόγηση των ενδεχόμενων αθέμιτων
αρνητικών επιπτώσεων που θα είχαν στα ενδιαφερόμενα
μέρη τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ.

(77)

Με βάση τα στοιχεία αυτά εξετάστηκε αν υπάρχουν επιτα
κτικοί λόγοι που θα οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι, στη
συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, η διατήρηση των μέτρων δεν
είναι προς το συμφέρον της Ένωσης, ανεξάρτητα από τα
παραπάνω συμπεράσματα σχετικά με την πιθανότητα συνέχι
σης της πρακτικής ντάμπινγκ και την πιθανότητα συνέχισης
της ζημίας.
2. Συμφέρον του κλάδου παραγωγής της Ένωσης

(78)

Η έρευνα κατέδειξε ότι ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης
λειτουργεί με πολύ καλή σχέση κόστους-αποτελεσματικότη
τας. Πράγματι, μείωσε τον αριθμό απασχολουμένων και
άλλαξε τα μοντέλα παραγωγής προκειμένου να προσαρμο
στεί στη νέα κατάσταση της αγοράς και να εξασφαλίζει τη
βιωσιμότητά του αφού, όπως αναφέρθηκε στην αιτιολογική
σκέψη 53, το ανθρακικό βάριο και το ανθρακικό στρόντιο
παράγονται με εναλλασσόμενες βάρδιες. Μολονότι τα μέτρα
δεν συνέβαλαν στην ανάκαμψη της οικονομικής κατάστασης
του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, είχαν ευνοϊκό αντί
κτυπο στην οικονομική του κατάσταση. Πράγματι, αν δεν
είχαν ληφθεί τα μέτρα, πιθανόν η αγορά της Ένωσης να
είχε πλημμυρίσει από εισαγωγές με χαμηλές τιμές καταγωγής
ΛΔΚ και ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης να είχε υποχρε
ωθεί να παύσει τη δραστηριότητά του.

(79)

Όπως προαναφέρθηκε, το μοντέλο παραγωγής του κλάδου
παραγωγής της Ένωσης βασίζεται σε δύο αλληλοεξαρτώμενα
προϊόντα, δηλαδή είναι απαραίτητο να υπάρχουν επαρκείς
όγκοι πωλήσεων και για τα δύο προϊόντα προκειμένου να
απορροφώνται τα πάγια έξοδα. Αν επιτραπεί η λήξη της
ισχύος των μέτρων, ο αναμενόμενος αυξημένος όγκος εισα
γωγών με τιμές ντάμπινγκ θα οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση
της δραστηριότητας του ανθρακικού βαρίου, πράγμα που θα
καταστήσει τη δραστηριότητα του ανθρακικού στροντίου
λιγότερο επικερδή, με τελικό αποτέλεσμα την παύση λει
τουργίας ολόκληρης της εργοστασιακής μονάδας.

2. Συμπέρασμα σχετικά με την πιθανότητα συνέχισης
της ζημίας
(73)

Βάσει των ανωτέρω, θεωρείται ότι αν τα μέτρα παύσουν να
ισχύουν, θα υπάρχει πιθανότητα σημαντικής αύξησης στις
εισαγωγές από τη ΛΔΚ που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ
στην Ένωση, με πίεση στις τιμές προς τα κάτω. Μια τέτοια
κατάσταση θα οδηγούσε μεσοπρόθεσμα, πιθανώς, στην εξα
φάνιση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης καθώς, αφενός,
ο μειωμένος όγκος πωλήσεων δεν θα επέτρεπε στον κλάδο
παραγωγής της Ένωσης να απορροφήσει επαρκώς τα πάγια
έξοδα και, αφετέρου, δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθούν
επαρκή επίπεδα τιμών. Η συνέχιση της ζημίας μεγεθύνθηκε
κατά την υπό εξέταση περίοδο από την οικονομική κάμψη
και την κατάργηση μιας σημαντικής εφαρμογής.
3. Εξελίξεις μετά την ΠΕΕ

(74)

Μολονότι οι τιμές εισαγωγής από τη ΛΔΚ αυξήθηκαν κατά
17,8 % από το τέλος της ΠΕΕ έως τον Φεβρουάριο του
2011 ενώ οι τιμές πώλησης του κλάδου παραγωγής της

(1) Οι δασμοί αντιντάμπινγκ της Ινδίας έναντι του κινεζικού ανθρακικού
βαρίου κυμαίνονται από 76,06 USD έως 236 USD ανά τόνο· οι δασμοί
αντιντάμπινγκ των ΗΠΑ έναντι του κινεζικού ανθρακικού βαρίου κυμαί
νονται από 34,4 έως 81,3 %.

19.8.2011
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Βάσει των ανωτέρω, συνήχθη το συμπέρασμα ότι είναι προς
το συμφέρον του κλάδου παραγωγής της Ένωσης να διατη
ρηθούν τα μέτρα κατά των εισαγωγών από τη ΛΔΚ που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.

Η. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ
(89)

Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγια σε όλους τους γνω
στούς μη συνδεδεμένους εισαγωγείς. Ελήφθησαν απαντήσεις
από τέσσερις μη συνδεδεμένους εισαγωγείς. Δύο από τους εν
λόγω εισαγωγείς δραστηριοποιούνται στον τομέα της παρα
γωγής γαιοπολτού, διαλύματος που αποτελείται από ανθρα
κικό βάριο, πρόσθετα και νερό, και προορίζεται για την
πλινθοποιία.

Όλα τα μέρη ενημερώθηκαν για τα ουσιώδη πραγματικά
περιστατικά και το σκεπτικό βάσει των οποίων επρόκειτο
να προταθεί η διατήρηση της ισχύος των μέτρων. Επίσης,
τους δόθηκε χρόνος για να υποβάλουν παρατηρήσεις και
επιχειρήματα μετά την κοινοποίηση. Δεν ελήφθησαν παρατη
ρήσεις μετά την κοινοποίηση.

(90)

Οι εισαγωγείς σημείωσαν ότι η επιβολή δασμών αντιντάμ
πινγκ ώθησε τις τιμές προς τα πάνω τη στιγμή που επιβλή
θηκαν οι εν λόγω δασμοί. Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η διαφορά αυτή δεν ήταν κατόπιν αντιληπτή,
καθώς διαπιστώθηκε ότι οι τιμές εξαγωγής στην Ένωση ήταν,
σε σύγκριση με τις μέσες τιμές σε όλες τις αγορές εκτός
Ένωσης, σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα κατά τη διάρκεια της
ΠΕΕ (1).

Από τα ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι, όπως προ
βλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονι
σμού, τα μέτρα αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισα
γωγές ανθρακικού βαρίου καταγωγής ΛΔΚ και επιβλήθηκαν
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1175/2005 θα πρέπει να δια
τηρηθούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

3. Συμφέρον των μη συνδεδεμένων εισαγωγέων
(81)

(82)

(83)

Οι εισαγωγείς σημείωσαν επίσης ότι δεν υπήρχε έλλειψη
ανθρακικού βαρίου στην αγορά της Ένωσης μολονότι αντι
μετώπιζαν αυξανόμενες δυσκολίες να εξασφαλίσουν ανθρα
κικό βάριο από τη ΛΔΚ λόγω της αυξημένης εγχώριας ζήτη
σης. Ωστόσο, οι στατιστικές των εισαγωγών δεν δείχνουν
καμία μείωση του όγκου εξαγωγών του υπό εξέταση προϊ
όντος στην Ένωση κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ ή μετά από
αυτήν. Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από τα συμπεράσματα
σχετικά με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην
αιτιολογική σκέψη 71.

(84)

Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα ισχύοντα μέτρα δεν είχαν αρνη
τικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση των εισαγω
γέων.

(85)

Βάσει των ανωτέρω, συνήχθη το συμπέρασμα ότι τα ισχύοντα
μέτρα δεν είχαν ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικο
νομική κατάσταση των εισαγωγέων και ότι η συνέχιση των
μέτρων δεν θα τους επηρεάσει αρνητικά.
4. Συμφέροντα των χρηστών

(86)

(87)

Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγια σε όλους τους γνω
στούς χρήστες. Ελήφθησαν απαντήσεις από εννέα χρήστες
του υπό εξέταση προϊόντος. Όπως αναφέρθηκε στην αιτιο
λογική σκέψη 16, οι κύριοι βιομηχανικοί χρήστες του
ανθρακικού βαρίου την Ένωση δραστηριοποιούνται στην
πλινθοκεραμοποιία, στην κεραμοποιία και στην παραγωγή
φερρίτη.
Ένας χρήστης ισχυρίστηκε ότι η ύπαρξη ή η συνέχιση των
μέτρων δεν θα ήταν προς το συμφέρον των χρηστών, όμως
δεν τεκμηρίωσε τον ισχυρισμό του. Κανένας από τους υπό
λοιπους χρήστες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο δεν
ισχυρίστηκε ότι τα μέτρα είχαν σημαντικό αντίτυπο στην
επιχείρησή του και ότι θα πρέπει να αρθούν.
5. Συμπέρασμα σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης

(88)
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Για τους προαναφερόμενους λόγους, συμπεραίνεται ότι δεν
υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για τους οποίους δεν θα πρέπει
να παραταθούν τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ.

(1) Πηγή: Κινεζικές στατιστικές εξαγωγών

Άρθρο 1
1.
Επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές
ανθρακικού βαρίου με περιεκτικότητα σε στρόντιο μεγαλύτερη από
0,07 % κατά βάρος και περιεκτικότητα σε θείο μεγαλύτερη από
0,0015 % κατά βάρος, είτε σε σκόνη είτε σε πιεσμένη κοκκώδη ή
πυρωμένη μορφή, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ex 2836 60 00
(κωδικός Taric 2836 60 00 10), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας.
2.
Το ποσό του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ ισούται με
σταθερό ποσό που καθορίζεται κατωτέρω για προϊόντα που παρά
γονται από τους ακόλουθους κατασκευαστές:

Ύψος δασμού
(ευρώ/τόνοι)

Πρόσθετος κωδι
κός TARIC

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt
Corp. Ltd, 62, Qinglong Road, Songhe
Town, Jingshan County, Hubei Pro
vince, PRC

6,3

A606

Zaozhuang Yongli Chemical Co. Ltd,
South Zhuzibukuang Qichun, Zaozh
uang City Center District, Shandong
Province, PRC

8,1

A607

Όλες οι άλλες εταιρείες

56,4

A999

Εταιρεία

3.
Στις περιπτώσεις στις οποίες υπέστησαν φθορά τα εμπορεύ
ματα πριν από τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία και, επομέ
νως, η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή υπολογίζεται κατ’
αναλογία για τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας σύμφωνα
με το άρθρο 145 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επι
τροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων δια
τάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμ
βουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2), το
ποσό του δασμού αντιντάμπινγκ, υπολογιζόμενο με βάση τα ανω
τέρω καθορισμένα ποσά, μειώνεται κατά ποσοστό που αντιστοιχεί
στην αναλογική κατανομή της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας
τιμής.
(2) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
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Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασμούς.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω
παϊκής Ένωσης και παραμένει σε ισχύ για περίοδο πέντε ετών.

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

Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2011.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. DOWGIELEWICZ

19.8.2011
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 832/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Αυγούστου 2011
σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου
ορισμένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),
Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011
της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του
Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και
των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136
παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’
εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγ
ματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθο
ρισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από
τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο
παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Αυγούστου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2011.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών

(1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

AR
MK
ZZ

38,5
29,3
33,9

0707 00 05

TR
ZZ

141,4
141,4

0709 90 70

EC
TR
ZZ

45,6
147,7
96,7

0805 50 10

AR
BR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

62,5
45,3
75,4
64,0
94,4
82,0
70,6

0806 10 10

EG
MK
TR
ZZ

67,8
41,0
158,0
88,9

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

84,3
60,8
98,2
115,4
73,5
100,9
161,1
90,7
98,1

0808 20 50

AR
CL
CN
NZ
ZA
ZZ

161,3
156,9
49,3
115,4
117,2
120,0

0809 30

TR
ZZ

121,9
121,9

0809 40 05

BA
ZZ

46,2
46,2

(1) Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19).
Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 833/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Αυγούστου 2011
σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών
δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
867/2010 για την περίοδο 2010/11
ρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την
περίοδο 2010/11 καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
867/2010 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοί
τροποποιήθηκαν τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 823/2011 της Επιτροπής (4).

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής,
της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρ
μογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον
αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2),
και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη
φράση,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και τα ποσά των πρόσθετων
δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχα

(2)

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, επί του παρόντος, η
Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών,
σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέ
πονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμό
ζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο
άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 867/2010 για την περίοδο 2010/11,
τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Αυγούστου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2011.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3) ΕΕ L 259 της 1.10.2010, σ. 3.
(4) ΕΕ L 209 της 17.8.2011, σ. 41.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα
προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από τις 19 Αυγούστου 2011
(EUR)
Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για
100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω
προϊόντος

1701 11 10 (1)

48,04

0,00

1701 11 90 (1)

48,04

0,49

1701 12 10 (1)

48,04

0,00

1701 12 90 (1)

48,04

0,20

1701 91 00 (2)

53,24

1,50

(2)

53,24

0,00

1701 99 90 (2)

53,24

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20

1701 99 10

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg
καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

(1) Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
(2) Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
(3) Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Αυγούστου 2011
για την παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 114 παράγραφος 6 της συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις εθνικές διατάξεις για τη διατήρηση των οριακών
τιμών για τον μόλυβδο, το βάριο, το αρσενικό, το αντιμόνιο, τον υδράργυρο και τις νιτροζαμίνες και
νιτροζώσιμες ουσίες σε παιχνίδια που κοινοποιήθηκαν από τη Γερμανία σύμφωνα με το άρθρο 114
παράγραφος 4
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 5355]
(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/510/ΕΕ)
σεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ
των κρατών μελών, και εάν συνιστούν ή όχι εμπόδιο στη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114 παράγραφος 6,

Εάν η Επιτροπή δεν αποφασίσει εντός αυτής της περιόδου, οι
εθνικές διατάξεις, περί των οποίων οι παράγραφοι 4 […],
λογίζονται ότι έχουν εγκριθεί.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
(1)

Στις 20 Ιανουαρίου 2011, η γερμανική ομοσπονδιακή
κυβέρνηση ζήτησε από την Επιτροπή, σύμφωνα με το
άρθρο 114 παράγραφος 4 της συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), την άδεια να διατηρήσει τις
υφιστάμενες διατάξεις που προβλέπονται στη γερμανική
νομοθεσία για τα πέντε στοιχεία: μόλυβδο, αρσενικό, υδράρ
γυρο, βάριο αντιμόνιο, καθώς επίσης και για τις νιτροζαμίνες
και νιτροζώσιμες ουσίες που απελευθερώνονται από το υλικό
παιχνιδιών, πέραν της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του
παραρτήματος II μέρος III της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (1).

Εάν η πολυπλοκότητα του αντικειμένου το δικαιολογεί, και
δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου, η Επι
τροπή μπορεί να ειδοποιήσει το συγκεκριμένο κράτος μέλος
ότι η περίοδος η αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο
μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα εξάμηνο.».

Οδηγία 2009/48/ΕΚ
(3)

Η οδηγία 2009/48/ΕΚ (στο εξής «η οδηγία») θεσπίζει κανό
νες για την ασφάλεια των παιχνιδιών και την ελεύθερη
κυκλοφορία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το
άρθρο 54, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ εθνικές διατάξεις
που συμμορφώνονται με την εν λόγω οδηγία μέχρι τις
20 Ιανουαρίου 2011 και τις εφαρμόζουν από τις
20 Ιουλίου 2011. Το μέρος III του παραρτήματος II της
οδηγίας θα εφαρμοστεί από τις 20 Ιουλίου 2013.

(4)

Η οδηγία περιλαμβάνει, στο παράρτημα II μέρος III σημείο
8 ειδικές τιμές για τις νιτροζαμίνες και τις νιτροζώσιμες
ουσίες. Οι εν λόγω ουσίες απαγορεύεται να χρησιμοποι
ούνται στα παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά ηλικίας
κάτω των 36 μηνών ή σε άλλα παιχνίδια που προορίζονται
να μπαίνουν στο στόμα εάν η μετανάστευση ουσιών ισούται
ή υπερβαίνει τα 0,05 mg/kg για νιτροζαμίνες και το
1 mg/kg για νιτροζώσιμες ουσίες. Το σημείο 13 του μέρους
III του παραρτήματος II της οδηγίας περιλαμβάνει ειδικά
όρια μετανάστευσης για διάφορα στοιχεία, συμπεριλαμβανο
μένων του μολύβδου, του αρσενικού, του υδραργύρου, του
βορίου και του αντιμονίου. Υφίστανται τρία διαφορετικά
όρια μετανάστευσης, ανάλογα με τον τύπο του υλικού του
παιχνιδιού: ξηρό, εύθρυπτο, με μορφή σκόνης ή εύκαμπτο
υλικό παιχνιδιού, υγρό ή κολλώδες υλικό παιχνιδιού και

Άρθρο 114 παράγραφοι 4 και 6 της ΣΛΕΕ
(2)

Το άρθρο 114 παράγραφοι 4 και 6 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι:
«4.
Όταν, μετά τη θέσπιση μέτρου εναρμόνισης από το
Συμβούλιο ή από την Επιτροπή, ένα κράτος μέλος θεωρεί
αναγκαίο να διατηρήσει εθνικές διατάξεις που δικαιολογού
νται από τις επιτακτικές ανάγκες που προβλέπονται στο
άρθρο 36 ή διατάξεις σχετικές με την προστασία του περι
βάλλοντος ή του χώρου εργασίας, τις κοινοποιεί στην Επι
τροπή, καθώς και τους λόγους διατήρησής τους.
(…)
6.
Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από τις κοινοποιήσεις,
εγκρίνει ή απορρίπτει τις εν λόγω εθνικές διατάξεις, αφού
εξακριβώσει εάν αποτελούν ή όχι μέσω αυθαιρέτων διακρί

(1) ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1.
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υλικό παιχνιδιού που απομακρύνεται με ξύσιμο. Δεν πρέπει
να σημειώνεται υπέρβαση των ακόλουθων ορίων μετανάστευ
σης: 13,5, 3,4 και 160 mg/kg για τον μόλυβδο, 3,8, 0,9
και 47 mg/kg για το αρσενικό, 7,5, 1,9 και 94 mg/kg για
τον υδράργυρο, 4 500, 1 125 και 56 000 mg/kg για το
βάριο και 45, 11,3 και 560 mg/kg για το αντιμόνιο.

(8)

Με μια πρώτη επιστολή του ομοσπονδιακού της Υπουργείου
Οικονομικών Υποθέσεων και Τεχνολογίας, που παρελήφθη
στις 20 Ιανουαρίου 2011, η γερμανική ομοσπονδιακή
κυβέρνηση ζήτησε από την Επιτροπή, σύμφωνα με το
άρθρο 114 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, την άδεια να διατη
ρήσει τις υφιστάμενες διατάξεις που προβλέπονται στη γερ
μανική νομοθεσία για τα πέντε στοιχεία: μόλυβδο, αρσενικό,
υδράργυρο, βάριο, αντιμόνιο, καθώς επίσης και για τις
νιτροζαμίνες και νιτροζώσιμες ουσίες που απελευθερώνονται
από το υλικό του παιγνιδιού, πέραν της ημερομηνίας έναρ
ξης ισχύος του παραρτήματος II μέρος III της οδηγίας. Μια
πλήρης αιτιολόγηση του αιτήματος στάλθηκε από τη γερμα
νική ομοσπονδιακή κυβέρνηση με επιστολή από το γραφείο
του Μόνιμου Αντιπροσώπου της, με ημερομηνία 2 Μαρτίου
2011. Η αναλυτική αιτιολόγηση περιελάμβανε διάφορα
παραρτήματα συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών μελετών
σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία, των
προαναφερθεισών ουσιών που πραγματοποιήθηκαν από το
Bundesinstitut für Risikobewertung (στο εξής BfR), τον
Ιανουάριο 2011.

(9)

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε την παραλαβή του αιτήματος με
επιστολές με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2011 και
14 Μαρτίου 2011 και έθεσε ως προθεσμία για την απά
ντησή της την 5η Σεπτεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο
114 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ.

(10)

Με επιστολή της 24ης Ιουνίου 2011, η Επιτροπή ενημέρωσε
τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την κοινοποίηση που έλαβε
από τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η Επιτροπή
δημοσίευσε επίσης ανακοίνωση σχετικά με την κοινοποίηση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) ώστε
τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν γνώση των
εθνικών διατάξεων που η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρ
νηση προτίθεται να διατηρήσει σε ισχύ, καθώς και των
λόγων που επικαλέστηκε για το σκοπό αυτό.

Οι γερμανικές εθνικές διατάξεις
(5)

(6)

Το γερμανικό διάταγμα για τα καταναλωτικά αγαθά (Bedarfs
gegenständeverordnung) θεσπίζει απαιτήσεις για τις νιτροζα
μίνες και τις νιτροζώσιμες ουσίες. Οι εν λόγω διατάξεις
εγκρίθηκαν το 2008, στο πλαίσιο της απουσίας ειδικών
διατάξεων της ΕΕ σχετικά με τις νιτροζαμίνες και τις νιτρο
ζώσιμες ουσίες στα παιχνίδια. Το διάταγμα για τα κατανα
λωτικά αγαθά (Bedarfsgegenständeverordnung) απαιτεί για τις
νιτροζαμίνες και τις νιτροζώσιμες ουσίες στα παιχνίδια που
είναι κατασκευασμένα από φυσικό ή συνθετικό ελαστικό και
προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών και
προορίζονται ή είναι πιθανό να τοποθετηθούν στο στόμα,
το επίπεδο ποσότητας που απελευθερώνεται ως αποτέλεσμα
μετανάστευσης να είναι τόσο μικρό ώστε να μην είναι εργα
στηριακά ανιχνεύσιμο. Το προαναφερθέν διάταγμα απαιτεί
σήμερα η ποσότητα μετανάστευσης νιτροζαμινών και νιτρο
ζώσιμων ουσιών να βρίσκεται κάτω του 0,01 mg/kg για τις
νιτροζαμίνες και κάτω του 0,1 mg/kg για τις νιτροζώσιμες
ουσίες. Οι αναλυτικές διατάξεις σχετικά με τις νιτροζαμίνες
και τις νιτροζώσιμες ουσίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα
4 σημείο 1.β και στο παράρτημα 10 σημείο 6 του διατάγ
ματος για τα καταναλωτικά αγαθά (Bedarfsgegenständeverord
nung), που δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1997 και
τροποποιήθηκε πρόσφατα με το διάταγμα της 6ης Μαρτίου
2007.
Το δεύτερο διάταγμα για την ασφάλεια εξοπλισμού και προϊ
όντων (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug - 2.
GPSGV)) αφορά ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία: μόλυβδο,
αρσενικό, υδράργυρο, βάριο και αντιμόνιο. Οι οριακές τιμές
για τα προαναφερθέντα στοιχεία που περιέχονται στο δεύ
τερο διάταγμα για την ασφάλεια εξοπλισμού και προϊόντων
(Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug - 2. GPSGV)
είναι οι τιμές που προβλέπονται στην οδηγία
88/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1988, για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά
με την ασφάλεια των παιχνιδιών (1). Τα εν λόγω όρια εφαρ
μόζονται στην ΕΕ από το 1990. Η μέγιστη ημερήσια βιο
διαθεσιμότητα είναι 0,7 μg για τον μόλυβδο, 0,1 μ για το
αρσενικό, 0,5 μg για τον υδράργυρο, 25,0 μg για το βάριο
και 0,2 μg για το αντιμόνιο. Οι αναλυτικές διατάξεις ανα
φορικά με τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στο άρθρο 2
του δεύτερου διατάγματος για την ασφάλεια εξοπλισμού και
προϊόντων (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug - 2.
GPSGV), που τροποποιήθηκε πρόσφατα με το διάταγμα της
6ης Μαρτίου 2007.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(7)

Κατά την έκδοση της οδηγίας (Μάιος 2009), η Γερμανία
ψήφισε κατά της έκδοσής της για λόγους που περιλαμβά
νουν την άποψή της ότι το επίπεδο προστασίας όσον αφορά
τις χημικές απαιτήσεις είναι ανεπαρκές.

(1) ΕΕ L 187 της 16.7.1988, σ. 1.

19.8.2011

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Παραδεκτό της αίτησης
(11)

Το άρθρο 114 παράγραφος 4 αφορά περιπτώσεις κατά τις
οποίες εθνικές διατάξεις κοινοποιούνται σε σχέση με μέτρο
εναρμόνισης της ΕΕ, όταν οι εθνικές είχαν εγκριθεί και τεθεί
σε ισχύ πριν από την έγκριση εκείνων της ΕΕ και όταν η
διατήρηση των εθνικών διατάξεων θα μπορούσε να είναι
ασυμβίβαστη με το μέτρο εναρμόνισης της ΕΕ. Οι εθνικές
διατάξεις κοινοποιήθηκαν σε σχέση με την οδηγία
2009/48/ΕΚ, ένα μέτρο εναρμόνισης που εγκρίθηκε με
βάση το άρθρο 95 της πρώην συνθήκης ΕΚ. Εγκρίθηκαν
και τέθηκαν σε ισχύ το 1990 και το 2008, επομένως πριν
από την έγκριση της εν λόγω οδηγίας.
Επίσης, το άρθρο 114 παράγραφος 4 απαιτεί η κοινοποίηση
των εθνικών διατάξεων να συνοδεύεται από περιγραφή των
λόγων που συνδέονται με μία ή περισσότερες από τις επιτα
κτικές ανάγκες του άρθρου 36 ή με την προστασία του
περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας. Η αίτηση που υπο
βλήθηκε από τη Γερμανία περιέχει μια επεξήγηση των λόγων
που συνδέονται με την προστασία της ανθρώπινης υγείας, η
οποία, κατά την άποψη της Γερμανίας, αιτιολογεί τη διατή
ρηση των εθνικών της διατάξεων.

(2) ΕΕ C 159 της 28.5.2011, σ. 23.
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ρηθεί ως νέα επιστημονική πληροφόρηση και επομένως να
χρησιμοποιηθεί ως βάση για την τροποποίηση των διατάξεων
της οδηγίας για τις χημικές ουσίες με τη θέσπιση αυστηρών
απαιτήσεων. Η επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας
προβλέπεται για τις 31 Αυγούστου 2011.

Υπό το φως των προαναφερθέντων, η Επιτροπή θεωρεί ότι η
αίτηση που υποβλήθηκε από τη Γερμανία με σκοπό την
επίτευξη έγκρισης διατήρησης των εθνικών της διατάξεων
σχετικά με τα πέντε στοιχεία: μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυ
ρος, βάριο και αντιμόνιο, καθώς επίσης και τις νιτροζαμίνες
και νιτροζώσιμες ουσίες είναι αποδεκτή.
Προσφυγή στο άρθρο 114 παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο
της ΣΛΕΕ
(12)

(13)

Η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρέσχε διάφορα
παραρτήματα που περιέχουν αναλυτική αιτιολόγηση και επι
στημονική ενημέρωση για την υποστήριξη των κοινοποι
ηθέντων εθνικών μέτρων. Ειδικότερα, παρασχέθηκε η αξιολό
γηση των επιπτώσεων στην υγεία από το BfR σχετικά με τον
μόλυβδο, το αρσενικό, τον υδράργυρο, το βάριο και το
αντιμόνιο, καθώς επίσης και τις νιτροζαμίνες και τις νιτρο
ζώσιμες ουσίες που χρονολογείται από τον Ιανουάριο του
2011.

(14)

Οι πληροφορίες που ελήφθησαν από το BfR περιέχουν ανα
λυτικά και πολύπλοκα τοξικολογικά στοιχεία σχετικά με τις
προαναφερθείσες ουσίες, καθώς επίσης και εκτεταμένες ανα
φορές σε επιστημονικές εκθέσεις και βιβλιογραφία. Είναι
απαραίτητο, για να εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής βάσει
του άρθρου 114 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, να ελεγχθεί κατά
πόσον οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τη Γερμανία
είχαν ήδη αξιολογηθεί και ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία
αναθεώρησης της οδηγίας ή θα πρέπει να θεωρηθούν ως νέα
επιστημονική πληροφόρηση.

(15)

Η οδηγία προβλέπει, στο άρθρο 46, τη δυνατότητα τροπο
ποίησης ορισμένων διατάξεων σχετικά με χημικές ουσίες
ώστε να εξασφαλιστεί η προσαρμογή σε τεχνικές και επιστη
μονικές εξελίξεις. Τα πέντε στοιχεία που αφορά η αίτηση της
Γερμανίας (μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρος, βάριο και αντι
μόνιο) δύνανται επομένως να τροποποιηθούν και να προσαρ
μοστούν στα τελευταία επιστημονικά στοιχεία.

(16)

Η Επιτροπή συγκρότησε το 2010 ομάδα εργασίας για τις
χημικές ουσίες σε παιχνίδια (στο εξής «η ομάδα εργασίας»),
μετά από αίτημα των κρατών μελών. Η εν λόγω ομάδα
εργασίας, αποτελούμενη από χημικούς εμπειρογνώμονες
από την Γερμανία, τη Δανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Σουη
δία, την Αυστρία, τις Κάτω Χώρες, την Τσεχική Δημοκρατία,
τον κλάδο παραγωγής και οργανώσεις καταναλωτών, αξιο
λογεί τις νέες επιστημονικές πληροφορίες και εκδίδει συστά
σεις προς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με τον
τρόπο ενέργειας αναφορικά με την τροποποίηση ορισμένων
διατάξεων για τις χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στην
οδηγία.

(17)

(18)

Περαιτέρω, στις 5 Απριλίου 2011, η ομάδα εργασίας συνέ
στησε σε εμπειρογνώμονες των κρατών μελών μείωση των
ισχυουσών τιμών για τον μόλυβδο. Οι εν λόγω συστάσεις
υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή και τους εμπειρογνώμονες
από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή άρχισε την προπαρασκευα
στική εργασία για την εν λόγω τροποποίηση και η προκα
ταρκτική έκθεση αξιολόγησης αντικτύπου θα υποβληθεί για
συζήτηση κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίασης με
τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών τον Οκτώβριο
του 2011. Μια επίσημη πρόταση προγραμματίζεται να
εγκριθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012.

(19)

Η ομάδα εργασίας συζήτησε τις ισχύουσες οριακές τιμές για
το βάριο και δήλωσε ότι δεν υπήρχαν νέα επιστημονικά
στοιχεία· εντούτοις, ελήφθησαν διάφορες αξιολογήσεις από
επιστημονικές οργανώσεις. Η ομάδα εργασίας αποφάσισε ότι
απαιτείται περαιτέρω συζήτηση. Η ομάδα εργασίας αναμένε
ται να ολοκληρώσει τις συστάσεις της κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης της 31ης Αυγούστου 2011. Οι συστάσεις
αυτές θα υποβληθούν κατόπιν στους εμπειρογνώμονες των
κρατών μελών τον Οκτώβριο 2011.

(20)

Η επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλω
τών (SCCS) αξιολογεί τη στιγμή αυτή τη σοβαρότητα του
κινδύνου που θέτει η παρουσία νιτροζαμινών και νιτροζώσι
μων ουσιών σε μπαλόνια και καλλυντικά. Η εν λόγω γνώμη,
που αναμένεται για τον Σεπτέμβριο του 2011, θα προσφέρει
νέα στοιχεία σχετικά με την έκθεση των παιδιών σε νιτροζα
μίνες και νιτροζώσιμες ουσίες και αναφορικά με τον κίνδυνο
που σχετίζεται με την εν λόγω έκθεση.

(21)

Η απόφαση της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 114
παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο, θα αναμένει, επομένως, το
αποτέλεσμα των υπό εξέλιξη συζητήσεων και αξιολογήσεων,
προκειμένου να εκτιμήσει προσεκτικά όλα τα σχετικά τρέ
χοντα ή μελλοντικά στοιχεία και να καταλήξει σε συμπερά
σματα σχετικά με τα εθνικά μέτρα. Επομένως, η Επιτροπή
θεωρεί ότι είναι δικαιολογημένη η παράταση των έξι μηνών
εντός της οποίας θα πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίψει τις
εθνικές διατάξεις για μια περαιτέρω περίοδο που θα λήγει
στις 5 Μαρτίου 2012.

Μετά από προσεκτική εξέταση όλων των δεδομένων και
πληροφοριών, η Επιτροπή θεωρεί ότι πληρούνται οι προϋ
ποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 114 παράγραφος 6 τρίτο
εδάφιο προκειμένου να κάνει χρήση της δυνατότητας παρά
τασης της περιόδου έξι μηνών εντός της οποίας πρέπει να
εγκρίνει ή να απορρίψει τις εθνικές διατάξεις που κοινοποι
ήθηκαν από τη Γερμανία.
Αιτιολόγηση λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος

Η Επιτροπή θα ζητήσει τη γνώμη της ομάδας εργασίας
αναφορικά με την αναλυτική αιτιολόγηση που ελήφθη από
τη Γερμανία, για να προσδιορίσει αν αυτή δύναται να θεω

L 214/17

Απουσία κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία
(22)

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 55 της οδηγίας, τα σημεία 8
και 13 του μέρους III του παραρτήματος II θα ισχύουν από
τις 20 Ιουλίου 2013. Μέχρι τις 20 Ιουλίου 2013, θα
ισχύουν οι τρέχουσες διατάξεις που αφορούν τον μόλυβδο,
το αντιμόνιο, το βάριο, το αρσενικό και τον υδράργυρο που
αναφέρονται στην οδηγία 88/378/ΕΟΚ και στο δεύτερο
διάταγμα για την ασφάλεια εξοπλισμού και προϊόντων
(Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug - 2. GPSGV).
Καθώς δεν υφίστανται ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ σχετικά με
τις νιτροζαμίνες και τις νιτροζώσιμες ουσίες που απελευθε
ρώνονται από παιχνίδια, το παράρτημα 4 σημείο 1.β και το
παράρτημα 10 σημείο 6 του διατάγματος για τα καταναλω
τικά αγαθά (Bedarfsgegenständeverordnung) παραμένει επίσης
σε ισχύ μέχρι τις 20 Ιουλίου 2013.
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Επομένως, καθώς οι εθνικές διατάξεις που η γερμανική ομο
σπονδιακή κυβέρνηση προτίθεται να διατηρήσει, δεν θα
καταργηθούν πριν από την 20ή Ιουλίου 2013, η Επιτροπή
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η προϋπόθεση της απουσίας
κινδύνου για την υγεία πληρούται.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(24)

(25)

Βάσει των ανωτέρω προαναφερομένων, η Επιτροπή συμπεραί
νει ότι η αίτηση της Γερμανίας, που κοινοποιήθηκε εξ ολο
κλήρου σε αυτήν στις 2 Μαρτίου 2011, με σκοπό την
επίτευξη έγκρισης για τη διατήρηση των οριακών τιμών
για τον μόλυβδο, το αρσενικό, τον υδράργυρο, το βάριο,
και το αντιμόνιο, καθώς επίσης και για τις νιτροζαμίνες και
τις νιτροζώσιμες ουσίες για χρήση σε παιχνίδια που προορί
ζονται να χρησιμοποιηθούν από παιδιά ηλικίας κάτω των 36
μηνών ή σε άλλα παιχνίδια που προορίζονται να τοποθετού
νται στο στόμα, είναι αποδεκτή.
Εντούτοις, λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και της
απουσίας στοιχείων που να καταδεικνύουν τον κίνδυνο για
την ανθρώπινη υγεία, η Επιτροπή θεωρεί ότι αιτιολογείται η
παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 114
παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο για περαιτέρω διάστημα που
θα λήγει στις 5 Μαρτίου 2012,

19.8.2011

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 6 του άρθρου τρίτο
εδάφιο της ΣΛΕΕ, η περίοδος των 6 μηνών που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο για την έγκριση ή απόρριψη των εθνικών διατάξεων
που αφορούν τα πέντε στοιχεία: (μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρος,
βάριο και αντιμόνιο, καθώς επίσης και τις νιτροζαμίνες και τις
νιτροζώσιμες ουσίες), που κοινοποιήθηκε από τη Γερμανία στις
2 Μαρτίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 4
παρατείνεται μέχρι τις 5 Μαρτίου 2012.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
της Γερμανίας.

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2011.
Για την Επιτροπή,
Antonio TAJANI

Αντιπρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Αυγούστου 2011
σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2004/452/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου φορέων των οποίων
οι ερευνητές θα επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 5777]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/511/ΕΕ)
Επιτροπής και το Ίδρυμα Φορολογικών Μελετών (Instituto
de Estudios Fiscales — IEF) της Μαδρίτης, στην Ισπανία
πρέπει να θεωρούνται φορείς που πληρούν τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προστεθούν
στον κατάλογο των φορέων, των οργανώσεων και των ιδρυ
μάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοι
χείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 831/2002.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009,
σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (1), και ιδίως το άρθρο 23,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 831/2002 της Επιτροπής (2), όσον
αφορά την πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστη
μονικούς σκοπούς, θεσπίζει, με σκοπό την εξαγωγή στατι
στικών συμπερασμάτων για επιστημονικούς σκοπούς, τους
όρους με τους οποίους παρέχεται πρόσβαση σε εμπιστευτικά
δεδομένα που διαβιβάζονται στην κοινοτική αρχή, καθώς και
τους κανόνες συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και των
εθνικών αρχών ούτως ώστε να διευκολύνεται η εν λόγω
πρόσβαση.
Στην απόφαση 2004/452/ΕΚ της Επιτροπής (3) ορίζεται
κατάλογος φορέων των οποίων οι ερευνητές επιτρέπεται να
έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονι
κούς σκοπούς.
Η διοικητική μονάδα «Στρατηγική Κοινωνικής Προστασίας
και Κοινωνικής Ένταξης» της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλη
σης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής

(1) ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.
(2) ΕΕ L 133 της 18.5.2002, σ. 7.
(3) ΕΕ L 156 της 30.4.2004, σ. 1.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατι
στικού συστήματος («επιτροπή ΕΣΣ»),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα της απόφασης 2004/452/ΕΚ αντικαθίσταται από το
κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2011.
Για την Επιτροπή
Olli REHN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας
Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας
Πανεπιστήμιο Cornell (Πολιτεία της Νέας Υόρκης, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Baruch College, New York City University (Πολιτεία της Νέας Υόρκης, Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής)
Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας
Μονάδα Ανάλυσης της Απασχόλησης, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Παγκόσμια Τράπεζα
Center of Health and Wellbeing (CHW) της σχολής Woodrow Wilson School of Public and International Affairs στο
Πανεπιστήμιο Princeton, New Jersey, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Πανεπιστήμιο του Σικάγου (UofC), Ιλινόις, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
Τμήμα Οικογενειακών και Εργασιακών Μελετών της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά, Οτάβα, Οντάριο, Καναδάς
Διοικητική Μονάδα Οικονομετρίας και Στατιστικής Υποστήριξης στην Καταπολέμηση της Απάτης (ESAF), Γενική Διεύθυνση
Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Διοικητική Μονάδα Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (SERA), Γενική Διεύθυνση Κοινού Κέντρου Ερευνών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έδρα έρευνας του School of Social Science στην Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies του Πανεπιστημίου του
York, Οντάριο, Καναδάς
Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Σικάγο (UIC), Σικάγο, ΗΠΑ
Rady School of Management του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ
Διεύθυνση Έρευνας, Μελετών και Στατιστικών (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques —
DARES) του Υπουργείου Εργασίας, Εργασιακών Σχέσεων και Αλληλεγγύης, Παρίσι, Γαλλία
Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (RFSUNY), Albany, ΗΠΑ
Φινλανδικό Κέντρο Συντάξεων (Eläketurvakeskus — ETK), Φινλανδία
Διεύθυνση Έρευνας, Μελετών, Αξιολόγησης και Στατιστικών (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques — DREES) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικού Διαλόγου και Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Υγείας, Νεολαίας
και Αθλητισμού και του Υπουργείου Προϋπολογισμού, Δημοσίων Λογαριασμών και Κρατικών Μεταρρυθμίσεων, Παρίσι, Γαλλία
Πανεπιστήμιο Duke (DUKE), Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ
Φορέας κοινωνικής ασφάλισης της Φινλανδίας (Kansaneläkelaitos — KELA), Φινλανδία
Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ (HUJI), Ισραήλ
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Ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης, Βέλγιο
Πανεπιστήμιο Sabanci, Τούζλα/Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Πανεπιστήμιο McGill, Μόντρεαλ, Καναδάς
Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας και Διαθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Διοικητική μονάδα “Στρατηγική Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Ένταξης” της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοι
νωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ίδρυμα Φορολογικών Μελετών (Instituto de Estudios Fiscales — IEF), Μαδρίτη, Ισπανία»
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Αυγούστου 2011
για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2004/211/ΕΚ όσον αφορά τις καταχωρίσεις για
το Μπαχρέιν και τον Λίβανο στον κατάλογο των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες
επιτρέπονται οι εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 5863]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/512/ΕΕ)
γές. Ο κατάλογος αυτός παρουσιάζεται στο παράρτημα I της
εν λόγω απόφασης και περιλαμβάνει εγγεγραμμένους ίππους
και σπέρμα ίππων από τον Λίβανο.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης
Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου
που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων,
σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά
τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις
που αναφέρονται στο τμήμα I του παραρτήματος Α της οδηγίας
90/425/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο α),
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγ
χου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών (2) και τις εισαγωγές
προέλευσης τρίτων χωρών, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφοι 1
και 4 και την εισαγωγική φράση του άρθρου 19 και τα στοιχεία α)
και β) του άρθρου 19,

(4)

Η Περιφερειακή Επιτροπή για τη Μέση Ανατολή του Παγκό
σμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE) ενημέρωσε
την Επιτροπή ότι επιβεβαιώθηκαν κρούσματα μάλης (Bur
kholderia mallei) σε ιπποειδή στον Λίβανο από ένα εργα
στήριο αναφοράς του OIE.

(5)

Επομένως, η είσοδος εγγεγραμμένων ίππων και σπέρματός
τους από τον Λίβανο δεν πρέπει πλέον να επιτρέπεται. Συνε
πώς, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η καταχώριση για τον
Λίβανο στον κατάλογο του παραρτήματος I της απόφασης
2004/211/ΕΚ.

(6)

Τον Απρίλιο του 2010 η Επιτροπή έλαβε έκθεση στην οποία
επιβεβαιώνεται η εμφάνιση κρουσμάτων της νόσου μάλης
στις βόρειες περιοχές του Μπαχρέιν. Με σκοπό να ανασταλεί
η είσοδος εγγεγραμμένων ίππων στην Ένωση καθώς και του
σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων τους, η Επιτροπή
εξέδωσε την απόφαση 2010/333/ΕΕ, της 14ης Ιουνίου
2010, για την τροποποίηση της απόφασης 2004/211/ΕΚ
όσον αφορά τις καταχωρίσεις για το Μπαχρέιν και τη Βρα
ζιλία στον κατάλογο των τρίτων χωρών και των περιοχών
τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές ζώντων ιππο
ειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (4).

(7)

Μια αποστολή κτηνιατρικής επιθεώρησης που πραγματοποι
ήθηκε στο Μπαχρέιν τον Ιούνιο του 2011 διαπίστωσε ότι
υπήρχαν επαρκή στοιχεία που αποδείκνυαν ότι το Μπαχρέιν
εφάρμοζε μέτρα ελέγχου της νόσου στον Βορρά και ότι η
επιτήρηση που εφαρμοζόταν σε όλο το έδαφος του Μπα
χρέιν επιβεβαίωνε τη διαρκή απουσία της νόσου αυτής στις
νότιες περιοχές του Μπαχρέιν. Επιπλέον, το Μπαχρέιν εφάρ
μοσε ελέγχους των μετακινήσεων, μεταξύ άλλων, επέβαλε
αυστηρή απαγόρευση των μετακινήσεων ιπποειδών από τις
βόρειες περιοχές της επικράτειας του Μπαχρέιν στις νότιες
περιοχές της κυρίως νήσου του Μπαχρέιν. Συνεπώς, είναι
δυνατόν να εφαρμοστεί διοικητική διαίρεση του Μπαχρέιν
σε περιφέρειες, ώστε να επιτραπεί η προσωρινή αποδοχή
και οι εισαγωγές εγγεγραμμένων ίππων από τις νότιες περιο
χές της κυρίως νήσου του Μπαχρέιν στην Ένωση.

(8)

Συνεπώς, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η καταχώριση για
το Μπαχρέιν και να παρασχεθούν λεπτομέρειες σχετικά με
την οριοθέτηση των νότιων περιοχών του Μπαχρέιν στον
κατάλογο του παραρτήματος I της απόφασης 2004/211/ΕΚ.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ καθορίζονται οι όροι που εφαρ
μόζονται στις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και
εμβρύων. Οι όροι αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύ
ναμοι με τους όρους που εφαρμόζονται στο εμπόριο μεταξύ
κρατών μελών.

(2)

Η οδηγία 2009/156/ΕΚ καθορίζει τους όρους υγειονομικού
ελέγχου που διέπουν τις εισαγωγές ζώντων ιπποειδών στην
Ένωση και προβλέπει ότι οι εισαγωγές ιπποειδών στην Ένωση
επιτρέπονται μόνον από τρίτες χώρες, οι οποίες είναι απαλ
λαγμένες από τη νόσο μάλη για περίοδο έξι μηνών.

(3)

Η απόφαση 2004/211/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιανουα
ρίου 2004, για την κατάρτιση καταλόγου των τρίτων χωρών
και των περιοχών τους από τις οποίες τα κράτη μέλη εγκρί
νουν τις εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων
και εμβρύων ιπποειδών και για την τροποποίηση των απο
φάσεων 93/195/ΕΟΚ και 94/63/ΕΚ (3) καταρτίζει κατάλογο
τρίτων χωρών ή περιοχών αυτών όπου εφαρμόζεται η διοι
κητική διαίρεση σε περιφέρειες, από τις οποίες τα κράτη
μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή ιπποειδών και σπέρματος,
ωαρίων και εμβρύων των ιπποειδών και αναφέρει τους
άλλους όρους που εφαρμόζονται σε τέτοιου είδους εισαγω

(1) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.
(2) ΕΕ L 192 της 23.7.2010, σ. 1.
(3) ΕΕ L 73 της 11.3.2004, σ. 1.

(4) ΕΕ L 150 της 16.6.2010, σ. 53.
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Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για
την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

(9)

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I της απόφασης 2004/211/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) η καταχώριση για τον Λίβανο αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«LB

Λίβανος

LB-0

Ολόκληρη η χώρα

E

—

—

—

—

—

—

—

—

—»

2) η καταχώριση για το Μπαχρέιν αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«BH

Μπαχρέιν

BH-0

Ολόκληρη η χώρα

E

—

—

—

—

—

—

—

—

—

BH-1

Νότιες περιοχές
της κυρίως νήσου
του Μπαχρέιν

E

X

—

X

—

—

—

—

—

—»

(βλέπε πλαίσιο 4
για λεπτομέρειες)

3) προστίθεται το πλαίσιο 4 σύμφωνα με το παράρτημα.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2011.
Για την Επιτροπή
John DALLI

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το ακόλουθο πλαίσιο 4 προστίθεται στο παράρτημα I της απόφασης 2004/211/ΕΚ:
«Πλαίσιο 4:

BH

Μπαχρέιν

BH-1

Οριοθέτηση των νότιων περιοχών της κυρίως νήσου του Μπαχρέιν
Βόρειο όριο:

από τη δυτική ακτή στο τέρμα του αυτοκινητοδρόμου Zallaq στην είσοδο του
ξενοδοχείου Sofitel προς ανατολική κατεύθυνση, κατά μήκος του αυτοκινητό
δρομου Zallaq, έως τη διασταύρωση με τον αυτοκινητόδρομο SHK Khalifa,
συνεχίζεται κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου SHK Khalifa προς βόρεια
κατεύθυνση, έως το σύνορο του Al Rawdha, που ορίζεται από τον τοίχο
του βασιλικού ανακτόρου,
συνεχίζεται κατά μήκος των ορίων της περιοχής Al Rawdha προς ανατολική
κατεύθυνση έως τον κυκλικό κόμβο του Al Safra στον αυτοκινητόδρομο SHK
Salman και στη συνέχεια προς νότια κατεύθυνση έως τον κυκλικό κόμβο στην
είσοδο του χωριού Awali,
συνεχίζεται κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Muaskar προς ανατολική
κατεύθυνση έως τον κυκλικό κόμβο στον αυτοκινητόδρομο Al Esteglal/Hawar
και στη συνέχεια προς νότια κατεύθυνση στον αυτοκινητόδρομο Hawar ώσπου
τερματίζεται στην ανατολική ακτή, στην είσοδο του χωριού Askar.

Δυτικό όριο:

ακτογραμμή

Ανατολικό όριο: ακτογραμμή
Νότιο όριο:

ακτογραμμή»

19.8.2011

Τιμή συνδρομής 2011 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για
κανονική αποστολή)
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 100 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, έντυπη έκδοση + ετήσιο
DVD

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 200 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

770 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μηνιαίο συγκεντρωτικό
DVD

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

400 EUR ετησίως

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας, σειρά S — Δημόσιες
συμβάσεις και διαγωνισμοί, DVD, μία έκδοση την εβδομάδα

πολύγλωσσο: 23 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ

300 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — Διαγωνισμοί

γλώσσα(-ες) ανάλογα με το
διαγωνισμό

50 EUR ετησίως

Η συνδρομή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται στις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατή σε 22 γλωσσικές εκδόσεις. Περιλαμβάνει τις σειρές L (Νομοθεσία) και C
(Ανακοινώσεις και Πληροφορίες).
Για κάθε γλωσσική έκδοση απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
L 156 της 18ης Ιουνίου 2005, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται, προσωρινά, να
συντάσσουν και να δημοσιεύουν στα ιρλανδικά όλες τις πράξεις. Γι’ αυτό, η Επίσημη Εφημερίδα στα ιρλανδικά
πωλείται ξεχωριστά.
Η συνδρομή για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας (σειρά S — Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί)
περιλαμβάνει 23 επίσημες γλωσσικές εκδόσεις σε ένα ενιαίο πολύγλωσσο DVD.
Με απλή αίτηση, οι συνδρομητές της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα να
λαμβάνουν διάφορα παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας. Ενημερώνονται για την έκδοση των παραρτημάτων με «Σημείωμα προς τον αναγνώστη» που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Πωλήσεις και συνδρομές
Συνδρομές σε διάφορες τιμολογημένες περιοδικές εκδόσεις, όπως η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διατίθενται στους εμπορικούς μας αντιπροσώπους. Κατάλογο των εμπορικών μας αντιπροσώπων
θα βρείτε στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm

Το EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις συνθήκες, στη νομοθεσία, στη νομολογία και στις
προπαρασκευαστικές πράξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση: http://europa.eu
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