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II
(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) NR. 835/2012 AL COMISIEI
din 18 septembrie 2012
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în
ceea ce privește anexa XVII (Cadmiu)
(Text cu relevanță pentru SEE)

impactul socio-economic al unei posibile actualizări a
restricțiilor privind introducerea pe piață și utilizarea
cadmiului în bijuterii, aliaje de lipit și PVC (SocioEconomic Impact of a Potential Update of the Restrictions
on the Marketing and Use of Cadmium in jewelleries,
brazing alloys and PVC), publicat în ianuarie 2010 (4).
Toate elementele restricției au făcut, de asemenea,
obiectul unor consultări cu autoritățile competente ale
statelor membre responsabile pentru punerea în aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 și cu părțile inte
resate.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parla
mentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea
substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei
1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al
Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE
ale Comisiei (1), în special articolul 131,

(3)

Ca urmare a adoptării Regulamentului (UE) nr.
494/2011, Comisia a fost informată cu privire la utili
zările de pigmenți de cadmiu în anumite tipuri de
materiale plastice, restricționate pentru prima dată de
Regulamentul (UE) nr. 494/2011, în cazurile în care se
pare că nu sunt disponibile alternative corespunzătoare la
utilizarea de compuși de cadmiu și pentru care, datorită
circumstanțelor excepționale ale unei consultări limitate,
este adecvat să se efectueze în prezent o evaluare supli
mentară.

(4)

Rezoluția Consiliului din 25 ianuarie 1988 impune nece
sitatea unei strategii globale pentru combaterea poluării
atmosferice cu cadmiu, inclusiv măsuri specifice de
restricționare a utilizării cadmiului și stimulare a
elaborării de alternative suplimentare la utilizarea
cadmiului în pigmenți, stabilizatori și pentru cadmiere,
solicitând limitarea utilizărilor cadmiului la cazurile în
care nu există alternative potrivite.

(5)

Comisia va solicita Agenției Europene pentru Produse
Chimice, în conformitate cu articolul 69 din REACH,
să pregătească un dosar în conformitate cu cerințele
din anexa XV referitoare la utilizarea cadmiului și a
compușilor pe bază de cadmiu în acele tipuri de
materiale plastice care au făcut prima dată obiectul
restricțiilor din Regulamentul (UE) nr. 494/2011, ținând
cont pe deplin de Rezoluția Consiliului din 25 ianuarie
1988.

întrucât:
(1)

(2)

Regulamentul (UE) nr. 494/2011 al Comisiei din 20 mai
2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
privind
înregistrarea,
evaluarea,
autorizarea
și
restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce
privește anexa XVII (Cadmiu) (2) a modificat domeniul de
aplicare al restricției referitoare la cadmiu și la compușii
cadmiului, introducând dispoziții aplicabile aliajelor de
lipit sub formă de bară și bijuteriilor, în conformitate
cu rezultatele evaluării riscurilor și cu strategiile de
reducere a riscurilor asociate cadmiului și oxidului de
cadmiu (3).
În plus, Regulamentul (UE) nr. 494/2011 a extins
restricțiile existente privind utilizarea cadmiului și a
compușilor cadmiului în polimerii sintetici organici
(material plastic) la toate materialele plastice, prevăzând
în același timp o excepție privind utilizarea PVC-ului
reciclat cu conținut de cadmiu pentru fabricarea de
anumite produse pentru construcții. Această derogare a
fost acordată ținând cont de discuțiile care au avut loc la
o reuniune ad hoc a experților privind activitățile de
gestionare a riscurilor în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1907/2006 și rezultatele unui studiu privind

(1) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 134, 21.5.2011, p. 2.
(3) JO C 149, 14.6.2008, p. 6.

(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/studycadmium_en.pdf
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Până la finalizarea procedurii de restricționare, restricția
privind utilizarea cadmiului și a compușilor săi ar trebui
să fie limitată la tipurile de material plastic enumerate în
rubrica 23 din anexa XVII înainte de adoptarea Regula
mentului (UE) nr. 494/2011.

(7)

Din motive de certitudine juridică, prezentul regulament
trebuie aplicat începând cu 10 decembrie 2011.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 133
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

19.9.2012

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în
conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică începând cu 10 decembrie 2011.

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

Adoptat la Bruxelles, 18 septembrie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
În anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, tabelul care stabilește denumirea substanțelor, a grupurilor de
substanțe și a amestecurilor, precum și condițiile în care se aplică restricțiile se modifică după cum urmează:
1. În a doua coloană de la rubrica 23, primul și al doilea paragraf al punctului 1 se înlocuiesc cu următorul text:
„1. Nu se utilizează în amestecuri și articole produse din
polimerii organici sintetici următori (denumiți în
continuare material plastic):
— polimeri sau copolimeri ai clorurii de vinil (PVC)
[3904 10] [3904 21]
— poliuretan (PUR) [3909 50]
— polietilenă de densitate joasă (LDPE), cu excepția
polietilenei de densitate joasă utilizate pentru
producerea de preamestecuri colorate (amestecuri
în topitură colorate) [3901 10]
— acetat de celuloză (CA) [3912 11]
— acetobutirat de celuloză (CAB) [3912 11]
— rășini epoxidice [3907 30]
— rășini melamin-formaldehidice (MF) [3909 20]
— rășini ureo-formaldehidice (UF) [3909 10]
— poliesteri nesaturați (UP) [3907 91]
— polietilentereftalat (PET) [3907 60]
— polibutilentereftalat (PBT)
— polistiren transparent/uz
[3903 11]

general

(universal)

— acrilonitril-metacrilat de metil (AMMA)
— polietilenă reticulată (VPE)
— polistiren cu rezistență crescută la impact
— polipropilenă (PP) [3902 10]
Amestecurile și articolele fabricate din materialul plastic de
mai sus nu se introduc pe piață în cazul în care concen
trația de cadmiu (exprimată sub formă de cadmiu metalic)
este mai mare sau egală cu 0,01 % din greutatea mate
rialului plastic.”

2. În a doua coloană a rubricii 23, la punctul 1 se adaugă următorul paragraf:
„Până la 19 noiembrie 2012, în conformitate cu
articolul 69, Comisia solicită Agenției Europene pentru
Produse Chimice să pregătească un dosar în conformitate
cu cerințele din anexa XV, cu scopul de a evalua dacă
utilizarea cadmiului și a compușilor acestuia în materialele
plastice, altele decât cele enumerate la paragraful 1, ar
trebui restricționată.”
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REGULAMENTUL (UE) NR. 836/2012 AL COMISIEI
din 18 septembrie 2012
de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al
Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
(REACH) în ceea ce privește plumbul
(Text cu relevanță pentru SEE)

pentru a aborda riscurile identificate în ceea ce privește
eficacitatea în reducerea riscurilor constă în interzicerea
introducerii pe piață și a utilizării plumbului și a
compușilor săi în piesele metalice și nemetalice din arti
colele de bijuterie, în cazul în care concentrația
plumbului este egală cu sau mai mare de 0,05 % din
greutatea componentei individuale, cu excepția cazului
în care se poate demonstra că rata eliberării plumbului
nu depășește 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h).

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parla
mentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea
substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei
1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al
Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE
ale Comisiei, în special articolul 68 alineatul (1) (1),

(4)

În avizul său din 15 septembrie 2011, Comitetul pentru
analiză socio-economică (denumit în continuare „CASE”)
a examinat interzicerea introducerii pe piață și a utilizării
plumbului și a compușilor săi în articolele de bijuterie, în
cazul în care concentrația plumbului este mai mare sau
egală cu 0,05 % din greutatea oricărei componente indi
viduale. Aceasta a fost considerată cea mai adecvată
măsură la nivelul Uniunii pentru a reduce riscurile iden
tificate, avându-se în vedere raportul dintre beneficiile și
costurile socio-economice ale acesteia. Având în vedere
că la ora actuală nu este disponibilă o metodă de
încercare a migrării care să reconstituie condițiile de
ducere la gură, CASE consideră că restricția trebuie să
se bazeze pe conținutul de plumb din orice componentă
individuală a articolelor de bijuterie, și nu pe rata de
migrare a plumbului eliberat din aceste articole. În plus,
CASE a recomandat să se prevadă derogări pentru sticla
tip cristal, pentru emailurile vitrifiate, pentru compo
nentele interne ale ceasurilor, precum și pentru pietrele
prețioase și semiprețioase nesintetice sau reconstituite.

(5)

La data de 23 septembrie 2011, agenția a prezentat
Comisiei avizele CER și CASE.

(6)

Ținând cont de lipsa de informații privind eliberarea
plumbului în condiții de ducere la gură și din cauza
lipsei de alternative adecvate pentru toate utilizările în
sticla de tip cristal și emailurile vitrificate, acestor
materiale nu li se aplică prezenta măsură. În plus,
CASE a recomandat exceptarea numai pentru categoriile
1 și 2 de sticlă de tip cristal (respectiv „cristal superior” și
„cristal cu plumb”), astfel cum sunt definite în anexa I la
Directiva 69/493/CEE a Consiliului din 15 decembrie
1969 privind apropierea legislațiilor statelor membre
referitoare la sticla cristal (2). Cu toate acestea categoriile
3 și 4 de sticlă de tip cristal („sticlă cristalină, cristalin”),
astfel cum sunt definite în directiva respectivă, ar trebui,
de asemenea, să fie exceptate de la restricție, în vederea
asigurării coerenței cu exceptarea stabilită în anexa la
Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de

întrucât:
(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,
dacă un stat membru consideră că producerea, intro
ducerea pe piață sau utilizarea unei substanțe ca atare,
în amestec sau într-un articol prezintă un risc pentru
sănătatea umană sau pentru mediu, risc care nu este
controlat în mod adecvat și trebuie abordat, acesta
trebuie să pregătească un dosar, după ce a comunicat
intenția sa Agenției Europene pentru Produse Chimice
(denumită în continuare „agenția”).

(2)

La data de 15 aprilie 2010 Franța a depus la agenție un
dosar, în conformitate cu articolul 69 alineatul (4) din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în scopul de a iniția
un proces de restricționare în conformitate cu articolele
69-73 din regulamentul respectiv. În dosarul respectiv se
demonstra că, din cauza tendinței lor de a duce obiectele
la gură, copiii, în special cei mai mici de 36 de luni, pot
fi expuși în mod repetat la plumbul eliberat de articolele
de bijuterie. O astfel de expunere repetată la plumb poate
produce efecte grave și ireversibile asupra comporta
mentului și dezvoltării neurologice, la care copiii sunt
cu deosebire vulnerabili, dat fiind că sistemul nervos
central al acestora se află încă în dezvoltare. Dosarul
demonstrează necesitatea unei acțiuni la nivelul Uniunii,
dincolo de orice alte măsuri aplicate deja, pentru a evita,
în măsura posibilului, expunerea la plumb și la compușii
acestuia din articolele de bijuterie. Prin urmare, dosarul
propune interzicerea introducerii pe piață și a utilizării
plumbului și a compușilor săi în articolele de bijuterie,
dacă migrația plumbului este mai mare de 0,09 μg/cm2/h.

(3)

În avizul său din 10 martie 2011, Comitetul pentru
evaluarea riscului (denumit în continuare „CER”)
consideră că cea mai adecvată măsură la nivelul Uniunii

(1) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2) JO L 326, 29.12.1969, p. 36.
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utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipa
mentele electrice și electronice (1), astfel cum a fost modi
ficată prin Decizia 2010/571/UE (2), și deoarece
conținutul de plumb al acestor categorii de sticlă este
mai scăzut în comparație cu cel al categoriilor 1 și 2.
(7)

(8)

(9)

Din aceleași motive aplicabile la sticla tip cristal și la
emailurile vitrifiate, pietrele prețioase și semiprețioase
nesintetice sau reconstituite, în care plumbul este
prezent ca o componentă naturală, ar trebui să fie
exceptate.
Componentelor interne ale ceasurilor care sunt inacce
sibile consumatorilor ar trebui exceptate de la restricție,
deoarece riscul de expunere la plumbul conținut de
aceste componente poate fi eliminat.
O restricție privind introducerea pe piață a bijuteriilor
uzate sau vechi ar avea un impact socio-economic semni
ficativ, deoarece aceste articole și-ar pierde valoarea de
piață în Uniune, iar punerea în aplicare a acestei inter
dicții ar prezenta dificultăți considerabile. Din aceste
motive, articolele de bijuterie introduse pe piață pentru
prima dată până la 12 luni de la data intrării în vigoare a
restricției, precum și articolele de bijuterie vechi
importate ar trebui exceptate de la restricție.

L 252/5

(10)

Comisia ar trebui să revizuiască exceptarea cristalurilor, a
emailurilor vitrificate și a pietrelor prețioase și semi
prețioase ținând cont de noile informații științifice dispo
nibile, inclusiv de migrarea plumbului din aplicațiile
exceptate, de disponibilitatea unor alternative adecvate,
precum și de dezvoltarea unor metode de încercare a
migrației.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului înființat în temeiul arti
colului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în
conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data 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, 18 septembrie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

(1) JO L 37, 13.2.2003, p. 19.
(2) JO L 251, 25.9.2010, p. 28.
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ANEXĂ
În anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se adaugă următoarea rubrică 63:
„63. Plumb
Nr. CAS 7439-92-1
Nr. CE 231-100-4
și compușii acestuia.

1. Nu se introduce pe piață și nu se utilizează în nicio componentă indi
viduală a articolelor de bijuterie dacă concentrația de plumb (în metal) a
componentei în cauză este egală sau mai mare de 0,05 % în greutate.
2. În sensul punctului 1;
(i) «articolele de bijuterie» desemnează articolele de bijuterie și articolele
de imitații de bijuterie, precum și accesoriile de păr, inclusiv:
(a) brățări, coliere și inele;
(b) bijuterii de tip piercing,
(c) ceasuri de mână și articole de tip brățară;
(d) broșe și butoni;
(ii) «orice componentă individuală» desemnează materialele din care sunt
fabricate bijuteriile, precum și elementele constitutive ale acestora.
3. Punctul 1 se aplică, de asemenea, componentelor individuale atunci când
sunt folosite sau introduse pe piață pentru fabricarea de bijuterii.
4. Prin derogare, se exceptează de la dispozițiile punctului 1:
(a) sticla tip cristal (categoriile 1, 2, 3 și 4) în conformitate cu anexa I la
Directiva 69/493/CEE a Consiliului (*);
(b) componentele interne ale ceasurilor inaccesibile consumatorilor;
(c) pietrele prețioase și semiprețioase nesintetice sau reconstituite [codul
NC 7103, astfel cum a fost stabilit prin Regulamentul (CEE) nr.
2658/87], cu excepția cazului în care acestea au fost tratate cu
plumb sau compușii săi sau cu amestecuri care conțin aceste
substanțe;
(d) emailurile, definite ca amestecuri vitrifiabile obținute prin fuziune,
vitrificare sau sinterizarea minereurilor topite la o temperatură de
cel puțin 500 °C.
5. Prin derogare, alineatul (1) nu se aplică articolelor de bijuterie introduse
pe piață pentru prima dată înainte de 9 octombrie 2013 și articolelor de
bijuterie produse înainte de 10 decembrie 1961.
6. Până la 9 octombrie 2017, Comisia va reevalua această rubrică în funcție
de noile informații științifice, în special cele cu privire la existența unor
înlocuitori și la migrația plumbului din articolele menționate la punctul 1
și, dacă va fi cazul, va modifica această rubrică în consecință.

(*) JO L 326, 29.12.1969, p. 36.”

19.9.2012

19.9.2012
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 837/2012 AL COMISIEI
din 18 septembrie 2012
privind autorizarea preparatului 6-fitază (EC 3.1.3.26) produs de Aspergillus oryzae (DSM 22594) ca
aditiv furajer pentru păsările de curte, purcei înțărcați, porci pentru îngrășat și scroafe (titularul
autorizației: DSM Nutritional Products)
(Text cu relevanță pentru SEE)

nocive asupra sănătății animalelor, a sănătății oamenilor
sau asupra mediului și că utilizarea sa poate îmbunătăți
utilizarea fosforului la toate speciile țintă. Autoritatea nu
consideră necesară prevederea unor cerințe specifice de
monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea
a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de
analiză a aditivului în hrana animalelor, prezentat de
laboratorul de referință înființat în temeiul Regula
mentului (CE) nr. 1831/2003.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parla
mentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9
alineatul (2),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea
aditivilor destinați hranei animalelor, precum și criteriile
și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr.
1831/2003, s-a depus o cerere de autorizare a prepa
ratului 6-fitază (EC 3.1.3.26) produs de Aspergillus
oryzae (DSM 22594). Cererea respectivă a fost însoțită
de informațiile și documentele necesare în temeiul arti
colului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.
1831/2003.

(3)

(4)

Cererea privește autorizarea preparatului 6-fitază (EC
3.1.3.26) produs de Aspergillus oryzae (DSM 22594) ca
aditiv pentru hrana păsărilor de curte, purceilor înțărcați,
porcilor pentru îngrășat și scroafelor, urmând să fie
clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.
În avizul său din 14 decembrie 2011 (2), Autoritatea
Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în
continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile
de utilizare propuse, preparatul 6-fitază (EC 3.1.3.26)
produs de Aspergillus oryzae (DSM 22594) nu are efecte

(5)

Evaluarea preparatului 6-fitază (EC 3.1.3.26) produs de
Aspergillus oryzae (DSM 22594) arată că sunt îndeplinite
condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regu
lamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea
acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform
anexei la prezentul regulament.

(6)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Preparatul menționat în anexă, aparținând categoriei „aditivi
zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”,
este autorizat ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile
prevăzute în anexa respectivă.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data 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, 18 septembrie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2012; 10(1):2527.

L 252/8

ANEXĂ

Numărul de
identificare al
aditivului

Numele titularului
autorizației

Aditiv

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda
analitică

Specia sau
categoria de
animale

Conținutul
minim
Vârsta maximă

Conținutul
maxim
Alte dispoziții

Sfârșitul
perioadei de
autorizare

RO

Unități de activitate/kg de
furaj complet cu un conținut
de umiditate de 12 %

Categoria: aditivi zootehnici. Grupă funcțională: promotori de digestibilitate
4a18

DSM Nutritional
Products

6-fitază
(EC 3.1.3.26)

Compoziția aditivului
Preparat de 6-fitază (EC 3.1.3.26) produs
de Aspergillus oryzae (DSM 22594) cu o
activitate minimă de:
50 000 (1) FYT/g în formă solidă

Caracterizarea substanței active

—

500 FYT

Porci
pentru
îngrășat

1. A se menționa temperatura de
depozitare, durata de conservare
și stabilitatea la granulare în
instrucțiunile de utilizare a
aditivului și a preamestecului.
2. Doza recomandată pe kilogram
de furaj complet pentru:

Purcei
(înțărcați)
Scroafe

—

— păsări de curte, purcei
(înțărcați) și porci pentru
îngrășare: 500-4 000 FYT;

1 000 FYT

6-fitază (EC 3.1.3.26) produsă de
Aspergillus oryzae (DSM 22594)
Metoda analitică

(2 )

Metoda colorimetrică prin măsurarea
fosfatului anorganic eliberat de 6-fitază
din fitat (ISO 30024:2009)

— scroafe: 1 000-4 000 FYT.
3. A se utiliza în furajele conținând
mai mult de 0,23 % fosfor fitinic.
4. Pentru siguranță: în timpul mani
pulării, utilizatorii trebuie să
poarte echipamente de protecție
respiratorie, ochelari de protecție
și mănuși de protecție.

9 octombrie
2022
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20 000 FYT/g în formă lichidă

Păsări de
curte

5. Se utilizează pentru purceii
înțărcați de până la 35 kg.
(1) 1 FYT este cantitatea de enzimă care eliberează 1 μmol de fosfat anorganic din fitat per minut în condiții de reacție cu o concentrație de fitat de 5 mM la pH 5,5 și 37 °C.
(2) Detalii privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

19.9.2012

19.9.2012
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 838/2012 AL COMISIEI
din 18 septembrie 2012
privind autorizarea Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) ca aditiv furajer pentru toate speciile de
animale
(Text cu relevanță pentru SEE)

preparatului poate îmbunătăți producția de furaj însilozat
prin creșterea producției de acid acetic care are drept
rezultat o mai bună stabilitate aerobă a furajului
însilozat tratat. Autoritatea nu consideră necesară
prevederea unor cerințe specifice de monitorizare după
introducerea pe piață. Autoritatea a verificat, de
asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului
furajer, prezentat de laboratorul de referință înființat în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parla
mentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9
alineatul (2),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea
utilizării aditivilor destinați hranei animalelor, precum și
motivele și procedurile de acordare a unei astfel de auto
rizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr.
1831/2003, a fost depusă o cerere de autorizare pentru
Lactobacillus brevis (DSMZ 21982). Cererea respectivă a
fost însoțită de informațiile și documentele necesare în
temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1831/2003.

(3)

(4)

Cererea se referă la autorizarea Lactobacillus brevis (DSMZ
21982) ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale,
urmând a fi clasificat în categoria „aditivi tehnologici”.
În avizul său din 6 martie 2012 (2), Autoritatea
Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în
continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile
de utilizare propuse, preparatul Lactobacillus brevis (DSMZ
21982) nu are efecte nocive asupra sănătății animale,
sănătății umane sau asupra mediului și că utilizarea

(5)

Evaluarea Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) arată că sunt
îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5
din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință,
utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată,
conform anexei la prezentul regulament.

(6)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi
tehnologici” și grupei funcționale „aditivi pentru însilozare”,
este autorizat ca aditiv în hrana animalelor în condițiile
menționate în anexa respectivă.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data 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, 18 septembrie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2012; 10(3):2617.
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ANEXĂ

Numărul de
identificare al
aditivului

Numele
titularului
autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă
analitică

Specia sau
categoria de
animale

Vârsta
maximă

Conținutul
minim

Conținutul
maxim

Alte dispoziții

CFU/kg de materie nouă

Sfârșitul perioadei de
autorizare

RO

Categoria: aditivi tehnologici. Grupă funcțională: aditivi pentru însilozare
1k20715

—

Lactobacillus
brevis
(DSMZ
21982)

Compoziția aditivului
Preparat de Lactobacillus brevis (DSMZ
21982) conținând minimum 8 × 1010
CFU/g de aditiv
Caracterizarea substanței active
Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)

—

—

—

1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și
a preamestecului, indicați temperatura de
depozitare și durata de conservare.

9 octombrie 2022

2. Doza minimă de aditiv atunci când este
folosit fără a fi combinat cu alte microor
ganisme ca aditiv pentru însilozare:
1 × 108 CFU/kg de materie nouă.

metoda

Identificare: electroforeză în gel în câmp
pulsatil (PFGE)
(1) Detalii privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

3. Pentru siguranță: se recomandă utilizarea
de dispozitive de protecție respiratorie și
mănuși în timpul manipulării.

Metodă analitică (1)
Enumerare în aditivul furajer:
dispersiei pe placă (EN 15787)

Toate
speciile de
animale

19.9.2012

19.9.2012

RO
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 839/2012 AL COMISIEI
din 18 septembrie 2012
privind autorizarea ureei ca aditiv furajer pentru rumegătoare
(Text cu relevanță pentru SEE)

ranței, este necesar să se prevadă un termen rezonabil
înainte de autorizare pentru a permite părților interesate
să se pregătească pentru îndeplinirea noilor cerințe care
decurg din autorizație. În plus, este necesar să se acorde o
perioadă de tranziție pentru eliminarea stocurilor
existente de uree, astfel cum sunt autorizate prin
Directiva 82/471/CEE, și a hranei pentru animale care
conține uree.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parla
mentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9
alineatul (2),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea
utilizării aditivilor destinați hranei animalelor, precum și
criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de auto
rizații. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede
reevaluarea produselor autorizate în temeiul Directivei
82/471/CEE a Consiliului din 30 iunie 1982 privind
anumite produse folosite în hrana animalelor (2).

(2)

Ureea a fost autorizată fără limită de timp prin Directiva
82/471/CEE. Produsul respectiv a fost ulterior înscris în
Registrul comunitar al aditivilor pentru hrana animalelor
ca produs existent, în conformitate cu articolul 10
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

(4)

(5)

(6)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regula
mentul (CE) nr. 1831/2003 coroborat cu articolul 7 din
același regulament, s-a depus o cerere pentru reevaluarea
ureei ca aditiv furajer pentru rumegătoare, solicitându-se
ca aditivul respectiv să fie clasificat în categoria „aditivi
nutriționali”. Cererea respectivă a fost însoțită de infor
mațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
În avizul său din 7 martie 2012 (3), Autoritatea
Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în
continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile
de utilizare propuse, ureea nu are efecte nocive asupra
sănătății animale, a sănătății consumatorilor sau asupra
mediului și că acest aditiv furnizează azot neproteic
pentru sinteza proteinelor microbiene în rumen. Auto
ritatea nu consideră necesară prevederea unor cerințe
specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe
piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul
privind metoda de analiză a aditivului în hrana anima
lelor, prezentat de laboratorul comunitar de referință
înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
Evaluarea ureei arată că sunt îndeplinite condițiile de
autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul
(CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestei
substanțe ar trebui să fie autorizată, în conformitate cu
anexa la prezentul regulament.
Întrucât s-au introdus modificări ale condițiilor de auto
rizare a ureei și nu există efecte imediate asupra sigu

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 213, 21.7.1982, p. 8.
(3) EFSA Journal 2012; 10(3):2624.

(7)

Este disproporționat de complex ca operatorii să
adapteze în mod repetat și de la o zi la alta etichetele
furajelor care conțin diferiți aditivi care au fost în mod
succesiv autorizați în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 1831/2003 și pentru care trebuie să fie
respectate noile norme de etichetare. Prin urmare, este
oportun să se reducă sarcina administrativă asupra opera
torilor economici, oferind o perioadă de timp care să
permită o conversie fără probleme a etichetării.

(8)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Autorizare
Preparatul menționat în anexă, aparținând categoriei „aditivi
nutriționali” și grupei funcționale „ureea și derivații acesteia”,
este autorizat ca aditiv în hrana animalelor, în condițiile
prevăzute în anexa respectivă.
Articolul 2
Cerințe de etichetare
Hrana pentru animale care conține uree se etichetează în
conformitate cu prezentul regulament, cel târziu până la
19 mai 2013.
Cu toate acestea, hrana pentru animale conținând uree care a
fost etichetată în conformitate cu Directiva 82/471/CEE înainte
de 19 mai 2013 poate fi introdusă pe piață în continuare, până
la epuizarea stocurilor.
Articolul 3
Măsuri tranzitorii
Stocurile existente de uree și de hrană pentru animale care
conține uree la data intrării în vigoare a prezentului regulament
pot continua să fie introduse pe piață și utilizate în condițiile
Directivei 82/471/CEE până la epuizarea acestora.

L 252/12
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Articolul 4
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare la 19 noiembrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 18 septembrie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

19.9.2012

19.9.2012

ANEXĂ

Numărul de
identificare
al aditivului

Numele
titularului
autorizației

Aditivul

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică

Specia sau
categoria de
animale

Vârsta
maximă

Conținutul
minim

Conținutul
maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de
autorizare

RO

mg/kg de furaj complet cu un
conținut de umiditate de 12 %

Categoria: aditivi nutriționali. Grupă funcțională: ureea și derivații acesteia
3d1

—

Uree

Rumegătoare
cu un rumen
funcțional

Compoziția aditivului
Conținutul de uree: minimum 97 %
Conținutul de azot: 46 %
Caracterizarea substanței active
CAS

58069-82-2,

Metode analitice (1)
Pentru determinarea cantității totale de azot în
aditiv: Titrimetrie [metoda 2.3.3 definită în anexa
IV la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003]
Pentru determinarea contribuției biuretului la
cantitatea totală de azot din aditiv: Spectrofoto
metrie [metoda 2.5 în anexa IV la Regulamentul
(CE) nr. 2003/2003]

8 800

Instrucțiunile de utilizare a aditivului
furajer și a hranei pentru animale
care conține uree includ următoarele:

19 noiembrie 2022

„Ureea se dă numai animalelor cu
un rumen funcțional. Hrănirea
animalelor cu uree în doză
maximă ar trebui să fie efectuată
în mod gradual Conținutul
maxim de uree se utilizează ca
hrană în alimentele bogate în
carbohidrați ușor digerabili și
sărace în azot solubil.
Maximum 30 % din cantitatea
totală de azot din rația zilnică
ar trebui să provină din ureea-N.”

Pentru determinarea ureei în preamestecuri, în
furajele combinate și materiile prime pentru
furaje: Spectrofotometrie [anexa III.D la Regula
mentul (CE) nr. 152/2009]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Diaminometanonă, număr
formulă chimică: (NH2)2CO

—

(1) Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului comunitar de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx
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19.9.2012

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 840/2012 AL COMISIEI
din 18 septembrie 2012
privind autorizarea preparatului 6-fitază (EC 3.1.3.26) produs de Schizosaccharomyces pombe (ATCC
5233) ca aditiv furajer destinat tuturor speciilor aviare pentru îngrășare, altele decât puii pentru
îngrășare, curcanii pentru îngrășare și rațele pentru îngrășare și tuturor speciilor aviare pentru ouat,
altele decât găinile ouătoare (titularul autorizației: Danisco Animal Nutrition)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

(5)

Au fost transmise noi date în sprijinul cererii de auto
rizare a utilizării preparatului 6-fitază (EC 3.1.3.26)
produs de Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) ca
aditiv furajer destinat tuturor speciilor aviare pentru
îngrășare, altele decât puii pentru îngrășare, curcanii
pentru îngrășare și rațele pentru îngrășare și tuturor
speciilor aviare pentru ouat, altele decât găinile
ouătoare. În avizul său din 7 martie 2012 (4), Autoritatea
Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în
continuare „autoritatea”) a concluzionat că, în condițiile
de utilizare propuse, preparatul 6-fitază (EC 3.1.3.26)
produs de Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) nu
are efecte nocive asupra sănătății animalelor, a sănătății
oamenilor sau asupra mediului și că utilizarea sa poate
îmbunătăți utilizarea fosforului la toate speciile vizate.
Autoritatea nu consideră necesară prevederea unor
cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii
pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul
privind metoda de analiză a aditivului în hrana anima
lelor, prezentat de laboratorul de referință înființat în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului 6-fitază (EC 3.1.3.26) produs de
Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) arată că sunt
îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5
din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință,
utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată
conform anexei la prezentul regulament.

(7)

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

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parla
mentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9
alineatul (2),

întrucât:

(1)

(2)

(3)

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea
utilizării aditivilor destinați hranei animalelor, precum și
criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de auto
rizații.

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr.
1831/2003, s-a depus o cerere de autorizare a prepa
ratului 6-fitază (EC 3.1.3.26) produs de Schizosaccha
romyces pombe (ATCC 5233). Cererea a fost însoțită de
informațiile și documentele necesare în sensul articolului
7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

Cererea vizează autorizarea preparatului 6-fitază (EC
3.1.3.26) produs de Schizosaccharomyces pombe (ATCC
5233) ca aditiv furajer destinat tuturor speciilor aviare
pentru îngrășare, altele decât puii pentru îngrășare,
curcanii pentru îngrășare și rațele pentru îngrășare și
tuturor speciilor aviare pentru ouat, altele decât găinile
ouătoare, care trebuie să facă parte din categoria „adi
tivilor zootehnici”.

Utilizarea preparatelor de 6-fitază EC 3.1.3.26 a fost
autorizată pe o perioadă de 10 ani pentru hrana puilor
pentru îngrășare, a curcanilor pentru îngrășare, a găinilor
ouătoare, a purceilor (înțărcați), a rațelor pentru
îngrășare, a porcilor pentru îngrășare și a scroafelor,
prin Regulamentul (CE) nr. 785/2007 al Comisiei (2) și
prin Regulamentul (CE) nr. 379/2009 al Comisiei (3).

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 175, 5.7.2007, p. 5.
(3) JO L 116, 9.5.2009, p. 6.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Preparatul menționat în anexă, aparținând categoriei „aditivi
zootehnici” și grupei funcționale „promotori de digestibilitate”,
este autorizat ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile
prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(4) EFSA Journal 2012; 10(3):2619.
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 18 septembrie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ

Numărul de
identificare
al aditivului

Denumirea
titularului
autorizației

Aditiv

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda
analitică

Specia sau
categoria de
animale

Vârsta
maximă

Conținutul
minim

Conținutul
maxim
Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de
autorizare

RO

Unități de activitate/kg de furaj
complet cu un conținut de
umiditate de 12 %

Categoria aditivi zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate
4a1640

6-fitază
EC 3.1.3.26

Compoziția aditivului
Preparat de 6-fitază (EC 3.1.3.26) produsă de
Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) cu o
activitate minimă de:
Formă solidă și lichidă: 5 000 FTU (1)g
Caracterizarea substanței active
6-fitază (EC 3.1.3.26) produsă de Schizosaccha
romyces pombe (ATCC 5233)
Metodă analitică (2)
Determinarea preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26
în aditivul furajer: metoda colorimetrică bazată
pe cuantificarea fosfatului anorganic eliberat de
enzima din fitatul de sodiu.
Determinarea preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26
în preamestecuri de furaje și furaje: EN ISO
30024: metodă colorimetrică bazată pe cuanti
ficarea fosfatului anorganic eliberat de enzima
din fitatul de sodiu (după diluarea cu făină de
boabe integrală tratată termic).

Toate
speciile
aviare pentru
îngrășare,
altele decât
puii pentru
îngrășare,
curcanii
pentru
îngrășare și
rațele pentru
îngrășare
Toate
speciile
aviare pentru
ouat, altele
decât găinile
ouătoare

—

250 FT U

1. A se menționa temperatura de
depozitare, durata de conservare
și stabilitatea la granulare în
instrucțiunile de utilizare a
aditivului și a preamestecului.
2. Se
utilizează
în
furajele
combinate care conțin mai mult
de 0,23 % fosfor fitinic.
3. Doza
maximă recomandată:
1 000 FTU/kg de furaj complet.

150 FTU

4. Pentru siguranță: în timpul mani
pulării, utilizatorii trebuie să
dispună de protecție respiratorie,
ochelari și mănuși.

9 octombrie 2022

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Danisco
Animal
Nutrition
[entitate
juridică
Danisco
(UK)
Limited]

(1) Un FTU este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de fosfat anorganic pe minut dintr-un substrat de fitat de sodiu, la pH 5,5 și 37 °C.
(2) Detalii privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 841/2012 AL COMISIEI
din 18 septembrie 2012
privind autorizarea Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) și a Lactobacillus plantarum (NCIMB
30148) ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale
(Text cu relevanță pentru SEE)

animale, sănătății umane sau asupra mediului și că aceste
microorganisme pot permite îmbunătățirea producției de
furaje însilozate provenite din toate tipurile de nutreț
printr-o mai bună conservare a materiei uscate și
reducerea pierderii de proteine. Autoritatea a verificat,
de asemenea, raportul privind metoda de analiză a
aditivilor furajeri, prezentat de laboratorul de referință
înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parla
mentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9
alineatul (2),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea
aditivilor destinați hranei animalelor, precum și
motivele și procedurile de acordare a unei astfel de auto
rizații. Articolul 10 alineatul (7) coroborat cu articolul 10
alineatele (1)-(4) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003
stabilește dispozițiile specifice utilizate pentru evaluarea
produselor utilizate în Uniune ca aditivi pentru însilozare
la data la care regulamentul a intrat în vigoare.

(2)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b),
precum și cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr.
1831/2003, microorganismele Lactobacillus plantarum
(NCIMB 41028) și Lactobacillus plantarum (NCIMB
30148) au fost înscrise în Registrul comunitar al
aditivilor pentru hrana animalelor ca produse existente
care aparțin grupei funcționale de aditivi pentru însi
lozare, pentru toate speciile de animale.

(3)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) coroborat cu
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, au fost
depuse cereri pentru autorizarea microorganismelor
Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) și Lactobacillus
plantarum (NCIMB 30148) ca aditivi furajeri pentru
toate speciile de animale, prin care se solicita clasificarea
aditivilor respectivi în categoria „aditivi tehnologici” și în
grupa funcțională „aditivi pentru însilozare”. Cererile au
fost însoțite de informațiile și documentele necesare în
temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1831/2003.

(4)

(5)

Cererile se referă la autorizarea microorganismelor Lacto
bacillus plantarum (NCIMB 41028) și Lactobacillus
plantarum (NCIMB 30148) ca aditivi furajeri pentru
toate speciile de animale, urmând a fi clasificați în
categoria „aditivi tehnologici”.
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
(denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat în
avizul său din 13 decembrie 2011 (2) că, în condițiile
propuse de utilizare, microorganismele Lactobacillus
plantarum (NCIMB 41028) și Lactobacillus plantarum
(NCIMB 30148) nu au un efect nociv asupra sănătății

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2012; 10(1):2529.

(6)

Evaluarea microorganismelor Lactobacillus plantarum
(NCIMB 41028) și Lactobacillus plantarum (NCIMB
30148) arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare
prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr.
1831/2003. În consecință, utilizarea acestor microor
ganisme ar trebui să fie autorizată, conform anexelor la
prezentul regulament.

(7)

Deoarece sunt introduse modificări în condițiile de auto
rizare a microorganismelor Lactobacillus plantarum
(NCIMB 41028) și Lactobacillus plantarum (NCIMB
30148) și întrucât nu există efecte directe imediate
asupra siguranței, este necesar să se prevadă o perioadă
de timp rezonabilă înainte de autorizare pentru a permite
părților interesate să se pregătească pentru îndeplinirea
noilor cerințe care decurg din autorizația respectivă. În
plus, este necesar să se prevadă o perioadă tranzitorie
pentru epuizarea stocurilor existente alcătuite din
microorganismele respective și furajele care le conțin.

(8)

Este foarte complicat pentru operatori să adapteze în
mod repetat și de la o zi la alta etichetele furajelor care
conțin diferiți aditivi care au fost autorizați în mod
succesiv în conformitate cu procedura prevăzută la
articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
1831/2003 și pentru care trebuie să se respecte noi
norme de etichetare. Prin urmare, este oportun să se
reducă sarcina administrativă a operatorilor prin
acordarea unei perioade de timp care să permită o
schimbare ușoară a etichetării.

(9)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Microorganismul specificat în anexa I, aparținând categoriei
„aditivi tehnologici” și grupei funcționale „aditivi pentru însi
lozare” este autorizat ca aditiv în hrana animalelor în condițiile
menționate în anexa respectivă.
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Articolul 2
Microorganismul specificat în anexa II, aparținând categoriei
„aditivi tehnologici” și grupei funcționale „aditivi pentru însi
lozare” este autorizat ca aditiv în hrana animalelor în condițiile
menționate în anexa respectivă.
Articolul 3
Cerințe în materie de etichetare
Furajele care conțin microorganismele menționate la articolul 1
și articolul 2 se etichetează în conformitate cu prezentul regu
lament, cel târziu până la 19 mai 2013.
Cu toate acestea, furajele care conțin microorganismele
menționate la articolul 1 și articolul 2 care au fost etichetate

19.9.2012

în conformitate cu condițiile de autorizare anterioare înainte de
19 mai 2013 pot fi introduse pe piață în continuare, până la
epuizarea stocurilor.
Articolul 4
Măsuri tranzitorii
Stocurile existente la data intrării în vigoare a prezentului regu
lament alcătuite din microorganismele menționate la articolul 1
și articolul 2 și din furajele care conțin aceste microorganisme
pot fi introduse pe piață în continuare și utilizate în condițiile
de autorizare anterioare până la epuizare.
Articolul 5
Prezentul regulament intră în vigoare la 19 noiembrie 2012.

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

Adoptat la Bruxelles, 18 septembrie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXA I

Numărul de
identificare al
aditivului

Numele
titularului
autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă
analitică

Specia sau
categoria de
animale

Vârsta
maximă

Conținutul Conținutul
maxim
minim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de
autorizare

RO

CFU/kg de materie
nouă

Categoria: aditivi tehnologici. Grupă funcțională: aditivi pentru însilozare
1k20713

—

Lactobacillus
plantarum
(NCIMB 41028)

Compoziția aditivului
Preparat de Lactobacillus plantarum NCIMB
41028 conținând minimum 7 × 1010
CFU/g de aditiv
Caracterizarea substanței active
Lactobacillus plantarum NCIMB 41028

Enumerare în aditivul furajer: metoda
dispersiei pe placă (EN 15787)

—

—

—

1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și
a preamestecului, indicați temperatura de
depozitare și durata de conservare.

19 noiembrie 2022

2. Doza minimă de aditiv atunci când este
folosit fără a fi combinat cu alte microor
ganisme ca aditiv pentru însilozare:
1 × 109 CFU/kg de materie nouă.
3. Pentru siguranță: se recomandă utilizarea
de dispozitive de protecție respiratorie și
mănuși în timpul manipulării.

Identificare: electroforeză în gel în câmp
pulsatil (PFGE)

(1) Detalii privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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Metodă analitică (1)

Toate
speciile de
animale
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ANEXA II

Numărul de
identificare al
aditivului

Numele
titularului
autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă
analitică

Specia sau
categoria de
animale

Vârsta
maximă

Conținutul Conținutul
maxim
minim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de
autorizare

RO

CFU/kg de materie
nouă

Categoria: aditivi tehnologici. Grupă funcțională: aditivi pentru însilozare
1k20714

—

Lactobacillus
plantarum
(NCIMB 30148)

Compoziția aditivului
Preparat
de
Lactobacillus
NCIMB 30148 conținând
7 × 1010 CFU/g de aditiv

plantarum
minimum

Caracterizarea substanței active
Lactobacillus plantarum NCIMB 30148

Enumerare în aditivul furajer: metoda
dispersiei pe placă (EN 15787)
Identificare: electroforeză în gel în câmp
pulsatil (PFGE)

—

—

—

1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și
a preamestecului, indicați temperatura de
depozitare și durata de conservare.

19 noiembrie 2022

2. Doza minimă de aditiv atunci când este
folosit fără a fi combinat cu alte microor
ganisme ca aditiv pentru însilozare:
1 × 109 CFU/kg de materie nouă.
3. Pentru siguranță: se recomandă utilizarea
de dispozitive de protecție respiratorie și
mănuși în timpul manipulării.

(1) Detalii privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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Metodă analitică (1)

Toate
speciile de
animale
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 842/2012 AL COMISIEI
din 18 septembrie 2012
privind autorizarea unui preparat de carbonat de lantan octahidrat ca aditiv în furajele pentru câini
(titularul autorizației: Bayer Animal Health GmbH)
(Text cu relevanță pentru SEE)

utilizare propuse, carbonatul de lantan octahidrat nu are
efecte adverse asupra speciilor țintă (3). Ea a concluzionat,
de asemenea, că substanța carbonat de lantan octahidrat
are potențialul de a reduce biodisponibilitatea fosforului
la câinii adulți. Totuși, ea nu a putut face precizări cu
privire la efectele pe termen lung. Autoritatea a verificat,
de asemenea, raportul privind metoda de analiză a
aditivului furajer în furajul trimis de laboratorul de
referință înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr.
1831/2003.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parla
mentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9
alineatul (2),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea
aditivilor destinați hranei animalelor, precum și criteriile
și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr.
1831/2003, a fost depusă o cerere de autorizare a prepa
ratului carbonat de lantan octahidrat, cu numărul CAS
6487-39-4. Cererea respectivă a fost însoțită de infor
mațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea are ca obiect autorizarea preparatului carbonat de
lantan octahidrat, cu numărul CAS 6487-39-4, ca aditiv
în furajele pentru câini, clasificat în categoria „aditivi
zootehnici”.

(4)

Utilizarea preparatului respectiv în hrana pisicilor a fost
autorizată timp de zece ani prin Regulamentul (CE) nr.
163/2008 al Comisiei (2).

(5)

Au fost prezentate noi date în sprijinul cererii de auto
rizare a carbonatului de lantan octahidrat, cu numărul
CAS 6487-39-4, la câini. Autoritatea Europeană pentru
Siguranța Alimentară („autoritatea”) a concluzionat în
avizul său din 6 martie 2012 că, în condițiile de

(6)

Evaluarea carbonatului de lantan octahidrat, cu numărul
CAS 6487-39-4, arată că sunt îndeplinite condițiile de
autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE)
nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea preparatului
respectiv ar trebui autorizată, astfel cum este specificat
în anexa la prezentul regulament. Este adecvat să se
dispună o monitorizare ulterioară introducerii pe piață
a efectelor adverse pe termen lung.

(7)

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

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Preparatul menționat în anexă, aparținând categoriei „aditivi
zootehnici” și grupului funcțional „alți aditivi zootehnici”, este
autorizat ca aditiv în hrana animalelor, în condițiile precizate în
anexa respectivă.
Articolul 2
Prezentul regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data 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, 18 septembrie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 50, 23.2.2008, p. 3.

(3) EFSA Journal 2012; 10(3):2618.
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ANEXĂ

Număr de
identificare al
aditivului

Numele
titularului
autorizației

Aditiv

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda de
analiză

Speciile sau
categoriile de
animale

Vârsta
maximă

Conținutul Conținutul
maxim
minim
Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de
autorizare

RO

mg/kg de furaj complet
cu un conținut de
umiditate de 12 %

Categoria de aditivi zootehnici. Grup funcțional: alți aditivi zootehnici (diminuarea excreției de fosfor prin urină)
4d1

Bayer
Animal
Health
GmbH

Carbonat de
lantan
octahidrat

Compoziția aditivului
Preparat de carbonat de lantan octahidrat
Cel puțin 85 % carbonat de lantan octahidrat
ca substanță activă
Caracterizarea substanței active

Metoda de analiză

(1 )

—

1 500

7 500

Este necesară monitorizarea ulterioară intro
ducerii pe piață a efectelor adverse cronice.

9 octombrie 2022

În instrucțiunile de utilizare a aditivilor:
— pentru câini adulți;
— doza recomandată de includere în furaj
umed cu conținut de 20-25 % de
substanță uscată: 340-2 100 mg per kg;
— evitarea utilizării simultane a furajelor cu
nivel mare de fosfor.

Cuantificarea carbonatului în aditivul furajer:
Metoda comunitară [Regulamentul (CE) nr.
152/2009 al Comisiei] (2)
Cuantificarea lantanului în aditivul furajer și în
furaj: Spectrometrie cu emisie atomică cu
plasmă cuplată inductiv (ICP-AES)
(1) Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință pentru aditivi furajeri: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
(2) JO L 54, 26.2.2009, p. 1.
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Carbonat de lantan octahidrat
La2 (CO3)3 · 8H2O
Număr CAS 6487-39-4

Câini
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 843/2012 AL COMISIEI
din 18 septembrie 2012
privind autorizarea endo-1,4-beta-xilanazei produsă de Aspergillus niger (CBS 109.713) ca aditiv în
hrana curcanilor crescuți pentru reproducție, a speciilor aviare minore pentru îngrășare și crescute
pentru ouat sau reproducție și a păsărilor ornamentale (titularul autorizației: BASF SE)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

(5)

Au fost transmise noi date în sprijinul cererii de auto
rizare a endo-1,4-beta-xilanazei (EC 3.2.1.8) produsă de
Aspergillus niger (CBS 109.713) pentru puii crescuți
pentru ouat, curcanii crescuți pentru reproducție,
speciile aviare minore pentru îngrășare și crescute
pentru ouat sau reproducție și păsările ornamentale. În
avizul său din 2 februarie 2012 (4), Autoritatea
Europeană pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) a
concluzionat că, în condițiile de utilizare propuse, endo1,4-beta-xilanaza (EC 3.2.1.8) produsă de Aspergillus niger
(CBS 109.713) nu are efecte adverse asupra sănătății
animale, a sănătății umane sau asupra mediului și că
utilizarea sa poate îmbunătăți rata de conversie a hranei
la toate speciile vizate. Autoritatea nu consideră că sunt
necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară
introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de
asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului
furajer în furaje, transmis de laboratorul comunitar de
referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea endo-1,4-beta-xilanazei (EC 3.2.1.8) produsă de
Aspergillus niger (CBS 109.713) arată că sunt îndeplinite
condițiile de autorizare, astfel cum sunt prevăzute la
articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În
consecință, utilizarea preparatului respectiv ar trebui să
fie autorizată, conform specificațiilor din anexa la
prezentul regulament.

(7)

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

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parla
mentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9
alineatul (2),

întrucât:

(1)

(2)

(3)

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea
aditivilor utilizați în hrana animalelor, precum și
motivele și procedurile de acordare a unei astfel de auto
rizații.

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr.
1831/2003, a fost transmisă o cerere de autorizare a
endo-1,4-beta-xilanazei (EC 3.2.1.8) produsă de Asper
gillus niger (CBS 109.713). Cererea respectivă a fost
însoțită de informațiile și documentele necesare în
temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1831/2003.

Cererea are ca obiect autorizarea endo-1,4-beta-xilanazei
(EC 3.2.1.8) produsă de Aspergillus niger (CBS 109.713)
ca aditiv în hrana puilor crescuți pentru ouat, a
curcanilor crescuți pentru reproducție, a speciilor aviare
minore pentru îngrășare și crescute pentru ouat sau
reproducție și a păsărilor ornamentale, urmând a fi clasi
ficată în categoria „aditivi zootehnici”.

Utilizarea preparatului respectiv a fost autorizată pentru
zece ani pentru puii pentru îngrășare și pentru rațe prin
Regulamentul (CE) nr. 1096/2009 al Comisiei (2), iar
pentru curcanii pentru îngrășare prin Regulamentul (CE)
nr. 1380/2007 al Comisiei (3).

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 301, 17.11.2009, p. 3.
(3) JO L 309, 27.11.2007, p. 21.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi
zootehnici” și grupului funcțional „promotori de digestibilitate”,
este autorizat ca aditiv în hrana animalelor în condițiile
menționate în anexă.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(4) EFSA Journal 2012; 10(2):2575.
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 18 septembrie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

19.9.2012

19.9.2012

ANEXĂ

Număr de iden
tificare al aditi
vului

Numele titu
larului autori
zației

Aditiv

Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda
analitică

Specia sau
categoria de
animale

Conținutul
minim
Vârsta maximă

Conținutul
maxim
Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei
de autorizare

RO

Unități de activitate/kg de furaj
complet cu un conținut de
umiditate de 12 %

Categoria aditivi zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate
4a62

BASF SE

Endo-1,4beta-xilanază
EC 3.2.1.8

Compoziția aditivului
Preparat
de
endo-1,4-beta-xilanază
produsă de Aspergillus niger (CBS
109.713) cu o activitate minimă de:
Formă solidă: 5 600 TXU (1)/g

Caracterizarea substanței active
Endo-1,4-beta-xilanază produsă de Asper
gillus niger (CBS 109.713)
Metoda de analiză

(2)

Metoda viscozimetrică bazată pe reducerea
viscozității produse de acțiunea endo-1,4beta-xilanazei asupra substratului cu
conținut de xilan (arabinoxilan din grâu),
la pH 3,5 și 55 °C

Păsări orna
mentale,
specii aviare
minore, cu
excepția
rațelor
și
păsărilor
ouătoare

—

560 TXU

280 TXU

—

1. În instrucțiunile de utilizare
a aditivului și a preames
tecului se indică temperatura
de depozitare, durata de
conservare și stabilitatea la
granulare.
2. Doza maximă recomandată
per kilogram de furaj
complet pentru toate speciile
care intră în domeniul de
aplicare al prezentului regu
lament: 840 TXU.
3. Se utilizează în furaje bogate
în polizaharide amilacee și
neamilacee (în principal
beta-glucani și arabinoxilani).

9 octombrie
2022
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Formă lichidă: 5 600 TXU/ml

Curcani
crescuți
pentru
reproducere

(1) 1 TXU este cantitatea de enzimă care eliberează 5 micromoli de zaharuri reductoare (măsurați în echivalenți xiloză) din arabinoxilan din grâu, pe minut, la pH 3,5 și 55 °C.
(2) Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 844/2012 AL COMISIEI
din 18 septembrie 2012
de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru
substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009
privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de
abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliu
lui (1), în special articolul 19,

(11)

Ar trebui stabilite norme care să asigure o evaluare inde
pendentă, obiectivă și transparentă a substanței active.

(12)

Solicitantul, statele membre, cu excepția statului membru
raportor, și publicul ar trebui să aibă posibilitatea de a
formula observații cu privire la proiectul de raport de
evaluare a reînnoirii.

(13)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară ar
trebui să ofere concluzii și să organizeze consultări cu
experți, cu excepția cazului în care Comisia o informează
că o concluzie nu este necesară.

(14)

Ar trebui să fie stabilite norme privind raportul de
reînnoire și privind adoptarea unui regulament cu
privire la reînnoirea aprobării substanței active.

(15)

Regulamentul (UE) nr. 1141/2010 al Comisiei din
7 decembrie 2010 de stabilire a procedurii de reînnoire
a includerii unui al doilea grup de substanțe active în
anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și de
stabilire a listei substanțelor în cauză (2) ar trebui să
continue să se aplice cu privire la reînnoirea aprobării
substanțelor active enumerate în anexa I la regulamentul
respectiv.

(16)

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

întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prevede că aprobarea
unei substanțe active poate fi reînnoită la expirare.

(2)

Este oportun să se stabilească dispozițiile necesare pentru
punerea în aplicare a procedurii de reînnoire.

(3)

Ar trebui stabilite în special perioadele diferitelor etape
ale procedurii de reînnoire pentru a garanta faptul că
aceasta funcționează în mod corespunzător.

(4)

Ar trebui stabilite norme privind confidențialitatea și
publicarea cererii de reînnoire, dosarele suplimentare și
actualizările lor.

(5)

Ar trebui prevăzute, de asemenea, dispoziții privind
depunerea cererii de reînnoire, formatul și conținutul
acesteia. Solicitanții ar trebui să aibă obligația de a
justifica prezentarea de noi informații și de a prezenta
o listă separată a studiilor privind animalele vertebrate pe
care intenționează să le depună.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL 1
ADMISIBILITATE
SECȚIUNEA 1

(6)

Ar trebui stabilite norme referitoare la verificarea cererii
de către statul membru raportor.

Cererea de reînnoire

(7)

Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a
procedurii de reînnoire, statul membru raportor ar
trebui să organizeze, la cererea solicitantului, înainte de
depunerea dosarului suplimentar, o reuniune pentru a
discuta cererea.

Depunerea cererii

(8)

Dosarele suplimentare prezentate în vederea reînnoirii ar
trebui să includă, în special, datele noi necesare și
analizele noi ale riscurilor și să demonstreze de ce
aceste date și evaluări ale riscurilor sunt necesare.

(9)

Ar trebui stabilite norme referitoare la stabilirea admisi
bilității cererii de către statul membru raportor.

(10)

Dacă toate cererile depuse sunt inadmisibile, Comisia ar
trebui să adopte un regulament privind refuzul reînnoirii
substanței active în cauză.

(1) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

Articolul 1
(1)
O cerere de reînnoire a unei aprobări pentru o substanță
activă se depune de către un producător al substanței active
către statul membru raportor, astfel cum este prevăzut în
coloana a doua din anexa la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 686/2012 al Comisiei (3) și către statul
membru coraportor, astfel cum este prevăzut în coloana a
treia din anexa respectivă, cel târziu cu trei ani înainte de
expirarea aprobării.
La depunerea cererii, solicitantul poate solicita, în conformitate
cu articolul 63 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, ca
anumite informații să rămână confidențiale. Într-un astfel de
caz, solicitantul prezintă părțile cererii care conțin aceste
informații separate fizic, specificând motivul pentru care
solicită caracterul confidențial al acestora.
(2) JO L 322, 8.12.2010, p. 10.
(3) JO L 200, 27.7.2012, p. 5.
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În același timp, solicitantul prezintă orice cerere privind
protecția datelor în conformitate cu articolul 59 din Regula
mentul (CE) nr. 1107/2009.

Comisia, celelalte state membre și autoritatea că cererea este
inadmisibilă, menționând motivele pentru care acesta este
inadmisibilă.

(2)
Solicitantul trimite o copie a cererii Comisiei, celorlalte
state membre și Autorității Europene pentru Siguranța
Alimentară (autoritatea), inclusiv informațiile privind acele
părți ale cererii pentru care a fost solicitată confidențialitatea
în conformitate cu alineatul (1).

(4)
În termen de 14 zile de la data primirii informației că
cererea a fost depusă până la data prevăzută la articolul 1
alineatul (1) primul paragraf și că aceasta conține toate
elementele prevăzute la articolul 2, solicitantul prezintă auto
rității o copie a cererii, inclusiv informațiile privind părțile
acesteia în legătură cu care caracterul confidențial a fost
solicitat și justificat de către solicitant în conformitate cu
articolul 63 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(3)
Pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament,
producătorii pot desemna asociații de producători care să
depună cereri colective.
Articolul 2
Formatul și conținutul cererii
(1)

Cererea se depune în formatul prevăzut în anexă.

(2)
Cererea enumeră informațiile noi pe care solicitantul
intenționează să le prezinte. Cererea demonstrează că aceste
informații sunt necesare în conformitate cu articolul 15
alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr.
1107/2009.
Cererea enumeră separat orice noi studii care implică animale
vertebrate pe care solicitantul intenționează să le prezinte.
Articolul 3
Verificarea cererii
(1)
Dacă cererea a fost depusă până la data prevăzută la
articolul 1 alineatul (1) primul paragraf și conține toate
elementele prevăzute la articolul 2, statul membru raportor, în
termen de o lună de la data primirii cererii, informează solici
tantul, statul membru coraportor, Comisia și autoritatea cu
privire la data primirii cererii și cu privire la faptul că cererea
a fost depusă până la data prevăzută la articolul 1 alineatul (1)
primul paragraf și că aceasta conține toate elementele prevăzute
la articolul 2.
Statul membru raportor evaluează toate cererile de
confidențialitate. La primirea unei cereri de acces la informații,
statul membru raportor decide ce informații urmează să fie
păstrate confidențiale.
(2)
Dacă cererea a fost depusă până la data prevăzută la
articolul 1 alineatul (1) primul paragraf, însă unul sau mai
multe elemente prevăzute la articolul 2 lipsesc, statul membru
raportor, în termen de o lună de la data primirii cererii,
informează solicitantul cu privire la elementele care lipsesc și
stabilește o perioadă de 14 zile pentru prezentarea acestor
elemente către statul membru raportor și statul membru cora
portor.
Dacă, la expirarea acestui termen, cererea conține toate
elementele prevăzute la articolul 2, statul membru raportor
procedează fără întârziere în conformitate cu dispozițiile
alineatului (1).
(3)
Dacă cererea nu a fost prezentată până la data prevăzută
la articolul 1 alineatul (1) primul paragraf sau dacă, la expirarea
termenului stabilit pentru depunerea elementelor care lipsesc în
conformitate cu alineatul (2), cererea nu conține toate
elementele prevăzute la articolul 2, statul membru raportor
informează de îndată solicitantul, statul membru coraportor,

În același timp, solicitantul transmite autorității o copie a cererii,
cu excepția informațiilor pentru care a fost solicitat și justificat
caracterul confidențial de către solicitant în conformitate cu
articolul 63 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.
(5)
Dacă până la data prevăzută la articolul 1 alineatul (1)
primul paragraf, două sau mai multe cereri pentru aceeași
substanță activă au fost prezentate separat și fiecare din aceste
cereri conține toate elementele prevăzute la articolul 2, statul
membru raportor comunică detaliile de contact ale fiecărui soli
citant către celălalt solicitant sau către ceilalți solicitanți.
(6)
Comisia publică, pentru fiecare substanță activă, numele
și adresele solicitanților ale căror cereri au fost depuse până la
data prevăzută la articolul 1 alineatul (1) primul paragraf și care
cuprind toate elementele prevăzute la articolul 2.
Articolul 4
Contacte prealabile depunerii dosarelor suplimentare
Solicitantul poate solicita o reuniune cu statul membru raportor
și statul membru coraportor pentru a discuta cererea.
Dacă sunt solicitate, aceste contacte prealabile au loc înainte de
depunerea dosarelor suplimentare, în conformitate cu
articolul 6.
Articolul 5
Accesul la cerere
La primirea cererii, astfel cum este prevăzut la articolul 3
alineatul (4), autoritatea pune fără întârziere cererea la dispoziția
publicului, cu excepția informațiilor pentru care a fost solicitat
și justificat de către solicitant tratamentul confidențial în confor
mitate cu articolul 63 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009,
dacă nu există un interes public superior care să justifice dezvă
luirea acestora.
SECȚIUNEA 2

Dosarele suplimentare
Articolul 6
Depunerea dosarelor suplimentare
(1)
Dacă statul membru raportor a informat solicitantul în
conformitate cu articolul 3 alineatul (1) că cererea sa a fost
prezentată până la data prevăzută la articolul 1 alineatul (1)
primul paragraf și conține toate elementele prevăzute la
articolul 2, solicitantul prezintă dosarele suplimentare către
statul membru raportor, statul membru coraportor, Comisie și
autoritate.
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(2)
Conținutul dosarului suplimentar rezumativ și cel al
dosarului suplimentar complet sunt în conformitate cu
articolul 7.

(f)

(3)
Dosarele suplimentare se depun cel târziu cu 30 de luni
înainte de expirarea aprobării.
(4)
Dacă există mai mult de un solicitant care solicită reîn
noirea aprobării aceleiași substanțe active, solicitanții respectivi
depun toate eforturile rezonabile pentru a-și prezenta dosarele
împreună.
Dacă dosarele nu sunt prezentate în comun de către toți soli
citanții în cauză, în dosare trebuie prezentate motivele care au
condus la această situație.
(5)
La depunerea dosarelor suplimentare, solicitantul poate,
în temeiul articolului 63 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009,
să solicite ca anumite informații, inclusiv anumite părți din
dosar, să rămână confidențiale și separă fizic informațiile
respective.

(h) pentru fiecare test sau studiu implicând animale vertebrate,
o descriere a măsurilor întreprinse pentru a evita testele pe
animale vertebrate;
(i)

după caz, o copie a cererii de conținut maxim de reziduuri
menționate la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr.
396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (1);

(j)

după caz, o copie a propunerii de clasificare în cazul în
care se consideră că substanța trebuie să fie clasificată sau
reclasificată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2);

Conținutul dosarelor suplimentare

(a) o copie a cererii;
(b) dacă solicitantului i se alătură sau este înlocuit de unul sau
mai mulți alți solicitanți, numele și adresa solicitantului sau
solicitanților respectivi și, dacă este cazul, numele asociației
de producători prevăzute la articolul 1 alineatul (3);
(c) informații cu privire la una sau mai multe utilizări repre
zentative asupra unei culturi larg răspândite în fiecare zonă
a cel puțin unui produs fitosanitar care conține substanța
activă, care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de
aprobare prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE)
nr. 1107/2009; în cazul în care informațiile furnizate nu
acoperă toate zonele sau nu se referă la o cultură larg
răspândită, se prezintă o justificare;
(d) date și evaluări ale riscurilor care nu au făcut parte din
dosarul de aprobare sau din dosarele ulterioare de
reînnoire și care sunt necesare:
(i) pentru a reflecta modificări ale cerințelor legale care au
avut loc după aprobare sau după ultima reînnoire a
aprobării substanței active în cauză;
(ii) pentru a reflecta modificări ale cunoștințelor științifice
și tehnice care au avut loc după aprobare sau după
ultima reînnoire a aprobării substanței active în cauză;
(iii) pentru a reflecta modificările aduse utilizărilor repre
zentative; sau
(iv) pentru că cererea este depusă pentru o reînnoire modi
ficată;
(e) pentru fiecare dintre cerințele referitoare la datele privind
substanța activă, astfel cum este prevăzut în regulamentul
care stabilește cerințele referitoare la datele privind
substanțele active în temeiul Regulamentului (CE) nr.
1107/2009, pentru care sunt necesare noi date în confor
mitate cu litera (d), rezumatele și rezultatele testelor și
studiilor, numele proprietarului acestora și al persoanei
sau institutului care le-a efectuat și motivul pentru care
fiecare test sau studiu este necesar;

pentru fiecare dintre cerințele referitoare la datele privind
produsul fitosanitar, astfel cum este prevăzut în regula
mentul care stabilește cerințele referitoare la datele privind
produsele fitosanitare în temeiul Regulamentului (CE) nr.
1107/2009, pentru care sunt necesare noi date în confor
mitate cu litera (d), rezumatele și rezultatele testelor și
studiilor, numele proprietarului acestora și al persoanei
sau institutului care le-a efectuat, pentru unul sau mai
multe produse fitosanitare reprezentative pentru utilizările
susținute, precum și motivul pentru care fiecare test sau
studiu este necesar;

(g) după caz, documentele justificative menționate la articolul 4
alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

Articolul 7
(1)
Dosarul suplimentar rezumativ conține următoarele
elemente:
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(k) o evaluare a tuturor informațiilor transmise;
(l)

o listă de control care atestă că dosarul suplimentar
prevăzut la alineatul (3) este complet pentru utilizările
pentru care se face cererea și indicând care sunt datele noi;

(m) rezumatele și rezultatele literaturii științifice de specialitate,
validată de comunitatea științifică, astfel cum se
menționează la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul
(CE) nr. 1107/2009.
(2)
Utilizările menționate la alineatul (1) litera (c) includ,
după caz, utilizările evaluate pentru aprobare sau pentru reîn
noirile ulterioare. Cel puțin un produs fitosanitar menționat la
alineatul (1) litera (c) nu trebuie să conțină nicio altă substanță
activă, atunci când există un asemenea produs pentru o utilizare
reprezentativă.
(3)
Dosarul suplimentar complet conține textul integral al
fiecărui raport de testare și de studiu menționat la alineatul
(1) literele (e), (f) și (m).
Dosarul nu cuprinde rapoarte referitoare la testele sau la studiile
implicând administrarea deliberată la subiecți umani a substanței
active sau a produsului fitosanitar care conține substanța activă.
Articolul 8
Admisibilitatea cererii
(1)
Dacă dosarele suplimentare au fost depuse până la data
prevăzută la articolul 6 alineatul (3) și cuprind toate elementele
prevăzute la articolul 7, statul membru raportor informează, în
termen de o lună, solicitantul, statul membru coraportor,
Comisia și autoritatea cu privire la data primirii dosarelor supli
mentare și la admisibilitatea cererii.
(1) JO L 70, 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 353, 31.12.2008, p. 1.
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Statul membru raportor evaluează toate cererile de
confidențialitate. La primirea unei cereri de acces la informații,
statul membru raportor decide ce informații urmează să fie
păstrate confidențiale.
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coraportor, Comisia, celelalte state membre, autoritatea și pe toți
solicitanții care au depus o cerere pentru aceeași substanță activă
cu privire la înlocuire.
Articolul 10

(2)
Dacă dosarele suplimentare au fost depuse până la data
prevăzută la articolul 6 alineatul (3), însă unul sau mai multe
elemente prevăzute la articolul 7 lipsesc, statul membru
raportor, în termen de o lună de la primirea dosarelor supli
mentare, informează solicitantul cu privire la elementele care
lipsesc și stabilește o perioadă de 14 zile pentru prezentarea
acestor elemente către statul membru raportor și statul
membru coraportor.
Dacă, la expirarea acestui termen, dosarele suplimentare conțin
toate elementele prevăzute la articolul 7, statul membru
raportor procedează fără întârziere în conformitate cu
dispozițiile alineatului (1).
(3)
După primirea informației că cererea este admisibilă, soli
citantul înaintează imediat dosarele suplimentare celorlalte state
membre, Comisiei și autorității, inclusiv informațiile cu privire la
acele părți ale dosarului în legătură cu care a fost solicitată și
justificată confidențialitatea de către solicitant în conformitate cu
articolul 63 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.
În același timp, solicitantul transmite autorității dosarele rezu
mative suplimentare, cu excepția informațiilor pentru care a fost
solicitat și justificat caracterul confidențial de către solicitant în
conformitate cu articolul 63 din Regulamentul (CE) nr.
1107/2009.
(4)
Autoritatea pune fără întârziere la dispoziția publicului
dosarele rezumative suplimentare, cu excepția informațiilor
pentru care a fost solicitat și justificat caracterul confidențial
de către solicitant în conformitate cu articolul 63 din Regula
mentul (CE) nr. 1107/2009, dacă nu există un interes public
superior care să justifice dezvăluirea acestora.
(5)
La cererea autorității sau a unui stat membru, solicitantul
pune la dispoziție dosarele prezentate pentru aprobare și pentru
reînnoirile ulterioare ale aprobării, dacă are acces la acestea.
(6)
În cazul în care dosarele suplimentare nu au fost
prezentate până la data prevăzută la articolul 6 alineatul (3)
sau dacă, la expirarea termenului stabilit pentru depunerea
elementelor care lipsesc în conformitate cu alineatul (2) din
prezentul articol, dosarele suplimentare nu conțin toate
elementele prevăzute la articolul 7, statul membru raportor
informează de îndată solicitantul, statul membru coraportor,
Comisia, celelalte state membre și autoritatea că cererea este
inadmisibilă, menționând motivele pentru care aceasta este
inadmisibilă.
Articolul 9
Înlocuirea solicitantului
Un solicitant poate fi înlocuit de un alt producător în ceea ce
privește toate drepturile și obligațiile sale în temeiul prezentului
regulament prin informarea statului membru raportor, prin
intermediul unei declarații comune a solicitantului și a
celuilalt producător. În acest caz, solicitantul și celălalt
producător informează în același timp statul membru

Adoptarea regulamentului privind refuzul reînnoirii
Comisia adoptă un regulament privind refuzul reînnoirii
aprobării unei substanțe active în conformitate cu articolul 20
alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009
dacă toate cererile depuse cu privire la acea substanță activă
sunt inadmisibile în conformitate cu articolul 3 alineatul (3)
din prezentul regulament sau cu articolul 8 alineatul (6) din
prezentul regulament.
CAPITOLUL 2
EVALUARE

Articolul 11
Evaluarea de către statul membru raportor și statul
membru coraportor
(1)
Dacă cererea este admisibilă în conformitate cu articolul 8
alineatul (1), statul membru raportor, după consultarea statului
membru coraportor, în termen de cel mult 12 luni de la data
menționată la articolul 6 alineatul (3), elaborează și transmite
Comisiei, cu o copie către autoritate, un raport care evaluează
dacă este de așteptat ca substanța activă să îndeplinească
criteriile de aprobare, astfel cum se prevede la articolul 4 din
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 (proiectul de raport de
evaluare a reînnoirii).
(2)
Proiectul de raport de evaluare a reînnoirii conține urmă
toarele elemente:
(a) o recomandare cu privire la reînnoirea aprobării;
(b) o recomandare cu privire la faptul dacă substanța ar trebui
să fie considerată o substanță „cu risc redus”;
(c) o recomandare cu privire la faptul dacă substanța ar trebui
să fie considerată un candidat pentru substituire;
(d) după caz, o propunere de stabilire a unor limite maxime de
reziduuri;
(e) după caz, o propunere de clasificare sau reclasificare a
substanței active în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1272/2008;
(f) o concluzie cu privire la noile studii incluse în dosarele
suplimentare care sunt relevante pentru evaluare;
(g) o recomandare cu privire la părțile din raport care vor face
obiectul unei consultări de experți, organizată în confor
mitate cu articolul 13 alineatul (1);
(h) punctele asupra cărora statul membru coraportor nu a fost
de acord cu evaluarea statului membru raportor, după caz.
(3)
Statul membru raportor efectuează o evaluare indepen
dentă, obiectivă și transparentă, în lumina cunoștințelor
științifice și tehnice actuale. Acesta ia în considerare dosarele
suplimentare, și, după caz, dosarele depuse pentru aprobare și
pentru reînnoirile ulterioare ale aprobării.
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(4)
Statul membru raportor stabilește mai întâi dacă sunt
îndeplinite criteriile de aprobare stabilite la punctele 3.6.2,
3.6.3, 3.6.4 și 3.7 din anexa II la Regulamentul (CE) nr.
1107/2009.
În cazul în care aceste criterii nu sunt îndeplinite, proiectul de
raport de evaluare a reînnoirii se limitează la acele părți ale
evaluării, cu excepția cazului în care se aplică articolul 4
alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.
(5)
Dacă statul membru raportor solicită de informații supli
mentare, acesta fixează un termen în care solicitantul poate
furniza aceste informații. Termenul respectiv nu conduce la
extinderea perioadei de 12 luni specificate la alineatul (1). Soli
citantul are posibilitatea, în temeiul articolului 63 din Regula
mentul (CE) nr. 1107/2009, de a solicita păstrarea caracterului
confidențial al acestor informații.
(6)
Statul membru raportor poate consulta autoritatea și
solicita celorlalte state membre informații tehnice sau științifice
suplimentare. Aceste consultări și solicitări nu conduc la
extinderea perioadei de 12 luni specificate la alineatul (1).
(7)
Informațiile transmise de solicitant fără să fi fost cerute
sau depuse după expirarea termenului stabilit pentru prezentarea
acestora în conformitate cu alineatul (5) prima teză nu sunt
luate în considerare, cu excepția cazului în care acestea sunt
prezentate în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul
(CE) nr. 1107/2009.
(8)
La momentul prezentării către Comisie a proiectului de
raport de evaluare a reînnoirii, statul membru raportor cere
solicitantului să prezinte dosarele rezumative suplimentare,
actualizate pentru a include informațiile suplimentare solicitate
de statul membru raportor în conformitate cu alineatul (5) sau
transmise în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (CE)
nr. 1107/2009, statului membru coraportor, Comisiei, celorlalte
state membre și autorității.
Solicitantul are posibilitatea, în temeiul articolului 63 din Regu
lamentul (CE) nr. 1107/2009, de a solicita păstrarea caracterului
confidențial al acestor informații. Astfel de cereri se adresează
autorității.
Articolul 12
Observații privind proiectul de raport de evaluare a
reînnoirii
(1)
Autoritatea transmite proiectul de raport de evaluare a
reînnoirii primit de la statul membru raportor solicitantului și
celorlalte state membre în termen de cel mult 30 de zile de la
primirea acestuia.
(2)
Autoritatea pune proiectul de raport de evaluare a reîn
noirii la dispoziția publicului, după ce a acordat solicitantului un
termen de două săptămâni pentru a solicita, în temeiul arti
colului 63 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, ca anumite
părți din proiectul de raport de evaluare a reînnoirii să rămână
confidențiale.
(3)
Autoritatea acordă un termen de 60 de zile de la data la
care raportul este pus la dispoziția publicului pentru prezentarea
de observații scrise. Observațiile respective sunt comunicate
autorității, care le reunește și le transmite, împreună cu
propriile observații, Comisiei.
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(4)
Autoritatea pune la dispoziția publicului dosarele rezu
mative suplimentare actualizate, cu excepția informațiilor
pentru care a fost solicitat și justificat caracterul confidențial
de către solicitant în conformitate cu articolul 63 din Regula
mentul (CE) nr. 1107/2009, dacă nu există un interes public
superior care să justifice dezvăluirea acestora.
Articolul 13
Concluzia autorității
(1)
În termen de cinci luni de la expirarea termenului
prevăzut la articolul 12 alineatul (3), autoritatea adoptă o
concluzie în lumina cunoștințelor științifice și tehnice actuale,
utilizând documentele orientative aplicabile la data depunerii
dosarelor suplimentare, care precizează dacă este de așteptat
ca substanța activă să îndeplinească criteriile de aprobare
prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.
Autoritatea organizează, după caz, o consultare a experților,
inclusiv a experților din statul membru raportor și statul
membru coraportor. Autoritatea comunică către solicitant,
statele membre și Comisie concluzia sa.
Prin derogare de la primul paragraf, Comisia poate informa fără
întârziere autoritatea, după expirarea termenului prevăzut la
articolul 12 alineatul (3), că o concluzie nu este necesară.
(2)
După ce a acordat solicitantului un termen de două
săptămâni pentru a cere, în temeiul articolului 63 din Regula
mentul (CE) nr. 1107/2009, ca anumite părți din concluzie să
rămână confidențiale, autoritatea pune concluzia la dispoziția
publicului, cu excepția informațiilor pentru care autoritatea a
acordat caracterul confidențial, dacă nu există un interes
public superior care să justifice dezvăluirea acestora.
(3)
Dacă autoritatea consideră că sunt necesare informații
suplimentare din partea solicitantului, aceasta stabilește, cu
consultarea statului membru raportor, un termen de
maximum o lună în care solicitantul poate transmite infor
mațiile respective statelor membre, Comisiei și autorității. În
termen de 60 de zile de la data primirii informațiilor supli
mentare, statul membru raportor evaluează informațiile
primite și transmite evaluarea sa către autoritate.
În cazul în care se aplică dispozițiile de la primul paragraf,
termenul menționat la alineatul (1) se prelungește cu
termenele menționate la primul paragraf din prezentul alineat.
(4)
Autoritatea poate solicita Comisiei să consulte un
laborator de referință al Uniunii Europene, desemnat în confor
mitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului (1), în scopul de a verifica dacă
metoda analitică pentru determinarea reziduurilor propusă de
solicitant este satisfăcătoare și dacă aceasta îndeplinește
cerințele de la articolul 29 alineatul (1) litera (g) din Regula
mentul (CE) nr. 1107/2009. La cererea laboratorului de referință
al Uniunii Europene, solicitantul furnizează probe și standarde
analitice.
(5)
Informațiile transmise de solicitant fără să fi fost cerute
sau după expirarea termenului stabilit pentru prezentarea
acestora în conformitate cu alineatul (3) primul paragraf nu
sunt luate în considerare, cu excepția cazului în care acestea
sunt prezentate în conformitate cu articolul 56 din Regula
mentul (CE) nr. 1107/2009.
(1) JO L 165, 30.4.2004, p. 1.
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Articolul 14
Raportul de reînnoire și regulamentul de reînnoire
(1)
Comisia prezintă comitetului menționat la articolul 79
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 un raport
de reînnoire și un proiect de regulament, în termen de șase luni
de la data primirii concluziei autorității sau, în cazul în care nu
există o astfel de concluzie a autorității, de la expirarea
termenului la care se face referire la articolul 12 alineatul (3)
din prezentul regulament.
Raportul de reînnoire și proiectul de regulament țin seama de
proiectul de raport de evaluare a reînnoirii al statului membru
raportor, de observațiile la care se face referire la articolul 12
alineatul (3) din prezentul regulament și de concluzia autorității,
dacă a fost prezentată o astfel de concluzie.
Solicitantului i se oferă posibilitatea de a prezenta observații pe
marginea raportului de reînnoire în termen de 14 zile.
(2)
Pe baza raportului de reînnoire și luând în considerare
observațiile prezentate de solicitant în termenul menționat la
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alineatul (1) al treilea paragraf, Comisia adoptă un regulament
în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. 1107/2009.
CAPITOLUL 3
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 15
Dispoziții tranzitorii
Regulamentul (UE) nr. 1141/2010 continuă să se aplice cu
privire la reînnoirea aprobării substanțelor active enumerate în
anexa I la regulamentul respectiv.
Articolul 16
Intrarea în vigoare și aplicarea
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

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

Adoptat la Bruxelles, 18 septembrie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
Formatul cererii, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1)
Cererea este prezentată în scris, semnată de către solicitant și transmisă statului membru raportor și statului membru
coraportor.
O copie a cererii este trimisă către Comisia Europeană, DG Sănătate și Consumatori, 1049 Bruxelles, Belgia, către
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, Via Carlo Magno 1/A, 43126 Parma, Italia și către celelalte state
membre.
MODEL
1.

Informații privind solicitantul

1.1.

Numele și adresa solicitantului, inclusiv numele persoanei fizice responsabile cu cererea și îndeplinirea altor
obligații care rezultă din prezentul regulament:

1.1.1. (a) Telefon:
(b) E-mail:
1.1.2. (a) Persoană de contact:
(b) Persoană de contact alternativă:
2.

Informații pentru facilitarea identificării

2.1.

Denumirea comună (propusă sau acceptată de ISO), precizând, după caz, orice variantă precum sărurile, esterii sau
aminele, fabricată de producător.

2.2.

Denumirea chimică (conform nomenclaturilor IUPAC și CAS).

2.3.

Numerele CAS, CIPAC și CE (dacă există):

2.4.

Formula empirică, formula structurală, masa moleculară.

2.5.

Specificația purității substanței active în g/kg care, în măsura posibilului, trebuie să fie identică sau acceptată deja ca
fiind echivalentă cu cea inclusă în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (1).

2.6.

Clasificarea și etichetarea substanței active în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al
Parlamentului European și al Consiliului (2) (efecte asupra sănătății și mediului).

3.

Informații noi

3.1.

Lista cu informații noi care urmează să fie prezentate, împreună cu o justificare care arată că acestea sunt
considerate necesare, în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

3.2.

Lista cu studii noi pe animale vertebrate care urmează să fie prezentate.

3.3.

Calendarul tuturor studiilor noi sau aflate în desfășurare.

Solicitantul confirmă că informațiile de mai sus prezentate și incluse în cerere sunt corecte.

Data și semnătura (persoanei competente să reprezinte solicitantul, menționată la punctul 1.1)

(1) JO L 153, 11.6.2011, p. 1.
(2) JO L 353, 31.12.2008, p. 1.
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REGULAMENTUL (UE) NR. 845/2012 AL COMISIEI
din 18 septembrie 2012
de instituire a unui drept antidumping provizoriu la importurile de anumite produse din oțel cu
acoperire organică originare din Republica Populară Chineză
conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.
Pentru a da Comisiei posibilitatea de a decide dacă
eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, de a
selecta eșantioane, toți producătorii-exportatori și impor
tatorii neafiliați cunoscuți au fost rugați să se prezinte
Comisiei și să furnizeze, după cum se specifică în
avizul de deschidere, informații de bază privind activi
tățile lor legate de produsul în cauză în perioada
1 octombrie 2010 - 30 septembrie 2011.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului
din 30 noiembrie 2009 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 7,
după consultarea comitetului consultativ,

(5)

În ceea ce privește producătorii din Uniune, Comisia a
anunțat în avizul de deschidere că a selectat, în mod
provizoriu, un eșantion de producători din Uniune.
Acest eșantion este constituit din șase producători din
Uniune, cunoscuți de către Comisie deoarece produc
produsul similar, selectați în funcție de vânzări, de
volumul producției, de mărimea lor și de localizarea
geografică în Uniune. Producătorii din Uniune incluși în
eșantion au reprezentat 46% din producția Uniunii și
38% din totalul vânzărilor Uniunii. Părțile interesate au
fost și ele invitate în avizul de deschidere să își facă
cunoscute punctele de vedere în privința eșantionului
provizoriu. Unul dintre producătorii din Uniune a
precizat că nu dorește să fie inclus în eșantion, fiind
înlocuit în eșantion de următorul cel mai mare produ
cător.

(6)

26 de producători-exportatori sau grupuri de produ
cători-exportatori din RPC au furnizat informațiile soli
citate și au fost de acord să fie incluși în eșantion. Pe
baza informațiilor primite de la producătorii-exportatori,
Comisia a selectat inițial un eșantion de trei producătoriexportatori având cel mai mare volum de exporturi către
Uniune. Cu toate acestea, unul dintre producătorii expor
tatori incluși în eșantion nu a furnizat date de export
exacte și a fost exclus din eșantion. Alți doi produ
cători-exportatori care au fost incluși ulterior în
eșantion și-au retras acordul de cooperare. Prin urmare,
Comisia a decis în cele din urmă să limiteze eșantionul la
cei doi producători-exportatori care au fost selectați
inițial să facă parte din eșantion și care aveau cel mai
mare volum de exporturi către Uniune. Volumul expor
turilor acestora reprezintă mai mult de 30% din expor
turile totale ale tuturor producătorilor-exportatori chinezi
care au cooperat.

(7)

Pentru a permite producătorilor-exportatori din RPC să
transmită o cerere de aplicare a tratamentului de societate
care funcționează în condițiile unei economii de piață
(„TEP”) sau a tratamentului individual („TI”), în cazul în
care și-au exprimat dorința în acest sens, Comisia a trimis
formulare de cerere producătorilor-exportatori chinezi
cunoscuți ca fiind vizați, autorităților chineze și celorlalți
producători-exportatori chinezi care sau făcut cunoscuți
în termenele specificate în avizul de deschidere. Trei
producători-exportatori chinezi, inclusiv unul care a fost
inclus în eșantion, au solicitat aplicarea TEP în temeiul
articolului 2 alineatul (7) din regulamentul de bază sau a
TI, în cazul în care ancheta ar stabili că nu îndeplinesc
condițiile pentru aplicarea TEP. Unul dintre acești

întrucât:
A. PROCEDURA
1. Deschiderea procedurii
(1)

La data de 21 decembrie 2011, Comisia a anunțat printrun aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2)
(denumit în continuare „avizul de deschidere”)
deschiderea unei proceduri antidumping privind impor
turile în Uniune de anumite produse din oțel cu acoperire
organică originare din Republica Populară Chineză
(denumită în continuare „țara în cauză” sau „RPC”).

(2)

Procedura a fost deschisă în urma unei plângeri introduse
la 7 noiembrie 2011 de către Eurofer (denumit în
continuare „reclamantul”), în numele unor producători
care reprezentau o proporție majoră, în acest caz de
peste 70%, din producția totală a Uniunii de anumite
produse din oțel cu acoperire organică. Plângerea
conținea elemente probatoare prima facie care atestau
existența dumpingului în privința produsului menționat,
precum și a prejudiciilor materiale rezultate, aceste
elemente fiind considerate suficiente pentru a justifica
deschiderea unei proceduri.
2. Părțile vizate de procedură

(3)

(4)

Comisia a informat în mod oficial reclamanții, alți produ
cători cunoscuți din Uniune, producătorii-exportatori
cunoscuți din RPC, importatorii, comercianții, utilizatorii,
furnizorii și asociațiile cunoscute a fi vizate, precum și
reprezentanții RPC cu privire la deschiderea procedurii.
Comisia a informat și producători din Canada și din
Republica Africa de Sud („Africa de Sud”) care au fost
vizați în avizul de deschidere ca posibile țări analoge.
Părților interesate li s-a acordat posibilitatea de a-și face
cunoscute în scris punctele de vedere și de a solicita o
audiere până la termenul fixat în avizul de deschidere.
Având în vedere numărul aparent ridicat de producătoriexportatori, de producători din Uniune și de importatori
neafiliați, în avizul de deschidere a procedurii s-a avut în
vedere posibilitatea de a se recurge la eșantionare, în

(1) JO L 373, 22.12.2009, p. 51.
(2) JO C 373, 21.12.2011, p. 16.
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(11)
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producători-exportatori, care nu a fost inclus în eșantion,
și-a retras ulterior cererea. Celălalt producător-exportator
inclus în eșantion a solicitat doar aplicarea TI.

(c) Importatori din Uniune

Cinci importatori neafiliați au furnizat informațiile soli
citate și au acceptat să fie incluși în eșantion. Ținând cont
de numărul limitat de importatori care au cooperat, s-a
considerat că eșantionarea nu mai era necesară.

(d) Utilizatori din Uniune

Comisia a trimis chestionare celor doi producători-expor
tatori incluși în eșantion din RPC, altor 14 producătoriexportatori din RPC care au solicitat acest lucru, precum
și la patru producători din Canada, trei producători din
Africa de Sud, cinci producători din Republica Coreea
(denumită în continuare „Coreea de Sud”), cinci produ
cători din Republica Federativă a Braziliei (denumită în
continuare „Brazilia”) – țările candidate pentru opțiunea
de țară analogă, celor șase producători din Uniune incluși
în eșantion, celor cinci importatori din Uniune care au
cooperat și utilizatorilor cunoscuți.

3. Perioada de anchetă

Au fost primite răspunsuri de la nouă producători-expor
tatori și de la societăți afiliate din RPC, de la un
producător din Canada și de la un producător dintr-o
altă țară analogă posibilă, Coreea de Sud. Mai mult, cei
șase producători din Uniune incluși în eșantion, cei doi
importatori neafiliați și cei zece utilizatori au răspuns la
chestionar.

— ThyssenKrupp Mannex, Germania

— Steelpartners NV (aparținând grupului Joris IDE),
Belgia

(12)

1. Produsul în cauză
(13)

Produsele în cauză sunt anumite produse din oțel cu
acoperire organică („OAO”), și anume produse laminate
plate din oțeluri nealiate și aliate (cu excepția oțelului
inoxidabil) care sunt vopsite, lăcuite sau acoperite cu
materiale plastice, cel puțin pe o parte, cu excepția așanumitelor panouri de tip sandwich precum cele utilizate
pentru aplicații în construcții și alcătuite din două foi
metalice exterioare cu un miez stabilizator din material
izolant amplasat între acestea și excluzând produsele cu
acoperire finală pe bază de praf de zinc (vopsea cu
conținut ridicat de zinc care reprezintă 70% sau mai
mult din greutate), încadrate în prezent la codurile NC
ex 7210 70 80,
ex 7212 40 80,
ex 7225 99 00,
ex 7226 99 70, originare din Republica Populară
Chineză ( denumite în continuare „produsul în cauză”).

(14)

OAO se aplică în principal în industria construcțiilor, dar
și pentru prelucrarea ulterioară a diverselor produse
utilizate în construcții (cum ar fi panourile de tip
sandwich, acoperișuri, placări etc.). Printre alte între
buințări se numără producția de aparatură de uz casnic
(articole albe și maro) sau echipamente pentru construcții
(uși, radiatoare, lumini etc.).

(a) Producători din Uniune

— ArcelorMittal Poland, Polonia
— ThyssenKrupp Steel Europe AG, Germania
— voestalpine Stahl GmbH și voestalpine Stahl
Service Center GmbH, Austria
— Tata Steel Maubeuge SA (cunoscut anterior ca
Myriad SA), Franța

2. Produsul similar
(15)

Ancheta a arătat că OAO produs și vândut de către
industria din Uniune în Uniune, OAO produs și vândut
pe piața internă a RPC și OAO importat în Uniune din
RPC, precum și cel produs și vândut în Canada, care a
servit drept țară analogă, are aceleași caracteristici fizice și
chimice de bază și aceleași utilizări finale de bază. Prin
urmare, aceste produse sunt considerate provizoriu
produse similare, în sensul articolului 1 alineatul (4)
din regulamentul de bază.

(16)

Anumite părți interesate au susținut că produsele din
RPC nu sunt comparabile cu cele vândute de industria
din Uniune deoarece cele din RPC au fost vândute într-un
alt segment de piață și de preț și pentru o utilizare finală
diferită, cum ar fi cea la construcțiile în aer liber, pe când
o parte substanțială dintre produsele industriei Uniunii
sunt produse de calitate superioară, utilizate doar în
sectorul aparatelor de uz casnic de nișă.

— Tata Steel UK Ltd, Regatul Unit
(b) Producători-exportatori din RPC
— Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd și socie
tățile sale afiliate: Chongqing Wanda Steel Strip
Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co.,
Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction
Materials Co. Ltd și Zhangjiagang Free Trade
Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd;
— Zhejiang Huadong Light Steel Building Material
Co. Ltd și societatea sa afiliată Hangzhou
P.R.P.T. Metal Material Company Ltd;
— Union Steel China și societatea sa afiliată Wuxi
Changjiang Sheet Metal Co. Ltd.

Ancheta privind dumpingul și prejudiciul a vizat perioada
cuprinsă între 1 octombrie 2010 și 30 septembrie 2011
(denumită în continuare „perioada de anchetă” sau „PA”).
Examinarea tendințelor relevante pentru evaluarea preju
diciului a acoperit perioada cuprinsă între 1 ianuarie
2008 și sfârșitul perioadei de anchetă (denumită în
continuare „perioada examinată”).
B. PRODUSUL ÎN CAUZĂ ȘI PRODUSUL SIMILAR

Comisia a cercetat și a verificat toate informațiile pe care
le-a considerat necesare pentru determinarea cu titlu
provizoriu a dumpingului, a prejudiciului care rezultă
din acesta și a interesului Uniunii. S-au efectuat vizite
de verificare la sediile următoarelor societăți:

— ArcelorMittal Belgia, Belgia și societatea de
vânzări afiliată ArcelorMittal Flat Carbon Europe
SA, Luxemburg

19.9.2012
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(17)

(18)
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Ancheta a arătat că, deși producătorii din Uniune și-au
vândut o parte din producția către segmente de piață
cum ar fi cel al aparatelor de uz casnic, aceste produse
au fost vândute și industriei de materiale de construcții,
care se presupune că este principalul segment de piață al
exporturilor din China. În plus, s-a constatat că nivelul de
prețuri dintre aceste sectoare este în mare măsură
comparabil pentru aceleași tipuri de produse vândute
mai multor utilizatori.

(22)

Astfel cum s-a stabilit în considerentul (8) de mai sus, trei
producători-exportatori din RPC au solicitat tratamentul
de societate care funcționează în condițiile unei economii
de piață (denumit în continuare „TEP”) și au depus
formularul de cerere privind aplicarea TEP în termenul
prevăzut, din care un producător-exportator și-a retras
ulterior cererea.

(23)

În ceea ce-i privește pe ceilalți doi producători-exportatori
din RPC care au cooperat și care au solicitat TEP, în urma
unei hotărâri a Curții de Justiție din 2 februarie 2012 (1)
s-a decis să se examineze atât cererea producătoruluiexportator care a fost inclus în eșantion (Zhangjiagang
Panhua Steel Strip Co. Ltd și societățile sale afiliate), cât și
cererea producătorului-exportator care nu a fost inclus în
eșantion (Union Steel China și societatea sa afiliată).
Comisia a adunat toate informațiile estimate necesare și
a verificat toate datele furnizate în cererea de aplicare a
TEP la sediile societăților în cauză.

(24)

S-a constatat că niciunul dintre cele două grupuri de
producători-exportatori din RPC care au cooperat nu
îndeplinește criteriile pentru a beneficia de TEP,
deoarece costul principalelor materii prime, bobine de
oțel laminate la cald, este denaturat semnificativ din
cauza amestecului statului pe piața oțelului din RPC și
nu reflectă în esență valorile de piață conform
dispozițiilor de la prima liniuță a articolului 2 alineatul
(7) litera (c) din regulamentul de bază.

(25)

Amestecul statului chinez în sectorul siderurgic, este
demonstrat de faptul că o mare majoritate a producă
torilor chinezi importanți de oțel sunt companii de
stat, iar capacitatea instalată din oțel și producția de
oțel sunt influențate de diferitele planuri industriale pe
cinci ani, în special, cel de-al 12-lea plan cincinal actual
(2011-2015) pentru sectorul fierului și oțelului.

(26)

De asemenea, statul exercită un control semnificativ
asupra pieței de materii prime. Cocsul (împreună cu
minereul de fier sunt principalele materii prime
necesare pentru a fabrica oțel) este supus unor restricții
cantitative în ceea ce privește exporturile și unei taxe la
export de 40%. Prin urmare, se poate trage concluzia că
piața chineză a oțelului este denaturată din cauza ames
tecului semnificativ al statului.

(27)

— legislația privind falimentul și proprietatea garantează
stabilitatea și certitudinea juridică; și

Această denaturare se reflectă în prețul plătit de socie
tățile anchetate pentru bobinele de oțel laminate la cald
în cursul perioadei de anchetă. Acestea s-au dovedit a fi
semnificativ mai mici decât prețurile de pe piața inter
națională. Prin urmare, se poate trage concluzia că
producția de OAO se bucură de bobine de oțel
laminate la cald la prețuri stabilite anormal din cauza
amestecului guvernului care denaturează prețul OAO în
RPC. Această denaturare constituie un avantaj major la
nivel de costuri pentru producătorii-exportatori chinezi,
deoarece costul sau principala materie primă, bobinele de
oțel laminate la cald, reprezintă aproximativ 80% din
costul de producție. În consecință, criteriul 1 nu poate
fi considerat ca fiind îndeplinit.

— operațiunile de schimb valutar se realizează la
cursurile pieței.

(1) Cauza C-249/10 p - Brossmann Footwear (HK) și alții/Consiliul
Uniunii Europene.

Ar trebui reținut faptul că, întrucât produsul în cauză este
în mare parte standardizat, aceasta are proprietăți fizice și
chimice de bază asemănătoare produsului similar, indi
ferent de utilizările finale. Prin urmare, argumentul este
deocamdată respins.
3. Cererile de excludere a produsului

(19)

(20)

Mai multe cereri de excludere a anumitor tipuri de
produse au fost primite de la utilizatori, exportatori
chinezi și producători din Uniune. Printre tipurile de
produse pentru care s-a solicitat excluderea se numără
de exemplu, oțelul acoperit cu crom sau cositorit,
tablele de oțel vopsite cu grund pe bază de silicat de
zinc anorganic sau vopsite cu alte materiale neorganice.
Cu toate acestea, nu s-a ajuns la nicio concluzie până în
prezent, deoarece unele dintre aceste cereri nu sunt
suficient de bine documentate pentru a lua o decizie în
cunoștință de cauză. Prin urmare, s-a decis să se analizeze
mai detaliat aceste cereri.
C. DUMPINGUL
1. Tratamentul de societate care funcționează în
condițiile unei economii de piață (denumit în
continuare „TEP”)

(21)

L 252/35

În temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (b) din regula
mentul de bază, în anchetele antidumping privind impor
turile originare din RPC, valoarea normală se determină
în conformitate cu alineatele (1)-(6) din articolul
menționat pentru acei producători despre care s-a
constatat că îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 2
alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază. Pe
scurt și doar pentru a ușura referirea la ele, aceste
criterii sunt enumerate mai jos în formă rezumată:
— deciziile economice se adoptă ținându-se seama de
semnalele pieței, fără intervenție semnificativă din
partea statului, iar costurile reflectă valorile pieței;
— societățile dețin un singur set clar de evidențe
contabile de bază, care sunt auditate independent,
în conformitate cu standardele internaționale de
contabilitate, și care sunt aplicate în toate scopurile;
— nu există denaturări semnificative determinate de
vechiul sistem de economie planificată;
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(28)

În plus față de situația generală descrisă mai sus, un
producător-exportator nu a îndeplinit nici criteriul 2,
din cauza unor deficiențe semnificative în sistemele
contabile a trei societăți afiliate din grupul său.

(29)

Comisia a comunicat în mod oficial rezultatele consta
tărilor referitoare la TEP societăților în cauză din RPC,
autorităților din RPC și reclamantului. De asemenea,
acestora li s-a oferit posibilitatea de a-și face cunoscute
punctele de vedere în scris și de a solicita o audiere, în
cazul în care existau motive speciale în acest sens.

(30)

Reclamantul, un producător-exportator chinez și autori
tățile din RPC au furnizat observații în scris. Reclamantul
a fost de acord cu rezultatele constatărilor referitoare la
TEP. Producătorul-exportator chinez a pus sub semnul
întrebării în principal dacă prețurile plătite de către socie
tățile anchetate pentru bobinele de oțel laminate la cald
sunt în mod semnificativ mai mici decât prețurile de la
nivel internațional, dar nu a furnizat informații în
sprijinul afirmației sale. Cu toate acestea, datele
furnizate de Eurostat, confirmate de alte date statistice
disponibile (1), indică în mod clar că aceste prețuri erau
semnificativ mai mici decât prețurile de la nivel inter
național dacă le comparăm cu prețurile corespondente
din Europa, America de Nord, America de Sud și
Japonia. Prin urmare, acest argument a fost respins.

(31)

Autoritățile din RPC au afirmat că existența unor
eventuale denaturări ale prețurilor materiei prime
(bobine de oțel laminate la cald) la nivelul industriei nu
exclude în mod automat respectarea criteriului 1, care
impune o determinare la nivel de societate. Cu toate
acestea, așa cum s-a menționat în considerentul (27),
denaturarea prețului principalei materii prime se reflectă
în prețul plătit de toate societățile care au făcut obiectul
anchetei. În primul rând, acest fapt nu a fost contestat de
niciuna dintre părți și, în al doilea rând, analiza TEP s-a
efectuat la nivel de întreprindere, iar concluziile nu se
limitează la aspecte orizontale cu caracter general. Prin
urmare, acest argument a fost respins.

(32)

De asemenea, autoritățile din RPC au precizat că planurile
cincinale sunt orientări fără caracter obligatoriu, neavând
forță juridică în RPC. Cu toate acestea, așa cum s-a arătat
în considerentul (25), indiferent de statutul juridic exact
al acestor planuri, nu se poate nega faptul că, prin aceste
planuri, intervenția guvernului RPC are un impact semni
ficativ asupra capacității instalate și producției de oțel.
Prin urmare, acest argument a fost respins.

(33)

S-a afirmat, de asemenea, că prelucrarea de către Comisie
a cererilor de acordare a TEP a fost în neconcordanță cu

(1) SBB/Worldsteelprice.com
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hotărârile Curții de Justiție din 2 februarie 2012 (2) („ho
tărârea Brosmann”) și din 19 iulie 2012 (3) („hotărârea
Zhejiang Xinan Chemical”). În ceea ce privește această
afirmație, ar trebui să se remarce faptul că procedura a
fost efectuată în conformitate cu hotărârea Brosmann, așa
cum au recunoscut chiar autoritățile din RPC în obser
vațiile lor. În plus, problema care se punea în hotărârea
Zhejiang a fost amestecul statului în luarea deciziilor
societății. Cu toate acestea, în procedura de față, prin
cipalul motiv pentru refuzul de a acorda TEP a fost
prețul principalei materii prime care nu reflecta valorile
pieței. Prin urmare, acest argument a fost deocamdată
respins.

(34)

De asemenea, s-a afirmat că, deoarece procedura antisub
venție desfășurată în paralel cu privire la produsul în
cauză a examinat și problema denaturării înregistrărilor,
Comisia ar fi trebuit să ia în considerare elementele de
probă strânse referitoare la acest aspect în cadrul
procedurii paralele menționate. În ceea ce privește acest
argument, ar trebui notat faptul că, în cadrul prezentei
proceduri antidumping în ancheta privind TEP s-a
analizat dacă costurile principalelor materii prime
reflectă valorile pieței. Concluzia potrivit căreia
producția de OAO din RPC beneficiază de prețuri
stabilite anormal la bobinele de oțel laminate la cald,
așa cum se arată în considerentul (27), este, așadar,
perfect justificată în această privință și nu aduce
atingere prin niciun fel de mijloace unor eventuale
constatări ale procedurii antisubvenție sau invers. Even
tualele constatări ale procedurilor antisubvenție sunt
destul de diferite de determinarea TEP. Prin urmare,
acest argument a fost deocamdată respins.

(35)

Autoritățile din RPC au afirmat, de asemenea, că autori
tăților chineze nu le-au fost comunicate de către Comisie
constatările privind TEP. Această afirmație este însă
inexactă, deoarece serviciile Comisiei au furnizat, prin
intermediul unei note verbale din 12 iulie 2012
adresate Misiunii chineze pe lângă UE, documentul de
informare privind TEP.

(36)

În cele din urmă, s-a afirmat că Comisia utilizează date
neverificate de la producătorul din țara analogă pentru
impunerea taxelor provizorii. Acest lucru nu este însă
corect, deoarece Comisia a utilizat date pe care le-a
analizat și le-a considerat fiabile, așa cum a arătat în
mod clar în considerentul (48). Comisia a fost nevoită
să solicite cooperarea producătorului analog canadian,
deoarece producătorul analog coreean și-a retras
cooperarea chiar înainte să aibă loc vizita de verificare
planificată și convenită, așa cum s-a explicat în conside
rentul (43). Ancheta la fața locului la sediul producă
torului se va face, așadar, după etapa provizorie a proce
durii. S-a susținut, de asemenea, că societatea coreeană
din țara analogă și-a retras cooperarea din cauza deciziei

(2) Cauza C-249/10 p - Brossmann Footwear (HK) și alții/Consiliul
Uniunii Europene.
(3) Cauza C-337/09 Consiliul Uniunii Europene/Zhejiang Xinan
Chemical Industrial Group Co. Ltd.
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China, deoarece această examinare nu reprezenta o
sarcină împovărătoare inutilă întrucât acest producătorexportator a fost deja inspectat în cadrul examinării
cererii sale de aplicare a TEP.

privind TEP. Acest lucru nu este însă adevărat, deoarece
retragerea a avut loc la 3 iulie, în vreme ce comunicarea
constatărilor privind TEP s-a făcut la 12 iulie 2012.
(37)

(38)

Niciunul dintre argumentele aduse nu a fost în măsură să
modifice constatările cu privire la determinarea TEP.

(39)

(42)

Pe baza celor de mai sus, niciunul dintre cele două
grupuri de producători-exportatori din RPC care au
cooperat și care au solicitat aplicarea TEP nu a putut
demonstra că îndeplinesc criteriile menționate la
articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de
bază.
2. Tratamentul individual (denumit în continuare
„TI”)
În temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (a) din regula
mentul de bază, se stabilește o taxă la nivel de țară, după
caz, pentru țările care intră sub incidența articolului
menționat, cu excepția cazurilor în care societățile pot
demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor stabilite la
articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază. Pe
scurt și numai în scopul facilitării referirilor, aceste
criterii sunt descrise în continuare:
— în cazul unor societăți controlate total sau parțial de
străini sau în cazul întreprinderilor mixte, exportatorii
sunt liberi să repatrieze capitalurile și profiturile;

4.1. Alegerea țării analoge
(43)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din
regulamentul de bază, valoarea normală pentru producă
torii-exportatori cărora nu li s-a aplicat TEP trebuie să fie
stabilită pe baza prețurilor interne sau a valorii normale
construite într-o țară analogă.

(44)

În avizul de deschidere, Comisia a indicat intenția sa de a
folosi fie Canada, fie Africa de Sud ca țară analogă
adecvată pentru stabilirea valorii normale, iar părțile inte
resate au fost invitate să comenteze cu privire la acest
aspect.

(45)

Comisia a examinat dacă alte țări ar putea fi o opțiune
rezonabilă de țară analogă și au fost trimise chestionare
producătorilor de OAO din Canada și Africa de Sud, dar
și producătorilor din Brazilia și Coreea de Sud. Numai
doi producători de OAO, unul din Canada și unul din
Coreea de Sud, au răspuns la chestionare. Ambele țări par
să fie piețe deschise, fără taxe de import și cu importuri
semnificative din mai multe țări terțe. În plus, au existat
cel puțin alți patru producători interni ai produsului în
cauză în Coreea de Sud, ceea ce permite un nivel bun de
concurență pe piața internă. Cu toate acestea, într-o etapă
foarte avansată a procedurii, la 3 iulie 2012 și chiar
înainte de vizita de verificare efectuată de serviciile
Comisiei, producătorul sud-coreean și-a retras cooperarea
fără explicații.

(46)

Având în vedere cele de mai sus, Canada a fost aleasă ca
țară analogă. Există cel puțin alți patru producători
interni ai produsului în cauză în Canada, ceea ce
permite un nivel bun de concurență pe piața internă.
Ancheta a arătat că nu există niciun motiv de a
considera Canada neadecvată pentru stabilirea valorii
normale.

(47)

Mai multe părți interesate au susținut că structura
costurilor unui producător canadian nu poate fi
comparată cu structura costurilor unui producătorexportator chinez. Cu toate acestea, nu s-au constatat
diferențe semnificative în structura costurilor și, în
consecință, acest argument a fost respins.

(48)

Informațiile transmise în răspunsul producătorului din
Canada care a cooperat au fost analizate și s-a
constatat că sunt informații fiabile pe baza cărora se
poate determina o valoare normală.

— majoritatea părților sociale aparțin unor persoane
private. În ceea ce-i privește pe funcționarii publici
care fac parte din consiliile de administrație sau
care dețin funcții-cheie de conducere, fie aceștia
sunt în minoritate, fie trebuie demonstrat că
societatea este totuși suficient de independentă de
intervenția statului;
— operațiunile de schimb valutar se efectuează la cursul
pieței; și

(40)

Producătorul-exportator care a fost inclus în eșantion și a
solicitat TEP a cerut și TI în cazul în care nu i se acordă
TEP. Celălalt producător-exportator, care a fost inclus în
eșantion, a solicitat doar TI. Pe baza informațiilor dispo
nibile s-a stabilit, cu titlu provizoriu, că cei doi produ
cători-exportatori din RPC au îndeplinit criteriile pentru a
beneficia de TI.
3. Examinarea individuală („EI”)

(41)

Șase producători-exportatori care au cooperat au depus
cereri de examinare individuală în conformitate cu
articolul 17 alineatul (3) din regulamentul de bază,
dintre aceștia doar unul solicitând aplicarea TEP. S-a
decis provizoriu să se efectueze EI pentru producătorulexportator care a solicitat aplicarea TEP, Union Steel

Acest producător exportator a solicitat aplicarea TEP, dar
și un TI în cazul în care nu i se acordă TEP. După
examinarea acestei cereri, s-a stabilit, în mod provizoriu,
să se acorde un TI în cazul Union Steel China deoarece a
îndeplinit criteriile pentru a beneficia de TI.
4. Valoarea normală

— prețurile de export, cantitățile exportate și condițiile
de vânzare se stabilesc în mod liber;

— intervenția statului nu este de natură să permită
eludarea măsurilor, în cazul în care exportatorii indi
viduali beneficiază de niveluri individuale de taxe.
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Prin urmare, s-a concluzionat că, provizoriu, Canada
reprezintă o țară analogă adecvată și satisfăcătoare în
conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din
regulamentul de bază.

4.3. Prețurile de export pentru producătorii-exportatori cărora
li s-a acordat TI
(56)

4.2. Stabilirea valorii normale
(50)

Deoarece societatea selectată să facă parte din eșantion și
societatea a cărei cerere de examinare individuală a fost
acceptată nu au putut demonstra că îndeplinesc criteriile
privind TEP, iar cealaltă societate care a fost selectată să
facă parte din eșantion nu a solicitat aplicarea TEP,
valoarea normală pentru toți producătorii-exportatori
chinezi a fost stabilită pe baza informațiilor verificate
primite de la producătorul din țara analogă.

(51)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din regula
mentul de bază, Comisia a determinat în primul rând
dacă vânzările produsului similar în Canada către clienți
independenți au fost reprezentative. S-a constatat că
vânzările de produs similar ale producătorului canadian
care a cooperat au fost în cantități reprezentative pe piața
internă din Canada în comparație cu produsul în cauză
exportat către Uniune de către producătorii-exportatori
incluși în eșantion și de către producătorul-exportator a
cărui cerere de examinare individuală a fost acceptată.

(52)

Comisia a analizat ulterior dacă aceste vânzări ar putea fi
considerate ca fiind realizate în cadrul operațiunilor
comerciale normale în sensul articolului 2 alineatul (4)
din regulamentul de bază. Examinarea s-a realizat prin
stabilirea proporției de vânzări profitabile către clienți
independenți. Operațiunile de vânzare au fost considerate
profitabile atunci când prețul unitar a fost egal cu costul
de producție sau mai mare decât acesta. Costul de
producție al producătorului canadian în cursul perioadei
de anchetă a fost, prin urmare, determinat.

(53)

Pentru tipurile de produs ale cărui vânzări (ca volum) pe
piața internă a tipului de produs respectiv s-au realizat, în
proporție de peste 80%, la prețuri care erau superioare
costului și al cărui preț de vânzare mediu ponderat
pentru acel tip a fost mai mare sau egal cu costul
unitar de producție, valoarea normală, pentru fiecare tip
de produs, a fost calculată ca fiind media ponderată a
prețurilor interne reale ale tuturor vânzărilor tipului de
produs în cauză, indiferent dacă aceste vânzări au fost
sau nu profitabile.

(54)

(55)

În cazul în care volumul de vânzări profitabile ale unui
tip de produs a reprezentat 80% sau mai puțin din
volumul total al vânzărilor acelui tip de produs sau
atunci când prețul mediu ponderat pentru acel tip era
mai mic decât costul unitar de producție, valoarea
normală a fost stabilită pe baza prețului intern real,
calculat ca preț mediu ponderat numai pentru vânzările
interne profitabile ale acelui tip de produs, în cursul
perioadei de anchetă.
În ceea ce privește tipurile de produs care nu au fost
profitabile, valoarea normală a fost alcătuită utilizând
costul de fabricație al producătorului canadian plus chel
tuielile generale și administrative și marja de profit pentru
tipurile de produs care sunt profitabile.

19.9.2012

Deoarece toți producătorii-exportatori care au cooperat și
cărora li s-a aplicat TI au realizat vânzări la export în
Uniune direct către clienți independenți din Uniune,
prețurile de export s-au bazat pe prețurile plătite efectiv
sau pe cele care urmează să fie plătite efectiv pentru
produsul în cauză, în conformitate cu articolul 2
alineatul (8) din regulamentul de bază.
4.4. Comparație

(57)

Valoarea normală și prețul de export au fost comparate
pe bază franco fabrică. În scopul garantării unei
comparații echitabile între valoarea normală și prețul de
export, s-au făcut ajustări corespunzătoare ale diferențelor
care afectează prețurile și comparabilitatea acestora, în
conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regula
mentul de bază. S-au efectuat ajustări, dacă a fost
cazul, în ceea ce privește cheltuielile de transport, de
asigurare, de manipulare, auxiliare, de ambalare, de
creditare, bancare, precum și cele cu comisioanele, în
toate cazurile în care acestea au fost considerate rezo
nabile, precise și susținute de dovezi verificate.
5. Marje de dumping

(58)

În temeiul articolului 2 alineatele (11) și (12) din regula
mentul de bază, marjele de dumping pentru producătoriiexportatori care beneficiază de TI au fost stabilite pe baza
unei comparații între o valoare normală medie ponderată
stabilită pentru țara analogă și prețul de export mediu
ponderat practicat de fiecare societate, exprimat ca
procentaj din prețul CIF la frontiera Uniunii, înainte de
vămuire.

(59)

O medie ponderată a marjelor de dumping ale producă
torilor-exportatori incluși în eșantion a fost calculată
pentru producătorii-exportatori care au cooperat și care
nu au fost incluși în eșantion. Pe această bază, marja de
dumping provizorie pentru producătorii-exportatori
neincluși în eșantion, exprimată ca procentaj din prețul
CIF la frontiera Uniunii, înainte de vămuire, este de
61,1%.

(60)

Pentru a calcula marja de dumping la scară națională
aplicabilă producătorilor-exportatori din RPC care nu au
cooperat și care nu sunt cunoscuți, a fost stabilit în
primul rând nivelul de cooperare, prin compararea
volumului exporturilor către Uniune raportat de către
producătorii-exportatori cooperanți cu datele statistice
echivalente provenite de la Eurostat.

(61)

Dat fiind că nivelul de cooperare din partea RPC a fost de
aproximativ 70%, marja de dumping la nivel național
aplicabilă tuturor celorlalți exportatori din RPC a fost
stabilită prin utilizarea celei mai ridicate marje de
dumping stabilite pentru tipurile reprezentative de
produse ale producătorilor-exportatori. Din aceste
motive, nivelul de dumping la nivel național a fost
stabilit provizoriu la 77,9% din prețul CIF la frontiera
Uniunii, înainte de vămuire.
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Din acest motiv, marjele de dumping provizorii, exprimate ca procentaj din prețul CIF la frontiera
Uniunii, înainte de vămuire, sunt:
Societate

Marja de dumping provizorie

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda
Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd,
Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) și Zhan
gjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4%

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

54,6%

Union Steel China și Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2%

Media ponderată a eșantionului

61,1%

Marjă de dumping la nivel național

77,9%

D. PREJUDICIUL

(68)

În ceea ce privește următorii indicatori economici refe
ritori la industria din Uniune, s-a constatat că o analiză și
o evaluare semnificativă trebuie să se concentreze asupra
situației predominate de pe piața liberă: volumul
vânzărilor și prețurile vânzărilor pe piața Uniunii, cota
de piață, creșterea, volumul exporturilor și prețurile de
export și, prin urmare, indicatorii de prejudiciu au fost
corectați pentru utilizarea captivă și vânzările cunoscute
în industria din Uniune, iar utilizarea captivă și vânzările
au fost analizate separat.

(69)

Cu toate acestea, s-a constatat pe baza anchetei că ceilalți
indicatori economici pot fi analizați în mod rezonabil
numai făcându-se referire la întreaga activitate. Întradevăr, producția (destinată atât pieței captive, cât și
pieței libere), capacitățile, utilizarea capacităților,
investițiile, stocurile, ocuparea forței de muncă, producti
vitatea, salariile și capacitatea de creștere a capitalurilor
depind de ansamblul activităților, fie că producția este
captivă sau vândută pe piața liberă.

1. Producția din Uniune și industria din Uniune
(63)

Toate informațiile disponibile cu privire la producătorii
din Uniune, inclusiv informațiile furnizate în reclamație,
datele colectate de la producătorii din Uniune înainte și
după deschiderea anchetei și răspunsurile verificate la
chestionar ale producătorilor din Uniune incluși în
eșantion au fost utilizate în scopul stabilirii producției
totale în Uniune pentru perioada examinată.

(64)

În perioada de anchetă, OAO a fost fabricat de către 22
de producători în Uniune. Pe baza celor menționate în
considerentul anterior, producția totală a Uniunii a fost
estimată la aproximativ 3 645 298 de tone în timpul
perioadei de anchetă. Producătorii din Uniune care
reprezintă producția totală a Uniunii constituie industria
Uniunii în sensul articolului 4 alineatul (1) și al arti
colului 5 alineatul (4) din regulamentul de bază și, prin
urmare, vor fi denumiți în continuare „industria din
Uniune”.

3. Consumul în Uniune

2. Stabilirea pieței relevante din Uniune
(65)
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S-a constatat în cursul anchetei că o parte semnificativă a
producției producătorilor din Uniune incluși în eșantion
a fost destinată utilizării captive, adică adesea a fost pur și
simplu transferată (fără factură) și/sau livrată la prețuri de
transfer în cadrul aceleiași societăți sau aceluiași grup de
societăți, în vederea prelucrării ulterioare în aval.

(66)

Pentru a stabili dacă au fost aduse sau nu prejudicii
industriei din Uniune și pentru a determina nivelul
consumului și diferiții indicatori economici referitori la
situația industriei din Uniune, s-a examinat dacă și în
ce măsură utilizarea ulterioară a producției de produs
similar din industria din Uniune trebuie luată în
considerare în cadrul analizei.

(67)

Pentru a avea o imagine cât mai completă cu putință a
situației industriei din Uniune, au fost culese și analizate
date privind întreaga activitate legată de OAO și s-a
stabilit apoi dacă producția este destinată utilizării
captive sau pieței libere.

(70)

Produsul similar este vândut de către industria din
Uniune unor clienți neafiliați și vândut/transferat unor
societăți afiliate pentru prelucrare ulterioară, de exemplu
în centrele de servicii siderurgice.

(71)

La calcularea consumului aparent de OAO din Uniune,
Comisia a adăugat volumul total al importurilor de OAO
în Uniune, astfel cum a fost raportat de Eurostat și
volumul vânzărilor și al utilizării captive în Uniune de
produs similar fabricat de industria din Uniune, astfel
cum a fost raportat în plângere și cum a fost verificat
în cursul vizitelor de verificare pentru producătorii din
Uniune incluși în eșantion.

(72)

În ceea ce privește datele Eurostat privind importurile, ar
trebui menționat că descrierile codurilor NC relevante (a
se vedea considerentul 13 de mai sus) nu se limitează la
descrierea produsului care face obiectul anchetei și, prin
urmare, importurile înscrise de Eurostat la aceste coduri
pot include alte produse. Cu toate acestea, în absența
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informațiilor privind cantitățile afectate în final din aceste
alte importuri sau în absența dovezilor că aceste cantități
ar putea fi importante, s-a decis, cu titlu provizoriu, să se
(73)

utilizeze datele complete privind importurile în confor
mitate cu codurile NC relevante, astfel cum au fost
raportate de Eurostat.

Pe această bază, consumul total la nivelul Uniunii a evoluat după cum urmează:

Consum (în tone)
Indice (2008 = 100)
(74)

19.9.2012

2008

2009

2010

PA

5 691 713

4 327 650

4 917 068

5 177 970

100

76

86

91

Consumul total de pe piața UE a scăzut cu 9 % în cursul perioadei examinate. Între 2008 și 2009 s-a
înregistrat o scădere de aproximativ 24% ca urmare a efectelor negative ale crizei economice
mondiale, în special asupra industriei construcțiilor. După aceea, nivelul consumului a început să
se redreseze și a crescut în total cu 20% între 2009 și perioada de anchetă, dar tot a fost sub nivelul
inițial din 2008.
4. Importurile din țara în cauză și cota de piață

(75)

Importurile în Uniune provenite din RPC au cunoscut următoarea evoluție în cursul perioadei
examinate:
2008

2009

2010

PA

472 988

150 497

464 582

702 452

Indice (2008 = 100)

100

32

98

149

Cota de piață

8,3%

3,5%

9,4%

13,6%

Indice (2008 = 100)

100

42

114

163

Volumul importurilor
provenind din RPC (tone)

Sursă: Eurostat

(76)

Fără a ține seama de evoluția consumului, volumul importurilor din RPC a crescut semnificativ cu
49 % în cursul perioadei examinate. Din cauza efectelor negative ale crizei economice și volumul
importurilor din RPC a scăzut brusc în 2009. Cu toate acestea, volumul importurilor din RPC a
început să se redreseze într-un ritm extrem de rapid, astfel încât între 2009 și perioada de anchetă s-a
înregistrat o creștere impresionantă de 367%.

(77)

În mod similar, cota de piață deținută de aceste importuri a crescut cu 63% în cursul perioadei
examinate. Deși din 2008 până în 2009 a scăzut cu mai mult de jumătate, între 2009 și perioada de
anchetă a urmat o tendință de creștere impresionantă și a crescut cu 290%.
4.1. Prețurile importurilor și subcotarea prețului
2008

2009

2010

PA

Preț mediu (EUR/tonă)

875

728

768

801

Indice (2008 = 100)

100

83

88

91

Importurile din RPC

Sursă: Eurostat

(78)

Prețul mediu de import din RPC a scăzut cu 9% în cursul perioadei examinate. Între 2008 și 2009,
acesta a scăzut în mod semnificativ cu 17%, apoi a crescut cu 5 puncte procentuale între 2009 și
2010 și cu încă 3 puncte procentuale în perioada de anchetă.

(79)

Prețurile de import din RPC au rămas permanent mai mici decât prețurile de vânzare practicate de
industria din Uniune pe parcursul întregii perioade examinate. Așa cum s-a evidențiat în tabelul de
mai sus, deși în 2009, când criza economică se afla în punctul său culminant, nici măcar reducerea
prețului cu 17% nu a putut contribui la menținerea cotei de piață a importurilor din China, într-un
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moment în care consumul a scăzut brusc, iar piața a înregistrat un declin semnificativ, subcotarea
continuă din anii următori explică creșterea impresionantă constantă a cotei de piață deținute de
importurile din RPC între 2009 și perioada de anchetă.
(80)

Pentru a putea determina subcotarea prețurilor în perioada de anchetă, prețurile de vânzare medii
ponderate pe tip de produs practicate de către producătorii din Uniune incluși în eșantion, percepute
de la clienții neafiliați pe piața Uniunii, ajustate la un nivel franco fabrică, au fost comparate cu
prețurile medii ponderate corespondente pe tip de produs pentru importurile de la producătorii
chinezi care au cooperat, practicate în relația cu primul client independent de pe piața Uniunii,
stabilite pe o bază CIF și ajustate în mod corespunzător în ceea ce privește costurile posterioare
importului.

(81)

Prețurile au fost comparate în funcție de tip, având în vedere tranzacții la același nivel comercial, și
ajustate în mod adecvat, când a fost necesar și după deducerea rabaturilor și a reducerilor. Rezultatul
comparației, exprimat ca procentaj din cifra de afaceri a producătorilor din Uniune incluși în
eșantion, a arătat că, în cursul perioadei de anchetă, marjele medii ponderate de subcotare ale
producătorilor-exportatori chinezi a fost de 25,9 %.
5. Situația economică a industriei din Uniune
5.1. Observații preliminare

(82)

În temeiul articolului 3 alineatul (5) din regulamentul de bază, Comisia a examinat toți factorii și
indicatorii economici relevanți care influențează situația industriei din Uniune.

(83)

Astfel cum s-a menționat în considerentul (5) de mai sus, eșantionarea a fost utilizată pentru
examinarea eventualului prejudiciu suferit de industria din Uniune.

(84)

Datele furnizate și verificate la cei șase producători din UE incluși în eșantion au fost folosite în
scopul stabilirii indicatorilor microeconomici, cum ar fi prețul unitar, costurile unitare, rentabilitatea,
fluxul de numerar, investițiile, randamentul investițiilor, capacitatea de a mobiliza capitaluri și
stocurile.

(85)

Datele furnizate de reclamant pentru toți producătorii de OAO din Uniune, contraverificate cu alte
surse disponibile și datele verificate de la producătorii din Uniune incluși în eșantion au fost utilizate
pentru a stabili indicatori macroeconomici, cum ar fi producția industriei din Uniune, capacitatea de
producție, utilizarea capacităților, volumul vânzărilor, cota de piață, ocuparea forței de muncă și
productivitatea.
5.2. Date privind industria din Uniune în ansamblu
5.2.1. Producția, capacitatea de producție și utilizarea capacității

(86)

Toate informațiile disponibile cu privire la industria din Uniune, inclusiv informațiile furnizate în
reclamație, datele colectate de la producătorii din Uniune înainte și după deschiderea anchetei și
răspunsurile verificate la chestionar ale producătorilor din Uniune incluși în eșantion au fost utilizate
în scopul stabilirii producției totale în Uniune pentru perioada examinată.
2008

2009

2010

PA

4 218 924

3 242 741

3 709 441

3 645 298

100

77

88

86

5 649 268

5 754 711

5 450 138

5 431 288

Indice (2008 = 100)

100

102

96

96

Rata de utilizare a capacității

75%

56%

68%

67%

Indice (2008 = 100)

100

75

91

90

Volumul producției (tone)
Indice (2008 = 100)
Capacitate de producție (tone)

Sursă: Plângere, răspunsurile la chestionar
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(87)

Tabelul de mai sus arată că producția a scăzut cu 14% în cursul perioadei examinate. În urma scăderii
cererii, producția a scăzut drastic în 2009, după care s-a redresat parțial în 2010 înainte de a scădea
din nou ușor în perioada de anchetă, în ciuda unei creșteri a consumului.

(88)

Capacitatea de producție a scăzut cu 4% în cursul perioadei examinate. Utilizarea capacității a urmat
tendința producției și a scăzut cu 10% în cursul perioadei examinate.
5.2.2. Volumul vânzărilor, cota de piață și creșterea

Volumul vânzărilor (tone)

2008

2009

2010

PA

3 355 766

2 707 611

3 003 917

2 936 255

100

81

90

87

59,0%

62,6%

61,1%

56,7%

100

106

104

96

Indice (2008 = 100)
Cota de piață (%)
Indice (2008 = 100)
Sursă: Plângere, răspunsurile la chestionar

(89)

În 2009, volumul vânzărilor industriei din Uniune către clienți neafiliați a scăzut drastic cu 19%. În
2010, volumul vânzărilor a crescut cu nouă puncte procentuale, dar apoi a scăzut cu trei puncte
procentuale în perioada de anchetă.

(90)

Cota de piață a industriei din Uniune a scăzut cu 4% în cursul perioadei examinate. După o creștere
inițială a cotei de piață în 2009, industria din Uniune a înregistrat o scădere a acesteia în 2010 și în
perioada de anchetă ceea ce a avut drept rezultat o cotă de piață cu 6% mai mică în perioada de
anchetă decât în 2009; acest lucru a avut loc în contextul unei creșteri de peste 20% a consumului în
aceeași perioadă. Prin urmare, nu s-a putut profita de creșterea consumului, iar volumul vânzărilor și
o parte a cotei de piață pierdute anterior nu s-au redobândit.

(91)

În timp ce consumul Uniunii a scăzut cu 9% în cursul perioadei examinate, iar volumul vânzărilor
industriei din Uniune către părți neafiliate a scăzut cu 13%, cota de piață a industriei din Uniune a
scăzut cu 2,3 puncte procentuale, de la 59% în 2008 la 56,7% în cursul perioadei de anchetă.
5.2.3. Ocuparea forței de muncă și productivitatea
2008

2009

2010

PA

6 790

5 953

5 723

5 428

Indice (2008 = 100)

100

88

84

80

Productivitatea (tone/ENI)

621

545

648

672

Indice (2008 = 100)

100

88

104

108

Ocuparea forței de muncă
(ENI)

Sursă: Plângere, răspunsurile la chestionar, Eurofer

(92)

Ocuparea forței de muncă în industria din Uniune a urmat o tendință descrescătoare treptată. Astfel,
numărul total de angajați din industrie, măsurat în echivalent normă întreagă (ENI) a scăzut cu 20%
în cursul perioadei examinate și a atins cel mai scăzut nivel al său în perioada de anchetă. Cu toate
acestea, productivitatea a crescut cu 8% pe parcursul perioadei examinate, ceea ce indică faptul că
industria a încercat și să raționalizeze costurile de producție.
5.3. Date privind producătorii din Uniune care au fost incluși în eșantion
5.3.1. Prețurile unitare medii de vânzare în Uniune și costul de producție

(93)

Prețurile de vânzare medii ale producătorilor din Uniune incluși în eșantion către clienți neafiliați din
UE au scăzut cu 3% în cursul perioadei examinate. În intervalul cuprins între 2009 și perioada de
anchetă, concomitent cu o creștere a consumului și a volumului vânzărilor, prețurile au recuperat
23%, dar nu au ajuns la nivelul din 2008.
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(94)

În paralel, costurile medii pentru producerea și vânzarea produsului similar au crescut cu 6% în
decursul perioadei examinate, din cauza creșterii costurilor de producție pe unitate, deoarece cheltu
ielile generale și administrative pe unitate au scăzut cu 34%.

(95)

După scăderea prețului unitar pentru clienții neafiliați cu 21% în 2009 și pierderea aferentă, prețul
unitar a început să se redreseze. În 2010 și în perioada de anchetă, industria din Uniune s-a
confruntat cu o creștere a costurilor și a putut să crească doar moderat prețurile pentru acoperirea
lor, doar atât cât să mențină rentabilitatea la același nivel în 2010 și perioada de anchetă. Cu toate
acestea, acest lucru a avut ca rezultat o nouă pierdere pentru cota de piață, deoarece prețurile de
import din China au fost mereu mai mici decât prețurile practicate de industria din Uniune.
2008

2009

2010

PA

1 023

805

911

994

Indice (2008 = 100)

100

79

89

97

Costul de producție unitar
(EUR/tonă)

925

884

893

978

Indice (2008 = 100)

100

95

97

106

Prețul unitar în UE către
clienți neafiliați (EUR/tonă)

Sursă: Răspunsurile verificate la chestionar primite din partea producătorilor din Uniune incluși în eșantion.

5.3.2. Rentabilitatea, fluxul de numerar, investițiile, randamentul investițiilor și capacitatea de a
mobiliza capital
2008

2009

2010

PA

Rentabilitatea vânzărilor în UE
către clienți neafiliați (% din
cifra de afaceri a vânzărilor)

6,7%

– 9,3%

2,8%

2,6%

Indice (2008 = 100)

100

– 138

41

39

328 190 880

211 298 356

152 030 083

204 650 414

100

64

46

62

55 717 957

4 537 128

12 530 132

15 302 264

100

8

22

27

13,8%

– 13,9%

5,9%

6%

100

– 101

43

44

Fluxul de numerar (EUR)
Indice (2008 = 100)
Investiții (EUR)
Indice (2008 = 100)
Randamentul investițiilor
Indice (2008 = 100)

Sursă: Răspunsurile verificate la chestionar primite din partea producătorilor incluși în eșantion.

(96)

Rentabilitatea industriei din Uniune a fost stabilită prin exprimarea profitului net înainte de impo
zitare realizat din vânzările produsului similar către clienți neafiliați ca procentaj din cifra de afaceri
corespunzătoare acestor vânzări. În anul de criză economică 2009, rentabilitatea industriei din
Uniune a scăzut dramatic și a avut ca rezultat pierderi de 13,9%. Începând din 2010, aceasta a
început să se redreseze, dar creșterea costurilor de producție a stat în calea realizării unui nivel
considerat sănătos și sustenabil pentru industrie [6,7% - a se vedea considerentul (156)]. Pe
parcursul întregii perioade examinate, rentabilitatea a scăzut cu 61%.

(97)

Tendința fluxului de numerar a urmat în mare măsură tendința negativă a rentabilității. Nivelul cel
mai de jos a fost atins în 2010. În mod similar, randamentul investițiilor a scăzut cu 56% de la
13,8% în 2008 la 6% în perioada de anchetă.
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(98)

Evoluția rentabilității, fluxul de numerar și randamentul investițiilor în cursul perioadei examinate au
limitat capacitatea industriei din Uniune de a investi în activitățile proprii și i-a subminat dezvoltarea.
Industria din Uniune a reușit să facă investiții substanțiale la începutul perioadei examinate, însă,
ulterior, investițiile au scăzut drastic în 2009 și, per ansamblu, au scăzut cu 73% în cursul perioadei
examinate.

(99)

Așa cum s-a arătat mai sus, performanțele financiare ale industriei din Uniune s-au deteriorat, dar nu
au indicat o deteriorare gravă a capacității sale de mobilizare a capitalului în perioada examinată.
5.3.3. Stocuri
2008

2009

2010

PA

Stocuri finale (tone)

116 852

97 533

124 848

130 593

Indice (2008 = 100)

100

83

107

112

Sursă: Răspunsurile verificate la chestionar primite din partea producătorilor incluși în eșantion.

(100) Pentru cei șase producători din Uniune incluși în eșantion, stocurile au reprezentat aproximativ 8%

din volumul de producție în perioada de anchetă. Nivelul stocurilor finale a crescut cu 12% în cursul
perioadei examinate. Cu toate acestea, ar trebui menționat faptul că stocurile nu constituie un
indicator important pentru industrie, deoarece producția se face în principal pe bază de comandă;
principala creștere a stocurilor a avut loc între 2009 și perioada de anchetă și a coincis cu creșterea
puternică a importurilor care fac obiectul dumpingului din RPC.
5.3.4. Costurile forței de muncă
Costul mediu al forței de
muncă per angajat (EUR,
producătorii din UE incluși
în eșantion)
Indice (2008 = 100)

60 959

57 892

58 637

62 347

100

95

96

102

(101) Costurile medii cu forța de muncă ale producătorilor din Uniune incluși în eșantion au crescut cu

numai 2% în cursul perioadei examinate, adică cu mai puțin decât rata inflației. Ancheta a arătat că
producătorii incluși în eșantion au realizat reduceri semnificative, în special în ceea ce privește
cheltuielile generale și administrative și au supravegheat îndeaproape eficiența.
5.3.5. Utilizarea captivă și vânzările captive

(102) Așa cum se arată în considerentul (65), există o piață importantă pentru OAO în UE care este

formată prin utilizarea în aval a OAO de către industria din Uniune. Pentru a analiza această
piață, au fost examinate toate volumele de utilizare captivă și de vânzări captive către părți afiliate
(vânzări captive) efectuate de către producătorii din Uniune incluși în eșantion și de către alți
producători din Uniune.

(103) S-a constatat că utilizarea captivă și vânzările captive au fost destinate transformării ulterioare chiar

de către societățile respective sau de către societățile lor afiliate în cadrul grupurilor de producători
din Uniune incluși în eșantion care se ocupă, în principal, cu materiale de construcții, adică sunt
utilizatori finali de OAO.

(104) Pe baza celor precizate anterior, s-a stabilit că utilizarea captivă și vânzările captive practicate de

producătorii din Uniune au reprezentat 27% din volumul total al producției în perioada de anchetă.
În perioada examinată, utilizarea captivă și volumul vânzărilor aferente au scăzut cu 19%, iar cota de
piață a scăzut cu 11%.

Utilizarea captivă și vânzările
captive (tone)
Indice (2008 = 100)

2008

2009

2010

PA

1 225 686

935 374

994 933

993 701

100

76

81

81
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2008

2009

2010

PA

Cota de piață

22%

22%

20%

19%

Indice (2008 = 100)

100

100

94

89

Sursă: Plângere și răspunsurile verificate la chestionar primite din partea producătorilor incluși în eșantion.

(105) Valoarea utilizării captive și a vânzărilor captive a fost analizată pe baza răspunsurilor la chestionar

furnizate și verificate în cursul vizitelor de verificare efectuate la producătorii incluși în eșantion.
Ancheta a constatat că nu există nici o diferență semnificativă între utilizarea captivă și vânzările
captive în ceea ce privește utilizarea finală a produsului. Utilizarea captivă a fost raportată de societăți
în care în producția din aval a avut loc în aceeași entitate juridică, însă vânzările captive au fost
vânzări către alte entități juridice afiliate cu emiterea de factură. În plus, metoda de stabilire a prețului,
atât pentru utilizarea captivă, cât și pentru vânzările către părți afiliate a fost similară, adică o valoare
justă (metoda „cost plus”) a produsului a fost facturată atât societăților afiliate, cât și unităților de
producție internă din aval ale societăților incluse în eșantion.

(106) Astfel, valoarea medie pe tonă a crescut cu 1% în cursul perioadei examinate și, ca atare, a fost cu 2%

mai mică decât prețul de vânzare către clienți neafiliați în cursul perioadei de anchetă pentru
producătorii din Uniune incluși în eșantion.
2008

2009

2010

PA

Utilizarea captivă și vânzările
captive (EUR/tonă)

967

787

910

975

Indice (2008 = 100)

100

81

94

101

Sursă: Răspunsurile verificate la chestionar primite din partea producătorilor incluși în eșantion.

(107) Având în vedere că majoritatea vânzărilor captive și utilizarea captivă au fost destinate activității din

aval de producere de materiale de construcții a producătorilor din Uniune, aceste vânzări și utilizarea
captivă au fost, de asemenea, expuse indirect la concurență din partea altor actori de pe piață, care au
inclus importurile din RPC care fac obiectul unui dumping. Cererea internă de producție în aval ar
depinde de posibilitatea de a vinde produsele din aval pe piața liberă care nu este afectată de
importurile care fac obiectul unui dumping. Astfel, se poate concluziona că volumele și cota de
piață în scădere în perioada examinată s-au datorat concurenței generate de importurile din RPC care
fac obiectul unui dumping.
5.3.6. Efectele practicilor anterioare de dumping sau de subvenție

(108) Deoarece aceasta este prima procedură antidumping privind produsul în cauză, nu există date

disponibile pentru a evalua efectele unor eventuale practici de dumping sau de subvenționare din
trecut.
6. Amploarea marjei de dumping reale

(109) Toate marjele stabilite și specificate mai sus, în secțiunea privitoare la dumping sunt net superioare

nivelului de minimis. În plus, date fiind volumul și prețurile importurilor care fac obiectul unui
dumping din RPC, impactul marjei actuale de dumping reale asupra pieței din UE nu poate fi
considerat ca fiind neglijabil.
7. Concluzie privind prejudiciul

(110) Ancheta a demonstrat că toți indicatorii de prejudiciu referitori la situația economică a industriei din

Uniune s-au deteriorat sau nu au evoluat în concordanță cu consumul, în cursul perioadei examinate.

(111) Pe parcursul perioadei examinate, în contextul scăderii consumului, volumul importurilor din RPC a

crescut constant și semnificativ. În același timp, volumul vânzărilor industriei din Uniune a scăzut per
ansamblu cu 13%, iar cota de piață a scăzut de la 59% în 2008 la 56,7% în perioada de anchetă. Deși
consumul s-a redresat cu 20% din 2009 până în perioada de anchetă, după anul de criză economică
care a afectat cererea, cota de piață a industriei din Uniune a fost în scădere. Industria din Uniune nu
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a reușit să recâștige cota de piață pierdută, dată fiind expansiunea semnificativă a importurilor care fac
obiectul unui dumping din RPC pe piața UE. Importurile la prețuri reduse care fac obiectul unui
dumping s-au înmulțit în mod constant în cursul perioadei examinate, subcotând mereu prețurile
practicate de industria din Uniune.
(112) În plus, indicatorii de prejudiciu referitori la performanța financiară a industriei din Uniune, cum ar fi

fluxul de numerar și rentabilitatea, au fost grav afectați. Aceasta înseamnă că a fost compromisă
capacitatea industriei din Uniune de a mobiliza capitaluri și de a investi.

(113) Date fiind argumentele de mai sus, s-a concluzionat că industria din Uniune a suferit un prejudiciu

material în sensul articolului 3 alineatul (5) din regulamentul de bază.
E. LEGĂTURA DE CAUZALITATE
1. Introducere

(114) În conformitate cu articolul 3 alineatele (6) și (7) din regulamentul de bază, s-a examinat dacă

importurile din RPC care fac obiectul unui dumping au cauzat industriei Uniunii un prejudiciu
semnificativ care poate fi considerat important. S-au examinat și alți factori cunoscuți, diferiți de
importurile care fac obiectul unui dumping, care ar fi putut, în același timp, să prejudicieze industria
din Uniune, pentru a se asigura că eventualul prejudiciu cauzat de acești alți factori nu a fost atribuit
importurilor care fac obiectul unui dumping.
2. Efectul importurilor care fac obiectul dumpingului

(115) Ancheta a arătat o scădere cu 9% a consumului din Uniune pe parcursul perioadei examinate, în timp

ce volumul importurilor din RPC care fac obiectul unui dumping a crescut dramatic cu aproximativ
49%, iar cota lor de piață a crescut, de asemenea, cu 63%, de la 8,3% în 2008 la 13,6% în perioada
de anchetă. În același timp, volumul vânzărilor industriei din Uniune către părți neafiliate a scăzut cu
13%, iar cota de piață a acestor vânzări a scăzut cu 4%, de la 59% în 2008 la 56,7% în perioada de
anchetă.

(116) În plus, în timp ce importurile din RPC au fost și ele afectate de criza economică și au scăzut cu 68%

în 2009 față de 2008, acestea au recuperat din 2009 până în perioada de anchetă într-un ritm foarte
rapid, înregistrând o creștere de 367% la sfârșitul perioadei de anchetă, deși consumul în Uniune a
crescut cu doar 20% în cursul perioadei respective. Scăzând prețul unitar cu 9% în comparație cu
2008 și subcotând industria din Uniune cu 25,9% în cursul perioadei de anchetă, importurile chineze
și-au crescut cota de piață între 2008 și perioada de anchetă cu 63% ajungând la 13,6%.

(117) În același timp, între 2008 și perioada de anchetă, volumul vânzărilor producătorilor din Uniune

către părți neafiliate a scăzut per ansamblu cu 13%. La momentul redresării piețelor, între 2009 și
perioada de anchetă, industria din Uniune a putut să își ridice volumul de vânzări către părți neafiliate
cu numai 8%, dar a pierdut o cotă de piață de 9% beneficiind doar într-o măsură limitată de creșterea
consumului. Într-adevăr, cele care au beneficiat cel mai mult de pe urma relansării consumului au fost
importurile din China lăsând alți actori de pe piață mult în urmă.

(118) Prețurile medii de import din RPC au scăzut cu 9% în cursul perioadei examinate. Deși în creștere

după scăderea bruscă din 2009, între 2009 și perioada de anchetă, acestea au rămas în mod constant
sub nivelurile de preț percepute de industria din Uniune. Prețul unitar pentru clienții neafiliați din UE
a scăzut cu numai 3%, dovedind o oarecare rezistență la presiunea asupra prețurilor exercitată de
importurile din China. Este însă evident că menținerea prețurilor a avut ca rezultat o scădere a
volumului vânzărilor și o scădere a rentabilității acestor vânzări cu 61%, ajungând de la 6,7% în
2008 la 2,6% în perioada de anchetă, în timp ce costurile de producție au crescut.

(119) Pe baza celor de mai sus, se concluzionează că avântul rapid al importurilor din RPC care fac obiectul

unui dumping la prețuri care subcotează în mod constant prețurile practicate de industria din Uniune
a avut un rol determinant în prejudiciul semnificativ suferit de industria din Uniune, care a împiedicat
industria din Uniune să beneficieze pe deplin de pe urma relansării consumului la nivelul Uniunii.
3. Efectul altor factori
3.1. Importurile provenind din țări terțe
Țară

Coreea de Sud

Volum (tone)
Indice (2008 = 100)

2008

2009

2010

PA

228 123

226 568

173 935

237 164

100

99

76

104
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India

Alte țări

Totalul tuturor țărilor
terțe cu excepția RPC
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2008

2009

2010

PA

Cota de piață (%)

4%

5,2%

3,5%

4,6%

Indice (2008 = 100)

100

131

88

114

Preț mediu

901

727

846

903

Indice (2008 = 100)

100

81

94

100

159 999

149 138

155 384

141 391

Indice (2008 = 100)

100

93

97

88

Cota de piață (%)

2,8%

3,4%

3,2%

2,7%

Indice (2008 = 100)

100

123

112

97

Preț mediu

932

667

773

824

Indice (2008 = 100)

100

72

83

88

249 151

158 461

124 319

167 007

Indice (2008 = 100)

100

64

50

67

Cota de piață (%)

4,4%

3,7%

2,5%

3,2%

Indice (2008 = 100)

100

84

58

74

Preț mediu

951

809

924

955

Indice (2008 = 100)

100

85

97

100

637 274

534 167

453 637

545 562

100

84

71

86

11,2%

12,3%

9,2%

10,5%

Indice (2008 = 100)

100

110

82

94

Preț mediu

929

735

842

898

Indice (2008 = 100)

100

79

91

97

Volum (tone)

Volum (tone)

Volum (tone)
Indice (2008 = 100)
Cota de piață (%)

Sursă: Eurostat

(120) În timp ce importurile din RPC reprezintă 56% din totalul importurilor în UE în perioada de anchetă,

printre alte surse importante de importuri se numără cele din Republica India („India”) (11%) și
Coreea de Sud (19%). Spre deosebire de importurile din RPC, importurile din India, deși prețul lor
mediu a scăzut brusc cu 12%, în ansamblu a scăzut cu 12% în cursul perioadei examinate și a pierdut
3% din cota de piață. Importurile din Coreea de Sud au crescut cu doar 4%, prețul mediu rămânând
la același nivel ca în 2008. Cota de piață a importurilor din India a fost de 2,7% în perioada de
anchetă, în timp ce importurile din Coreea de Sud dețineau o cotă de 4,6%.

(121) Alte importuri care reprezintă 14% din totalul importurilor au scăzut cu 33%, iar prețul lor mediu a

rămas la același nivel ca în 2008.

(122) Deși prețul mediu al tuturor celorlalte importuri a fost mai mic decât nivelul prețurilor industriei din

Uniune, efectul acestor importuri, dacă există unul, nu poate fi decât marginal. În primul rând, nu
există nicio dovadă că importurile provenind din alte surse au fost tranzacționate neloial. În al doilea
rând, spre deosebire de importurile din China, nivelul global al prețurilor la principalele alte surse de
importuri a rămas relativ stabil de-a lungul perioadei examinate, arătând astfel că industria din
Uniune poate concura cu succes pe anumite segmente de piață cu importurile respective. În al
treilea rând, importurile din alte țări au scăzut în perioada examinată și sunt în continuare la un
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nivel scăzut, atât per total, cât și pentru principalele țări exportatoare luate separat. În plus, scăderea
cotei de piață a altor importuri confirmă faptul că aceste importuri nu ar fi putut aduce prejudicii
industriei din Uniune.
3.2. Performanța la export a industriei din Uniune
2008

2009

2010

PA

Exporturi, Eurostat
(tone)

669 790

612 204

580 477

605 760

Indice (2008 = 100)

100

91

87

90

1 068

937

995

1 092

100

88

93

102

53 542

46 516

48 102

46 228

100

87

90

86

1 086

826

984

1 132

100

76

91

104

Preț mediu (EUR/tonă)
Indice (2008 = 100)
Exporturile per produ
cători
din
Uniune
incluși în eșantion
Indice (2008 = 100)
Preț de vânzare mediu
(EUR/tonă)
Indice (2008 = 100)

Sursă: Eurostat și răspunsurile la chestionar verificate.

(123) Exporturile totale de OAO realizate de industria din

Uniune către țări terțe în conformitate cu statisticile
Eurostat au scăzut cu 10% în cursul perioadei examinate.
Cu toate acestea, prețul mediu a fost relativ ridicat și a
crescut cu 2% în cursul perioadei examinate. Exporturile
au reprezentat 17% din producția totală a UE și, ca atare,
au ajutat industria din Uniune să realizeze economii de
scară și să reducă costurile totale de producție. Prin
urmare, se poate concluziona că activitatea de export a
industriei din Uniune nu a putut fi una din cauzele
posibile ale prejudiciului suferit.

(124) Această imagine de ansamblu este reflectată de situația

exporturilor către clienți neafiliați din țări terțe realizate
de producătorii din Uniune incluși în eșantion. Acestea
au scăzut cu 14% în cursul perioadei examinate, deși și în
acest caz prețul de export per unitate a fost în mod
constant mai mare (în medie cu 2 până la 12% în
funcție de an) decât prețul în UE. Deoarece volumul
exporturilor a fost de doar 3% din producția totală,
acestea nu au putut contribui la prejudiciul suferit pe
piața UE.
3.3. Importurile proprii efectuate de industria din Uniune din
RPC

(125) În timpul anchetei, s-a afirmat că reclamanții (prin inter

mediul societăților lor afiliate) au făcut importuri din
produsul în cauză din RPC și că aceste importuri au
constituit între 20 și 40% din totalul importurilor din
RPC. Cu toate acestea, nu a fost furnizat niciun
element de probă în sprijinul acestei afirmații. La

anchetarea acestor afirmații, s-a constatat că numai apro
ximativ 10 000 de tone au fost importate în cursul
perioadei de anchetă de către producătorii din Uniune,
ceea ce a fost în mare parte în conformitate cu datele
furnizate la deschiderea procedurii de către reclamant. S-a
constat că aproximativ un volum similar, nedezvăluit în
conformitate cu articolul 19 din regulamentul de bază, a
fost importat de către societățile afiliate ale producă
torilor din Uniune. Toate aceste importuri au însemnat
doar circa 2-3% din totalul importurilor din RPC. În
consecință, nu se poate concluziona că industria din
Uniune a importat din RPC în asemenea cantități și
urmând un model care (1) să le pună sub semnul
întrebării statutul de producători din Uniune în confor
mitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din regula
mentul de bază sau (2) care să le aducă prejudicii. Prin
urmare, argumentul este deocamdată respins.

3.4. Utilizarea captivă și vânzările captive
(126) Unele părți interesate au afirmat că prejudiciul suferit de

industria din Uniune a fost cauzat de propriul anga
jament într-o activitate în aval de producere de
materiale de construcție (de exemplu, panouri de tip
sandwich, foi trapezoidale etc.) fie în mod direct, fie
prin intermediul unor societăți afiliate din cadrul grupu
rilor. În special, s-a afirmat că industria din Uniune a
oferit întreprinderilor sale din aval OAO la prețuri mai
mici
decât
cel
oferit
societăților
neafiliate,
subvenționându-le astfel în cadrul grupului și
permițându-le să își devanseze concurenții pe segmentul
din aval.
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(127) Așa cum se arată în considerentele (101) - 0 de mai sus,

valoarea medie a utilizării captive și a vânzărilor captive
pe tonă a fost cu doar 2% mai mică decât prețul de
vânzare către clienți neafiliați în cursul perioadei de
anchetă. În plus, ancheta a arătat că utilizarea captivă și
vânzările captive au fost, cel mai probabil, și ele afectate
indirect de concurența neloială din partea importurilor
care fac obiectul unui dumping. Într-adevăr, dacă ar fi
existat vreun avantaj pentru întreprinderile din aval ale
producătorilor din Uniune așa cum s-a susținut, s-ar fi
văzut în evoluția acestui indicator de prejudiciu. Prin
urmare, acest argument a fost deocamdată respins.

3.5. Criza economică
(128) Criza

economică și efectul său asupra sectorului
construcțiilor, explică cel puțin parțial scăderea cererii și
presiunea asupra prețurilor în timpul perioadei
examinate. După cum s-a menționat mai sus, în 2009,
consumul a scăzut cu 24%. Cu toate acestea, începând
din 2010, piața a început să își revină și, până la sfârșitul
perioadei de anchetă, consumul a crescut cu 20%.

(129) Cu toate acestea, analiza prejudiciului și a legăturii de

cauzalitate a separat prăbușirea pieței din 2009 și recu
perarea care a urmat între 2009 și perioada de anchetă.
S-a demonstrat în mod clar în analiza prejudiciului și a
legăturii de cauzalitate că importurile din RPC au profitat
pe deplin de redresarea consumului și, în plus, au
subcotat în mod constant prețurile industriei din
Uniune, transformând astfel posibilitatea ca toți actorii
de pe piață să aibă șanse egale să se relanseze după
declin, într-o bătălie continuă pentru supraviețuire.
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a precedat anul în care s-au făcut resimțite toate efectele
crizei economice. Consumul în UE nu a revenit încă la
nivelul din 2008.
(132) În plus, rezultatele anchetei arată că efectul negativ al

supracapacității poate fi atribuit numai într-o mică
măsură producătorilor de OAO din UE. În primul rând,
ancheta a arătat că industria din Uniune a luat categoric
măsuri pentru a sprijini eficiența – cheltuielile generale și
administrative au fost reduse semnificativ cu 34%, iar
productivitatea a crescut cu 8% pe întreaga industrie și
cu 6% pentru societățile incluse în eșantion. În al doilea
rând, investițiile continue în liniile de producție și flexi
bilitatea utilizării acestora pentru producerea de alte
produse au contribuit la realizarea economiei de scară
și la reducerea costurilor fixe finale. Astfel, odată cu
scăderea cu 18% a gradului de utilizare a capacității de
producție a societăților incluse în eșantion pe parcursul
perioadei examinate, costul mediu de producție a crescut
cu numai 9%, și asta în condițiile în care includea și
costurile cu materia primă. Prin urmare, nu se poate
concluziona că supracapacitatea ar putea rupe legătura
de cauzalitate. Acest argument este, prin urmare,
deocamdată respins.
4. Concluzie privind legătura de cauzalitate

(133) S-a demonstrat că există o creștere substanțială a

volumului și a cotei de piață a importurilor care fac
obiectul unui dumping, originare din RPC, în perioada
examinată, mai ales între 2009 și perioada de anchetă. Sa constatat și că aceste importuri au subcotat în mod
constant prețurile practicate de industria din Uniune pe
piața Uniunii, în special, în perioada de anchetă.

(134) Această creștere a volumului și a cotei de piață a impor

3.6. Supracapacitate structurală
(130) Unele părți interesate au susținut că prejudiciul suferit de

industria din Uniune, care cuprinde, în mare parte,
producători de oțel integrați pe verticală nu a fost
cauzat de importurile din RPC, ci de problemele struc
turale de la nivelul industriei siderurgice din UE, cum ar
fi supracapacitatea. S-a susținut, de asemenea, că o
consolidare a industriei siderurgice care a avut loc
înainte de perioada examinată a condus la crearea unei
capacități de producție excedentare și că eventualul
prejudiciu suferit a fost o consecință a prea multe
instalații de producție.

turilor din RPC la un preț scăzut, care fac obiectul unui
dumping a coincis cu o evoluție negativă a situației
economice a industriei din Uniune. Această situație s-a
înrăutățit în perioada de anchetă, când industria din
Uniune nu a reușit să recâștige cota de piață pierdută
în pofida redresării consumului, iar rentabilitatea și alți
indicatori financiari, cum ar fi fluxul de numerar și randa
mentul investițiilor au rămas la nivelul din 2010, iar
ocuparea forței de muncă a atins nivelul cel mai scăzut.

(135) Examinarea celorlalți factori cunoscuți care ar fi putut

produce prejudicii industriei din Uniune a arătat că
acești factori nu sunt de așa natură încât să rupă
legătura de cauzalitate stabilită între importurile din
RPC care au făcut obiectul unui dumping și prejudiciul
suferit de industria din Uniune.

(131) Într-adevăr, producția de OAO este mare consumatoare

de capital, iar industria are costuri fixe relativ ridicate. Cu
toate acestea, nu se poate concluziona că această
consolidare a industriei siderurgice care a avut loc
înainte de perioada examinată a condus la supracapa
citate. Constatările arată că, după o mică creștere a capa
cității instalate în 2009, industria și-a redus capacitatea în
2010 și din nou în perioada de anchetă. Nivelul de
capacitate în perioada de anchetă a fost mai scăzut
decât consumul efectiv înregistrat în anul 2008, an care

(136) Pe baza analizei de mai sus, care a evidențiat și separat în

mod adecvat efectele tuturor factorilor cunoscuți asupra
situației industriei din Uniune de efectele prejudiciabile
ale exporturilor care au făcut obiectul dumpingului, s-a
concluzionat cu titlu provizoriu că importurile care au
făcut obiectul dumpingului, provenite din RPC, au cauzat
un prejudiciu semnificativ industriei din Uniune în sensul
articolului 3 alineatul (6) din regulamentul de bază.
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(143) Prin urmare, se concluzionează în mod provizoriu că

impunerea de taxe antidumping ar fi în interesul
industriei din Uniune.

(137) În conformitate cu articolul 21 din regulamentul de bază,

Comisia a examinat dacă, în ciuda concluziilor provizorii
privind dumpingul prejudiciabil, existau motive impe
rioase pentru a se ajunge la concluzia că nu era în
interesul Uniunii să se adopte măsuri provizorii în acest
caz special. Analiza interesului Uniunii s-a bazat pe apre
cierea tuturor intereselor implicate, inclusiv cele ale
industriei din Uniune, ale importatorilor și ale utiliza
torilor produsului vizat.

3. Interesul utilizatorilor și al importatorilor
(144) După cum s-a menționat anterior în considerentul (9),

cinci importatori și-au exprimat interesul, dar numai
doi au răspuns la chestionar. Dintr-un total de apro
ximativ 100 de utilizatori enumerați în plângere, 19 șiau manifestat interesul față de procedură. Ulterior, zece
societăți au furnizat răspunsuri la chestionar.

2. Interesul industriei din Uniune
(138) Industria din Uniune în ansamblul său este compusă din

22 de producători cunoscuți reprezentând toată
producția de OAO a Uniunii potrivit Eurofer. Produ
cătorii sunt stabiliți în diferite state membre ale Uniunii
și angajează direct peste 5 400 de oameni în producția
produsului în cauză.

(145) Cei mai activi utilizatori și importatori au făcut observații

scrise comune și mai multe audieri au avut loc în cursul
anchetei. Principalele lor argumente privind impunerea de
măsuri sunt analizate în cele ce urmează.

3.1. Concurența pe piața UE
(139) Niciunul dintre producători nu s-a opus la deschiderea

anchetei. Așa cum s-a arătat mai sus în indicatorii
macroeconomici, întreaga industrie a UE s-a confruntat
cu o deteriorare a situației sale și a fost afectată negativ
de importurile care fac obiectul unui dumping.

(140) Industria din Uniune a suferit un prejudiciu semnificativ

cauzat de importurile care au făcut obiectul dumpingului,
provenite din RPC. Se reamintește că toți indicatorii de
prejudiciu au prezentat o evoluție negativă pe parcursul
perioadei examinate. În special, indicatorii de prejudiciu
legați de performanța financiară a producătorilor din
Uniune care au cooperat, cum ar fi rentabilitatea și randa
mentul investițiilor, au fost grav afectați. În absența unor
măsuri, este foarte probabil ca deteriorarea situației
economice a industriei din Uniune să se accentueze.

(141) Este de așteptat ca instituirea unor taxe antidumping

provizorii să restabilească condițiile comerciale echitabile
pe piața Uniunii, permițând industriei din Uniune să își
alinieze prețurile la OAO, astfel încât să reflecte costurile
diferitelor componente și condiții de piață. Este de
așteptat, de asemenea, ca instituirea unor măsuri
provizorii să permită industriei din Uniune să-și
recâștige cel puțin parțial cota de piață pierdută în
cursul perioadei examinate, cu impact pozitiv asupra
rentabilității sale și a situației financiare generale.

(146) S-a avansat ideea că piața de OAO din UE nu a fost

suficient de competitivă și că importurile din RPC au
fost necesare pentru a oferi societăților care importă și
utilizează OAO mai multă putere de negociere. În plus, sa sugerat că industria din Uniune s-a angajat în acorduri
de oligopol ca să poată controla piața. Ancheta, în etapa
provizorie, nu a confirmat aceste acuzații. În plus, s-a
constatat că producătorii din Uniune concurează pe
aceleași piețe și adesea vând acelorași clienți sau socie
tăților de construcții care aparțin unora dintre ei. Având
în vedere că nu a fost furnizată nicio dovadă în afară de
unele plângeri anecdotice cu privire la dificultăți în nego
cierea prețurilor și că, pe lângă cele cinci grupuri de
producători din Uniune care au depus plângere, alți 11
producători de OAO își desfășoară activitatea în UE,
dintre care unii sunt foarte importanți și, având în
vedere varietatea celorlalte surse de import, acest
argument nu pare justificat și este deocamdată respins.

3.2. Deficitul de aprovizionare
(147) S-a afirmat, de asemenea, că instituirea de măsuri privind

importurile din China ar crea o penurie de OAO pe piața
UE. Cu toate acestea, având în vedere marea varietate a
surselor de aprovizionare descrise mai sus, precum și
capacitatea de producție liberă a industriei din Uniune,
nu se consideră că ar putea exista o astfel de penurie.
Prin urmare, argumentul este deocamdată respins.

(142) Dacă nu se instituie măsuri, ar putea fi așteptate alte

pierderi de cotă de piață, iar rentabilitatea industriei din
Uniune s-ar deteriora. Acest lucru ar da naștere unei
situații imposibil de susținut pe termen mediu și lung.
De asemenea, este posibil ca unii producători individuali
să fie nevoiți să își închidă instalațiile de producție, din
cauza pierderilor semnificative înregistrate în cursul
perioadei examinate. Având în vedere pierderile
suportate și nivelul ridicat al investițiilor efectuate în
producție, la începutul perioadei luate în considerare
este de așteptat ca majoritatea producătorilor din
Uniune să nu fie în măsură să își recupereze investițiile,
dacă nu se instituie măsuri.

3.3. Concluzie cu privire la interesul utilizatorilor și al impor
tatorilor
(148) Cei zece utilizatori care au cooperat au reprezentat 7%

din totalul importurilor din China în timpul perioadei de
anchetă. Ancheta a arătat că toți utilizatorii își păstrează
diferitele surse de aprovizionare. În medie, achizițiile din
China au reprezentat aproximativ 15% din totalul
achizițiilor de produse din OAO; în plus, cele mai mari
volume s-au dovedit a fi achiziționate de la producători
din UE (73%), iar 12% au fost importate din alte țări
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terțe. Într-adevăr, deoarece produsul în cauză este foarte
standardizat, importanța fidelizării clientului este mai
degrabă relativă, atât utilizatorii, cât și importatorii
putând foarte ușor să schimbe sursa de aprovizionare
în ceea ce privește calitatea produsului.
(149) Ancheta a arătat că toți utilizatorii care au cooperat, cu o

singură excepție, au înregistrat profit în sectorul care
utilizează produsul în cauză, iar rentabilitatea lor în
cursul perioadei de anchetă a variat de la 1% la 13%,
în funcție de societate. În plus, rentabilitatea acelor
societăți nu a depins semnificativ de importurile
produsului în cauză din RPC.

(150) Pe baza răspunsurilor la chestionar primite din partea

utilizatorilor, a fost estimat efectul probabil al măsurilor
propuse. Astfel, chiar și în ipoteza puțin probabilă și
pesimistă pentru utilizatorii care au cooperat, și anume
că nicio creștere a prețurilor nu poate să se reflecte în
prețul final și că ar fi obligați să importe din China la
volumele anterioare, impactul taxei asupra costurilor lor
de producție s-ar traduce într-o creștere cuprinsă între 1
și 5% și asupra rentabilității ar putea însemna o reducere
de 1 până la 2,8 puncte procentuale pentru cea mai mare
parte a importurilor și cu aproximativ 4 puncte
procentuale pentru importurile sub taxa reziduală. Cu
toate acestea, scenariul cel mai plauzibil este cel cu un
impact mult mai mic decât acesta, deoarece importurile
din China reprezintă doar o parte mică din activitatea
comercială a utilizatorilor; se poate preconiza că
majorarea costurilor în urma măsurilor antidumping se
va reflecta destul de puțin în prețurile finale. Mai mult,
dat fiind faptul că, pe lângă numeroșii producători din
UE, sunt disponibile surse semnificative de importuri
alternative, care nu fac obiectul măsurilor, de exemplu
India și Coreea de Sud, se estimează că prețurile de pe
piață, după instituirea de măsuri, vor lua în considerare și
acești factori.

(151) Cei doi importatori care au cooperat au reprezentat apro

ximativ 6% din importurile totale din China în timpul
perioadei de anchetă, valoarea exactă nefiind dezvăluită în
conformitate cu articolul 19 din regulamentul de bază.
La fel ca în cazul utilizatorilor, și importatorii și-au
păstrat diferite surse de aprovizionare în afară de RPC.
În plus, s-a stabilit că rentabilitatea importatorilor ar
putea fi mai afectată de măsuri decât cea a utilizatorilor,
dacă ar fi să-și mențină tiparul de import practicat în
cursul perioadei de anchetă. Cu toate acestea, în
practică, importatorii, ca toți comercianții, au tendința
să fie și mai flexibili decât utilizatorii și este foarte
probabil ca aceștia să fie primii care apelează la surse
alternative de aprovizionare.

(152) Ar trebui să se ia în considerare în acest context și că o

parte din beneficiile utilizatorilor și importatorilor în
urma importurilor din China este generată efectiv și
făcută posibilă de discriminarea prin prețuri neloiale
practicată de exportatorii chinezi și nu de un avantaj
concurențial firesc. Prin urmare, restabilirea unor
condiții de concurență echitabile pe piața UE prin
corectarea denaturării comerțului cauzată de importurile
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care fac obiectul unui dumping va permite de fapt pieței
de OAO să revină la o dinamică și la o evoluție a prețului
sănătoasă, bazată pe economia de piață, nedezavantajând
alți actori (utilizatori, producători, consumatori finali)
care nu pot beneficia imediat de pe urma importurilor
care fac obiectul unui dumping.
4. Concluzie privind interesul Uniunii
(153) Ținând seama de cele menționate anterior și pe baza

informațiilor disponibile privind interesul Uniunii, s-a
concluzionat cu titlu provizoriu că nu există motive
imperioase împotriva instituirii de măsuri provizorii
asupra importurilor de produs în cauză originar din RPC.
G. MĂSURI ANTIDUMPING PROVIZORII
1. Nivelul de eliminare a prejudiciului

(154) Ținând seama de concluziile privind dumpingul, preju

diciul, legătura de cauzalitate și interesul Uniunii, ar
trebui instituite măsuri antidumping provizorii pentru a
se preveni agravarea prejudiciului cauzat industriei din
Uniune de importurile care fac obiectul unui dumping.

(155) Pentru a determina nivelul acestor măsuri, s-a ținut cont

de marjele de dumping constatate și de valoarea taxei
necesare pentru a elimina prejudiciul suferit de industria
din Uniune.

(156) Pentru calcularea valorii taxei necesare pentru a elimina

efectele dumpingului prejudiciabil, s-a considerat că orice
măsură ar trebui să permită industriei din Uniune să-și
acopere costurile de producție și să realizeze un profit
înainte de impozitare, profit pe care o industrie de acest
tip ar putea să îl obțină în mod rezonabil în acest sector,
în condiții de concurență normală, adică în absența
importurilor care fac obiectul unui dumping, din
vânzările de produs similar în Uniune. Se consideră că
profitul care ar putea fi obținut în absența unor
importuri care fac obiectul unui dumping ar trebui să
aibă la bază datele din anul 2008, an în care importurile
din China au fost mai puțin prezente pe piața Uniunii.
Astfel, se consideră că o marjă de profit de 6,7% din cifra
de afaceri ar putea fi privită ca un minim adecvat pe care
industria din Uniune l-ar putea atinge în absența
dumpingului prejudiciabil.

(157) Pe această bază, s-a calculat un preț neprejudiciabil al

produsului similar pentru industria din Uniune. Acest
preț neprejudiciabil a fost obținut adăugând la costul
de producție marja de profit de 6,7% menționată
anterior.

(158) Majorarea de preț necesară a fost apoi determinată prin

compararea prețului de import mediu ponderat al produ
cătorilor-exportatori cooperanți din RPC, ajustat în mod
corespunzător la costurile de import și la taxele vamale,
cu prețul neprejudiciabil practicat de industria din Uniune
pe piața Uniunii, în perioada de anchetă. Orice diferență
care rezultă din această comparație a fost în continuare
exprimată ca procentaj din valoarea CIF medie de import
a tipurilor comparate.
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(161) Orice cerere de aplicare a acestor niveluri individuale ale

taxei antidumping (de exemplu, în urma unei schimbări a
denumirii entității sau a înființării unor noi entități de
producție sau de vânzare) ar trebui să fie adresată imediat
Comisiei (1) și să conțină toate informațiile relevante
privind, în special, eventualele modificări ale activităților
societății în ceea ce privește producția și vânzările interne
și la export care rezultă, de exemplu, în urma acestei
schimbări a denumirii sau în urma modificării respective
a entităților de producție și de vânzare. Regulamentul va
fi modificat, după caz, prin actualizarea listei societăților
care beneficiază de niveluri individuale ale taxei.

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

consideră că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2)
din regulamentul de bază, ar trebui să se instituie măsuri
antidumping provizorii asupra importurilor originare din
RPC, la nivelul cel mai mic dintre nivelul marjei de
dumping și cel al marjei de prejudiciu, în conformitate
cu regula celei mai mici taxe.

(160) Nivelurile taxelor antidumping pentru fiecare societate,

menționate în prezentul regulament, s-au stabilit pe
baza constatărilor prezentei anchete. Prin urmare, ele
reflectă situația constatată în cursul anchetei în legătură
cu societățile respective. Astfel, aceste niveluri ale taxei
(spre deosebire de taxa națională aplicabilă în cazul
„tuturor celorlalte societăți”) sunt aplicabile exclusiv
importurilor de produse originare din RPC și fabricate
de societăți, și anume de persoanele juridice menționate.
Produsele importate fabricate de orice altă societate care
nu este menționată în mod specific în partea dispozitivă
a prezentului regulament, inclusiv de entitățile afiliate
societăților menționate în mod specific, nu pot
beneficia de aceste niveluri și fac obiectul nivelului taxei
aplicabile „tuturor celorlalte societăți”.

(162) Pentru a asigura o aplicare corespunzătoare a taxei anti

dumping, nivelul taxei reziduale ar trebui să se aplice nu
numai producătorilor-exportatori care nu cooperează, ci
și acelor producători care nu au realizat exporturi către
Uniune în decursul perioadei de anchetă.

(163) Pe baza celor de mai sus, marjele de dumping și de

prejudiciu stabilite și nivelurile provizorii ale taxei sunt
următoarele:
Marja de
dumping

Societate

Marja de preju
Taxa provizorie
diciu

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

54,6%

29,2 %

29,2 %

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd and Chongqing Wanda
Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd,
Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) și Zhan
gjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4%

55,3 %

55,3 %

Union Steel China și Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2%

13,2 %

13,2 %

Alte societăți cooperante

61,1%

42,5 %

42,5 %

Toate celelalte societăți

77,9%

57,8 %

57,8%

H. DISPOZIȚIE FINALĂ
(164) În interesul unei bune administrări, ar trebui să se stabilească o perioadă în decursul căreia părțile

interesate care s-au făcut cunoscute în termenul specificat în avizul de deschidere să își poată prezenta
în scris punctele de vedere și să poată solicita o audiere. De asemenea, ar trebui precizat că, în ceea ce
privește instituirea de taxe în sensul prezentului regulament, constatările sunt provizorii și ar putea fi
reexaminate în scopul instituirii unor măsuri definitive.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
1.
Prin prezentul regulament se instituie o taxă antidumping provizorie asupra importurilor de anumite
produse din oțel cu acoperire organică, și anume produse laminate plate din oțeluri nealiate și aliate (cu
excepția oțelului inoxidabil) care sunt vopsite, lăcuite sau acoperite cu materiale plastice, cel puțin pe o
parte, cu excepția așa-numitelor panouri de tip sandwich precum cele utilizate pentru aplicații în construcții
și alcătuite din două foi metalice exterioare cu un miez stabilizator din material izolant amplasat între
acestea și excluzând produsele cu acoperire finală pe bază de praf de zinc (vopsea cu conținut ridicat de zinc
care reprezintă 70% sau mai mult din greutate), încadrate în prezent la codurile NC ex 7210 70 80,
ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codurile TARIC 7210 70 80 11, 7210 70 80 91,
7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 și
7226 99 70 91), originare din Republica Populară Chineză.
(1) European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Bruxelles, Belgia.
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2.
Nivelul taxei antidumping provizorii care se aplică la prețul net franco frontieră a Uniunii, înainte de
vămuire se stabilește pentru produsul descris la alineatul (1) și fabricat de către societățile enumerate mai jos
după cum urmează:
Societate

Taxa vamală

Cod adițional TARIC

Union Steel China; Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

13,2 %

B311

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

55,3 %

B312

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

29,2 %

B313

Angang Steel Company Limited

42,5%

B314

Anyang Iron Steel Co. Ltd

42,5%

B315

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

42,5%

B316

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

42,5%

B317

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

42,5%

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

42,5%

B319

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

42,5%

B320

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

42,5%

B321

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

42,5%

B322

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

42,5%

B323

Jigang Group Co., Ltd.

42,5%

B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited

42,5%

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

42,5%

B326

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

42,5%

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

42,5%

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

42,5%

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

42,5%

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

42,5%

B331

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

42,5%

B332

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

42,5%

B333

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

42,5%

B334

Toate celelalte societăți

57,8%

B999

3.
Aplicarea taxelor antidumping provizorii specificate pentru societățile menționate la alineatul (2) este
condiționată de prezentarea, la autoritățile vamale ale statelor membre, a unei facturi comerciale valabile,
care corespunde cerințelor stabilite în anexă. În cazul în care nu se prezintă o astfel de factură, se aplică taxa
aplicabilă tuturor celorlalte societăți.
4.
Punerea în liberă circulație în Uniune a produsului menționat la alineatul (1) este condiționată de
depunerea unei garanții echivalente cu valoarea taxei provizorii.
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Cu excepția cazului în care se prevede altfel, se aplică dispozițiile în vigoare în materie de taxe vamale.
Articolul 2

1.
Fără a aduce atingere articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului, părțile
interesate pot solicita să fie informate cu privire la faptele și considerentele esențiale pe baza cărora a
fost adoptat prezentul regulament, își pot prezenta în scris punctele de vedere și pot înainta o cerere pentru
a fi audiate de către Comisie, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
2.
În conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, părțile în cauză
pot prezenta observații privind aplicarea prezentului regulament în termen de o lună de la data intrării sale
în vigoare.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 1 din prezentul regulament se aplică pe o perioadă de șase luni.

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

Adoptat la Bruxelles, 18 septembrie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

ANEXA
O declarație semnată de un reprezentant oficial al entității care eliberează factura comercială, în următorul format, trebuie
să apară pe factura comercială valabilă menționată la articolul 1 alineatul (3):
(1) Numele și funcția reprezentantului oficial al entității care emite factura comercială.
(2) Următoarea declarație: „Subsemnatul certific prin prezenta că (volumul) de [produsul în cauză] vândut la export în
Uniunea Europeană și cuprins în prezenta factură a fost produs de (numele societății și adresa) (codul adițional
TARIC) în (țara în cauză). Declar că informațiile furnizate în prezenta factură sunt complete și corecte.”
(3) Data și semnătura.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 846/2012 AL COMISIEI
din 18 septembrie 2012
de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și
legume
din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate
în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului
din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a
piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la
anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),
având în vedere Regulamentul de punere în
nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
Consiliului în sectorul fructelor și legumelor
fructelor și legumelor procesate (2), în special
alineatul (1),

aplicare (UE)
de stabilire a
1234/2007 al
și în sectorul
articolul 136

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare
zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alinea
tul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile.
Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în
vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Re
gulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt sta
bilite în anexa la prezentul regulament.

întrucât:
(1)

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011
prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale
multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru
stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jur
nalul Oficial al Uniunii Europene.

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

Adoptat la Bruxelles, 18 septembrie 2012.
Pentru Comisie,
pentru președinte
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157, 15.6.2011, p. 1.
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ANEXĂ
Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume
(EUR/100 kg)
Codul NC

Codul țării terțe (1)

0702 00 00

MK
XS
ZZ

50,7
59,9
55,3

0707 00 05

MK
TR
ZZ

31,3
106,4
68,9

0709 93 10

TR
ZZ

116,5
116,5

0805 50 10

AR
BO
CL
TR
UY
ZA
ZZ

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

0806 10 10

MK
TN
TR
ZZ

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

0808 10 80

AR
BR
CL
NZ
US
ZA
ZZ

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

0808 30 90

CN
TR
ZA
ZZ

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

0809 30

TR
ZZ

153,9
153,9

0809 40 05

BA
IL
TR
XS
ZZ

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

Valoarea forfetară de import

(1) Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ”
desemnează „alte origini”.
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DECIZII
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI
din 17 septembrie 2012
privind recunoașterea Egiptului în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a
Consiliului în ceea ce privește sistemele de formare și certificare a navigatorilor
[notificată cu numărul C(2012) 6297]
(2012/505/UE)
COMISIA EUROPEANĂ,

(4)

Prin scrisorile din 16 februarie 2009, din 21 septembrie
2010 și din 20 decembrie 2011, Comisia a solicitat
Egiptului să prezinte dovezi prin care să demonstreze
remedierea deficiențelor constatate.

(5)

Prin scrisorile din 12 noiembrie 2009, 25 noiembrie
2010 și 28 februarie 2012, Egiptul a prezentat infor
mațiile și dovezile solicitate referitoare la aplicarea de
măsuri corective adecvate și suficiente pentru remedierea
deficiențelor constatate în cadrul evaluării conformității.

(6)

Rezultatul evaluării conformității și al analizării infor
mațiilor furnizate de Egipt demonstrează că Egiptul
respectă cerințele Convenției STCW și a luat măsurile
corespunzătoare de prevenire a fraudei în ceea ce
privește certificatele.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu
avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și
prevenirea poluării de către nave,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2008/106/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind
nivelul minim de formare a navigatorilor (1), în special
articolul 19 alineatul (3) primul paragraf,
având în vedere cererile prezentate de Cipru la 13 mai 2005, de
Regatul Unit la 25 septembrie 2006 și de Republica Elenă la
26 octombrie 2006,
întrucât:
(1)

(2)

(3)

În conformitate cu Directiva 2008/106/CE, statele
membre pot decide să recunoască certificatele corespun
zătoare ale navigatorilor eliberate de țări terțe, cu condiția
ca țara terță respectivă să fie recunoscută de Comisie.
Aceste țări terțe trebuie să îndeplinească toate cerințele
Convenției Organizației Maritime Internaționale (OMI)
privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/
atestare și efectuare a serviciului de cart (denumită în
continuare „Convenția STCW”) din 1978 (2), astfel cum
a fost revizuită în 1995.
Cererile de recunoaștere a Egiptului au fost prezentate
prin scrisori la 13 mai 2005 de Cipru, la 25 septembrie
2006 de Regatul Unit și la 26 octombrie 2006 de
Republica Elenă. În urma acestor cereri, Comisia a
evaluat sistemele de formare și certificare din Egipt
pentru a verifica dacă această țară respectă toate
cerințele Convenției STCW și dacă s-au luat măsurile
corespunzătoare în vederea prevenirii fraudei în ceea ce
privește certificatele. Evaluarea a avut la bază rezultatele
unei inspecții efectuate de experții Agenției Europene
pentru Siguranță Maritimă în decembrie 2006. În
cursul acestei inspecții s-au constatat unele deficiențe
ale sistemelor de formare și certificare.
Comisia a transmis statelor membre un raport privind
rezultatele evaluării.

(1) JO L 323, 3.12.2008, p. 33.
(2) Adoptată de Organizația Maritimă Internațională.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
În sensul articolului 19 din Directiva 2008/106/CE, Egiptul este
recunoscut în ceea ce privește sistemele de formare și certificare
a navigatorilor.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 septembrie 2012.
Pentru Comisie
Siim KALLAS

Vicepreședinte
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RECTIFICĂRI

Rectificare la Decizia 2006/252/CE a Consiliului din 27 martie 2006 de modificare a Deciziei 1999/217/CE de
adoptare a unui catalog al substanțelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 91 din 29 martie 2006)
(Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 13, vol. 53, p. 44)
În cuprins și la pagina 44, titlul:
în loc de:

„Decizia Consiliului din 27 martie 2006 de modificare a Deciziei 1999/217/CE de adoptare a unui catalog al
substanțelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare”,

se va citi:

„Decizia Comisiei din 27 martie 2006 de modificare a Deciziei 1999/217/CE cu privire la registrul
substanțelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare”.

La pagina 44, considerentul 1:
în loc de:

„(1)

Regulamentul (CE) nr. 2232/96 prevede procedura de stabilire a normelor privind substanțele aroma
tizante utilizate sau destinate utilizării în produsele alimentare. Acest regulament stabilește adoptarea
unui catalog al substanțelor aromatizante (denumit în continuare «catalogul») după notificarea de către
statele membre a unei liste a substanțelor aromatizante care pot fi utilizate în sau pe produsele
alimentare comercializate pe teritoriul acestora și pe baza examinării acestei notificări de către
Comisie. Catalogul a fost adoptat prin Decizia 1999/217/CE a Comisiei (2).”,

se va citi:

„(1)

Regulamentul (CE) nr. 2232/96 prevede procedura de stabilire a normelor privind substanțele aroma
tizante utilizate sau destinate utilizării în produsele alimentare. Acest regulament stabilește adoptarea
unui registru al substanțelor aromatizante (denumit în continuare «registrul») după notificarea de către
statele membre a unei liste a substanțelor aromatizante care pot fi utilizate în sau pe produsele
alimentare comercializate pe teritoriul acestora și pe baza examinării acestei notificări de către
Comisie. Registrul a fost adoptat prin Decizia 1999/217/CE a Comisiei (2).”

La pagina 44, în considerentul 3, ultima frază:
în loc de:

„În consecință, acetamida nu respectă criteriile generale prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2232/96
și ar trebui eliminată din catalog.”,

se va citi:

„În consecință, acetamida nu respectă criteriile generale prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2232/96
și ar trebui eliminată din registru.”
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Rectificări
★ Rectificare la Decizia 2006/252/CE a Consiliului din 27 martie 2006 de modificare a Deciziei 1999/217/CE

de adoptare a unui catalog al substanțelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare (JO L 91,
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Preţul abonamentelor în 2012
(fără TVA, inclusiv cheltuieli de transport pentru expediere simplă)
Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, numai versiunea tipărită

22 de limbi oficiale ale UE

1 200 EUR pe an

Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, versiunea tipărită + DVD, ediţie
anuală

22 de limbi oficiale ale UE

1 310 EUR pe an

Jurnalul Oficial al UE, seria L, numai versiunea tipărită

22 de limbi oficiale ale UE

840 EUR pe an

Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, DVD, ediţie lunară (cumulat)

22 de limbi oficiale ale UE

100 EUR pe an

Supliment la Jurnalul Oficial (seria S – Anunţuri de achiziţii publice),
DVD, ediţie săptămânală

Multilingv: 23 de limbi
oficiale ale UE

200 EUR pe an

Jurnalul Oficial al UE, seria C – Anunţuri de concurs

Limbă (limbi) în funcţie de
concurs

50 EUR pe an

Abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care apare în limbile oficiale ale Uniunii Europene, este
disponibil în 22 de versiuni lingvistice. Jurnalul Oficial cuprinde seriile L (Legislaţie) și C (Comunicări și informări).
Pentru fiecare versiune lingvistică se încheie un abonament separat.
În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 920/2005 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial L 156
din 18 iunie 2005, care prevede că, temporar, instituţiile Uniunii Europene nu au obligaţia de a redacta toate
actele în irlandeză și nici de a le publica în această limbă, Jurnalele Oficiale publicate în limba irlandeză se
comercializează separat.
Abonamentul la Suplimentul Jurnalului Oficial (seria S – Anunţuri de achiziţii publice) cuprinde toate cele 23 de
versiuni lingvistice oficiale într-un singur DVD multilingv.
La cerere, abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene conferă dreptul de a primi diverse anexe ale
Jurnalului Oficial. Abonaţilor li se semnalează apariţia anexelor printr-un aviz către cititori inclus în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.

Distribuire și abonamente
Abonamente la diverse periodice destinate vânzării, precum abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
pot fi contractate prin agenţiile noastre de vânzări.
Lista agenţiilor de vânzări este disponibilă la adresa:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_ro.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) oferă acces direct și gratuit la dreptul Uniunii Europene. Acest
site permite consultarea Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, inclusiv a tratatelor, a legislaţiei, a
jurisprudenţei și a actelor pregătitoare ale legislaţiei.
Pentru mai multe informaţii despre Uniunea Europeană, consultaţi: http://europa.eu
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