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(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 835/2012/EU RENDELETE
(2012. szeptember 18.)
a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (kadmium) módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

tóötvözetekben és PVC-ben lévő kadmiumot illető forga
lombahozatali és felhasználási korlátozások esetleges
módosításának társadalmi-gazdasági hatásairól szóló,
2010 januárjában megjelent tanulmány (4) (SocioEconomic Impact of a Potential Update of the Restric
tions on the Marketing and Use of Cadmium in jewelle
ries, brazing alloys and PVC) megállapításait figyelembe
véve engedélyezték. A korlátozás valamennyi elemét meg
is vitatták az 1907/2006/EK rendelet végrehajtásáért
felelős tagállami hatóságokkal és az érdekelt felekkel.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, enge
délyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyagügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításá
ról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK
bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006.
december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 131. cikkére,

(3)

A 494/2011/EU rendelet elfogadását követően a
Bizottság tudomására jutott, hogy bizonyos műanyag
fajták esetében – melyeket első alkalommal a
494/2011/EU rendelet korlátozott – kadmiumszínezé
keket használnak olyan esetekben, amikor úgy tűnik,
hogy a kadmiumvegyületeknek nincs megfelelő alternatí
vája, és amelyek esetében a korlátozott konzultáció kivé
teles körülményei miatt most további értékelésre van
szükség.

(4)

Az 1988. január 25-i tanácsi állásfoglalás a környezet
kadmiummal történő szennyezése elleni átfogó stratégia
kidolgozására szólít fel – beleértve a kadmium felhaszná
lását korlátozó célzott intézkedéseket és a kadmium
színezékekben, stabilizátorokban és bevonatokban való
felhasználását helyettesítő anyagok fejlesztésének ösztön
zését –, valamint azt szorgalmazza, hogy a kadmiumot
csak megfelelő alternatívák hiányában használják.

(5)

A Bizottság a REACH-rendelet 69. cikkének megfelelően
fel fogja kérni az Európai Vegyianyag-ügynökséget, hogy
a XV. melléklet követelményeinek megfelelően készítse el
a dokumentációt a kadmiumnak és a kadmium vegyüle
teinek az első alkalommal a 494/2011/EU rendelet által
korlátozott műanyagfajtákban való felhasználásáról, a
Tanács 1988. január 25-i állásfoglalását teljes egészében
figyelembe véve.

mivel:

(1)

(2)

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélye
zéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének
(kadmium) módosításáról szóló, 2011. május 20-i
494/2011/EU bizottsági rendelet (2) módosította a
kadmiumot és annak vegyületeit érintő korlátozás hatá
lyát azáltal, hogy a forrasztópálcákat és az ékszereket
illetően a kadmiumra és a kadmium-oxidra vonatkozó
kockázatértékelésnek és kockázatcsökkentési stratégi
áknak (3) megfelelő rendelkezéseket vezetett be.
A 494/2011/EU rendelet a kadmiumnak és a kadmium
vegyületeinek a szintetikus szerves polimerekben
(műanyag) való felhasználására vonatkozó korlátozást
valamennyi műanyagra kiterjesztette, azonban eltérést
engedélyezett a kadmiumot tartalmazó hasznosított
PVC egyes építőipari termékek gyártásában való felhasz
nálásához. Ezt az eltérést az 1907/2006/EK rendeletben
előírt kockázatkezelési tevékenységekről tartott ad hoc
szakértői tanácskozás, valamint az ékszerekben, forrasz

(1) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
(2) HL L 134., 2011.5.21., 2. o.
(3) HL C 149., 2008.6.14., 6. o.

(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/studycadmium_en.pdf
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A korlátozási eljárás véglegesítéséig a kadmiumra és
annak vegyületeire vonatkozó korlátozást kizárólag
azokra a műanyagtípusokra kell alkalmazni, amelyek
már a 494/2011/EU rendelet elfogadását megelőzően
szerepeltek a XVII. melléklet 23. bejegyzésében.

(7)

Jogbiztonsági okokból ezt a rendeletet 2011. december
10-től kell alkalmazni.

(8)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban
vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létreho
zott bizottság véleményével,

2012.9.19.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellék
letének megfelelően módosul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté
sének napján lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2011. december 10-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

2012.9.19.
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MELLÉKLET
Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében az anyagok, anyagcsoportok és keverékek megnevezését, valamint a
korlátozás feltételeit tartalmazó táblázat az alábbiak szerint módosul:
1. A 23. bejegyzés második oszlopában az 1. pont első és második alpontja helyébe a következő szöveg lép:
„1. Nem használható a következő szintetikus szerves poli
merből (a továbbiakban: műanyag) készült keveré
kekben és árucikkekben:
— vinil-klorid polimerek vagy kopolimerek (PVC)
[3904 10] [3904 21]
— poliuretán (PUR) [3909 50]
— kis sűrűségű polietilén (LDPE), kivéve a színezett
mesterkeverék gyártására használt kis sűrűségű
polietilént [3901 10]
— cellulóz-acetát (CA) [3912 11]
— cellulóz-acetát-butirát (CAB) [3912 11]
— epoxigyanták [3907 30]
— melamin-formaldehid (MF) gyanták [3909 20]
— karbamid-formaldehid (UF) gyanták [3909 10]
— telítetlen poliészterek (UP) [3907 91]
— poli(etilén-tereftalát) (PET) [3907 60]
— poli(butilén-tereftalát) (PBT)
— átlátszó/általános felhasználású polisztirol
[3903 11]
— akrilnitril-metil-metakrilát (AMMA)
— térhálósított polietilén (VPE)
— ütésálló polisztirol
— polipropilén (PP) [3902 10]
A fent felsorolt műanyagokból készült keverékek és
árucikkek nem hozhatók forgalomba, ha azokban a
kadmium koncentrációja (fém Cd-ban kifejezve) a műanyag
0,01 tömegszázalékát eléri vagy meghaladja.”

2. A 23. bejegyzés második oszlopában az 1. pont az alábbi alponttal egészül ki:
„2012. november 19-ig a 69. cikknek megfelelően a
Bizottság felkéri az Európai Vegyianyag-ügynökséget, hogy
készítsen a XV. mellékletnek megfelelő dokumentációt
annak megállapítása érdekében, hogy kell-e korlátozni a
kadmium és a kadmiumvegyületek felhasználását az első
alpontban felsoroltakon kívüli műanyagok esetében.”
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A BIZOTTSÁG 836/2012/EU RENDELETE
(2012. szeptember 18.)
a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az ólom tekintetében
történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

(3)

2011. március 10-i véleményében a kockázatértékelési
bizottság (a továbbiakban: RAC) úgy vélte, hogy a feltárt
kockázatokat leghatékonyabban csökkentő uniós szintű
intézkedés az ólom és vegyületeinek az ékszerek fém és
nem fém alkotórészeiben való használatának, illetve
forgalomba hozatalának megtiltása abban az esetben, ha
az ólom koncentrációja bármely önálló alkotórészre
vonatkozóan eléri vagy meghaladja a 0,05 tömegszázalé
kot, kivéve abban az esetben, ha bizonyítható, hogy az
ékszerből vagy annak valamely részéből származó ólom
kibocsátás nem haladja meg a 0,05 μg/cm2/óra
(0,05 μg/g/óra) értéket.

(4)

2011. szeptember 15-i véleményében a társadalmi-gazda
sági elemzéssel foglalkozó bizottság (a továbbiakban:
SEAC) megvizsgálta az ólom és vegyületeinek az éksze
rekben való használatának, illetve forgalomba hozata
lának megtiltását abban az esetben, ha az ólom koncent
rációja bármely önálló alkotórészre vonatkozóan eléri
vagy meghaladja a 0,05 tömegszázalékot. A SEAC úgy
ítélte meg, hogy a társadalmi-gazdasági előnyök és költ
ségek arányát figyelembe véve ez a legmegfelelőbb uniós
szintű intézkedés a feltárt kockázatok csökkentésére.
Mivel jelenleg nem áll rendelkezésre olyan kioldódási
vizsgálati módszer, amely az árucikkek szájba vételének
hatásait modellezi, a SEAC úgy vélte, hogy a korláto
zásnak az ékszerek önálló alkotórészeinek ólomtartalmán
kell alapulnia és nem az ezen árucikkekből származó
ólomkioldódás mértékén. Továbbá a SEAC azt javasolta,
hogy a kristályüveg, a zománcok, az óraszerkezetek belső
alkatrészei és a nem szintetikus vagy rekonstruált drága
kövek vagy féldrágakövek mentesüljenek a korlátozás
alól.

(5)

2011. szeptember 23-án az Ügynökség benyújtotta a
Bizottságnak a RAC és a SEAC véleményét.

(6)

Mivel nem áll rendelkezésre információ az ólom szájba
vétel miatt történő kioldódásáról, és egyáltalán nincsenek
megfelelő alternatívák a kristályüveg és a zománcok
alkalmazásai tekintetében, ez utóbbira nem vonatkozik
a jelen intézkedés. Továbbá a SEAC azt javasolta, hogy
a mentesség csak a kristályüvegre vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló, 1969. december 15-i
69/493/EGK tanácsi irányelv (2) I. mellékletében meghatá
rozott 1. és 2. kategóriájú kristályüvegre („nehéz
ólomkristály” és „ólomkristály”) terjedjen ki. Azonban
az említett irányelvben meghatározott 3. és 4. kategóriájú
kristályüvegekre („krisztallin üveg”) is vonatkoznia kell a
mentességnek annak érdekében, hogy összhangban

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, enge
délyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyagügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításá
ról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK
bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006.
december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 68. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet szerint amennyiben egy
tagállam úgy ítéli meg, hogy egy önmagában, keverékben
vagy árucikkben előforduló anyagnak a gyártása, forga
lomba hozatala vagy felhasználása nem megfelelően
ellenőrzött kockázatot jelent az emberi egészségre vagy
a környezetre, és emiatt intézkedésre van szükség, akkor
dokumentációt készít, miután ezen szándékáról értesítette
az Európai Vegyianyag-ügynökséget (a továbbiakban:
Ügynökség).

(2)

2010. április 15-én Franciaország az 1907/2006/EK
rendelet 69. cikke (4) bekezdésének értelmében benyúj
totta a dokumentációt az Ügynökségnek, hogy az
elindítsa az említett rendelet 69–73. cikkeinek megfelelő
korlátozási eljárást. Ez a dokumentáció azt írta le, hogy
mivel a – különösen 3 év alatti – gyermekek a tárgyakat
a szájukba veszik, az ékszerekből kioldódó ólom ismét
lődő expozíciójának lehetnek kitéve. Az ilyen ismétlődő
ólomexpozíció súlyos és visszafordíthatatlan hatást
gyakorolhat az idegrendszeri eredetű viselkedésre és az
idegrendszer fejlődésére, amely különösen veszélyes a
gyermekek esetében, hiszen a központi idegrendszerük
még fejlődésben van. A dokumentáció azt mutatja,
hogy a jelenlegi intézkedéseken túl uniós szintű fellépésre
van szükség annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb
mértékben elkerülhető legyen az ékszerekben található
ólomnak és vegyületeinek tulajdonítható expozíció.
Ennek megfelelően a dokumentáció az ólom és vegyü
letei ékszerekben való használatának és ezen árucikkek
forgalomba hozatalának betiltását javasolja, amennyiben
az ólomkioldódás mértéke meghaladja a 0,09 μg/cm2/h
értéket.

(1) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2) HL L 326., 1969.12.29. 36. o.

2012.9.19.
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legyen a 2010/571/EU bizottsági határozattal (1) módo
sított, az egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlá
tozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (2) mellékletében előírt
mentességgel, és mivel alacsonyabb az ólomtartalmuk,
mint az 1. és 2. kategóriájú kristályüvegeknek.
(7)

Ugyanezen okokból azok a kristályüvegek, zománcok,
nem szintetikus vagy rekonstruált drágakövek vagy
féldrágakövek, amelyek természetes módon tartalmaznak
ólmot, szintén kivételek.

(8)

Az óraszerkezetek azon belső alkatrészei, amelyekhez a
fogyasztók nem férnek hozzá, szintén mentesülnek a
korlátozás alól, hiszen az ezen alkatrészeknek tulajdonít
ható ólomexpozíció kizárható.

(9)

A használt és antik ékszerek forgalomba hozatalának
korlátozása jelentős társadalmi-gazdasági hatást gyako
rolna, hiszen ezek a régi tárgyak elveszítenék a piaci
értéküket az Unióban, és ez nehezítené a szabályozás
végrehajtását. Ezért első alkalommal a korlátozás hatály
balépése után legfeljebb 12 hónappal forgalomba hozott
ékszerek és importált antik ékszerek mentesülnek a
korlátozás alól.

L 252/5

(10)

Az újabb tudományos információk – többek között a
mentességet kapott felhasználási módoknál tapasztalt
ólomkioldódásra, a megfelelő alternatívák rendelkezésre
állására, valamint a kioldódási vizsgálati módszerek kifej
lesztésére vonatkozó információk – fényében a Bizott
ságnak felül kell vizsgálnia a kristályra, zománcokra,
drágakövekre és féldrágakövekre vonatkozó mentességet.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott
bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellék
letének megfelelően módosul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

(1) HL L 251., 2010.9.25., 28. o.
(2) HL L 37., 2003.2.13., 19. o.
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MELLÉKLET
Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete a következő 63. bejegyzéssel egészül ki:
„63. Ólom
CAS-szám: 7439-92-1
EK-szám: 231-100-4
és vegyületei

1. Nem hozható forgalomba vagy használható ékszerek önálló alkotórészeiben,
ha az ólom koncentrációja (fémben kifejezve) eléri vagy meghaladja a 0,05
tömegszázalékot
2. Az (1) bekezdés alkalmazásában:
i. az „ékszer” magában foglalja az ékszert, bizsut és hajdíszt, beleértve a
következőket:
a) karkötő, nyaklánc és gyűrű;
b) testékszer;
c) karóra és csuklóékszer;
d) melltű és inggomb;
ii. az „önálló alkotórész” magában foglalja az anyagot, amelyből az ékszer
készült, valamint az ékszer egyedi összetevőit.
3. Az (1) bekezdés az önálló alkotórészekre is vonatkozik, ha azokat ékszer
készítéshez hozzák forgalomba vagy használják.
4. Ettől eltérően az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a következőkre:
a) a 69/493/EGK tanácsi irányelv (*) I. mellékletében (1., 2., 3. és 4. kate
gória) meghatározott kristályüveg;
b) óraszerkezetek azon belső alkatrészei, amelyekhez a fogyasztók nem
férnek hozzá;
c) nem szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő (7103 KNkód, a 2658/87/EGK rendelet szerint), kivéve, ha ezeket ólommal, annak
vegyületeivel vagy ezeket tartalmazó keverékekkel kezelték;
d) zománcok, amelyek ásványi anyagok legalább 500 °C-on való olvasztá
sakor összeolvadással, vitrifikációval vagy zsugorítással keletkező üveg
szerű keverékek.
5. Eltérésként az (1) bekezdés nem alkalmazandó az első alkalommal 2013.
október 9. előtt forgalomba hozott ékszerekre és az 1961. december 10.
előtt gyártott ékszerekre.
6. A Bizottság 2017. október 9-ig újraértékeli ezt a bejegyzést az új tudomá
nyos információk fényében, beleértve a megfelelő alternatívák rendelkezésre
állását, valamint az (1) bekezdésben említett árucikkekből származó ólom
kioldódást, és szükség esetén annak megfelelően módosítja e bejegyzést.

(*) HL L 326., 1969.12.29., 36. o.”

2012.9.19.
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A BIZOTTSÁG 837/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2012. szeptember 18.)
az Aspergillus oryzae (DSM 22594) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) baromfik, elválasztott malacok,
hízósertések és kocák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja
a DSM Nutritional Products)
(EGT-vonatkozású szöveg)

emberi egészségre, sem a környezetre, és hogy a haszná
lata valamennyi célfajnál fokozhatja a foszforhasznosítást.
A Hatóság szerint nincs szükség a forgalomba hozatalt
követő különleges nyomonkövetési előírásokra. A
Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel
létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a
takarmányban található takarmány-adalékanyagra alkal
mazott analitikai módszerről szóló jelentést.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról
szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2)
bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok
takarmányokban történő felhasználásának engedélyezésé
ről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és
eljárásairól.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően
kérelmet nyújtottak be az Aspergillus oryzae (DSM 22594)
által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) engedélyezésére. A
kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet
7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és doku
mentumokat.

(3)

(4)

A kérelem az Aspergillus oryzae (DSM 22594) által
termelt, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanya
gok” kategóriába sorolandó 6-fitáz (EC 3.1.3.26) barom
fik, elválasztott malacok, hízósertések és kocák takarmá
nyadalékaként való engedélyezésére irányul.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiak
ban: Hatóság) 2011. december 14-i véleményében (2)
megállapította, hogy a javasolt felhasználási körülmények
között az Aspergillus oryzae (DSM 22594) által termelt 6fitáz (EC 3.1.3.26) nincs káros hatással sem az állati vagy

(5)

Az Aspergillus oryzae (DSM 22594) által termelt 6-fitáz
(EC 3.1.3.26) értékelése azt mutatja, hogy az
1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési
feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően e készítmény
használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak
szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalma
zott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „emészthető
séget fokozó anyagok” funkcionális csoportba tartozó készít
mény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a
mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.
(2) EFSA Journal 2012; 10(1):2527.
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MELLÉKLET

Az engedély
jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Minimális
tartalom
Felső korhatár

Maximális
tartalom
További rendelkezések

Aktivitási egység/kg 12 %-os
nedvességtartalmú teljes
értékű takarmányban

Az engedély
lejárta

HU

Az adalék
anyag
azonosító
száma

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: emészthetőséget fokozó anyagok
4a18

DSM Nutritional
Products

6-fitáz
(EC 3.1.3.26)

Az adalékanyag összetétele

Baromfi

Az Aspergillus oryzae (DSM 22594) által
termelt 6-fitáz készítmény, melynek legki
sebb aktivitása:

Hízóser
tések
(Elválasz
tott) malac

20 000 FYT/g folyékony formában

Kocák

A hatóanyag jellemzése
Az Aspergillus oryzae (DSM 22594) által
termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26)
Analitikai módszer

(2)

Kolorimetriás módszer a 6-fitát által a
fitátból (ISO 30024:2009) felszabadított
szervetlen foszfát mérésére.

500 FYT

1 000 FYT

—

1. Az adalékanyag és az előkeverék
használati utasításában fel kell
tüntetni a tárolási hőmérsékletet,
az eltarthatósági időtartamot és a
pelletálási stabilitást.

2022.10.9.

2. Ajánlott adagolás a teljes értékű
takarmányban kilogrammonként:
— baromfinál, (elválasztott)
malacoknál és hízósertések
nél: 500–4 000 FYT,
— kocáknál: 1 000-4 000 FYT.
3. Olyan takarmányban alkalma
zandó, amely több mint 0,23 %
fitinkötésben lévő foszfort tartal
maz.
4. Biztonsági előírás: használatkor
védőmaszk, védőszemüveg és
védőkesztyű viselése kötelező.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

50 000 (1) FYT/g szilárd formában

—

5. Maximum 35 kg-os elválasztott
malacok esetében történő alkal
mazásra.
(1) 1 FYT az az enzimmennyiség, amely 5,0 mM fitátkoncentráció, 5,5 pH-érték és 37 °C hőmérséklet mellett percenként 1 μmol szervetlen foszfátot szabadít fel nátrium-fitátból.
(2) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

2012.9.19.

2012.9.19.
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A BIZOTTSÁG 838/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2012. szeptember 18.)
a Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) valamennyi állatfaj takarmányának adalékanyagaként történő
engedélyezéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)

szilázs nagyobb aerob stabilitását eredményező savter
melés fokozása révén – javíthatja a szilázselőállítást. A
Hatóság szerint nincs szükség a forgalomba hozatalt
követő különleges nyomonkövetési előírásokra. A
hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel
létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a
takarmányban található takarmány-adalékanyagra alkal
mazott analitikai módszerről szóló jelentést.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról
szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2)
bekezdésére,
mivel:
(1)

(2)

(3)

(4)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok
takarmányokban történő felhasználásának engedélyezésé
ről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és
eljárásairól.
A Bizottsághoz az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének
megfelelően kérelmet nyújtottak be a Lactobacillus brevis
(DSMZ 21982) engedélyezésére. A kérelemhez csatolták
az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében
előírt adatokat és dokumentumokat.
A kérelem a „technológiai adalékanyagok” adalékanyagkategóriába sorolandó Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)
valamennyi állatfaj takarmányának adalékanyagaként
történő engedélyezésére vonatkozik.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiak
ban: Hatóság) 2012. március 6-i véleményében (2)
megállapította, hogy a Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)
készítmény felhasználása a javasolt feltételek mellett
nincs káros hatással sem az állati és emberi egészségre,
sem a környezetre, és a készítmény használata – a kezelt

(5)

A Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) értékelése azt
mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében
előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfele
lően e készítmény használatát az e rendelet mellékletében
meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A mellékletben meghatározott, a „technológiai adalékanyagok”
adalékanyag-kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcio
nális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként
történő használata a mellékletben meghatározott feltételek
mellett engedélyezett.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.
(2) EFSA Journal 2012; 10(3):2617.
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MELLÉKLET

Az
adalékanyag
azonosító
száma

Az engedély
jogosultjának
neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Felső
korhatár

Valamennyi
állatfaj

—

Minimális
tartalom

Maximális
tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

1. Az adalékanyag és az előkeverék haszná
lati utasításában feltüntetendő a tárolási
hőmérséklet és az eltarthatósági időtar
tam.

2012.10.9.

CFU/kg friss anyagban

HU

Állatfaj vagy
-kategória

Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok.
1k20715

—

Lactobacillus
brevis
(DSMZ
21982)

Az adalékanyag összetétele
Legalább 8 × 1010 CFU/g adalékot tartal
mazó Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)
készítmény

—

—

Analitikai módszer (1)

3. Biztonsági előírás: használatkor védő
maszk és védőkesztyű viselése ajánlott.

A hatóanyag jellemzése

Számlálás a takarmány-adalékanyagban:
lemezkenéses módszer (EN 15787)
Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis
(PFGE)
(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)

2. Az adalékanyag minimális dózisa más
mikroorganizmus nélkül történő szilázsadalékanyagként
való
felhasználása
esetén: 1 × 108 CFU/kg friss anyagban

2012.9.19.

2012.9.19.
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A BIZOTTSÁG 839/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2012. szeptember 18.)
a karbamid kérődzők takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

(6)

Mivel a karbamid engedélyezési feltételei módosulnak, és
a biztonság tekintetében nem várható semmiféle
közvetlen hatás, az engedélyezés előtt megfelelő időt
kell hagyni arra, hogy az érdekelt felek felkészülhessenek
az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.
Indokolt továbbá átmeneti időszakot biztosítani a
82/471/EGK irányelvvel engedélyezett karbamid, vala
mint a karbamidot tartalmazó takarmányok meglévő
készleteinek felhasználására.

(7)

A gazdasági szereplők számára aránytalanul bonyolult az
olyan különböző adalékanyagokat tartalmazó takarmá
nyok címkéinek többszöri és egyik napról a másikra
történő átállítása, amelyeket az 1831/2003/EK rendelet
10. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfele
lően, egymás után engedélyeztek, és amelyek tekintetében
új címkézési szabályok követendők. Ezért helyénvaló
csökkentetni a rájuk háruló adminisztratív terheket,
megfelelő időt biztosítva számukra a címkézés gördülé
keny átállítására.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról
szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2)
bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok
takarmányokban történő felhasználásának engedélyezésé
ről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és
eljárásairól. Az említett rendelet 10. cikke előírja a takar
mányozási célra felhasznált egyes termékekről szóló,
1982. június 30-i 82/471/EGK tanácsi irányelv (2) alapján
engedélyezett termékek újraértékelését.

(2)

A karbamidot a 82/471/EGK irányelv határozatlan időre
engedélyezte. Az említett terméket ezt követően – az
1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének
megfelelően – mint meglévő terméket felvették a takar
mány-adalékanyagok közösségi nyilvántartásába.

(3)

(4)

(5)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összefüggésben
értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően
kérelmet nyújtottak be a karbamid kérődzők takar
mány-adalékanyagaként való újraértékelésére vonatko
zóan, kérelmezve, hogy az adalékanyagot a „tápértékkel
rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába
sorolják. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK
rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és
dokumentumokat.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiak
ban: Hatóság) 2012. március 7-i véleményében (3)
megállapította, hogy a javasolt használati feltételek
mellett a karbamid nincs káros hatással sem az állati
vagy emberi egészségére, sem a környezetre, és fehérjét
nem tartalmazó nitrogént biztosít a kérődzők mikrobiális
fehérjeszintéziséhez. A Hatóság szerint nem szükséges
elrendelni a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomon
követési előírásokat. A Hatóság hitelesítette továbbá az
1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaborató
rium által benyújtott, a takarmány-adalékanyagra alkal
mazott analitikai módszerről szóló jelentést.
A karbamid értékelése azt mutatja, hogy az
1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési
feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó
anyag használatát az e rendelet mellékletében meghatá
rozottak szerint engedélyezni kell.

(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.
(2) HL L 213., 1982.7.21., 8. o.
(3) EFSA Journal 2012; 10(3):2624.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Engedélyezés
A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalék
anyagok” adalékanyag-kategóriába és a „karbamid és származé
kai” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmányadalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott
feltételek mellett engedélyezett.
2. cikk
Címkézési követelmények
A karbamidot tartalmazó takarmányokat legkésőbb 2013.
május 19-ig e rendeletnek megfelelően kell címkézni.
A 2013. május 19. előtt a 82/471/EGK irányelvnek megfelelően
címkézett, karbamidot tartalmazó takarmányok azonban, a
készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók.
3. cikk
Átmeneti intézkedések
A karbamidnak vagy a karbamidot tartalmazó takarmányoknak
az e rendelet hatálybalépésének időpontjában még meglévő
készletei a készletek kimerüléséig a 82/471/EGK irányelvben
meghatározott feltételek mellett továbbra is forgalomba
hozhatók és felhasználhatók.
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4. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet 2012. november 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

2012.9.19.

2012.9.19.

MELLÉKLET

Az engedély
jogosultjának
neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Felső
korhatár

Minimális
tartalom

Maximális
tartalom

mg/kg 12 %-os
nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

További rendelkezések

Az engedély lejárta

A karbamidot tartalmazó takar
mány-adalékanyagok és takarmá
nyok használatához a következő
használati utasítás fűzendő:

2022. november 19.

HU

Az adalék
anyag
azonosító
száma

Kategória: tápértékkel rendelkező adalékanyagok. Funkcionális csoport: Karbamid és származékai
3d1

—

Karbamid

Az adalékanyag összetétele
Karbamid: legalább 97 %
Nitrogén: 46 %
A hatóanyag jellemzése

Analitikai módszerek (1)
Az adalékanyag összes nitrogéntartalmának
meghatározásához: Titrimetria (a 2003/2003/EK
rendelet IV. mellékletének 2.3.3. pontjában leírt
módszer)
Az összes nitrogén biurettartalmának meghatározá
sához az adalékanyagban: Spektofotometria (a
2003/2003/EK rendelet IV. mellékletének 2.5.
pontjában leírt módszer)
Az előkeverékek, összetett takarmányok és takar
mány-alapanyagok karbamidtartalmának meghatá
rozása: Spektofotometria (a 152/2009/EK rendelet
III. mellékletének D. pontjában leírt módszer)

—

8 800

„Karbamid kizárólag működő
bendővel rendelkező kérődzők
takarmányozására használható.
A takarmányok karbamidtartalma
fokozatosan emelendő a maxi
mális szintig. A maximális karba
midtartalom kizárólag könnyen
emészthető
szénhidrátokban
gazdag és oldható nitrogénekben
szegény takarmányokban alkal
mazható.
A napi adagban található teljes
nitrogénnek legfeljebb 30 %-a
származhat karbamid-nitrogén
ből.”

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Diaminometanon, CAS-szám: 58069-82-2, kémiai
képlet: (NH2)2CO

Működő
bendővel
rendelkező
kérődzők

(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a közösségi referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx
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A BIZOTTSÁG 840/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2012. szeptember 18.)
a Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt 6-fitáznak (EC 3.1.3.26) a brojlercsirkéktől,
brojlerpulykáktól és brojlerkacsáktól eltérő valamennyi hízó madárfaj, valamint a tojótyúkoktól
eltérő valamennyi tojó madárfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az
engedély jogosultja: Danisco Animal Nutrition)
(EGT-vonatkozású szöveg)
(5)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok
takarmányokban történő felhasználásának engedélyezésé
ről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és
eljárásairól.

Új adatokat nyújtottak be a Schizosaccharomyces pombe
(ATCC 5233) által termelt 6-fitáznak (EC 3.1.3.26) a
brojlercsirkéktől, brojlerpulykáktól és brojlerkacsáktól
eltérő valamennyi hízó madárfaj, valamint a tojótyú
koktól eltérő valamennyi tojó madárfaj takarmányadalékanyagaként történő engedélyezésére irányuló
kérelem alátámasztása céljából. Az Európai Élelmiszerbiz
tonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2012. március
7-i véleményében (4) megállapította, hogy a javasolt
felhasználási feltételek mellett a Schizosaccharomyces
pombe (ATCC 5233) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26)
nincs káros hatással sem az állati és emberi egészségre,
sem a környezetre, és használata valamennyi célfajnál
fokozhatja a foszforhasznosítást. A Hatóság szerint
nincs szükség a forgalomba hozatalt követő különleges
nyomonkövetési előírásokra. A Hatóság ellenőrizte
továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referen
cialaboratórium által benyújtott, a takarmányban talál
ható takarmány-adalékanyagra alkalmazott analitikai
módszerről szóló jelentést.

(6)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően
kérelmet nyújtottak be a Schizosaccharomyces pombe
(ATCC 5233) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) engedé
lyezésére. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK
rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és
dokumentumokat.

A Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt 6fitáz (EC 3.1.3.26) értékelése azt mutatja, hogy az
1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési
feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően e készítmény
használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak
szerint engedélyezni kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról
szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2)
bekezdésére,

mivel:

(1)

(2)

(3)

(4)

A kérelem a Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által
termelt, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanya
gok” kategóriába sorolandó 6-fitáznak (EC 3.1.3.26) a
brojlercsirkéktől, brojlerpulykáktól és brojlerkacsáktól
eltérő valamennyi hízó madárfaj, valamint a tojótyú
koktól eltérő valamennyi tojó madárfaj takarmányadalékanyagaként történő engedélyezésére irányul.

A 785/2007/EK bizottsági rendelet (2) és a 379/2009/EK
bizottsági rendelet (3) a 6-fitáz 3.1.3.26 készítmény broj
lercsirkék, brojlerpulykák, tojótyúkok, (elválasztott) mala
cok, brojlerkacsák, hízósertések és kocák takarmányadalékanyagaként történő használatát tíz évre engedé
lyezte.

(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.
(2) HL L 175., 2007.7.5., 5. o.
(3) HL L 116., 2009.5.9., 6. o.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalma
zott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „emészthető
séget fokozó anyagok” funkcionális csoportba tartozó készít
mény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a
mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
(4) EFSA Journal 2012; 10(3):2619.

2012.9.19.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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MELLÉKLET

Az engedély
jogosult
jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Felső
korhatár

Minimális
tartalom

Maximális
tartalom

Aktivitási egység/kg 12 %-os
nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

További rendelkezések

Az engedély lejárta

1. Az adalékanyag és az előkeverék
használati utasításában feltünte
tendő a tárolási hőmérséklet, az
eltarthatósági időtartam és a
pelletálási stabilitás

2022. október 9.

HU

Az adalék
anyag
azonosító
száma

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: emészthetőséget fokozó anyagok
4a1640

6-fitáz
EC 3.1.3.26

Az adalékanyag összetétele
A Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által
termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) készítmény,
melynek minimális aktivitása:
Folyékony és szilárd formában: 5 000 FTU (1)/g
A hatóanyag jellemzése
Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által
termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26)
Analitikai módszer (2)
A 6-fitáz (EC 3.1.3.26) meghatározása a takar
mány-adalékanyagban:
nátrium-fitátból
az
enzim által felszabadított szervetlen foszfát
mennyiségi meghatározásán alapuló kolorimet
riás módszer

A brojler
csirkéktől,
brojlerpuly
káktól és
brojlerka
csáktól eltérő
valamennyi
hízó madár
faj
A tojótyú
koktól eltérő
valamennyi
tojó madár
faj

—

250 FT U

2. Több mint 0,23 % fitin-kötésben
lévő foszfort tartalmazó összetett
takarmányban való alkalmazásra
150 FTU

A 6-fitáz (EC 3.1.3.26) meghatározása a takar
mány-előkeverékben és a takarmányban: EN ISO
30024: nátrium-fitátból az enzim által felszaba
dított szervetlen foszfát (hőkezelt teljes kiőrlésű
liszttel történő hígítást követően) mennyiségi
meghatározásán alapuló kolorimetriás módszer.

3. Legnagyobb ajánlott adag: 1 000
FTU/kg a teljes értékű takar
mányban
4. Biztonsági előírás: használatkor
védőmaszk, védőszemüveg és
kesztyű viselése kötelező

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Danisco
Animal
Nutrition
(jogi
személy:
Danisco
[UK]
Limited)

(1) 1 FTU az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol szervetlen foszfátot szabadít fel a nátrium-fitát szubsztrátumból 5,5 pH és 37 °C mellett.
(2) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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A BIZOTTSÁG 841/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2012. szeptember 18.)
a Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) és a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) valamennyi
állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)

fogyasztók egészségére, illetve a környezetre, valamint
hogy ezek a mikroorganizmusok – a szárazanyag jobb
megóvása és a fehérjevesztés csökkentése révén – vala
mennyi zöldtakarmány esetében javíthatják a szilázselő
állítást. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK
rendelettel létrehozott referencialaboratórium által
benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalék
anyagokra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelen
tést.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról
szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2)
bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok
takarmányokban történő felhasználásának engedélyezésé
ről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és
eljárásairól. Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének a
10. cikke (1)–(4) bekezdésével összefüggésben értelmezett
(7) bekezdése külön előírásokat határoz meg azoknak a
termékeknek az értékelésére, amelyeket az említett
rendelet alkalmazásának kezdetekor az Unióban szilázsadalékanyagként használtak.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdése b)
pontjának és 7. cikkének megfelelően a Lactobacillus plan
tarum (NCIMB 41028) és a Lactobacillus plantarum (NCIMB
30148) mikroorganizmusokat mint a szilázs-adalék
anyagok funkcionális csoportba tartozó, meglévő termé
keket valamennyi állatfajra vonatkozóan felvették a takar
mány-adalékanyagok közösségi nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkének a 7. cikkel
összefüggésben értelmezett (2) bekezdésének megfelelően
kérelmeket nyújtottak be a Lactobacillus plantarum (NCIMB
41028) és a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148)
mikroorganizmusok valamennyi állatfaj takarmányadalékanyagaként történő engedélyezésére, kérelmezve
ezeknek az adalékanyagoknak a „technológiai adalékanya
gok” kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcio
nális csoportba való sorolását. A kérelmekhez csatolták
az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében
előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

(5)

A kérelmek a Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) és a
Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) mikroorganiz
musok valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként
történő engedélyezésére, nevezetesen ezeknek az adalék
anyagoknak a „technológiai adalékanyagok” kategóriába
történő besorolására irányulnak.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiak
ban: Hatóság) 2011. december 13-i véleményében (2)
megállapította, hogy a javasolt felhasznlási feltételek
mellett a Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) és a
Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) mikroorganiz
musok nincsenek káros hatással az állatok és a

(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.
(2) EFSA Journal 2012; 10(1):2529.

(6)

A Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) és a Lactobacillus
plantarum (NCIMB 30148) mikroorganizmusok értékelése
azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében
előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfele
lően a szóban forgó mikroorganizmusok használatát az e
rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedé
lyezni kell.

(7)

Mivel a Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) és a Lacto
bacillus plantarum (NCIMB 30148) mikroorganizmusok
engedélyezési feltételei módosulnak, és a biztonság tekin
tetében nem várható semmiféle közvetlen hatás, az enge
délyezés előtt megfelelő időt kell hagyni arra, hogy az
érdekelt felek felkészülhessenek az engedélyezésből
adódó új követelmények teljesítésére. Indokolt továbbá
átmeneti időszakot biztosítani e mikroorganizmusok,
valamint az ezeket tartalmazó takarmányok meglévő
készleteinek felhasználására.

(8)

A gazdasági szereplők számára aránytalanul bonyolult az
olyan különböző adalékanyagokat tartalmazó takarmá
nyok címkéinek többszöri és egyik napról a másikra
történő átállítása, amelyeket az 1831/2003/EK rendelet
10. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfele
lően, egymás után engedélyeztek, és amelyek tekintetében
új címkézési szabályok követendők. Ezért helyénvaló
csökkentetni a rájuk háruló adminisztratív terheket,
megfelelő időt biztosítva számukra a címkézés gördülé
keny átállítására.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az I. mellékletben meghatározott, a „technológiai adalékanya
gok” kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális
csoportba tartozó mikroorganizmusok takarmány-adalékanyag
ként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek
mellett engedélyezett.
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2. cikk
A II. mellékletben meghatározott, a „technológiai adalékanya
gok” kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális
csoportba tartozó mikroorganizmusok takarmány-adalékanyag
ként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek
mellett engedélyezett.
3. cikk
Címkézési követelmények
Az 1. és 2. cikkben említett mikroorganizmusokat tartalmazó
takarmányokat legkésőbb 2013. május 19-ig e rendeletnek
megfelelően kell címkézni.
A 2013. május 19. előtt az előző engedélyezési feltételeknek
megfelelően címkézett, az 1. és 2. cikkben említett mikroorga

2012.9.19.

nizmusokat tartalmazó takarmányok azonban, a készletek kime
rüléséig továbbra is forgalomba hozhatók.
4. cikk
Átmeneti intézkedések
Az 1. és 2. cikkben említett mikroorganizmusoknak és az
azokat tartalmazó takarmányoknak az e rendelet hatálybalépé
sének időpontjában még meglévő készletei a készletek kimerü
léséig az előző engedélyezési feltételek mellett továbbra is forga
lomba hozhatók és felhasználhatók.
5. cikk
Ez a rendelet 2012. november 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

2012.9.19.

I. MELLÉKLET

Az
adalékanyag
azonosító
száma

Az engedély
jogosultjának
neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Felső
korhatár

Vala
mennyi
állatfaj

—

Minimális
tartalom

Maximális
tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

1. Az adalékanyag és az előkeverék haszná
lati utasításában feltüntetendő a tárolási
hőmérséklet és az eltarthatósági időtar
tam.

2022. november 19.

CFU/kg friss anyagban

HU

Állatfaj vagy
-kategória

Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok
1k20713

—

Lactobacillus
plantarum
(NCIMB 41028)

Az adalékanyag összetétele
Legalább 7 × 1010 CFU/g adalékot tartal
mazó Lactobacillus plantarum NCIMB
41028 készítmény
A hatóanyag jellemzése
Lactobacillus plantarum NCIMB 41028

Számlálás a takarmány-adalékanyagban:
lemezkenéses módszer (EN 15787)

—

2. Az adalékanyag minimális dózisa más
mikroorganizmus nélkül történő szilázsadalékanyagként
való
felhasználása
esetén: 1 × 109 CFU/kg friss anyagban.
3. Biztonsági előírás: használatkor védő
maszk és védőkesztyű viselése ajánlott.

Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektrofo
rézis (PFGE)

(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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Analitikai módszer (1)

—
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II. MELLÉKLET

Az
adalékanyag
azonosító
száma

Az engedély
jogosultjának
neve

Adalékanyag

Állatfaj vagy
Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer
-kategória

Felső
korhatár

Minimális
tartalom

Maximális
tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

1. Az adalékanyag és az előkeverék haszná
lati utasításában feltüntetendő a tárolási
hőmérséklet és az eltarthatósági időtar
tam.

2022. november 19.

CFU/kg friss anyagban

HU

Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok
1k20714

—

Lactobacillus
plantarum
(NCIMB 30148)

Az adalékanyag összetétele
Legalább 7 × 1010 CFU/g adalékot tartal
mazó Lactobacillus plantarum NCIMB
30148 készítmény
A hatóanyag jellemzése
Lactobacillus plantarum NCIMB 30148

Számlálás a takarmány-adalékanyagban:
lemezkenéses módszer (EN 15787)
Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektrofo
rézis (PFGE)

—

—

—

2. Az adalékanyag minimális dózisa más
mikroorganizmus nélkül történő szilázsadalékanyagként
való
felhasználása
esetén: 1 × 109 CFU/kg friss anyagban.
3. Biztonsági előírás: használatkor védő
maszk és védőkesztyű viselése ajánlott.

(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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Analitikai módszer (1)

Vala
mennyi
állatfaj

2012.9.19.

2012.9.19.
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A BIZOTTSÁG 842/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2012. szeptember 18.)
a lantán-karbonát-oktahidrát-készítmény kutyatakarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről
(az engedély jogosultja a Bayer Animal Health GmbH)
(EGT-vonatkozású szöveg)

oktahidrát nincs káros hatással a célfajokra (3). A Hatóság
továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a lantánkarbonát-oktahidrát csökkentheti a felnőtt kutyáknál a
foszforfelszívódás mértékét. Nem tudott azonban észre
vételeket fűzni a hosszú távú hatásokhoz. A Hatóság
ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létreho
zott referencialaboratórium által benyújtott, a takar
mányban található takarmány-adalékanyagra alkalmazott
analitikai módszerről szóló jelentést.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról
szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2)
bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok
takarmányokban történő felhasználásának engedélyezésé
ről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és
eljárásairól.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően
kérelmet nyújtottak be a lantán-karbonát-oktahidrát(CAS-szám: 6487-39-4) készítmény engedélyezésére. A
kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet
7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és doku
mentumokat.

(3)

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanya
gok” kategóriába sorolandó lantán-karbonát-oktahidrát(CAS-szám: 6487-39-4) készítmény kutyatakarmányadalékként történő engedélyezésére irányul.
( 2)

(4)

A 163/2008/EK bizottsági rendelet
az említett készít
mény kutyáknál történő felhasználását tíz évre engedé
lyezte.

(5)

Új adatokat nyújtottak be a lantán-karbonát-oktahidrát
(CAS-szám: 6487-39-4) kutyáknál történő engedélyezé
sére irányuló kérelem alátámasztása céljából. Az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
2012. március 6-i véleményében megállapította, hogy a
javasolt felhasználási feltételek mellett a lantán-karbonát-

(6)

A lantán-karbonát-oktahidrát (CAS-szám: 6487-39-4)
értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet
5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek.
Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény haszná
latát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerinti
engedélyezni kell. A hosszú távú káros hatásokra tekin
tettel indokolt forgalomba hozatalt követő nyomon
követést előírni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalma
zott adalékanyagok” kategóriába és a „állattenyésztésben alkal
mazott egyéb adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó
készítmény takarmány-adalékanyagként történő felhasználása a
mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.
(2) HL L 50., 2008.2.23., 3. o.

(3) The EFSA Journal 2012; 10(3):2618.
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MELLÉKLET

Az engedély
jogosultjának
neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Felső
korhatár

Maximális
tartalom

mg/kg 12 %-os
nedvességtartalmú
teljes értékű
takarmányban

További rendelkezések

Az engedély lejárta

HU

Az
adalékanyag
azonosító
száma

Legkisebb
tartalom

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: állattenyésztésben alkalmazott egyéb adalékanyagok (a foszfor vizelettel történő kiválasztásának csökkentése)
4d1

Bayer
Animal
Health
GmbH

Lantán-karbo
nát-oktahidrát

Az adalékanyag összetétele
Lantán-karbonát-oktahidrát készítmény.
Legalább 85 % lantán-karbonát-oktahidrát
hatóanyagot tartalmaz

Kutyák

—

1 500

7 500

Forgalomba hozatalt követő krónikus káros
hatást vizsgáló nyomon követés szükséges.
Az adalék használati utasításában az alábbi
akat fel kell tüntetni:
— felnőtt kutyák számára;

Lantán-karbonát-oktahidrát
La2 (CO3)3 · 8H2O
CAS-szám 6487-39-4

— ajánlott adag a 20–25 % szárazanyagtartalommal rendelkező nedvestakar
mányban: 340–2 100 mg/kg;

Analitikai módszer (1)

— kerülje a magas foszfortartalmú takar
mánnyal való egyidejű alkalmazást.

Közösségi módszer (152/2009/EK bizottsági
rendelet (2))
A lantán meghatározása a takarmány-adalék
anyagban és a takarmányban: Induktív csato
lású plazma atomemissziós spektrometria
(ICP-AES).

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A hatóanyag jellemzése

A karbonát meghatározása a takarmányadalékanyagban:

2022. október 9.

(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a takarmány-adalékanyagok vizsgálatára létrehozott referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
(2) HL L 54., 2009.2.26., 1. o.

2012.9.19.

2012.9.19.
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A BIZOTTSÁG 843/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2012. szeptember 18.)
az Aspergillus niger (CBS 109.713) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz tenyésztés céljából nevelt
pulykák, kisebb hízó-, tojó- és tenyésztés céljából nevelt madárfajok, valamint díszmadarak
takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: BASF SE)
(EGT-vonatkozású szöveg)

tojójércék, tenyésztés céljából nevelt pulykák, kisebb
hízó-, tojó- és tenyésztés céljából nevelt madárfajok, vala
mint díszmadarak takarmány-adalékanyagaként történő
engedélyezésére irányuló kérelem alátámasztása céljából.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiak
ban: Hatóság) 2012. február 2-i véleményében (4)
megállapította, hogy a javasolt felhasználási feltételek
mellett az Aspergillus niger (CBS 109.713) által termelt
endo-1,4-béta-xilanáz (EC 3.2.1.8) nincs káros hatással
sem az állati, sem az emberi egészségre vagy a környe
zetre, valamint hogy használata valamennyi célfajnál
javíthatja a takarmánybevitel-súlygyarapodás arányát. A
Hatóság szerint nincs szükség a forgalomba hozatalt
követő különleges nyomonkövetési előírásokra. A
Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel
létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyúj
tott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagra
alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról
szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parla
menti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2)
bekezdésére,

mivel:

(1)

(2)

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok
takarmányokban történő felhasználásának engedélyezésé
ről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és
eljárásairól.

(6)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően
kérelmet nyújtottak be az Aspergillus niger (CBS 109.713)
által termelt endo-1,4-béta-xilanáz (EC 3.2.1.8) engedé
lyezésére. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK
rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és
dokumentumokat.

Az Aspergillus niger (CBS 109.713) által termelt endo-1,4béta-xilanáz (EC 3.2.1.8) értékelése azt mutatja, hogy az
1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési
feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó
készítmény használatát az e rendelet mellékletében
meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanya
gok” kategóriába sorolandó, az Aspergillus niger (CBS
109.713) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz (EC 3.2.1.8)
tojójércék, tenyésztés céljából nevelt pulykák, kisebb
hízó-, tojó- és tenyésztés céljából nevelt madárfajok, vala
mint díszmadarak takarmány-adalékanyagaként történő
engedélyezésére irányul.

(4)

A szóban forgó készítmény használatát brojlercsirkék és
kacsák esetében az 1096/2009/EK bizottsági rendelet (2),
brojlerpulykák esetében pedig az 1380/2007/EK bizott
sági rendelet (3) 10 évre engedélyezte.

(5)

Új adatokat nyújtottak be az Aspergillus niger (CBS
109.713) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz (EC 3.2.1.8)

(1) HL L 268., 2003.10.18., 29. o.
(2) HL L 301., 2009.11.17., 3. o.
(3) HL L 309., 2007.11.27., 21. o.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A mellékletben leírt, az „állattenyésztésben alkalmazott adalék
anyagok” kategóriába és az „emészthetőséget fokozó anyagok”
funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalék
anyagként történő felhasználása a mellékletben meghatározott
feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
(4) The EFSA Journal 2012; 10(2):2575.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

2012.9.19.

2012.9.19.

MELLÉKLET

Az adalékanyag
azonosító
száma

Az engedély
jogosultjának
neve

Adalékanyag

Összetétel, vegyi képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy
-kategória

Minimális
tartalom
Felső korhatár

Maximális
tartalom
További rendelkezések

Az engedély lejárta

1. Az adalék és az előkeverék
használati utasításában
feltüntetendő a tárolási
hőmérséklet, az eltartható
sági időtartam és a pelletálási
stabilitás

2022. október 9.

HU

Aktivitási egység/kg 12 %-os
nedvességtartalmú teljes értékű
takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: emészthetőséget fokozó anyagok
4a62

BASF SE

Endo-1,4béta-xilanáz
EC 3.2.1.8

Az adalék összetétele
Az Aspergillus niger (CBS 109.713) által
termelt endo-1,4-béta-xilanáz készítmény,
amelynek legkisebb aktivitása:
Szilárd formában: 5 600 TXU (1)/g
Folyékony formában: 5 600 TXU/ml

Az Aspergillus niger (CBS 109.713) által
termelt endo-1,4-béta-xilanáz

Kacsák
és
tojómadarak
kivételével
díszmadarak,
kisebb
madárfajok.

—

560 TXU

280 TXU

Analitikai módszer (2)
Viszkozitásmérő módszer, amely az endo1,4-béta-xilanáz és a xilán-tartalmú
szubsztrát (búza-arabinoxilán) 3,5 pH-nál
és 55 °C-on történő reakciója során bekö
vetkező viszkozitáscsökkenésén alapul

—

2. Az e rendelet hatálya alá
tartozó valamennyi állatfajra
vonatkozóan ajánlott maxi
mális adagolás a teljes értékű
takarmányban kilogrammon
ként: 840 TXU
3. Keményítő- és nem keményí
tőalapú poliszacharidokban
(főleg béta-glükánokban és
arabinoxilánokban) gazdag
takarmányokban való alkal
mazásra

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A hatóanyag jellemzése

Tenyésztés
céljából
nevelt puly
kák

(1) 1 TXU az az enzimmennyiség, amely percenként 5 mikromol redukálócukrot (xilóz-ekvivalenst) szabadít fel búza-arabinoxilánból 3,5 pH mellett és 55 °C-on.
(2) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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A BIZOTTSÁG 844/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2012. szeptember 18.)
a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges
rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról vala
mint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatá
lyon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 19. cikkére,

(11)

Szabályokat kell megállapítani a hatóanyag független,
objektív és átlátható értékelésének biztosítása érdekében.

(12)

A kérelmezőnek, a tagállamoknak – kivéve a jelentéstevő
tagállamot – és a nyilvánosságnak lehetőséget kell bizto
sítani arra, hogy a hosszabbítási kérelmet értékelő jelen
téstervezethez észrevételeket fűzzön.

(13)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság állásfoglalásokat
ad ki és a szakértőkkel konzultációkat szervez, kivéve, ha
a Bizottság arról tájékoztatja, hogy nincsen szükség állás
foglalására.

(14)

Szabályokat kell megállapítani a hosszabbításra vonat
kozó jelentésre, valamint az adott hatóanyag jóváhagyá
sának meghosszabbítására vonatkozó rendelet elfogadá
sára vonatkozóan.

(15)

A hatóanyagok második csoportját illetően a
91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő
felvétel megújítási eljárásának meghatározásáról és ezen
anyagok jegyzékének létrehozásáról szóló, 2010.
december 7-i 1141/2010/EU bizottsági rendelet (2) alkal
mazandó továbbra is az azon rendelet I. mellékletében
szereplő hatóanyagok jóváhagyása érvényességének
meghosszabbítása tekintetében.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

mivel:
(1)

Az 1107/2009/EK rendelet úgy rendelkezik, hogy egy
hatóanyag jóváhagyása a lejáratkor meghosszabbítható.

(2)

Helyénvaló a meghosszabbítási eljárás végrehajtásához
szükséges intézkedések megállapítása.

(3)

A hosszabbítási eljárás megfelelő menetének biztosítása
érdekében meg kell állapítani különösen az eljárás külön
böző szakaszaira vonatkozóan határidőket.

(4)

Szabályokat kell felállítani az adatok bizalmas kezelésére,
valamint a meghosszabbítási kérelem, a kiegészítő doku
mentáció és e dokumentáció frissített változatainak
közzétételére vonatkozóan.

(5)

Meg kell határozni a hosszabbítási kérelem benyújtására,
tartalmára és formájára vonatkozó szabályokat. A kérel
mezőket kötelezni kell, hogy indokolják az új informá
ciók benyújtását és külön-külön sorolják fel, hogy milyen,
a gerinces állatokra vonatkozó vizsgálatok benyújtását
tervezik.

(6)

Szabályokat kell megállapítani a kérelem jelentéstevő
tagállam általi ellenőrzésére.

(7)

A hosszabbítási eljárás megfelelő menetének biztosítása
érdekében a jelentéstevő tagállamnak – a kérelmező kéré
sére – a kérelemmel kapcsolatos kérdések megvitatása
céljából találkozót kell szerveznie a kiegészítő dokumen
táció benyújtását megelőzően.

(8)

A jóváhagyás érvényességének meghosszabbításához
benyújtott kiegészítő dokumentációnak különösen a
szükséges új adatokat és kockázatelemzéseket kell tartal
maznia, valamint bizonyítania kell, hogy ezekre az
adatokra és kockázatelemzésekre miért van szükség.

(9)

Szabályokat kell felállítani, amelyek alapján a jelentéstevő
tagállam megállapítja a kérelem elfogadhatóságát.

(10)

Amennyiben a benyújtott kérelmek egyike sem fogadható
el, a Bizottság rendeletet fogad el az érintett hatóanyag
jóváhagyása érvényességének meg nem hosszabbításáról.

(1) HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
I. FEJEZET
ELFOGADHATÓSÁG
1. SZAKASZ

A hosszabbítási kérelem
1. cikk
A kérelem benyújtása
(1)
A hatóanyag gyártója a jóváhagyás lejárta előtt legalább
három évvel benyújtja a hatóanyag jóváhagyása érvényességének
meghosszabbítása iránti kérelmet a 686/2012/EU bizottsági
végrehajtási rendelet (3) mellékletének második oszlopában
meghatározott jelentéstevő tagállamnak, illetve ugyanazon
melléklet harmadik oszlopában meghatározott társjelentéstevő
tagállamnak.
A kérelem benyújtásakor a kérelmező az 1107/2009/EK
rendelet 63. cikke szerint kérheti bizonyos információk
bizalmas kezelését. A kérelmező ebben az esetben a kérelem
ilyen információkat tartalmazó részeit fizikailag elkülönítve
nyújtja be, megindokolva a bizalmas kezelés kérését.
(2) HL L 322., 2010.12.8., 10. o.
(3) HL L 200., 2012.7.27., 5. o.
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A kérelmező ezzel egyidőben nyújthat be az 1107/2009/EK
rendelet 59. cikke szerinti adatvédelmi igényt.
(2)
A kérelmező elküldi a Bizottságnak, a többi tagállamnak
és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban:
a Hatóság) a kérelem másolatát, valamint a kérelem azon
részeire vonatkozó információkat, amelyek bizalmas kezelését
kérte az (1) bekezdés szerint.
(3)
Az e rendeletnek való megfelelés céljából a gyártók által
kijelölt gyártók szövetsége közös kérelmet nyújthat be.
2. cikk
A kérelem formátuma és tartalma
(1)
A kérelmet a kérelmező a mellékletben meghatározott
formátumban nyújtja be.
(2)
A kérelem felsorolja a kérelmező által benyújtani kívánt
új információkat. A kérelemnek az 1107/2009/EK rendelet
15. cikke (2) bekezdése első albekezdésének értelmében
igazolnia kell, hogy ezek az információk szükségesek.
A kérelemben külön fel kell sorolni a kérelmező által benyújtani
tervezett, gerinces állatokat érintő új vizsgálatokat.
3. cikk
A kérelem ellenőrzése
(1)
Amennyiben a kérelmet az 1. cikk (1) bekezdésének első
albekezdésében megállapított határidőn belül adták be, és tartal
mazza a 2. cikkben előírt valamennyi elemet, akkor a jelentés
tevő tagállam a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja a kérelmezőt, a társjelentéstevő tagállamot, a
Bizottságot és a Hatóságot a kérelem beérkezésének időpont
járól és arról, hogy a kérelmet az 1. cikk (1) bekezdésének első
albekezdésében megállapított határidőn belül adták be, és tartal
mazza a 2. cikkben előírt összes elemet.
A jelentéstevő tagállam értékeli a bizalmas kezelés iránti kérel
meket. Információkhoz való hozzáférés iránti kérelmek esetében
a jelentéstevő tagállam határoz arról, hogy mely információkat
kell bizalmasan kezelni.
(2)
Amennyiben a kérelmet az 1. cikk (1) bekezdésének első
albekezdésében megállapított határidőn belül adták be, azonban
a 2. cikkben előírt elemek közül egy vagy több hiányzik, akkor
a jelentéstevő tagállam a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy mely
elemek hiányoznak, és a hiányzó elemeknek a jelentéstevő és
társjelentéstevő tagállamhoz való benyújtására tizennégy napos
határidőt állapít meg.
Amennyiben a fent említett határidő lejártakor a kérelem tartal
mazza a 2. cikkben előírt összes elemet, a jelentéstevő tagállam
késedelem nélkül az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
(3)
Amennyiben a kérelmet nem az 1. cikk (1) bekezdésének
első albekezdésében megállapított határidőn belül adták be, vagy
ha az a hiányzó tételek benyújtására a (2) bekezdésnek megfele
lően megállapított határidő lejártakor sem tartalmazza a
2. cikkben előírt összes elemet, akkor a jelentéstevő tagállam
késedelem nélkül tájékoztatja a kérelmezőt, a társjelentéstevő
tagállamot, a Bizottságot, a többi tagállamot és a Hatóságot
arról, hogy a kérelem nem elfogadható, illetve, az okokról,
hogy miért nem elfogadható.
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(4)
Azon információ kézhezvételétől számított tizennégy
napon belül, hogy a kérelmet az 1. cikk (1) bekezdésének
első albekezdésében megállapított határidőn belül adták be, és
tartalmazza a 2. cikkben előírt összes elemet, a kérelmező
benyújtja a Hatóságnak a kérelem másolatát, amely tartalmazza
a kérelem azon részeire vonatkozó információkat, amelyek
bizalmas kezelését a kérelmező az 1107/2009/EK rendelet
63. cikke szerint kérte és indokolta.
A kérelmező ezzel egyidőben megküldi a Hatóságnak a kérelem
egy másolatát, amely nem tartalmazza azokat az információkat,
amelyek bizalmas kezelését a kérelmező az 1107/2009/EK
rendelet 63. cikke szerint kérte és indokolta.
(5)
Amennyiben az 1. cikk (1) bekezdésének első albekezdé
sében meghatározott határidőn belül ugyanarra a hatóanyagra
külön-külön két vagy több kérelmet adtak be, és ezek mind
egyike tartalmazza a 2. cikkben előírt összes elemet, akkor a
jelentéstevő tagállam tájékoztatja az egyes kérelmezők elérhető
ségéről a többi kérelmezőt.
(6)
A Bizottság minden hatóanyag esetében közzéteszi azon
kérelmezők nevét és címét, akik az 1. cikk (1) bekezdésének
első albekezdésében meghatározott határidőn belül nyújtották
be kérelmüket, és kérelmük tartalmazza a 2. cikkben előírt
összes elemet.
4. cikk
A

kiegészítő

dokumentáció benyújtását
kapcsolatfelvétel

megelőző

A kérelmező megbeszélést kezdeményezhet a jelentéstevő
tagállammal és a társjelentéstevő tagállammal, hogy megtár
gyalják a kérelmet.
Ha van ilyen kezdeményezés, akkor az előzetes kapcsolatfelvé
telre a kiegészítő dokumentáció 6. cikk szerinti beadása előtt
kell sort keríteni.
5. cikk
A kérelemhez való hozzáférés
A kérelemnek a 3. cikk (4) bekezdésében előírt beérkezését
követően a Hatóság késedelem nélkül közzéteszi azt, azon
információk kivételével, amelyek bizalmas kezelését a kérelmező
az 1107/2009/EK rendelet 63. cikke szerint kérte és indokolta,
kivéve, ha közzétételüket magasabb rendű közérdek indokolja.
2. SZAKASZ

Kiegészítő dokumentáció
6. cikk
A kiegészítő dokumentáció benyújtása
(1)
Amennyiben a jelentéstevő tagállam a 3. cikk (1) bekez
désének megfelelően arról tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a
kérelmet az 1. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében
megállapított határidőn belül adta be, és a kérelem tartalmazza
a 2. cikkben előírt összes elemet, a kérelmező benyújtja a kiegé
szítő dokumentációt a jelentéstevő tagállamnak, a társjelentés
tevő tagállamnak, a Bizottságnak és a Hatóságnak.
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annak indokolása, hogy miért volt szükség az egyes kísér
letekre vagy vizsgálatokra;

(2)
A kiegészítő összefoglaló dokumentáció és a kiegészítő
teljes dokumentáció tartalma megfelel a 7. cikk előírásainak.
(3)
A kiegészítő dokumentációt a jóváhagyás lejárta előtt
legalább harminc hónappal nyújtják be.

f)

(4)
Amennyiben ugyanarra a hatóanyagra több kérelmező
kéri a jóváhagyás érvényességének meghosszabbítását, akkor
ezeknek a kérelmezőknek az ésszerűség határain belül mindent
meg kell tenniük, hogy a dokumentációt közösen nyújtsák be.
Amennyiben az ilyen dokumentációt nem közösen az összes
érintett kérelmező nyújtja be, akkor ezt a dokumentációkban
meg kell indokolni.
(5)
A kiegészítő dokumentáció benyújtásakor a kérelmező az
1107/2009/EK rendelet 63. cikke szerint kérheti bizonyos infor
mációk – köztük a dokumentáció egyes részei – bizalmas keze
lését; ezeket az információkat fizikailag elkülöníti.
7. cikk
A kiegészítő dokumentáció tartalma
(1)
A kiegészítő összefoglaló dokumentáció a következőket
tartalmazza:
a) a kérelem egy másolata;
b) amennyiben a kérelmezőhöz egy vagy több másik kérel
mező csatlakozott vagy annak helyébe egy vagy több
másik kérelmező lépett, akkor a másik kérelmező vagy
kérelmezők neve és címe, és adott esetben az 1. cikk (3)
bekezdésében meghatározott gyártók szövetségének neve;
c) a hatóanyagot tartalmazó legalább egy növényvédő szer egy
vagy több, minden egyes zónában széles körben termesztett
növény tekintetében történő reprezentatív felhasználására
vonatkozó információk, igazolva az 1107/2009/EK rendelet
4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülését; ha a
benyújtott információk nem vonatkoznak valamennyi
zónára, vagy nem széles körben termesztett növényt érinte
nek, akkor ennek indokolása;
d) a jóváhagyási dokumentációban vagy a későbbi hosszabbí
tási dokumentációkban nem szereplő, és az alábbiak miatt
szükséges adatok és kockázatértékelések:
i. az érintett hatóanyag jóváhagyása vagy a jóváhagyás
érvényességének utolsó meghosszabbítása óta a jogi
követelményekben bekövetkezett változások tükrözése;
ii. az érintett hatóanyag jóváhagyása vagy a jóváhagyás
érvényességének utolsó meghosszabbítása óta a tudomá
nyos és műszaki ismeretekben bekövetkezett változások
tükrözése;
iii. reprezentatív felhasználásokban bekövetkezett válto
zások tükrözése; vagy
iv. mert a kérelem a jóváhagyás módosított feltételek
melletti meghosszabítására vonatkozik;
e) egy, a hatóanyagokra vonatkozó adatszolgáltatási követel
ményeket az 1107/2009/EK rendelet szerint megállapító
rendeletben előírt, a hatóanyagra vonatkozó adatszolgálta
tási követelmény minden egyes olyan pontja vonatkozásá
ban, amelynél a d) pont értelmében új adatokra van szük
ség, a kísérletek és vizsgálatok összefoglalásai és eredményei,
ezek tulajdonosának és a kísérleteket vagy vizsgálatokat
végző személynek vagy intézménynek a neve, valamint
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egy, a növényvédő szerekre vonatkozó adatszolgáltatási
követelményeket az 1107/2009/EK rendelet szerint megálla
pító rendeletben a növényvédő szerre vonatkozó adatszol
gáltatási követelmény minden egyes olyan pontja vonatko
zásában, amelynél a d) pont értelmében új adatokra van
szükség, a kísérletek és vizsgálatok összefoglalásai és ered
ményei, ezek tulajdonosának, illetve a támogatott felhaszná
lások szempontjából reprezentatív egy vagy több növény
védő szerrel kísérleteket vagy vizsgálatokat végző személy
vagy intézmény neve, valamint annak indokolása, hogy
miért volt szükség az egyes kísérletekre vagy vizsgálatokra;

g) adott esetben az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (7)
bekezdésében említett, dokumentumokkal alátámasztott
bizonyíték;
h) a gerinces állatokon végzett kísérletekkel járó minden egyes
kísérletre és vizsgálatra vonatkozóan a gerinces állatokon
végzett állatkísérletek elkerülésére tett intézkedések leírása;
i)

adott esetben a növényvédőszer-maradék határértékeire
vonatkozó, a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (1) 7. cikke szerinti kérelem egy másolata;

j)

adott esetben a besorolásra vonatkozó javaslat másolata, ha
úgy ítélik meg, hogy az anyag besorolására vagy átsorolására
van szükség az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek (2) megfelelően;

k) valamennyi benyújtott információ értékelése;
l)

ellenőrző lista, amely igazolja, hogy a (3) bekezdésben
meghatározott kiegészítő dokumentáció a kért felhasználások
tekintetében teljes, és amely feltünti, hogy mely adatok újak;

m) az 1107/2009/EK rendelet 8. cikke (5) bekezdésében emlí
tett, más szakértők által értékelt, nyilvánosan hozzáférhető
szakirodalom összefoglalója és eredménye.
(2)
Az (1) bekezdés c) pontjában említett felhasználások
között adott esetben szerepelnek a jóváhagyáshoz vagy az érvé
nyesség későbbi meghosszabbításaihoz értékelt felhasználások
is. Az (1) bekezdés c) pontjában említett növényvédő szerek
közül legalább egy nem tartalmazhat más hatóanyagot, feltéve,
hogy létezik ilyen szer valamely reprezentatív használat tekinte
tében.
(3)
A kiegészítő teljes dokumentáció tartalmazza az (1)
bekezdés e), f) és m) pontjában említett minden kísérleti és
vizsgálati jelentés teljes szövegét.
A kiegészítő teljes dokumentáció nem tartalmazhat a hatóanyag
vagy a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer embereknek
történő szándékos beadásával járó kísérletekről vagy vizsgála
tokról szóló jelentéseket.
8. cikk
A kérelem elfogadhatósága
(1)
Ha a kiegészítő dokumentációt a 6. cikk (3) bekezdésében
szereplő határidőn belül adták be, és tartalmazza a 7. cikkben
előírt összes elemet, akkor a jelentéstevő tagállam egy hónapon
belül tájékoztatja a kérelmezőt, a társjelentéstevő tagállamot, a
Bizottságot és a Hatóságot a kiegészítő dokumentáció beérkezé
sének időpontjáról és a kérelem elfogadhatóságáról.
(1) HL L 70., 2005.3.16., 1. o.
(2) HL L 353., 2008.12.31., 1. o.
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A jelentéstevő tagállam értékeli a bizalmas kezelés iránti kérel
meket. Információkhoz való hozzáférés iránti kérelmek esetében
a jelentéstevő tagállam határoz arról, hogy mely információkat
kell bizalmasan kezelni.
(2)
Ha a kiegészítő dokumentációt a 6. cikk (3) bekezdésében
megállapított határidőn belül adták be, azonban a 7. cikkben
előírt elemek közül egy vagy több hiányzik, akkor a jelentéstevő
tagállam a kiegészítő dokumentáció beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy mely
elemek hiányoznak, és a hiányzó elemeknek a jelentéstevő és
társjelentéstevő tagállamhoz való benyújtására tizennégy napos
határidőt állapít meg.
Ha a fent említett határidő lejártakor a kiegészítő dokumentáció
tartalmazza a 7. cikkben előírt összes elemet, a jelentéstevő
tagállam késedelem nélkül az (1) bekezdésben foglaltak szerint
jár el.
(3)
A kérelem elfogadhatóságát jelző információ kézhezvétele
után a kérelmező haladéktalanul megküldi a többi tagállamnak,
a Bizottságnak és a Hatóságnak a kiegészítő dokumentációt,
beleértve a dokumentáció azon részeire vonatkozó informáci
ókat is, amelyek bizalmas kezelését a kérelmező az
1107/2009/EK rendelet 63. cikke szerint kérte és indokolta.
Ezzel egy időben a kérelmező megküldi a Hatóságnak a kiegé
szítő összefoglaló dokumentációt, kizárva azokat az informáci
ókat, amelyek bizalmas kezelését a kérelmező az 1107/2009/EK
rendelet 63. cikke szerint kérte és indokolta.
(4)
A Hatóság késedelem nélkül közzéteszi a kiegészítő
összefoglaló dokumentációt, azon információk kivételével,
amelyeknek bizalmas kezelését a kérelmező az 1107/2009/EK
rendelet 63. cikke szerint kérte és indokolta, kivéve, ha közzé
tételüket magasabb rendű közérdek indokolja.
(5)
A Hatóság vagy egy tagállam kérésére a kérelmező
rendelkezésre bocsátja a jóváhagyásra és a jóváhagyás érvényes
ségének későbbi meghosszabbításaira benyújtott dokumentáció
kat, ha van ezekhez hozzáférése.
(6)
Amennyiben a kiegészítő dokumentációt nem adták be
az 6. cikk (3) bekezdésében megállapított határidőn belül vagy a
kiegészítő dokumentáció a hiányzó elemek benyújtására az e
cikk (2) bekezdése szerint megállapított határidő lejártakor
sem tartalmazza a 7. cikkben előírt összes elemet, akkor a
jelentéstevő tagállam késedelem nélkül tájékoztatja a kérelmezőt,
a társjelentéstevő tagállamot, a Bizottságot, a többi tagállamot és
a Hatóságot arról, hogy a kérelem nem elfogadható, illetve hogy
miért nem elfogadható.
9. cikk
Változás a kérelmező személyében
Az e rendelet szerinti jogok és kötelezettségek tekintetében a
kérelmező helyébe léphet egy másik gyártó úgy, hogy a kérel
mező és a másik gyártó közös nyilatkozatban tájékoztatja erről
a jelentéstevő tagállamot. Ilyen esetben a kérelmező és a másik
gyártó egyúttal tájékoztatja a társjelentéstevő tagállamot, a
Bizottságot, a többi tagállamot, a Hatóságot és az ugyanarra a
hatóanyagra kérelmet benyújtott többi kérelmezőt is a
változásról.
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10. cikk
A jóváhagyás meg nem hosszabbításáról szóló rendelet
elfogadása
Ha az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdése vagy a 8. cikkének
(6) bekezdése szerint egy hatóanyagra vonatkozó valamennyi
beadott kérelem elfogadhatatlan, a Bizottság az 1107/2009/EK
rendelet 20. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint rendeletet
fogad el az adott hatóanyag jóváhagyása meghosszabbításának
elutasításáról.
2. FEJEZET
ÉRTÉKELÉS

11. cikk
A jelentéstevő tagállam és a társjelentéstevő tagállam által
végzett értékelés
(1)
Ha a 8. cikk (1) bekezdése értelmében a kérelem elfogad
ható, a jelentéstevő tagállam a társjelentéstevő tagállammal foly
tatott konzultációt követően, a 6. cikk (3) bekezdésében
szereplő határidőt követő legfeljebb tizenkét hónapon belül
jelentést készít arról, hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e
az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási krité
riumoknak (a továbbiakban: a hosszabbítási kérelmet értékelő
jelentéstervezet), és megküldi azt a Bizottságnak, másolatban
pedig a Hatóságnak.
(2)
A hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezet többek
között a következőket tartalmazza:
a) ajánlás a jóváhagyás érvényességének meghosszabbítását ille
tően;
b) arra vonatkozó ajánlás, hogy kis kockázatúnak tekintendő-e
az anyag;
c) arra vonatkozó ajánlás, hogy helyettesítésre jelöltnek tekin
tendő-e az anyag;
d) adott esetben javaslat a szermaradék-határérték megállapítá
sára;
e) adott esetben az 1272/2008/EK rendelet értelmében a ható
anyag besorolására vagy átsorolására vonatkozó javaslat;
f) annak megállapítása, hogy a kiegészítő dokumentációkban
szereplő új vizsgálatok közül melyek relevánsak-e az érté
kelés szempontjából;
g) ajánlás arra vonatkozóan, hogy a jelentés mely részeit érin
tően kell a 13. cikk (1) bekezdése szerinti szakértői konzul
tációt szervezni;
h) adott esetben azok a kérdések, amelyekben a társjelentéstevő
tagállam nem értett egyet a jelentéstevő tagállam értékelésé
vel.
(3)
A jelentéstevő tagállam független, objektív és átlátható
értékelést végez a mindenkori tudományos és műszaki ismere
tekre figyelemmel. Figyelembe veszi a kiegészítő dokumentációt
és adott esetben a jóváhagyásra benyújtott és az azt követően a
jóváhagyás érvényességének meghosszabbítására benyújtott
dokumentációkat.
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(4)
A jelentéstevő tagállam először is megállapítja, hogy telje
süljenek-e az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 3.6.2.,
3.6.3., 3.6.4., 3.7. pontjában meghatározott jóváhagyási kritéri
umok.
Ha ezek a kritériumok nem teljesülnek, a hosszabbítási kérelmet
értékelő jelentéstervezet az értékelés ezen részeire korlátozódik,
kivéve, ha az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (7) bekezdése
alkalmazandó.
(5)
Ha a jelentéstevő tagállamnak további információkra van
szüksége, határidőt állapít meg arra, hogy a kérelmező ezen
információkat benyújtsa. Ez nem járhat az (1) bekezdésben
említett tizenkét hónapos határidő meghosszabbodásával. A
kérelmező az 1107/2009/EK rendelet 63. cikke szerint kérheti
az ilyen információk bizalmas kezelését.
(6)
A jelentéstevő tagállam konzultálhat a Hatósággal, és
további műszaki és tudományos információkat kérhet más
tagállamoktól. Az ilyen konzultációk és kérések nem járhatnak
az (1) bekezdésben említett tizenkét hónapos határidő meghosz
szabbodásával.
(7)
A kérelmező által kérés nélkül, vagy pedig az (5)
bekezdés első mondatában megállapított benyújtási határidő
után beadott információk nem vehetők figyelembe, kivéve, ha
a beadás az 1107/2009/EK rendelet 56. cikke szerint történt.
(8)
Amikor a jelentéstevő tagállam a hosszabbítási kérelmet
értékelő jelentéstervezetet benyújtja a Bizottsághoz, felhívja a
kérelmezőt, hogy küldje meg a kiegészítő összefoglaló doku
mentációkat – úgy aktualizálva, hogy azok tartalmazzák a jelen
téstevő tagállam által az (5) bekezdés szerint kért, illetve az
1107/2009/EK rendelet 56. cikke alapján beadott kiegészítő
információkat is – a társjelentéstevő tagállamnak, a Bizottság
nak, a többi tagállamnak és a Hatóságnak.
A kérelmező az 1107/2009/EK rendelet 63. cikke szerint
kérheti az ilyen információk bizalmas kezelését. Az erre vonat
kozó kérelmeket a Hatóságnak kell címezni.
12. cikk
A

hosszabbítási

kérelmet értékelő jelentéstervezettel
kapcsolatos észrevételek

(1)
A Hatóság legkésőbb harminc nappal a jelentéstevő
tagállamtól kapott hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéster
vezet kézhezvételét követően továbbítja azt a kérelmező és a
többi tagállam részére.
(2)
A Hatóság közzéteszi a hosszabbítási kérelmet értékelő
jelentéstervezetet, miután a kérelmező részére két hetet biztosít
arra, hogy kérelmezze a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentés
tervezet egyes részeinek az 1107/2009/EK rendelet 63. cikke
szerinti bizalmas kezelését.
(3)
A Hatóság a jelentés közzétételétől kezdődő hatvan napos
határidőt határoz meg írásbeli észrevételek benyújtására. Az
észrevételeket a Hatósághoz kell benyújtani, amely összegyűjti,
és a saját észrevételeivel együtt továbbítja azokat a Bizottsághoz.
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(4)
A Hatóság közzéteszi a naprakész kiegészítő összefoglaló
dokumentációt, azon információk kivételével, amelyek bizalmas
kezelését a kérelmező az 1107/2009/EK rendelet 63. cikke
szerint kérte és indokolta, kivéve, ha közzétételüket magasabb
rendű közérdek indokolja.
13. cikk
A Hatóság állásfoglalása
(1)
A 12. cikk (3) bekezdésében meghatározott időszak lejár
tától számított 5 hónapon belül a Hatóság a legfrissebb tudo
mányos és műszaki ismeretek fényében, a kiegészítő dokumen
táció benyújtásakor érvényes útmutatók alkalmazásával állásfog
lalást fogad el arról, hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e az
1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériu
moknak. A Hatóság adott esetben szakértői konzultációt szer
vez, többek között a jelentéstevő tagállam és a társjelentéstevő
tagállam szakértőinek részvételével. A Hatóság ismerteti állás
foglalását a kérelmezővel, a tagállamokkal és a Bizottsággal.
Az első albekezdéstől eltérően a Bizottság a 12. cikk (3) bekez
désében említett határidő lejártát követően késedelem nélkül
tájékoztathatja a Hatóságot arról, hogy nincs szükség állásfog
lalásra.
(2)
A Hatóság, miután két hetet biztosított a kérelmező
számára, hogy az 1107/2009/EK rendelet 63. cikke szerint az
állásfoglalás bizonyos részeinek bizalmas kezelését kérje, közzé
teszi állásfoglalását, azon információk kivételével, amelyekre
nézve bizalmas kezelést engedélyezett, kivéve, ha közzétételüket
magasabb rendű közérdek indokolja.
(3)
Ha a Hatóság úgy véli, hogy további információkat kell
beszerezni a kérelmezőtől, akkor – a jelentéstevő tagállammal
konzultálva – egy hónapot nem meghaladó határidőt szab meg
a kérelmező számára, hogy ezeket az információkat a tagálla
mok, a Bizottság és a Hatóság részére benyújtsa. A jelentéstevő
tagállam a kiegészítő információ beérkezésétől számított hatvan
napon belül kiértékeli a kapott információt, és értékelését
megküldi a Hatóságnak.
Az első albekezdés alkalmazása esetén az (1) bekezdésben emlí
tett határidő meghosszabbodik az e bekezdés első albekezdé
sében említett időtartamokkal.
(4)
A Hatóság kérheti a Bizottságot, hogy konzultáljon a
882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alapján
kijelölt valamely európai uniós referencialaboratóriummal annak
ellenőrzése céljából, hogy a kérelmező által a szermaradékok
meghatározására javasolt analitikai módszer kielégítő-e, és
megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 29. cikke (1) bekezdé
sének g) pontjában foglalt követelményeknek. A kérelmező az
európai uniós referencialaboratórium kérésére mintákat és anali
tikai standardokat szolgáltat.
(5)
A kérelmező által kérés nélkül, vagy pedig a (3) bekezdés
első albekezdése szerint megállapított benyújtási határidő után
beadott információk nem vehetők figyelembe, kivéve, ha a
beadás az 1107/2009/EK rendelet 56. cikke szerint történt.
(1) HL L 165., 2004.4.30., 1. o.
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14. cikk
A hosszabbításra vonatkozó jelentés és a jóváhagyás
meghosszabbításáról szóló rendelet
(1)
A Bizottság a Hatóság állásfoglalásának beérkezésétől
számított hat hónapon belül, vagy azokban az esetekben,
amikor nincs ilyen állásfoglalás, az e rendelet 12. cikkének (3)
bekezdésében meghatározott határidő lejártát követően
benyújtja a hosszabbításra vonatkozó jelentést és a jóváhagyás
meghosszabbításáról szóló rendelettervezetet az 1107/2009/EK
rendelet 79. cikkének (1) bekezdésében említett bizottságnak.
A hosszabbításra vonatkozó jelentésben és a jóváhagyás
meghosszabbításáról szóló rendelettervezetben figyelembe
veszik a jelentéstevő tagállam által készített, a hosszabbítási
kérelmet értékelő jelentéstervezetet, az e rendelet 12. cikkének
(3) bekezdése szerinti észrevételeket és a Hatóság állásfoglalását,
amennyiben volt ilyen állásfoglalás.
A kérelmező számára lehetőséget kell biztosítani, hogy tizen
négy napon belül észrevételezze a hosszabbításra vonatkozó
jelentést.
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(2)
A Bizottság a hosszabbításra vonatkozó jelentés alapján,
és figyelembe véve a kérelmező által az (1) bekezdés harmadik
albekezdésében említett határidőn belül benyújtott észrevétele
ket, az 1107/2009/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének
megfelelően rendeletet fogad el.
3. FEJEZET
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. cikk
Átmeneti rendelkezések
Továbbra is az 1141/2010/EU rendelet alkalmazandó az azon
rendelet I. mellékletében szereplő hatóanyagok jóváhagyása
érvényességének meghosszabbítása tekintetében.
16. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

HU
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MELLÉKLET
A kérelmek formátuma a 2. cikk (1) bekezdésében előírtak szerint
A kérelmező az aláírt kérelmet írásban nyújtja be és elküldi a jelentéstevő tagállamnak és a társjelentéstevő tagállamnak.
A kérelmező a kérelem egy másolatát elküldi az Európai Bizottság Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóságának, B-1049
Brüsszel, Belgium és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak, Via Carlo Magno 1/A, I-43126 Parma, Olaszország és a
többi tagállamnak.
MINTA
1.

A kérelmezőre vonatkozó információk

1.1.

A kérelmező neve és címe, beleértve a kérelemért és az e rendeletből származó további kötelezettségekért felelős
természetes személy nevét:

1.1.1. a) Telefonszám:
b) E-mail cím:
1.1.2. a) Kapcsolattartási cím:
b) Alternatív elérhetőség:
2.

Az azonosítást segítő információk

2.1.

Közhasználatú név (javasolt vagy az ISO által elfogadott), amely adott esetben meghatározza a gyártó által
előállított vegyületváltozatokat is, mint például a sókat, észtereket vagy aminokat.

2.2.

Kémiai név (IUPAC- és CAS-nómenklatúra).

2.3.

CAS-, CIPAC- és EC-számok (ha vannak).

2.4.

Tapasztalati képlet és szerkezeti képlet, molekulatömeg.

2.5.

A hatóanyag tisztasága g/kg-ban, amelynek lehetőség szerint azonosnak vagy elfogadottan egyenértékűnek kell
lennie az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (1) mellékletében szereplő értékkel.

2.6.

A hatóanyagnak az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) rendelkezéseinek megfelelő osztályo
zása és címkézése (egészségügyi és környezetvédelmi hatások).

3.

Új információ

3.1.

Az 1107/2009/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdése értelmében a benyújtani kívánt új információk felsorolása, és
annak bizonyítása, hogy ezek az új információk szükségesek.

3.2.

A gerinces állatokat érintő benyújtani tervezett új vizsgálatok felsorolása.

3.3.

Az új és már folyamatban lévő vizsgálatok ütemterve.

A kérelmező megerősíti, hogy a kérelemben beadott fenti információk helyesek.

Dátum és aláírás (az 1.1. pont szerint a kérelmező nevében intézkedésre jogosult személyé).

(1) HL L 153., 2011.6.11., 1. o.
(2) HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

2012.9.19.

2012.9.19.
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A BIZOTTSÁG 845/2012/EU RENDELETE
(2012. szeptember 18.)
a Kínai Népköztársaságból származó egyes szerves bevonatú acéltermékek behozatalára vonatkozó
ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről
17. cikke szerint mintavételre kerüljön sor. Ahhoz, hogy
a Bizottság el tudja dönteni, szükséges-e a mintavétel, és
ha igen, akkor ki tudja választani a mintákat, valamennyi
ismert exportáló gyártót és független importőrt felkért
arra, hogy jelentkezzen a Bizottságnál, és az eljárás
megindításáról szóló értesítésben meghatározottak szerint
szolgáltasson alapvető információkat a 2010. október 1.
és 2011. szeptember 30. közötti időszakban az érintett
termékkel kapcsolatban folytatott tevékenységeiről.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező
országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni véde
lemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi
rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen
annak 7. cikkére,
a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

(5)

Ami az uniós gyártókat illeti, a Bizottság az eljárás
megindításáról szóló értesítésben bejelentette, hogy ideig
lenesen kiválasztott egy uniós gyártókból álló mintát. Ezt
a mintát hat olyan uniós gyártó alkotta, amelyekről a
Bizottság tudta, hogy gyártják a hasonló terméket, és az
értékesítések, a termelés volumene, a méret és az Unión
belüli földrajzi elhelyezkedés alapján kerültek kiválasz
tásra. A mintába felvett uniós gyártók az uniós terme
lésnek 46 %-át, az uniós értékesítésnek pedig 38 %-át
tették ki. Az eljárás megindításáról szóló értesítésben az
érdekelt feleket is felhívták, hogy ismertessék az ideig
lenes mintával kapcsolatos álláspontjukat. Az egyik
uniós gyártó kijelentette, hogy nem kíván szerepelni a
mintában, és azt a következő legnagyobb gyártóval
váltották fel.

(6)

26 kínai exportáló gyártó vagy exportáló gyártói csoport
szolgáltatta a kért információkat és járult hozzá ahhoz,
hogy szerepeljen a mintában. Az exportáló gyártóktól
kapott információk alapján a Bizottság először az Unióba
irányuló legnagyobb exportvolumennel rendelkező
három exportáló gyártóból álló mintát választott ki. A
mintába felvett egyik exportáló gyártó azonban nem
szolgáltatott pontos exportadatokat, és kizárták a mintá
ból. Két másik exportáló gyártó, amelyeket később vettek
fel a mintába, visszavonta az együttműködését. A
Bizottság ezért végül úgy döntött, hogy arra a két expor
táló gyártóra korlátozza a mintát, amelyek eredetileg is
szerepeltek abban, és amelyek az Unióba irányuló legna
gyobb exportvolumennel rendelkeztek. Az exportvolu
menük több mint 30 %-át teszi ki az összes együtt
működő kínai exportáló gyártó teljes exportjának.

(7)

Annak érdekében, hogy a kínai exportáló gyártók –
amennyiben ez szándékukban áll – piacgazdasági elbánás
vagy egyéni elbánás iránti kérelmet nyújthassanak be, a
Bizottság formanyomtatványokat küldött a köztudottan
érintett kínai exportáló gyártóknak, a kínai hatóságoknak
és más olyan kínai exportáló gyártóknak, amelyek jelent
keztek az eljárás megindításáról szóló értesítésben
meghatározott határidőkön belül. Három kínai exportáló
gyártó, köztük a mintába felvett egyik gyártó igényelt az
alaprendelet 2. cikkének (7) bekezdése értelmében piac
gazdasági elbánást, illetve kért egyéni elbánást arra az
esetre, ha a vizsgálat azt állapítaná meg, hogy nem
felelnek meg a piacgazdasági elbánás feltételeinek. Az
egyik exportáló gyártó, amely nem tartozott bele a

mivel:
A. AZ ELJÁRÁS
1. Az eljárás megindítása
(1)

Az Európai Bizottság 2011. december 21-én az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítésben (2) (a továb
biakban: az eljárás megindításáról szóló értesítés) bejelen
tette a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: az érin
tett ország vagy Kína) származó egyes szerves bevonatú
acéltermékek Európai Unióba történő behozatalára vonat
kozó dömpingellenes eljárás megindítását.

(2)

Az eljárást az egyes szerves bevonatú acéltermékek uniós
gyártásának jelentős részét, ebben az esetben több mint
70 %-át képviselő Eurofer (a továbbiakban: panaszos)
2011. november 7-én benyújtott panaszát követően indí
tották meg. A panasz nyilvánvaló bizonyítékot tartalma
zott az említett termék dömpingjére és az ebből eredő
jelentős kárra vonatkozóan, és ez elegendőnek bizonyult
az eljárás megindításához.
2. Az eljárásban érintett felek

(3)

(4)

A Bizottság az eljárás megindításáról hivatalosan értesí
tette a panaszost, más ismert uniós gyártókat, az ismert
kínai exportáló gyártókat, a közismerten érintett impor
tőröket, kereskedőket, felhasználókat, szállítókat és
szövetségeket, valamint Kína képviselőit. A Bizottság érte
sített kanadai és dél-afrikai köztársasági (a továbbiakban:
dél-afrikai) gyártókat is, ezeket az országokat az eljárás
megindításáról szóló értesítésben lehetséges analóg
országnak tekintették. Az érdekeltek lehetőséget kaptak
arra, hogy az eljárás megindításáról szóló értesítésben
megállapított határidőn belül írásban ismertessék állás
pontjukat vagy szóbeli meghallgatást kérjenek.
Figyelembe véve azt, hogy sok exportáló gyártó, uniós
gyártó és független importőr érintett, az eljárás megindí
tásáról szóló értesítésben felmerült, hogy az alaprendelet

(1) HL L 373, 2009.12.22., 51. o.
(2) HL C 373, 2011.12.21., 16. o.
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c) Uniós importőrök

mintába, később visszavonta a kérelmét. A mintába
felvett másik exportáló gyártó csak egyéni elbánást kért.

— ThyssenKrupp Mannex, Németország
(8)

(9)

Öt független importőr nyújtotta be a kért információkat
és egyezett bele abba, hogy felvegyék a mintába. Az
együttműködő importőrök kis számára tekintettel a
Bizottság végül nem tartotta szükségesnek a mintavételt.
A Bizottság kérdőíveket küldött a mintába felvett két
kínai exportáló gyártónak, 14 másik kínai exportáló gyár
tónak, amelyek ezt kérték, négy kanadai gyártónak,
három dél-afrikai gyártónak, öt koreai köztársasági (a
továbbiakban: dél-koreai) gyártónak, öt brazil szövetségi
köztársasági (a továbbiakban: brazil) gyártónak – ezek az
analóg ország kiválasztása szempontjából szóba jöhető
országok, továbbá a mintába felvett hat uniós gyártónak,
az öt együttműködő uniós importőrnek, valamint az
ismert felhasználóknak.

d) Uniós felhasználók
— Steelpartners NV (a Joris IDE csoporthoz tartozik),
Belgium
3. Vizsgálati időszak
(12)

A dömping és a kár vizsgálata a 2010. október 1. és
2011. szeptember 30. közötti időszakra (a továbbiakban:
a vizsgálati időszak) irányult. A kár felmérése szempont
jából lényeges tendenciák vizsgálata a 2008. január 1jétől a vizsgálati időszak végéig tartó időszakra (a továb
biakban: figyelembe vett időszak) terjedt ki.
B. AZ ÉRINTETT TERMÉK ÉS A HASONLÓ TERMÉK

(10)

(11)

Válasz kilenc kínai exportáló gyártótól és velük kapcso
latban álló vállalattól, egy kanadai gyártótól és egy másik
lehetséges analóg országbeli, dél-koreai gyártótól érkezett.
Emellett a mintába felvett hat uniós gyártó, két független
importőr és tíz felhasználó válaszolt a kérdőívre.

1. Érintett termék
(13)

Az érintett terméket a jelenleg az ex 7210 70 80,
ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 és ex 7226 99 70 KNkód alá tartozó, a Kínai Népköztársaságból származó
egyes szerves bevonatú acéltermékek alkotják, azaz
síkhengerelt termékek ötvözött vagy ötvözetlen acélból
(kivéve a rozsdamentes acélt), legalább az egyik oldalon
festve, lakkozva vagy műanyaggal bevonva, az olyan,
úgynevezett „szendvicspanelek” kivételével, amelyeket
épületekben alkalmaznak, és két külső fémlemezből
állnak, köztük stabilizáló magként szigetelőanyaggal, és
kivéve azon termékeket, amelyek végső bevonata cinkpor
tartalmú (olyan, cinkben gazdag festék, amely legalább
70 tömegszázalék cinket tartalmaz) (a továbbiakban: az
érintett termék).

(14)

A szerves bevonatú acéltermékeket főként az építő
iparban használják, valamint az építőiparban használt
különféle termékekben való további feldolgozásra is (pél
dául szendvicspanelek, tetőfedés, burkolás stb.). Alkal
mazzák még háztartási berendezések gyártásában (nagyés kisgépek) vagy építési berendezések céljára is (ajtók,
radiátorok, lámpák stb.).

A Bizottság megvizsgálta és ellenőrizte az uniós érdek
tekintetében kárt okozó dömping ideiglenes megállapítá
sához szükséges valamennyi információt. A következő
vállalatok telephelyén került sor ellenőrző látogatásra:
a) Uniós gyártók
— ArcelorMittal Belgium, Belgium, és a vele kapcso
latban álló értékesítő vállalat, az ArcelorMittal Flat
Carbon Europe SA, Luxemburg
— ArcelorMittal Poland, Lengyelország
— ThyssenKrupp Steel Europe AG, Németország
— voestalpine Stahl GmbH és voestalpine Stahl
Service Center GmbH, Ausztria
— Tata Steel Maubeuge SA (korábbi nevén Myriad
SA), Franciaország

2. Hasonló termék
(15)

A vizsgálat azt mutatta, hogy az uniós gazdasági ágazat
által az Unióban gyártott és értékesített, a Kínában gyár
tott és az ottani belföldi piacon értékesített, a Kínából az
Unióba importált, valamint az analóg országként szolgáló
Kanadában gyártott és értékesített szerves bevonatú acél
termékek ugyanazokkal az alapvető fizikai és kémiai
jellemzőkkel rendelkeznek, és ugyanazok az alapvető
végfelhasználási területeik. Ezért ezeket a termékeket az
alaprendelet 1. cikkének (4) bekezdése értelmében ideig
lenesen hasonló terméknek tekintették.

(16)

Egyes érdekelt felek amellett érveltek, hogy a Kínából
származó termékek nem hasonlíthatók az uniós gazda
sági ágazat által forgalmazott termékekhez, mivel az
előbbieket eltérő piaci és árszegmensben értékesítették,
és más végfelhasználásra, például kültéri építőipari
felhasználásra, míg az uniós ágazat termékeinek jelentős
része kiváló minőségű termék, amelyet csak a háztartási
berendezések szűk ágazatában használnak.

— Tata Steel UK Ltd, Egyesült Királyság
b) Kínai exportáló gyártók
— Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd és a vele
kapcsolatban álló vállalatok: Chongqing Wanda
Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel
Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construc
tion Materials Co. Ltd és Zhangjiagang Free Trade
Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd;
— Zhejiang Huadong Light Steel Building Material
Co. Ltd és a vele kapcsolatban álló Hangzhou
P.R.P.T. Metal Material Company Ltd;
— Union Steel China és a vele kapcsolatban álló
Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd.
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(17)

(18)
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A vizsgálat azt mutatta, hogy míg az uniós gyártók az
általuk gyártott termékek egy részét valóban a háztartási
berendezésekhez hasonló piaci szegmensek részére érté
kesítették, ugyanazon termékeket adták el az építőanyagágazat részére is, amely állítólagosan a kínai exportok fő
piaci szegmense. Ezenkívül úgy találták, hogy ezen
ágazatok árszintjei nagyrészt hasonlóak voltak a külön
böző felhasználóknak eladott ugyanazon terméktípusok
esetén.

— a valutaváltásokat piaci árfolyamon végzik.
(22)

Ahogyan a fenti (8) preambulumbekezdésben szerepel,
három kínai exportáló gyártó kért piacgazdasági elbánást
és válaszolt a piacgazdasági elbánás igénylésére szolgáló
nyomtatványon a megadott határidőn belül, közülük egy
exportáló gyártó később visszavonta a kérelmét.

(23)

Ami a piacgazdasági elbánást kérő fennmaradó két
együttműködő kínai exportáló gyártót illeti, a Bíróság
2012. február 2-i ítéletét (1) követően a Bizottság úgy
határozott, hogy megvizsgálja mind a mintában szereplő
exportáló gyártó (Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co.
Ltd és a vele kapcsolatban álló vállalatok), mind a
mintában nem szereplő exportáló gyártó (Union Steel
China és a vele kapcsolatban álló vállalat) kérelmét. A
Bizottság felkutatott minden szükségesnek ítélt informá
ciót, és a szóban forgó vállalatok telephelyén ellenőrizte a
piacgazdasági elbánás iránti kérelemben benyújtott adato
kat.

(24)

A kínai exportáló gyártók két együttműködő csoportja
közül egyikről sem állapították meg, hogy teljesítik a
piacgazdasági elbánás biztosításához szükséges kritériu
mokat, mivel a fő nyersanyag, a melegen hengerelt acél
tekercs ára jelentősen torzult a kínai acélpiacon való
állami beavatkozás miatt, és alapvetően nem a piaci érté
keket tükrözi, ahogyan azt az alaprendelet 2. cikke (7)
bekezdése c) pontjának első francia bekezdése előírja.

(25)

Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja értel
mében a Kínából származó behozatalokra vonatkozó
dömpingellenes vizsgálatok során a rendes értéket az
említett cikk (1)–(6) bekezdése szerint állapítják meg
azon gyártók tekintetében, amelyekről megállapítást
nyer, hogy teljesítik az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdé
sének c) pontjában megállapított kritériumokat. Ezek a
kritériumok a tájékozódás megkönnyítése érdekében a
következőképpen foglalhatók össze:

A kínai állam acélágazatba való beavatkozását mutatja az
a tény, hogy a nagy kínai acélgyártók túlnyomó többsége
állami tulajdonban van, és a beépített acélipari kapacitást
és termelést befolyásolják a különféle ötéves ipari tervek,
különösen a vas- és acélágazatra vonatkozó jelenlegi, 12.
ötéves terv (2011–2015).

(26)

Az állam jelentős ellenőrzést gyakorol a nyersanyagok
piaca felett is. A kokszra (az acélgyártáshoz szükséges
legfontosabb nyersanyaggal, a vasérccel együtt) mennyi
ségi exportkorlátozások és 40 %-os exportvám vonatko
zik. Levonható tehát az a következtetés, hogy a kínai
acélpiac a jelentős állami beavatkozás miatt torzult.

— a vállalati döntéseket piaci jelzések alapján, jelentős
állami beavatkozás nélkül hozzák meg, továbbá a
költségek a piaci értékeket tükrözik;

(27)

Ezt a torzulást tükrözi a vizsgált vállalatok által a vizs
gálati időszakban a melegen hengerelt acéltekercsekért
fizetett ár. Megállapítást nyert, hogy ez az ár jelentősen
elmaradt a nemzetközi áraktól. Megállapítható tehát,
hogy a szerves bevonatú acéltermékek gyártása a szerves
bevonatú acéltermékek kínai árát torzító kormányzati
beavatkozás miatt előnyre tesz szert az abnormálisan
árazott melegen hengerelt acéltekercsek révén. Ez a
torzulás jelentős árelőnyt jelent a kínai exportáló gyártók
számára, mivel a legfontosabb nyersanyag, a melegen
hengerelt acéltekercs költsége a gyártás költségének
körülbelül 80 %-át teszi ki. Ennek megfelelően az 1.
kritérium nem tekinthető teljesültnek.

Megjegyzendő, hogy mivel az érintett termék nagyban
szabványosított, a végfelhasználástól függetlenül hasonló
alapvető fizikai és kémiai jellemzőkkel rendelkezik, mint
a hasonló termék. Az érvelést ezért a Bizottság ideigle
nesen elutasítja.
3. Termékek kizárására irányuló kérelmek

(19)

(20)

Számos, bizonyos terméktípusok kizárására vonatkozó
kérelem érkezett felhasználóktól, kínai exportőröktől és
uniós gyártóktól. A kizárni kért terméktípusok például a
krómmal vagy ónnal bevont acél vagy a szervetlen cinkszilikát alapozóval vagy más nem szerves anyagokkal
festett acéllemezek.
A Bizottság azonban eddig nem jutott végkövetkezte
tésre, mivel e kérelmek egy része nem kellően dokumen
tált ahhoz, hogy megalapozott döntést lehessen hozni.
Ezért a Bizottság e kérelmek további vizsgálata mellett
döntött.
C. DÖMPING
1. Piacgazdasági elbánás

(21)

L 252/35

— a vállalat egy átlátható könyvelést vezet, amelyet a
nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően
független könyvvizsgálat alá vetnek, és amelyet
minden területen alkalmaznak;
— nem állnak fenn a korábbi, nem piacgazdasági rend
szerből áthozott jelentős torzulások;
— a csődre és a tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok
garantálják a stabilitást és a jogbiztonságot; és

(1) A C-249/10. sz., P. Brossmann Footwear (HK) és mások kontra az
Európai Unió tanácsa ügy.
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(28)

A fent leírt általános helyzeten túlmenően az egyik
exportáló gyártó a 2. kritériumot sem teljesítette, mivel
jelentős hibák voltak a vállalatcsoport vele kapcsolatban
álló tagjai közül háromnak a könyvelésében.

(29)

A Bizottság hivatalosan közölte a piacgazdasági elbá
nással kapcsolatos megállapításokat az érintett kínai
vállalatokkal, a kínai hatóságokkal és a panaszossal. Az
érintettek arra is lehetőséget kaptak, hogy írásban ismer
tessék véleményüket, és meghallgatást kérjenek, ameny
nyiben erre különleges okaik vannak.

(30)

A panaszos, egy kínai exportáló gyártó és a kínai ható
ságok írásbeli beadványokat nyújtottak be. A panaszos
egyetértett a piacgazdasági elbánásra vonatkozó megálla
pítások eredményeivel. A kínai exportáló gyártó főként
azt kérdőjelezte meg, hogy a vizsgált vállalatok által a
melegen hengerelt acéltekercsekért fizetett árak jelentősen
elmaradnának a nemzetközi áraktól, de nem szolgáltatott
az állítását alátámasztó információkat. Az Eurostat adatai
azonban, amelyeket más rendelkezésre álló statisztikai
adatok (1) is megerősítenek, egyértelműen azt mutatják,
hogy ezek az árak jelentősen elmaradtak a nemzetközi
áraktól, ha a megfelelő európai, észak-amerikai, délamerikai és japán árakkal vetik össze azokat. Az érvelést
ezért a Bizottság elutasítja.

(31)

A kínai hatóságok azzal érveltek, hogy még ha fenn is áll
a nyersanyag, azaz a melegen hengerelt acéltekercs
árának ipari szintű torzulása, az nem jelenti automati
kusan azt, hogy a vállalatok ne felelnének meg az 1.
kritériumnak, és ezért az árakat vállalati szinten kell
meghatározni. A (27) preambulumbekezdésben emlí
tettek szerint azonban az összes vizsgált vállalat által
fizetett ár tükrözi a legfontosabb nyersanyag árának
torzulását. Először is ezt a tényt egyetlen fél sem vitatta,
másodsorban a piacgazdasági elbánásra vonatkozó vizs
gálatot vállalati szinten végezték és a megállapítások nem
korlátozódnak általános horizontális kérdésekre. Ezt az
érvelést ezért a Bizottság elutasítja.

(32)

A kínai hatóságok a beadványukban azt is állították,
hogy Kínában az ötéves tervek jogilag nem kötelező
erejű iránymutatások. A (25) preambulumbekezdésben
megállapítottak szerint azonban a kínai kormány a tervek
révén – azok pontos jogállásától függetlenül – a beépített
acélipari kapacitást és termelést tagadhatatlanul jelentősen
befolyásolja. Ezt az érvelést ezért a Bizottság elutasítja.

(33)

Azt is állították, hogy a Bizottság a piacgazdasági elbá
násra irányuló kérelmeket nem a Bíróság 2012. február

(1) SBB/Worldsteelprice.com
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2-i (2) (Brosmann-ügyben hozott) és 2012. július 19-i (3)
(Zhejiang Xinan Chemical ügyben hozott) ítéletével össz
hangban kezelte. Ezzel az állítással kapcsolatban meg kell
jegyezni, hogy az eljárást a Brosmann-ügyben hozott
ítélettel összhangban folytatták le, amit a beadványukban
maguk a kínai hatóságok is elismertek. Ezenkívül a Zheji
ang-ügyben hozott ítéletben az állam vállalati döntésekbe
való beavatkozásáról volt szó. Ebben az eljárásban
azonban a piacgazdasági elbánás megtagadásának az
volt a fő oka, hogy a legfontosabb nyersanyag ára nem
a piaci értékeket tükrözi. Ezt az érvelést ezért a Bizottság
ideiglenesen elutasítja.

(34)

A kínai hatóságok azt is állították, hogy mivel az érintett
termékkel kapcsolatos, párhuzamosan folyó szubvenció
ellenes eljárás során szintén vizsgálták a ráfordítások
esetében fennálló torzulásokat, a Bizottságnak figyelembe
kellett volna vennie az említett párhuzamosan folyó
eljárás során ezzel kapcsolatban összegyűjtött bizonyíté
kokat. Ezzel az érveléssel kapcsolatban meg kell jegyezni,
hogy a jelenlegi dömpingellenes eljárás keretében a piac
gazdasági elbánásra vonatkozó vizsgálat során vizsgálták,
hogy a legfontosabb nyersanyag költségei a piaci érté
keket tükrözik-e. Az a következtetés, hogy Kínában a
szerves bevonatú acéltermékek gyártása a (27) preambu
lumbekezdésben megállapítottak szerint az abnormálisan
árazott melegen hengerelt acéltekercsek révén előnyre
tesz szert, teljes mértékben helytálló és semmiképpen
nem befolyásolja a szubvencióellenes eljárás esetleges
megállapításait és viszont. A szubvencióellenes eljárás
esetleges megállapításai igencsak különböznek a piacgaz
dasági elbánásra vonatkozó döntéstől. Ezt az érvelést
ezért a Bizottság ideiglenesen elutasítja.

(35)

A kínai hatóságok azt is állították, hogy a Bizottság a
piacgazdasági elbánással kapcsolatos megállapításait nem
közölte velük. Ez az állítás azonban nem helytálló, mivel
a bizottsági szolgálatok Kínának az Európai Unió mellé
akkreditált képviselete előtt 2012. július 12-én szóbeli
jegyzék formájában nyilvánosságra hozták a piacgazda
sági elbánásra vonatkozó tájékoztatót.

(36)

Végezetül azzal érveltek, hogy a Bizottság az ideiglenes
vámok elrendeléséhez az analóg országbeli gyártótól
származó, nem ellenőrzött adatokat használta fel. Ez
azonban szintén nem helytálló, mivel a Bizottság a (48)
preambulumbekezdésben tett egyértelmű állítása szerint
olyan adatokat használt fel, amelyeket elemzett és
megbízhatónak talált. A Bizottságnak együttműködési
szándékkal a kanadai analóg gyártóhoz kellett fordulnia,
mivel a koreai analóg gyártó a (45) preambulumbekez
désben kifejtettek szerint éppen a tervezett és egyeztetett
ellenőrző látogatást megelőzően megszüntette az együtt
működést. A gyártó telephelyén történő helyszíni vizs
gálatra ezért az eljárás ideiglenes szakaszát követően

(2) A C-249/10. sz., P. Brossmann Footwear (HK) és mások kontra az
Európai Unió tanácsa ügy.
(3) A C-337/09. sz., az Európai Unió tanácsa kontra Zhejiang Xinan
Chemical Industrial Group Co. Ltd. ügy.
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úgy határozott, hogy egyéni vizsgálatot folytat a piacgaz
dasági elbánást kérő exportáló gyártó, a Union Steel
China esetében, mivel ez nem jelentett túlzott terhet,
hiszen ezt az exportáló gyártót már megvizsgálták a piac
gazdasági elbánásra vonatkozó kérelmének vizsgálata
keretében.

kerül majd sor. Azzal is érveltek, hogy a koreai analóg
országbeli vállalat a piacgazdasági elbánásra vonatkozó
döntés miatt szüntette meg az együttműködést. Az ok
azonban ez nem lehet, mivel a koreai vállalat 2012.
július 3-án szüntette meg az együttműködést, a piacgaz
dasági elbánásra vonatkozó megállapításokat viszont csak
2012. július 12-én hozták nyilvánosságra.
(37)

A Bizottság egyik előterjesztett érv alapján sem változtat
hatta meg a piacgazdasági elbánás megítélésére vonat
kozó megállapításait.

(38)

A fentiek alapján a piacgazdasági elbánást kérő kínai
együttműködő exportáló gyártók két csoportja közül
egyik sem tudta igazolni, hogy megfelel az alaprendelet
2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában foglalt kritériu
moknak.
2. Egyéni elbánás

(39)

Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja
alapján az említett cikk hatálya alá tartozó országok
vonatkozásában adott esetben országos vámot állapítanak
meg, kivéve azokat az eseteket, amikor a vállalatok bizo
nyítani tudják, hogy megfelelnek az alaprendelet
9. cikkének (5) bekezdésében meghatározott feltételek
nek. Kizárólag tájékoztatás céljából az alábbiak röviden
összefoglalják ezeket a feltételeket:
— ha teljes mértékben vagy részben külföldi tulajdonban
lévő vállalkozásról vagy vegyes vállalatról van szó, az
exportőrök tőkét és nyereséget szabadon hazautalhat
nak;

(42)

4.1. Az analóg ország kiválasztása
(43)

Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja
szerint a rendes értéket a piacgazdasági elbánásban nem
részesülő exportáló gyártók esetében egy analóg ország
belföldi árai vagy számtanilag képzett rendes értéke
alapján kell megállapítani.

(44)

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben a Bizottság
jelezte azt a szándékát, hogy vagy Kanadát, vagy DélAfrikát használja fel megfelelő analóg országként a
rendes érték meghatározásához, és felkérte az érdekelt
feleket, hogy közöljék ezzel kapcsolatos észrevételeiket.

(45)

A Bizottság megvizsgálta, hogy ésszerű lenne-e más
országokat választani analóg országnak, és kérdőíveket
küldtek szerves bevonatú acéltermékeket gyártó kanadai
és dél-afrikai vállalatoknak, emellett brazil és dél-koreai
gyártóknak is. Csak két szerves bevonatú acéltermékeket
gyártó vállalat válaszolt a kérdőívre, egy kanadai és egy
dél-koreai. Úgy tűnt, mindkét ország nyílt piac, import
vámok nélkül, és jelentős behozatallal számos harmadik
országból. Emellett legalább négy más belföldi gyártó
gyártotta az érintett terméket Dél-Koreában, ami magas
fokú versenyt tesz lehetővé a belföldi piacon. Az eljárás
nagyon előrehaladott állapotában azonban, 2012. július
3-án, épp a Bizottság szolgálatainak ellenőrző látogatása
előtt a dél-koreai gyártó érthetetlen módon megszüntette
az együttműködést.

(46)

A fentiekre tekintettel Kanadát választották analóg
országnak. Legalább négy másik belföldi gyártó gyártja
az érintett terméket Kanadában, ami magas fokú versenyt
tesz lehetővé a belföldi piacon. A vizsgálat nem mutatott
ki olyan okot, amely miatt Kanadát ne lehetne megfele
lőnek tekinteni a rendes érték megállapítása céljából.

(47)

Számos érdekelt fél érvelt azzal, hogy egy kanadai gyártó
költségstruktúrája nem hasonlítható egy kínai exportáló
gyártó költségstruktúrájához. A Bizottság nem talált
azonban jelentős különbségeket a költségstruktúrák terén,
így ezt az érvelést elutasította.

(48)

A Bizottság elemezte az együttműködő kanadai gyártó
válaszában benyújtott adatokat, és megbízhatónak találta
ahhoz, hogy a rendes érték megállapításának alapjául
szolgáljanak.

— a részvények többsége magánszemélyek tulajdonában
van. Azoknak az állami tisztviselőknek, akik az igaz
gatótanácsban foglalnak helyet, vagy kulcsfontosságú
vezetői pozíciót töltenek be, kisebbségben kell
lenniük, illetve bizonyítani kell, hogy a vállalat kellő
képpen független az állami befolyástól;
— a valutaváltásokat piaci árfolyamon végzik; továbbá

(40)

Az az exportáló gyártó, amely szerepelt a mintában és
piacgazdasági elbánást kért, egyéni elbánást is kért arra az
esetre, ha nem biztosítanának számára piacgazdasági
elbánást. A mintában szereplő másik exportáló gyártó
csak egyéni elbánást kért. A rendelkezésre álló informá
ciók alapján ideiglenesen megállapították, hogy ez a két
kínai exportáló gyártó megfelelt az egyéni elbánás bizto
sításához szükséges kritériumoknak.
3. Egyéni vizsgálat

(41)

Hat együttműködő exportáló gyártó nyújtott be egyéni
vizsgálatra vonatkozó kérelmet az alaprendelet
17. cikkének (3) bekezdése alapján, közülük csak egy
kért piacgazdasági elbánást. A Bizottság ideiglenesen

Ez az exportáló gyártó piacgazdasági elbánást kért, de
egyéni elbánást is arra az esetre, ha nem részesülne piac
gazdasági elbánásban. A kérelmének vizsgálatát követően
ideiglenesen megállapították, hogy egyéni elbánást bizto
sítanak a Union Steel China számára, mivel megfelelt az
ehhez szükséges kritériumoknak.
4. Rendes érték

— az exportárakat és -mennyiségeket, valamint az érté
kesítési feltételeket szabadon határozzák meg;

— az állami beavatkozás nem olyan mértékű, amely
lehetővé teszi az intézkedések kijátszását olyan eset
ben, amikor egyedi exportőrökre eltérő vámtételeket
határoznak meg.
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(49)
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Ezért ideiglenesen megállapította, hogy Kanada az alap
rendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja alapján
megfelelő és ésszerű analóg ország.

4.3. Az egyéni elbánásban részesülő exportáló gyártók expor
tárai
(56)

4.2. A rendes érték meghatározása
(50)

(51)

Mivel a mintába beválasztott egyik vállalat és az a válla
lat, amelynek egyéni vizsgálatra irányuló kérelmét elfo
gadták, nem tudta igazolni, hogy megfelel a piacgazda
sági elbánás kritériumainak, a mintába beválasztott másik
vállalat pedig nem kért piacgazdasági elbánást, minden
kínai exportáló gyártóra vonatkozóan az analóg ország
beli gyártótól származó információk alapján állapították
meg a rendes értéket.

A Bizottság ezt követően megvizsgálta, hogy az alapren
delet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében tekinthető-e
úgy, hogy ezek az értékesítések rendes kereskedelmi
forgalom keretében valósultak meg. Ehhez a Bizottság
megállapította a független vevőknek történő, nyereséges
értékesítés részarányát. Az értékesítést akkor tekintették
nyereségesnek, ha az egységár elérte, vagy meghaladta az
előállítási költséget. Ennek érdekében meghatározták a
kanadai gyártónál a vizsgálati időszakban felmerülő előál
lítási költséget.

(53)

Azon terméktípusoknál, amelyek belföldi piacon értéke
sített mennyiségének több mint 80 %-át az egységkölt
ségnél többért értékesítették, és amelyek esetében az
adott típus eladási árának súlyozott átlaga legalább az
egységnyi előállítási költség szintjén volt, a terméktípu
sonkénti rendes érték megállapítása az érintett típus teljes
értékesítési mennyiségére alkalmazott tényleges belföldi
árak súlyozott átlagának kiszámításával történt, függet
lenül attól, hogy az értékesítések nyereségesek voltak-e.

(54)

(55)

Azokban az esetekben, amikor egy terméktípus nyere
séges értékesítése legfeljebb a típus teljes értékesítési
mennyiségének 80 %-át tette ki, vagy amikor a típus
súlyozott átlagára nem érte el az egységnyi előállítási
költséget, a rendes érték meghatározása a tényleges
belföldi ár alapján történt, amelyet a szóban forgó típus
vizsgálati időszak alatti, kizárólag nyereséges belföldi
értékesítéseinek súlyozott átlagáraként számítottak ki.
A nem nyereséges terméktípusokat illetően a rendes
értéket a kanadai gyártó előállítási költségét használva
állapították meg, hozzáadva az SGA-költségeket és a
nyereséges terméktípusok haszonkulcsát.

Mivel valamennyi egyéni elbánásban részesülő együtt
működő exportáló gyártó értékesített exportra az Unióba
közvetlenül független uniós vevőknek, az exportárak az
érintett termékért ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő
árakon alapultak, az alaprendelet 2. cikke (8) bekezdé
sének megfelelően.

4.4. Összehasonlítás
(57)

Az alaprendelet 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően a
Bizottság először azt vizsgálta, hogy a hasonló termék
kanadai, független fogyasztók számára történt értékesítése
reprezentatív volt-e. Megállapítást nyert, hogy a kanadai
együttműködő gyártó reprezentatív mennyiségben értéke
síti a hasonló terméket a kanadai belföldi piacon ahhoz
képest, hogy mennyi érintett terméket exportálnak az
Unióba a mintában szereplő exportáló gyártók és az az
exportáló gyártó, amelynek elfogadták az egyéni vizs
gálatra vonatkozó kérelmét.

(52)
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A rendes értéket és az exportárat EXW-alapon hasonlí
tották össze. A rendes érték és az exportár tisztességes
összehasonlításának érdekében kiigazítások formájában
biztosították az árakat érintő különbségek és az ár össze
hasonlíthatóságának a figyelembevételét az alaprendelet
2. cikkének (10) bekezdésének megfelelően. Adott
esetben kiigazításokat alkalmaztak a szállítási, biztosítási,
kezelési és járulékos költségek, csomagolási, bank- és
hitelköltségek, valamint a jutalékok esetében, amennyiben
úgy ítélték meg, hogy azok ésszerűek, pontosak és bizo
nyítékokkal alátámasztottak.

5. Dömpingkülönbözetek
(58)

Az alaprendelet 2. cikke (11) és (12) bekezdésének
megfelelően az egyéni elbánásban részesülő együtt
működő exportáló gyártók esetében a dömpingkülön
bözet megállapítására úgy került sor, hogy az analóg
ország vonatkozásában megállapított rendes érték súlyo
zott átlagát összehasonlították az egyes vállalatok expor
tárának súlyozott átlagával, amelyet a vámfizetés előtti,
uniós határparitáson számított CIF-ár százalékában
fejeztek ki.

(59)

A mintába be nem választott együttműködő exportáló
gyártókra vonatkozóan a mintába felvett exportáló
gyártók dömpingkülönbözetének súlyozott átlagával
számoltak. Ennek alapján a mintába fel nem vett expor
táló gyártók ideiglenes dömpingkülönbözete a vámfizetés
előtti, uniós határparitáson számított CIF-ár százalékában
kifejezve 61,1%.

(60)

A nem együttműködő vagy ismeretlen kínai exportáló
gyártókra alkalmazandó országos dömpingkülönbözet
kiszámítása érdekében az Unióba irányuló kivitelnek az
együttműködő exportáló gyártók által jelentett volumenét
az Eurostat megfelelő statisztikai adataival összehason
lítva először megállapították az együttműködés szintjét.

(61)

Mivel a kínai együttműködés körülbelül 70 %-os volt, az
összes többi kínai exportőrre alkalmazandó országos
dömpingkülönbözetet az exportáló gyártók reprezentatív
terméktípusaira megállapított legmagasabb dömpingkü
lönbözet használatával állapították meg. Ez alapján az
országos dömpingszintet ideiglenesen a vámfizetés
nélkül, uniós határparitáson számított CIF-ár 77,9%ában állapították meg.
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Ez alapján az ideiglenes dömpingkülönbözet a vámfizetés előtti, uniós határparitáson számított CIF-ár
százalékában kifejezve a következő:
Vállalat

Ideiglenes dömpingkülönbözet

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda
Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd,
Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd és Zhang
jiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4 %

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd és
Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

Union Steel China és Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

A minta súlyozott átlaga

61,1 %

Országos dömpingkülönbözet

77,9 %

kötött felhasználásra vagy a piacon történő szabad forga
lomba hozatalra szánták-e.

D. KÁROKOZÁS
1. Az uniós gyártás és az uniós gazdasági ágazat
(63)

Az uniós gyártókkal kapcsolatos minden rendelkezésre
álló információt – beleértve a panaszban szolgáltatott
információkat, a vizsgálat megindítása előtt és után az
uniós gyártóktól gyűjtött információkat, valamint a
mintában szereplő uniós gyártók által a kérdőívekre
adott ellenőrzött válaszokat is – felhasználtak a figye
lembe vett időszak alatti uniós össztermelés megállapítá
sára.

(64)

A vizsgálati időszak alatt az Unióban 22 gyártó állított
elő szerves bevonatú acéltermékeket. Az előző preambu
lumbekezdésben említett alapon a teljes uniós gyártást
nagyjából 3 645 298 tonnára becsülték a vizsgálati
időszakban. Az alaprendelet 4. cikkének (1) bekezdése,
illetve 5. cikkének (4) bekezdése értelmében a teljes uniós
termelést képviselő uniós gyártók alkotják az uniós
gazdasági ágazatot (a továbbiakban: uniós gazdasági
ágazat).

(68)

Az uniós gazdasági ágazatra vonatkozó következő gazda
sági mutatókkal kapcsolatban megállapították, hogy a
mélyreható elemzésnek és értékelésnek a szabad piacon
uralkodó viszonyokra kell összpontosítania. Ezek a
mutatók a következők: értékesítési volumen és eladási
árak az uniós piacon, piaci részesedés, növekedés, export
volumen és exportárak. A kármutatókat a fentiek alapján
az uniós gazdasági ágazat ismert kötött felhasználása és
értékesítése vonatkozásában korrigálták és a kötött
felhasználást, valamint értékesítést külön elemezték.

(69)

A többi gazdasági mutatót illetően azonban a vizsgálat
alapján megállapították, hogy azok ésszerű vizsgálatát
csak a teljes tevékenységre vonatkoztatva lehet elvégezni.
Valójában a (kötött felhasználásra és a szabad piacra
irányuló) termelés, a termelési kapacitás, a kapacitás
kihasználás, a beruházások, a készletek, a foglalkoztatás,
a termelékenység, a bérek és a tőkebevonási képesség a
teljes tevékenységtől függ, függetlenül attól, hogy a
termelés a kötött piacra vagy szabad piaci értékesítésre
irányul-e.

2. Az érintett uniós piac meghatározása
(65)

L 252/39

A vizsgálat során megállapították, hogy a mintába felvett
uniós gyártók termelésének jelentős részét kötött felhasz
nálásra szánták, azaz gyakran egyszerűen (számla nélkül)
továbbították és/vagy transzferárak mellett a vállalaton
vagy vállalatcsoporton belül további feldolgozás céljából
továbbszállították.

(66)

Annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy az uniós
gazdasági ágazat szenvedett-e kárt vagy sem, illetve
hogy meghatározzák a fogyasztást és az uniós gazdasági
ágazat helyzetével összefüggő különböző gazdasági
mutatókat, megvizsgálták, hogy az uniós gazdasági
ágazat által gyártott hasonló termék későbbi felhaszná
lását az elemzés során figyelembe kell-e venni és ha igen,
akkor milyen mértékben.

(67)

Az uniós gazdasági ágazat helyzetére vonatkozó lehető
legátfogóbb kép kialakításához összegyűjtötték és
elemezték a szerves bevonatú acéltermékekkel kapcso
latos valamennyi tevékenységre vonatkozó adatokat és
ezt követően megállapították, hogy a gyártott termékeket

3. Uniós felhasználás
(70)

A hasonló terméket az uniós gazdasági ágazat független
vevők részére értékesíti, valamint kapcsolatban álló válla
latok számára értékesíti/szállítja további feldolgozás
céljára, például acélipari szolgáltatóközpontokban.

(71)

A szerves bevonatú acéltermékek tényleges uniós felhasz
nálásának kiszámítása során a Bizottság összeadta az
Unióba importált szerves bevonatú acéltermékek Eurostat
által jelentett összmennyiségét, illetve az uniós gazdasági
ágazat által gyártott hasonló termék Unióban való érté
kesítésének és kötött felhasználásának mennyiségét,
ahogyan az a panaszban szerepel, és ahogyan a mintába
felvett uniós gyártóknál végzett ellenőrző látogatások
során ellenőrizték.

(72)

Az Eurostat importadatait illetően meg kell említeni,
hogy a vonatkozó KN-kódok (lásd a fenti (13)
preambulumbekezdésben) leírása nem korlátozódik a
vizsgált termék leírására, és így az Eurostat által az e
kódok alatt jelentett behozatalok más terméket is
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tartalmazhatnak. Azonban mivel nem állnak rendelke
zésre információk arról, hogy az ilyen egyéb behozatalok
végül milyen mennyiséget érintettek, illetve nincs bizo
nyíték arra, hogy ezek a mennyiségek jelentősek lehetnek,

(73)

(74)

2012.9.19.

a Bizottság ideiglenesen úgy döntött, hogy a vonatkozó
KN-kódok alá tartozó behozatalokat érintő teljes adatokat
használja fel, ahogyan azok az Eurostat jelentésében
szerepelnek.

Ezek alapján a teljes uniós felhasználás a következőképpen alakult:
2008

2009

2010

Vizsgálati időszak

Felhasználás (tonna)

5 691 713

4 327 650

4 917 068

5 177 970

Index (2008 = 100)

100

76

86

91

A figyelembe vett időszak alatt a teljes felhasználás 9 %-kal csökkent az EU piacán. 2008 és 2009
között mintegy 24 %-os csökkenés következett be a gazdasági válság globális – különösen az építő
ipart érintő – negatív hatásainak eredményeképp. Ezt követően a felhasználás kezdett fellendülni, és
2009-től a vizsgálati időszakig összesen 20 %-kal emelkedett, de továbbra is a 2008-as kiindulási
szint alatt maradt.
4. Az érintett országból származó behozatal és a piaci részesedés

(75)

A Kínából az Unióba történő behozatal a következőképpen alakult a figyelembe vett időszakban:

A kínai behozatal volumene
(tonna)
Index (2008 = 100)
Piaci részesedés
Index (2008 = 100)

2008

2009

2010

Vizsgálati időszak

472 988

150 497

464 582

702 452

100

32

98

149

8,3 %

3,5 %

9,4 %

13,6 %

100

42

114

163

Forrás: Eurostat.

(76)

A felhasználás alakulása ellenére a figyelembe vett időszakban a Kínából származó behozatal volu
mene jelentősen, 49 %-kal nőtt. A gazdasági válság negatív hatásai miatt a Kínából származó beho
zatal mennyisége is meredeken csökkent 2009-ben. Ez a behozatal azonban rendkívül gyors ütemben
kezdett helyreállni, így a 2009-től a vizsgálati időszakig bekövetkező növekedés látványos, 367 %-os
volt.

(77)

Hasonlóképpen, a Kínából származó behozatal piaci részesedése 63 %-kal nőtt a figyelembe vett
időszakban. Bár 2008-ról 2009-re több mint felével csökkent, 2009-től a vizsgálati időszakig látvá
nyosan növekvő tendenciát mutatott, és 290 %-kal emelkedett.
4.1. A behozott termékek ára és az áralákínálás
2008

2009

2010

Vizsgálati időszak

Átlagár (EUR/tonna)

875

728

768

801

Index (2008 = 100)

100

83

88

91

A Kínából származó behozatal

Forrás: Eurostat.

(78)

A Kínából származó behozatal átlagára 9 %-kal csökkent a figyelembe vett időszakban. 2008 és 2009
között jelentősen, 17 %-kal esett vissza, majd 2009 és 2010 között öt százalékponttal nőtt, és
további három százalékponttal a vizsgálati időszakban.

(79)

A Kínából származó behozatal árai a figyelembe vett időszak egésze alatt folyamatosan az uniós
gazdasági ágazat eladási árai alatt maradtak. Ahogyan a fenti táblázat is rámutat, míg 2009-ben, a
gazdasági válság csúcsán még a 17 %-os árcsökkentés sem segíthetett a Kínából származó behoza
talnak abban, hogy a hirtelen visszaeső felhasználás és a jelentős piaci lassulás mellett megőrizze piaci
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részesedését, a későbbi években alkalmazott folyamatos áralákínálás megmagyarázza a Kínából szár
mazó behozatal piaci részesedésének 2009 és a vizsgálati időszak közötti stabil, látványos növeke
dését.
(80)

A vizsgálati időszakra jellemző áralákínálás mértékének megállapítása céljából a mintában szereplő
uniós gyártók által az Unió piacán független vevők számára történő értékesítés során alkalmazott,
terméktípusonkénti eladási ár gyártelepi szintre igazított súlyozott átlagát összehasonlították az
együttműködő kínai gyártók által az Unió piacán az első független vevőnek értékesített behozatal
azon terméktípusonkénti, megfelelő súlyozott átlagárával, amelyet a behozatalt követő költségek
miatt megfelelően kiigazított CIF-paritás alapján állapítottak meg.

(81)

Az árakat típusonként hasonlították össze, a kereskedelem azonos szintjén történő tranzakciókat
vizsgálva, az adatokat szükség esetén kiigazítva, levonva az engedményeket és visszatérítéseket. Az
összehasonlítás – a mintába felvett uniós gyártók vizsgálati időszak alatt lebonyolított forgalmának
százalékában kifejezve – súlyozott átlagban legfeljebb 25,9 % ár-alákínálási különbözetet mutatott ki
az együttműködő kínai exportáló gyártók esetében.
5. Az uniós gazdasági ágazat gazdasági helyzete
5.1. Előzetes megjegyzések

(82)

A Bizottság az alaprendelet 3. cikkének (5) bekezdése alapján minden olyan lényeges gazdasági
tényezőt és mutatót megvizsgált, amelyek az uniós gazdasági ágazat helyzetét befolyásolják.

(83)

A fenti (5) preambulumbekezdésben említetteknek megfelelően a Bizottság az uniós gazdasági
ágazatot ért esetleges kár vizsgálatára mintavételt alkalmazott.

(84)

A Bizottság a mintába felvett hat uniós gyártó által szolgáltatott, ellenőrzött adatokat használta fel a
mikrogazdasági mutatók (pl. egységár, egységnyi költség, nyereségesség, pénzforgalom, beruházások,
a beruházások megtérülése, tőkevonzási képesség, készletek) megállapítása érdekében.

(85)

A panaszos által a szerves bevonatú acéltermékek valamennyi uniós gyártójára vonatkozóan szolgál
tatott, más rendelkezésre álló források és a mintába felvett uniós gyártók ellenőrzött adatai alapján
keresztellenőrzött adatokat használta fel a makrogazdasági mutatók (például az uniós gazdasági
ágazat termelése, termelési kapacitás, kapacitáskihasználás, értékesítések volumene, piaci részesedés,
foglalkoztatás és termelékenység) megállapítása érdekében.
5.2. Az uniós gazdasági ágazat egészére vonatkozó adatok
5.2.1. Termelés, termelési kapacitás és kapacitáskihasználás

(86)

A Bizottság az uniós gazdasági ágazattal kapcsolatos minden rendelkezésre álló információt – bele
értve a panaszban szolgáltatott információkat, a vizsgálat megindítása előtt és után az uniós gyár
tóktól gyűjtött információkat, valamint a mintában szereplő uniós gyártók által a kérdőívekre adott,
ellenőrzött válaszokat is – felhasznált a figyelembe vett időszak alatti uniós össztermelés megálla
pítására.
2008

2009

2010

Vizsgálati időszak

4 218 924

3 242 741

3 709 441

3 645 298

100

77

88

86

5 649 268

5 754 711

5 450 138

5 431 288

Index (2008 = 100)

100

102

96

96

Kapacitáskihasználás

75 %

56 %

68 %

67 %

Index (2008 = 100)

100

75

91

90

Termelési volumen (tonna)
Index (2008 = 100)
Termelési kapacitás (tonna)

Forrás: a panasz és a kitöltött kérdőívek.
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(87)

A fenti táblázatból látható, hogy a figyelembe vett időszakban 14 %-kal csökkent a termelés. A
kereslet csökkenésével összhangban a termelés 2009-ben drámaian visszaesett, majd 2010-ben
részben helyreállt, mielőtt a vizsgálati időszakban – a felhasználás növekedése ellenére – némileg
csökkent volna.

(88)

A figyelembe vett időszak során a termelési kapacitás 4 %-kal csökkent. A kapacitáskihasználás a
termelés tendenciáját követte, és 10 %-kal csökkent a figyelembe vett időszakban.
5.2.2. Értékesítések volumene, piaci részesedés és növekedés

Értékesítések volumene (ton
na)
Index (2008 = 100)
Piaci részesedés (tonna)
Index (2008 = 100)

2008

2009

2010

Vizsgálati időszak

3 355 766

2 707 611

3 003 917

2 936 255

100

81

90

87

59,0 %

62,6 %

61,1 %

56,7 %

100

106

104

96

Forrás: a panasz és a kitöltött kérdőívek.

(89)

2009-ben az uniós gazdasági ágazat független vevőknek történő értékesítésének volumene drámaian,
19 %-kal csökkent. 2010-ben az értékesítések volumene kilenc százalékponttal nőtt, de azután a
vizsgálati időszakban három százalékponttal csökkent.

(90)

A figyelembe vett időszakban az uniós gazdasági ágazat piaci részesedése 4 %-kal csökkent. Miután
2009-ben először emelkedett a piaci részesedés, az uniós gazdasági ágazat a részesedése csökkenését
tapasztalhatta 2010-ben és a vizsgálati időszakban, ami azt eredményezte, hogy a vizsgálati
időszakban a piaci részesedése 6 %-kal alacsonyabb volt, mint 2009-ben; ez amellett történt, hogy
ugyanebben az időszakban több mint 20 %-kal nőtt a felhasználás. Az uniós gazdasági ágazat így
nem tudott részesülni a növekvő felhasználás jelentette előnyökből, és a korábban elveszített értéke
sítési volument és piaci részesedést sem tudta visszaszerezni.

(91)

Míg a figyelembe vett időszakban 9 %-kal mérséklődött az uniós felhasználás, és 13 %-kal csökkent
az uniós gazdasági ágazat független felek számára történt értékesítéseinek volumene, az uniós gazda
sági ágazat piaci részesedése 2,3 százalékponttal csökkent, a 2008. évi 59,0 %-ról 56,7 %-ra esett
vissza a vizsgálati időszakban.
5.2.3. Foglalkoztatás és termelékenység
2008

2009

2010

Vizsgálati időszak

Foglalkoztatás (FTE)

6 790

5 953

5 723

5 428

Index (2008 = 100)

100

88

84

80

Termelékenység (tonna/FTE)

621

545

648

672

Index (2008 = 100)

100

88

104

108

Forrás: a panasz, a kitöltött kérdőívek és az Eurofer.

(92)

A foglalkoztatás fokozatosan csökkenő tendenciát mutatott az uniós gazdasági ágazatban. Így a
foglalkoztatottak teljes munkaidős egyenértékben (FTE) mért teljes száma 20 %-kal csökkent az
ágazatban a figyelembe vett időszakban, és legalacsonyabb szintjét a vizsgálati időszakban érte el.
A termelékenység azonban 8 %-kal nőtt a figyelembe vett időszakban, ami azt mutatja, hogy a
gazdasági ágazat próbálta racionalizálni az előállítási költségeket is.
5.3. A mintába felvett uniós gyártókra vonatkozó adatok
5.3.1. Az uniós gazdasági ágazat átlagos egységárai és előállítási költségei

(93)

A mintába felvett uniós gyártók független uniós vevőknek történő értékesítéskor érvényesített átlagos
eladási árai a figyelembe vett időszakban 3 %-kal csökkentek. A 2009 és a vizsgálati időszak közötti
időszakban a felhasználás és az értékesítési volumen növekedésével összhangban az árak 23 %-kal
emelkedtek, de nem érték el a 2008. évi szintet.
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(94)

Ezzel párhuzamosan a hasonló termék előállításának és értékesítésének átlagköltsége 6 %-kal nőtt a
figyelembe vett időszakban az egységenkénti előállítási költség emelkedése miatt, miközben az
egységenkénti SGA-költségek 34 %-kal csökkentek.

(95)

A független vevőknek felszámított egységár 2009. évi 21 %-os csökkenését és az ezzel járó veszte
séget követően az egységár kezdett emelkedni. 2010-ben és a vizsgálati időszakban az uniós gazda
sági ágazat a költségek növekedését tapasztalta, és csak mérsékelten tudta emelni az árakat a költ
ségek fedezése érdekében, épp csak annyival, hogy 2010-ben és a vizsgálati időszakban ugyanazon a
szinten tartsa a nyereségességet. Ennek következtében azonban tovább veszített a piaci részesedésé
ből, mivel a kínai behozatal árai folyamatosan elmaradtak az uniós gazdasági ágazat áraitól.
2008

2009

2010

Vizsgálati időszak

1 023

805

911

994

Index (2008 = 100)

100

79

89

97

Egységnyi előállítási költség
(EUR/tonna)

925

884

893

978

Index (2008 = 100)

100

95

97

106

Független vevők részére érté
kesített termékek egységára
(EUR/tonna)

Forrás: a mintába felvett gyártók által a kérdőívre adott, ellenőrzött válaszok.

5.3.2. Nyereségesség, pénzforgalom, beruházások, beruházások megtérülése és tőkebevonási képesség
2008

2009

2010

Vizsgálati időszak

6,7 %

– 9,3 %

2,8 %

2,6 %

Index (2008 = 100)

100

– 138

41

39

Pénzforgalom (EUR)

328 190 880

211 298 356

152 030 083

204 650 414

Index (2008 = 100)

100

64

46

62

Beruházások (EUR)

55 717 957

4 537 128

12 530 132

15 302 264

Index (2008 = 100)

100

8

22

27

13,8 %

– 13,9 %

5,9 %

6%

100

– 101

43

44

Az Unióban a független
vevőknek történő értékesí
tések nyereségessége (az érté
kesítési forgalom %-ában)

Beruházások megtérülése
Index (2008 = 100)

Forrás: a mintába felvett gyártók által a kérdőívre adott, ellenőrzött válaszok.

(96)

Az uniós gazdasági ágazat nyereségességét a hasonló termék független vevőknek történő értékesíté
séből származó, adózás előtti nettó hasznot az említett értékesítések forgalmi százalékában kifejezve
állapították meg. A gazdasági válság évében, 2009-ben az uniós gazdasági ágazat nyereségessége
drámaian csökkent, ez pedig 13,9 %-os veszteséget eredményezett. 2010-től ismét emelkedni kezdett
a nyereségesség, de a növekvő előállítási költségek megakadályozták, hogy elérje a gazdasági ágazat
számára egészségesnek és fenntarthatónak tartott szintet (ez 6,7 % – lásd a (156) preambulumbe
kezdést). A teljes figyelembe vett időszak folyamán a nyereségesség 61 %-kal esett vissza.

(97)

A pénzforgalomra jellemző tendencia nagyrészt a nyereségesség negatív tendenciáját követte. A
pénzforgalom 2010-ben érte el legalacsonyabb szintjét. Hasonlóképpen a beruházások megtérülése
56 %-kal, a 2008. évi 13,8 %-ról 6 %-ra csökkent a vizsgálati időszakban.
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(98)

A nyereségesség, a pénzforgalom és a beruházások megtérülésének alakulása a figyelembe vett
időszakban korlátozta az uniós gazdasági ágazat beruházási képességét, és akadályozta fejlődését.
Az uniós gazdasági ágazatnak sikerült jelentős beruházást eszközölnie a figyelembe vett időszak
elején, azután azonban a beruházások meredeken visszaestek 2009-ben, és összességében 73 %-kal
csökkentek a figyelembe vett időszak folyamán.

(99)

Ahogyan fentebb szerepel, az uniós gazdasági ágazat pénzügyi teljesítménye romlott, de ez nem utalt
arra, hogy a tőkebevonási képessége a figyelembe vett időszakban komolyabb mértékben változott
volna.
5.3.3. Készletek
2008

2009

2010

Vizsgálati időszak

Zárókészlet (tonna)

116 852

97 533

124 848

130 593

Index (2008 = 100)

100

83

107

112

Forrás: a mintába felvett gyártók által a kérdőívre adott, ellenőrzött válaszok.

(100) A mintába felvett hat uniós gyártó esetében a készletek a gyártási mennyiség körülbelül 8 %-át tették

ki a vizsgálati időszakban. A zárókészlet szintje 12 %-kal nőtt a figyelembe vett időszakban. Megjegy
zendő azonban, hogy a készletek nem jelentős mutatói a gazdasági ágazatnak, mivel a gyártás főként
megrendelésre zajlik; a készletek terén bekövetkezett legnagyobb növekedés 2009-től a vizsgálati
időszakig tartott, és egybeesett a Kínából származó dömpingelt behozatal áradatával.
5.3.4. Bérköltség
Munkavállalónkénti
átlagos
munkaerőköltség (EUR, a
mintába felvett uniós gyártók)
Index (2008 = 100)

60 959

57 892

58 637

62 347

100

95

96

102

(101) A mintába felvett uniós gyártók átlagos munkaerőköltsége csak 2 %-kal növekedett a figyelembe vett

időszakban, ez alacsonyabb az infláció mértékénél. A vizsgálat azt mutatta, hogy a mintába felvett
gyártók jelentősen csökkentették főként az általános és az adminisztratív költségeket, és fokozott
figyelmet fordítottak a hatékonyságra.
5.3.5. Kötött felhasználás és kötött értékesítés

(102) A (65) preambulumbekezdésben jelzettek szerint az EU-ban jelentős piaca van a szerves bevonatú

acéltermékeknek, amelyet a szerves bevonatú acéltermékek uniós gazdasági ágazat általi downstream
felhasználása alkot. E piac elemzéséhez a Bizottság figyelembe vette a mintában szereplő uniós
gyártók és más uniós gyártók által végzett kötött felhasználás és kapcsolatban álló felek részére
történt értékesítés (kötött értékesítés) teljes mennyiségét.

(103) Azt állapította meg, hogy a kötött felhasználás és a kötött értékesítés célja az volt, hogy a terméket

tovább alakítsák maguk a vállalatok vagy a velük kapcsolatban álló, a mintába felvett uniós gyártók
csoportjainak részét képező vállalatok, amelyek főként építőipari anyagokkal foglalkoznak, azaz
végfelhasználói a szerves bevonatú acéltermékeknek.

(104) A fentebb azonosított alapon megállapítást nyert, hogy az uniós gyártók általi kötött felhasználás és

kötött értékesítés a teljes termelési mennyiség 27 %-át tette ki a vizsgálati időszakban. A figyelembe
vett időszakban a kötött felhasználás és a kapcsolódó értékesítési mennyiségek 19 %-kal csökkentek, a
piaci részesedés pedig 11 %-kal esett vissza.

Kötött felhasználás és kötött
értékesítés (tonna)
Index (2008 = 100)

2008

2009

2010

Vizsgálati időszak

1 225 686

935 374

994 933

993 701

100

76

81

81
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2008

2009

2010

Vizsgálati időszak

Piaci részesedés

22 %

22 %

20 %

19 %

Index (2008 = 100)

100

100

94

89

Forrás: a panasz és a mintába felvett gyártók által a kérdőívre adott, ellenőrzött válaszok.

(105) A kötött felhasználás és a kötött értékesítés értékét a Bizottság a mintába felvett gyártók által a

kérdőívre adott és a náluk lefolytatott ellenőrző látogatások alkalmával ellenőrzött válaszok alapján
elemezte. A vizsgálat azt állapította meg, hogy a termék végső felhasználását illetően nem volt
lényeges különbség a kötött felhasználás és a kötött értékesítés között. Kötött felhasználást olyan
vállalatok jelentettek, amelyeknél a downstream gyártást ugyanazon a jogi személyen belül végezték,
ugyanakkor a kötött értékesítés a más, kapcsolatban álló jogi személyeknek való, számla ellenében
történő értékesítés. Ezenkívül az árazási módszer mind kötött felhasználás, mind kapcsolatban álló
felek számára történő értékesítés esetén hasonló volt, azaz a termék valós értékét („költség-plusz”
módszer) számították fel mind a kapcsolatban álló vállalatoknak, mind a mintába felvett vállalatok
belső downstream termelési egységeinek.

(106) A tonnánkénti átlagos érték így 1 %-kal nőtt a figyelembe vett időszakban, ily módon 2 %-kal volt

alacsonyabb, mint a mintába felvett uniós gyártók által a vizsgálati időszakban független vevőknek
felszámított eladási ár.
2008

2009

2010

Vizsgálati időszak

Kötött felhasználás és kötött
értékesítés (EUR/tonna)

967

787

910

975

Index (2008 = 100)

100

81

94

101

Forrás: a mintába felvett gyártók által a kérdőívre adott, ellenőrzött válaszok.

(107) Tekintettel arra, hogy a kötött értékesítések és a kötött felhasználás többsége az uniós gyártók

downstream építőanyag-üzletágát célozta, ezek az értékesítések és a kötött felhasználás közvetetten
ki voltak téve a más piaci szereplők, köztük a dömpingelt kínai behozatal által előidézett versenynek
is. A downstream termelés belső kereslete attól függ, milyen esély van a downstream termékeknek a
dömpingelt behozataltól nem érintett szabad piacon történő eladására. Levonható tehát az a követ
keztetés, hogy a mennyiség és piaci részesedés a kínai dömpingelt behozatal által támasztott verseny
miatt csökkent a figyelembe vett időszakban.
5.3.6. A korábbi dömping vagy támogatás hatásai

(108) Mivel a jelenlegi az első dömpingellenes eljárás az érintett termékre vonatkozóan, nem állnak

rendelkezésre adatok a lehetséges korábbi dömping vagy támogatás hatásainak értékeléséhez.
6. A tényleges dömpingkülönbözet nagysága

(109) A fentebb, a dömpingre vonatkozó részben megállapított és meghatározott valamennyi különbözet

jelentősen meghaladja a de minimis szintet. Figyelembe véve továbbá a Kínából származó dömpingelt
behozatal volumenét és árait, a tényleges dömpingkülönbözet uniós piacra gyakorolt hatása nem
tekinthető elhanyagolhatónak.
7. A kárra vonatkozó következtetések

(110) A vizsgálat feltárta, hogy a figyelembe vett időszakban az uniós gazdasági ágazat gazdasági hely

zetéhez kapcsolódó valamennyi kármutató rosszabb lett vagy nem a fogyasztásnak megfelelően
változott.

(111) A figyelembe vett időszakban, miközben a felhasználás csökkent, a Kínából érkező behozatal volu

mene folyamatosan és jelentősen nőtt. Ugyanakkor az uniós gazdasági ágazat értékesítési volumene
összességében 13 %-kal csökkent, piaci részesedése pedig a 2008. évi 59 %-ról 56,7 %-ra esett vissza
a vizsgálati időszakban. Bár a felhasználás a keresletet is érintő gazdasági válság éve után 2009-től a
vizsgálati időszakig 20 %-kal nőtt, az uniós gazdasági ágazat piaci részesedése egyre csökkent. Az
uniós gazdasági ágazat a Kínából az uniós piacra irányuló dömpingelt behozatal jelentős növekedése
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miatt nem tudta visszaszerezni az elveszített piaci részesedését. Az olcsó, dömpingelt behozatal
mennyisége a figyelembe vett időszakban nőtt, és folyamatosan alákínált az uniós gazdasági ágazat
árainak.
(112) Emellett jelentősen romlottak az uniós ágazat pénzügyi teljesítményéhez kapcsolódó kármutatók,

például a pénzforgalom és a nyereségesség. Ez azt jelenti, hogy az uniós gazdasági ágazat tőkebe
vonási és beruházási képessége is gyengült.

(113) A fentiek figyelembevételével azt a következtetést lehetett levonni, hogy az uniós gazdasági ágazatot

jelentős kár érte az alaprendelet 3. cikkének (5) bekezdése értelmében.
E. OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉS
1. Bevezetés

(114) A Bizottság az alaprendelet 3. cikke (6) és (7) bekezdésének megfelelően megvizsgálta, hogy a

Kínából származó dömpingelt behozatal olyan mértékű kárt okozott-e az uniós gazdasági ágazatnak,
amelynek alapján azt jelentősnek lehet minősíteni. A dömpingelt behozatal mellett azokat az egyéb
ismert tényezőket is megvizsgálta, amelyek ugyanakkor kárt okozhattak az uniós gazdasági ágazat
nak, annak érdekében, hogy az ilyen egyéb tényezők által okozott esetleges kárt ne a dömpingelt
behozatal hatásának tulajdonítsa.
2. A dömpingelt behozatal hatása

(115) A vizsgálat feltárta, hogy az uniós felhasználás a figyelembe vett időszakban 9 %-kal csökkent, míg a

Kínából érkező dömpingelt behozatal volumene drámaian, mintegy 49 %-kal nőtt, ráadásul piaci
részesedése is gyarapodott 63 %-kal: a 2008. évi 8,3 %-ról a vizsgálati időszak alatt 13,6 %-ra nőtt.
Ugyanakkor az uniós gazdasági ágazat független felek részére történő értékesítéseinek volumene
13 %-kal csökkent, az ilyen értékesítések piaci részesedése pedig 4 %-kal, a 2008. évi 59 %-ról a
vizsgálati időszak alatt 56,7 %-ra esett vissza.

(116) Ezenkívül míg a Kínából származó behozatalokat szintén érintette a gazdasági válság és 2008-ról

2009-re 68 %-kal visszaestek, 2009-től a vizsgálati időszakig nagyon gyors tempóban álltak helyre, a
vizsgálati időszak végén 367 %-kal növekedve, bár az uniós felhasználás csak 20 %-kal nőtt ebben az
időszakban. Azzal, hogy 2008-hoz képest 9 %-kal csökkentette az egységárat és a vizsgálati
időszakban 25,9 %-kal alákínált az uniós gazdasági ágazat árainak, a kínai behozatal 2008-tól a
vizsgálati időszakig 63 %-kal, 13,6 %-ra növelte a piaci részesedését.

(117) Ugyanekkor 2008-tól a vizsgálati időszakig az uniós gyártók független felek számára történt értéke

sítéseinek volumene összességében 13 %-kal esett vissza. A piac fellendülése idején – 2009-től a
vizsgálati időszakig – az uniós gazdasági ágazat csak 8 %-kal tudta növelni a független felek számára
történt értékesítések volumenét, de 9 %-ot veszített a piaci részesedéséből, így korlátozott mértékben
részesült a növekvő felhasználás előnyeiből. Valójában a kínai behozatalok számára volt a legelőnyö
sebb a fellendülő felhasználás, messze maguk mögött hagyták a többi piaci szereplőt.

(118) A Kínából származó behozatal átlagára 9 %-kal csökkent a figyelembe vett időszak alatt. Bár a 2009-

es drámai visszaesés után emelkedő tendenciát mutat, 2009-től a vizsgálati időszakig folyamatosan az
uniós gazdasági ágazat által kért ár szintje alatt maradt. A független uniós vevőknek felszámított
egységár csak 3 %-kal csökkent, bizonyos mértékű ellenállást mutatva a kínai behozatalok által
kifejtett árnyomással szemben. Ezeket az árakat azonban nyilvánvalóan az értékesítések alacsonyabb
volumene és az ilyen értékesítések csökkent nyereségessége árán tartották fenn, mivel azok 61 %-kal,
a 2008. évi 6,7 %-ról 2,6 %-ra estek vissza a vizsgálati időszakban, miközben az előállítási költségek
növekedtek.

(119) A fentiek alapján a Bizottság azt a következtetést vonja le, hogy a Kínából származó, az uniós

gazdasági ágazat árainak folyamatosan alákínáló dömpingelt behozatal áradata meghatározó szerepet
játszott az uniós gazdasági ágazat által elszenvedett kárban, amely megakadályozta az uniós gazdasági
ágazatot abban, hogy teljes mértékben élvezze a fellendülő uniós felhasználás előnyeit.
3. További tényezők hatása
3.1. Harmadik országokból származó import
Ország

Dél-Korea

Volumen (tonna)
Index (2008 = 100)

2008

2009

2010

Vizsgálati
időszak

228 123

226 568

173 935

237 164

100

99

76

104
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2008

2009

2010

Vizsgálati
időszak

Piaci részesedés (%)

4%

5,2 %

3,5 %

4,6 %

Index (2008 = 100)

100

131

88

114

Átlagár

901

727

846

903

Index (2008 = 100)

100

81

94

100

159 999

149 138

155 384

141 391

Index (2008 = 100)

100

93

97

88

Piaci részesedés (%)

2,8 %

3,4 %

3,2 %

2,7 %

Index (2008 = 100)

100

123

112

97

Átlagár

932

667

773

824

Index (2008 = 100)

100

72

83

88

249 151

158 461

124 319

167 007

Index (2008 = 100)

100

64

50

67

Piaci részesedés (%)

4,4 %

3,7 %

2,5 %

3,2 %

Index (2008 = 100)

100

84

58

74

Átlagár

951

809

924

955

Index (2008 = 100)

100

85

97

100

637 274

534 167

453 637

545 562

Index (2008 = 100)

100

84

71

86

Piaci részesedés (%)

11,2 %

12,3 %

9,2 %

10,5 %

Index (2008 = 100)

100

110

82

94

Átlagár

929

735

842

898

Index (2008 = 100)

100

79

91

97

Ország

India

Más országok

Valamennyi harmadik
ország összesen, kivéve
Kínát
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Volumen (tonna)

Volumen (tonna)

Volumen (tonna)

Forrás: Eurostat.

(120) Míg a Kínából származó behozatal az Unióba érkező teljes import 56 %-át tette ki a vizsgálati

időszakban, a behozatal egyéb fontos forrását jelentette az Indiai Köztársaság (a továbbiakban: India)
(11 %) és Dél-Korea is (19 %). A kínai behozatallal szemben az Indiából származó behozatal, bár az
átlagára meredeken, 12 %-kal csökkent, összességében 12 %-kal csökkent a figyelembe vett időszak
ban, és 3 %-ot vesztett a piaci részesedéséből. A dél-koreai behozatal csak 4 %-ot emelkedett amellett,
hogy az átlagára ugyanazon a szinten maradt, mint 2008-ban. Az Indiából származó behozatal piaci
részesedése 2,7 % volt a vizsgálati időszakban, míg a dél-koreai behozatal részesedése 4,6 %-ot tett ki.

(121) A teljes behozatal 14 %-át alkotó egyéb behozatalok 33 %-kal csökkentek, és az átlagáruk ugyanazon

a szinten maradt, mint ahol 2008-ban volt.

(122) Bár valamennyi egyéb behozatal átlagára elmaradt az uniós gazdasági ágazat árszintjétől, e behoza

talok hatása, ha van egyáltalán, csak marginális lehet. Először is nincs arra utaló bizonyíték, hogy az
egyéb forrásokból származó behozatal tisztességtelen kereskedelmi feltételek mellett történt.
Másodszor, a kínai behozatallal szemben az egyéb fő behozatali források esetében az általános árszint
meglehetősen stabil maradt a teljes figyelembe vett időszakban, és ez azt mutatja, hogy az uniós
gazdasági ágazat sikeresen versenyezhet a piaci szegmensekben ezekkel a behozatalokkal.
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Harmadszor, az egyéb országokból érkező behozatal csökkent a figyelembe vett időszakban, és
továbbra is alacsony szinten marad, mind általánosságban, mind egyenként a fő exportáló országokat
tekintve. Ezenkívül az egyéb behozatalok csökkenő piaci részesedése megerősíti, hogy ezek a beho
zatalok nem okozhattak volna kárt az uniós gazdasági ágazatnak.
3.2. Az uniós gazdasági ágazat exportteljesítménye
2008

2009

2010

Vizsgálati időszak

669 790

612 204

580 477

605 760

Index (2008 = 100)

100

91

87

90

Átlagár (EUR/tonna)

1 068

937

995

1 092

Index (2008 = 100)

100

88

93

102

53 542

46 516

48 102

46 228

100

87

90

86

1 086

826

984

1 132

100

76

91

104

Export, Eurostat (tonna)

A mintába felvett uniós
gyártók exportja
Index (2008 = 100)
Átlagos eladási ár (EUR/
tonna)
Index (2008 = 100)

Forrás: Eurostat és a kérdőívre adott, ellenőrzött válaszok.

(123) Az Eurostat szerint a szerves bevonatú acéltermékek

uniós gazdasági ágazat által lebonyolított, harmadik
országokba irányuló teljes exportja 10 %-kal csökkent a
figyelembe vett időszakban. Az átlagár azonban
viszonylag magas volt, és 2 %-kal növekedett a figye
lembe vett időszakban. Az exportok a teljes uniós
termelés 17%-át tették ki, és így segítettek az uniós
gazdasági ágazatnak a méretgazdaságosság elérésében és
az általános előállítási költségek csökkentésében. Ezért
levonható az a következtetés, hogy az uniós gazdasági
ágazat exporttevékenysége nem okozhatta a jelentős kárt.

(124) Ugyanez az általános kép látható a mintába felvett uniós

gyártók által harmadik országbeli független vevők részére
történő exportálás esetében is. Ezek az exportok 14 %-kal
csökkentek a figyelembe vett időszakban, és az egységen
kénti exportár ebben az esetben is folyamatosan
meghaladta (az évtől függően átlagosan 2–12 %-kal) az
uniós árat. Mivel az exportvolumen csak 3 %-a volt a
teljes termelésnek, ezek az exportok nem járulhattak
hozzá az uniós piacot ért kárhoz.

3.3. Az uniós gazdasági ágazat Kínából származó saját beho
zatalai
(125) A vizsgálat során azt állították, hogy a panaszosok (a

velük kapcsolatban álló vállalatok útján) saját maguk is
részt vettek az érintett termék Kínából való behozatalá
ban, és ezek a behozatalok a Kínából származó teljes
behozatal 20–40 %-át tették ki. Bizonyítékot azonban
nem szolgáltattak ezen állítás alátámasztására. Az állí

tások vizsgálatát követően megállapítást nyert, hogy az
uniós gyártók csak körülbelül 10 000 tonnát importáltak
a vizsgálati időszakban, ez pedig nagyjából összhangban
volt az eljárás megindításakor a panaszos által szolgálta
tott adatokkal. A Bizottság megállapította, hogy körül
belül hasonló, az alaprendelet 19. cikkének megfelelően
nyilvánosságra nem hozott mennyiséget importálnak az
uniós gyártókkal kapcsolatban álló vállalatok is. Ezek a
behozatalok összesen csak nagyjából 2–3 %-át tették ki a
Kínából származó teljes behozatalnak. Nem lehet tehát
levonni azt a következtetést, hogy az uniós gazdasági
ágazat vállalatai olyan mennyiségben és olyan rendszer
alapján importáltak Kínából, amely (1) az alaprendelet
4. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján megkérdője
lezné saját uniós gyártói státuszukat, vagy (2) saját
maguknak okozná a kárt. Az érvelést ezért a Bizottság
ideiglenesen elutasítja.

3.4. Kötött felhasználás és kötött értékesítés
(126) Egyes érdekelt felek azt állították, hogy az uniós gazda

sági ágazatot ért kárt az okozta, hogy az uniós gazdasági
ágazat vagy közvetlenül, vagy a csoportokon belüli,
kapcsolatban álló vállalatok útján részt vett az építő
anyagok (pl. szendvicspanelek, trapézlemezek stb.) gyár
tásának downstream üzletágában is. Konkrétabban azt
állították, hogy az uniós gazdasági ágazat alacsonyabb
áron tett elérhetővé szerves bevonatú acéltermékeket a
saját downstream üzletága számára, mint a független
vállalatok számára, így a csoporton belül „támogatta” a
saját üzletágát és lehetővé tette, hogy az alákínáljon a
versenytársainak a downstream szegmensben.
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(127) Ahogyan

a fenti (102)–(107) preambulumbekezdés
mutatja, a kötött felhasználás és kötött értékesítés átlagos
tonnánkénti értéke csak 2 %-kal volt alacsonyabb, mint a
vizsgálati időszakban a független vevőknek felszámított
eladási ár. Ezenkívül a vizsgálat azt mutatta, hogy való
színűleg magát a kötött felhasználást és kötött értékesí
tést is érintette közvetve a dömpingelt behozatal által
támasztott tisztességtelen verseny. Valójában ha – amint
azt állították – fennállt volna bármilyen előny az uniós
gazdasági ágazat downstream üzletága számára, akkor
annak meg kellett volna mutatkoznia ennek a kármuta
tónak az alakulásában. Ezt az érvelést ezért a Bizottság
ideiglenesen elutasítja.

3.5. Gazdasági válság
(128) A gazdasági válság és annak az építőipari üzletágra

gyakorolt hatása legalábbis részben magyarázza a kereslet
csökkenését és az árnyomást a figyelembe vett időszak
ban. A fent említetteknek megfelelően 2009-ben 24 %kal csökkent a felhasználás. 2010-től azonban kezdett
fellendülni a piac, és a vizsgálati időszak végére a felhasz
nálás 20 %-kal nőtt.

(129) A kár és az okozati összefüggés elemzése során azonban

a Bizottság külön vizsgálta a 2009-es piaci összeomlást
és azt követő, 2009-től a vizsgálati időszakig tartó fellen
dülést. A kár és az okozati összefüggés elemzése egyér
telműen megmutatta, hogy a Kínából származó behoza
talok teljes mértékben kihasználták a növekvő felhaszná
lást, és emellett folyamatosan alákínáltak az uniós gazda
sági ágazat árainak, így annak a lehetőségét, hogy vala
mennyi szereplő egyenlő eséllyel álljon talpra a visszaesés
után, a túlélésért folytatott folyamatos harccá változtat
ták.

3.6. Szerkezeti kapacitásfelesleg
(130) Egyes érdekelt felek azt állították, hogy a főként vertiká

lisan integrált acélgyártókból álló uniós gazdasági
ágazatot érő kárt nem a Kínából származó behozatal
okozta, hanem az uniós acélipar szerkezeti problémái,
például a kapacitásfelesleg. Azzal is érveltek, hogy az
acélipar konszolidációja, amelyre a figyelembe vett
időszak előtt került sor, kapacitásfelesleget eredménye
zett, és az esetlegesen bekövetkezett kár oka a túl sok
termelő létesítmény volt.

(131) A szerves bevonatú acéltermékek gyártása valóban tőke

intenzív, és az ágazatban viszonylag magasak az állandó
költségek. Nem lehet azonban arra következtetni, hogy
az acélipar figyelembe vett időszak előtt történt konszo
lidációja kapacitásfelesleget eredményezett. A megálla
pítások szerint a beépített kapacitás 2009-es kisebb növe
kedését követően az ágazat csökkentette a kapacitását
2010-ben, majd újra a vizsgálati időszakban is. A vizs
gálati időszakban a kapacitás szintje alacsonyabb volt,
mint a tényleges felhasználás 2008-ban, abban az évben,
amelyben még nem érződtek teljes mértékben a gazda
sági válság hatásai. Az uniós felhasználás még nem tért
vissza a 2008-as szintre.
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(132) Ezenkívül a vizsgálat azt állapította meg, hogy a kapaci

tásfelesleg negatív hatása csak minimális mértékben tulaj
donítható a szerves bevonatú acéltermékek uniós gyártó
inak. Először is, a vizsgálat azt mutatta, hogy az uniós
gazdasági ágazat nyilvánvalóan tett lépéseket a haté
konyság fenntartása érdekében – jelentősen, 34 %-kal
csökkentették az SGA-költségeket, a termelékenység
pedig 8 %-kal nőtt a teljes ágazat és 6 %-kal a mintába
felvett vállalatok esetében. Másodszor, a gyártóberendezé
sekbe való folyamatos beruházás és a használatuk terén a
más termékek gyártására való felhasználás tekintetében
tanúsított rugalmasság segített a méretgazdaságosság
elérésében és a végső állandó költségek csökkentésében.
Így azzal együtt, hogy a mintába felvett vállalatok kapa
citáskihasználása 18 %-kal csökkent a figyelembe vett
időszakban, a gyártás átlagköltsége csak 9 %-kal emelke
dett, és ebbe a nyersanyag költségei is beletartoznak.
Nem lehet tehát arra következtetni, hogy a kapacitás
felesleg megszüntetné az okozati összefüggést. Ezt az
érvelést ezért a Bizottság ideiglenesen elutasította.

4. Az okozati összefüggésre vonatkozó következ
tetés
(133) Bizonyítást nyert, hogy a Kínából származó dömpingelt

behozatal volumenében és piaci részesedésében jelentős
növekedés történt a figyelembe vett időszakban, főként
2009-től a vizsgálati időszakig. Megállapításra került az
is, hogy ezek a behozatalok folyamatosan alákínáltak az
uniós gazdasági ágazat árainak az uniós piacon, külö
nösen a vizsgálati időszak alatt.

(134) Az olcsó, dömpingelt kínai behozatal volumenében és a

piaci részesedésében bekövetkezett növekedés egybeesett
az uniós gazdasági ágazat gazdasági helyzetében tapasz
talható kedvezőtlen változásokkal. A helyzet rosszabbra
fordult a vizsgálati időszak alatt, amikor a fellendülő
felhasználás ellenére az uniós gazdasági ágazat nem
tudta visszaszerezni elveszített piaci részesedését, a nyere
ségesség és más pénzügyi mutatók – mint például a
pénzforgalom és a beruházások megtérülése – a 2010es szinten stagnáltak, a foglalkoztatottság pedig elérte
mélypontját.

(135) Megvizsgálva azokat az egyéb ismert tényezőket, amelyek

okozhatták volna az uniós ágazatot ért kárt, kiderült,
hogy ezek a tényezők nem szüntetik meg a Kínából
származó dömpingelt behozatal és az uniós ágazatot
ért kár közötti okozati összefüggést.

(136) A fenti elemzés alapján – amely megfelelően megkülön

böztette és elválasztotta egymástól az uniós gazdasági
ágazat helyzetét befolyásoló összes ismert tényező
hatását és a dömpingelt export káros hatását – azt az
ideiglenes következtetést lehet levonni, hogy a Kínából
származó dömpingelt behozatal az alaprendelet 3. cikke
(6) bekezdésének értelmében jelentős kárt okozott az
uniós gazdasági ágazatnak.
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F. AZ UNIÓS ÉRDEK
1. Előzetes megjegyzések
(137) Az

alaprendelet 21. cikke értelmében a Bizottság
megvizsgálta, hogy a káros dömpingre vonatkozó követ
keztetés ellenére vannak-e kényszerítő okok, amelyek
alapján az a következtetés vonható le, hogy nem áll az
Unió érdekében, hogy ebben a konkrét esetben ideiglenes
intézkedéseket fogadjon el. Az uniós érdek elemzése az
összes különböző érintett érdek felmérésével történt,
beleértve az uniós gazdasági ágazat, az importőrök és
az érintett termék felhasználóinak érdekeit.

2012.9.19.

(143) Ennek megfelelően a Bizottság azt az ideiglenes követ

keztetést vonja le, hogy a dömpingellenes vámok beve
zetése az uniós gazdasági ágazat érdekét szolgálná.
3. A felhasználók és az importőrök érdeke

(144) A fenti (10) preambulumbekezdésben említettek szerint

öt importőr jelentkezett, de csak kettő válaszolt a kérdő
ívre. A panaszban felsorolt körülbelül 100 felhasználó
közül 19 jelentkezett és fejezte ki érdeklődését az eljárás
iránt. Később tíz vállalat nyújtott be választ a kérdőívre.

(145) A legaktívabb felhasználók és importőrök közös írásbeli

2. Az uniós gazdasági ágazat érdeke
(138) A teljes uniós gazdasági ágazatot 22 ismert gyártó

alkotja, amelyek az Eurofer szerint a szerves bevonatú
acéltermékek uniós termelésének egészét lefedik. A
gyártók az Unió különböző tagállamaiban találhatók, és
közvetlenül több mint 5 400 dolgozót foglalkoztatnak az
érintett termékkel összefüggésben.

(139) A gyártók egyike sem ellenezte a vizsgálat megindítását.

Ahogyan fentebb a makrogazdasági mutatóknál látható, a
teljes uniós gazdasági ágazat a helyzete romlását tapasz
talhatta, és negatívan érintette a dömpingelt behozatal.

(140) Az uniós ágazat a Kínából származó dömpingelt beho

zatal következtében jelentős kárt szenvedett. Fontos,
hogy a figyelembe vett időszak alatt valamennyi kármu
tató kedvezőtlen tendenciát mutatott. Különösen az
együttműködő uniós gyártók pénzügyi teljesítményéhez
kapcsolódó kármutatók, így a nyereségesség és a beruhá
zások megtérülése volt súlyosan érintett. Intézkedések
hiányában nagyon valószínű, hogy tovább romlana az
uniós gazdasági ágazat gazdasági helyzete.

(141) Az ideiglenes dömpingellenes vámok kivetése várhatóan

helyreállítaná az uniós piacon a tisztességes kereskedelmi
feltételeket, és lehetővé tenné az uniós gazdasági ágazat
számára, hogy a szerves bevonatú acéltermékek árát
hozzáigazítsa a különféle összetevők költségeihez és a
piaci feltételekhez. Az ideiglenes intézkedések elrendelése
várhatóan azt is lehetővé tenné az uniós gazdasági ágazat
számára, hogy a figyelembe vett időszak alatt elvesztett
piaci részesedésének legalább egy részét visszanyerje, ami
kedvező hatással lenne nyereségességére és általános
pénzügyi helyzetére.

(142) Intézkedések hiányában a piaci részesedés további csök

kenése várható, és az uniós gazdasági ágazat nyereséges
sége visszaesne. Ez közép- és hosszútávon nem lenne
fenntartható. Valószínű az is, hogy egyes egyéni gyár
tóknak be kellene zárniuk a termelő létesítményeiket,
mert azok súlyosan veszteségesek voltak a figyelembe
vett időszakban. Tekintettel az elszenvedett veszteségekre
és a gyártásban a figyelembe vett időszak elején végrehaj
tott beruházások magas szintjére, várható, hogy intézke
dések hiányában a legtöbb uniós gyártó számára nem
térülnének meg a beruházások.

beadványokat készítettek, és számos meghallgatásra
került sor a vizsgálat során. Az intézkedések bevezeté
sével kapcsolatos fő érveik elemzésére az alábbiakban
kerül sor.
3.1. Verseny az uniós piacon

(146) Előadták, hogy a szerves bevonatú acéltermékek uniós

piaca nem volt kellően versenyképes, és hogy a Kínából
származó behozatalok szükségesek voltak ahhoz, hogy
erősebb legyen a szerves bevonatú acéltermékeket impor
táló és felhasználó vállalatok tárgyalási pozíciója. Utaltak
továbbá arra, hogy az uniós gazdasági ágazat oligopolisz
tikus intézkedéseket hozott a piac ellenőrzése érdekében.
Az ideiglenes szakaszban végzett vizsgálat nem erősítette
meg ezeket az állításokat. Sőt, megállapítást nyert, hogy
az uniós termelők ugyanazokon a piacokon versenyeztek,
és gyakran ugyanazon vevők részére vagy egymás építő
ipari vállalatai számára végeztek értékesítést. Figyelemmel
arra, hogy az ártárgyalások nehézségeiről szóló nem hiva
talos panaszokon túl nem nyújtottak be bizonyítékokat,
és az uniós gyártók panaszt benyújtó öt csoportja mellett
az EU-ban a szerves bevonatú acéltermékek 11 gyártója
folytat tevékenységet, amelyek között vannak nagyon
nagyok is, és figyelemmel az egyéb importforrások sokfé
leségére, úgy tűnik, hogy ez az állítás nem alátámasztott,
ezért azt a Bizottság ideiglenesen elutasítja.
3.2. Kínálathiány

(147) Azt is állították, hogy a kínai behozatalokra vonatkozó

intézkedések bevezetése a szerves bevonatú acéltermékek
hiányát idézné elő az uniós piacon. Figyelemmel azonban
a beszerzési források fentebb leírt széles választékára és
az uniós gazdasági ágazat szabad termelési kapacitására,
nem tekinthető valószínűnek, hogy bekövetkezhet ilyen
hiány. Az érvelést ezért a Bizottság ideiglenesen elutasítja.
3.3. A felhasználók és importőrök érdekeire vonatkozó követ
keztetés

(148) A tíz együttműködő felhasználó a Kínából a vizsgálati

időszakban érkezett összes behozatal 7 %-át képviselte.
A vizsgálat azt mutatta, hogy mindegyik felhasználó
többféle beszerzési forrást tart fenn. A Kínából való
beszerzések átlagosan körülbelül 15 %-át tették ki az
általuk vásárolt összes szerves bevonatú acélterméknek;
megállapítást nyert, hogy a legnagyobb mennyiségeket
az uniós gyártóktól szerzik be (73 %), és 12 %-ot impor
táltak más harmadik országokból. Mivel az érintett
termék nagyban szabványosított, a vevők hűségének
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fontossága meglehetősen viszonylagos, és ami a termék
minőségét illeti, mind a felhasználók, mind az impor
tőrök egyszerűen megváltoztathatják a beszerzési forrást.
(149) A vizsgálat azt mutatta, hogy egy kivételével valamennyi

együttműködő felhasználó nyereséges az érintett terméket
felhasználó ágazatban, és a vizsgálati időszakban a nyere
ségességük a vállalattól függően 1 % és 13 % közötti volt.
Ezenkívül e vállalatok nyereségessége nem függött
jelentős mértékben az érintett termék Kínából származó
behozatalától.

(150) A felhasználók által a kérdőívre adott válaszok alapján a

Bizottság megbecsülte a javasolt intézkedések valószínű
hatását. Így még azt a valószínűtlen, az együttműködő
felhasználók számára legkedvezőtlenebb esetet alapul
véve is, amelyben az árnövekedést nem lehet áthárítani,
és kénytelenek lennének a korábbi mennyiségeket impor
tálni Kínából, a vám szintjének az előállítási költségükre
gyakorolt hatása 1–5%-os emelkedés lenne, a nyereséges
ségre vonatkozóan pedig 1–2,8 százalékpontos csökke
nést jelenthetne a legtöbb behozatalra és körülbelül 4
százalékpontos csökkenést a maradványvám melletti
behozatalra vonatkozóan. A valószínűbb forgatókönyv
azonban egy ennél jelentősebb kisebb hatást tartalmaz;
mivel a Kínából származó behozatalok meglehetősen
kicsi részét jelentik a felhasználók üzleti tevékenységének,
várható, hogy a dömpingellenes intézkedések miatti költ
ségemelkedést viszonylag könnyen át lehet hárítani.
Ezenkívül tekintettel arra, hogy a számos uniós gyártó
mellett jelentős alternatív, az intézkedések hatálya alá
nem tartozó behozatali források állnak rendelkezésre,
pl. India és Dél-Korea, várható, hogy a piaci árak az
intézkedések bevezetését követően ezeket a tényezőket
is figyelembe veszik.

(151) A két együttműködő importőr körülbelül 6 %-át képvi

selte a Kínából származó, a vizsgálati időszakban érkezett
behozatalnak, a pontos mennyiséget az alaprendelet
19. cikke szerint nem hozzák nyilvánosságra. A felhasz
nálókhoz hasonlóan, az importőrök is fenntartottak más
beszerzési forrásokat Kína mellett. A Bizottság megálla
pította továbbá, hogy az intézkedések lehetséges, hogy
erőteljesebben érintenék az importőrök nyereségességét,
mint a felhasználókét, amennyiben fenntartják a vizs
gálati időszak során alkalmazott importrendszert. A
gyakorlatban azonban az importőrök mint kereskedők
általában még rugalmasabbak, mint a felhasználók, és
valószínű, hogy elsőként fordulnának az alternatív
beszerzési források felé.

(152) Ebben az összefüggésben figyelembe kell venni azt is,

hogy a kínai behozatal felhasználói és importőri oldalon
jelentkező előnyének egy része valójában a kínai expor
tőrök által gyakorolt tisztességtelen árdiszkriminációból
ered és az által válik lehetővé, nem pedig egy természetes
versenyelőny miatt. Így az uniós piac egyenlő verseny
feltételeinek a dömpingelt behozatal miatti kereskedelmi
torzulások kijavításával történő helyreállítása ténylegesen
lehetővé fogja tenni, hogy a szerves bevonatú acélter
mékek piacán ismét egészséges, a piacgazdaság által
vezérelt dinamika és áralakulás érvényesüljön, azzal,
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hogy nem hoz hátrányos helyzetbe más szereplőket (fel
használókat, gyártókat, végfelhasználókat), akik nem
tudják azonnal élvezni a dömpingelt behozatal előnyeit.
4. Az uniós érdekre vonatkozó következtetés
(153) A fentiekre való tekintettel ideiglenesen azt a következ

tetést lehetett levonni, hogy – az Unió érdekeit illetően
rendelkezésre álló adatok alapján – nem állnak fenn
olyan kényszerítő okok, amelyek a Kínából származó
érintett termék behozatalára vonatkozó ideiglenes intéz
kedések bevezetése ellen szólnának.
G. IDEIGLENES DÖMPINGELLENES INTÉZKEDÉSEK
1. A kár megszüntetéséhez szükséges szint

(154) A dömpinggel, a dömpingből származó kárral, az

okozati összefüggéssel és az uniós érdekkel kapcsolatban
levont következtetéseket figyelembe véve ideiglenes intéz
kedéseket kell bevezetni annak megakadályozása érdeké
ben, hogy a dömpingelt behozatal további kárt okozzon
az uniós gazdasági ágazatnak.

(155) Ezen intézkedések szintjének meghatározása céljából a

Bizottság figyelembe vette a megállapított dömpingkülön
bözeteket, valamint az uniós gazdasági ágazat által
elszenvedett kár megszüntetéséhez szükséges vám össze
gét.

(156) A kárt okozó dömping hatásának megszüntetéséhez

szükséges vám összegének kiszámításakor a Bizottság
figyelembe vette, hogy az intézkedéseknek lehetővé kell
tenniük az uniós gazdasági ágazat számára, hogy az
előállítási költségeit fedezni tudja, továbbá hogy olyan
adózás előtti nyereségre tegyen szert, amelyet egy ilyen
fajta iparág ebben az ágazatban rendes versenyfeltételek
mellett, vagyis dömpingelt behozatal nélkül, a hasonló
terméknek az Unióban történő értékesítéséből ésszerűen
elérhetne. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a dömpingelt
behozatal hiányában elérhető nyereségnek a 2008. éven
kell alapulnia, amikor a kínai behozatal kevésbé volt jelen
az uniós piacon. A Bizottság tehát úgy ítéli meg, hogy
egy, a forgalom 6,7 %-ával megegyező haszonkulcsot kell
annak a megfelelő minimumnak tekinteni, amelynek
megszerzésére az uniós gazdasági ágazat a kárt okozó
dömping hiányában számíthatott volna.

(157) Ennek alapján a Bizottság kiszámította az uniós gazda

sági ágazat és a hasonló termék vonatkozásában kárt
nem okozó árat. A kárt nem okozó ár kiszámítása úgy
történt, hogy a fent említett 6,7 %-os haszonkulcsot
hozzáadták az előállítási költségekhez.

(158) A szükséges áremelést ezután az együttműködő kínai

exportáló gyártók behozatali költségekkel és vámokkal
megfelelően kiigazított, súlyozott átlagos importárának
az uniós gazdasági ágazatnak a vizsgált időszak alatt az
uniós piacon alkalmazott, kárt nem okozó árával való
összehasonlítása alapján határozták meg. Az összehason
lításból származó különbséget az összehasonlított
típusok átlagos CIF-importértékének százalékában
fejezték ki.
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(161) Az egyedi dömpingellenes vámtételek alkalmazására

irányuló kérelmeket (például a vállalat nevében bekövet
kezett változást követően, illetve új gyártási vagy értéke
sítési egységek létrehozását követően) a Bizottsághoz (1)
kell benyújtani, és mellékelni kell hozzá minden vonat
kozó információt, különös tekintettel a vállalatnak a
gyártáshoz, a belföldi értékesítéshez és az exportértékesí
tésekhez kapcsolódó olyan tevékenységeiben bekövetke
zett változásokra, amelyek például névváltozással vagy a
gyártási és értékesítési egységekben bekövetkezett válto
zással függenek össze. Adott esetben a rendeletet ennek
megfelelően módosítják az egyedi vámtételekben része
sülő vállalatok listájának aktualizálásával.

(159) Az előzőekre tekintettel és az alaprendelet 7. cikkének (2)

bekezdése szerint, az alacsonyabb vám elvével össz
hangban a dömpingkülönbözetek és a kár megszünteté
séhez szükséges szint közül az alacsonyabbal azonos
mértékű ideiglenes dömpingellenes vámot kell kivetni a
Kínából származó érintett termék behozatalára.

(160) Az e rendeletben előírt, az egyes vállalatokra alkalma

zandó dömpingellenes vámtételeket a Bizottság e vizs
gálat megállapításai alapján határozta meg. Így ezek az
értékek a vizsgálat során a vállalatokkal kapcsolatban
feltárt helyzetet tükrözik. Ezek a vámtételek (szemben a
„valamennyi más vállalatra” alkalmazandó, országos
vámmal) így kizárólag a Kínából származó és e vállalatok
– tehát az említett jogalanyok – által előállított termékek
behozatalára alkalmazandók. A rendelet rendelkező
részében külön nem említett vállalatok – ideértve a
külön említett vállalatokhoz kapcsolódó vállalatokat is –
által gyártott behozott termékekre nem ezeket a vámté
teleket, hanem a minden más vállalatra alkalmazandó
vámtételt kell alkalmazni.

(162) A dömpingellenes vám megfelelő érvényesítésének bizto

sítása érdekében a maradványvámszintet az együtt nem
működő exportáló gyártók mellett azokra a gyártókra is
alkalmazni kell, akik a vizsgálati időszak alatt egyáltalán
nem exportáltak az Unióba.

(163) A fentiek alapján a megállapított dömping- és kárkülön

bözetek és az ideiglenes vámtételek a következők:

Dömpingkülön
bözet

Kárkülönbözet

Ideiglenes vám

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd és
Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

29,2 %

29,2 %

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd és Chongqing Wanda
Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd,
Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd és Zhang
jiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4 %

55,3 %

55,3 %

Union Steel China és Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

13,2 %

13,2 %

Egyéb együttműködő vállalatok

61,1 %

42,5 %

42,5 %

Minden más vállalat

77,9 %

57,8 %

57,8 %

Vállalat

H. ZÁRÓ RENDELKEZÉS
(164) A felelősségteljes ügyvitel érdekében meg kell határozni azt az időszakot, amelyen belül az eljárás

megindításáról szóló értesítésben megadott határidőn belül jelentkező érdekelt felek írásban ismer
tethetik álláspontjukat, és meghallgatást kérhetnek. Emellett hangsúlyozni kell, hogy a vámok kivetése
tekintetében az e rendelet alkalmazásában tett megállapítások ideiglenesek, és lehetséges, hogy ezeket
a végleges intézkedések céljából újra meg kell vizsgálni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(1)
Ideiglenes dömpingellenes vámot kell kivetni a Kínai Népköztársaságból származó, jelenleg az
ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 és ex 7226 99 70 KN-kódok alá tartozó (TARIC-kódok:
7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11,
7225 99 00 91, 7226 99 70 11 és 7226 99 70 91) egyes szerves bevonatú, a következő jellemzőkkel
rendelkező acéltermékek behozatalára: síkhengerelt termékek ötvözött vagy ötvözetlen acélból (kivéve a
rozsdamentes acélt), legalább az egyik oldalon festve, lakkozva vagy műanyaggal bevonva, az olyan, úgyne
vezett „szendvicspanelek” kivételével, amelyeket épületekben alkalmaznak, és két külső fémlemezből állnak,
köztük stabilizáló magként szigetelőanyaggal, és kivéve azon termékeket, amelyek végső bevonata cinkpor
tartalmú (olyan, cinkben gazdag festék, amely legalább 70 tömegszázalék cinket tartalmaz).
(1) European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brüsszel, Belgium.
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(2)
Az alább felsorolt vállalatok által gyártott, az (1) bekezdésben meghatározott termék vámfizetés előtti,
nettó, uniós határparitáson megállapított árára alkalmazandó ideiglenes dömpingellenes vámtételek a követ
kezők:
Vállalat

Vám

TARIC kiegészítő kód

Union Steel China; Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

13,2 %

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd; Chongqing Wanda Steel Strip Co.,
Ltd; Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd; Jiangsu Huasheng New Const
ruction Materials Co. Ltd; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda Internati
onal Trade Co., Ltd

55,3 %

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd; Hangzhou P.R.P.T.
Metal Material Company Ltd

29,2 %

B313

Angang Steel Company Limited

42,5 %

B314

Anyang Iron Steel Co. Ltd

42,5 %

B315

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

42,5 %

B316

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd

42,5 %

B317

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd

42,5 %

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd

42,5 %

B319

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd

42,5 %

B320

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd

42,5 %

B321

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd

42,5 %

B322

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd

42,5 %

B323

Jigang Group Co., Ltd

42,5 %

B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited

42,5 %

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd

42,5 %

B326

Shandong Guanzhou Co. Ltd

42,5 %

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd

42,5 %

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd

42,5 %

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd

42,5 %

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

42,5 %

B331

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd

42,5 %

B332

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd

42,5 %

B333

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd

42,5 %

B334

Minden más vállalat

57,8 %

B999

(3)
A (2) bekezdésben említett vállalatok számára megállapított ideiglenes dömpingellenes vámtételek
alkalmazásának feltétele a mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő, érvényes kereskedelmi
számla bemutatása a tagállamok vámhatóságainak. Amennyiben ilyen számla nem kerül bemutatásra, úgy a
minden más vállalatra érvényes vámot kell alkalmazni.
(4)
Az (1) bekezdésben említett termék Európai Unión belüli szabad forgalomba bocsátásának feltétele az
ideiglenes vám összegével megegyező vámbiztosíték nyújtása.
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Eltérő rendelkezés hiányában a vámokra vonatkozó hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
2. cikk

(1)
Az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 20. cikkének sérelme nélkül az érdekelt felek az e rendelet
hatálybalépésétől számított egy hónapon belül kérhetik azoknak a lényeges tényeknek és szempontoknak
a közlését, amelyek alapján ezt a rendeletet elfogadták, írásban ismertethetik álláspontjukat, és kérhetik a
Bizottság általi szóbeli meghallgatásukat.
(2)
Az 1225/2009/EK rendelet 21. cikkének (4) bekezdése alapján az érintett felek az e rendelet hatály
balépésének időpontjától számított egy hónapon belül e rendelet alkalmazására vonatkozóan észrevételeket
tehetnek.
3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
E rendelet 1. cikkét hat hónapig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 18-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

MELLÉKLET
Az 1. cikk (3) bekezdésben említett érvényes kereskedelmi számlán kötelező feltüntetni a számlát kibocsátó vállalat
tisztségviselője által aláírt, alábbi formátumú nyilatkozatot:
1. A kereskedelmi számlát kiállító vállalat tisztségviselőjének neve és beosztása.
2. Nyilatkozat: „Alulírott igazolom, hogy az e számla tárgyát képező, az Európai Unióba történő kivitelre értékesített
[érintett terméket] (mennyiség) a(z) (vállalat neve és székhelye) (TARIC kiegészítő kód) állította elő (érintett ország)ban/ben. Kijelentem, hogy az e számlán szereplő adatok hiánytalanok és megfelelnek a valóságnak.”
3. Dátum és aláírás.

2012.9.19.

2012.9.19.
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A BIZOTTSÁG 846/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2012. szeptember 18.)
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali
átalányértékek megállapításáról
termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat
a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a
harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó
átalányértékeket.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszerve
zésről szóló rendelet) (1),
tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és
zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöld
ség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapítá
sáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehaj
tási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdé
sére,
mivel:
(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai
eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási
rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1)
bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására
munkanaponként, változó napi adatok figyelembevéte
lével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének
napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett
behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté
sének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 18-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 157., 2011.6.15., 1. o.
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MELLÉKLET
Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód (1)

0702 00 00

MK
XS
ZZ

50,7
59,9
55,3

0707 00 05

MK
TR
ZZ

31,3
106,4
68,9

0709 93 10

TR
ZZ

116,5
116,5

0805 50 10

AR
BO
CL
TR
UY
ZA
ZZ

93,8
100,6
89,9
97,0
76,0
95,7
92,2

0806 10 10

MK
TN
TR
ZZ

41,5
197,3
122,2
120,3

0808 10 80

AR
BR
CL
NZ
US
ZA
ZZ

201,7
89,7
158,8
122,8
119,9
111,4
134,1

0808 30 90

CN
TR
ZA
ZZ

65,0
112,6
145,4
107,7

0809 30

TR
ZZ

153,9
153,9

0809 40 05

BA
IL
TR
XS
ZZ

60,9
63,3
107,6
74,4
76,6

Behozatali átalányérték

(1) Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A
„ZZ” jelentése „egyéb származás”.
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HATÁROZATOK
A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2012. szeptember 17.)
a 2008/106/EK irányelv értelmében Egyiptomnak a tengerészek képzése és képesítése tekintetében
történő elismeréséről
(az értesítés a C(2012) 6297. számú dokumentummal történt)
(2012/505/EU)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

(4)

A Bizottság 2009. február 16-i, 2010. szeptember 21-i és
2011. december 20-i leveleiben felkérte Egyiptomot,
hogy bizonyítsa a feltárt hiányosságok kiküszöbölését.

(5)

Egyiptom 2009. november 12-i, 2010. november 25-i és
2012. február 28-i levelében rendelkezésre bocsátotta a
kért információkat és bizonyítékokat arra vonatkozóan,
hogy a megfelelés értékelésekor feltárt valamennyi
hiányosság kapcsán végrehajtották a megfelelő és elég
séges korrekciós intézkedéseket.

(6)

A megfelelés értékelésének és az Egyiptom által rendel
kezésre bocsátott információk kiértékelésének eredményei
azt bizonyítják, hogy Egyiptom teljesíti az STCW-egyez
mény előírásait, és megtette a megfelelő intézkedéseket a
képesítési bizonyítványokkal kapcsolatos csalások
megakadályozására.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról
történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság
véleményével,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló,
2008. november 19-i 2008/106/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikke (3) bekezdé
sének első albekezdésére,
tekintettel Ciprus 2005. május 13-i, az Egyesült Királyság 2006.
szeptember 25-i és a Görög Köztársaság 2006. október 26-i
kérésére,
mivel:
(1)

(2)

(3)

A 2008/106/EK irányelvvel összhangban a tagállamok
dönthetnek úgy, hogy a harmadik országok által a tenge
részek részére kiállított, megfelelő bizonyítványokat elfo
gadják, feltéve, hogy az érintett harmadik országot a
Bizottság elismeri. E harmadik országoknak teljesíteniük
kell a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) 1995ben felülvizsgált, a tengerészek képzéséről, képesítéséről
és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi
egyezményében (STCW-egyezmény) (2) foglalt vala
mennyi követelményt.
Az Egyiptom elismerése iránti kérelmét Ciprus 2005.
május 13-i, az Egyesült Királyság 2006. szeptember 25i, a Görög Köztársaság pedig 2006. október 26-i leve
lében nyújtotta be. E kérések nyomán a Bizottság érté
kelte a képzés és a képesítési bizonyítványok kiállításának
egyiptomi rendszerét annak ellenőrzése céljából, hogy az
ország teljesíti-e az STCW-egyezményben meghatározott
követelményeket, és hozott-e megfelelő intézkedéseket a
képesítési bizonyítványokkal kapcsolatos csalások
megakadályozására. Ez az értékelés az Európai Tengerbiz
tonsági Ügynökség szakértői által 2006 decemberében
készített vizsgálat eredményeire támaszkodott. A vizs
gálat során a képzési és képesítési rendszerben feltártak
bizonyos hiányosságokat.
A Bizottság jelentésben tájékoztatta a tagállamokat az
értékelés eredményéről.

(1) HL L 323., 2008.12.3., 33. o.
(2) Az egyezményt a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet fogadta el.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 2008/106/EK irányelv 19. cikkének alkalmazásában a tenge
részek képzésére és képesítésére tekintettel a Bizottság elismeri
Egyiptomot.
2. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. szeptember 17-én.
a Bizottság részéről
Siim KALLAS

alelnök
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HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006.
december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelethez
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379., 2006. december 28.)
1. A 9. oldalon, a 2. cikk (4) bekezdése d) pontjának első mondatában:
a következő szövegrész: „kis- és középvállalkozásoknak”
helyesen:

„vállalkozásoknak”.

2. A 9. oldalon, a 2. cikk (4) bekezdése d) pontjának utolsó mondatában:
a következő szövegrész: „A kezességvállalási programok átláthatónak tekintendők,”
helyesen:

„A kezességvállalási programok szintén átláthatónak tekintendők,”.

Helyesbítés a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi
felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerkészítmények, valamint az ilyen termékek gyártási vagy behozatali
engedélyezésének tekintetében című, 2005. április 8-i 2005/28/EK bizottsági irányelvhez
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91., 2005. április 9.)
A címlapon a tartalomjegyzékben és a 13. oldalon, a címben:
a következő szövegrész: „A Bizottság 2005/28/EK irányelve (2005. április 8.) a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes
iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerkészítmé
nyek, valamint az ilyen termékek gyártási vagy behozatali engedélyezésének tekintetében”
helyesen:

„A Bizottság 2005/28/EK irányelve (2005. április 8.) az emberi felhasználásra szánt vizsgálati
gyógyszerkészítmények, valamint az ilyen termékek gyártási vagy behozatali engedélyezésének
követelményei tekintetében a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak
megállapításáról”.

2012.9.19.

Tartalom (folytatás)
Helyesbítések
★ Helyesbítés a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006.
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★ Helyesbítés a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi

felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerkészítmények, valamint az ilyen termékek gyártási vagy behozatali
engedélyezésének tekintetében című, 2005. április 8-i 2005/28/EK bizottsági irányelvhez (HL L 91.,
2005.4.9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2012-es előfizetési díjak (áfa nélkül, rendes szállítási költségeket beleértve)
Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

1 200 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, nyomtatott kiadvány +
éves DVD

az EU 22 hivatalos nyelvén

1 310 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L sorozat, kizárólag nyomtatott kiadvány

az EU 22 hivatalos nyelvén

840 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, L + C sorozat, havi DVD (összevont)

az EU 22 hivatalos nyelvén

100 EUR/év

A Hivatalos Lap Kiegészítő Kiadványa (S sorozat), közbeszerzés és
ajánlati felhívások, DVD, heti egy kiadvány

többnyelvű:
az EU 23 hivatalos nyelvén

200 EUR/év

Az EU Hivatalos Lapja, C sorozat – versenyvizsga-kiírások

a vizsgakiírás szerinti
nyelv(ek)en

50 EUR/év

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának, amely az Európai Unió hivatalos nyelvein jelenik meg, 22 nyelvi változatára
lehet előfizetni. Az L (jogszabályok) és a C (tájékoztatások és közlemények) sorozatot foglalja magában.
Valamennyi nyelvi változatra külön kell előfizetni.
A 920/2005/EK tanácsi rendelet értelmében, amelyet a Hivatalos Lap 2005. június 18-i L 156. száma tett közzé, és
amely előírja, hogy az Európai Unió intézményei nem kötelesek minden jogi aktust ír nyelven is megszövegezni,
illetve ezen a nyelven kihirdetni, az ír nyelven kiadott Hivatalos Lapok értékesítése külön történik.
A Hivatalos Lap Kiegészítő Kiadványára (S sorozat – közbeszerzés és ajánlati felhívások) történő előfizetés mind a
23 hivatalos nyelvi változatot magában foglalja egyetlen többnyelvű DVD-n.
Kérésére az Európai Unió Hivatalos Lapjára történő előfizetéssel a Hivatalos Lap különféle mellékleteit is megkaphatja. Az előfizetők a mellékletek megjelenéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában közölt „Az olvasóhoz”
című közleménynek köszönhetően értesülnek.

Értékesítés és előfizetés
A különböző, térítés ellenében kapható kiadványokra – például az Európai Unió Hivatalos Lapjára – való előfizetés
a Kiadóhivatal forgalmazó partnereitől szerezhető be. A forgalmazó partnerek listája a következő címen található:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm

Az EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) közvetlen és ingyenes hozzáférést biztosít az Európai Unió
jogához. Erről a honlapról elérhető az Európai Unió Hivatalos Lapja, valamint tartalmazza a szerződéseket, a jogszabályokat, a jogeseteket és az előkészítő dokumentumokat is.
További információt az Európai Unióról a http://europa.eu internetcímen találhat.
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