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REGULAMENTE
REGULAMENTUL (CE) NR. 1419/2007 AL CONSILIULUI
din 29 noiembrie 2007
de încheiere a reexaminării intermediare parțiale a măsurilor antidumping privind importurile de
lămpi fluorescente compacte cu balast electronic integrat (CFL-i) originare din Republica Populară
Chineză
importurile de CFL-i expediate din Republica Socialistă
Vietnam, din Republica Islamică Pakistan sau din
Republica Filipine, indiferent dacă importurile au fost
sau nu declarate ca fiind originare din aceste țări.
Extinderea s-a efectuat în urma unei anchete anticircumvenție, desfășurată în temeiul articolului 13 din regulamentul de bază.

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din
22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor
care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt
membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare
„regulamentul de bază”) și, în special, articolul 9 și articolul
11 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei
consultarea comitetului consultativ,

prezentată

(3)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1322/2006 (5), Consiliul a
modificat măsurile antidumping în vigoare. Modificarea
s-a efectuat în urma unei reexaminări intermediare desfășurate cu privire la domeniul de aplicare al produsului. În
urma anchetei și a regulamentului de modificare, lămpile
care funcționează pe bază de curent continuu („DCCFL-i”) au fost excluse din domeniul de aplicare a
măsurilor. În consecință, măsurile antidumping ar
acoperi numai lămpile care funcționează pe bază de
curent alternativ (inclusiv lămpile electronice compactfluorescente cu descărcare care funcționează pe bază de
curent alternativ și curent continuu) („AC-CFL-i”).

(4)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1205/2007 (6), Consiliul a
prelungit măsurile antidumping în vigoare. Prelungirea
a fost decisă în urma unei reexaminări a măsurilor
efectuată în perspectiva expirării acestora, în conformitate
cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază.

după

întrucât:

A. PROCEDURA

Măsuri în vigoare
(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1470/2001 (2), Consiliul a
impus taxe antidumping definitive cuprinse între 0 și
66,1 % asupra importurilor de lămpi fluorescente
compacte cu balast electronic integrat (CFL-i) originare
din Republica Populară Chineză în urma unei anchete.
În prealabil, Comisia impusese taxe antidumping
provizorii prin Regulamentul (CE) nr. 255/2001 (3).

Ancheta actuală
(5)

(2)

Prin Regulamentul (CE) nr. 866/2005 (4), Consiliul a
extins aplicarea măsurilor antidumping în vigoare și la

(1) JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).
(2) JO L 195, 19.7.2001, p. 8.
(3) JO L 38, 8.2.2001, p. 8.
(4) JO L 145, 9.6.2005, p. 1.

Ancheta a fost deschisă în urma unei cereri de reexaminare introdusă în conformitate cu articolul 11
alineatul (3) din regulamentul de bază. Cererea a fost
înaintată de Federația comunitară a industriei de
iluminat cu lămpi fluorescente compacte cu balast
integrat (2CFLI) (denumită în continuare „solicitantul”).

(5) JO L 244, 7.9.2006, p. 1.
(6) JO L 272, 17.10.2007, p. 1.
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Întrucât a decis, după consultarea comitetului consultativ,
că existau suficiente elemente de probă pentru inițierea
unei reexaminări, la 8 septembrie 2006, Comisia a
deschis o anchetă (1), în conformitate cu articolul 11
alineatul (3) din regulamentul de bază. Domeniul de
aplicare al reexaminării intermediare este limitat la
nivelul de dumping realizat de un singur producătorexportator, Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen).

B. PRODUSUL ÎN CAUZĂ ȘI PRODUSUL SIMILAR

Produsul în cauză
(11)

Ancheta și părțile interesate
(7)

Comisia a informat oficial solicitantul și producătorulexportator din Republica Populară Chineză (RPC),
precum și reprezentanții guvernului țării exportatoare,
cu privire la inițierea reexaminării.

(8)

Părților interesate li s-a dat ocazia de a-și face cunoscute
opiniile în scris și de a solicita o audiere în termenul
stabilit în avizul de deschidere.

(9)

În vederea obținerii informațiilor pe care le-a considerat
necesare pentru anchetă, Comisia a trimis chestionare
producătorului-exportator în cauză. Producătorulexportator a colaborat răspunzând la chestionare și, în
consecință, au fost efectuate vizite de verificare la sediile
producătorului-exportator, precum și la cele ale altor
părți afiliate cu acest producător-exportator, și anume:
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Produsul în cauză este același cu cel menționat în regulamentul de modificare, și anume lămpile electronice
compact-fluorescente cu descărcare care funcționează pe
bază de curent alternativ (inclusiv lămpile electronice
compact-fluorescente cu descărcare care funcționează pe
bază de curent alternativ și curent continuu), cu unul sau
mai multe tuburi de sticlă, cu toate componentele electronice și elementele de iluminat fixate pe piciorul lămpii
sau integrate în piciorul lămpii, originare din Republica
Populară Chineză (denumite în continuare „produsul în
cauză”), clasificate în prezent la codul NC ex 8539 31 90.
Produsul similar

— Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd

(12)

Ca și în ancheta inițială, s-a descoperit că CFL-i fabricate
și vândute pe piața internă în RPC și cele exportate din
RPC au aceleași caracteristici fizice și tehnice de bază și
sunt destinate acelorași utilizări. Prin urmare, potrivit
concluziei regulamentului de prelungire, aceste produse
sunt similare în sensul articolului 1 alineatul (4) din
regulamentul de bază.
C. DUMPINGUL

Tratamentul de societate care funcționează conform
principiilor economiei de piață
(13)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (b) din
regulamentul de bază, în cazul unor anchete antidumping
referitoare la importurile originare din RPC, valoarea
normală se determină în conformitate cu alineatele
(1)-(6) din articolul menționat pentru producătorii-exportatori care pot demonstra că îndeplinesc criteriile
menționate în articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul respectiv, și anume că fabricarea și vânzarea
produsului similar au loc în condițiile economiei de piață.

(14)

În timp ce, în cadrul anchetei inițiale, producătoruluiexportator chinez i-a fost acordat tratamentul de
societate care funcționează conform principiilor
economiei de piață, în cadrul reexaminării intermediare
a fost necesară o evaluare pentru a determina dacă
criteriile relevante pentru a beneficia de acest tratament
erau în continuare îndeplinite. În consecință, un formular
de cerere privind obținerea tratamentului de societate
care funcționează conform principiilor economiei de
piață, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera
(b) din regulamentul de bază, a fost trimis și completat
de către producătorul-exportator chinez și de societatea
sa afiliată Megaman Electrical & Lighting Ltd (Xiamen).

(15)

Pe scurt și numai în scopul unei consultări mai ușoare,
criteriile pentru acordarea acestui tratament sunt
rezumate în continuare:

Societatea afiliată din RPC
— Megaman Electrical & Lighting Ltd (Xiamen)
Societățile afiliate din Hong Kong
— Neonlite Electronic & Lighting Ltd (HK)
— Electric Light Systems Ltd (HK)
Importatorul afiliat din Comunitate
— IDV,
Import
Germania

und

Direkt-Vertriebs-Ges.mbH,

Perioada de anchetă
(10)

Ancheta efectuată în cadrul reexaminării intermediare, în
ceea ce privește nivelul dumpingului realizat de către
singurul producător-exportator, Lisheng Electronic &
Lighting (Xiamen) Co. Ltd, a acoperit perioada cuprinsă
între 1 iulie 2005 și 30 iunie 2006.

(1) JO C 217, 8.9.2006, p. 2.

1. Deciziile în domeniul comercial și costurile se bazează
pe semnalele pieței și nu implică o intervenție semnificativă din partea statului;
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fost cercetat în cadrul acestei reexaminări, metodologia
prezentată în articolul 2 alineatul (6) litera (a), respectiv
media ponderată a sumelor reale stabilite pentru alți
exportatori, nu a putut fi utilizată. În mod similar, metodologia prezentată în articolul 2 alineatul (6) litera (b) nu
a fost potrivită, deoarece nu au existat, pe piața internă,
vânzări de produse aparținând aceleiași categorii.

2. Societățile dispun de un set clar de registre contabile
care fac obiectul unui audit independent, în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate
(IAS), și sunt aplicate în toate scopurile;
3. Nu există denaturări semnificative datorate fostului
sistem de economie planificată;
4. Legile în materie de faliment și proprietate garantează
securitatea și stabilitatea juridică;

(22)

5. Operațiunile de schimb valutar sunt efectuate la
nivelul pieței.
(16)

După cum a fost menționat anterior, Comisia a cercetat
și a verificat, la sediile producătorului-exportator și la cel
al companiei sale afiliate Megaman Electrical & Lighting
Ltd, toate informațiile considerate necesare și oferite în
formularele de cerere privind obținerea tratamentului de
societate care funcționează conform principiilor
economiei de piață. Ancheta a demonstrat că producătorul-exportator chinez îndeplinea toate criteriile
pentru acordarea tratamentului de societate care funcționează conform principiilor economiei de piață.

Pentru a se stabili valoarea normală, s-a verificat mai întâi
dacă vânzările interne totale ale producătoruluiexportator erau reprezentative, în conformitate cu
articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază,
respectiv dacă reprezentau cel puțin 5 % din volumul
total de vânzări ale produsului în cauză exportat către
Comunitate.

(18)

Ținând cont de cerințele menționate anterior, ancheta a
arătat că vânzările interne ale producătorului-exportator
nu au putut fi considerate ca fiind reprezentative și, prin
urmare, valoarea normală a trebuit să fie construită în
conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din regulamentul
de bază, fiind astfel calculată pe baza costului de
producție din țara exportatoare, la care s-a adăugat o
sumă rezonabilă pentru costurile de vânzare, administrative și generale și pentru profit.

(19)

În consecință, valoarea normală a fost construită pe baza
datelor proprii ale producătorului-exportator în ceea ce
privește costul de fabricație generat de producția
destinată consumului intern.

(23)

Producătorul-exportator a realizat vânzări la export către
Comunitate, atât direct clienților independenți, cât și prin
intermediul importatorilor afiliați dintr-o țară terță și din
Comunitate. În toate cazurile în care produsul în cauză a
fost exportat către clienți independenți din cadrul Comunității, prețul de export a fost stabilit în conformitate cu
articolul 2 alineatul (8) din regulamentul de bază, și
anume pe baza prețurilor de export plătite efectiv sau
care urmează să fie plătite.

(24)

În cazurile în care vânzările au fost intermediate de un
importator sau un comerciant afiliat, prețul de export a
fost construit pe baza prețurilor de revânzare ale respectivului importator afiliat către clienți independenți. Au
fost făcute ajustări pentru a se ține cont de toate
costurile suportate între import și revânzare, inclusiv de
costurile de vânzare, administrative și generale și de o
marjă de profit rezonabilă, în conformitate cu articolul
2 alineatul (9) din regulamentul de bază. Marja de profit
corespunzătoare a fost stabilită pe baza informațiilor
furnizate de comercianții/importatorii independenți,
activi pe piața comunitară, care au cooperat.
Comparația

(25)
(20)

În schimb, suma pentru costurile de vânzare, cheltuielile
administrative și alte costuri generale (VAG) și pentru
profit nu a putut fi stabilită în conformitate cu prevederile articolului 2 alineatul (6) din regulamentul de bază
privind datele reale privind producția și vânzările
produsului în cauză realizate în cadrul operațiunilor
comerciale normale.

(21)

S-a analizat dacă costurile VAG și profitul pot fi stabilite
în conformitate cu articolul 2 alineatul (6) literele (a) și
(b). Cu toate acestea, deoarece niciun alt exportator nu a

În consecință, Comisia a calculat o medie ponderată pe
baza costurilor VAG și a marjelor profitului obținute de
la doi producători-exportatori din țara analogă care au
cooperat, care au făcut obiectul reexaminării în ceea ce
privește măsurile care urmau să expire, în conformitate
cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, și
care aveau vânzări interne în cadrul operațiunilor
comerciale normale. Costurile VAG și marjele medii ale
profitului constatate la acești producători-exportatori sudcoreeni care au cooperat au fost adăugate la costul de
fabricație suportat de către producătorul-exportator în
cauză, în ceea ce privește tipurile de produse exportate,
astfel cum este menționat la articolul 2 alineatul (3) din
regulamentul de bază.
Prețul de export

Valoarea normală
(17)

L 317/3

În scopul asigurării unei comparații echitabile între
valoarea normală și prețul la export, s-a ținut cont în
mod corespunzător, sub formă de ajustări, de diferențele
care afectează prețurile și comparabilitatea prețurilor, în
conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază. Au fost acordate ajustări producătorului-exportator care a făcut obiectul anchetei, în
cazul în care s-a dovedit a fi oportun și justificat,
pentru diferențele în ceea ce privește cheltuielile de
transport, de navlosire, de asigurare, de manipulare, de
încărcare și pentru celelalte costuri accesorii, pentru
costurile de ambalare, costurile creditului, costurile de
cauțiune și garanție și pentru comisioane.

L 317/4
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Ratele dobânzii utilizate pentru credite
(26)

(27)

(28)

În ceea ce privește ajustarea pentru costul creditului,
producătorul-exportator a declarat că ar trebui utilizată
rata dobânzii aplicabilă depozitului în locul celei aplicabile creditului, pe motiv că, societatea având lichidități
suficiente, costul creditului este limitat la câștigurile din
dobânzi nepercepute din depozitul său bancar.
Conform metodei aplicate în mod obișnuit de către instituțiile comunitare, nu s-a considerat că este adecvat să se
bazeze calculul pentru ajustarea costului creditului pe rata
dobânzii aplicate depozitului, pe motiv că acestea
reprezintă costuri de oportunitate în comparație cu
costurile efective.
În acest context, se observă că dobânzile pe care clienții
ar trebui să le plătească în cazul întârzierilor la plată arată
că societatea a stabilit aceste dobânzi pe baza ratei
dobânzii aplicate creditului și nu depozitului.
Marja de dumping

(29)

(30)
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stabilite măsurile pentru societate în cadrul anchetei
inițiale, au rămas neschimbate. Prin urmare, reexaminarea
intermediară parțială efectuată în conformitate cu
articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază ar
trebui încheiată.
E. ÎNCHEIEREA REEXAMINĂRII
(31)

În temeiul motivelor menționate mai sus, reexaminarea
intermediară parțială în ceea ce privește societatea
Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd ar
trebui încheiată fără a se aduce vreo modificare Regulamentului (CE) nr. 1205/2007.

(32)

Părțile interesate au fost informate în legătură cu
elementele de fapt și motivele esențiale pe baza cărora
Comisia a propus încheierea prezentei proceduri.
Punctele de vedere exprimate au fost ulterior analizate,
dar nu au fost de natură să modifice concluziile
menționate anterior,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În conformitate cu articolul 2 alineatele (11) și (12) din
regulamentul de bază, pentru fiecare dintre produsele în
cauză exportate către Comunitate, media ponderată a
valorilor normale a fost comparată cu media ponderată
a prețului de export, pentru fiecare tip corespunzător al
produsului în cauză. Comparația a indicat existența unei
marje de dumping sub nivelul de minimis pentru producătorul-exportator care a exportat către Comunitate pe
parcursul perioadei anchetei de reexaminare.

Reexaminarea intermediară parțială a măsurilor antidumping
aplicabile importurilor de lămpi fluorescente compacte cu
balast electronic integrat (CFL-i) fabricate de către Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd și originare din Republica
Populară Chineză, inițiată în temeiul articolului 11 alineatul (3)
din Regulamentul (CE) nr. 384/96, se încheie fără a se aduce
vreo modificare Regulamentului (CE) nr. 1205/2007.

D. CONCLUZIE

Articolul 2

Pe această bază, s-a concluzionat că circumstanțele în
ceea ce privește dumpingul, pe baza cărora au fost

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 1

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2007.
Pentru Consiliu
Președintele
M. LINO

RO
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REGULAMENTUL (CE) NR. 1420/2007 AL CONSILIULUI
din 4 decembrie 2007
de impunere a unei taxe antidumping definitive la importurile de silicomangan originare din
Republica Populară Chineză și Kazahstan și de încheiere a procedurii cu privire la importurile de
silicomangan originare din Ucraina
continuare
„producătorii
reclamanți”).
Plângerea
cuprindea probe prima facie privind existența dumpingului
în ceea ce privește SiMn originar din țările vizate și a
unui prejudiciu important care rezulta din acesta,
elemente considerate ca fiind suficiente pentru a
justifica deschiderea unei proceduri.

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din
22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor
care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt
membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare
„regulamentul de bază”), în special articolul 9,

(3)

O parte interesată a afirmat că Comisia ar fi trebuit să
deschidă această procedură și împotriva importurilor
originare din India. În momentul inițierii procedurii
actuale, Comisia nu avea oricum la dispoziția sa destule
probe cu privire la practicile de dumping prejudiciabil
care ar fi justificat inițierea unei proceduri împotriva
importurilor originare din India în conformitate cu
cerințele articolului 5 alineatul (2) din regulamentul de
bază.

având în vedere propunerea prezentată de către Comisie, după
consultarea comitetului consultativ,

2. Părțile vizate de procedură
întrucât:

(4)

Comisia a anunțat oficial reclamantul, producătorii
reclamanți și alți producători cunoscuți din cadrul Comunității, producătorii exportatori din țările vizate, importatorii/comercianții și asociațiile acestora, furnizorii și utilizatorii cunoscuți a fi interesați și reprezentanții țărilor
exportatoare vizate, cu privire la deschiderea procedurii.
Părților interesate li s-a dat posibilitatea de a-și face
cunoscute în scris punctele de vedere și de a solicita o
audiere până la termenul-limită fixat în avizul de inițiere.
S-a acordat dreptul la audiere tuturor părților interesate
care au solicitat acest lucru și au arătat că există motive
speciale pentru care ar trebui să fie audiate.

(5)

Pentru a permite producătorilor-exportatori chinezi din
RPC și Kazahstan să depună o cerere de acordare a
statutului de societate care funcționează în condițiile
unei economii de piață sau pentru tratamentul individual
(„TI”), în cazul în care doresc acest lucru, Comisia a trimis
formulare de cerere producătorilor-exportatori despre
care se știe că sunt interesați, precum și autorităților
din RPC și Kazahstan. Patru grupuri de producătoriexportatori din RPC și un producător-exportator din
Kazahstan au solicitat acordarea statutului de societate
care funcționează în condițiile unei economii de piață,
în temeiul articolului 2 alineatul (7) din regulamentul
de bază, sau TI, în cazul în care ancheta stabilește că
aceștia nu îndeplinesc condițiile pentru acordarea
statutului de societate care funcționează în condițiile
unei economii de piață.

A. PROCEDURA

1. Inițiere
(1)

(2)

La 6 septembrie 2006, în conformitate cu articolul 5 din
regulamentul de bază, Comisia a anunțat, printr-un aviz
(denumit în continuare „aviz de inițiere”) publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2), inițierea unei
proceduri antidumping privind importurile în Comunitate de silicomangan (inclusiv fero-silicomangan)
(„SiMn”) din Republica Populară Chineză („RPC”),
Kazahstan și Ucraina (denumite în continuare „țările
vizate”).

Procedura a fost deschisă în urma unei plângeri depuse la
24 iulie 2006 de către Comité de Liaison des Industries
de Ferro-Alliages (EUROALLIAGES) (denumit în
continuare „reclamantul”) în numele producătorilor reprezentând o proporție majoră, în acest caz peste 50 % din
producția comunitară totală de SiMn (denumiți în

(1) JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 al Consiliului (JO L 340,
23.12.2005, p. 17).
(2) JO C 214, 6.9.2006, p. 14.
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(6)

Având în vedere numărul aparent mare de producătoriexportatori din RPC și de importatori către Comunitate,
în avizul de inițiere s-a prevăzut utilizarea eșantionării
pentru determinarea dumpingului și a prejudiciului, în
conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

(7)

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea
este necesară și, în cazul afirmativ, să selecteze un
eșantion, toți producătorii-exportatori din RPC și importatorii comunitari au fost rugați să se prezinte Comisiei și
să furnizeze, după cum se specifică în avizul de inițiere,
informații de bază privind activitățile lor legate de
produsul în cauză în perioada cuprinsă între 1 iulie
2005 și 30 iunie 2006.

(12)

5.12.2007

Comisia a căutat și a verificat toate informațiile pe care
le-a considerat necesare în scopul acordării statutului de
societate care funcționează în condițiile unei economii de
piață/TI, în cazul RPC și Kazahstan, și pentru determinarea dumpingului, a prejudiciului rezultat și a interesului Comunității pentru toate țările vizate. S-au
efectuat verificări la sediile următoarelor societăți:

(a) Producători comunitari:

— Eramet Comilog Manganese, Paris, Franța

— Ferroatlantica S.L., Madrid, Spania

(8)

În ceea ce privește producătorii-exportatori din RPC, dat
fiind că numai patru grupuri de societăți care au realizat
vânzări la export de SiMn către Comunitate în cursul
perioadei de anchetă și-au exprimat dorința de a fi
incluși în eșantion, s-a hotărât că eșantionarea nu este
necesară.

— Huta Łaziska SA, Łaziska Górne, Polonia

— OFZ, a.s., Istebne, Slovacia.

(b) Utilizatori din Comunitate:
(9)

În ceea ce privește importatorii în Comunitatea
Europeană, numai doi importatori independenți s-au
prezentat și au furnizat informațiile solicitate în timp
util. În consecință, s-a hotărât că eșantionarea nu este
necesară.

— Compañía Española de Laminación, S.L., Castellbisbal, Spania

— Mittal Steel Poland SA (Arcelor SA), Cracovia,
Polonia.
(10)

(11)

Comisia a trimis chestionare tuturor părților cunoscute a
fi interesate, precum și tuturor societăților care s-au
prezentat în termenul stabilit în avizul de inițiere. Au
fost primite răspunsuri la chestionare de la patru producători comunitari, patru grupuri de producători-exportatori din RPC, de la singurul producător-exportator
kazah, trei producători-exportatori din Ucraina, doi
importatori independenți și de la nouă utilizatori independenți din Comunitate. În plus, doi utilizatori au trimis
comentarii, fără să fi răspuns la chestionar.

Cu toate acestea, unul dintre grupurile de producătoriexportatori din RPC nu a mai fost de acord cu verificarea
planificată la fața locului a informațiilor furnizate în
formularele de cerere de acordare a statutului de
societate care funcționează în condițiile unei economii
de piață/TI și a răspunsurilor la chestionare. În
consecință, după ce a informat societățile în cauză în
legătură cu consecințele unui refuz de a coopera, astfel
cum se menționează în articolul 18 alineatul (1) din
regulamentul de bază, Comisia a considerat, în conformitate cu dispozițiile articolului 18, că societățile
respective nu au cooperat la procedură și toate informațiile prezentate de către aceștia nu au fost luate în
considerare.

(c) Importatori independenți:

— Metalleghe S.P.A., Brescia, Italia.

(d) Producători exportatori din RPC:

— Minmetals Group

— Minmetals (Guizhou) Ferro-Alloys Co., Ltd.,
Guiyang

— Guiyang Huaxi Minmetals Ferro-Alloys Co.,
Ltd., Qingzhen

— China Minmetals
Shenzhen

Shenzhen

Co.,

Ltd.,
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— Minmetals Shanghai Pudong Trading Co., Ltd.,
Shanghai

— JSC Stakhanov Ferroalloys Plant („Stakhanov”),
Stakhanov

— China National Minerals Co., Ltd., Beijing

— OJSC Zaporozhye Ferroalloys Plant („Zaporozhye”), Zaporozhye.

— Minmetals Orient Import & Export Trading
Co., Ltd., Beijing.

(g) Comercianți asociați din Elveția:

— Jilin Group

— Steelex SA, Lugano, asociat lui PJSC Nikopol
Ferroalloys Plant

— Jilin Ferroalloys Co., Ltd., Jilin City

— ENRC, Kloten, asociat lui OJSC Kazchrome.

— Jilin Ferroalloy Imp & Exp Co., Ltd., Jilin City.
(13)

— Shanxi Jinneng Group

— Shanghai Jinneng International Trade Co. Ltd.,
Shanghai

— Eramet Marietta, Inc., Marietta, Ohio (producător)

— Datong Jinneng Jinli Ferroalloy Co. Ltd.,
Datong

— Eramet North America, Inc., Coraopolis, Pennsylvania
(societate de vânzări asociată).

— Shanxi Jinneng Group Jinguan Ferroalloy,
Datong

— Datong Jinneng Industrial Silicon Co. Ltd.,
Datong.

Având în vedere nevoia de a stabili o valoare normală
pentru producătorii-exportatori din RPC și Kazahstan
cărora nu le poate fi acordat statutul de societate care
funcționează în condițiile unei economii de piață, a avut
loc o verificare pentru stabilirea valorii normale pe baza
datelor dintr-o țară analoagă, la sediul următorului
producător și al societății sale de vânzări asociate din
Statele Unite ale Americii („SUA”):

3. Perioada de anchetă
(14)

(e) Producătorul-exportator din Kazahstan:

Ancheta privind dumpingul și prejudiciul a cuprins
perioada de la 1 iulie 2005 până la 30 iunie 2006
(denumită în continuare „perioada de anchetă” sau
„PA”). Examinarea tendințelor relevante pentru evaluarea
prejudiciului a cuprins perioada de la 1 ianuarie 2002
până la sfârșitul perioadei de anchetă (denumită în
continuare „perioada luată în considerare”).

— OJSC Kazchrome („Kazchrome”), Aktyubinsk and
Aksu.
B. PRODUSUL ÎN CAUZĂ ȘI PRODUSUL SIMILAR

1. Produsul în cauză

(f) Producători-exportatori din Ucraina:
(15)

Produsul în cauză este silicomanganul (inclusiv fero-silicomanganul) („SiMn”) originar din RPC, Kazahstan și
Ucraina (denumit în continuare „produsul în cauză”),
încadrat în mod normal la codurile NC 7202 30 00 și
ex 8111 00 11.

(16)

Produsul în cauză este utilizat în industria siderurgică ca
dezoxidant și aliaj. În principal, este obținut din minereu
de mangan și silicon, care sunt amestecate și aduse la
temperaturi de fuziune într-un furnal.

— PJSC Nikopol Ferroalloys Plant („NFP”), Nikopol și
comercianții săi asociați

— SPIG „Interpipe” Corporation, Dniepopetrovsk

— Nikopolskie Ferrosplavy LLC, Dniepopetrovsk
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SiMn există în calități diferite și poate avea un conținut
diferit de fier (Fe), mangan (Mn), siliciu (Si) și carbon (C).
În ceea ce privește conținutul de carbon, se poate stabili
o distincție între SiMn cu un conținut de carbon foarte
scăzut, care este de o calitate mai bună (și al cărui preț
este mai ridicat) și SiMn cu un conținut de carbon mai
ridicat, care poate fi considerat ca fiind calitatea normală.
SiMn se vinde sub formă de pudră, granule sau bulgări de
diverse dimensiuni. În ciuda acestor diferențe, toate calitățile și dimensiunile au fost considerate ca un produs
unic, dat fiind că acestea dețin aceleași caracteristici
chimice și fizice și utilizări principale.

5.12.2007

1. Deciziile economice sunt luate ca reacție la semnalele
de piață, fără un amestec semnificativ din partea
statului, iar costurile reflectă valorile de piață;

2. Întreprinderile utilizează un singur set clar de registre
contabile de bază, care fac obiectul unui audit independent în conformitate cu standardele internaționale
de contabilitate și care sunt utilizate în toate scopurile;

3. Nu există denaturări importante induse de fostul
sistem de economie planificată;

2. Produsul similar
(18)

(19)

Ancheta a demonstrat că SiMn produs și vândut în
Comunitate de către industria comunitară, SiMn produs
și vândut pe piețele interne din RPC, Kazahstan și
Ucraina și pe piața internă din SUA, care în cele din
urmă a fost considerată țară analoagă, și SiMn importat
în Comunitate din RPC, Kazahstan și Ucraina, au în mod
esențial aceleași caracteristici chimice și fizice de bază și
aceleași utilizări de bază. Acestea sunt, prin urmare,
considerate produse similare în sensul articolului 1
alineatul (4) din regulamentul de bază.

4. Legislația privind falimentul și proprietatea garantează
stabilitatea și securitatea juridică;

5. Operațiile de schimb valutar sunt realizate la cursul
pieței.

(21)

Patru grupuri de producători-exportatori chinezi au
solicitat inițial acordarea statutului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul de bază și au răspuns la formularul de cerere de
acordare a statutului de societate care funcționează în
condițiile unei economii de piață pentru producătoriiexportatori în termenul stabilit. Totuși, unul dintre
aceste grupuri a hotărât ulterior să nu coopereze la
anchetă (astfel cum se menționează în considerentul 11
de mai sus). Astfel, doar formularele de cerere ale celor
trei grupuri cooperante de producători-exportatori
chinezi rămase, menționate în considerentul 12, au fost
luate în considerare. Toate aceste grupuri includeau atât
producători ai produsului în cauză, cât și societăți
asociate producătorilor și implicate în vânzarea
produsului în cauză. Într-adevăr, este o practică
constantă a Comisiei să examineze dacă un grup de
societăți asociate, analizat în ansamblul său, îndeplinește
condițiile de atribuire a statutului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață.

(22)

Singurul producător-exportator kazah a solicitat
acordarea statutului de societate care funcționează în
condițiile unei economii de piață în conformitate cu
articolul 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul de
bază și a răspuns la formularul de cerere de acordare a
statutului de societate care funcționează în condițiile unei
economii de piață pentru producători-exportatori în
termenele stabilite.

(23)

Pentru producătorii-exportatori cooperanți, Comisia a
căutat toate informațiile considerate necesare și a
verificat toate informațiile comunicate în cererea de
acordare a statutului de societate care funcționează în
condițiile unei economii de piață, la sediul societăților
vizate, după cum a considerat că este necesar.

Un producător-exportator a declarat că manganul neprelucrat, încadrat în mod normal la codul NC 8111 00 11,
nu ar trebui inclus în anchetă. În această privință, se
confirmă că produsul vizat este silicomangan, astfel
cum se menționează în considerentul 15 și nu mangan
neprelucrat, dar include de asemenea silicomangan neprelucrat. În timp ce SiMn este declarat în general cu codul
NC 7202 30 00, acesta poate, de asemenea, în funcție de
conținutul de fier, să fie declarat ca silicomangan neprelucrat sau ca pudre de silicomangan cu codul NC
8111 00 11.

C. DUMPINGUL

1. Statutul de societate care funcționează
condițiile unei economii de piață
(20)

în

În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (b) din
regulamentul de bază, în anchetele antidumping referitoare la importurile originare din RPC și Kazahstan,
valoarea normală se stabilește în conformitate cu
alineatele (1)-(6) din articolul respectiv, pentru acei
producători care au demonstrat că satisfac criteriile
prevăzute de articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază, respectiv acolo unde s-a demonstrat de
către acești producători-exportatori că condițiile
economiei de piață prevalează în ceea ce privește
fabricarea și vânzarea produsului similar. Pe scurt și
doar din motive de claritate, aceste criterii sunt următoarele:
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1.1. Determinarea statutului de societate care funcționează în
condițiile unei economii de piață în ceea ce privește producătorii-exportatori din RPC
(24)

Ancheta a demonstrat că statutul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață nu a putut
fi acordat niciunuia dintre producătorii-exportatori
chinezi enumerați în considerentul 12, deoarece
niciunul dintre aceste grupuri nu a îndeplinit primul
criteriu enunțat la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din
regulamentul de bază și, în plus, unul dintre aceștia nu a
îndeplinit al doilea criteriu, iar altul dintre aceștia nu a
îndeplinit al treilea criteriu. În continuare, pentru grupul
care nu a îndeplinit primele două criterii, au rămas
îndoieli semnificative în ceea ce privește al treilea
criteriu și acest grup oricum nu a prezentat setul
complet de formulare de cerere de acordare a statutului
de societate care funcționează în condițiile unei economii
de piață și de răspunsuri la chestionare pentru societățile
sale asociate implicate în producția și/sau comercializarea
produsului în cauză.

(29)

Părțile interesate au avut posibilitatea de a prezenta
observații privind constatările prezentate mai sus.
Comentariile primite de la două grupuri de producători-exportatori chinezi nu au furnizat nicio dovadă
nouă care ar putea schimba constatările privind determinarea statutului de societate care funcționează în
condițiile unei economii de piață.

(30)

Pe baza celor de mai sus, niciunul dintre grupurile
societăți de producători-exportatori chinezi nu
demonstrat că îndeplinește toate criteriile enunțate
articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul
bază și, astfel, nu a fost posibilă acordarea statutului
societate care funcționează în condițiile unei economii
piață.

În ceea ce privește primul criteriu, niciunul dintre
grupurile chineze de societăți în cauză nu a demonstrat
că îndeplinește acest criteriu. S-a constatat că toate
grupurile de societăți erau deținute în final de către stat
și nu au prezentat dovezi care ar putea fi considerate
suficiente pentru a înlătura orice îndoieli privind intervenția semnificativă a statului în deciziile manageriale. În
consecință, nu a putut fi exclus faptul că societățile se
aflau sub un control și o intervenție semnificative ale
statului.

(26)

Pentru un grup de societăți, în plus față de neîndeplinirea
primului criteriu, s-a stabilit că acesta nu a putut
demonstra faptul că nu există denaturări induse de
fostul sistem de economie planificată (criteriul 3), date
fiind anumite împrumuturi nerambursate pe care o
societate din grup le-a primit de la societatea-mamă
deținută de către stat.

(27)

(28)

În continuare, pentru alt grup de societăți, pe lângă neîndeplinirea primului criteriu, s-a stabilit că nu s-a putut
demonstra faptul că nu există denaturări induse de fostul
sistem de economie planificată, în special în vederea existenței barterului în timpul perioadei de anchetă. De
asemenea, grupul respectiv nu a reușit să demonstreze
faptul că registrele contabile ale mai multor entități ale
sale, care au fost verificate, au făcut obiectul unui audit
independent, în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate, dat fiind că societatea-mamă nu
a ținut seama de aplicarea unor riguroase principii
contabile de bază, în special în ceea ce privește deprecierea activelor fixe, iar această încălcare a fost acceptată
de auditorii societății.

În plus, în cadrul aceluiași grup, cel puțin o societate care
părea implicată în comercializarea produsului în cauză nu
a prezentat niciun formular de cerere de acordare a
statutului de societate care funcționează în condițiile
unei economii de piață și niciun răspuns la chestionar,
punând la îndoială fiabilitatea informațiilor comunicate.

de
a
la
de
de
de

1.2. Determinarea statutului de societate care funcționează în
condițiile unei economii de piață în ceea ce privește
singurul producător-exportator din Kazahstan
(31)

(25)
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Singurul producător-exportator kazah a demonstrat că
îndeplinește toate cele cinci criterii enunțate la articolul
2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază și, prin
urmare, i s-a acordat statutul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață. Producătorului-exportator și industriei comunitare (a se vedea
considerentul 91) li s-a dat posibilitatea de a prezenta
observații privind constatările referitoare la statutul de
societate care funcționează în condițiile unei economii
de piață. Comentariile primite de la industria comunitară
nu au furnizat nicio dovadă nouă care ar schimba constatările privind determinarea statutului de societate care
funcționează în condițiile unei economii de piață.
2. Tratamentul individual (TI)

(32)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din
regulamentul de bază, pentru țările care intră sub
incidența acestui articol se stabilește, după caz, o taxă
aplicabilă la nivel național, cu excepția cazurilor în care
societățile pot dovedi că îndeplinesc toate criteriile
enunțate la articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de
bază.

(33)

În ceea ce privește RPC, toți producătorii-exportatori
chinezi care au cerut acordarea statutului de societate
care funcționează în condițiile unei economii de piață
au solicitat, de asemenea, un tratament individual, în
cazul în care nu li se acordă statutul respectiv.

(34)

Din informațiile disponibile a reieșit că toate grupurile de
societăți în cauză nu au demonstrat că îndeplinesc
cumulativ toate criteriile de la articolul 9 alineatul (5)
din regulamentul de bază pentru a beneficia de tratamentul individual. Îndeosebi, s-a stabilit că societățile
nu au întrunit criteriile enunțate la articolul 9 alineatul
(5) litera (c) din regulamentul de bază referitor la faptul
că majoritatea acțiunilor sunt deținute de persoane
private pentru că, astfel cum se explică în considerentul
24, s-a constatat că toate societățile erau deținute în final
de către stat. Prin urmare, cererile acestora au trebuit să
fie respinse.
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la prețuri care nu sunt inferioare costului unitar și al
căror preț de vânzare mediu ponderat este egal sau
superior costului de producție mediu ponderat, valoarea
normală a fiecărui tip de produs a fost calculată ca fiind
media ponderată a tuturor prețurilor de vânzare ale
produsului respectiv pe piața internă.

3. Valoarea normală
3.1. Metodologia generală
(i) R e p r e z e n t a t i v i t a t e a g l o b a l ă
(35)

În ceea ce privește determinarea valorii normale, Comisia
a stabilit într-o primă etapă, în conformitate cu articolul
2 alineatul (2) din regulamentul de bază, pentru fiecare
producător-exportator în cauză din Kazahstan și Ucraina,
dacă vânzările sale interne ale produsului în cauză către
clienți independenți sunt reprezentative, adică dacă
volumul total al unor astfel de vânzări a reprezentat cel
puțin 5 % din volumul total al vânzărilor la export ale
produsului în cauză către Comunitate.

(40)

În cazul în care volumul vânzărilor profitabile ale unui
tip de produs reprezentau 80 % sau mai puțin din
volumul total de vânzări ale tipului respectiv sau în
cazul în care prețul mediu ponderat al tipului respectiv
era inferior costului de producție, valoarea normală a fost
stabilită pe baza prețului intern real, calculat ca media
ponderată a vânzărilor profitabile doar ale tipului
respectiv, cu condiția ca aceste vânzări să reprezinte
10 % sau mai mult din volumul total de vânzări ale
tipului în cauză.

(41)

În cazul în care volumul vânzărilor profitabile ale oricărui
tip de produs era mai mic de 10 % din volumul total de
vânzări ale tipului respectiv, s-a considerat că tipul
respectiv de produs era vândut în cantități insuficiente
pentru ca prețurile practicate pe piața internă să
constituie o bază valabilă pentru determinarea valorii
normale.

(42)

În cazul în care prețurile interne ale unui anumit tip de
produs vândut de un producător-exportator nu au putut
fi folosite pentru a stabili valoarea normală, a fost
necesară aplicarea unei alte metode. În conformitate cu
articolul 2 alineatul (3) din regulamentul de bază,
Comisia a calculat în schimb o valoare normală
construită, după cum urmează.

(43)

Valoarea normală a fost construită prin adăugarea la
costurile de fabricare ale tipurilor exportate, ajustate
acolo unde a fost cazul, a unei sume acceptabile pentru
costurile de vânzare, cheltuielile administrative și alte
costuri generale și a unei marje de profit rezonabile.

(44)

În toate cazurile, costurile de vânzare, cheltuielile administrative și alte costuri generale, precum și profitul au
fost stabilite în conformitate cu metodele stabilite la
articolul 2 alineatul (6) din regulamentul de bază. În
acest scop, Comisia a examinat dacă costurile de
vânzare, cheltuielile administrative și alte costuri
generale suportate și profitul realizat de către fiecare
dintre producătorii-exportatori în cauză de pe piața
internă constituie date fiabile.

(ii) C o m p a r a ț i a t i p u r i l o r d e p r o d u s e
(36)

Comisia a identificat ulterior printre tipurile de produse
vândute pe piața internă de producătorii-exportatori cu
vânzări interne globale reprezentative, pe acelea identice
sau direct comparabile cu tipurile vândute la export către
Comunitate.

(iii) R e p r e z e n t a t i v i t a t e a d i v e r s e l o r t i p u r i
de produse
(37)

Pentru fiecare tip de produs vândut de către producătoriiexportatori pe piețele interne ale acestora și despre care
s-a constatat a fi direct comparabil cu tipul de produs
vândut la export către Comunitate, s-a stabilit dacă
vânzările interne erau suficient de reprezentative în
sensul articolului 2 alineatul (2) din regulamentul de
bază. Vânzările interne ale unui anumit tip de produs
au fost considerate ca fiind suficient de reprezentative
atunci când, în cursul perioadei de anchetă, volumul
total al vânzărilor interne ale acestui tip către clienții
independenți a reprezentat cel puțin 5 % din volumul
total al vânzărilor tipului de produs comparabil
exportat către Comunitate.

(iv) O p e r a ț i u n i l e c o m e r c i a l e n o r m a l e
(38)

(39)

Ulterior, Comisia a examinat, pentru fiecare producătorexportator vizat din Kazahstan și Ucraina, dacă vânzările
interne ale fiecărui tip de produs comercializat pe piața
internă în cantități reprezentative ar putea fi considerate
ca fiind realizate în cadrul operațiunilor comerciale
normale în temeiul articolului 2 alineatul (4) din regulamentul de bază. Acest lucru a fost realizat prin stabilirea
pentru fiecare tip de produs exportat a proporției de
vânzări interne profitabile către clienți independenți, în
cursul perioadei de anchetă.

Pentru tipurile de produse pentru care peste 80 % (în
volum) din vânzările pe piața internă au fost efectuate
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3.2. Țara analoagă
(45)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din
regulamentul de bază, în cadrul economiilor în tranziție,
valoarea normală pentru producătorii-exportatori cărora
nu li s-a acordat statutul de societate care funcționează în
condițiile unei economii de piață trebuie să fie stabilită pe
baza prețului valorii construite într-o țară terță cu
economie de piață (denumită în continuare „țara
analoagă”) sau a prețului dintr-o asemenea țară terță
către alte țări sau, atunci când acest lucru nu este
posibil, pe orice bază rezonabilă.

(46)

În avizul de inițiere, s-a luat în considerare posibilitatea
de a folosi Brazilia ca țară analoagă corespunzătoare în
sensul stabilirii valorii normale pentru RPC și Kazahstan,
acolo unde a fost necesar, și părțile interesate au fost
invitate să prezinte comentarii cu privire la această
intenție. Nicio parte interesată nu s-a opus acestei
propuneri.

(47)

Comisia a dorit să coopereze cu producători cunoscuți
din Brazilia și ulterior cu producători din alte potențiale
țări analoage, adică India, Japonia, Norvegia, Africa de
Sud și SUA. Totuși, s-au obținut oferte de cooperare
doar din partea unor producători din Norvegia și SUA.
Pe baza informațiilor obținute de la trei societăți
norvegiene, s-a concluzionat că piața internă de SiMn
din Norvegia era foarte restrânsă. Prin urmare, s-a
considerat că piața norvegiană nu reprezintă o piață
suficient de reprezentativă pentru determinarea valorii
normale pentru RPC și Kazahstan.

(48)

În ceea ce privește singurul producător cunoscut din
SUA, acestuia i s-a trimis un chestionar și datele
prezentate în răspunsul acestuia au fost verificate la fața
locului. S-a constatat că volumul de vânzări interne ale
producătorului respectiv din SUA este semnificativ și
suficient de reprezentativ în comparație cu volumul de
exporturi chineze și kazahe ale produsului respectiv către
Comunitate. În plus, piața americană poate fi considerată
ca fiind o piață deschisă, dat fiind că nivelul taxelor de
import este scăzut (taxă MFN de 3,9 % din prețul FOB).
Ancheta a demonstrat că există importuri substanțiale de
SiMn pe piața din SUA. Prin urmare, s-a considerat că
piața americană reprezintă o piață competitivă și suficient
de reprezentativă pentru determinarea valorii normale
pentru RPC și Kazahstan.

(49)

Părțile interesate au fost invitate să-și prezinte comentariile în acest sens și au fost primite comentarii de la
trei părți interesate care s-au opus alegerii SUA ca țară
analoagă. Un grup de producători-exportatori chinezi a
argumentat în primul rând că pe piața SUA există o
concurență insuficientă deoarece: (i) producătorul
cooperant este singurul producător pe piața internă; și
(ii) volumul de importuri pe piața americană este
considerat limitat datorită măsurilor antidumping
aplicate în SUA asupra importurilor de silicomangan
provenind din principalele țări producătoare din lume.
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În al doilea rând, potrivit opiniei acestuia, faptul că
producătorul american cooperant este o societate
asociată unuia dintre producătorii reclamanți ridică
îndoieli în ceea ce privește fiabilitatea și reprezentativitatea informațiilor acestuia privind costurile și
prețurile. În al treilea rând, s-a afirmat că ar trebui să
se ia în considerare faptul că accesul la materiile prime se
presupune a fi diferit în SUA, unde nu există surse de
aprovizionare locale pentru principala materie primă,
minereul de mangan, în timp ce în RPC sursele de aprovizionare locale sunt disponibile. În al patrulea rând, s-a
indicat faptul că o țară cu un nivel de dezvoltare
economică mai apropiat celui din RPC ar constitui o
țară analoagă mai potrivită decât SUA.

(50)

Producătorul-exportator chinez a afirmat că India sau, în
al doilea rând, Ucraina, ar fi alegeri mai potrivite pentru
țara analoagă, în special deoarece condițiile de concurență
și de piață din aceste țări ar fi mai apropiate de situația
din RPC. Ca o a treia opțiune, s-a propus ca valoarea
normală pentru RPC să fie stabilită pe baza datelor
prezentate de acei producători chinezi care beneficiază
de statutul de societate care funcționează în condițiile
unei economii de piață. În final, în cazul în care SUA
ar fi aleasă ca țară analoagă, s-a afirmat că ar trebui
efectuate ajustări ale valorii normale pentru a se ține
seama de diferențele de acces la materiile prime și de
diferențele între costurile de producție datorate costurilor
de mediu și costurilor forței de muncă, ambele mai
ridicate în SUA.

(51)

Comentariile făcute de alte două părți interesate nu au
contribuit cu nimic în plus față de comentariile de mai
sus făcute de producătorul-exportator chinez.

(52)

În ceea ce privește India, Comisia a dorit să coopereze cu
mai mulți producători indieni, însă în ciuda unor semnale
inițiale pozitive, nu s-a obținut, în cele din urmă, niciun
fel de cooperare. Prin urmare, India nu a putut fi aleasă
ca țară analoagă. În ceea ce privește Ucraina, s-au
constatat, cu ocazia anchetei efectuate privind această
țară, niveluri ridicate de dumping (a se vedea considerentul 87). În conformitate cu practica constantă, o țară
care practică un asemenea dumping nu este considerată
ca fiind o țară analoagă corespunzătoare. În ceea ce
privește a treia propunere, adică de a stabili valoarea
normală pentru RPC pe baza datelor prezentate de
către producătorii chinezi care beneficiază de statutul
de societate care funcționează în condițiile unei
economii de piață, este de ajuns să se amintească faptul
că articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de
bază prevede explicit că se utilizează „o țară terță care are
economie de piață” și, în plus, s-a constatat că niciunul
dintre producătorii chinezi cooperanți nu poate beneficia
de statutul de societate care funcționează în condițiile
unei economii de piață.
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Ținând cont de cele menționate mai sus, s-a concluzionat
că SUA constituie o țară analoagă adecvată, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază.

În plus, în ceea ce privește obiecțiile specifice privind
caracterul adecvat al alegerii SUA ca țară analoagă,
trebuie semnalate următoarele: în primul rând, în ceea
ce privește pretinsa lipsă de concurență pe piața locală,
astfel cum s-a menționat deja în considerentul 48,
ancheta a demonstrat că, deși producătorul american
cooperant este singurul producător local, există
substanțiale importuri de silicomangan către SUA.
Într-adevăr, importurile în timpul perioadei de anchetă
au fost numeroase în comparație cu volumul de
vânzări interne ale producătorului american cooperant.
În legătură cu acest aspect se ia, de asemenea, în considerare faptul că existența unor măsuri de protecție
comercială în vigoare pentru produsul în cauză nu
constituie un obstacol în calea alegerii unei anumite
țări ca țară analoagă, deoarece obiectul măsurilor antidumping este tocmai acela de a restabili concurența
loială pe piața în cauză.

(57)

(58)

În urma alegerii SUA ca țară analoagă și în conformitate
cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de
bază, valoarea normală pentru producătorii-exportatori
chinezi, dintre care niciunul nu a obținut statutul de
societate care funcționează în condițiile unei economii
de piață, a fost stabilită pe baza informațiilor verificate
primite de la singurul producător cooperant din SUA.

(54)

În ceea ce privește afirmația conform căreia relația dintre
societatea cooperantă din SUA și un producător
european ar putea afecta fiabilitatea datelor furnizate,
aceste afirmații nu au coincis cu constatările anchetei.
Nu s-a găsit niciun indiciu care să dovedească că relația
respectivă ar avea vreun efect de denaturare asupra
prețurilor, costurilor de producție și a rentabilității producătorului din SUA, și Comisia s-a asigurat de acuratețea și
fiabilitatea informațiilor furnizate în scopul acestei
anchete.

(59)

Metodologia generală descrisă în considerentele 35-44 a
fost aplicată producătorului cooperant din țara analoagă.
Dat fiind că vânzările interne de SiMn efectuate de către
producătorul cooperant din SUA nu s-au realizat în
cadrul operațiunilor comerciale normale în timpul PA,
valoarea normală a fost construită în conformitate cu
articolul 2 alineatul (3) din regulamentul de bază. Marja
de profit utilizată pentru a construi valoarea normală a
fost determinată în conformitate cu articolul 2 alineatul
(6) litera (b) din regulamentul de bază pe baza marjei de
profit aplicabilă aceleiași categorii generale de produse
pentru producătorul din SUA. Au fost utilizate costurile
de vânzare, cheltuielile administrative și alte costuri
generale suportate de către producătorul cooperant din
SUA pentru toate vânzările interne în timpul PA.

(55)

În cele din urmă, argumentele privind accesul la materiile
prime și diferența de costuri au fost, de asemenea, luate
în considerare. Prețul principalei materii prime (minereul
de mangan) utilizat în producția de silicomangan de către
societatea cooperantă din SUA a fost comparat cu
prețurile plătite pentru minereul de mangan de către
societățile chineze și nu s-au descoperit diferențe semnificative. În plus, se menționează că producătorii chinezi
cooperanți au importat, de asemenea, o parte din
minereul de mangan de care aveau nevoie. Prin urmare,
argumentul și solicitarea de ajustare au fost respinse.

(53)

(56)

În ceea ce privește ceilalți factori invocați, cum ar fi
nivelul de dezvoltare economică sau costurile forței de
muncă și cele de mediu, partea interesată nu și-a putut
susține cererea în mod suficient și factorii respectivi nu
au fost considerați relevanți pentru a determina dacă SUA
constituie o țară analoagă corespunzătoare, nici pentru a
autoriza o ajustare a valorii normale. De asemenea, se ia
în considerare faptul că, dat fiind că prețurile și costurile
nu sunt considerate în general ca fiind o bază viabilă
pentru determinarea valorii normale în țările vizate la
articolul 2 alineatul (7) din regulamentul de bază, o
asemenea comparație este, de fapt, contrarie obiectivului
de a recurge la metodele prevăzute la articolul 2 alineatul
(7) litera (a) din regulamentul de bază.

3.3. Republica Populară Chineză

3.4. Kazahstan
(60)

Metodologia generală descrisă în considerentele 35-44 a
fost aplicată singurului producător-exportator din
Kazahstan, căruia i s-a acordat statutul de societate care
funcționează în condițiile unei economii de piață. Date
fiind vânzările interne limitate, valoarea normală a trebuit
să fie construită în conformitate cu articolul 2 alineatul
(3) din regulamentul de bază. În această privință, s-a
constatat că vânzările interne ale produsului similar
realizate de către Kazchrome nu erau reprezentative și
că vânzările interne din aceeași categorie generală de
produse efectuate de producătorul respectiv nu s-au
realizat în cadrul operațiunilor comerciale normale. Prin
urmare, sumele pentru costurile de vânzare, cheltuielile
administrative și alte costuri generale, precum și pentru
profit utilizate pentru a construi valoarea normală s-au
bazat inițial, în conformitate cu articolul 2 alineatul (6)
din regulamentul de bază, pe media ponderată a acestor
sume obținute de către producătorii ucraineni cooperanți
pentru vânzările lor interne ale produsului similar. În
urma comunicării definitive a faptelor, producătorulexportator a afirmat că metodologia utilizată pentru a
determina costurile de vânzare, cheltuielile administrative
și alte costuri generale, precum și profitul nu este
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adecvată pe motiv că a fost constatat un dumping semnificativ
pentru
producătorii-exportatori
ucraineni
cooperanți. Ca alternativă, producătorul-exportator
kazah a afirmat că ar trebui utilizate sumele pentru
costurile de vânzare, cheltuielile administrative și alte
costuri generale, precum și pentru profit stabilite în
țara analoagă. În urma acestor comentarii, s-a considerat
într-adevăr că nu este adecvată utilizarea profiturilor
producătorilor ucraineni în aceste condiții. Astfel, s-a
reexaminat, în conformitate cu articolul 2 alineatul (6)
din regulamentul de bază, pe ce bază sumele pentru
costurile de vânzare, cheltuielile administrative și alte
costuri generale, precum și pentru profit, ar putea fi
stabilite. În această privință, s-a determinat dacă vreuna
dintre datele societății privind costurile de vânzare, cheltuielile administrative și alte costuri generale, precum și
profitul referitoare la SiMn ar putea fi utilizate pentru a
stabili suma respectivă. Dat fiind că se consideră că
societatea operează în condiții de piață și pentru a
reflecta pe cât de clar posibil situația societății kazahe
pe piața internă, s-a decis utilizarea, în conformitate cu
partea introductivă a articolului 2 alineatul (6) din regulamentul de bază, a mediei ponderate a costurilor de
vânzare, a cheltuielilor administrative și a altor costuri
generale, precum și a profitului realizat din vânzările
interne de SiMn către clienți asociați și neasociați. În
această privință, ar trebui menționat faptul că costurile
de vânzare, cheltuielile administrative și alte costuri
generale, precum și profitul realizat din vânzările
interne către clienți neasociați și asociați se situau la
niveluri aproape identice, indicând astfel că nici
costurile de vânzare, cheltuielile administrative și alte
costuri generale și nici profitul realizat din vânzările
către clienți interni asociați nu sunt afectate de către
relație. În plus, s-a constatat că vânzările interne au
fost efectuate în cadrul operațiunilor comerciale
normale și la un nivel relativ important (2,8 % din
volumul exporturilor de SiMn către Comunitate). Dat
fiind că partea introductivă a articolului 2 alineatul (6)
din regulamentul de bază acordă prioritate utilizării
sumelor proprii ale societății, corespunzătoare costurilor
de vânzare, cheltuielilor administrative și altor costuri
generale, precum și profitului obținut din vânzările
interne în cadrul operațiunilor comerciale normale, solicitarea de a recurge la date obținute de la producătorul
din țara analoagă a fost, prin urmare, respinsă.

4. Prețul de export
(62)

Producătorii-exportatori efectuau vânzări la export spre
Comunitate fie direct către clienți independenți, fie prin
intermediul unor societăți comerciale asociate sau independente din afara Comunității.

(63)

În cazul în care vânzările la export către Comunitate se
efectuau fie direct către clienți independenți din Comunitate, fie prin intermediul societăților comerciale independente din afara Comunității, prețurile de export se
stabileau pe baza prețurilor plătite efectiv sau care
urmează să fie plătite pentru produsul în cauză în
conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din regulamentul
de bază.

(64)

În cazul în care vânzările la export către Comunitate se
efectuau prin intermediul societăților comerciale asociate
dintr-o țară terță, prețurile de export se stabileau pe baza
primelor prețuri de revânzare ale comercianților asociați
respectivi către clienți independenți din Comunitate.

4.1. Republica Populară Chineză
(65)

Dat fiind că niciunuia dintre producătorii-exportatori
chinezi cooperanți nu i s-a acordat statutul de societate
care funcționează în condițiile unei economii de piață/TI,
datele privind vânzările la export ale acestora nu au fost
folosite pentru a stabili marjele de dumping individuale,
ci doar pentru a calcula taxa aplicabilă la nivel național,
astfel cum se menționează în considerentul 79 de mai
jos.

(66)

Toate cele trei grupuri de producători-exportatori
cooperanți din RPC au efectuat toate vânzările la
export către Comunitate direct către clienți independenți
din Comunitate. Prin urmare, prețurile de export s-au
stabilit pe baza prețurilor plătite efectiv sau care
urmează să fie plătite.

3.5. Ucraina
(61)

Metodologia generală descrisă în considerentele 35-44 de
mai sus a fost aplicată tuturor celor trei producătoriexportatori din Ucraina. Pentru cea mai mare parte din
vânzări, valoarea normală a trebuit să fie construită
luându-se în considerare absența vânzărilor interne suficiente de modele comparabile. În conformitate cu
articolul 2 alineatul (6) litera (b) din regulamentul de
bază, sumele pentru costurile de vânzare, cheltuielile
administrative și alte costuri generale, precum și pentru
profituri utilizate pentru a construi valoarea normală s-au
bazat pe datele reale ale societății corespunzătoare
producției și vânzărilor, în cadrul operațiunilor
comerciale normale, ale aceleiași categorii generale de
produse.

L 317/13

4.2. Kazahstan
(67)

Singurul producător-exportator cooperant a efectuat
exporturi ale produsului în cauză către Comunitate prin
intermediul unei societăți comerciale asociate dintr-o țară
terță. Prețul de export al acestei societăți a fost, prin
urmare, stabilit pe baza prețurilor de revânzare ale
acestui comerciant către primul client independent din
Comunitate.

L 317/14

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

că, în timp ce prețul de vânzare al comerciantului ar
trebui utilizat pentru a stabili prețul de export, nu era
necesară efectuarea de ajustări pentru costurile de
transport, costurile de vânzare, cheltuielile administrative
și alte costuri generale, precum și pentru profitul comerciantului.

4.3. Ucraina
(68)

(69)

Doi producători-exportatori din Ucraina au efectuat
exporturi către Comunitate exclusiv prin intermediul
societăților comerciale independente dintr-o țară terță
din afara Comunității și cel de-al treilea producătorexportator ucrainean a efectuat unele dintre vânzările
sale ale produsului în cauză în Comunitate către o
societate comercială independentă din Ucraina pentru
export către Comunitate. În ambele cazuri, prețul de
export s-a stabilit pe baza prețurilor plătite efectiv sau
care urmează să fie plătite pentru produs în momentul în
care acesta este vândut societății comerciale pentru
export către Comunitate.

(74)

Cererea a fost examinată în mod corespunzător. S-a
constatat că ENRC și Kazchrome, cu toate că erau părți
asociate, erau persoane juridice separate. În plus,
persoanele juridice respective acționau pe baza unei
relații cumpărător-vânzător. Prin urmare, s-a concluzionat că, în circuitul de vânzări al Kazchrome către
Comunitate, ENRC avea funcții similare acelora ale unui
agent care lucrează pe bază de comision. În plus, s-a
stabilit că, în timp ce toate vânzările lui Kazchrome
către Comunitate erau efectuate prin intermediul ENRC,
comerciantul respectiv nu constituia o parte în circuitul
de vânzări interne al Kazchrome. În continuare, s-a
concluzionat că ajustarea prețului de export ar trebui,
de asemenea, să acopere costurile transportului
începând de la uzină, luându-se în considerare diverse
condiții de vânzare, pentru a se garanta o comparație
echitabilă între prețul de export și valoarea normală la
nivel franco-fabrică.

(75)

Prin urmare, solicitarea a trebuit să fie respinsă și au fost
efectuate ajustări la prețul de export pentru un comision
în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) litera (i) din
regulamentul de bază și pentru transport în conformitate
cu articolul 2 alineatul (10) litera (e) din regulamentul de
bază. Nivelul comisionului a fost calculat pe baza
dovezilor directe care indicau existența unor astfel de
funcții. În acest context, în calculul comisionului au
fost luate în considerare costurile de vânzare, cheltuielile
administrative și alte costuri generale suportate de către
ENRC pentru a vinde produsul în cauză produs de către
Kazchrome, ca de asemenea și o marjă de profit pentru
ENRC, bazată, în acest caz, pe marja indicată de un
importator independent care a cooperat la anchetă.

(76)

Pentru producătorul ucrainean care vindea în cele din
urmă prin intermediul unui comerciant asociat dintr-o
țară terță (a se vedea considerentul 69) a fost efectuată
o ajustare a prețului de export pentru un comision, în
conformitate cu articolul 2 alineatul (10) litera (i) din
regulamentul de bază, pentru cazurile în care vânzările
erau efectuate prin intermediul comerciantului asociat
respectiv, deoarece acesta avea funcții similare cu cele
ale unui agent care lucrează pe bază de comision. S-a
constatat că societatea în cauză, NFP, și comerciantul
asociat în cauză, Steelex SA, erau persoane juridice
separate și, direct sau indirect, lucrau pe baza unei
relații cumpărător-vânzător. În plus, pentru vânzările la
export către Comunitate prin intermediul Steelex SA se
plătea un comision. Nivelul comisionului calculat de către
instituțiile comunitare s-a bazat pe dovezile directe care
indicau existența unor astfel de funcții. În acest context,

Unele dintre vânzările celui de-al treilea producătorexportator au fost efectuate prin intermediul unui lanț
de societăți asociate și, în cele din urmă, prin intermediul
unui comerciant asociat dintr-o țară terță. În aceste
cazuri, prețul de export s-a stabilit pe baza prețurilor
de revânzare către clienți independenți din Comunitate,
practicate de respectiva societate comercială asociată.

5. Comparație
(70)

Valoarea normală și prețurile de export au fost comparate
pe baza franco-fabrică și la același nivel comercial. În
scopul asigurării unei comparații juste între valoarea
normală și prețurile de export, s-a ținut seama, sub
forma ajustărilor, de diferențele care afectează prețurile
și comparabilitatea prețurilor, în conformitate cu
articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază.

(71)

Pe această bază, pentru toți producătorii-exportatori
kazahi și ucraineni care au făcut obiectul anchetei, s-au
luat în considerare, în cazul în care erau aplicabile și
justificate, diferențele în nivelul comercial, costurile de
transport și de asigurare, costurile de manipulare, de
încărcare și costurile auxiliare, costurile de ambalare,
costurile creditului și costurile post-vânzare (cauțiune/garanție).

(72)

Costurile de vânzare, cheltuielile administrative și alte
costuri generale utilizate pentru a construi valoarea
normală pentru producătorul-exportator kazah în conformitate cu metodologia enunțată în considerentul 60 de
mai sus, au inclus costurile de transport intern și de
asigurare. Prin urmare, cu toate că nu a fost efectuată
nicio solicitare în această privință, a fost efectuată o
ajustare ex officio a valorii normale, în conformitate cu
articolul 2 alineatul (10) litera (e) pentru a reduce
costurile de vânzare, cheltuielile administrative și alte
costuri generale prin cuantumul costurilor corespunzând
transportului intern și asigurării.

(73)

Singurul producător-exportator cooperant din Kazahstan,
Kazchrome, a indicat că forma, împreună cu comerciantul său asociat din Elveția, ENRC, ceea ce numea o
„entitate economică unică”. Prin urmare, acesta a afirmat
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s-au luat în considerare costurile de vânzare, cheltuielile
administrative și alte costuri generale suportate de către
Steelex SA pentru a vinde produsul în cauză fabricat de
către NFP, ca de asemenea și marja de profit indicată de
un importator independent care a cooperat la anchetă. În
plus, o parte din vânzările lui NFP către Comunitate,
efectuate de Steelex SA, au fost realizate prin intermediul
unui comerciant independent dintr-o altă țară terță.
Pentru aceste vânzări, în plus față de comisionul
destinat lui Steelex SA, s-a considerat rezonabil să se
efectueze o ajustare pentru un comision pentru comerciantul independent în conformitate cu articolul 2
alineatul (10) litera (i) din regulamentul de bază, dat
fiind că acest comerciant avea, de asemenea, funcții
similare cu cele ale unui agent care lucrează pe bază de
comision. Comisionul respectiv a fost stabilit pe baza
majorării sale calculată pe vânzările respective.

(77)

Un producător-exportator ucrainean a solicitat o ajustare
pentru conversia monedelor, în conformitate cu articolul
2 alineatul (10) litera (j) din regulamentul de bază. Solicitarea s-a bazat pe fluctuația dintre cursul de schimb la
data facturării și cursul de schimb la data plății. În această
privință, este important să se sublinieze faptul că data
facturării este, în conformitate cu articolul 2 alineatul
(10) litera (j) din regulamentul de bază, considerată a fi
data vânzării și cursul de schimb care ar trebui aplicat ar
trebui, astfel, să fie cursul de schimb în vigoare la data
vânzării. Prin urmare, solicitarea respectivă a trebuit să fie
respinsă.

Prin urmare, numai datele referitoare la acest tip de
produs comun au fost utilizate în comparație.

(81)

În al doilea rând, marja de dumping a fost stabilită
pentru toți producătorii-exportatori necooperanți pe
baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18
alineatul (1) din regulamentul de bază.

(82)

Pentru a determina marja de dumping pentru producătorii-exportatori necooperanți, s-a stabilit mai întâi
nivelul lipsei de cooperare. În acest scop, volumul exporturilor către Comunitate indicat de către producătoriiexportatori chinezi a fost comparat cu volumul total al
importurilor originare din RPC, pe baza statisticilor
Eurostat privind importurile. Această comparație a
indicat că nivelul de cooperare era scăzut, deoarece
exporturile producătorilor cooperanți au reprezentat
mai puțin de 29 % din importurile comunitare totale
din RPC în cursul PA.

(83)

Prin urmare, nivelul de dumping pentru volumele de
export ale producătorilor-exportatori chinezi necooperanți a fost determinat pe baza celei mai ridicate
marje de dumping stabilită pentru producătorii-exportatori cooperanți pentru SiMn cu conținut normal de
carbon. Această abordare a fost considerată adecvată
deoarece nimic nu indica că un producător necooperant
practica dumpingul la un nivel mai scăzut decât producătorii-exportatori cooperanți. Prin urmare, a fost
calculată o marjă medie de dumping la nivel național
utilizându-se ca factor de ponderare valoarea CIF a
fiecărui grup de exportatori, adică exportatorii cooperanți
și exportatorii necooperanți. Pe această bază, marja de
dumping la nivel național, exprimată ca procent din
prețul de import CIF frontieră comunitară, înainte de
vămuire, este de 60,1 %.

6. Marjele de dumping
6.1. Republica Populară Chineză
(78)

(79)

(80)

În absența acordării statutului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață sau TI
pentru oricare dintre producătorii-exportatori chinezi
cooperanți, a fost calculată o marjă de dumping la
nivel național pentru întreaga RPC, utilizându-se un
factor de ponderare pentru valoarea CIF a fiecărui grup
de exportatori, adică cooperanți și necooperanți.

În acest scop, în conformitate cu articolul 2 alineatele
(11) și (12) din regulamentul de bază, marja de
dumping pentru producătorii-exportatori chinezi
cooperanți a fost stabilită în primul rând pe baza unei
comparații între o valoare normală medie ponderată pe
tip de produs a țării analoage și un preț de export mediu
ponderat pe tip de produs, astfel cum s-a stabilit mai sus.

Ar trebui luat în considerare faptul că importurile din
RPC constau atât din SiMn cu conținut normal de
carbon, cât și din SiMn cu conținut scăzut de carbon.
Totuși, producătorul cooperant din țara analoagă a
produs numai SiMn cu conținut normal de carbon.
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6.2. Kazahstan
(84)

Din plângere, din informațiile disponibile prezentate de
către producătorul-exportator și din alte date statistice,
reiese că OJSC Kazchrome este singurul producătorexportator kazah de silicomangan. Dat fiind că nu s-au
constatat indicii referitoare la faptul că vreun producătorexportator nu a dorit în mod deliberat să coopereze, s-a
considerat adecvat să se fixeze marja reziduală de
dumping la același nivel cu nivelul stabilit pentru OJSC
Kazchrome.

(85)

Marjele de dumping stabilite, exprimate ca procent din
prețul de import CIF frontieră comunitară, înainte de
vămuire, se stabilesc după cum urmează:

— OJSC Kazchrome: 6,5 %;

— Toate celelalte societăți: 6,5 %.
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SiMn în Asia au avut drept rezultat o cerere crescută
de SiMn în întreaga lume, și a dus la o creștere fără
precedent a prețului în anul 2004. În momentul efectuării analizei prejudiciului, s-au luat în considerare
aceste circumstanțe neobișnuite, pentru a se asigura că
acestea nu afectează în mod exagerat situația prejudiciului.

6.3. Ucraina
(86)

(87)

Din plângere, din informațiile disponibile prezentate de
producătorii-exportatori și din alte date statistice, s-a
concluzionat că nivelul de cooperare era de peste 80 %
în cazul Ucrainei. Prin urmare, s-a considerat adecvat să
se fixeze marja reziduală de dumping la nivelul celei mai
ridicate marje de dumping stabilită pentru un
producător-exportator cooperant din țara în cauză.
Pe această bază, marjele de dumping, exprimate ca
procent din prețul de import CIF frontieră comunitară,
înainte de vămuire, se stabilesc după cum urmează:

2. Producția și industria comunitară
(90)

În cadrul Comunității, produsul similar este fabricat de
către cinci producători. Prin urmare, se consideră că
producția acestor cinci producători comunitari constituie
producția comunitară în sensul articolului 4 alineatul (1)
din regulamentul de bază.

(91)

Patru dintre cei cinci producători, fiind membri ai
asociației reclamante, s-au declarat interesați să
coopereze la procedură în termenul menționat în avizul
de inițiere a anchetei și au cooperat în mod adecvat la
aceasta. S-a constatat că acești patru producători
reprezintă o proporție majoră, în acest caz de aproximativ 88 %, din producția comunitară totală a
produsului similar. În consecință, se consideră că acești
patru producători care au cooperat constituie industria
comunitară în sensul articolului 4 alineatul (1) și al articolului 5 alineatul (4) din regulamentul de bază și vor fi
denumiți în continuare „industria comunitară”. Cel de-al
cincilea producător comunitar va fi denumit în
continuare „celălalt producător comunitar”. Acest
producător comunitar nu s-a opus plângerii.

— PJSC Nikopol Ferroalloys Plant: 39,1 %;
— JSC Stakhanov Ferroalloys Plant: 53,4 %;
— OJSC Zaporozhye Ferroalloys Plant: 56,7 %;
— Toate celelalte societăți: 56,7 %.
D. PREJUDICIUL

1. Generalități
(88)

(89)

În anul 1998, au fost instituite măsuri antidumping
pentru importurile de SiMn originare din RPC și
Ucraina [Regulamentul (CE) nr. 495/98 (1)]. Măsurile
respective au expirat la începutul lunii martie 2003. În
consecință, în prima parte a perioadei luate în considerare existau măsuri în vigoare pentru importurile din
două dintre țările în cauză. Acest element a fost luat în
considerare în momentul în care a fost efectuată analiza
prejudiciului. După cum se specifică în considerentul 118
de mai jos, evoluția înregistrată în privința rentabilității
indică în mod clar faptul că eliminarea, în martie 2003, a
măsurilor antidumping nu a influențat în mod semnificativ situația industriei comunitare în cursul perioadei
următoare. Prin urmare, se concluzionează că, contrar
afirmațiilor anumitor părți interesate, anul 2002 poate
fi considerat ca reprezentând baza pentru calculul
indicilor menționați în considerentele 93-141.

3. Consumul comunitar
(92)

Consumul comunitar s-a stabilit pe baza volumelor
producției realizate de industria comunitară, luându-se
în considerare variația stocurilor, precum și pe baza
datelor privind volumele importurilor și ale exporturilor,
furnizate de Eurostat și, în cazul celuilalt producător
comunitar, pe baza estimărilor efectuate de producătorii
industriei comunitare.

(93)

În cursul perioadei de anchetă, piața comunitară pentru
produsul în cauză și produsul similar a crescut cu aproximativ 9 % față de 2002, mai precis, cu aproximativ
914 000 tone. În cursul perioadei luate în considerare,
consumul a atins o valoare de vârf în 2004 când nivelul
consumului a fost cu 14 % mai ridicat decât în 2002, dar
a scăzut în cursul următorilor doi ani.

SiMn reprezintă o materie primă esențială utilizată pentru
producția de oțel. A existat o creștere semnificativă a
cererii de oțel în întreaga lume, dar în special în Asia,
această creștere începând la sfârșitul anului 2003 și
continuând în cursul primei jumătăți a anului 2004.
Acest aspect, combinat cu deficitul de producție de

Totalul consumului la nivelul CE (tone)
Indice (2002 = 100)
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2002

2003

2004

2005

PA

835 419

882 607

953 692

921 654

914 240

100

106

114

110

109

(1) JO L 62, 3.3.1998, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul
(CE) nr. 154/2003 (JO L 25, 30.1.2003, p. 25).
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4. Importuri din țările vizate

perioadei luate în considerare, a existat o descreștere
generală a volumului de importuri și a cotei de piață
cu privire la Kazahstan (cota de piață a fost de 5,8 %
în 2002 și, respectiv, de 4,6 % în cursul perioadei de
anchetă). Cu toate acestea, atât volumul cât și cota de
piață a importurilor kazahe în cursul perioadei luate în
considerare au fost relativ stabile și au înregistrat niveluri
care nu pot fi considerate drept nesemnificative. În plus,
ancheta a demonstrat faptul că evoluția prețurilor pentru
importurile kazahe nu este deosebit de diferită de cea a
importurilor din celelalte țări vizate. Din acest motiv, și
având în vedere cele menționate la considerentele 73-75,
nu se poate concluziona că importurile din Republica
Populară Chineză și cele din Kazahstan fac obiectul
unor comportamente pe piață diametral opuse și, prin
urmare, afirmația respectivă trebuie respinsă.

(a) Evaluarea cumulativă a efectelor importurilor vizate
(94)

Comisia a analizat posibilitatea evaluării cumulative a
importurilor din țările vizate, pe baza criteriilor
prevăzute la articolul 3 alineatul (4) din regulamentul
de bază.

(95)

Marja de dumping constatată pentru fiecare dintre țările
vizate a depășit nivelul de minimis, volumul importurilor
din fiecare dintre aceste țări nu a fost neglijabil, iar
evaluarea cumulativă a putut fi considerată adecvată,
având în vedere condițiile de concurență dintre importurile din țările vizate și produsul similar comunitar.
Aceste condiții de concurență similare au fost evidențiate
de faptul că produsul vizat, importat din țările vizate și
produsul similar fabricat și vândut de industria comunitară pe piața comunitară erau similare și erau distribuite
prin intermediul acelorași canale de comercializare. În
plus, toate importurile menționate erau substanțiale și
dețineau, prin urmare, importante cote de piață. Cu
toate acestea, având în vedere absența subcotării de
către importurile din Ucraina, după cum se menționează
la considerentul 104, se consideră că efectul importurilor
din Ucraina ar trebui să fie evaluat în mod separat.

(96)

Producătorul-exportator din Kazahstan a susținut că
această țară nu trebuie cumulată cu Republica Populară
Chineză în evaluarea prejudiciului, având în vedere faptul
că aceste două țări au comportamente pe piață diametral
opuse. Producătorul-exportator respectiv a afirmat,
printre altele, că evoluția cantităților și a valorilor importurilor kazahe, precum și a cotei de piață comunitare este
diferită de cea aferentă celorlalte țări vizate și că există
diferențe în privința gamei de produse. În ceea ce privește
aceste afirmații, se recunoaște faptul că, în cursul

(97)

Având în vedere cele expuse anterior, se consideră că
toate criteriile enunțate în articolul 3 alineatul (4) din
regulamentul de bază au fost întrunite cu privire la
Republica Populară Chineză și Kazahstan. În consecință,
importurile din aceste două țări au fost examinate
cumulativ, iar importurile din Ucraina au fost evaluate
separat.

(b) Volumul
(98)

Volumul importurilor către Comunitate ale produsului în
cauză din Republica Populară Chineză și Kazahstan au
crescut constant de la aproximativ 48 000 de tone în
2002 la aproximativ 162 000 de tone în anul 2004,
după care au descrescut până la aproximativ 96 000 de
tone în cursul perioadei de anchetă. Între 2002 și
perioada de anchetă, volumul importurilor din aceste
țări a crescut cu 99 %.

2002

2003

2004

2005

PA

48 091

66 509

162 227

142 993

95 491

Indice (2002 = 100)

100

138

337

297

199

Cota de piață a importurilor din RPC și
Kazahstan

5,8 %

7,5 %

17,0 %

15,5 %

10,4 %

Prețul importurilor din RPC și Kazahstan
(EUR/tonă)

462

464

829

689

564

Indice (2002 = 100)

100

101

179

149

122

Volumul importurilor din RPC și Kazahstan
(tone)

(99)
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Volumul importurilor către Comunitate ale produsului în
cauză din Ucraina a înregistrat o ușoară descreștere de la
aproximativ 154 000 de tone în 2002 la aproximativ
138 000 de tone în cursul anilor 2003 și 2004, după

care a crescut până la aproximativ 180 000 de tone în
2005 și aproximativ 210 000 de tone în cursul perioadei
de anchetă. Între 2002 și perioada de anchetă, volumul
importurilor din această țară a crescut cu 36 %.
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2002

2003

2004

2005

PA

154 391

137 683

137 514

179 993

210 302

100

89

89

117

136

18,5 %

15,6 %

14,4 %

19,5 %

23,0 %

Prețul importurilor din Ucraina (EUR/tonă)

508

490

912

602

550

Indice (2002 = 100)

100

97

180

118

108

Volumul importurilor din Ucraina (tone)
Indice (2002 = 100)
Cota de piață a importurilor din Ucraina

(c) Cota de piață
(100) Cota de piață deținută de importurile din Republica

Populară Chineză și Kazahstan a fost, în mod constant,
de 5,8 % în cursul anului 2002. Aceasta a crescut în anul
2003 și apoi în anul 2004, când a atins 17 %. În cursul
anului 2005, cota de piață a înregistrat o ușoară
descreștere până la 15,5 %, iar în cursul perioadei de
anchetă a descrescut din nou până la 10,4 %. În total,
între 2002 și perioada de anchetă, cota de piață a crescut
cu 4,6 puncte procentuale, atingând un nivel aproape
dublu față de cel din 2002.

(101) Cota de piață deținută de importurile din Ucraina a fost,

în mod constant, de 18,5 % în cursul anului 2002.
Aceasta a descrescut în anul 2003 și apoi în anul
2004, când a atins 14,4 %. În cursul anului 2005, cota
de piață a crescut până la 19,5 %, iar în cursul perioadei
de anchetă a crescut din nou până la 23,0 %. În total,
între 2002 și perioada de anchetă, cota de piață a crescut
cu 4,5 puncte procentuale.

(d) Prețurile
(i) E v o l u ț i a p r e ț u r i l o r
(102) În cursul anului 2004, prețurile pentru SiMn au crescut,

la nivel mondial, până la niveluri excepționale din pricina
unei cereri neobișnuit de mari și a ofertei scăzute,
conform explicațiilor furnizate la considerentul 89.
Această situație s-a reflectat în prețurile de import din
țările vizate pentru anul 2004 și pentru o parte din anul
2005. Cu toate acestea, situația respectivă nu a afectat
prețurile în cursul perioadei de anchetă. În total, prețul
mediu de import al produsului în cauză originar din
Republica Populară Chineză și din Kazahstan a crescut
cu 22 % între 2002 și perioada de anchetă, în timp ce
prețul mediu de import al produsului în cauză originar
din Ucraina a crescut cu 8 % în cursul aceleiași perioade.

necesar, au fost aplicate ajustări pentru a se putea ține
cont de diferențele privind etapa comercială și calitatea
produselor.

(104) Comparația a demonstrat faptul că, în cursul perioadei de

anchetă, SiMn originar din Republica Populară Chineză și
cel originar din Kazahstan, vândute în cadrul Comunității,
au subcotat, fiecare în parte, cu 4,5 % prețurile practicate
de industria comunitară și, în consecință, au subcotat per
total cu 4,5 %, în medie ponderată. Prețurile importurilor
din Ucraina s-au situat la niveluri comparabile cu cele
practicate de industria comunitară (deci nu s-a produs
subcotarea).

(105) Pentru a garanta că, în calcularea subcotării, prețurile

sunt comparate în aceeași etapă comercială, au fost
comparate prețuri franco-fabrică ale industriei comunitare
cu prețurile produselor importate la intrarea pe teritoriul
fizic al Comunității, ajustate în mod corespunzător cu
privire la costurile implicate de descărcarea produselor
și de vămuire. Una dintre părțile interesate a contestat
metodologia utilizată cu privire la societatea kazahă,
afirmând că baza de calcul a prețului importurilor ar
trebui să o reprezinte prețul CIF la punctul de vămuire
din porturile UE și nu prețul produselor importate, la
intrarea pe teritoriul fizic al Comunității (în acest caz,
frontiera de uscat cu Lituania). Nu a fost prezentat
niciun argument convingător care să vină în sprijinul
necesității de a aplica o metodă diferită de calcul în
cazul acestei societăți. Dimpotrivă, trebuie notat faptul
că prețurile CIF la punctul de vămuire a importurilor
kazahe includ, într-o măsură semnificativă, costurile de
transport după ce produsele au trecut de frontiera comunitară cu Lituania, iar compararea acestora cu prețurile
franco-fabrică ale industriei comunitare ar reprezenta o
discriminare la adresa acesteia din urmă, având în vedere
faptul că prețurile franco-fabrică nu includ niciun cost de
transport. Din acest motiv, se concluzionează că metodologia aplicată este cea mai adecvată și, în consecință,
contestația este respinsă.

(ii) S u b c o t a r e a p r e ț u r i l o r
(103) O comparație a prețurilor a fost efectuată între prețul de

vânzare mediu practicat în Comunitate de producătorulexportator și cel practicat de industria comunitară. În
acest scop, prețurile practicate de industria comunitară
către clienți independenți au fost comparate cu prețurile
practicate de producătorii-exportatori din țările vizate și
care au cooperat la anchetă. În cazul în care a fost

5. Situația industriei comunitare
(106) În conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din regula-

mentul de bază, Comisia a analizat toți factorii și
indicii economici relevanți care influențează situația
industriei comunitare.
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(a) Producția
(107) De la un nivel de aproximativ 241 000 de tone în 2002, producția industriei comunitare a atins un

nivel de vârf în 2004, de aproximativ 255 000 de tone, datorită nivelului excepțional de ridicat al
cererii, conform explicațiilor furnizate la considerentul 89, după care a scăzut în 2005 și apoi a
înregistrat o ușoară creștere în cursul perioadei de anchetă. În total, producția a scăzut cu 6 % în
cursul perioadei luate în considerare, până la aproximativ 226 000 de tone în perioada de anchetă.
Trebuie notat faptul că un producător comunitar a încetat să producă SiMn în cursul anului 2003 și
pe parcursul unei părți îndelungate a perioadei de anchetare.

Producție (tone)
Indice (2002 = 100)

2002

2003

2004

2005

PA

241 784

220 073

255 671

221 402

226 142

100

91

106

92

94

(b) Capacitatea și ratele de utilizare a capacității
(108) Capacitatea de producție a industriei comunitare a rămas constantă în cursul perioadei luate în

considerare, la un nivel de aproximativ 325 000 de tone.

2002

2003

2004

2005

PA

325 226

325 537

325 254

326 068

326 696

Indice (2002 = 100)

100

100

100

100

100

Utilizarea capacității

74 %

68 %

79 %

68 %

69 %

Indice (2002 = 100)

100

91

106

91

93

Capacitate de producție (tone)

(109) Rata de utilizare a capacității a fost de 74 % în 2002. Aceasta a scăzut la 68 % în 2003, a crescut din

nou până la 79 % în 2004, apoi a scăzut până la 69 % în cursul perioadei de anchetă. Această
evoluție reflectă variațiile înregistrate în privința volumului producției, conform explicațiilor furnizate
la considerentul 107.

(c) Stocurile
(110) Nivelul stocurilor finale ale industriei comunitare a scăzut cu 45 % în 2003, dar în 2004 a revenit la

aproape același nivel cu cel din 2002. Scăderea pronunțată a stocurilor la sfârșitul anului 2003 s-a
datorat reacției la creșterea excepțională a cererii, menționată la considerentul 89. Stocurile finale au
crescut apoi în 2005 cu 22 %, după care au scăzut considerabil în cursul perioadei de anchetă până la
un nivel cu 30 % mai mic decât cele din anul 2002. Această scădere generală a stocurilor finale
explică faptul că volumul vânzărilor comunitare efectuate de industria comunitară a rămas, în general,
stabil (a se vedea considerentul 111), în pofida scăderii producției, după cum se menționează la
considerentul 107.

2002

2003

2004

2005

PA

Stocuri finale (tone)

21 017

11 561

20 983

25 682

14 618

Indice (2002 = 100)

100

55

100

122

70
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(d) Volumul vânzărilor
(111) Volumul vânzărilor efectuate de industria comunitară din propria producție către clienți independenți

de pe piața comunitară în cursul perioadei de anchetă a fost de aproximativ 227 000 de tone, la fel
ca în anul 2002. Cu toate acestea, volumul vânzărilor din 2003 și 2005 a fost cu 6 % și, respectiv,
8 % mai scăzut. În anul 2004, volumul vânzărilor s-a ridicat la 104 % față de cel din 2002 și din
perioada de anchetă și aceasta din pricina motivelor relatate la considerentul 89.

Volumul vânzărilor comunitare către
clienți (tone)
Indice (2002 = 100)

2002

2003

2004

2005

PA

227 571

213 778

236 494

208 687

227 690

100

94

104

92

100

(e) Cota de piață
(112) Cota de piață deținută de industria comunitară a scăzut de la 27,2 % în 2002 la 24,2 % în 2003, apoi

a crescut din nou până la 24,8 % în 2004. În 2005, cota de piață a scăzut, din nou, până la 22,6 %.
În cursul perioadei de anchetă, aceasta a urcat până la 24,9 %. Pe parcursul perioadei luate în
considerare, industria comunitară a pierdut 2,3 puncte procentuale din cota de piață.

Cota de piață a industriei comunitare
Indice (2002 = 100)

2002

2003

2004

2005

PA

27,2 %

24,2 %

24,8 %

22,6 %

24,9 %

100

89

91

83

91

(f) Creșterea
(113) Între 2002 și perioada de anchetă, în timp ce consumul comunitar a crescut cu 9 puncte procentuale,

volumul de vânzări ale industriei comunitare pe piața comunitară nu a crescut, iar cota sa de piață a
scăzut cu 2,3 puncte procentuale. Pe de altă parte, în cursul aceleiași perioade, volumul vânzărilor și
cota de piață a Republicii Populare Chineze și a Ucrainei au crescut. Se concluzionează, așadar, că
industria comunitară nu a putut profita de nicio creștere a pieței comunitare.
(g) Ocuparea forței de muncă
(114) Nivelul ocupării forței de muncă în industria comunitară a scăzut mai întâi cu 32 % între 2002 și

2003, în 2004 a crescut cu 27 de puncte procentuale, iar în 2005 a scăzut cu 13 puncte procentuale
și, respectiv, cu 26 puncte procentuale în cursul perioadei de anchetă. Pe parcursul perioadei luate în
considerare, volumul producției a rămas relativ constant, variind între 91 % și 106 % față de nivelul
din anul 2002. Cu toate acestea, pentru un producător care a încetat să producă SiMn în cursul
perioadei de anchetă, conform celor prezentate la considerentul 107, variațiile volumului de producție
în cursul perioadei luate în considerare au fost mai pronunțate, iar variațiile înregistrate în privința
ocupării forței de muncă reflectă această situație. În total, ocuparea forței de muncă în industria
comunitară a scăzut cu 44 % între 2002 și perioada de anchetă, mai precis, de la aproximativ 700 de
persoane până la aproximativ 400 de persoane. Această situație dovedește faptul că eficiența
industriei a crescut deoarece, în aceeași perioadă, volumul producției a scăzut cu numai 6 %.

2002

2003

2004

2005

PA

Ocuparea forței de muncă (persoane
angajate)

702

475

668

577

391

Indice (2002 = 100)

100

68

95

82

56
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(h) Productivitatea
(115) Productivitatea forței de muncă din industria comunitară, măsurată în produse (tone) per persoană

angajată, pe an, începând de la un nivel de 344 tone per angajat, a crescut în cursul perioadei luate în
considerare, cu excepția anului 2004, și s-a ridicat, în cursul perioadei de anchetă, la un nivel de 68 %
față de anul 2002. Aceasta reflectă faptul că ocuparea forței de muncă a scăzut cu 44 % în perioada
luată în considerare, în timp ce producția a scăzut cu numai 6 %. Creșterea productivității se
datorează, în parte, faptului că reducerile de personal au fost mai numeroase pentru acei producători
comunitari a căror productivitate fusese, inițial, relativ scăzută.

2002

2003

2004

2005

PA

Productivitate (tone per angajat)

344

463

383

384

578

Indice (2002 = 100)

100

135

111

111

168

(i) Salariile
(116) Salariul mediu, per angajat, a crescut cu 26 % între 2002 și 2003, a rămas la un nivel asemănător în

2004, iar în 2005 și în perioada de anchetă a crescut, din nou, ajungând la un nivel cu 77 % mai
ridicat decât cel din 2002. Creșterea costurilor salariilor medii se datorează, în parte, faptului că
reducerile de personal au fost mai numeroase pentru acei producători comunitari pentru care salariile
medii fuseseră, inițial, relativ scăzute.

Costul anual al forței de muncă per
angajat (EUR)
Indice (2002 = 100)

2002

2003

2004

2005

PA

17 602

22 102

21 636

22 459

31 092

100

126

123

128

177

(j) Factorii care influențează prețurile
(117) Prețurile unitare pentru vânzările industriei comunitare către clienți independenți au crescut, în total,

cu 14 % între 2002 și perioada de anchetă. În 2004, prețurile au fost excepțional de ridicate din
pricina cererii neobișnuit de mari și a ofertei scăzute la nivel mondial, după cum se menționează la
considerentul 89. Efectul acestei situații s-a resimțit, parțial, și în 2005, când prețurile au revenit la
niveluri mai normale dar, în cele din urmă, în cursul perioadei de anchetă, acestea au crescut cu 14 %
față de prețurile din 2002.

2002

2003

2004

2005

PA

Preț unitar pe piața comunitară
(EUR/tonă)

521

526

928

640

593

Indice (2002 = 100)

100

101

178

123

114

(k) Rentabilitatea și randamentul investițiilor
(118) În cursul perioadei luate în considerare, rentabilitatea vânzărilor industriei comunitare ale produsului

similar, exprimată în procente din vânzările nete, a crescut de la 0,8 % în 2002 la 3,1 % în 2003, în
2004 a crescut în mod excepțional până la 37,2 % din pricina situației descrise la considerentul 89, în
2005 a revenit la 7,0 % și a scăzut până la 2,5 % în cursul perioadei de anchetă. Rentabilitatea a
crescut, în consecință, cu 1,7 puncte procentuale între 2002 și perioada de anchetă.
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Rentabilitate vânzări CE către independenți (% vânzări nete)

ROI (profit în % din valoarea
contabilă netă a investițiilor)
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2002

2003

2004

2005

PA

0,8 %

3,1 %

37,2 %

7,0 %

2,5 %

100

385

4 668

884

313

3,6 %

11,0 %

410,2 %

24,4 %

10,4 %

100

303

11 252

668

284

(119) Randamentul investițiilor („ROI”), exprimat ca profit în procente din valoarea contabilă netă a

investițiilor, a urmat, în linii mari, evoluția rentabilității. Acesta a crescut de la un nivel de 3,6 %
în 2002 la 11 % în 2003, a crescut în mod excepțional la 410 % în 2004, în 2005 a revenit la 24 %
pentru ca, în cele din urmă, să atingă un nivel de 10,4 % în perioada de anchetă, crescând, astfel, cu
6,8 puncte procentuale în cursul perioadei luate în considerare.

(l) Fluxul de numerar și capacitatea de a mobiliza capital
(120) Fluxul de numerar net provenit din activitățile operaționale a fost de aproximativ zero în anul 2002.

Acesta a crescut până la aproximativ 9 milioane EUR în 2003, până la 83 de milioane EUR în 2004,
iar apoi a scăzut până la aproximativ 16 milioane EUR în 2005 și, respectiv, 17 milioane EUR în
perioada de anchetă. Nu au existat indicații potrivit cărora industria comunitară ar fi întâmpinat
dificultăți în privința mobilizării de capital.

2002

2003

2004

2005

PA

Fluxul de numerar (EUR)

132

9 551

83 701

16 445

17 092

Indice (2002 = 100)

100

7 214

63 220

12 421

12 910

(m) Investițiile
(121) Investițiile anuale ale industriei comunitare în producerea produsului similar au crescut de cinci ori

între 2002 și 2003, iar în 2004 au scăzut până la niveluri asemănătoare cu cele din anul 2002.
Investițiile au crescut din nou de aproximativ opt ori între 2004 și 2005, iar în cursul perioadei de
anchetă acestea au înregistrat o ușoară scădere. În total, investițiile au crescut cu aproximativ 900 %
între 2002 și perioada de anchetă. Investițiile industriei comunitare pot fi atribuite, în marea lor
majoritate, unui producător comunitar și s-a stabilit faptul că acestea nu erau menite să crească
capacitatea de producție, ci erau destinate întreținerii și reînnoirii echipamentului existent.

Investiții nete (mii EUR)
Indice (2002 = 100)

2002

2003

2004

2005

PA

1 528

8 376

2 351

17 365

15 333

100

548

154

1 136

1 003

(n) Amploarea marjei de dumping
(122) Date fiind volumul, cota de piață și prețul importurilor din țările vizate, impactul marjelor de

dumping actuale asupra industriei comunitare nu poate fi considerat neglijabil.
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(o) Redresarea în urma practicilor de dumping anterioare
(123) După cum se specifică la considerentul 88, evoluția înre-

gistrată în privința rentabilității indică în mod clar faptul
că eliminarea, în martie 2003, a măsurilor antidumping
care vizau SiMn nu a influențat în mod semnificativ
situația industriei comunitare în cursul perioadei
următoare.
6. Concluzii privind prejudiciul
(124) În contextul creșterii consumului, cota de piață a

industriei comunitare a scăzut în cursul perioadei luate
în considerare cu 2,3 puncte procentuale, până la un
nivel de 24,9 %. În același timp, producția a scăzut cu
6 %, iar rata de utilizare a capacității a scăzut, de
asemenea, cu 5 puncte procentuale. În plus, industria
comunitară a fost nevoită să efectueze reduceri de
personal. Pe de altă parte, anumiți indicatori de prejudiciu
precum rentabilitatea, fluxul de numerar, randamentul
investițiilor și prețul de vânzare, care au crescut cu
14 %, evidențiază o tendință pozitivă în cursul
perioadei luate în considerare. Cu toate acestea, o
analiză mai atentă a datelor arată că, având în vedere
natura acestui sector de afaceri, o marjă de profit de
2,5 % nu este considerată suficientă deoarece nu poate
garanta continuarea activității industriei, pe termen lung.
În ceea ce privește creșterea prețurilor, aceasta a fost
suficientă pentru a acoperi creșterea prețurilor materiei
prime, dar nu și pentru a crește marja de profit până
la un nivel durabil. Din acest motiv, în timp ce anumiți
indicatori manifestă tendințe pozitive, industria comunitară nu a putut beneficia deloc de pe urma creșterii
generale a consumului pe piața comunitară, fapt care
este demonstrat de scăderea cotei de piață și a producției
industriei comunitare, precum și de rentabilitatea scăzută
a acesteia.
un producător comunitar nu a fabricat
produsul similar în mod continuu pe parcursul
perioadei luate în considerare, încetând producția în
cursul anului 2003 și pentru o mare parte din perioada
de anchetă, după cum se menționează la considerentul
107, a fost examinat impactul acestei întreruperi. Rezultatele analizei efectuate au arătat faptul că, datorită
volumului relativ scăzut al producției asigurate de acest
producător, întreruperea activității acestuia a avut numai
un impact limitat asupra prejudiciului general și nu a
afectat în mod semnificativ indicatorii de prejudiciu.
Acest lucru este demonstrat de faptul că excluderea
acestui producător din analiză ar duce la o îmbunătățire
limitată a cifrelor privind performanța. Mai precis, rentabilitatea industriei comunitare ar fi departe de a fi satisfăcătoare, înregistrând un nivel de 3,2 % în cursul
perioadei de anchetare, în timp ce producția și utilizarea
capacității ar înregistra încă tendințe negative. În acest
sens, se concluzionează că prejudiciul suferit de
industria comunitară nu poate fi atribuit numai acestui
producător comunitar.
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E. CAUZALITATEA

1. Introducere
(127) În conformitate cu articolul 3 alineatele (6) și (7) din

regulamentul de bază, Comisia a analizat dacă importurile care fac obiectul unui dumping au cauzat industriei
comunitare un prejudiciu ce poate fi considerat
important. Au fost verificați și alți factori cunoscuți,
diferiți de importurile care fac obiectul unui dumping,
care ar mai putea prejudicia industria comunitară,
pentru a se evita ca eventualele prejudicii cauzate de
acești factori diferiți să fie atribuite importurilor care
fac obiectul unui dumping.

2. Efectul importurilor
dumping

care

fac

obiectul

unui

(128) Între 2002 și perioada de anchetă, volumul importurilor

produsului în cauză care fac obiectul unui dumping,
originare din Republica Populară Chineză și din
Kazahstan, a crescut cu 99 %, iar cota de piață a
acestora în cadrul Comunității a crescut cu aproximativ
4,6 puncte procentuale. Prețul mediu al importurilor
menționate anterior a crescut cu 22 % între 2002 și
perioada de anchetă, dar prețurile au fost, în general,
mai scăzute decât cele practicate de industria comunitară
în timpul perioadei luate în considerare. În cursul
aceleiași perioade, volumul importurilor produsului în
cauză care fac obiectul unui dumping, originare din
Ucraina, a crescut cu 36 %, iar cota lor de piață în
cadrul Comunității a crescut cu aproximativ 4,5 puncte
procentuale. Prețul mediu al importurilor menționate
anterior a crescut cu 8 % între 2002 și perioada de
anchetă, dar prețurile au fost, în general, la niveluri
apropiate de cele practicate de industria comunitară în
timpul perioadei luate în considerare.

(125) Deoarece

(126) Având în vedere cele menționate anterior, se conclu-

zionează că industria comunitară a suferit un prejudiciu
important în sensul articolului 3 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(129) După cum se menționează la considerentul 104 de mai

sus, subcotarea prețurilor importurilor din Republica
Populară Chineză și Kazahstan a fost de 4,5 %, în
general, pe baza unei medii ponderate, în timp ce importurile din Ucraina nu au produs nicio subcotare.

(130) Având în vedere subcotarea prețurilor industriei comu-

nitare de importurile din Republica Populară Chineză și
Kazahstan, se consideră că aceste importuri care fac
obiectul unui dumping au exercitat o presiune asupra
prețurilor, în sensul scăderii acestora, și au împiedicat
industria comunitară să crească propriile prețuri de
vânzare până la nivelul necesar în vederea realizării
unui profit durabil. Din acest motiv, există o legătură
de cauzalitate între importurile respective și prejudiciul
suferit de industria comunitară. Pe de altă parte, având
în vedere absența subcotării de către importurile din
Ucraina și faptul că marja de prejudiciu pentru Ucraina
este la nivelul de minimis (a se vedea considerentele 168 și
169), se consideră că nu există o legătură de cauzalitate
clară între importurile din Ucraina și prejudiciul suferit de
industria comunitară.
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3. Efectul altor factori
(a) Rezultatele la export ale industriei comunitare
(131) Conform tabelului de mai jos, volumul exporturilor a scăzut cu 40 % în decursul perioadei luate în

considerare. Prețul unitar al acestor exporturi a rămas relativ stabil, cu excepția prețurilor înregistrate
în cursul anului 2004.

2002

2003

2004

2005

PA

12 056

16 445

10 524

9 713

7 191

Indice (2002 = 100)

100

136

87

81

60

Prețul de vânzare la export
(EUR/tonă)

598

522

787

592

578

Indice (2002 = 100)

100

87

132

99

97

Volumul exporturilor (tone)

(132) Cu toate acestea, trebuie notat faptul că nivelul vânzărilor la export nu este semnificativ în contextul

vânzărilor totale ale industriei comunitare, exporturile reprezentând numai între 3 % și 7 % din
totalul vânzărilor pe parcursul perioadei luate în considerare. În acest sens, se consideră că nu este
posibil ca activitatea de export să fi contribuit în vreun fel la prejudiciul important suferit de industria
comunitară.
(b) Importurile din țări terțe

(133) Analiza importurilor din țări terțe se bazează pe date furnizate de Eurostat. Pentru anumite țări a fost

posibil să se compare aceste date cu informații verificate, furnizate de părți interesate, care au
confirmat fiabilitatea datelor Eurostat.
(134) Importurile totale din toate țările, cu excepția țărilor vizate, au scăzut în cursul perioadei luate în

considerare cu aproximativ 6 %, mai precis, au scăzut de la aproximativ 377 000 tone în anul 2002
la aproximativ 354 000 tone în cursul perioadei de anchetă. Cota de piață aferentă a scăzut de la
aproximativ 45 % până la aproximativ 39 %. Principalele surse de importuri din țări terțe sunt
Norvegia, India, Africa de Sud și Brazilia.

2002

2003

2004

2005

PA

376 919

437 205

393 857

364 250

353 802

100

116

104

97

94

Cota de piață a tuturor celorlalte țări
terțe

45,1 %

49,5 %

41,3 %

39,5 %

38,7 %

Preț pentru toate celelalte țări terțe
(EUR/tonă)

523

528

823

691

597

Indice (2002 = 100)

100

101

157

132

114

Volum din toate celelalte țări terțe
(tone)
Indice (2002 = 100)

Sursă: Eurostat.

(135) Importurile din Norvegia au scăzut cu aproximativ 11 %, iar cota de piață a acestor importuri a

scăzut cu 4,9 puncte procentuale (perioada de anchetă = 21,9 %), în cursul perioadei luate în
considerare. În general, pe parcursul perioadei luate în considerare, prețul mediu al importurilor
din Norvegia a depășit prețul practicat de industria comunitară. Este posibil ca prețul importurilor
de produse cu conținut scăzut de carbon din Norvegia să subcoteze, într-o oarecare măsură, prețurile
practicate de industria comunitară, dar, având în vedere faptul că acest tip de produse reprezintă
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numai o mică parte (aproximativ 5 %) din producția totală a industriei comunitare și dată fiind
absența subcotării generale și scăderea atât a volumului importurilor, cât și a cotei de piață, s-a
considerat că importurile din Norvegia nu au contribuit la prejudiciul important suferit de industria
comunitară.
Norvegia

2002

2003

2004

2005

PA

224 253

213 838

178 639

200 310

200 272

100

95

80

89

89

26,8 %

24,2 %

18,7 %

21,7 %

21,9 %

Prețul importurilor (EUR/tonă)

574

604

956

765

656

Indice (2002 = 100)

100

105

167

133

114

Volumul importurilor (tone)
Indice (2002 = 100)
Cota de piață a importurilor

Sursă: Eurostat.

(136) Importurile din India au crescut cu aproximativ 300 %, iar cota de piață a acestor importuri a crescut

cu 7,3 puncte procentuale (perioada de anchetă = 9,7 %), în cursul perioadei luate în considerare. În
același timp, prețul mediu al importurilor din India a fost cu puțin mai ridicat decât cele practicate de
industria comunitară (deci nu s-a produs subcotarea). Având în vedere absența subcotării de importurile din India, se consideră că nu există dovezi clare care să ateste faptul că importurile din India au
contribuit la prejudiciul suferit de industria comunitară.
India

2002

2003

2004

2005

PA

19 954

33 497

31 593

48 123

89 017

Indice (2002 = 100)

100

168

158

241

446

Cota de piață a importurilor

2,4 %

3,8 %

3,3 %

5,2 %

9,7 %

Prețul importurilor (EUR/tonă)

479

449

804

591

521

Indice (2002 = 100)

100

94

168

123

109

Volumul importurilor (tone)

Sursă: Eurostat.

(137) Importurile din Africa de Sud au scăzut cu aproximativ 38 %, iar cota de piață a acestor importuri a

scăzut cu 2,5 puncte procentuale (perioada de anchetă = 3,2 %), în cursul perioadei luate în considerare. Prețul mediu al importurilor din Africa de Sud a fost la un nivel mai scăzut decât cel al
prețurilor practicate de industria comunitară și similar prețurilor practicate de țările vizate. Din acest
motiv, se consideră că este posibil ca importurile din Africa de Sud să fi contribuit la prejudiciul
suferit de industria comunitară. Cu toate acestea, având în vedere scăderea generală semnificativă a
importurilor din Africa de Sud și cota de piață redusă a acestora, se consideră că nu există suficiente
motive să se întrerupă legătura de cauzalitate dintre prejudiciul important suferit de industria comunitară și importurile care fac obiectul unui dumping din Republica Populară Chineză și Kazahstan.
Africa de Sud

2002

2003

2004

2005

PA

47 808

81 330

58 753

52 640

29 531

Indice (2002 = 100)

100

170

123

110

62

Cota de piață a importurilor

5,7 %

9,2 %

6,2 %

5,7 %

3,2 %

Prețul importurilor (EUR/tonă)

417

429

660

611

501

Indice (2002 = 100)

100

103

158

147

120

Volumul importurilor (tone)

Sursă: Eurostat.
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(138) Importurile din alte țări terțe, inclusiv Brazilia, au scăzut cu aproximativ 59 %, iar cota de piață a

acestor importuri a scăzut cu aproximativ 6,4 puncte procentuale (perioada de anchetă = 3,8 %), în
cursul perioadei luate în considerare. În același timp, prețul mediu al importurilor din alte țări terțe a
fost cu puțin mai ridicat decât cel practicat de industria comunitară (deci nu s-a produs subcotarea).
Având în vedere absența subcotării de importurile respective, precum și tendința descrescătoare a
acestora, se consideră că aceste importuri nu au contribuit la prejudiciul important suferit de industria
comunitară.

Alte țări terțe (inclusiv Brazilia)

2002

2003

2004

2005

PA

84 904

108 539

124 872

63 178

34 982

100

128

147

74

41

10,2 %

12,3 %

13,1 %

6,9 %

3,8 %

Prețul importurilor (EUR/tonă)

460

476

713

598

528

Indice (2002 = 100)

100

104

155

130

115

Volumul importurilor (tone)
Indice (2002 = 100)
Cota de piață a importurilor

Sursă: Eurostat.

(c) Concurența din partea altor producători comunitari
(139) În conformitate cu cele indicate la considerentul 91 de mai sus, un producător comunitar nu a

cooperat la desfășurarea anchetei. Pe baza informațiilor obținute în cursul anchetei din partea producătorilor comunitari care au cooperat la aceasta, se estimează că volumul vânzărilor efectuate de acest
producător în Comunitate a fost de aproximativ 30 000 de tone pe parcursul perioadei luate în
considerare. În mod asemănător, cota de piață aferentă a rămas constantă, la un nivel de aproximativ
3 %, pe parcursul perioadei luate în considerare. Prin urmare, celălalt producător comunitar nu a
acumulat vreun volum de vânzări sau cotă de piață în detrimentul industriei comunitare. Nicio
informație cu privire la prețurile practicate de producătorul comunitar respectiv nu a fost disponibilă.

2002

2003

2004

2005

PA

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Indice (2002 = 100)

100

100

100

100

100

Cota de piață a celorlalți producători
comunitari

3,6 %

3,4 %

3,1 %

3,3 %

3,3 %

Indice (2002 = 100)

100

95

88

91

91

Volum vânzări CE pentru ceilalți
producători comunitari (tone)

Sursă: anchetă, plângere.

(140) Date fiind cele de mai sus și în absența unor informații contrare, se poate concluziona că celălalt

producător comunitar nu a contribuit la prejudiciul suferit de către industria comunitară.
(d) Costul producției (materii prime)
(141) Principalele elemente ale costului total al producției sunt materiile prime (între aproximativ 45 % și

55 %) și electricitatea (între aproximativ 20 % și 30 %). Manopera directă reprezintă aproximativ 5 %
din costuri. Costul producției industriei comunitare a crescut cu 12 % între 2002 și perioada de
anchetă.
2002

2003

2004

2005

PA

Costul de producție unitar (EUR/
tonă)

517

510

583

595

578

Indice (2002 = 100)

100

99

113

115

112
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(142) Unele părți interesate au pretins că prejudiciul suferit de

către industria comunitară a fost imputabil creșterii
costului producției. În ceea ce privește costul materiei
prime, deoarece aceasta este reprezentată, în mod
obișnuit, de produse care, în principiu, sunt comercializate pe piața internațională, se consideră că toți producătorii de SiMn au fost afectați de creșterea prețurilor,
aceștia fiind nevoiți, în mod normal, să crească linear
prețurile pe care le practicau la vânzare. Astfel, prejudiciul nu a fost provocat, în mod direct, de creșterea
generală a prețurilor materiei prime, ci de faptul că, din
pricina importurilor care fac obiectul unui dumping și
care subcotau prețurile practicate de industria comunitară, aceasta nu a putut să vândă la un preț care i-ar
fi permis să realizeze o marjă de profit suficientă. În ceea
ce privește costurile forței de muncă, după cum se
menționează la considerentul 115 de mai sus, datele
privind productivitatea arată că, în general, industria
comunitară a reușit să compenseze creșterea costurilor
prin intermediul creșterii eficienței și a productivității.
Unele părți implicate au invocat costurile implicate de
electricitate ca motiv principal al prejudiciului suferit de
industria comunitară. În acest sens, s-a stabilit faptul că
prețurile electricității pentru utilizatorii industriali din
țările în care își are sediul industria comunitară erau
conforme cu cele practicate pe alte piețe mari de la
nivel mondial și, în consecință, nu pot fi considerate
drept sursă a unui prejudiciu auto-provocat. Costurile
implicate de electricitate este posibil să fi avut un
anumit impact asupra performanței generale, dar acest
lucru numai pentru unul dintre producătorii comunitari
în cazul căruia s-au produs întreruperi de furnizare a
energiei electrice ca urmare a unor creșteri importante
ale prețului electricității și a unei altercații pe această
temă cu furnizorul de energie electrică. Se concluzionează că, în general, creșterile înregistrate de costul
producției nu au contribuit la prejudiciul suferit de
industria comunitară.

(e) Prejudiciul auto-provocat
(143) Deoarece investiția unuia dintre producătorii comunitari

a crescut considerabil între 2004 și 2005 (a se vedea
considerentul 121), s-a examinat posibilitatea ca prejudiciul să fi fost auto-provocat. Această investiție a avut
un impact direct asupra costului producției și, prin
urmare, asupra rentabilității industriei comunitare. Cu
toate acestea, analiza a demonstrat faptul că, din
pricina ponderii limitate deținute de această investiție în
cadrul costului total al producției, impactul avut asupra
rentabilității a fost unul marginal. Din acest motiv, se
concluzionează că este posibil ca investiția unuia dintre
producătorii comunitari să fi contribuit la prejudiciul
suferit de industria comunitară, dar nu într-o asemenea
măsură încât să întrerupă legătura de cauzalitate.

(f) Scăderea cantităților de silicomangan de pe piață din
pricina ciclului de producție a oțelului
(144) Unele părți au afirmat că scăderea cererii de oțel și

scăderea, în consecință, a cererii de SiMn care s-au mani-
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festat în cea de-a doua jumătate a anului 2004 și în
prima jumătate a anului 2005, ca urmare a creșterii
fără precedent a cererii, după cum se menționează la
considerentul 89, au contribuit la situația dificilă a
industriei comunitare. Cu toate acestea, ancheta a
demonstrat faptul că, de-a lungul întregii perioade luate
în considerare, consumul comunitar a crescut, în general,
cu 9 %. Având în vedere acest fapt, argumentul prezentat
este respins.

4. Concluzii privind legătura de cauzalitate
(145) Coincidența de timp între, pe de o parte, creșterea impor-

turilor care fac obiectul unui dumping din Republica
Populară Chineză și Kazahstan, creșterea cotelor de
piață și subcotarea constatată și, pe de altă parte, deteriorarea situației industriei comunitare, trimite la
concluzia că importurile care fac obiectul unui
dumping au provocat prejudiciul important suferit de
industria comunitară în sensul articolului 3 alineatul (6)
din regulamentul de bază.

(146) Au fost analizați și alți factori, dar s-a considerat că

aceștia nu reprezintă un motiv determinant al prejudiciului suferit. În ceea ce privește Ucraina, care reprezintă
23 % din cota de piață, deoarece nu s-a produs, în
general, nicio subcotare, se consideră că importurile din
această țară nu au contribuit la prejudiciul suferit de
industria comunitară. Este posibil ca importurile din
Africa de Sud să fi contribuit la prejudiciul suferit de
industria comunitară, dar, având în vedere cota de piață
redusă a acestora și volumele în scădere, se consideră că
această contribuție nu a fost suficientă pentru a întrerupe
legătura de cauzalitate stabilită cu importurile din
Republica Populară Chineză și Kazahstan. De asemenea,
din pricina volumului importurilor, a cifrelor care
evidențiază evoluțiile și a lipsei subcotării, nu există
dovezi care să ateste faptul că India sau alte țări terțe
(inclusiv Brazilia) ar fi contribuit la prejudiciul suferit de
industria comunitară. Este posibil ca investiția unuia
dintre producătorii comunitari să fi contribuit la prejudiciul suferit de industria comunitară; cu toate acestea,
datorită ponderii limitate a acestei investiții, această
contribuție nu a fost suficientă pentru a întrerupe
legătura de cauzalitate. În plus, niciun alt factor
cunoscut, precum rezultatele la export ale industriei
comunitare, concurența din partea celuilalt producător
comunitar, creșterea costului producției sau ciclul de
piață pentru oțel nu a contribuit la prejudiciul industriei
comunitare.

(147) Pe baza analizei de mai sus, care a separat și a făcut în

mod adecvat distincția dintre efectele tuturor factorilor
cunoscuți care au un efect asupra situației industriei
comunitare de la efectul prejudiciabil al importurilor
care fac obiectul unui dumping, se concluzionează că
importurile din Republica Populară Chineză și
Kazahstan au cauzat un prejudiciu important industriei
comunitare în sensul articolului 3 alineatul (6) din regulamentul de bază.
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F. INTERESUL COMUNITĂȚII
(148) Comisia a analizat dacă, în ciuda concluziilor privind

existența unui dumping, a prejudiciului și a unei
legături de cauzalitate, există motive determinante care
să ducă la concluzia că nu este în interesul Comunității
să adopte măsuri în acest caz particular. În acest sens și
în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din regulamentul de bază, Comisia a analizat impactul probabil al
măsurilor asupra tuturor părților implicate, precum și
consecințele probabile ale absenței unor astfel de măsuri.

1. Interesul industriei comunitare
(149) Având în vedere cele menționate anterior, se vor impune

măsuri asupra importurilor din Republica Populară
Chineză și Kazahstan. Se așteaptă ca impunerea acestor
măsuri să ducă la creșterea prețurilor pentru SiMn pentru
țările respective și să ofere industriei comunitare o oportunitate de a-și remedia situația prin intermediul practicării unor prețuri mai ridicate și, eventual, prin
creșterea volumului vânzărilor și a cotei de piață. În
absența măsurilor, se preconizează că importurile vor
continua să fie efectuate la prețuri scăzute din
Republica Populară Chineză și Kazahstan și că industria
comunitară nu ar avea oportunitatea de a-și remedia
situația.

(150) În ceea ce privește produsul cu conținut scăzut de

carbon, acesta reprezintă numai 5 % din producția
industriei comunitare și este importat, în principal, din
Norvegia, dar și din Republica Populară Chineză. Se
consideră că, în cazul în care vor fi impuse măsuri,
cantitățile care sunt furnizate în prezent de Republica
Populară Chineză ar putea fi înlocuite, într-o anumită
măsură, de importuri din Norvegia, în timp ce măsurile
ar oferi industriei comunitare ocazia de a crește producția
proprie, precum și vânzările produsului cu conținut
scăzut de carbon pentru a putea face față cererii.
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(153) Acești importatori și-au exprimat preocuparea, în cazul

în care vor fi impuse măsuri, cu privire la (i) impactul
negativ al acestora asupra situației ofertei în cadrul
Comunității, având în vedere faptul că în cadrul
acesteia capacitatea totală de producție a reprezentat
numai aproximativ o treime din consum și la (ii)
efectul advers al acestora asupra costului produsului în
cauză, care, fiind o materie primă esențială pentru
fabricarea oțelului, ar afecta întreaga producție comunitară de oțel.

(154) În ceea ce privește situația ofertei în cadrul Comunității,

este adevărat faptul că în prezent consumul este de aproximativ trei ori mai ridicat decât capacitatea comunitară
de producție și că industria comunitară a furnizat în
cursul perioadei de anchetă numai aproximativ 25 %
din cererea existentă la nivel comunitar. Cu toate
acestea, industria comunitară a funcționat în cursul
perioadei de anchetă la aproximativ 70 % din capacitate,
și între 70 % și 80 % din capacitate în cursul perioadei
luate în considerare. Din acest motiv, industria comunitară este, în prezent, în măsură să își sporească în
mod considerabil producția. De asemenea, având în
vedere cantitățile relativ limitate de importuri care vor
face obiectul măsurilor (după cum se menționează la
considerentele 149 și 150 de mai sus) și faptul că
eventuala reducere a importurilor din țările vizate ar
putea fi compensată de exporturile din alte țări, se
consideră că impunerea unor taxe nu ar avea niciun
impact sesizabil asupra aprovizionării importatorilor. De
asemenea, în afara aprovizionării de către producătorii
comunitari și de către țările care au făcut obiectul
anchetei, piața comunitară este, de asemenea, aprovizionată în proporție de aproximativ 40 % din consum,
prin importurile din alte țări, și anume Norvegia, India,
Africa de Sud și Brazilia. Aceste țări au furnizat în trecut
Comunității, în mod cumulativ, cantități mai semnificative.

(155) Se recunoaște faptul că, în cazul în care ar fi introduse

2. Interesele celorlalți producători comunitari
(151) În afara industriei comunitare, mai există un singur alt

producător în cadrul Comunității. Dat fiind faptul că
acest producător nu a cooperat la anchetă și, din acest
motiv, nu sunt disponibile date precise cu privire la activitatea acestuia, se estimează pe baza informațiilor
furnizate de producătorii comunitari că producția
acestuia reprezintă aproximativ 10-15 % din cea a
industriei comunitare. În cazul în care ar fi adoptate
măsuri antidumping, se poate preconiza pentru celălalt
producător comunitar o evoluție asemănătoare cu cea
estimată în considerentele 149 și 150 pentru industria
comunitară.

3. Interesul importatorilor independenți din Comunitate
(152) Doi importatori independenți ai produsului în cauză au

cooperat la anchetă prin completarea și transmiterea
unor chestionare.

măsuri, este posibil să existe unele întreruperi de activitate, pe termen scurt, datorate unor eventuale întârzieri
ca urmare a creșterii producției comunitare și eventualei
necesități a utilizatorilor de a găsi surse de aprovizionare
noi sau alternative.

(156) În privința importatorilor, chiar și în cazul în care

industria comunitară și-ar crește producția, vânzările și
cota de piață din cadrul Comunității, având în vedere
faptul că industria comunitară poate răspunde la numai
aproximativ 30 % din cererea de pe piață, precum și
tendința de creștere a consumului la nivel comunitar, ar
fi încă necesare activități de import substanțiale. Se recunoaște faptul că, în general, marja de profit a importatorilor este relativ scăzută și că orice întrerupere pe
termen scurt datorată căutării de către utilizatori a unor
surse de aprovizionare noi sau alternative ar putea afecta
în mod negativ marjele importatorilor. În acest sens, se
consideră că importatorii își pot păstra marjele prin intermediul transferării către utilizatori a costurilor crescute.
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4. Interesul utilizatorilor
(157) Zece utilizatori ai produsului în cauză din cadrul

industriei metalelor au cooperat la procedură prin
completarea și transmiterea unor chestionare sau a
unor observații. O propunere a fost primită din partea
Confederației Europene a Industriei Fierului și Oțelului
(EUROFER).

L 317/29

semnificative pe piață a importurilor de alte origini. De
asemenea, producătorii de oțel, care își desfășoară activitatea, în prezent, la niveluri de profit satisfăcătoare
(între 10 % și 40 %), vor avea, în orice caz, posibilitatea
de a transfera efectul creșterilor de preț al produsului în
cauză care pot apărea și care vor fi limitate, având în
vedere ponderea relativ minoră a SiMn în costul total al
producerii oțelului.

(161) Utilizatorii au pus la îndoială, de asemenea, eficiența
(158) Utilizatorii au exprimat preocupări similare cu cele

exprimate de importatori, după cum este menționat la
considerentul 153 de mai sus, cu privire la existența de
suficiente oferte de aprovizionare și la creșterea costurilor
pentru utilizatorii finali. Din motivele menționate la
considerentul 154, se consideră că impunerea măsurilor
nu ar avea un efect negativ semnificativ pe termen mediu
asupra situației ofertei în cadrul Comunității.

impunerii măsurilor, afirmând că impunerea și apoi
eliminarea măsurilor anterioare au avut un efect limitat
asupra rentabilității industriei comunitare. În acest sens,
cu toate că scopul impunerii măsurilor antidumping este
de a reinstaura condiții de piață echitabile în vederea
creării posibilității de redresare a industriei comunitare
care a suferit un prejudiciu important din pricina
dumpingului, faptul că această redresare nu s-a putut
produce în trecut nu ar trebui să constituie un motiv
de a nu lua în considerare oportunitatea impunerii
măsurilor antidumping, având în vedere că redresarea
este, în acest caz, garantată.

(159) Efectul direct al unei creșteri a prețului SiMn asupra

costurilor implicate de producerea oțelului ar fi limitat,
având în vedere faptul că SiMn reprezintă cel mult 1 %
din costul de producție a oțelului carbon și sub 1 % din
costul de producție a oțelului inoxidabil. Pe baza informațiilor furnizate de către asociația utilizatorilor industriali (EUROFER) cu privire la costul anual total aferent
utilizării SiMn de către aceștia, se estimează că efectul
avut chiar de o creștere semnificativă de 20 % a
prețului total al SiMn ar fi de a reduce cu numai aproximativ 0,2 % rentabilitatea producătorilor de oțel (care,
în prezent, realizează niveluri de profit între 10 % și
40 %). Având în vedere faptul că măsurile ar fi luate la
un nivel cu mult mai scăzut și ar afecta numai maximum
10 % din consumul comunitar (în cazul în care nu se va
efectua nicio înlocuire a importurilor care fac obiectul
măsurilor prin importuri de altă proveniență), efectul
unor eventuale măsuri asupra rentabilității industriei siderurgice ar fi foarte limitat.

(160) S-a afirmat că piața de comercializare a SiMn este piața

mondială și că cererea la nivel mondial este în creștere,
odată cu creșterea cererii de oțel. În cazul în care cererea
crește mai mult decât oferta, aceasta poate duce la o
creștere semnificativă a prețurilor, precum s-a întâmplat
în anul 2004. În cazul în care se produce o întrerupere
temporară a ofertei și a cererii la nivel comunitar, după
cum este menționat la considerentul 155, aceasta ar
putea duce la creșterea prețurilor pe termen scurt,
depășind nivelul taxei impuse. Cu toate acestea, având
în vedere faptul că piața de comercializare a SiMn este
piață mondială, se consideră că nivelul prețului în cadrul
Comunității este stabilit prin intermediul interacțiunii
dintre cerere și ofertă la nivel mondial și că prețurile
comunitare nu ar trebui să le depășească în mod semnificativ și pe parcursul unei perioade de timp îndelungate
pe cele stabilite la nivel mondial, din pricina prezenței

(162) Unii utilizatori au indicat faptul că, de aproximativ 10

ani, industria siderurgică a Comunității a suferit creșteri
ale costurilor datorate măsurilor antidumping care
fuseseră impuse pentru o gamă variată de materii prime
utilizate în exclusivitate în producerea oțelului. Aceștia au
indicat, de asemenea, faptul că în afara prezentei
proceduri există și alte proceduri începute privind
materiile prime utilizate în producerea oțelului. Utilizatorii respectivi au afirmat că efectul general obținut
în acest caz a fost de a plasa producția comunitară pe
o poziție dezavantajoasă la nivel internațional. În privința
măsurilor anterioare, trebuie notat faptul că, în prezent,
majoritatea acestor măsuri au expirat. În ceea ce privește
efectul cumulativ al măsurilor asupra unor materii prime,
trebuie reținut faptul că scopul măsurilor antidumping
este de a elimina impactul condițiilor de piață denaturate
rezultate în urma prezenței importurilor care fac obiectul
unui dumping. În acest sens, efectul măsurilor antidumping, chiar și în cazul în care acestea sunt impuse
în privința unor materii prime care afectează industria
respectivă, nu ar trebui să fie unul negativ. În orice
caz, impactul impunerii în această situație a unor
măsuri privind industria siderurgică ar fi neglijabil,
conform explicațiilor furnizate la considerentul 159 de
mai sus.

(163) În urma dezvăluirilor, EUROFER a reiterat afirmația

potrivit căreia impunerea unor măsuri nu ar fi în
interesul general al Comunității deoarece acestea ar
duce la creșterea costurilor pentru utilizatori și ar avea
un efect limitat de îmbunătățire a situației industriei
comunitare. Nu au fost furnizate noi informații pe
această temă și, din acest motiv, se confirmă raționamentul prezentat anterior (a se vedea considerentele
157-162) și, în acest sens, se consideră că orice impact
avut de impunerea unei taxe antidumping asupra situației
financiare a utilizatorilor ar fi, foarte probabil, un impact,
în general, neglijabil.
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5. Concluzie privind interesul comunitar
(164) În încheiere, se preconizează că impunerea de măsuri

privind importurile din Republica Populară Chineză și
Kazahstan – în pofida disponibilității pe piață a unor
cantități limitate și din ce în ce mai reduse de SiMn
provenite din alte țări (și anume: Africa de Sud și
Norvegia, în cazul SiMn cu conținut scăzut de carbon)
și de la furnizori care nu fac obiectul măsurilor, la prețuri
similare cu cele practicate de Republica Populară Chineză
și Kazahstan înaintea impunerii taxelor – va oferi
industriei comunitare și celuilalt producător comunitar
posibilitatea de a-și îmbunătăți situația prin intermediul
creșterii volumului vânzărilor, a prețurilor de vânzare și a
cotei de piață. Cu toate că este posibil să se producă
unele efecte negative sub forma creșterii costurilor
pentru utilizatori din cauza eventualei necesități de a
găsi surse de aprovizionare noi sau alternative, se
consideră că efectul general avut asupra utilizatorilor de
impunerea măsurilor privind Republica Populară Chineză
și Kazahstan ar fi unul neglijabil. Ținând seama de cele
menționate anterior, se concluzionează că, în cazul de
față, nu există un motiv absolut necesar care să
împiedice instituirea măsurilor și că aceasta ar fi
conformă interesului Comunității.

G. MĂSURILE DEFINITIVE
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(167) Majorarea de preț necesară a fost determinată prin

compararea, pe tip de produse, a prețului de import
mediu ponderat, utilizat pentru a calcula subcotarea, cu
prețul neprejudiciabil al produsului similar vândut de
către industria comunitară pe piața comunitară. Prețul
neprejudiciabil a fost obținut prin ajustarea prețului de
vânzare al industriei comunitare astfel încât să reflecte
marja de profit menționată anterior. Orice diferență
rezultată în urma acestei comparații a fost exprimată ca
procent din totalul valorii de import CIF. Având în
vedere faptul că niciunuia dintre producătorii-exportatori
chinezi care au cooperat la anchetă nu i-a fost acordat
statutul de societate care funcționează în condițiile unei
economii de piață sau dreptul la tratament individual, a
fost calculată o marjă de prejudiciu națională pentru
Republica Populară Chineză, utilizându-se în acest scop
prețuri furnizate de Comext.

(168) Comparația prețurilor menționată anterior a evidențiat

următoarele marje de prejudiciu:

Ucraina: toate societățile

1,6 %

OJSC Kazchrome

7,3 %

Republica Populară Chineză

8,2 %

Nivelul estimat de eliminare a prejudiciului
(165) Nivelul măsurilor antidumping ar trebui să fie suficient

pentru a elimina prejudiciul cauzat industriei comunitare
de importurile care fac obiectul unui dumping, fără a
depăși marjele de dumping constatate. Pentru a calcula
valoarea taxei necesare pentru a elimina efectele
dumpingului prejudiciabil, s-a considerat că măsurile ar
trebui să permită industriei comunitare să realizeze un
profit dinainte de impozitare egal cu cel pe care aceasta
ar putea să-l obțină în mod rezonabil în condiții normale
de concurență, respectiv în absența importurilor care fac
obiectul unui dumping.

(169) Luând în considerare cele menționate mai sus, se

consideră că, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4)
din regulamentul de bază, ar trebui să se instituie o taxă
antidumping definitivă în cazul importurilor de SiMn
originare din Kazahstan și Republica Populară Chineză,
la nivelul marjei celei mai scăzute de dumping și
prejudiciu, în conformitate cu norma care prevede cea
mai redusă taxă. Prin analogie cu articolul 9 alineatul
(3) din regulamentul de bază, având în vedere faptul că
marja de prejudiciu pentru Ucraina este sub nivelul de
minimis, ar trebui ca ancheta referitoare la această țară
să fie închisă.

(166) Industria comunitară a afirmat că o marjă de profit de

8 % din cifra de afaceri ar trebui considerată drept un
nivel adecvat care s-ar fi putut realiza în absența
dumpingului prejudiciabil. Această afirmație a fost
analizată și s-a constatat că marja de profit menționată
ar permite recuperarea investițiilor capitale pe o perioadă
relativ scurtă de timp. De asemenea, ancheta a arătat
faptul că industria comunitară însăși și-a depreciat, în
general, propriile investiții capitale de-a lungul unei
perioade de timp îndelungate. Având în vedere cele
menționate, se consideră că o marjă de profit de 5 %,
care este conformă cu marja care a fost utilizată în cadrul
anchetei care a dus la impunerea măsurilor antidumping
anterioare, reprezintă un nivel adecvat pe care se preconizează că industria comunitară îl poate realiza în
absența dumpingului prejudiciabil.

(170) Prin urmare, și din motivele deja prezentate la conside-

rentele 165-169, taxele antidumping ar trebui să fie
stabilite după cum urmează:

Țara

Societatea

Nivelul taxei

Kazahstan

Toate societățile

6,5 %

Republica
Populară
Chineză

Toate societățile

8,2 %
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H. ANGAJAMENTE
(171) În urma dezvăluirii unor fapte și a unor observații

esențiale pe baza cărora s-a intenționat să se
recomande impunerea unor taxe antidumping definitive,
producătorul-exportator din Kazahstan a oferit un angajament de preț, în conformitate cu articolul 8 alineatul
(1) din regulamentul de bază. Produsul în cauză a
demonstrat în cursul ultimilor ani o volatilitate considerabilă a prețului și, din acest motiv, nu este adecvat
pentru un angajament de preț fix. Pentru a soluționa
această problemă, producătorul-exportator respectiv s-a
oferit să indexeze prețul minim de import în raport cu
prețul materiei prime principale, și anume minereul de
mangan. Cu toate acestea, fluctuația prețului produsului
în cauză nu poate fi explicată prin fluctuația prețului
materiei prime principale și, din acest motiv, nu este
posibil să se indexeze prețurile minime de import în
raport cu prețul materiei prime. Ca alternativă, producătorul-exportator s-a oferit, de asemenea, să indexeze
prețul minim de import pe baza propriului său cost de
producție, astfel cum este înscris în evidențele sale
contabile auditate. Cu toate acestea, această abordare nu
poate fi acceptată deoarece evoluția costurilor nu
corespunde, în mod necesar, evoluției prețurilor. De
asemenea, un astfel de angajament nu este considerat
practic deoarece Comisiei i-ar fi extrem de greu să monitorizeze în mod constant evoluția costurilor. Pe baza
celor menționate anterior, s-a concluzionat că angajamentul oferit de exportatorul respectiv nu poate fi
acceptat,
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8111 00 11 10), originare din Republica Populară Chineză și
Kazahstan.

(2)
Nivelul taxei antidumping aplicabile prețului net franco
frontieră comunitară, înainte de vămuire, al produselor
prezentate la alineatul (1) și fabricate de societățile enumerate
mai jos este fixat după cum urmează:

Țara

Producătorul

Nivelul taxei

Kazahstan

Toate societățile

6,5 %

Republica
Populară Chineză

Toate societățile

8,2 %

(3)
Cu excepția cazului în care se prevede altfel, se aplică
dispozițiile în vigoare în materie de taxe vamale.

Articolul 2
Procedura privind importurile de silicomangan originare din
Ucraina se închide.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(1)
Se instituie o taxă antidumping definitivă la importurile
de silicomangan (inclusiv fero-silicomangan) înregistrate cu
codurile NC 7202 30 00 și ex 8111 00 11 (cod TARIC

Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 decembrie 2007.
Pentru Consiliu
Președintele
F. TEIXEIRA DOS SANTOS
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REGULAMENTUL (CE) NR. 1421/2007 AL COMISIEI
din 4 decembrie 2007
de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite
fructe și legume
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(2)

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din
21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a
regimului de import pentru fructe și legume (1), în special
articolul 4 alineatul (1),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a
rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din
Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către
Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe,
pentru produsele și termenele menționate în anexa
acestuia.

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele
forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute
în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în
tabelul din anexă.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la 5 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 decembrie 2007.
Pentru Comisie
Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 756/2007 (JO L 172, 30.6.2007, p. 41).
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ANEXĂ
la Regulamentul Comisiei din 4 decembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea
prețului de intrare pentru anumite fructe și legume
(EUR/100 kg)
(Cod NC)

Codul țărilor terțe

(1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

IL
MA
SY
TR
ZZ

114,0
63,5
68,2
97,5
85,8

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

196,3
52,5
80,2
109,7

0709 90 70

MA
TR
ZZ

57,9
82,6
70,3

0709 90 80

EG
ZZ

301,9
301,9

0805 10 20

AR
AU
SZ
TR
ZA
ZW
ZZ

28,9
15,0
38,2
50,7
40,1
17,7
31,8

0805 20 10

MA
ZZ

66,5
66,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

CN
HR
IL
TR
UY
ZZ

62,5
21,2
66,9
81,9
95,3
65,6

0805 50 10

EG
TR
ZA
ZZ

61,3
102,4
104,9
89,5

0808 10 80

AR
CA
CL
CN
MK
US
ZA
ZZ

87,7
87,3
86,0
78,9
31,5
83,6
95,7
78,7

0808 20 50

AR
CN
TR
ZZ

71,1
45,5
141,1
85,9

(1) Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul
„ZZ” reprezintă „alte origini”.
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REGULAMENTUL (CE) NR. 1422/2007 AL COMISIEI
din 4 decembrie 2007
de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului
în ceea ce privește pragurile de aplicare a acestora în materie de proceduri de atribuire a
contractelor de achiziții
(Text cu relevanță pentru SEE)

timp, obligațiile acordului. În acest sens, pragurile
prevăzute de respectivele directive pentru contractele de
achiziții publice și avute în vedere și de acord trebuie
modificate astfel încât să corespundă contravalorii în
euro, rotunjite până la mia inferioară, a pragurilor
stabilite prin acord

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2004/17/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare
a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în
sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (1),
în special articolul 69,

având în vedere Directiva 2004/18/CE a Parlamentului
European și a Consiliului privind coordonarea procedurilor de
atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri
și de servicii (2), în special articolul 78,

în urma consultării Comitetului consultativ pentru contracte de
achiziții publice,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 94/800/CE din 22 decembrie 1994 privind
încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la
domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în
cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda
Uruguay (1986-1994) (3), Consiliul a aprobat Acordul
privind achizițiile publice (denumit în continuare
„acordul”). Acordul trebuie aplicat în cazul fiecărui
contract de achiziții cu valoarea egală sau mai mare
decât sumele (denumite în continuare „praguri”) stabilite
în acord și exprimate în drepturi speciale de tragere.

(3)

Din motive de coerență, este necesară, de asemenea,
modificarea pragurilor din Directivele 2004/17/CE și
2004/18/CE care nu sunt menționate în acord.

(4)

Prin urmare, Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE
trebuie modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Directiva 2004/17/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a) la litera (a), valoarea de „422 000 EUR” se înlocuiește cu
„412 000 EUR”;

(b) la litera (b), valoarea de „5 278 000 EUR” se înlocuiește
cu „5 150 000 EUR”.

2. Articolul 61 se modifică după cum urmează:
(2)

Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE au ca obiect,
printre altele, să permită entităților contractante și autorităților contractante care le aplică să respecte, în același

(1) JO L 134, 30.4.2004, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin
Directiva 2006/97/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 107).
(2) JO L 134, 30.4.2004, p. 114. Directivă modificată ultima dată prin
Directiva 2006/97/CE.
(3) JO L 336, 23.12.1994, p. 1.

(a) la alineatul (1), valoarea de „422 000 EUR” se înlocuiește
cu „412 000 EUR”;

(b) la alineatul (2), valoarea de „422 000 EUR” se înlocuiește
cu „412 000 EUR”.
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Articolul 2
Directiva 2004/18/CE se modifică după cum urmează:
1. Articolul 7 se modifică după cum urmează:
(a) la litera (a), valoarea de „137 000 EUR” se înlocuiește cu
„133 000 EUR”;
(b) la litera (b), valoarea de „211 000 EUR” se înlocuiește cu
„206 000 EUR”;
(c) la litera (c), valoarea de „5 278 000 EUR” se înlocuiește
cu „5 150 000 EUR”.
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3. La articolul 56, valoarea de „5 278 000 EUR” se înlocuiește
cu „5 150 000 EUR”.

4. La articolul 63 alineatul (1) primul paragraf, valoarea de
„5 278 000 EUR” se înlocuiește cu „5 150 000 EUR”.

5. La articolul 67, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a) la litera (a), valoarea de „137 000 EUR” se înlocuiește cu
„133 000 EUR”;

(b) la litera (b), valoarea de „211 000 EUR” se înlocuiește cu
„206 000 EUR”;

2. Articolul 8 primul paragraf se modifică după cum urmează:
(a) la litera (a), valoarea de „5 278 000 EUR” se înlocuiește
cu „5 150 000 EUR”;
(b) la litera (b), valoarea de „211 000 EUR” se înlocuiește cu
„206 000 EUR”.

(c) la litera (c), valoarea de „211 000 EUR” se înlocuiește cu
„206 000 EUR”.

Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 decembrie 2007.
Pentru Comisie
Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei
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REGULAMENTUL (CE) NR. 1423/2007 AL COMISIEI
din 4 decembrie 2007
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a
regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului
din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor
în sectorul cerealelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),
precum și articolele corespunzătoare ale altor regulamente
privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor
agricole,

(2)

„(1)
Sub rezerva articolului 24, un stat membru poate
permite ca licența sau certificatul să fie:

(a) depus la organismul emitent sau la autoritatea responsabilă pentru plata restituirii;

(b) păstrat în baza de date a organismului emitent sau a
autorității responsabile pentru plata restituirii.”;

întrucât:

(1)

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al
Comisiei (2) prevede posibilitatea eliberării de licențe și
certificate electronice de import și export.

Experiența a arătat că, pentru a mări eficiența operațiunilor de import și export, dispozițiile articolului 25
pot fi îmbunătățite pentru a preciza faptul că licențele
și certificatele pot fi păstrate și administrate sub formă
electronică de către autoritatea competentă din statul
membru, în loc să fie eliberate importatorului sau exportatorului, și, pe de altă parte, atunci când datele privind
exporturile au fost introduse și transmise pe cale electronică autorității emitente, înscrisele pe licență sau certificatul electronic de export și andosarea se pot efectua, de
asemenea, pe cale electronică.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 ar trebui
modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul tuturor comitetelor de gestionare
vizate,

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)
Statul membru desemnează autoritatea care urmează
să facă înscrisul pe certificat și să andoseze certificatul.

Cu toate acestea, atribuirea, validarea și andosarea licenței
sau a certificatului se consideră a fi fost efectuate în cazul în
care:

(a) s-a elaborat pe calculator documentul care detaliază
cantitățile exportate, acest document trebuie anexat
licenței sau certificatului și clasat împreună cu acesta;

(b) cantitățile exportate au fost introduse într-o bază de date
electronică oficială a statului membru vizat și există o
legătură între această informație și certificatul electronic.
Statele membre pot decide să arhiveze această
informație utilizând versiunile tipărite ale documentelor
electronice.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Data înscrisului trebuie considerată a fi data acceptării declarației menționate la articolul 24 alineatul (1).”

Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 se modifică
după cum urmează:
(1) JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 735/2007 (JO L 169, 29.6.2007, p. 6).
(2) JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 decembrie 2007.
Pentru Comisie
Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei
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REGULAMENTUL (CE) NR. 1424/2007 AL COMISIEI
din 4 decembrie 2007
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2304/2002 al Comisiei de punere în aplicare a Deciziei
2001/822/CE a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea
Europeană și de alocare a sumelor orientative în cadrul celui de al 10-lea Fond European de
Dezvoltare
membre ale acesteia, care a fost semnat la Cotonou la
23 iunie 2000 (5) (Acordul de parteneriat ACP-CE).

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
(2)

Luând în considerare nevoile, capacitățile și constrângerile
specifice țărilor și teritoriilor de peste mări (denumite în
continuare „TTPM”), al 10-lea FED de asistență financiară
pentru TTPM ar trebui oferit ca sprijin bugetar cu
condiția ca managementul cheltuielilor publice de către
TTPM să fie suficient de transparent, fiabil și eficient. În
plus, procedurile de achiziții publice ale TTPM trebuie să
respecte standardele de transparență și deschidere din
Regulamentul financiar al celui de-al 10-lea FED. Pe
baza experienței acumulate în cadrul celui de-al 9-lea
FED, asistența financiară a celui de-al 10-lea FED ar
trebui să fie folosită ca sprijin pentru proiecte și
programe doar în situații excepționale, respectiv atunci
când condițiile pentru sprijin bugetar nu sunt îndeplinite.

(3)

Ca o condiție a adoptării acestora, ar trebui să se verifice
dacă documentele unice de programare (DOCUP) conțin
toate elementele necesare Comisiei pentru a lua decizia
de finanțare menționată la articolul 20 alineatul (4) din
Decizia de asociere peste mări.

(4)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din anexa II
Aa la Decizia de asociere peste mări, DOCUP ar trebui,
unde este cazul, să acorde o atenție specială acțiunilor
care vizează consolidarea guvernării și a capacităților
instituționale ale TTPM beneficiare și, dacă este relevant,
calendarului posibil al acțiunilor prevăzute, inclusiv în
domeniile financiar, fiscal și judiciar.

(5)

Ar trebui stabilite dispoziții în vederea programării
alocării în cadrul celui de-al 10-lea FED pentru sprijinirea
cooperării și a integrării regionale și pentru a îmbunătăți
rezistența TTPM de a face față provocărilor pe care le
întâmpină ca microeconomii de mici insule, de
exemplu, prin inițiative regionale de pregătire pentru
catastrofe și atenuare a efectelor acestora. În această
privință, ar trebui asigurată coordonarea în special între
sprijinul pentru cooperarea regională și integrarea și
sprijinul la nivel teritorial. De asemenea, trebuie
acordată o atenție specială cooperării între TTPM, țările
ACP și, în coordonare cu alte instrumente financiare
comunitare, regiunilor ultraperiferice menționate la
articolul 299 alineatul (2) din tratat.

având în vedere Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27
noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de
peste mări la Comunitatea Europeană („Decizia de asociere
peste mări”) (1), în special articolul 23,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2304/2002 al Comisiei
din 20 decembrie 2002 de punere în aplicare a Deciziei
2001/822/CE a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor
de mări la Comunitatea Europeană („Decizia de asociere peste
mări”) (2),

având în vedere Acordul intern între reprezentanții guvernelor
statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea
ajutoarelor comunitare în contextul cadrului financiar
multianual pentru perioada 2008-2013, în conformitate cu
Acordul de parteneriat ACP-CE și alocarea asistenței financiare
pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică dispozițiile părții a patra din Tratatul CE (3) (denumit în continuare
„Acordul intern privind înființarea celui de-al 10-lea FED”),

având în vedere Regulamentul financiar aplicabil celui de-al
10-lea FED (4),

întrucât:

(1)

Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 2304/2002 adoptat
în temeiul articolului 23 din Decizia de asociere peste
mări ar trebui armonizate cu modificările acestei decizii
în lumina celui de-al 10-lea Fond European de Dezvoltare
nou-instituit (denumit în continuare „al 10-lea FED”).
Acestea ar trebui armonizate, de asemenea, cu modificarea articolelor corespunzătoare din anexa IV la
Acordul de parteneriat dintre, pe de o parte, membrii
grupului de state din Africa, zona Caraibelor și Pacific
și, pe de altă parte, Comunitatea Europeană și statele

(1) JO L 314, 30.11.2001, p. 1. Decizie modificată prin Decizia
2007/249/CE (JO L 109, 26.4.2007, p. 33).
(2) JO L 348, 21.12.2002, p. 82.
(3) JO L 247, 9.9.2006, p. 32.
(4) Nepublicat – COM(2007) 410 final, 16.7.2007.

(5) JO L 317, 15.12.2000, p. 3. Acord modificat ultima dată prin
Decizia nr. 1/2006 a Consiliului de miniștri ACP-CE (JO L 247,
9.9.2006, p. 22).
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(6)

Sumele orientative alocate TTPM beneficiare în cadrul
celui de-al 10-lea FED trebuie determinate în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din anexa II Aa la
Decizia de asociere peste mări.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament au făcut
obiectul unei consultări cu TTPM.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului FED-TTPM instituit
prin articolul 24 din Decizia de asociere peste mări,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 2304/2002 se modifică după cum
urmează:

1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 1
Obiect
Prezentul regulament stabilește procedurile referitoare la
programarea, aplicarea și controlul asistenței financiare
comunitare acordate țărilor și teritoriilor de peste mări
(TTPM) și gestionate de Comisie în cadrul celui de-al
10-lea Fond European de Dezvoltare (FED), în conformitate
cu dispozițiile deciziei de asociere peste mări și a regulamentului financiar aplicabil celui de-al 10-lea FED.”

2. Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 3
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Fiecare proiect de DOCUP se adaptează la nevoile și
situațiile specifice din fiecare TTPM. Proiectul identifică indicatorii orientați spre obținerea rezultatelor care trebuie
monitorizați și consolidează aproprierea pe plan local a
programelor de cooperare.
(2)
Proiectul de DOCUP face obiectul unui schimb de
opinii între TTPM, statul membru respectiv și Comisie,
reprezentată de delegația în cauză, după caz.
DOCUP oferă toate informațiile necesare, inclusiv rezultatele eventualelor studii de fezabilitate întreprinse, astfel
încât analizarea de către Comisie a proiectului de DOCUP
să fie cât mai eficientă posibil.
(3)
Alocarea finanțării în cadrul celui de-al 10-lea FED se
oferă, în principiu, ca sprijin bugetar, cu excepția cazurilor
excepționale și temeinic justificate.
Atunci când condițiile pentru sprijin bugetar nu sunt îndeplinite, DOCUP ia măsuri pentru crearea condițiilor pentru
sprijin bugetar.
Eventualele divergențe dintre propria analiză a TTPM și cea
a Comunității se consemnează.”
4. Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 5
Evaluarea TTPM de către Comisie
Comisia evaluează proiectul de DOCUP pentru a stabili
dacă acesta cuprinde toate elementele necesare și dacă
este compatibil cu obiectivele deciziei de asociere peste
mări, ale prezentului regulament și ale politicilor comunitare relevante.

Programarea teritorială
Operațiunile finanțate prin ajutoare nerambursabile în
cadrul celui de-al 10-lea FED din decizia de asociere peste
mări se programează cât mai repede posibil după intrarea
în vigoare a acordului intern de înființare a celui de-al
10-lea FED, prin adoptarea unui DOCUP, pe baza
modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament.”

3. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 4
Elaborarea DOCUP
(1)
Autoritățile competente din TTPM elaborează un
proiect de DOCUP în urma consultării cu cel mai mare
număr posibil de participanți la procesul de dezvoltare,
bazându-se pe experiența dobândită și cele mai bune
practici.

Comisia evaluează, de asemenea, proiectul de DOCUP
pentru a stabili dacă acesta cuprinde toate elementele
necesare Comisiei pentru a lua decizia de finanțare
menționată la articolul 20 alineatul (4) din Decizia de
asociere peste mări.
Comisia informează Banca Europeană de Investiții cu
privire la proiectul primit.
Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (3), Comisia
decide dacă asistența financiară din cel de-al 10-lea FED
urmează să fie acordată sub formă de sprijin bugetar, sub
rezerva unei evaluări preliminare a transparenței, a fiabilității și a eficienței gestionării cheltuielilor publice,
precum și a deschiderii și transparenței procedurilor de
achiziții publice, în conformitate cu standardele stabilite
de Regulamentul financiar aplicabil celui de-al 10-lea FED,
sau sub formă de sprijin pentru programe sau proiecte.”
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5. Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6
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prevăzut la articolul menționat trebuie să prezinte o solicitare completă înscrisă pe formularele puse la dispoziție de
Comisie și să furnizeze toate informațiile necesare evaluării
cererii.

Programe regionale
(1)
Articolele 3-5 se aplică mutatis mutandis sprijinului
financiar pentru cooperare și integrare regională prevăzut
la articolul 3 alineatul (2) din anexa II Aa la Decizia de
asociere peste mări.

Atunci când evaluează propunerile, Comisia ia în considerare în special impactul previzibil asupra integrării
TTPM beneficiar în regiunea din care face parte.

Solicitarea se transmite Comisiei până cel mai târziu la
sfârșitul anului care urmează după anul pentru care se
solicită sprijin suplimentar.

Comisia informează TTPM în cel mai scurt timp posibil cu
privire la decizia sa.”

7. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:
Se asigură, în măsura posibilului, coordonarea cu
programele la nivel teritorial și cu acțiunile la care
participă țările ACP și/sau regiunile ultraperiferice
menționate la articolul 299 alineatul (2) din tratat. Acest
lucru poate presupune identificarea priorităților sau a
resurselor specifice în scopul consolidării cooperării cu
țările ACP și/sau cu regiunile ultraperiferice, precum și a
modalităților de identificare și coordonare a alegerii
acțiunilor de interes comun.

Angajarea cheltuielilor trebuie să fie precedată de o decizie
de finanțare a Comisiei privind sprijinul pentru proiecte și
programe.

(2)
În scopul de a atinge o dimensiune adecvată și de a
crește eficiența, fondurile regionale și teritoriale pot fi
combinate pentru finanțarea programelor regionale cu o
componentă teritorială distinctă.

(3)
Articolele 8 și 16-30 se aplică programelor regionale
mutatis mutandis.”

„Articolul 8
Angajamente
(1)
Cheltuielile de asistență financiară pentru TTPM sunt
angajate de Comisie în conformitate cu Regulamentul
financiar aplicabil celui de-al 10-lea FED.

(2)
Pentru ceea ce relevă de domeniul de aplicare al
DOCUP, angajarea cheltuielilor trebuie să facă obiectul
unei decizii prealabile de finanțare a Comisiei, care să reglementeze în principiu sprijinul bugetar, mai puțin în cazurile
excepționale și temeinic justificate.

(3)
În afara domeniului de aplicare al DOCUP, cheltuielile aferente rezervei B nealocate și constituite în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din anexa II Aa la decizia
de asociere a țărilor și teritoriilor sunt angajate de Comisie
și puse în aplicare în conformitate cu Regulamentul
financiar aplicabil celui de-al 10-lea FED.”

8. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:
6. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 9
„Articolul 7

Agenții de plată

Utilizarea rezervei

Instituțiile financiare din TTPM la care Comisia deschide
conturi în conformitate cu Regulamentul financiar
aplicabil celui de-al 10-lea FED, în scopul punerii în
aplicare a cooperării cu TTPM, exercită funcțiile unor
«agenții de plată».

(1)
Comisia alocă resurse din rezerva B în scopurile
menționate la articolul 3 alineatul (4) litera (b) din anexa
II Aa la Decizia de asociere peste mări pe baza evaluării
intermediare prevăzute la articolul 22 din prezentul regulament. Comisia ajustează în mod corespunzător sumele
orientative deja alocate și informează TTPM și statele
membre cu privire la decizia sa privind noile alocări.

(2)
În scopul angajării resurselor prevăzute la articolul
28 și în anexa II D la Decizia de asociere peste mări,
orice TTPM care se consideră eligibil pentru sprijinul

Pentru fondurile depuse la agențiile de plată din Uniune se
plătesc dobânzi.

Agențiile de plată nu sunt remunerate pentru serviciile lor,
iar pentru fondurile depuse nu se plătesc dobânzi.”
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9. Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10
Reglementări generale privind contractele
(1)
Procedurile privind atribuirea contractelor trebuie să
fie indicate în acordurile de finanțare.

(2)
În cazul în care asistența financiară este acordată sub
formă de sprijin bugetar, se aplică procedurile de achiziții
publice din TTPM în cauză.

(3)
În toate celelalte situații, atribuirea contractului se
face în conformitate cu dispozițiile Regulamentul financiar
aplicabil celui de-al 10-lea FED.”

10. Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13
Delegații
(1)
În cazul în care Comisia este reprezentată de o
delegație aflată sub autoritatea unui șef de delegație,
aceasta informează TTPM în cauză în mod corespunzător.
În acest caz, se aplică prevederile Regulamentul financiar
aplicabil celui de-al 10-lea FED privind autorizarea ordonatorilor de credite și a contabililor prin subdelegare.

(2)
Șeful delegației este principalul contact al diferitelor
părți interesate de cooperarea TTPM în cauză. Acesta
cooperează și lucrează îndeaproape cu ordonatorul teritorial
de credite.
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desemnează unul sau mai mulți ordonatori teritoriali de
credite adjuncți pentru a-l înlocui când acesta este
incapabil să își îndeplinească sarcinile și informează
Comisia în legătură cu această desemnare. Atunci când
sunt îndeplinite condițiile privind capacitatea instituțională
și buna gestiune financiară, ordonatorul teritorial de credite
poate delega responsabilitățile sale de punere în aplicare a
programelor și proiectelor în cauză organismului
responsabil din cadrul administrației TTPM. Acesta
informează Comisia cu privire la orice asemenea delegare.

Atunci când Comisia ia cunoștință de probleme ivite în
desfășurarea procedurilor referitoare la gestionarea
resurselor FED, aceasta stabilește, împreună cu ordonatorul
teritorial de credite, toate contactele necesare pentru remedierea situației și ia orice măsuri necesare.

Ordonatorul teritorial de credite își asumă responsabilitatea
financiară numai în ceea ce privește sarcinile executive care
i-au fost încredințate.

Atunci când resursele FED sunt gestionate descentralizat și
fac obiectul unor competențe suplimentare care ar putea fi
acordate de către Comisie, ordonatorul teritorial de credite:

(a) este responsabil de coordonarea, programarea, monitorizarea periodică și evaluarea anuală, intermediară și
finală a punerii în aplicare a cooperării și, dacă este
cazul, a coordonării finanțatorilor;

(b) este responsabil de elaborarea, prezentarea și evaluarea
proiectelor și a programelor, în strânsă cooperare cu
Comisia;

(3)
Șeful de delegație are instrucțiunile necesare și
competența delegată de a facilita și a accelera toate operațiunile din prezentul regulament.

(c) pregătește dosarele de licitație și, dacă este cazul, documentele pentru cererile de ofertă;

(4)
Șeful de delegație informează periodic autoritățile din
TTPM cu privire la activitățile comunitare care pot avea o
legătură directă cu cooperarea între Comunitate și TTPM în
cauză.”

(d) depune la Comisie, spre aprobare, dosare de licitație și,
dacă este cazul, documentele pentru cererile de ofertă
înainte de lansarea invitațiilor la licitație și, dacă este
cazul, a cererilor de ofertă;

11. Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

(e) în strânsă colaborare cu Comisia, lansează invitații la
licitație și, dacă este cazul, cereri de ofertă;

„Articolul 14
Ordonatorul teritorial de credite
(1)
Administrația publică din fiecare TTPM desemnează
un ordonator teritorial de credite care să o reprezinte în
toate operațiunile finanțate din resursele FED gestionate de
Comisie și de bancă. Ordonatorul teritorial de credite

(f) primește oferte și, dacă este cazul, propuneri și trimite
Comisiei copii ale ofertelor; prezidează deschiderea
ofertelor și decide în privința rezultatelor procesului
de examinare a acestora în perioada de validitate a
ofertelor, ținând cont de termenul necesar pentru
aprobarea contractelor;
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(g) invită Comisia să deschidă ofertele și, dacă este cazul,
propunerile și notifică Comisia în privința rezultatelor
examinării ofertelor și a propunerilor pentru aprobarea
propunerilor de atribuire a contractelor și a subvențiilor;

(h) depune la Comisie, spre aprobare, estimări de contracte
și programe și orice acte adiționale acestora;

(i) semnează contractele și actele adiționale acestora
aprobate de Comisie;

5.12.2007

(h) aprobarea finală, cu condiția prezenței Comisiei la
aprobarea provizorie, a semnării de către aceasta a
procesului-verbal corespunzător și, după caz, a
prezenței la aprobarea finală, în special dacă rezervele
consemnate la aprobarea provizorie necesită modificări
suplimentare majore; și

(i) angajarea de consultanți și de alți experți în asistență
tehnică.

(3)
Ordonatorul teritorial de credite are, de asemenea,
următoarele sarcini:

(j) verifică și aprobă cheltuielile în limita fondurilor care îi
sunt alocate; și

(k) pe durata executării operațiunilor, ia orice măsuri de
adaptare necesare pentru a asigura, din punct de
vedere economic și tehnic, derularea corespunzătoare
a proiectelor sau a programelor aprobate.

(2)
Ordonatorul teritorial de credite, pe perioada
derulării operațiunilor și sub rezerva obligației de a
informa Comisia, decide în ceea ce privește:

(a) ajustările și modificările tehnice de detaliu ale
programelor și ale proiectelor, în măsura în care
acestea nu afectează soluția tehnică adoptată și rămân
în limita marjei de ajustare prevăzută în acordul de
finanțare;

(b) schimbările de amplasament în cazul programelor sau
al proiectelor cu unități multiple, în cazul în care sunt
justificate din motive tehnice, economice sau sociale;

(c) aplicarea sau scutirea de penalități de întârziere;

(d) documente de descărcare de garanții;

(e) achiziția de bunuri pe piața locală, indiferent de
originea lor;

(f) utilizarea de echipamente și mașini care nu provin din
TTPM, statele membre sau țările ACP cu condiția ca
TTPM, statele membre sau țările ACP să nu producă
echipamente și mașini comparabile;

(g) subcontractarea;

(a) elaborează și prezintă Comisiei raportul anual de
punere în aplicare, după obținerea aprobării comitetului
de monitorizare;

(b) efectuează evaluarea
articolul 22;

intermediară

menționată

la

(c) se asigură că organismele care participă la gestionarea și
punerea în aplicare a programelor FED utilizează fie un
sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă
corespunzătoare pentru toate tranzacțiile aferente asistenței; și

(d) adoptă măsurile necesare aplicării articolelor 16, 19, 24
și 30.

(4)
În fiecare an, cu ocazia prezentării raportului anual
de execuție menționat la articolul 21, Comisia și ordonatorul teritorial de credite evaluează principalele rezultate
ale anului precedent.

După această evaluare, Comisia poate adresa observații
ordonatorului teritorial de credite. Acesta informează
Comisia cu privire la măsurile luate ca urmare a acestor
observații. Dacă, în cazuri bine întemeiate, Comisia
consideră că măsurile luate sunt necorespunzătoare, poate
adresa către TTPM și ordonatorul teritorial de credite recomandări pentru adaptări în scopul îmbunătățirii eficienței
modalităților de monitorizare și gestionare, cu precizarea
motivelor care stau la baza recomandărilor.

După ce primește aceste recomandări, ordonatorul teritorial
de credite trebuie să justifice măsurile luate în scopul îmbunătățirii modalităților de monitorizare și gestionare sau să
explice motivele neadoptării unor asemenea măsuri.”
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12. Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 22
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Această adaptare are loc în mod normal cu ocazia evaluării
intermediare menționate la articolul 22 sau, în cazul unor
nereguli, în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu
procedura stabilită la articolul 24 din Decizia de asociere
peste mări.”

Evaluare intermediară
(1)
Evaluarea intermediară are în vedere rezultatele
inițiale ale DOCUP, relevanța acestora și gradul de
realizare a obiectivelor.

Evaluarea are în vedere, de asemenea, utilizarea resurselor
financiare și derularea monitorizării și a punerii în aplicare.

(2)
Evaluarea intermediară se efectuează sub răspunderea
Comisiei, în cooperare cu ordonatorul teritorial de credite și
statul membru în cauză.

Evaluarea intermediară se efectuează, în general, pe o
perioadă cuprinsă între 30 și 42 de luni după intrarea în
vigoare a Acordului intern de înființare al celui de-al 10-lea
FED.

DOCUP poate stabili un termen limită diferit, în special în
ceea ce privește indicatorii adoptați în cazul unui sprijin
bugetar.

Evaluarea intermediară se efectuează de către un evaluator
independent, se prezintă Comitetului de monitorizare și
apoi se transmite Comisiei.

(3)
Comisia evaluează relevanța și calitatea examinării,
pe baza criteriilor stabilite în DOCUP, inclusiv cu privire
la alocarea financiară din FED.”

13. Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 27
Adaptarea contribuțiilor din FED
Pe baza rezultatelor monitorizării, auditului și evaluărilor și
având în vedere observațiile Comitetului de monitorizare,
Comisia poate adapta sumele și condițiile stabilite în forma
inițială a DOCUP, din proprie inițiativă sau la propunerea
TTPM în cauză, în funcție de necesitățile și rezultatele TTPM
respectiv și având în vedere cu atenție ultimele date
statistice disponibile pentru TTPM respectiv.

14. Articolul 29 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 29
Recuperări și rambursări
(1)
Orice rambursare datorată Comisiei se efectuează
până la data stabilită în ordinul de recuperare emis în
conformitate cu Regulamentul financiar aplicabil celui
de-al 10-lea FED. Această dată a scadenței este ultima zi
a celei de a doua luni care urmează emiterii ordinului.

(2)
Orice întârziere în efectuarea rambursării atrage după
sine penalități de întârziere, care se calculează de la data
expirării termenului menționat la alineatul (1) până la data
plății efective. Nivelul acestor penalități este cu un procent
și jumătate mai mare decât rata aplicată de Banca Centrală
Europeană principalelor sale operațiuni de refinanțare în
prima zi lucrătoare a lunii în care cade data scadenței.

(3)
Ordonatorul teritorial de credite ține evidența
sumelor de recuperat din plățile pentru ajutor comunitar
deja efectuate și se asigură că sumele sunt restituite fără
întârzieri nejustificate.

Beneficiarul rambursează toate sumele de recuperat,
împreună cu penalitățile de întârziere, prin deducerea
sumelor în cauză din următoarele sale declarații de cheltuieli și cereri de plată adresate Comisiei sau, dacă acest
lucru este insuficient, prin efectuarea unei rambursări
către Comunitate.

Ordonatorul teritorial de credite transmite Comisiei, o dată
pe an, o situație a sumelor de recuperat până la data
respectivă, clasificate în funcție de anul emiterii ordinelor
de rambursare.”

15. Se inserează o nouă anexă, al cărei text este prevăzut în
anexa la prezentul regulament.
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Articolul 2
În conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din anexa II Aa la Decizia de asociere peste mări, sumele
orientative alocate în cadrul celui de-al 10-lea FED sunt următoarele:
(milioane EUR)
Alocare orientativă în cadrul celui de-al 10-lea
FED

TTPM

Noua Caledonie

19,81

Polinezia Franceză

19,79

Insulele Wallis și Futuna

16,49

Mayotte

22,92

Saint-Pierre și Miquelon

20,74

Aruba

8,88

Antilele Olandeze

24

Insulele Falkland

4,13

Insulele Turks și Caicos

11,85

Anguilla

11,7

Montserrat

15,66

Insula Sfânta Elena și teritoriile anexe (Insulele Ascension și Tristan da
Cunha)

16,63

Pitcairn

2,4
Cooperare și integrare regională

40

Rezerva B nealocată

15

Articolul 3
Prezentul regulament se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua intrării în vigoare a Acordului intern privind înființarea celui
de-al 10-lea FED.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 decembrie 2007.
Pentru Comisie
Louis MICHEL

Membru al Comisiei
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ANEXĂ
„ANEXĂ
STRUCTURA STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE PROGRAMARE PENTRU ȚĂRILE ȘI
TERITORIILE DE PESTE MĂRI ÎN CADRUL CELUI DE-AL 10-LEA FED
Textul integral, inclusiv rezumatul și capitolele de la 1 la 6, nu ar trebui să depășească maximum 15 pagini (ca număr de
cuvinte) la care se adaugă anexele.
PARTEA A: STRATEGIA DE COOPERARE
Rezumat
DOCUP trebuie să înceapă cu un rezumat de o jumătate de pagină. Acesta trebuie să includă provocările majore politice,
instituționale, economice, sociale și de mediu înconjurător pe care TTPM le întâmpină pe termen mediu și lung, obiectivul
principal al DOCUP, motivele principale pentru alegerea domeniului de interes și repartizarea generală a fondurilor.
Capitolul 1: Obiectivele cooperării CE
În această secțiune se afirmă explicit obiectivele extinse ale cooperării CE, astfel cum au fost definite în Tratatul CE,
Decizia de asociere peste mări, acordurile internaționale și recenta Declarație privind politica de dezvoltare aplicată de CE.
Capitolul 2: Evaluarea situației politice, economice, sociale și a mediului înconjurător
Acest capitol trebuie să prezinte progresele/punctele majore ale politicii interne, aspectele relevante ale situației externe,
inclusiv situația politică, aspectele comerciale, situația economică și socială, aspectele privind mediul și, în cele din urmă,
impactul politicilor actuale asupra dezvoltării durabile și provocările pe termen mediu.
Acesta ar trebui să fie un exercițiu analitic, și nu unul pur descriptiv. Analiza ar trebui să fie axată pe dialog, pregătită în
strânsă colaborare cu ceilalți finanțatori (dacă este cazul) și să implice parteneri neguvernamentali.
Acolo unde este cazul, trebuie acordată o atenție specială punerii în aplicare a principiilor internaționale de bună
guvernanță în domeniile financiar, fiscal și judiciar, în limita și termenele reformelor în legătură cu acestea.
Tot astfel, trebuie acordată o atenție specială disponibilității datelor statistice actualizate.
Capitolul 3: Agenda politică a TTPM
Această secțiune trebuie să prezinte o declarație concisă a scopurilor și a obiectivelor guvernului, astfel cum sunt stabilite
în documentele politice oficiale, în planurile pe termen mediu sau lung, în strategiile de reformă sau programele de
dezvoltare. Declarația trebuie completată cu explicarea metodelor prin care guvernul își propune să îndeplinească aceste
obiective.
Capitolul 4: Evaluarea cooperării anterioare și actuale cu CE
Această secțiune trebuie să prezinte o scurtă dare de seamă asupra rezultatelor și «lecțiilor învățate» din cooperarea trecută
și prezentă cu CE. Ținând cont de evaluările pertinente, trebuie avute în vedere recomandările privind TTPM, precum și
sectoarele și proiectele specifice.
Un paragraf consacrat coerenței (combinația de politici CE) trebuie să evalueze legăturile dintre DOCUP și alte politici,
resurse și instrumente comunitare. Trebuie subliniate programele statelor membre UE și ale altor finanțatori (dacă este
cazul). Se impune acordarea unei atenții deosebite coordonării programelor la nivel teritorial și regional și cooperării cu
țările ACP și cu regiunile ultraperiferice menționate la articolul 299 alineatul (2) din tratat.
Capitolul 5: Strategia de răspuns
Această secțiune trebuie să stabilească opțiunile strategice pentru cooperarea CE, precizând în ce domeniu/sector se va
concentra asistența. Această opțiune trebuie să decurgă logic din:
— obiectivele politice CE;
— o analiză a situației TTPM și a strategiei sale de dezvoltare, care să determine relevanța și viabilitatea pe termen lung a
strategiei de asistență;
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— concluzii la care au ajuns părțile în cadrul oricărui exercițiu de analiză de tipul «combinație de politici»/coerență;
— valoarea orientativă a fondurilor disponibile;
— experiența dobândită din activitățile de cooperare anterioare și actuale cu CE;
— complementaritatea acțiunilor cu asistența din partea altor finanțatori importanți și cu propriile programe de
guvernare ale TTPM; asistența comunitară ar trebui îndreptată spre domeniile unde aceasta se bucură de avantaje
comparative sau de o expertiză deosebită.
Această secțiune trebuie să cuprindă, de asemenea, o evaluare concisă a capacității instituționale și să abordeze, dacă este
cazul, nevoile posibile de acțiuni de dezvoltare instituțională și a capacității sau, dacă este necesar, să se acorde sprijin
acțiunilor de consolidare a guvernării, inclusiv în domeniile financiar, fiscal și judiciar, acolo unde este cazul.
Dacă sprijinul pentru programe sau proiecte este propus ca modalitate de finanțare, trebuie descrise situațiile excepționale
și temeinic justificate care nu ar permite oferirea asistenței ca sprijin bugetar. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile pentru
sprijin bugetar, se va furniza o descriere a măsurilor care vor fi luate pentru a garanta crearea condițiilor pentru sprijin
bugetar.
PARTEA B: PROGRAMAREA TERITORIALĂ
Capitolul 6: Programarea teritorială
Acest capitol conține prezentarea programării teritoriale pentru TTPM, care se bazează pe și este pe deplin conformă cu
analiza strategică. Planificarea teritorială este o parte integrantă a DPDD și trebuie să conțină următoarele secțiuni:
OPȚIUNEA A: PROGRAM DE SPRIJIN AL POLITICII SECTORIALE
Identificare
Titlu

Cost total

Se va indica: contribuția CE și, dacă este cazul, contribuția TTPM beneficiar (și a altor finanțatori, dacă este cazul)

Modalitatea de asistență/
Modul de gestionare

Program de sprijin al politicii sectoriale:
— sprijin bugetar sectorial (gestionare centralizată);
— fondul comun [centralizat (direct sau indirect)/descentralizat/sau gestionare comună];
— abordarea proiectului [centralizat (direct sau indirect)/descentralizat/gestionare
comună].

Codul DAC

Sector

1. Justificarea și contextul TTPM
Situația economică și socială
Concluzii-cheie ale evaluării situației macroeconomice, în special a perspectivei pe termen mediu și lung.
Dacă sprijinul bugetar este utilizat ca modalitate de finanțare, se vor indica următoarele:
— Situația macroeconomică: structura PIB; performanța economică recentă și tendințele previzionate, în ceea ce
privește creșterea PIB și inflația; finanțele publice, deficitul fiscal, nivelul datoriilor și al arieratelor; proporția
cheltuielilor în sectoarele-cheie; balanța de plăți curente și contul de capital, rezervele; situația monetară; rolul
asistenței externe în economie; relația cu Fondul Monetar Internațional.
— Profilul și tendințele privind sărăcia: evoluția PIB-ului real pe cap de locuitor; consecvența dintre rata creșterii
economice și provocarea reprezentată de reducerea sărăciei; rezultatele anchetelor privind sărăcia; situația principalilor indicatori sociali în comparație cu alte țări; evoluția indicatorilor în ultimii ani (dacă este disponibilă).
— Dacă criteriile de eligibilitate relevante pentru sprijinul bugetar sunt îndeplinite, în special existența unei situații
macroeconomice suficient de stabile.
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Politica de cooperare a TTPM beneficiar
Principalele priorități și orientări politice și strategice:
— principalele caracteristici ale politicii și strategiei de dezvoltare națională [analiza situației actuale, declarația privind
politica generală și strategia, planul (planurile) de acțiune, bugetul și perspectivele financiare pe termen mediu,
măsurarea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor];
— realismul politicii și strategiei (de exemplu, legăturile dintre creșterea economică și reducerea sărăciei, orientările de
strategie);
— aproprierea politicii și strategiei de către guvern, în general, și de către ministerul de resort, în special.
Programul guvernamental sectorial
Originea și stadiul de avansare al programului guvernamental sectorial:
— principalele concluzii ale evaluării politicii sectoriale, a bugetului de sector și a perspectivelor financiare ale acestuia
pe termen mediu (dacă sunt disponibile), precum și legătura cu cadrul strategic teritorial;
— evaluarea capacității instituționale;
— cadrul general pentru monitorizarea punerii în aplicare a politicilor și a strategiilor sectoriale.
Dacă sprijinul bugetar este utilizat ca modalitate de finanțare, se vor oferi concluziile-cheie ale evaluării privind
gestionarea finanțelor publice:
— calitatea sistemului actual de gestionare a finanțelor publice, inclusiv orice aspecte și reforme specifice ale
gestionării finanțelor publice sectoriale;
— o evaluare a procesului de ameliorare în gestionarea finanțelor publice;
În cazul utilizării sprijinului bugetar, se va indica dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate relevante:
— o politică sectorială bine definită; și
— un program bine definit de ameliorare a gestionării finanțelor publice.
Experiența dobândită
Trimitere la verificări, evaluări, monitorizări ale rezultatelor și evaluări ale acțiunilor precedente relevante.
Acțiuni complementare
Privire de ansamblu asupra acțiunilor CE în curs de desfășurare, asupra acțiunilor altor finanțatori și/sau a TTPM
beneficiar, acțiuni complementare celei care se desfășoară în prezent.
Coordonarea finanțatorilor
Descrierea procesului de coordonare cu TTPM beneficiar și/sau cu alți finanțatori, în special statele membre.
2. Descriere
Obiectivele și rezultatele preconizate
Obiectivele și elementele-cheie ale programului guvernamental sectorial și obiectivele actualului program de sprijin al
politicii sectoriale în legătură cu acesta.
Rezultatele anticipate ale programului guvernamental sectorial și ale programului de sprijin al politicii sectoriale;
activități specifice întreprinse în cadrul programului de sprijin al politicii sectoriale.
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Părți interesate
Descrierea principalelor părți interesate, inclusiv a beneficiarilor; consultarea societății civile și a altor parteneri;
aproprierea și evaluarea capacității instituționale.
Riscuri și ipoteze
Identificarea principalelor riscuri și privire de ansamblu asupra măsurilor de prevenire; elemente care evidențiază
viabilitatea acțiunii propuse. Dacă sprijinul bugetar este utilizat ca modalitate de finanțare, trebuie menționate
riscurile în legătură cu criteriile de eligibilitate.
Aspecte transversale
Dezvoltarea durabilă a mediului înconjurător, egalitatea între femei și bărbați, buna guvernanță și drepturile omului.
3. Aspecte privind punerea în aplicare
Metoda de punere în aplicare
Se va alege opțiunea potrivită modalității de finanțare aleasă:
— gestionare centralizată;
— gestionare comună prin semnarea unui acord cu o organizație internațională;
— gestionare descentralizată prin semnarea unui acord de finanțare cu o TTPM (în cazul punerii în aplicare parțial
centralizate și parțial descentralizate se va folosi această opțiune).
În cazul descentralizării contractelor de achiziție și a procedurilor de atribuire a subvențiilor:
— Comisia verifică ex ante procedurile de atribuire a contractelor în ceea ce privește contractele de achiziție
> 50 000 EUR și ex post pentru contractele de achiziție < 50 000 EUR;
sau
— Comisia controlează ex post procedurile de atribuire de contracte (descentralizarea totală poate fi aleasă numai
dacă se respectă în întregime criteriile de descentralizare prevăzute de Regulamentul financiar).
În cazul plăților descentralizate (posibile doar în cazul când procedurile de atribuire a contractelor în cauză au fost
descentralizate):
— prin intermediul devizelor de programe, plățile sunt descentralizate pentru costuri de operare și contracte până
la limita următoarelor plafoane:
Lucrări

Livrări

Servicii

Subvenții

< 300 000 EUR

< 150 000 EUR

< 200 000 EUR

≤ 100 000 EUR

sau
— plățile sunt descentralizate în totalitate (descentralizarea totală poate fi aleasă numai dacă se respectă în
întregime criteriile de descentralizare prevăzute în Regulamentul financiar).
Procedurile de atribuire a contractelor și a subvențiilor
Următoarele paragrafe se vor introduce fără modificări pentru activitățile cărora li se aplică procedura CE: «Toate
contractele care pun în aplicare acțiunea trebuie să fie atribuite și aplicate în conformitate cu procedurile și documentele tip stabilite și publicate de Comisie în vederea punerii în aplicare a operațiilor externe, în vigoare în momentul
lansării procedurii în cauză.»
Următorul paragraf se va introduce fără modificări dacă acordul cu o organizație internațională prevede utilizarea
procedurilor și regulilor proprii, care sunt conforme cu standardele internaționale: «Toate contractele care pun în
aplicare acțiunea trebuie să fie atribuite și aplicate în conformitate cu procedurile și documentele tip stabilite și
publicate de organizația internațională în cauză.»
Dacă se aplică alte proceduri și reguli decât cele ale CE, acestea trebuie specificate și trebuie să îndeplinească criteriile
stabilite în Regulamentul financiar.

5.12.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Buget și planificare
Defalcarea orientativă a sumei generale, pe componente principale, inclusiv evaluarea, auditul și vizibilitatea. Acolo
unde este cazul, se va specifica, de asemenea, contribuția TTPM beneficiar pe componentă bugetară și dacă această
contribuție este în bani sau în natură.
Acolo unde este posibil, se vor indica părțile finanțării rezervate subvențiilor și contractelor de achiziții; în cazul
contractelor, se va indica tipul de achiziție (servicii, aprovizionare, lucrări) și pentru subvenții se va indica principala
categorie a beneficiarilor vizați.
Dacă este cazul: se va indica termenul orientativ de lansare a procedurii de achiziție sau pentru cererea de oferte.
Dacă sprijinul bugetar este utilizat ca modalitate de finanțare, se va oferi planificarea orientativă a decontărilor pe luni,
făcându-se distincție între rate fixe și variabile, unde este cazul.
Se va indica durata operațională indicată în luni de la semnarea acordului financiar (contract sau alt acord de punere în
aplicare dacă nu s-a semnat niciun acord financiar).
Monitorizarea rezultatelor și criteriile pentru decontare
Descrierea măsurilor pentru monitorizarea rezultatelor.
Indicatorii de performanță utilizați pentru programul de sprijin al politicii sectoriale; coerența cu cadrul general de
evaluare a rezultatelor programului guvernamental sectorial; procesul de monitorizare a rezultatelor; mijloace de
verificare; pași de consolidare a evaluării rezultatelor (după caz).
Atunci când se alege sprijinul bugetar sau finanțarea comună ca mijloc de finanțare: condițiile generale de decontare a
tuturor ratelor; domeniile în care se vor defini condițiile speciale de decontare a ratelor individuale.
Trebuie identificate resursele alocate, resursele utilizate, rezultatele și, în măsura în care este posibil, indicatorii de
impact pentru domeniile politice din sfera sectorului de interes. Indicatorii trebuie să ia în calcul criteriile SMART (să
fie specifici, măsurabili pe termen scurt/mediu, realizabili, realiști și limitați în timp), trebuie să includă o etapă inițială,
un scop și o perioadă de timp clar definită și să poată fi comparați la evaluările anuale, intermediare și finale.
Evaluare și audit
Descrierea evaluărilor (intermediare, finale și ex post) și organizarea auditului.
Comunicare și vizibilitate
Descrierea activităților de comunicare și vizibilitate.
OPȚIUNEA B: SPRIJIN BUGETAR GENERAL
Identificare
Titlu

Cost total

Participarea CE

Modalitatea de asistență/
Modul de gestiune

Sprijin bugetar general – gestionare centralizată

Codul DAC

Sector

1. Justificarea și contextul TTPM
Situația economică și socială
Situația macroeconomică: structura PIB; performanța economică recentă în ceea ce privește creșterea PIB și inflația;
finanțele publice, deficitul fiscal, nivelul datoriilor și al arieratelor; proporția cheltuielilor în sectoarele-cheie; balanța de
plăți curente și contul de capital, rezervele; situația monetară; rolul asistenței externe în economie; rezumat al
principalelor tendințe trecute și preconizate în ceea ce privește variabilele macroeconomice; descrierea relației dintre
țara parteneră și Fondul Monetar Internațional; orice subiect special de interes macroeconomic specific TTPM în cauză.
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Profilul și tendințele privind sărăcia: evoluția PIB-ului real pe cap de locuitor; consecvența dintre rata creșterii
economice și provocarea reprezentată de reducerea sărăciei; rezultatele anchetelor privind sărăcia; situația principalilor
indicatori sociali în comparație cu alte țări; evoluția indicatorilor în ultimii ani (dacă este disponibilă).
Se indică dacă criteriile de eligibilitate relevante pentru sprijinul bugetar sunt îndeplinite, în special dacă politica
macroeconomică privind stabilitatea este în vigoare sau în curs de punere în practică și dacă această politică ar
trebui sprijinită de către CE.
Politica și strategia de cooperare a TTPM beneficiar
Principalele priorități și orientări politice și de strategie:
— Politica și strategia TTPM:
— principalele caracteristici ale politicii și strategiei TTPM [analiza situației actuale, declarația de politică generală și
de strategie, planul (planurile) de acțiune, bugetul și perspectivele financiare de termen mediu, măsurarea,
monitorizarea și evaluarea rezultatelor];
— realismul politicii și strategiei (de exemplu, legăturile dintre creșterea economică și reducerea sărăciei, orientările
de strategie);
— aproprierea politicii generale și a strategiei.
— Măsurarea rezultatelor: existența procesului de monitorizare și a indicatorilor de performanță destinați să măsoare
îndeplinirea acestor obiective; coerența cu Obiectivele de dezvoltare ale mileniului și o apropiere politică și
economică de UE; existența unui program care să asigure calitatea indicatorilor de performanță folosiți.
— Se indică dacă criteriile de eligibilitate relevante pentru sprijinul bugetar sunt îndeplinite, în special dacă o politică
de dezvoltare sau reformă este în vigoare sau în curs de punere în practică și dacă această politică ar trebui
sprijinită de către CE.
Politicile sectoriale (unde este cazul)
Privire generală a caracteristicilor principalelor sectoare și a politicilor sectoriale în domeniile prioritare abordate de
acest program.
Finanțele publice
Principalele aspecte ale finanțării publice în două domenii-cheie:
— Gestionarea finanțelor publice:
— evaluarea calității sistemului existent de gestionare a finanțelor publice;
— evaluarea procesului de îmbunătățire a gestionării finanțelor publice, inclusiv angajamentul autorităților TTPM
de a ameliora performanța gestionării finanțelor publice; relevanța și gradul de punere în aplicare a strategiei de
reformă; relevanța și gradul de coordonare și punere în aplicare a capacității de dezvoltare a programelor în
domeniul gestionării finanțelor publice;
— se va indica dacă este îndeplinit criteriul de eligibilitate relevant pentru sprijinul bugetar, în special existența
unui program credibil și relevant de îmbunătățire a gestionării finanțelor publice.
— Bugetul național și perspectivele financiare pe termen mediu: valoarea sprijinului bugetar raportat la buget; tipul și
acoperirea bugetului (inclusiv structura veniturilor și cheltuielilor bugetare; coerența dintre politica și strategia
TTPM și alocările și cheltuielile bugetare; strategia bugetară (inclusiv viabilitatea fiscală, capacitatea de îndatorare
pe termen lung, regulile bugetare, strategiile de finanțare); orice efort pentru optimizarea resurselor; și situația
oricăror perspective financiare pe termen mediu (inclusiv acoperirea, gradul de integrare sau nu în procesul bugetar,
importanța reorientărilor bugetare în conformitate cu strategiile și politicile urmate).
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Experiența dobândită
Rezumat al experienței dobândite, inclusiv rezultate ale evaluărilor, estimărilor, monitorizării rezultatelor și evaluărilor
acțiunilor precedente, relevante pentru acest proiect specific.
Acțiuni complementare
Privire de ansamblu asupra acțiunilor CE în desfășurare, asupra acțiunilor altor finanțatori și/sau a TTPM beneficiar,
acțiuni complementare celei care se desfășoară în prezent.
Coordonarea finanțatorilor
Descrierea procesului de coordonare cu TTPM beneficiar și/sau cu alți finanțatori, în special statele membre.
2. Descriere
Obiective
Obiective globale: derivate din politica și strategia TTPM, acestea includ, de obicei, o contribuție la obiectivele largi de
dezvoltare și la Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, cum ar fi creșterea economică, reducerea sărăciei, siguranța și
buna vecinătate, integrarea în economia mondială, parteneriatul economic.
Scop (obiectiv specific): derivat din politica și strategia TTPM, acesta se referă în special la aspectele strategiei globale.
De multe ori este legat de stabilitatea macroeconomică, gestionarea finanțelor publice, punerea în aplicare a reformelor
și de ameliorări ale performanțelor guvernului și ale serviciilor sociale.
Rezultate preconizate și activități principale
Rezultate preconizate: acestea sunt de multe ori legate de mai buna funcționare a sectorului guvernamental public sau
general, de bunurile și serviciile pe care le oferă, precum și de ameliorări în cadrul politicilor și cheltuielilor publice.
Aceste bunuri și servicii vor contribui la atingerea obiectivelor generale, cum ar fi cele legate de reducerea sărăciei și
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului.
Activitățile acoperă aspectele legate de politica dialogului, activitățile privind capacitatea de dezvoltare, monitorizarea
condițiilor pentru decontarea sprijinului bugetar. Mijloacele (sau resursele alocate) se referă în principal la sprijinul
financiar oferit de sprijinul bugetar, indicând mărimea acestuia în legătură cu variabilele macroeconomice.
Părți interesate
Descrierea principalelor părți interesate, inclusiv a beneficiarilor; consultarea societății civile și a altor parteneri;
aproprierea și evaluarea capacității instituționale.
Riscuri și ipoteze
Identificarea principalelor riscuri, în special referitor la criteriile de eligibilitate, și privire de ansamblu asupra măsurilor
de prevenire.
Aspecte transversale
Dezvoltarea durabilă a mediului înconjurător, egalitatea între femei și bărbați, buna guvernanță și drepturile omului.
3. Aspecte privind punerea în aplicare
Buget și planificare
Bugetul total și calendarul indicativ al decontărilor pe luni, făcându-se distincție între rate fixe și variabile, unde este
cazul.
Durata operațională indicată în luni de la semnarea acordului financiar.
Alocările bugetare pentru măsurile complementare de sprijinire a acțiunii.
Modalitățile de sprijin bugetar
Se va indica: direct/indirect; cu/fără destinație precisă; politică și strategie pe termen mediu/scurt (după caz).
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Procedurile de achiziții publice și de atribuire a subvențiilor
Doar pentru sprijinul complementar, cum ar fi asistența tehnică, auditul, evaluarea. Se va introduce fără modificare:
«Toate contractele care pun în aplicare acțiunea trebuie să fie atribuite și aplicate în conformitate cu procedurile și
documentele tip stabilite și publicate de Comisie în vederea punerii în aplicare a operațiilor externe, în vigoare în
momentul lansării procedurii în cauză.»
Monitorizarea rezultatelor și criteriile pentru decontare
Descrierea măsurilor pentru monitorizarea rezultatelor, condițiile generale pentru decontarea tuturor ratelor, condiții
speciale pentru decontarea ratelor individuale. Trebuie identificate resursele alocate, resursele utilizate, rezultatele și, în
măsura în care este posibil, indicatorii de impact pentru domeniile politice din sfera sectorului de interes. Indicatorii
trebuie să ia în calcul criteriile SMART (să fie specifici, măsurabili pe termen scurt/mediu, realizabili, realiști și limitați
în timp), trebuie să includă o etapă inițială, un scop și o perioadă de timp clar definită și să poată fi comparați la
evaluărilor anuale, intermediare și finale.
Evaluare și audit
Descrierea evaluărilor (intermediare, finale și ex post) și organizarea auditului.
Comunicare și vizibilitate
Descrierea activităților de comunicare și vizibilitate.
OPȚIUNEA C: ABORDAREA PROIECTULUI
Identificare
Titlu

Cost total

Se va indica: contribuția CE și, dacă este cazul, contribuția TTPM beneficiar (și a altor finanțatori, dacă este cazul)

Modalitatea de asistență/
Modul de gestionare

Abordarea proiectului – centralizată (direct sau indirect)/descentralizată/gestionare
comună

Codul DAC

Sector

1. Justificare
Contextul sectorial
Caracteristicile și politicile sectorului în cauză sau aria tematică (la nivel regional, atunci când este cazul) și principalele
probleme pe care proiectul intenționează să le abordeze.
Experiența dobândită
Trimitere la verificări, evaluări, monitorizarea rezultatelor și evaluările acțiunilor precedente, relevante pentru acest
proiect specific.
Acțiuni complementare
Privire de ansamblu asupra acțiunilor CE în desfășurare, asupra acțiunilor altor finanțatori și/sau a TTPM beneficiar,
acțiuni complementare celei care se desfășoară în prezent.
Coordonarea finanțatorilor
Descrierea procesului de coordonare cu TTPM beneficiar și/sau cu alți finanțatori, în special statele membre.
2. Descriere
Obiective
Obiectivele generale și scopul (obiectivul specific) ale sprijinului CE.
Rezultate preconizate și activități principale
Strategia identificată pentru rezolvarea problemelor identificate pe care proiectul intenționează să le abordeze;
descrierea rezultatelor prevăzute și indicarea modalității prin care acestea vor fi realizate.
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Părți interesate
Descrierea principalelor părți interesate, inclusiv a beneficiarilor; consultarea societății civile și a altor parteneri, acolo
unde este cazul; aproprierea și evaluarea capacității instituționale.
Riscuri și ipoteze
Identificarea principalelor riscuri și privire de ansamblu asupra măsurilor de prevenire, inclusiv condițiile de îndeplinit
înaintea și în timpul punerii în aplicare; elemente care evidențiază viabilitatea acțiunii propuse.
Aspecte transversale
Dezvoltarea durabilă a mediului înconjurător, egalitatea între femei și bărbați, buna guvernanță și drepturile omului.
3. Aspecte privind punerea în aplicare
Metoda de punere în aplicare
Se va alege opțiunea potrivită modalității de finanțare aleasă:
— gestionare centralizată;
— gestionare comună prin semnarea unui acord cu o organizație internațională;
— gestionare descentralizată prin semnarea unui acord de finanțare cu o TTPM (în cazul punerii în aplicare parțial
centralizate și parțial descentralizate se va folosi această opțiune).
Se vor indica sarcinile (procedurile/plățile privind atribuirea contractelor de achiziție și a subvențiilor) care sunt
prevăzute a fi centralizate sau descentralizate, precum și autoritatea (autoritățile) de contractare și de plată.
În cazul descentralizării contractelor de achiziție și a procedurilor de atribuire a subvențiilor:
— Comisia verifică ex ante procedurile de atribuire a contractelor în ceea ce privește contractele de achiziție
> 50 000 EUR și ex post pentru contractele de achiziție < 50 000 EUR;
sau
— Comisia controlează ex post procedurile de atribuire a contractelor (descentralizarea totală poate fi aleasă numai
dacă se respectă în întregime criteriile de descentralizare prevăzute în Regulamentul financiar).
În cazul plăților descentralizate (posibile doar în cazul când procedurile de atribuire a contractelor în cauză au fost
descentralizate):
— prin intermediul devizelor de programe, plățile sunt descentralizate pentru costuri de operare și contracte până
la limita următoarelor plafoane:

Lucrări

Livrări

Servicii

Subvenții

< 300 000 EUR

< 150 000 EUR

< 200 000 EUR

≤ 100 000 EUR

sau
— plățile sunt descentralizate în totalitate (descentralizarea totală poate fi aleasă numai dacă se respectă în
întregime criteriile de descentralizare prevăzute de Regulamentul financiar).
Procedurile de atribuire a contractelor și a subvențiilor
Următoarele paragrafe se vor introduce fără modificări pentru activitățile cărora li se aplică procedura CE: «Toate
contractele care pun în aplicare acțiunea trebuie să fie atribuite și aplicate în conformitate cu procedurile și documentele tip stabilite și publicate de Comisie în vederea punerii în aplicare a operațiilor externe, în vigoare în momentul
lansării procedurii în cauză.»
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Următorul paragraf se va introduce fără modificări dacă acordul cu o organizație internațională prevede utilizarea
procedurilor și a regulilor proprii, care sunt conforme cu standardele internaționale: «Toate contractele care pun în
aplicare acțiunea trebuie să fie atribuite și aplicate în conformitate cu procedurile și documentele tip stabilite și
publicate de organizația internațională în cauză.»
Dacă se aplică alte proceduri și reguli decât cele ale CE, acestea trebuie specificate și trebuie să îndeplinească criteriile
stabilite în Regulamentul financiar.
Buget și planificare
Defalcarea orientativă a sumei generale, pe componente principale, inclusiv evaluarea, auditul și vizibilitatea. Acolo
unde este cazul, se va specifica, de asemenea, contribuția TTPM beneficiar pe componentă bugetară și dacă această
contribuție este în bani sau în natură.
Acolo unde este posibil, se vor indica părțile finanțării rezervate subvențiilor și contractelor de achiziții; în cazul
contractelor, se va indica tipul de achiziție (servicii, aprovizionare, lucrări) și pentru subvenții se va indica principala
categorie a beneficiarilor vizați.
Dacă este cazul, se va indica orientativ termenul de lansare a procedurii de achiziție sau pentru cererea de oferte.
Se va prevedea durata operațională indicată în luni de la semnarea acordului financiar (contract sau alt acord de punere
în aplicare daca nu s-a semnat nici un acord financiar).
Monitorizarea rezultatelor
Descrierea măsurilor pentru monitorizarea rezultatelor; privire generală asupra indicatorilor-cheie care măsoară
progresul. Trebuie identificate resursele alocate, resursele utilizate, rezultatele și, în măsura în care este posibil,
indicatorii de impact pentru domeniile politice din sfera sectorului de interes. Indicatorii trebuie să ia în calcul criteriile
SMART (să fie specifici, măsurabili pe termen scurt/mediu, realizabili, realiști și limitați în timp), trebuie să includă o
etapă inițială, un scop și o perioadă de timp clar definită și să poată fi comparați la evaluarea anuală, intermediară și
finală.
Evaluare și audit
Descrierea evaluărilor (intermediare, finale și ex post) și organizarea auditului.
Comunicare și vizibilitate
Descrierea activităților de comunicare și vizibilitate.”
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REGULAMENTUL (CE) NR. 1425/2007 AL COMISIEI
din 3 decembrie 2007
de interzicere a pescuitului de cod în zona ICES IV și în apele comunitare ale zonei IIa de către
navele care arborează pavilionul Belgiei
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(3)

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului
din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea
durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica
comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26
alineatul (4),
având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului
din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control
aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special
articolul 21 alineatul (3),

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din
aceste stocuri, precum și a păstrării la bord, a transbordării și a debarcării acestora,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Epuizarea cotei
Cota de pescuit alocată pentru anul 2007 statului membru
menționat în anexa la prezentul regulament, pentru stocul
indicat în anexa respectivă, se consideră epuizată de la data
stabilită în respectiva anexă.
Articolul 2

întrucât:

Interdicții
(1)

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21
decembrie 2006 de stabilire, pentru anul 2007, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe privind
anumite stocuri de pești și grupuri de stocuri de pești,
aplicabile în apele Comunității și, în raport cu navele
Comunității, în ape în care sunt necesare limitări ale
capturilor (3), stabilește cotele pentru anul 2007.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie,
capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care arborează pavilionul
statului membru menționat în respectiva anexă sau care
sunt înmatriculate în statul membru respectiv, au epuizat
cota stabilită pentru anul 2007.

Pescuitul din stocul menționat în anexa la prezentul regulament,
realizat de către navele care arborează pavilionul statului
membru în cauză sau care sunt înmatriculate în respectivul
stat membru, se interzice de la data stabilită în anexa respectivă.
Ulterior datei respective, se interzice păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea stocului în cauză, capturat de navele
menționate.
Articolul 3
Intrare în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 decembrie 2007.
Pentru Comisie
Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime

(1) JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).
(3) JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 898/2007 al Comisiei (JO L 196, 28.7.2007,
p. 22).
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ANEXĂ

Nr.

78

Stat membru

Belgia

Stoc

COD/2AC4.

Specie

Cod (Gadus morhua)

Zonă

IV; ape comunitare din zona II a

Dată

15.11.2007

5.12.2007

5.12.2007
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REGULAMENTUL (CE) NR. 1426/2007 AL COMISIEI
din 3 decembrie 2007
de interzicere a pescuitului de cod în zonele ICES VII b-k, VIII, IX și X, apele comunitare ale zonei
CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Belgiei
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(3)

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului pentru
aceste stocuri, precum și a păstrării la bord, a transbordării și a debarcării acestora,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului
din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea
durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica
comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26
alineatul (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului
din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control
aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special
articolul 21 alineatul (3),

Cota de pescuit alocată, pentru 2007, statului membru
menționat în anexa la prezentul regulament, pentru stocul
indicat în anexa respectivă, trebuie considerată epuizată de la
data stabilită în anexa respectivă.

Articolul 1
Epuizarea cotei

întrucât:
(1)

(2)

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21
decembrie 2006 de stabilire, pentru anul 2007, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe privind
anumite stocuri de pești și grupuri de stocuri de pești,
aplicabile în apele Comunității și, în raport cu navele
Comunității, în apele în care sunt necesare limitări ale
capturilor (3) stabilește cotele pentru anul 2007.
În conformitate cu informațiile primite de către Comisie,
capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care navighează sub
pavilionul statului membru menționat în respectiva
anexă sau care sunt înmatriculate în statul membru
respectiv, au epuizat cota stabilită pentru anul 2007.

Interdicții
Pescuitul din stocul menționat în anexa la prezentul regulament,
de către navele care arborează pavilionul statului membru în
cauză sau care sunt înregistrate în statul membru respectiv, se
interzice de la data stabilită în anexa respectivă. Ulterior datei
respective, se interzice păstrarea la bord, transbordarea sau
debarcarea stocului în cauză capturat de navele menționate.
Articolul 3
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 decembrie 2007.
Pentru Comisie
Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime

(1) JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).
(3) JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 898/2007 al Comisiei (JO L 196, 28.7.2007,
p. 22).
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ANEXĂ

Nr.

79

Stat membru

Belgia

Stoc

COD/7X7A34

Specie

Cod (Gadus morhua)

Zonă

VIIb-k, VIII, IX și X, apele comunitare ale zonei CECAF
34.1.1

Dată

15.11.2007

5.12.2007

5.12.2007
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REGULAMENTUL (CE) NR. 1427/2007 AL COMISIEI
din 3 decembrie 2007
de interzicere a pescuitului de mihalț-de-mare în apele comunitare din zona ICES IV de către navele
care arborează pavilionul Belgiei
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(3)

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului
din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea
durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica
comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26
alineatul (4),
având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului
din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control
aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special
articolul 21 alineatul (3),

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din
aceste stocuri, precum și a păstrării la bord, transbordării
și debarcării acestora,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Epuizarea cotei
Cota de
menționat
indicat în
stabilită în

pescuit alocată pentru 2007 statului membru
în anexa la prezentul regulament pentru stocul
textul acesteia se consideră epuizată de la data
anexa menționată anterior.
Articolul 2

întrucât:

Interdicții
(1)

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21
decembrie 2006 de stabilire, pentru anul 2007, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe privind
anumite stocuri de pești și grupuri de stocuri de pești,
aplicabile în apele Comunității și, în raport cu navele
Comunității, în ape în care sunt necesare limitări ale
capturilor (3), stabilește cotele pentru anul 2007.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie,
capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care arborează pavilionul
statului membru menționat în respectiva anexă sau sunt
înmatriculate în statul membru respectiv, au epuizat cota
stabilită pentru anul 2007.

Pescuitul din stocul menționat în anexa la prezentul regulament,
realizat de către navele care arborează pavilionul statului
membru în cauză sau care sunt înmatriculate în respectivul
stat membru, se interzice de la data stabilită în anexa respectivă.
Ulterior datei respective, se interzice păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea stocului în cauză, capturat de navele
menționate anterior.
Articolul 3
Intrare în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 decembrie 2007.
Pentru Comisie
Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime

(1) JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).
(2) JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).
(3) JO L 15, 20.1.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 898/2007 al Comisiei (JO L 196, 28.7.2007,
p. 22).
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ANEXĂ

Nr.

80

Stat membru

Belgia

Stoc

LIN/04.

Specie

Mihalț-de-mare (Molva molva)

Zonă

Apele comunitare din zona ICES IV

Dată

15.11.2007

5.12.2007

5.12.2007
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REGULAMENTUL (CE) NR. 1428/2007 AL COMISIEI
din 4 decembrie 2007
de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al
Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor
forme transmisibile de encefalopatie spongiformă
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(4)

Anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, înainte de
modificările aduse acesteia prin Regulamentul (CE) nr.
727/2007, prevedea o derogare de la obligația de a
extermina ovinele și caprinele dintr-o fermă ca urmare
a confirmării unui caz de EST la aceste animale. Prin
urmare, statele membre pot decide, în anumite condiții,
să amâne exterminarea animalelor cu până la cinci ani de
creștere. Cu toate acestea, această derogare nu a fost
inclusă în anexa VII la Regulamentul (CE) nr.
999/2001, astfel cum a fost modificat, întrucât nu mai
era necesară.

(5)

La 17 iulie 2007, în cauza T-257/07, în fața Tribunalului
de Primă Instanță al Comunităților Europene, Franța a
înaintat o acțiune împotriva Comisiei Europene în
vederea anulării anumitor prevederi ale Regulamentului
(CE) nr. 727/2007, în special în ceea ce privește
măsurile care trebuie aplicate turmelor afectate de EST
sau alternativ în vederea anulării întregului regulament.
Prin ordinul său din 28 septembrie 2007, ca o măsură
provizorie, Curtea a suspendat aplicarea acelor dispoziții
până la momentul pronunțării unei hotărâri definitive.

(6)

Ca urmare a acestui ordin, statele membre nu mai au
posibilitatea de a aplica măsurile suspendate. Prin
urmare, anumite state membre pot întâmpina dificultăți
în cazul în care vor dori să efectueze exterminarea
imediată a animalelor în cauză.

(7)

Prin urmare, este necesară reintroducerea derogării care
s-a aplicat înainte de modificările aduse la dispozițiile
relevante ale anexei VII la Regulamentul (CE) nr.
999/2001, prin Regulamentul (CE) nr. 727/2007, în
vederea permiterii statelor membre, în care frecvența
alelei ARR în crescătorii este scăzută sau în cazul în
care se consideră necesar pentru a se evita consangvinitatea, de a amâna exterminarea animalelor în cauză
cu până la cinci ani de creștere, cu începere de la data
emiterii ordinului.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 999/2001 ar trebui
modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului permanent pentru
lanțul alimentar și sănătatea animală,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de
stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și
eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (1), în special articolul 23 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 stabilește
măsurile de eradicare care trebuie luate atunci când se
confirmă prezența unei encefalopatii spongiforme transmisibile (EST) la ovine sau caprine.

(2)

În cadrul Comunicării din partea foii de parcurs EST a
Comisiei (2) din 15 iulie 2005 și în conformitate cu
programul de lucru 2006-2007 al DG SANCO cu
privire la EST (3) din 21 noiembrie 2006, Comisia a
adoptat Regulamentul (CE) nr. 727/2007 din 26 iunie
2007 de modificare a anexelor I, III, VII și X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și
al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru
prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă. Regulamentul (CE)
nr. 999/2001, astfel modificat, prevede aplicarea unor
măsuri specifice în cazul confirmării prezenței EST
într-o fermă de ovine sau caprine și acolo unde
prezența encefalopatiei spongiforme bovine (ESB) a fost
exclusă.

(3)

Având în vedere faptul că structura sectorului ovinelor și
caprinelor este în mod evident diferită pe teritoriul
Comunității, Regulamentul (CE) nr. 999/2001 modificat
prin Regulamentul (CE) nr. 727/2007, a introdus posibilitatea de a aplica politici alternative, cu condiția ca
normele armonizate să fie stabilite la nivel comunitar.

(1) JO L 147, 31.5.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 727/2007 al Comisiei (JO L 165, 27.6.2007,
p. 8).
(2) COM(2005) 322 final.
(3) SEC(2006) 1527.
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

membru poate decide să amâne exterminarea animalelor
după cum prevede punctul 2.3 litera (b) punctele (i) și (ii)
cu până la cinci ani de creștere.”

În anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, capitolul A,
punctul 2.3, următoarea literă (f) este adăugată:
„(f) În cazul în care frecvența alelei ARR în cadrul unei rase
sau ferme este scăzută sau în cazul în care se consideră
necesar pentru a se evita consangvinitatea, un stat

5.12.2007

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 28 septembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 decembrie 2007.
Pentru Comisie
Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei

5.12.2007
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II
(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie)

DECIZII

CONSILIU
DECIZIA CONSILIULUI
din 22 octombrie 2007
privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul euro-mediteranean de
instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte,
și statul Israel, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la
Uniunea Europeană
(2007/786/CE)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(2)

Aceste negocieri s-au încheiat în mod satisfăcător pentru
Comisie.

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 310, coroborat cu articolul 300 alineatul (2)
primul paragraf prima teză,

(3)

Textul protocolului negociat cu Israelul prevede, la
articolul 9 alineatul (2), aplicarea cu titlu provizoriu a
protocolului înainte de intrarea acestuia în vigoare.

(4)

Protocolul ar trebui semnat în numele Comunității
Europene și al statelor sale membre și aplicat cu titlu
provizoriu, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 6
alineatul (2),

DECIDE:

având în vedere propunerea Comisiei,
Articolul 1
întrucât:

(1)

La data de 23 octombrie 2006, Consiliul a autorizat
Comisia, în numele Comunității Europene și a statelor
sale membre, să inițieze negocieri cu Israelul în vederea
adaptării Acordului euro-mediteraneean de instituire a
unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale
membre, pe de o parte, și statul Israel, pe de altă parte (1),
denumit în continuare „Acordul euro-mediteraneean”,
pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a
României la Uniunea Europeană.

(1) JO L 147, 21.6.2000, p. 3.

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Comunității
Europene și al statelor sale membre, semnarea protocolului la
Acordul euro-mediteraneean, sub rezerva încheierii respectivului
protocol.

Textul protocolului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2
Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să
desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite)
să semneze protocolul în numele Comunității Europene și al
statelor sale membre, sub rezerva încheierii acestuia.
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Articolul 3
Sub rezerva reciprocității, protocolul se aplică, cu titlu provizoriu, de la 1 ianuarie 2007, până la finalizarea
procedurilor necesare încheierii sale.

Adoptată la Luxemburg, 22 octombrie 2007.
Pentru Consiliu
Președintele
J. SILVA

5.12.2007

5.12.2007
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PROTOCOL
la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele
membre ale acestora, pe de o parte, și statul Israel, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea
Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană
REGATUL BELGIEI,
REPUBLICA BULGARIA,
REPUBLICA CEHĂ,
REGATUL DANEMARCEI,
REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,
REPUBLICA ESTONIA,
REPUBLICA ELENĂ,
REGATUL SPANIEI,
REPUBLICA FRANCEZĂ,
IRLANDA,
REPUBLICA ITALIANĂ,
REPUBLICA CIPRU,
REPUBLICA LETONIA,
REPUBLICA LITUANIA,
MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,
REPUBLICA UNGARĂ,
REPUBLICA MALTA,
REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,
REPUBLICA AUSTRIA,
REPUBLICA POLONĂ,
REPUBLICA PORTUGHEZĂ,
ROMÂNIA,
REPUBLICA SLOVENIA,
REPUBLICA SLOVACĂ,
REPUBLICA FINLANDA,
REGATUL SUEDIEI,
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,
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5.12.2007

denumite în continuare „statele membre”, reprezentate de Consiliul Uniunii Europene,
și
COMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comunitatea”, reprezentată de Consiliul Uniunii Europene și de
Comisia Comunităților Europene,
pe de o parte, și
STATUL ISRAEL, denumit în continuare „Israel”,
pe de altă parte,
ÎNTRUCÂT Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale
acestora, pe de o parte, și statul Israel, pe de altă parte, denumit în continuare „Acordul euro-mediteraneean”, a fost
semnat la Bruxelles la data de 20 noiembrie 1995 și a intrat în vigoare la data de 1 iunie 2000;
ÎNTRUCÂT Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană și Actul de aderare au fost
semnate la Luxemburg la 25 aprilie 2005 și au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007;
ÎNTRUCÂT, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005, aderarea noilor părți la Acordul euromediteraneean este convenită prin încheierea unui protocol la acest acord;
ÎNTRUCÂT s-au desfășurat consultări în temeiul articolului 21 din Acordul euro-mediteraneean în vederea asigurării
faptului că s-a ținut seama de interesele reciproce ale Comunității și ale Israelului,
CONVIN:

Articolul 1
Republica Bulgaria și România, denumite în continuare „noile state membre”, devin prin prezentul protocol
părți la Acordul euro-mediteraneean și iau act și, respectiv, adoptă, în același mod ca și celelalte state
membre, textele Acordului euro-mediteraneean, precum și declarațiile comune, declarațiile și schimburile
de scrisori aferente.
CAPITOLUL I
MODIFICĂRI ALE TEXTULUI ACORDULUI EURO-MEDITERANEEAN, INCLUSIV ALE ANEXELOR ȘI
PROTOCOALELOR LA ACESTA

Articolul 2
Produse agricole, produse agricole și pescărești prelucrate
(1)
Tabelul 1 din Anexa VI la Acordul euro-mediteraneean, care stabilește concesiile tarifare pentru
importurile în Comunitate de mărfuri provenind din Israel, se completează cu o concesie tarifară suplimentară, definită după cum urmează:

„Cod NC (*)

ex 2106 90 98

Denumirea mărfurilor (**)

Citrice folosite pentru pregătirea băuturilor răcoritoare,
precum și a băuturilor care conțin cel puțin 30 %
concentrat de fructe și nu mai mult de 50 % zaharoză
și care nu conțin lapte sau produse din lapte

Cotă anuală
(tone)

5 550 (***)

Concesie în limitele cotei

Reducere de 33 % a componentei agricole

(*) Codurile NC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1549/2006 (JO L 301, 31.10.2006, p. 1).
(**) În cazul în care se indică „ex” în fața codurilor NC, regimul preferențial este determinat atât de sfera de aplicare a codurilor NC, cât și
de denumirea corespunzătoare acestora.
(***) Pentru anul 2007, această cotă se stabilește la 3 240 tone.”
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(2)
Concesiile tarifare ulterioare pentru adaptarea concesiilor
bilaterale privind produsele agricole, produsele agricole
prelucrate și produsele pescărești prelucrate se încheie între
părți în conformitate cu dispozițiile din anexă.

L 317/67

Versiunea greacă
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν
έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός
εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Articolul 3
Reguli de origine
Protocolul [4] se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1) și la articolul 4 alineatul (1) se
elimină trimiterea la noile state membre.

Versiunea engleză
The exporter of the products covered by this document
(customs authorisation No … (1)) declares that, except
where otherwise clearly indicated, these products are of
… (2) preferential origin.

Versiunea franceză
2. Textul anexei IVa se înlocuiește cu următorul text:

„Versiunea bulgară
Износителят на продуктите, които се обхващатот този
документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че
освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с
… преференциален произход (2).

L’exportateur des produits couverts par le présent document
[autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle
… (2).

Versiunea italiană
L’esportatore delle merci contemplate nel presente
documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che,
salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine
preferenziale … (2).

Versiunea spaniolă
El exportador de los productos incluidos en el presente
documento [autorización aduanera no … (1)] declara que,
salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos
gozan de un origen preferencial … (2).

Versiunea letonă
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā
(muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir
citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību
izcelsme no … (2).

Versiunea cehă
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo
povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených
mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versiunea lituaniană
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès
liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta,
tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Versiunea daneză
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende
dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)),
erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet,
har præferenceoprindelse i … (2).

Versiunea germană
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr.
… (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier
bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders
angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versiunea estonă
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli
kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt
näidatud teisiti.

Versiunea maghiară
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés
hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versiunea malteză
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat
b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini
preferenzjali … (2).

Versiunea olandeză
De exporteur van de goederen waarop dit document van
toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze
goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
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Versiunea polonă
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem
gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2)
preferencyjne pochodzenie.
Versiunea portugheză
O exportador dos produtos cobertos pelo presente
documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que,
salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos
são de origem preferencial … (2).
Versiunea română
Exportatorul produselor la care se referă acest document
[autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul
în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse
sunt de origine preferențială … (2).
Versiunea slovenă
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo
carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni
drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2)
poreklo.
Versiunea slovacă
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo
povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených,
majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Versiunea finlandeză
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o
… (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Versiunea suedeză
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument
(tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa
varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Versiunea ebraică

5.12.2007

освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с
… преференциален произход (2):
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
Versiunea spaniolă
El exportador de los productos incluidos en el presente
documento [autorización aduanera no … (1)] declara que,
salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos
gozan de un origen preferencial. … (2):
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
Versiunea cehă
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo
povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených
mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
Versiunea daneză
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende
dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)),
erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet,
har præferenceoprindelse i … (2):
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
Versiunea germană

”

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr.
… (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier
bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders
angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

3. Textul anexei IVb se înlocuiește cu următorul text:
„Versiunea bulgară
Износителят на продуктите, които се обхващат от този
документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
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Versiunea estonă
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Versiunea letonă

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli
kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt
näidatud teisiti:

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā
(muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir
citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību
izcelsme no … (2):

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— no cumulation applied (3).

— no cumulation applied (3).

Versiunea greacă

Versiunea lituaniană

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν
έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός
εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės
liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta,
tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— no cumulation applied (3).

— no cumulation applied (3).

Versiunea engleză
The exporter of the products covered by this document
(customs authorisation No … (1)) declares that, except
where otherwise clearly indicated, these products are of
… (2) preferential origin:
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
Versiunea franceză
L’exportateur des produits couverts par le présent document
[autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle
… (2):
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
Versiunea italiană

Versiunea maghiară
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés
hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
Versiunea malteză
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat
b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini
preferenzjali … (2):
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
Versiunea olandeză

L’esportatore delle merci contemplate nel presente
documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che,
salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine
preferenziale … (2):

De exporteur van de goederen waarop dit document van
toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze
goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— no cumulation applied (3).

— no cumulation applied (3).
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Versiunea finlandeză

Versiunea polonă
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem
gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2)
preferencyjne pochodzenie:

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o
… (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— no cumulation applied (3).

— no cumulation applied (3).
Versiunea suedeză

Versiunea portugheză
O exportador dos produtos cobertos pelo presente
documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que,
salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos
são de origem preferencial … (2):

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument
(tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa
varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— no cumulation applied (3).

— no cumulation applied (3).
Versiunea ebraică

Versiunea română
Exportatorul produselor la care se referă acest document
[autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul
în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse
sunt de origine preferențială … (2):
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

”

— no cumulation applied (3).
CAPITOLUL II

Versiunea slovenă
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo
carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače
jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

DISPOZIȚII TRANZITORII

Articolul 4
Dovezi de origine și cooperare administrativă
(1)
Dovezile de origine eliberate în mod corespunzător fie de
Israel, fie de un nou stat membru în cadrul acordurilor bilaterale
de liber schimb sau al regimurilor autonome aplicate între
acestea se acceptă în țările în cauză, în conformitate cu
prezentul protocol, cu condiția ca:

— no cumulation applied (3).
Versiunea slovacă
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo
povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených,
majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).

(a) dobândirea unei astfel de dovezi de origine să confere
tratament tarifar preferențial pe baza măsurilor tarifare
preferențiale prevăzute fie în Acordul euro-mediteraneean,
fie în sistemul de preferințe tarifare generalizate al Comunității;
(b) dovada de origine și documentele de transport să fi fost
eliberate cel târziu în ziua anterioară datei aderării;
(c) dovada de origine să fi fost înaintată autorităților vamale în
termen de patru luni de la data aderării.
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Atunci când mărfurile au fost declarate la import fie în Israel, fie
într-un nou stat membru, înainte de data aderării, în temeiul
acordurilor bilaterale de liber schimb sau al regimurilor
autonome aplicate între Israel și noul stat membru în cauză
la acea dată, dovada de origine eliberată retroactiv în temeiul
acordurilor în cauză poate fi, de asemenea, acceptată, cu
condiția să fie înaintată autorităților vamale în termen de
patru luni de la data aderării.
(2)
Israelul și noile state membre sunt autorizate să mențină
autorizațiile prin care a fost acordat statutul de „exportatori
autorizați” în temeiul acordurilor bilaterale de liber schimb sau
al regimurilor autonome aplicate între ele, cu condiția ca:
(a) să se prevadă astfel și în acordul încheiat între Israel și
Comunitate înaintea datei aderării; și
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temeiul articolelor XXIV.6 și XXVIII din GATT 1994 privind
produsele agricole, produsele agricole prelucrate sau produsele
pescărești prelucrate în legătură cu prezenta extindere a Comunității, sub rezerva, pentru alte produse decât cele care intră sub
incidența Codului NC 2106 90 98, încheierii negocierilor cu
privire la un nou protocol adițional de adaptare a concesiilor
comerciale bilaterale cu privire la produsele agricole, produsele
agricole prelucrate sau produsele pescărești prelucrate, în
conformitate cu anexa la prezentul protocol.
Articolul 7
Prezentul protocol face parte integrantă din Acordul euro-mediteraneean.
Anexa la prezentul protocol face parte integrantă din acesta.
Articolul 8

(b) exportatorul autorizat să aplice regulile de origine în vigoare
în temeiul acordului respectiv.

Autorizațiile în cauză se înlocuiesc, în termen de cel mult un an
de la data aderării, cu autorizații noi eliberate în temeiul
Acordului euro-mediteraneean.

(3)
Cererile de verificare ulterioară a dovezii de origine
eliberate în temeiul acordurilor bilaterale de liber schimb sau
al regimurilor autonome menționate la alineatele (1) și (2) pot fi
prezentate de autoritățile vamale competente fie din Israel, fie
din noile state membre și sunt acceptate de autoritățile în cauză
timp de trei ani de la data eliberării dovezii de origine
respective. Astfel de verificări se efectuează în conformitate cu
acordurile bilaterale de liber schimb care erau în vigoare la data
eliberării dovezii de origine.
Articolul 5
Mărfuri în tranzit
(1)
Dispozițiile Acordului euro-mediteraneean pot fi aplicate
mărfurilor exportate fie din Israel către unul dintre noile state
membre, fie din unul dintre noile state membre către Israel, în
conformitate cu dispozițiile Protocolului [4] și care, la data
aderării, sunt fie în tranzit, fie depozitate temporar într-un
depozit vamal sau într-o zonă liberă, în Israel sau în noul stat
membru în cauză.

(2)
Tratamentul preferențial poate fi acordat în cazurile
menționate anterior, cu condiția înaintării către autoritățile
vamale ale țării importatoare în termen de patru luni de la
data aderării a dovezii de origine eliberate retroactiv de către
autoritățile vamale ale țării exportatoare.

(1)
Prezentul protocol se aprobă de către Comunitate, de
către Consiliul Uniunii Europene în numele statelor membre
și de către Israel, în conformitate cu procedurile proprii ale
acestora.
(2)
Fiecare parte comunică celeilalte părți îndeplinirea procedurilor corespunzătoare menționate la alineatul (1). Instrumentele de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.
Articolul 9
(1)
Protocolul intră în vigoare în prima zi a lunii următoare
datei depunerii ultimului instrument de aprobare.
(2)
Prezentul protocol se aplică, cu titlu provizoriu, de la 1
ianuarie 2007.
(3)
Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatelor (1) și (2) ale
acestui articol, articolul 2 alineatul (1) din acest protocol se
aplică din prima zi a lunii următoare datei semnării prezentului
protocol.
Articolul 10
Prezentul protocol este redactat în dublu exemplar în fiecare
dintre limbile oficiale ale părților, toate textele fiind egal
autentice.
Articolul 11
Textul Acordului euro-mediteraneean, inclusiv anexele și protocoalele care fac parte integrantă din acesta, precum și textul
actului final și al declarațiilor anexate la acesta sunt redactate
în limbile bulgară și română (1) și sunt egal autentice cu textele
originale.

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 6
Israel se angajează să nu prezinte cereri, să nu introducă acțiuni
în instanță și să nu modifice sau să retragă vreo concesie în

Consiliul de Asociere aprobă textele menționate anterior.
(1) Textele în limbile bulgară și română se vor publica în Ediția specială
a Jurnalului Oficial la o dată ulterioară.
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Съставено в Брюксел, 31 октомври 2007 г.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2007.
V Bruselu dne 31. října 2007.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.
Geschehen zu Brüssel am 31. Oktober 2007.
Brüsselis, 31. oktoober 2007.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 31 Οκτωβρίου 2007.
Done at Brussels on the 31 October 2007, which corresponds to the 19th day of Heshvan in
the year five thousend seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2007.
Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2007.
Briselē, 2007. gada 31. oktobrī.
Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.
Kelt Brüsszelben, 2007. október 31-én.
Magħmul fi Brussell, 31 ta' Ottubru 2007.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2007.
Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.
Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro de 2007.
Întocmit la Bruxelles, 31 octombrie 2007.
V Bruseli 31. októbra 2007.
V Bruslju, dne 31. oktobra 2007.
Tehty Brysselissä 31. lokakuuta 2007.
Som skedde i Bryssel den 31 oktober 2007.
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За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā —
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar

За Европейската общност
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Community
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienas vārdā —
Europos bendrijų vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskiej
Pelas Comunidades Europeias
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvá
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisöjen puolesta
För Europeiska gemenskapernas vägnar
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За Държавата Израел
Por el Estado de Israel
Za Stát Izrael
For Staten Israel
Für den Staat Israel
Iisraeli Riigi nimel
Για τα Κράτος του Ισραήλ
For the State of Israel
Pour l'État d'Israël
Per lo Stato di Israele
Izraēlas Valsts vārdā —
Izraelio Valstybės vardu
Izrael Állam részéről
Għall-Istat ta' Iżrael
Voor de Staat Israël
W imieniu Państwa Izrael
Pelo Estado de Israel
Pentru statul Israel
Za Izraelský štát
Za Državo Izrael
Israelin valtion puolesta
På Staten Israels vägnar

ANEXĂ
Dispozițiile aplicabile concesiilor comerciale pentru produse agricole, produse agricole prelucrate și produse
pescărești prelucrate
Părțile au convenit asupra faptului că volumul actual al schimburilor comerciale și condițiile de acces pe piață, în vigoare
între Israel și Bulgaria și Israel și România, în conformitate cu acordurile bilaterale de liber schimb existente, reprezintă
nivelul minim pentru adaptarea concesiilor comerciale bilaterale cu privire la produsele agricole, produsele agricole
prelucrate sau produsele pescărești prelucrate în cadrul Acordului euro-mediteranean, care urmează să fie puse în
aplicare în cadrul unui nou protocol adițional.

5.12.2007

5.12.2007

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 317/75

DECIZIA CONSILIULUI
din 29 noiembrie 2007
privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între
Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și statul Israel, pe de altă
parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană
(2007/787/CE)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 310 coroborat cu articolul 300 alineatul (2)
primul paragraf a doua teză și articolul 300 alineatul (3) paragraful al doilea,
având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 6
alineatul (2),
având în vedere propunerea Comisiei,

(2)

Protocolul ar trebui aprobat,

DECIDE:

Articol unic
Protocolul la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei
asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale
acestora, pe de o parte, și statul Israel, pe de altă parte,
pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a
României la Uniunea Europeană se aprobă prin prezenta
decizie în numele Comunității și al statelor membre ale acesteia.

având în vedere avizul conform al Parlamentului European (1),
Textul protocolului se atașează la prezenta decizie (3).
întrucât:
Adoptată la Bruxelles, 29 noiembrie 2007.
(1)

Protocolul la Acordul euro-mediteranean de instituire a
unei asocieri între Comunitățile Europene și statele
membre ale acestora, pe de o parte, și statul Israel, pe
de altă parte (2), a fost semnat în numele Comunității și
al statelor membre ale acesteia la Bruxelles, la 31
octombrie 2007.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) JO L 147, 21.6.2000, p. 3.

Pentru Consiliu
Președintele
M. LINO

(3) A se vedea pagina 65 din prezentul Jurnal Oficial.
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COMISIE
DECIZIA COMISIEI
din 13 septembrie 2007
privind o procedură în temeiul articolului 81 din Tratatul CE
(Cazul COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler)
[notificată cu numărul C(2007) 4275]
(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2007/788/CE)
(1)

Prezenta decizie adoptată în temeiul articolului 9
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului (1) se adresează DaimlerChrysler AG (denumită în
continuare „DaimlerChrysler”) și privește furnizarea de
informații tehnice pentru repararea autovehiculelor
marca Mercedes-Benz și Smart.

(2)

Informațiile tehnice constau în date, procese și
instrucțiuni care sunt necesare pentru verificarea,
repararea și înlocuirea pieselor defecte/stricate/folosite
ale unui autovehicul sau pentru remedierea defecțiunilor
constatate la sistemele acestor autoturisme. Acestea
includ șapte categorii principale:
— parametri fundamentali (documentație referitoare la
toate valorile de referință și la punctele de reglare a
valorilor măsurabile referitoare la autovehicul, precum
reglarea cuplului, măsurătorile de verificare a frânelor,
presiunile hidraulice și pneumatice);

— informații cu privire la piesele de schimb, inclusiv
cataloage ale pieselor de schimb conținând coduri și
descrieri, și metode de identificare a autovehiculelor
(respectiv, date referitoare la un anumit autovehicul
ce oferă reparatorului posibilitatea de a identifica
codurile individuale pentru piesele instalate în cursul
asamblării autovehiculului și de a identifica codurile
corespunzătoare pentru piesele de schimb originale
compatibile pentru autovehiculul respectiv);
— informații speciale (avize de retragere de pe piață și
notificări ale defecțiunilor frecvente);
— materiale de formare.

(3)

În decembrie 2006, Comisia a inițiat procedurile și a
adresat o evaluare preliminară întreprinderii DaimlerChrysler, care conținea avizul său preliminar conform
căruia acordurile DaimlerChrysler cu partenerii săi care
oferă servicii postvânzare ridică semne de întrebare
privind conformitatea acestor acorduri cu articolul 81
alineatul (1) din Tratatul CE.

(4)

— coduri, programe de calculator și alte informații
necesare pentru a reprograma, a reseta sau a reinițializa unitățile electronice de control („ECU”)
amplasate într-un autovehicul. Această categorie este
legată de cea precedentă în sensul că deseori aceleași
instrumente electronice sunt folosite pentru a diagnostica defecțiunea și apoi pentru a face ajustările
necesare prin intermediul unităților ECU pentru a o
remedia;

În evaluarea preliminară a Comisiei, se arată că este
posibil ca DaimlerChrysler să nu fi furnizat anumite
categorii de informații tehnice necesare pentru reparații
timp îndelungat după încheierea perioadei de tranziție
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1400/2002 al
Comisiei (2). Mai mult, în momentul în care Comisia a
deschis investigația, DaimlerChrysler nu realizase încă un
sistem eficient care să permită reparatorilor independenți
accesul necondiționat la informațiile tehnice necesare
pentru efectuarea lucrărilor de reparații. Deși DaimlerChrysler a îmbunătățit accesibilitatea la informațiile
sale tehnice pe parcursul investigației Comisiei, în
special prin crearea, în iunie 2005, a unui site („site-ul
TI”) special în acest scop, informațiile puse la dispoziția
reparatorilor independenți păreau încă incomplete.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002
privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la
articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1). Regulament
modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1419/2006
(JO L 269, 28.9.2006, p. 1).

(2) Regulamentul (CE) nr. 1400/2002 al Comisiei din 31 iulie 2002
privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat categoriilor
de acorduri verticale și practici concertate în sectorul autovehiculelor
(JO L 203, 1.8.2002, p. 30). Regulament modificat prin Actul de
aderare din 2003.

— diagrame și descrieri ale etapelor operațiunilor de
reparație și întreținere (manuale de întreținere,
documente tehnice precum planuri de lucru,
descrieri ale instrumentelor folosite pentru o
anumită operațiune de reparație și diagrame precum
schemele electrice sau hidraulice);
— teste și diagnostic (inclusiv coduri de eroare/de diagnosticare a defecțiunilor, programe de calculator și
alte informații necesare pentru diagnosticarea defecțiunilor autovehiculelor) – o mare parte, dar nu toate
aceste informații sunt conținute în instrumente electronice specializate;
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Evaluarea preliminară a constatat că piețele relevante
afectate de această practică sunt piața de prestare de
servicii de reparații și întreținere pentru autoturisme și
piața de furnizare de informații tehnice către reparatori.
Rețelele autorizate Mercedes-Benz și Smart dețineau o
cotă extrem de importantă de piață pe prima dintre
aceste piețe, în timp ce pe a doua, DaimlerChrysler era
singurul furnizor capabil să ofere toate informațiile
tehnice necesare reparării autovehiculelor sale.

În esență, acordurile DaimlerChrysler privind serviciile de
întreținere și distribuție de componente îi obligă pe
membrii rețelelor autorizate Mercedes-Benz și Smart să
presteze o gamă completă de servicii de reparații specifice
mărcii și să se constituie ca angrosiști de piese de schimb.
Comisia este preocupată de faptul că potențialele efecte
negative rezultate din astfel de acorduri ar putea fi
accentuate de faptul că DaimlerChrysler nu oferă reparatorilor independenți acces adecvat la informații tehnice,
excluzând prin aceasta firmele ce ar dori sau care ar
putea să ofere servicii de reparații prin intermediul unui
alt model antreprenorial.

(7)

Concluzia preliminară a Comisiei a fost că acordurile
DaimlerChrysler de a furniza informații tehnice reparatorilor independenți nu au corespuns necesităților
acestora din urmă fie în ceea ce privește volumul de
informații disponibile, fie în ceea ce privește accesibilitatea acestora și că o astfel de practică, în combinație
cu alte practici similare ale altor producători de autoturisme, se poate să fi contribuit la surparea poziției pe
piață a reparatorilor independenți, ceea ce poate să fi
adus un prejudiciu grav consumatorilor prin reducerea
ofertei de piese de schimb, creșterea prețurilor pentru
reparațiile tehnice, reducerea ofertei de ateliere de
reparații, apariția unor eventuale probleme de siguranță
și lipsa de acces la ateliere de reparații inovatoare.

(8)

Mai mult, datorită refuzului aparent al DaimlerChrysler
de a oferi reparatorilor independenți acces adecvat la
informații tehnice, acordurile cu partenerii săi care oferă
servicii postvânzare ar putea să nu poată beneficia de
exceptarea prevăzută de Regulamentul (CE) nr.
1400/2002, deoarece, conform articolului 4 alineatul
(2) din regulament, exceptarea nu se aplică atunci când
furnizorul de autovehicule refuză să acorde operatorilor
independenți accesul la orice informații tehnice, echipament de diagnostic sau de alt tip, instrumente,
inclusiv orice program de calculator relevant sau cursuri
de formare necesare pentru repararea și întreținerea autovehiculelor respective. Astfel cum se precizează la considerentul 26 din regulament, condițiile de acces nu trebuie
să discrimineze între operatorii autorizați și cei independenți.

(9)

În cele din urmă, Comisia a ajuns la concluzia preliminară că, în condițiile lipsei de acces la informațiile
tehnice pentru reparații, acordurile dintre DaimlerChrysler și reparatorii săi autorizați nu vor beneficia
probabil de dispozițiile articolului 81 alineatul (3).
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(10)

La 14 februarie 2007, DaimlerChrysler și-a asumat angajamente față de Comisie pentru a răspunde preocupărilor
privind concurența exprimate în evaluarea preliminară.

(11)

Conform acestor angajamente, principiul care determină
volumul de informații care trebuie furnizate este acela al
nediscriminării între reparatorii autorizați și cei independenți. În acest sens, DaimlerChrysler se va asigura
că orice informație tehnică, instrumente, echipament,
orice program de calculator sau cursuri de formare
necesare pentru repararea și întreținerea autovehiculelor
sale, care sunt furnizate reparatorilor autorizați și/sau
importatorilor independenți ai mărcilor sale MercedesBenz și Smart în orice stat membru UE de către sau în
numele DaimlerChrysler, sunt accesibile și reparatorilor
independenți.

(12)

Angajamentele menționează că „informațiile tehnice”, în
sensul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1400/2002, includ toate informațiile furnizate reparatorilor autorizați pentru reparația și întreținerea autovehiculelor Mercedes-Benz și Smart. Printre exemple se
numără programele de calculator, codurile de eroare sau
alți parametri, precum și actualizările acestora, care sunt
necesare la efectuarea de intervenții asupra unităților electronice de control (ECU) pentru a introduce sau a reveni
la setările recomandate de DaimlerChrysler, metodele de
identificare a vehiculelor, cataloagele cu piese de schimb,
soluțiile rezultate din experiența practică și legate de
probleme specifice unui anumit model sau unei serii,
avizele de retragere de pe piață sau alte avize care identifică anumite reparații care pot fi efectuate gratuit în
cadrul rețelei de reparații autorizate.

(13)

Accesul la instrumente include accesul la echipamentele
de diagnosticare sau la alte instrumente de reparație electronice, la programele informatice corespunzătoare,
inclusiv la actualizările periodice ale acestora, precum și
la serviciile postvânzare pentru aceste instrumente.

(14)

Angajamentele asumate sunt obligatorii pentru DaimlerChrysler și întreprinderile sale conexe, dar nu îi
obligă direct pe importatorii independenți ai mărcilor
de autovehicule Mercedes-Benz și Smart. DaimlerChrysler
a acceptat, prin urmare, ca în acele state membre în care
DaimlerChrysler distribuie autovehicule marca MercedesBenz și/sau Smart prin intermediul importatorilor independenți, să facă tot posibilul pentru a obliga prin
contract întreprinderile în cauză să furnizeze reparatorilor
independenți, gratuit și nediscriminatoriu, prin site-urile
naționale cu scop comercial, toate informațiile tehnice
sau versiunile lingvistice ale acestora pe care importatorul
respectiv le-a furnizat reparatorilor autorizați în statul
membru pentru care a fost desemnat și care nu sunt
disponibile pentru reparatorii independenți pe site-ul TI.
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Conform considerentului 26 din Regulamentul (CE) nr.
1400/2002, DaimlerChrysler nu este obligat să furnizeze
reparatorilor independenți informații tehnice care ar
permite unei părți terțe să conturneze sau să neutralizeze
dispozitivele antifurt aflate la bord și/sau să recalibreze (1)
dispozitivele electronice sau să manipuleze dispozitivele
care ar reduce performanța autovehiculului. Ca toate
excepțiile din dreptul comunitar, considerentul 26
trebuie interpretat în mod restrictiv. Dacă Daimler
Chrysler ar invoca această excepție ca motiv pentru a
nu furniza informațiile tehnice reparatorilor independenți, acesta s-a angajat să se asigure că informațiile
respective se limitează la cele necesare pentru a asigura
protecția descrisă la considerentul 26 și că absența informațiilor respective nu îi împiedică pe reparatorii independenți să efectueze alte operațiuni decât cele
enumerate la considerentul 26, inclusiv să lucreze cu
dispozitive precum ECU pentru motoare, airbaguri,
centuri de siguranță pretensionate sau elementele de
închidere centralizată.

(16)

Articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
1400/2002 prevede că informațiile tehnice trebuie puse
la dispoziție într-un mod proporțional cu necesitățile
reparatorilor independenți. Aceasta implică atât descentralizarea informației, cât și un preț care să ia în considerare măsura în care reparatorii independenți folosesc
informațiile.

(17)

În conformitate cu acest principiu, angajamentele
asumate menționează că DaimlerChrysler va include pe
site-ul TI toate informațiile tehnice privind modelele
lansate după 1996 și se va asigura că toate actualizările
informațiilor tehnice vor fi disponibile permanent pe siteul TI sau pe orice alte site care îl va înlocui. Cu toate
acestea, dacă anumite informații tehnice privind modelele
lansate după 1996 sau versiunile lingvistice ale acestora,
pe care DaimlerChrysler sau întreprinderile sale conexe le
furnizează reparatorilor autorizați într-un anume stat
membru, nu sunt disponibile pe site-ul TI, se va
considera că DaimlerChrysler și-a respectat angajamentele
în acest sens dacă furnizează informațiile respective reparatorilor independenți, fără întârziere și gratuit, pe site-ul
său comercial din statul membru în cauză.

(18)

DaimlerChrysler se va asigura că site-ul TI poate fi găsit
întotdeauna cu ușurință și că acesta oferă un nivel de
performanță echivalent cu metodele utilizate pentru a
furniza informații tehnice membrilor rețelei sale autorizate. Dacă DaimlerChrysler sau o altă întreprindere
care acționează în numele său pune o informație

(1) Adică să modifice setările originale ale ECU într-un mod nerecomandat de DaimlerChrysler.
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tehnică la dispoziția reparatorilor autorizați într-o
anumită limbă UE, DaimlerChrysler se va asigura că
această versiune lingvistică a informației este postată
fără întârzieri nejustificate pe site-ul TI.
(19)

DaimlerChrysler a fixat prețul abonamentului anual
pentru accesul la site-ul TI la 1 254 EUR (1 239 EUR
pentru accesul la secțiunea principală cunoscută sub
numele de „WIS net”; catalogul electronic de piese de
schimb este gratuit, cu excepția unei cotizații anuale
pentru cheltuieli administrative de 15 EUR). Totuși,
pentru respectarea cerinței de proporționalitate
prevăzute de regulament, DaimlerChrysler acceptă să
ofere un acces lunar, săptămânal, zilnic sau pe oră la
WIS net, la un preț proporțional de 180 EUR, 70 EUR,
20 EUR și, respectiv, 4 EUR. DaimlerChrysler acceptă să
păstreze această grilă de prețuri și să nu o majoreze peste
rata medie de inflație din UE pe toată durata de valabilitate a angajamentelor.

(20)

Angajamentele asumate de DaimlerChrysler nu aduc
atingere niciunei dispoziții prezente sau viitoare a
dreptului comunitar sau național care ar putea extinde
aria informațiilor tehnice pe care DaimlerChrysler trebuie
să le furnizeze operatorilor independenți și/sau care ar
putea stabili modalități mai favorabile de furnizare a
acestor informații.

(21)

Dacă un reparator independent sau o asociație de reparatori independenți solicită acest lucru, DaimlerChrysler
se angajează să accepte arbitrajul pentru soluționarea litigiilor privind furnizarea de informații tehnice. Arbitrajul
se va supune regulilor naționale de arbitraj și dreptului
material convenit prin contract de către DaimlerChrysler
și reparatorii săi autorizați în statul membru unde este
situată partea solicitantă. DaimlerChrysler se angajează să
furnizeze, la cerere, informații privind aceste reguli.
Tribunalul arbitral va fi compus din trei arbitri numiți
în conformitate cu aceste reguli. Arbitrajul nu aduce
atingere dreptului de a sesiza autoritățile naționale
competente.

(22)

Prin decizie se constată că, având în vedere angajamentele
asumate, nu se mai justifică o acțiune a Comisiei. Angajamentele asumate vor fi obligatorii până la data de 31
mai 2010.

(23)

Comitetul consultativ privind practicile restrictive și
pozițiile dominante a emis un aviz favorabil la 9 iulie
2007.
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DECIZIA COMISIEI
din 4 decembrie 2007
de suspendare a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1420/2007 asupra
importurilor de silico-mangan originare din Republica Populară Chineză și Kazahstan
(2007/789/CE)
indică o evoluție a situației și condițiilor de piață. Având
în vedere acest lucru, Comisia a efectuat o ancheta mai
aprofundată în scopul de a evolua evoluția recentă a
volumelor și a prețurilor produsului în cauză în
perioada 1 iulie 2006-30 septembrie 2007 și impactul
acestora asupra prejudiciului suferit de industria comunitară, precum și asupra interesului comunitar general.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din
22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor
care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt
membre ale Comunității Europene (1) („regulamentul de bază”),
în special articolul 14 alineatul (4),
(5)

Pe baza informațiilor culese, s-a stabilit că prețurile de
piață ale SiMn pe piața comunitară au crescut după
perioada de anchetă inițială până în al treilea trimestru
al anului 2007 cu aproximativ 69 %, și anume de la o
medie de 622 EUR/MT în al treilea trimestru al anului
2006 la o medie de 1 051 EUR/MT în al treilea trimestru
al anului 2007. O creștere semnificativă de aproximativ
42 % a fost înregistrată în special între al doilea și al
treilea trimestru al anului 2007. Aceste tendințe pot fi
de asemenea regăsite pe alte piețe mondiale majore,
precum și în cazul importurilor de SiMn către Comunitate.

(6)

SiMn reprezintă o materie primă esențială utilizată pentru
producția de oțel. Creșterea de preț descrisă mai sus
poate fi atribuită crizelor temporare ale ofertei
combinate cu o cerere mai ridicată de SiMn datorată
cererii crescânde de oțel la nivel mondial. Prezența altor
creșteri bruște anterioare, cum ar fi cea care a avut loc în
2004, arată că astfel de dezechilibre între cerere și ofertă
pe această piață sunt de natură temporară. Prețurile tind
să revină la nivelurile lor pe termen lung de îndată ce
capacitățile disponibile de SiMn sunt utilizate din plin.

(7)

Între perioada anchetei inițiale și perioada 1 octombrie
2006-30 septembrie 2007, ponderea pe piață a importurilor de SiMn originare din RPC și Kazahstan a scăzut
cu 0,6 de puncte procentuale, la 9,8 % din consumul
total al Comunității. Consumul CE a crescut cu 20 %.

(8)

În ceea ce privește industria comunitară, trebuie
menționat faptul că de la perioada anchetei inițiale,
situația industriei comunitare s-a îmbunătățit. Între
perioada anchetei inițiale și perioada 1 octombrie
2006-30 septembrie 2007, volumul vânzărilor și al
producției a crescut cu 15 % și, respectiv, 19 %. Cu
toate acestea, ponderea pe piață a industriei comunitare
a scăzut cu 1,1 puncte procentuale ajungând la 23,8 %.
Situația profiturilor s-a îmbunătățit considerabil, iar profitabilitatea industriei comunitare a atins 42 % în al treilea
trimestru al anului 2007, depășind astfel în mod semnificativ chiar și nivelul de profit de 5 % stabilit de ancheta
inițială ca fiind corespunzător.

după consultarea Comitetului consultativ,
întrucât:
A. PROCEDURA
(1)

(2)

Consiliul a instituit prin Regulamentul (CE) nr.
1420/2007 (2) un drept antidumping definitiv la importurile de silicomangan (inclusiv fero-silicomangan)
(„SiMn”) înregistrate sub codurile NC 7202 30 00 și
ex 8111 00 11 (cod TARIC 8111 00 11 10) („produsul
în cauză”), originare din Republica Populară Chineză și
Kazahstan. Rata taxei antidumping este de 8,2 % pentru
produsul originar din RPC și 6,5 % pentru cel originar
din Kazahstan.
Informațiile privind evoluția condițiilor de piață, înregistrată după perioada de anchetă inițială menționată în
Regulamentul (CE) nr. 1420/2007, și care ar putea
justifica suspendarea măsurilor impuse, în conformitate
cu articolul 14 alineatul (4) din regulamentul de bază,
au fost obținute de către Comisie. Prin urmare, Comisia a
examinat dacă o astfel de suspendare era justificată.
B. MOTIVE

(3)

(4)

Articolul 14 alineatul (4) din regulamentul de bază
prevede că, în interesul Comunității, măsurile antidumping ar putea fi suspendate în baza motivelor
conform cărora condițiile de piață au evoluat temporar
într-o măsură în care nu s-ar înregistra un prejudiciu ca
urmare a unei asemenea suspendări, cu condiția de a
oferi industriei comunitare posibilitatea de a face
observații și de a lua în considerare aceste observații să
fie luate în considerare. Articolul 14 alineatul (4) specifică
totodată că măsurile antidumping în cauză pot fi reinstituite în orice moment, în cazul în care motivul
suspendării nu mai este aplicabil.
În perioada ulterioară anchetei inițiale, s-a înregistrat o
creștere la nivel mondial în ceea ce privește SiMn, ceea ce

(1) JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).
(2) A se vedea pagina 5 din prezentul Jurnal Oficial.
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(10)

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Astfel cum se indică la considerentele 157-163 din Regulamentul (CE) nr. 1420/2007, s-a preconizat că
impunerea măsurilor respective va avea anumite efecte
negative, totuși limitate, asupra utilizatorilor, sub forma
de creșterii costurilor ca urmare a unei eventuale necesități de a găsi surse de aprovizionare noi sau alternative.
Având în vedere evoluția temporară a condițiilor de piață
și faptul că, prin urmare, industria comunitară nu suferă
la ora actuală vreun prejudiciu, orice efect negativ asupra
utilizatorilor poate fi înlăturat prin suspendarea
măsurilor. În consecință, se poate ajunge la concluzia
că suspendarea se poate efectua în interesul general al
Comunității.
Având în vedere evoluția temporară a condițiilor de piață
și în special, nivelul ridicat al prețurilor SiMn pe piața
comunitară, care este mult mai ridicat decât nivelul
prețului prejudiciabil constatat în ancheta inițială, și
ținând cont de presupusul dezechilibru cerere-ofertă
pentru produsului în cauză, se consideră că nu este
probabil ca prejudiciul legat de importurile produsului
în cauză originare din Republica Populară Chineză și
Kazahstan să reapară ca urmare a suspendării. În
consecință, se propune suspendarea pe o perioadă de
nouă luni a măsurilor în vigoare, în conformitate cu
articolul 14 alineatul (4) din regulamentul de bază.
C. CONSULTAREA CU INDUSTRIA
COMUNITARĂ

(11)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (4) din regulamentul de bază, Comisia a informat industria comunitară
cu privire la intenția sa de a suspenda măsurile antidumping în vigoare. Industria comunitară a avut posibilitatea de a face observații și nu s-a opus suspendării
măsurilor antidumping.
D. CONCLUZIE

(12)

Prin urmare, Comisia consideră că sunt îndeplinite
toate cerințele pentru suspendarea taxei antidumping
instituite asupra produsului în cauză, în conformitate
cu articolul 14 alineatul (4) din regulamentul de bază.
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În consecință, ar trebui suspendate pe o perioadă de nouă
luni măsurile antidumping instituite prin Regulamentul
(CE) nr. 1420/2007.
(13)

Comisia va supraveghea evoluția importurilor și a
prețurilor produsului în cauză. În cazul reluării, în orice
moment, a importurilor de cantități mari de produs în
cauză la prețuri de dumping din Republica Populară
Chineză și Kazahstan și prejudicierii, în consecință, a
industriei comunitare, Comisia va lua toate măsurile
necesare în vederea restabilirii taxei antidumping, ținând
seama de normele de fond care reglementează o evaluare
a prejudiciului. Dacă este necesar, poate fi inițiată o
revizuire intermediară, în conformitate cu articolul 11
alineatul (3) din regulamentul de bază,

DECIDE:

Articolul 1
Taxa antidumping definitivă, instituită prin Regulamentul (CE)
nr. 1420/2007, la importurile de silicomangan (inclusiv ferosilicomangan) originare din Republica Populară Chineză și
Kazahstan, înregistrate sub codurile NC 7202 30 00 și
ex 8111 00 11 (cod TARIC 8111 00 11 10) se suspendă
pentru o perioadă de nouă luni.

Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare publicării
sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 4 decembrie 2007.
Pentru Comisie
Peter MANDELSON

Membru al Comisiei
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BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 23 noiembrie 2007
privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2008
(BCE/2007/16)
(2007/790/CE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 106 alineatul (2),
având în vedere articolul 1 din Decizia 2007/503/CE a Consiliului din 10 iulie 2007 privind adoptarea de
către Cipru a monedei unice la 1 ianuarie 2008 în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat (1),
având în vedere articolul 1 din Decizia 2007/504/CE a Consiliului din 10 iulie 2007 privind adoptarea de
către Malta a monedei unice la 1 ianuarie 2008 în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat (2),
întrucât:
(1)

De la 1 ianuarie 1999, Banca Centrală Europeană (BCE) are dreptul exclusiv de a aproba volumul
emisiunii de monede metalice de către statele membre care au adoptat moneda euro (denumite în
continuare „state membre participante”).

(2)

Derogarea în favoarea Ciprului și a Maltei prevăzută la articolul 4 din Actul de aderare din 2003 se
abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2008.

(3)

Cele 13 state membre participante în prezent, precum și Cipru și Malta au prezentat BCE spre
aprobare estimările lor privind volumul emisiunii de monede metalice euro prevăzut pentru 2008,
completate de note explicative privind metodologia de prognozare,

DECIDE:

Articolul 1
Aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro prevăzut pentru 2008
BCE aprobă volumul emisiunii de monede metalice euro de către statele membre participante prevăzut
pentru 2008, astfel cum se descrie în tabelul următor:
(milioane EUR)
Emisiunea de monede metalice destinate circulației și emisiunea monedelor de
colecție (care nu sunt destinate circulației) în 2008

Belgia

130,0

Germania

655,0

Irlanda

114,0

(1) JO L 186, 18.7.2007, p. 29.
(2) JO L 186, 18.7.2007, p. 32.
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(milioane EUR)

Emisiunea de monede metalice destinate circulației și emisiunea monedelor de
colecție (care nu sunt destinate circulației) în 2008

Grecia

97,3

Spania

550,0

Franța

500,0

Italia

375,2

Cipru

147,4

Luxemburg

49,0

Malta

56,7

Țările de Jos

57,5

Austria

185,0

Portugalia

50,0

Slovenia

39,0

Finlanda

60,0

Articolul 2
Dispoziție finală
Prezenta decizie se adresează statelor membre participante.

Adoptă la Frankfurt pe Main, 23 noiembrie 2007.
Președintele BCE
Jean-Claude TRICHET

5.12.2007
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III
(Acte adoptate în temeiul Tratatului UE)

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE
DECIZIA 2007/791/PESC A CONSILIULUI
din 4 decembrie 2007
de punere în aplicare a Acțiunii comune 2007/749/PESC privind Misiunea de poliție a Uniunii
Europene (MPUE) în Bosnia și Herțegovina (BiH)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

DECIDE:

Articolul 1
având în vedere Acțiunea comună 2007/749/PESC a Consiliului
din 19 noiembrie 2007 privind Misiunea de poliție a Uniunii
Europene (MPUE) în Bosnia și Herțegovina (BiH) (1), în special
articolul 12 alineatul (1), coroborat cu articolul 23 alineatul (2)
a doua liniuță din Tratatul privind Uniunea Europeană,

întrucât:

(1)
Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente punerii în aplicare a Acțiunii comune
2007/749/PESC este de 14 800 000 EUR pentru 2008.
(2)
Cheltuielile finanțate din suma menționată la alineatul (1)
sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii Europene, cu excepția
faptului că nicio prefinanțare nu rămâne proprietatea Comunității.
Articolul 2

(1)

La 19 noiembrie 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea
comună 2007/749/PESC prin care se stabilește că
MPUE urmează să fie continuată până la 31 decembrie
2009. Valoarea de referință financiară pentru 2008 și
2009 urmează să fie stabilită anual.

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.
Articolul 3
Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 4 decembrie 2007.
(2)

Mandatul MPUE urmează să fie pus în aplicare în
contextul unei situații care se poate deteriora și care ar
putea aduce atingere obiectivelor politicii externe și de
securitate comune, astfel cum este prevăzută la articolul
11 din tratat,

(1) JO L 303, 21.11.2007, p. 40.

Pentru Consiliu
Președintele
F. TEIXEIRA DOS SANTOS

