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REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) 2016/1042 AL CONSILIULUI
din 24 iunie 2016
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor
ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, în ceea ce
privește limita cantitativă aplicabilă achizițiilor de lapte praf degresat
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
întrucât:
(1)

Sectorul laptelui și al produselor lactate traversează o perioadă prelungită de dezechilibre grave ale pieței. În timp
ce cererea de import la nivel mondial pentru lapte și produse lactate a rămas, în general, stabilă în 2015,
comparativ cu 2014, producția a crescut semnificativ în Uniune și în alte regiuni exportatoare principale.

(2)

Producția de lapte din Uniunea Europeană este în continuă creștere datorită investițiilor în capacitatea de
producție a laptelui efectuate în Uniune ca pregătire pentru expirarea cotelor de lapte și în vederea perspectivelor
pozitive pe termen mediu de pe piața mondială. Cantitățile de lapte produs în exces sunt transformate în produse
care pot fi stocate pe termen lung, precum untul și laptele praf degresat.

(3)

În consecință, prețurile laptelui praf degresat din Uniune au scăzut în anii 2014 și 2015, când au atins prețul de
intervenție publică.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului (1) stabilește limite cantitative pentru achiziția de unt și de lapte
praf degresat la prețul fix menționat în regulamentul respectiv. Odată ce aceste limite sunt atinse, achizițiile se fac
prin intermediul unei proceduri de licitație pentru a se stabili prețul maxim de achiziție.

(5)

Limita cantitativă inițială de 109 000 de tone stabilită pentru achiziționarea de lapte praf degresat la preț fix prin
Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 a fost atinsă la 31 martie 2016.

(6)

Pentru a ajuta sectorul laptelui și al produselor lactate să găsească un nou echilibru în situația predominantă
gravă de pe piață și pentru a menține încrederea în eficacitatea mecanismelor de intervenție publică, limitele
cantitative pentru achiziționarea de unt și de lapte praf degresat la preț fix au fost dublate pentru anul 2016 prin
Regulamentul (UE) 2016/591 al Consiliului (2).

(1) Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții
în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole (JO L 346, 20.12.2013, p. 12).
(2) Regulamentul (UE) 2016/591 al Consiliului din 15 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind măsuri
pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, în ceea ce privește
limitele cantitative aplicabile pentru achiziția de unt și lapte praf degresat (JO L 103, 19.4.2016, p. 3).
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(7)

Înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/591, s-a desfășurat o procedură de licitație, iar prin
procedura respectivă au fost achiziționate aproximativ 27 000 de tone de lapte praf degresat.

(8)

De la reluarea achiziționării la preț fix în baza noii limite cantitative, cantitățile de lapte praf degresat cumpărate
în fiecare săptămână au fost cu mult mai mari decât la începutul anului. Prin urmare, este de așteptat ca noua
limită cantitativă să fie atinsă curând.

(9)

În cazul în care o procedură de licitație este declanșată înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament,
eventualele volume achiziționate în cadrul procedurii respective nu ar trebui luate în considerare atunci când se
determină volumele disponibile pentru achiziționarea de lapte praf degresat la preț fix în 2016.

(10)

Pentru a se asigura faptul că măsura temporară prevăzută în prezentul regulament are un impact imediat asupra
pieței și contribuie la stabilizarea prețurilor, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare
datei publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
La articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Prin derogare de la primul paragraf, în anul 2016, limitele cantitative pentru achiziționarea de unt și de lapte praf
degresat la preț fix sunt de 100 000 de tone pentru unt și de 350 000 de tone pentru laptele praf degresat.
Volumele cumpărate în cadrul unei proceduri de licitație aflate în desfășurare la 29 iunie 2016 nu se deduc din
limitele cantitative respective.”
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei 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 Luxemburg, 24 iunie 2016.
Pentru Consiliu
Președintele
A.G. KOENDERS
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1043 AL COMISIEI
din 15 iunie 2016
de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor
geografice protejate [Café de Valdesia (DOP)]
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012
privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de
înregistrare a denumirii „Café de Valdesia”, depusă de Republica Dominicană, a fost publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Café de Valdesia” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se înregistrează denumirea „Café de Valdesia” (DOP).
Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.8. Alte produse enumerate în anexa I la tratat
(condimente etc.) din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).
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, 15 iunie 2016.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Phil HOGAN

Membru al Comisiei

(1) JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 91, 8.3.2016, p. 15.
(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare
(JO L 179, 19.6.2014, p. 36).
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1044 AL COMISIEI
din 15 iunie 2016
de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor
geografice protejate [Ginja de Óbidos e Alcobaça (IGP)]
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012
privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea de
înregistrare a denumirii „Ginja de Óbidos e Alcobaça”, depusă de Portugalia, a fost publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Ginja de Óbidos e Alcobaça” ar trebui, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se înregistrează denumirea „Ginja de Óbidos e Alcobaça” (IGP).
Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.6. Fructe, legume și cereale, proaspete sau
prelucrate din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei (3).
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, 15 iunie 2016.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Phil HOGAN

Membru al Comisiei

(1) JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 91, 8.3.2016, p. 12.
(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare
(JO L 179, 19.6.2014, p. 36).
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1045 AL COMISIEI
din 28 iunie 2016
de retragere a acceptării angajamentului pentru un producător-exportator în temeiul Deciziei de
punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu
procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de
siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica
Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive
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 antidumping de bază”), în special articolul 8,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva
importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (2)
(denumit în continuare „regulamentul antisubvenție de bază”), în special articolul 13,
informând statele membre,
întrucât:

A. ANGAJAMENTUL ȘI ALTE MĂSURI EXISTENTE

(1)

Prin Regulamentul (UE) nr. 513/2013 (3), Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a instituit o taxă
antidumping provizorie la importurile în Uniunea Europeană (denumită în continuare „Uniunea”) de module
fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin (denumite în continuare „module”) și componentele lor cheie (și anume
celule și plachete) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „RPC”).

(2)

Un grup de producători-exportatori a mandatat Camera de Comerț a Chinei pentru Importul și Exportul de
Mașini și Produse Electronice (denumită în continuare „CCCME”) să prezinte Comisiei un angajament de preț în
numele lor, ceea ce CCCME a făcut. Din termenii respectivului angajament de preț reiese în mod clar că acesta
constituie un pachet de angajamente de preț individuale pentru fiecare producător-exportator, care este, din
motive practice de administrare, coordonat de CCCME.

(3)

Prin Decizia 2013/423/UE (4), Comisia a acceptat respectivul angajament de preț în ceea ce privește taxa
antidumping provizorie. Prin Regulamentul (UE) nr. 748/2013 (5), Comisia a modificat Regulamentul (UE)
nr. 513/2013 pentru a introduce modificările tehnice necesare ca urmare a acceptării angajamentului în ceea ce
privește taxa antidumping provizorie.

(4)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 (6), Consiliul a instituit o taxă antidumping
definitivă la importurile în Uniune de module și de celule originare sau expediate din RPC (denumite în
continuare „produsele în cauză”). Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 (7), Consiliul a
instituit, de asemenea, o taxă compensatorie definitivă la importurile în Uniune de produse în cauză.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

JO L 343, 22.12.2009, p. 51.
JO L 188, 18.7.2009, p. 93.
JO L 152, 5.6.2013, p. 5.
JO L 209, 3.8.2013, p. 26.
JO L 209, 3.8.2013, p. 1.
JO L 325, 5.12.2013, p. 1.
JO L 325, 5.12.2013, p. 66.
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(5)

În urma notificării unei versiuni modificate a angajamentului de preț de către un grup de producători-exportatori
(denumiți în continuare „producătorii-exportatori”) și CCCME, Comisia a confirmat, prin Decizia de punere în
aplicare 2013/707/UE (1), acceptarea angajamentului de preț astfel cum a fost modificat (denumit în continuare
„angajamentul”) pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive. Anexa la prezenta decizie enumeră
producătorii-exportatori pentru care a fost acceptat angajamentul, inclusiv Zhejiang Xiongtai Photovoltaic
Technology Co. Ltd (denumită în continuare „Shinetime China”), împreună cu societatea sa afiliată din Uniune
(SHINETIME SOLAR GmbH, denumită în continuare „Shinetime Europe”), încadrate împreună la codul adițional
TARIC: B919.

(6)

Prin Decizia de punere în aplicare 2014/657/UE (2), Comisia a acceptat o propunere din partea grupului de
producători-exportatori, formulată împreună cu CCCME, pentru clarificări referitoare la punerea în aplicare a
angajamentului în ceea ce privește produsele în cauză care fac obiectul angajamentului, și anume module și celule
originare sau expediate din RPC, încadrate în prezent la codurile NC ex 8541 40 90 (codurile TARIC
8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 și 8541 40 90 39) fabricate de către producătorii-exportatori
(denumite în continuare „produsele vizate”). Taxele antidumping și taxele compensatorii menționate la conside
rentul 4 de mai sus, împreună cu angajamentul, poartă, în continuare, denumirea comună de „măsuri”.

(7)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/866 (3), Comisia a retras acceptarea angajamentului pentru
trei producători-exportatori.

(8)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1403 (4), Comisia a retras acceptarea angajamentului pentru
un alt producător-exportator.

(9)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2018 (5), Comisia a retras acceptarea angajamentului pentru
doi producători-exportatori.

(10)

Comisia a deschis o anchetă de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul
(2) din regulamentul antidumping de bază, printr-un aviz de deschidere publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (6) la 5 decembrie 2015.

(11)

Comisia a deschis o anchetă de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 18 din
regulamentul antisubvenție de bază, printr-un aviz de deschidere publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (7)
la 5 decembrie 2015.

(12)

Comisia a deschis, de asemenea, o reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 11 alineatul (3) din
regulamentul antidumping de bază și în temeiul articolului 19 din regulamentul antisubvenție de bază, printr-un
aviz de deschidere publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (8) la 5 decembrie 2015.

(13)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/115 (9), Comisia a retras acceptarea angajamentului pentru un
alt producător-exportator.

(14)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/185 (10), Comisia a extins taxa antidumping definitivă
instituită prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 la importurile de produse în cauză
originare sau expediate din Republica Populară Chineză, la importurile de produse în cauză expediate din
Malaysia și Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan.

(15)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/184 (11), Comisia a extins taxa antidumping definitivă
instituită prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 la importurile de produse în cauză
originare sau expediate din Republica Populară Chineză, la importurile de produse în cauză expediate din
Malaysia și Taiwan, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia sau din Taiwan.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

JO L 325, 5.12.2013, p. 214.
JO L 270, 11.9.2014, p. 6.
JO L 139, 5.6.2015, p. 30.
JO L 218, 19.8.2015, p. 1.
JO L 295, 12.11.2015, p. 23.
JO C 405, 5.12.2015, p. 8.
JO C 405, 5.12.2015, p. 20.
JO C 405, 5.12.2015, p. 33.
JO L 23, 29.1.2016, p. 23.
JO L 37, 12.2.2016, p. 76.
JO L 37, 12.2.2016, p. 56.
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B. TERMENII ANGAJAMENTULUI

(16)

Producătorii-exportatori au convenit, printre altele, să nu vândă produsele vizate către primul client independent
din Uniune sub un anumit preț minim de import (denumit în continuare „PMI”) în limita unui nivel anual asociat
importurilor în Uniune (denumit în continuare „nivel anual”) prevăzut în angajament.

(17)

De asemenea, angajamentul specifică, într-o listă neexhaustivă, încălcările angajamentului. Lista respectivă include,
în special, eliberarea unei facturi comerciale sau facturi de revânzare pentru care tranzacția financiară subiacentă
(de exemplu, suma de bani primită efectiv de cumpărător după ajustările pentru notele de credit/debit și similare)
nu este conformă cu valoarea nominală a facturii comerciale.
Producătorul-exportator în cauză este răspunzător de încălcările comise de oricare dintre părțile sale afiliate
definite în angajament.

(18)

De asemenea, angajamentul obligă producătorii-exportatori să îi prezinte Comisiei, trimestrial, informații detaliate
privind toate vânzările lor la export și revânzările lor în Uniune (denumite în continuare „rapoartele trimestriale”).
Aceasta presupune că datele prezentate în aceste rapoarte trimestriale trebuie să fie complete și corecte, iar
tranzacțiile raportate respectă în totalitate termenii angajamentului.

(19)

Pentru a garanta respectarea angajamentului, producătorii-exportatori s-au angajat, de asemenea, să furnizeze
toate informațiile considerate necesare de către Comisie.

C. MONITORIZAREA PRODUCĂTORILOR-EXPORTATORI

(20)

Odată cu monitorizarea respectării angajamentului, Comisia a verificat informațiile relevante pentru angajament,
transmise de Shinetime China și societatea sa afiliată din Uniune. Comisia a primit, de asemenea, elemente de
probă din partea autorităților vamale ale unui stat membru în conformitate cu articolul 8 alineatul (9) din
regulamentul antidumping de bază și cu articolul 13 alineatul (9) din regulamentul antisubvenție de bază.

(21)

Constatările menționate în considerentele 22-25 abordează problemele identificate în cazul Shinetime China și al
societății sale afiliate din Uniune, care obligă Comisia să retragă acceptarea angajamentului pentru acest
producător-exportator.

D. MOTIVE PENTRU RETRAGEREA ACCEPTĂRII ANGAJAMENTULUI

(a) Vânzările efectuate de Shinetime China
(22)

Elementele de probă primite și informațiile disponibile în mod public arată că un importator presupus ca fiind
neafiliat din Uniune a avut, cel puțin pentru un anumit timp, aceeași adresă ca și Shinetime Europa. Acest
importator presupus ca fiind neafiliat a emis două facturi de revânzare pentru o tranzacție de module solare
clientului său final: o factură în care PMI a fost respectat și o alta în care PMI nu a fost respectat. Numerele
facturilor, volumul de module și codurile pentru produse ale întreprinderii au fost identice. Plata din partea
clientului final a fost efectuată către Shinetime China pentru această tranzacție și a corespuns valorii facturii
pentru care PMI nu a fost respectat. Această practică a fost utilizată cel puțin o dată.

(23)

În plus, dovezile primite arată existența unei alte forme de eludare a angajamentului. Shinetime China a emis o
factură proforma la un preț inferior PMI unui client independent din Uniune. Acesta se angajase să plătească
suma inferioară PMI în contul Shinetime China din Hong Kong.

(b) Vânzările efectuate de Shinetime Europe
(24)

Dovezile primite arată că Shinetime Europa a emis, de asemenea, două facturi de revânzare pentru o tranzacție de
module solare către primul client neafiliat din Uniune: o factură în care PMI a fost respectat și o alta în care PMI
nu a fost respectat. Numerele facturilor, volumul de module și codurile pentru produse ale întreprinderii au fost
identice. Plata efectuată de primul client neafiliat din Uniune către Shinetime Europa pentru această tranzacție
corespunde valorii facturii pentru care PMI nu a fost respectat.
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(25)

În plus, pentru perioada în care a avut loc tranzacția menționată în considerentul 24, Shinetime Europa nu a
reușit să prezinte Comisiei un raport trimestrial privind vânzările.

(26)

Comisia a evaluat elementele de probă prezentate și neraportarea și a ajuns la concluzia că a avut loc o încălcare
a angajamentului.

E. INVALIDAREA FACTURII CONFORME CU ANGAJAMENTUL

(27)

Elementele de probă primite arată că factura de revânzare menționată în considerentul 24 are legătură cu
următoarea tranzacție:
Numărul facturii comerciale de însoțire a
mărfurilor care fac obiectul unui angaja
ment

XTSSG1501-004-CI

Data

Emisă de

16 ianuarie 2015

Zhejiang Xiongtai Photo
voltaic Technology Co., Ltd

Emisă către

SHINETIME SOLAR
GmbH

Prin urmare, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 1238/2013 și cu articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 1239/2013, această factură este declarată nevalabilă. Datoria vamală care ia naștere în momentul acceptării
declarației de punere în liberă circulație trebuie recuperată de autoritățile vamale în conformitate cu articolul 105
alineatele (3)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1) atunci când
intră în vigoare retragerea angajamentului în ceea ce privește Shinetime China, împreună cu societatea sa afiliată
din Uniune. Autoritățile vamale naționale responsabile de colectarea taxelor vor fi informate în consecință.
În acest context, Comisia reamintește că, în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (b) coroborat cu anexa III,
nr. 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 și cu articolul 2 alineatul (1) litera (b),
coroborat cu anexa 2, Nr. 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013, importurile sunt scutite
de taxe în cazul în care factura indică prețul și eventualele rabaturi. În cazul în care aceste condiții nu sunt
respectate, taxele trebuie achitate, chiar și în cazul în care factura comercială care însoțește mărfurile nu a fost
invalidată de către Comisie.

F. EVALUAREA CARACTERULUI PRACTIC AL ANGAJAMENTULUI ÎN GENERAL

(28)

Angajamentul stipulează că o încălcare de către un producător-exportator individual nu conduce automat la
retragerea acceptării angajamentului pentru toți producătorii-exportatori. Într-o astfel de situație, Comisia
evaluează impactul respectivei încălcări asupra caracterului practic al angajamentului care afectează toți
producătorii-exportatori și CCCME.

(29)

În consecință, Comisia a evaluat impactul încălcărilor comise de către Shinetime China și societatea sa afiliată din
Uniune asupra caracterului practic al angajamentului care afectează toți producătorii-exportatori și CCCME.

(30)

Responsabilitatea pentru aceste încălcări îi revine doar producătorului-exportator în cauză; până acum, monito
rizarea nu a evidențiat nicio încălcare sistematică de către un număr mare de producători-exportatori sau de către
CCCME.

(31)

Prin urmare, Comisia concluzionează că funcționarea angajamentului în ansamblu nu este afectată și că nu există,
în prezent, motive pentru retragerea acceptării angajamentului pentru toți producătorii-exportatori și pentru
CCCME.

G. OBSERVAȚII ÎN SCRIS ȘI AUDIERI

(32)

Părțile interesate au avut posibilitatea de a fi audiate și de a formula observații în conformitate cu articolul 8
alineatul (9) din regulamentul antidumping de bază și cu articolul 13 alineatul (9) din regulamentul antisubvenție
de bază. Societatea Shinetime China a prezentat observații în numele societăților Shinetime China și Shinetime
Europe și a fost audiată.

(1) JO L 269, 10.10.2013, p. 1.
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Autenticitatea facturilor emise de societățile Shinetime China și Shinetime Europe
(33)

Shinetime China a contestat faptul că Shinetime China și Shinetime Europe au emis facturi și facturi de revânzare
pentru care PMI nu a fost respectat. Shinetime China a explicat că regulile lor interne impun ca toate facturile
oficiale să fie semnate și ștampilate. În cazul în care semnătura și ștampila sunt absente de pe facturile menționate
în considerentele 23 și 24, Shinetime China nu a putut urmări aceste facturi în sistemul său. Shinetime China a
confirmat doar emiterea unei facturi de revânzare care a respectat PMI.

(34)

Comisia respinge argumentul de mai sus. Comisia nu a susținut că facturile menționate în considerentele de mai
sus au fost facturi oficiale emise de Shinetime China și facturi de revânzare oficiale emise de Shinetime Europe.

(35)

Dimpotrivă, afirmația Shinetime China cu privire la autenticitatea acestor facturi este lipsită de relevanță. Comisia
a stabilit că un client neafiliat din Uniune s-a angajat să plătească o sumă inferioară PMI către Shinetime China
pentru tranzacția menționată în considerentul 23. Comisia și-a întemeiat această concluzie pe o corespondență pe
care Shinetime China a susținut că nu este în măsură să o conteste datorită plecării personalului relevant. Comisia
consideră că simpla declarație a Shinetime China, potrivit căreia nici corespondența relevantă, nici factura în
cauză nu pot fi urmărite în sistemul său sau că societatea nu deține un cont în Hong Kong nu este suficientă
pentru a modifica constatarea de mai sus.

(36)

În plus, Comisia a stabilit, de asemenea, că plata efectuată de primul client neafiliat din Uniune către Shinetime
Europe pentru tranzacția menționată în considerentul 24 corespunde valorii facturii de revânzare pentru care PMI
nu a fost respectat. Prin urmare, chiar dacă Shinetime China a susținut că factura de revânzare emisă pentru un
preț mai mic decât PMI nu este autentică, tranzacția financiară subiacentă (de exemplu, suma de bani primită
efectiv de la cumpărător după orice ajustări pentru notele de credit/debit și documente similare) nu a fost
conformă cu valoarea nominală a facturii comerciale de revânzare care s-a confirmat a fi factura oficială de
revânzare emisă de Shinetime Europe. Argumentele Shinetime China privind plata facturii sunt abordate în
considerentele 41-48.

Vânzări realizate de Shinetime China la un preț inferior PMI
(37)

Shinetime China a afirmat că plata primită din partea importatorului care se pretinde a fi neafiliat, menționată în
considerentul 22, a fost doar un avans. Pentru a-și justifica afirmația, Shinetime China a prezentat documentele
de export și un extras din registrul de clienți care au legătură cu importatorul care se pretinde a fi neafiliat.

(38)

Comisia respinge acest argument. Elementele de probă primite din partea autorităților vamale naționale
demonstrează că factura de revânzare, a cărei emisie este menționată de importatorul care se pretinde a fi
neafiliat la considerentul 22, a fost plătită societății Shinetime China direct de către consumatorul final din
Uniune. Această plată (la nivel inferior PMI) efectuată către Shinetime China face trimitere la numărul facturii de
revânzare emise de importatorul care se pretinde a fi neafiliat.

(39)

Un extras din registrul de clienți, fără alte probe care să lege această plată primită din partea importatorului care
se pretinde a fi neafiliat de tranzacția consumatorului final din Uniune este lipsită de relevanță și, prin urmare, nu
este de natură să conteste elementele de probă comunicate societății Shinetime China. Argumentul privind plata
unui eventual avans de către importatorul care se pretinde a fi neafiliat este lipsit de pertinență în această
privință.

(40)

Prin urmare, Comisia își menține constatarea potrivit căreia Shinetime China a încălcat angajamentul prin
vânzarea la un preț inferior PMI prin intermediul unui importator care se pretinde a fi neafiliat din Uniune.

Vânzări realizate de Shinetime Europe la un preț inferior PMI
(41)

Shinetime China a susținut că documentația referitoare la tranzacția menționată la considerentul 24 a fost
conformă cu cerințele angajamentului și că aceasta a respectat PMI. Shinetime China a prezentat documentul de
export aferent și declarația vamală.

(42)

Comisia respinge acest argument. Presupusa respectare a PMI pe baza acestor documente nu este relevantă pentru
a stabili dacă operațiunea de plată aferentă a confirmat că PMI a fost, de fapt, respectat.
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(43)

Shinetime China a susținut, de asemenea, că plata efectuată către Shinetime Europa reprezenta numai o plată
parțială. Soldul, inclusiv o dobândă pentru plata cu întârziere, ca urmare a încetării activității economice a
societății Shinetime Europe, a fost vărsat societății Shinetime China zece luni mai târziu. Shinetime China a
prezentat confirmarea aferentă plății pentru a susține argumentul său privind o plată parțială.

(44)

Comisia nu poate accepta acest argument din motivele următoare.

(45)

În primul rând, termenul de plată menționat în factura de revânzare aferentă a fost, în mod clar, 100 % un avans.
În plus, plata de către clientul neafiliat din Uniune nu a cuprins nicio mențiune privind avansul. Dimpotrivă,
aceasta conținea trimiteri la factura de revânzare și corespundea sumei din factura de revânzare care nu respectă
PMI.

(46)

În al doilea rând, borderoul de livrare prezentat de Shinetime China sugerează că modulele solare au fost întradevăr livrate către clientul neafiliat din Uniune, în pofida nerespectării termenului de plată. Plata soldului nu a
fost solicitată timp de aproape zece luni suplimentare după livrare.

(47)

În al treilea rând, Shinetime China nu a transmis niciun fel de dovezi suplimentare (cum ar fi un acord cu clientul
privind presupusa plată parțială sau nota de debit referitoare la dobânda pentru plata cu întârziere) în sprijinul
afirmației sale privind pretinsa plată parțială și dobânda pentru plata cu întârziere, în afară de confirmarea de
plată a acestor sume.

(48)

În cele din urmă, niciuna dintre presupusele cereri de plată, inclusiv solicitarea referitoare la dobânda pentru plata
cu întârziere, nu a fost raportată Comisiei.

(49)

Prin urmare, Comisia consideră că argumentele societății Shinetime China sunt nefondate și își menține
concluziile sale, potrivit cărora societatea Shinetime Europe a încălcat angajamentul deoarece a vândut unui client
neafiliat din Uniune la un preț inferior PMI.

Neraportarea
(50)

Shinetime China a susținut că Shinetime Europe a prezentat cu întârziere raportul relevant privind vânzările
trimestriale. În plus, Shinetime China a recunoscut că tranzacția menționată în considerentul 24 nu a fost
raportată Comisiei.

(51)

Pe lângă faptul că Shinetime China nu și-a respectat obligația de a informa Comisia cu privire la încetarea
activității economice a societății Shinetime Europe, Comisia subliniază faptul că obligația de raportare se referă la
toate tranzacțiile din trimestrul calendaristic în cauză. Shinetime Europe a omis să raporteze tranzacția
menționată în considerentul 24, care a avut loc în cursul trimestrului anterior încetării activității sale economice.
Prin urmare, Comisia își menține concluzia că Shinetime Europe și-a încălcat obligația de raportare în temeiul
angajamentului.

(52)

Shinetime China a afirmat, de asemenea, că prezentarea cu întârziere a raportului trimestrial nu este suficientă
pentru a invalida tranzacția menționată în considerentul 24.

(53)

Comisia subliniază faptul că motivele pentru invalidarea tranzacției în cauză sunt explicate în considerentele 24
și 27. Depunerea cu întârziere a raportului privind vânzările trimestriale, în special faptul că tranzacția în cauză
nu a fost raportată, reprezintă încălcări ale obligației de raportare în temeiul angajamentului. Astfel de încălcări,
deși constituie un motiv suficient pentru retragerea societății Shinetime China din angajament, nu sunt luate în
considerare în cadrul evaluării privind invalidarea tranzacției în cauză.

H. RETRAGEREA ACCEPTĂRII ANGAJAMENTULUI ȘI IMPUNEREA UNOR TAXE DEFINITIVE

(54)

Prin urmare, în conformitate cu articolul 8 alineatul (9) din regulamentul antidumping de bază și cu articolul 13
alineatul (9) din regulamentul antisubvenție de bază și, de asemenea, în conformitate cu termenii angajamentului,
Comisia a concluzionat că acceptul pentru angajament în cazul societății Shinetime China împreună cu societatea
sa afiliată din Uniune trebuie să fie retras.
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(55)

În consecință, în conformitate cu articolul 8 alineatul (9) din regulamentul antidumping de bază și cu articolul 13
alineatul (9) din regulamentul antisubvenție de bază, taxa antidumping definitivă instituită prin articolul 1 din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 și taxa compensatorie definitivă instituită prin articolul 1
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 se aplică în mod automat importurilor originare sau
expediate din RPC ale produselor în cauză fabricate de Trina Solar (cod adițional TARIC: B919) începând cu data
intrării în vigoare a prezentului regulament.

(56)

În scop informativ, tabelul din anexa la prezentul regulament enumeră producătorii-exportatori pentru care
acceptarea angajamentului prin Decizia de punere în aplicare 2013/707/UE nu este afectată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Se retrage acceptarea angajamentului în ceea ce privește Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd împreună cu
societatea sa afiliată din Uniune, încadrate în comun la codul adițional TARIC: B919.
Articolul 2
Factura comercială nr. XTSSG1501-004-CI, emisă la 16 ianuarie 2015 de către Zhejiang Xiongtai Photovoltaic
Technology Co. Ltd către SHINETIME SOLAR GmbH este declarată nevalabilă. Autoritățile vamale naționale sunt invitate
să recupereze datoria vamală care a luat naștere în momentul acceptării declarației de punere în liberă circulație, în
conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 și cu
articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei 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, 28 iunie 2016.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

L 170/12

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

29.6.2016

ANEXĂ

Lista societăților

Denumirea societății

Codul adițional TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd
Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd.
Anhui Titan PV Co. Ltd

B801

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited
TBEA SOLAR CO. LTD

B804

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD
ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

B812

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd
CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd
CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

B809

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd.
China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd.
Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd
SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817
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Codul adițional TARIC

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd
Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd
Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd
Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

B850

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited
GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd
Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

B830

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd
Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B835
B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd
Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

B837

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839
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Codul adițional TARIC

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd
LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

B793

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd
Hareon Solar Technology Co. Ltd
Taicang Hareon Solar Co. Ltd
Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

B842

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd
Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co.Ltd.
Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.
JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.

B794

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.
Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.
Jinko Solar Co. Ltd
Jinko Solar Import and Export Co. Ltd
ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

B845

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd
Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

B795

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd
Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd
Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd
Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY Co.LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853
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NICE SUN PV CO. LTD
LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

L 170/15
Codul adițional TARIC

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd
Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD
SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD
Shanghai BYD Co. Ltd
BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd
Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd
Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B870

B871

B872

B873

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD
Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

B875

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd
Shanghai S&T Solar Co. Ltd
Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876
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Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd
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Codul adițional TARIC

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd
Shanxi Topray Solar Co. Ltd

B880

Leshan Topray Cell Co. Ltd
Sopray Energy Co. Ltd
Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

B882

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd.
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd
Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

B885

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co.Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd
Suntech Power Co. Ltd
Wuxi Sunshine Power Co. Ltd.;
Luoyang Suntech Power Co. Ltd

B796

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd
Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd
Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd.

B893

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd.
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd
State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation
Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896
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Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.
Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd.
Years Solar Co. Ltd
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Codul adițional TARIC

B897

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd
Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

B797

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd
Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd
Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd
Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company
Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916
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Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd
Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd
WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD
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Codul adițional TARIC

B917

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1046 AL COMISIEI
din 28 iunie 2016
de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite sârme din molibden
originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva
expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1225/2009 al Consiliului
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)
(„regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (2),
întrucât:
A. PROCEDURA

1. Măsurile în vigoare
(1)

În urma unei anchete antidumping („ancheta inițială”), în conformitate cu articolul 5 din regulamentul de bază,,
Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă la importurile de anumite sârme din molibden originare din
Republica Populară Chineză („RPC” sau „țara în cauză”), prin Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 511/2010 al Consiliului (2) („măsurile inițiale”).

(2)

Măsurile inițiale au luat forma unei taxe ad valorem de 64,3 %.

(3)

În 2012 și 2013, în urma a două anchete antieludare, măsurile inițiale au fost mai întâi extinse la importurile de
sârmă din molibden expediate din Malaysia (3) și, ulterior, la importurile de sârmă din molibden din RPC
conținând minimum 97 % molibden, în greutate, al cărei diametru maxim în secțiune este mai mare de
1,35 mm, dar nu depășește 4,0 mm (4). La 30 octombrie 2015, în urma unei a treia anchete antieludare, măsurile
au fost întâi extinse la sârma din molibden conținând minimum 97 % molibden, în greutate, al cărei diametru
maxim în secțiune este mai mare de 4,0 mm, dar nu depășește 11,0 mm (5).

2. Deschiderea unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor
(4)

În urma publicării unui aviz de expirare iminentă (6) a măsurilor antidumping în vigoare, Comisia a primit o
cerere de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării acestor măsuri, în temeiul articolului 11
alineatul (2) din regulamentul de bază.

(1) JO L 343, 22.12.2009, p. 51
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2010 al Consiliului din 14 iunie 2010 de impunere a unei taxe antidumping definitive și
de percepere definitivă a taxei provizorii impuse la importurile de anumite sârme din molibden originare din Republica Populară
Chineză (JO L 150, 16.6.2010, p. 17).
(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 14/2012 al Consiliului din 9 ianuarie 2012 de extindere a taxei antidumping definitive
instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2010 privind importurile de anumite sârme din molibden originare din
Republica Populară Chineză la importurile de anumite sârme din molibden expediate din Malaysia, declarate sau nu ca fiind originare din
Malaysia, și de încheiere a anchetei privind importurile expediate din Elveția (JO L 8, 12.1.2012, p. 22).
(4) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 871/2013 al Consiliului din 2 septembrie 2013 de extindere a taxei antidumping definitive
instituită prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2010 pentru importurile de sârmă din molibden, conținând minimum
99,95 % molibden, în greutate, al cărei diametru maxim în secțiune este mai mare de 1,35 mm, dar nu depășește 4,0 mm, originară din
Republica Populară Chineză, la importurile de sârmă din molibden, conținând minimum 97 % molibden, în greutate, al cărei diametru
maxim în secțiune este mai mare de 1,35 mm, dar nu depășește 4,0 mm, originară din Republica Populară Chineză (JO L 243,
12.9.2013, p. 2).
(5) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1952 al Comisiei din 29 octombrie 2015 de extindere a taxei antidumping definitive
instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2010 al Consiliului pentru importurile de sârmă din molibden, conținând
minimum 99,95 % molibden, în greutate, al cărei diametru maxim în secțiune este mai mare de 1,35 mm, dar nu depășește 4,0 mm,
originară din Republica Populară Chineză, la importurile de sârmă din molibden, conținând minimum 97 % molibden, în greutate, al
cărei diametru maxim în secțiune este mai mare de 4,00 mm, dar nu depășește 11,0 mm, originară din Republica Populară Chineză
(JO L 284, 30.10.2015, p. 100).
(6) Aviz privind expirarea iminentă a anumitor măsuri antidumping (JO C 371, 18.10.2014, p. 19).
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(5)

Cererea a fost depusă de Plansee SE („solicitantul”), principalul producător din Uniune de sârmă din molibden,
reprezentând 90 % din producția totală a Uniunii.

(6)

Cererea s-a bazat pe faptul că expirarea măsurilor ar avea ca efect probabil reapariția dumpingului și a prejudi
ciului cauzat industriei din Uniune.

(7)

La 12 iunie 2015, Comisia a inițiat o reexaminare în perspectiva expirării măsurilor, în temeiul articolului 11
alineatul (2) din regulamentul de bază, pentru a stabili dacă expirarea măsurilor ar putea sau nu să ducă la
continuarea sau la reapariția dumpingului și a prejudiciului. Comisia a publicat un aviz în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (7) („avizul de deschidere”).

3. Părțile interesate
(8)

În avizul de deschidere, Comisia a invitat părțile interesate să o contacteze pentru a participa la anchetă. În plus,
Comisia a informat în mod explicit solicitantul, alți producători cunoscuți din Uniune, producătorii-exportatori,
importatorii și utilizatorii din Uniune despre care se cunoaște că sunt părți vizate, precum și autoritățile chineze
cu privire la deschiderea reexaminării, invitându-i să participe.

(9)

Toate părțile interesate au avut posibilitatea de a-și prezenta observațiile cu privire la deschiderea reexaminării și
de a solicita o audiere de către Comisie și/sau consilierul-auditor în cadrul procedurilor comerciale.

3.1. Eșantionarea
(10)

În avizul de deschidere, Comisia a afirmat că ar putea constitui un eșantion dintre părțile interesate, în
conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

(a) Eșantionarea importatorilor
(11)

Pentru a decide dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, pentru a selecta un eșantion, Comisia a
solicitat tuturor importatorilor neafiliați să furnizeze informațiile specificate în avizul de deschidere.

(12)

Niciun importator nu a dat curs cererii de a furniza informațiile solicitate în avizul de deschidere.

(b) Eșantionarea producătorilor-exportatori din RPC
(13)

Având în vedere numărul aparent mare de producători-exportatori din RPC, eșantionarea a fost prevăzută în
avizul de deschidere.

(14)

Pentru a decide dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, pentru a selecta un eșantion, Comisia a
solicitat tuturor producătorilor-exportatori din RPC să furnizeze informațiile specificate în avizul de deschidere. În
plus, Comisia a solicitat Misiunii RPC pe lângă Uniunea Europeană să identifice și/sau să contacteze alți
producători-exportatori, dacă există, care ar putea fi interesați să participe la anchetă.

(15)

O singură societate din RPC a furnizat un formular de eșantionare completat, la 29 iunie 2015. Cu toate acestea,
informațiile furnizate de societatea respectivă nu au raportat exporturi către Uniune ale produsului în cauză,
astfel cum este definit în considerentul 23 de mai jos, ci s-au referit numai la alte tipuri de sârmă din molibden,
al cărei diametru maxim în secțiune este mai mare de 4,0 mm. Societatea a fost apoi invitată, la 25 august 2015,
să prezinte observații sau informații în contextul reexaminării efectuate în perspectiva expirării măsurilor. Totuși,
societatea nu a oferit niciun răspuns la această invitație. În plus, în etapa respectivă a anchetei, societatea în cauză
era implicată în ancheta antieludare care a condus la adoptarea Regulamentului (UE) 2015/1952. Pe baza tuturor
acestor considerații, Comisia a concluzionat că societatea respectivă nu ar trebui să facă parte din eșantion.

(7) Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite sârme
din molibden originare din Republica Populară Chineză (JO C 194, 12.6.2015, p. 4).
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Deoarece nu s-a manifestat niciun alt producător-exportator chinez, eșantionarea nu a fost necesară.

3.2. Chestionarele și vizitele de verificare
(17)

Comisia a căutat și a verificat toate informațiile pe care le-a considerat necesare pentru a determina, pe de o
parte, probabilitatea continuării sau a reapariției dumpingului și a prejudiciului care rezultă din acesta și, pe de
altă parte, interesul Uniunii.

(18)

Comisia a trimis chestionare celor doi producători cunoscuți din Uniune. Un producător din Uniune (Plansee SE),
reprezentând aproximativ 90 % din totalul vânzărilor industriei din Uniune, a furnizat un răspuns la chestionar.
Celălalt producător din Uniune și-a exprimat, la 11 mai 2015, dorința de a rămâne neutru în cadrul anchetei și
nu a furnizat un răspuns la chestionarul pe care l-a primit la 12 iunie 2015.

(19)

Nu au fost trimise chestionare producătorilor-exportatori chinezi, întrucât, după cum s-a explicat în conside
rentele 13-16, niciunul dintre aceștia nu s-a manifestat.

(20)

Comisia a trimis chestionare celor nouă utilizatori care s-au manifestat după deschiderea anchetei și a primit cinci
răspunsuri din partea utilizatorilor produsului care face obiectul reexaminării.

(21)

A fost efectuată o vizită de verificare în temeiul articolului 16 din regulamentul de bază la sediul producătorului
din Uniune Plansee SE, Austria.

4. Perioada anchetei de reexaminare și perioada examinată
(22)

Ancheta privind probabilitatea continuării sau reapariției dumpingului a vizat perioada cuprinsă între 1 aprilie
2014 și 31 martie 2015 („perioada anchetei de reexaminare”). Examinarea tendințelor relevante pentru evaluarea
probabilității continuării sau reapariției prejudiciului a vizat perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2012 și sfârșitul
perioadei anchetei de reexaminare („perioada examinată”).

B. PRODUSUL ÎN CAUZĂ ȘI PRODUSUL SIMILAR

1. Produsul în cauză
(23)

Produsul în cauză este sârma din molibden, conținând minimum 99,95 % molibden, în greutate, al cărei
diametru maxim în secțiune este mai mare de 1,35 mm, dar nu depășește 4,0 mm, originară din Republica
Populară Chineză, încadrată în prezent la codul NC ex 8102 96 00.

2. Produsul similar
(24)

Ancheta a arătat că următoarele produse au aceleași caracteristici fizice și chimice de bază, precum și aceleași
utilizări principale:
— produsul în cauză;
— produsul fabricat și vândut în Uniune de către industria din Uniune.

(25)

Comisia a concluzionat că aceste produse sunt produse similare în sensul articolului 1 alineatul (4) din
regulamentul de bază.
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C. PROBABILITATEA UNEI CONTINUĂRI SAU A UNEI REAPARIȚII A DUMPINGULUI

1. Observații preliminare
(26)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, s-a examinat dacă există sau nu dumping
și dacă expirarea măsurilor existente riscă sau nu să conducă la continuarea sau la reapariția dumpingului.

(27)

Astfel cum se menționează mai sus în considerentul 16, la ancheta curentă nu a cooperat niciun producătorexportator chinez, ceea ce a impus recurgerea la informațiile disponibile, în conformitate cu articolul 18 din
regulamentul de bază.

(28)

În acest sens, autoritățile chineze au fost informate în mod corespunzător că, în urma lipsei de cooperare din
partea producătorilor-exportatori chinezi, Comisia ar putea aplica articolul 18 din regulamentul de bază în ceea
ce privește constatările cu privire la RPC. Nu s-a primit nicio observație cu privire la acest aspect.

(29)

Pe această bază, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din regulamentul de bază, constatările cu privire la
probabilitatea continuării sau reapariției dumpingului prevăzute mai jos au fost stabilite pe baza datelor
disponibile. În acest scop, au fost utilizate cererea de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor, statisticile
Eurostat, datele colectate de statele membre în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din regulamentul de bază
[„baza de date creată în conformitate cu articolul 14 alineatul (6)”] și datele colectate în cazurile precedente (a se
vedea considerentul 3) privind același produs în cauză. S-a analizat și baza de date statistice a Chinei privind
exporturile. Cu toate acestea, analiza a arătat că structura sa de codificare pentru produsul în cauză nu era
suficient de precisă pentru a oferi informații utilizabile. Prin urmare, această sursă de informații nu a putut fi
utilizată.

2. Dumpingul în perioada anchetei de reexaminare
2.1. Țară analogă
(30)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază, valoarea normală se stabilește pe
baza prețului sau a valorii construite într-o țară terță care are economie de piață. În acest scop, a trebuit să se
selecteze o țară terță cu economie de piață („țara analogă”).

(31)

SUA a fost selectată ca țară analogă în ancheta inițială. În avizul de deschidere al prezentei anchete, Comisia a
propus să se utilizeze India ca țară analogă deoarece, de la perioada de anchetă a anchetei inițiale, producătorul
din SUA și-a încetat producția de sârmă din molibden. Comisia a invitat părțile să formuleze observații cu privire
la adecvarea acestei alegeri, dar niciuna dintre părți nu a trimis observații.

(32)

Comisia a solicitat informații privind producătorii de sârmă din molibden din alte potențiale țări analoge și a
contactat India, Japonia, Mexicul, Ucraina și SUA, invitând toți producătorii cunoscuți de sârmă din molibden din
aceste țări să furnizeze informațiile necesare.

(33)

Niciuna dintre societățile contactate în aceste țări nu a fost de acord să coopereze în cadrul anchetei. În plus, nu a
existat niciun indiciu privind alte țări în care ar putea avea loc producție de sârme din molibden. Prin urmare,
Comisia a fost nevoită să revină la piața Uniunii ca fiind singura opțiune posibilă pentru determinarea valorii
normale, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază.

2.2. Valoarea normală
(34)

Informațiile referitoare la producția și vânzarea produsului similar pe piața Uniunii primite de la ambii
producători din Uniune au fost utilizate ca bază pentru determinarea valorii normale aplicabile producătorilorexportatori din RPC.

(35)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază, Comisia a examinat mai întâi dacă volumul
total al vânzărilor de produs similar ale industriei din Uniune pe piața Uniunii a fost reprezentativ în perioada
anchetei de reexaminare. Aceste vânzări erau considerate reprezentative dacă volumul total al vânzărilor către
clienți independenți reprezenta cel puțin 5 % din volumul total al vânzărilor la export chineze ale produsului în
cauză către Uniune în perioada anchetei de reexaminare. Pe această bază, vânzările produsului similar ale
industriei din Uniune pe piața Uniunii au fost reprezentative.
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(36)

Ancheta a stabilit că prețul de vânzare mediu ponderat al industriei din Uniune a fost profitabil în perioada
anchetei de reexaminare și că, prin urmare, a putut fi considerat ca fiind realizat în cadrul operațiunilor
comerciale normale în temeiul articolului 2 alineatul (4) din regulamentul de bază.

(37)

Vânzările industriei din Uniune pe piața Uniunii au fost profitabile în perioada anchetei de reexaminare și au fost
efectuate în cantități reprezentative. Prin urmare, valoarea normală a fost stabilită pe baza prețului de vânzare al
produsului similar practicat de industria din Uniune către clienți independenți din Uniune.

2.3. Prețul de export
(38)

Astfel cum s-a menționat mai sus în considerentul 27, din cauza lipsei de cooperare din partea producătorilorexportatori chinezi, prețul de export a fost stabilit pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din
regulamentul de bază, și anume „baza de date creată în conformitate cu articolul 14 alineatul (6)”, verificate
încrucișat cu informațiile furnizate în cerere și în statisticile Eurostat.

2.4. Comparație
(39)

Comisia a comparat valoarea normală și prețul de export la nivelul franco fabrică. Având în vedere lipsa de
cooperare din partea producătorilor-exportatori chinezi, nu s-a putut determina tipurile de produs exportate din
RPC. Prin urmare, nu s-a putut efectua o comparație pe tipuri de produs. În cazurile justificate de necesitatea unei
comparații echitabile, prețul de export și valoarea normală au fost ajustate pentru a ține seama de diferențele care
afectează prețurile și comparabilitatea prețurilor, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de
bază. S-au efectuat ajustări pentru a ține seama de cheltuielile de transport (intern și maritim), costurile de
asigurare și taxele de vămuire, pe baza informațiilor colectate în ancheta inițială.

2.5. Marjă de dumping
(40)

Comisia a comparat valoarea normală medie ponderată cu prețul de export mediu ponderat stabilit mai sus, în
conformitate cu articolul 2 alineatele (11) și (12) din regulamentul de bază.

(41)

Pe această bază, s-a stabilit că valoarea medie ponderată a marjei de dumping, exprimată ca procent din prețul
CIF (cost, asigurare și navlu) la frontiera Uniunii, înainte de vămuire, este de 49,6 %.

3. Evoluția importurilor în eventualitatea abrogării măsurilor
(42)

În urma constatării dumpingului în perioada anchetei de reexaminare, Comisia a investigat probabilitatea
continuării dumpingului în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor. S-au analizat următoarele elemente:
capacitatea de producție și capacitatea neutilizată din RPC, comportamentul exportatorilor chinezi în alte țări
terțe și atractivitatea pieței din Uniune.

3.1. Capacitatea de producție și capacitatea neutilizată din RPC
(43)

În absența oricăror informații disponibile public și din cauza lipsei de cooperare din partea producătorilorexportatori chinezi, capacitatea de producție și capacitatea neutilizată din RPC au fost stabilite pe baza estimărilor
furnizate de solicitant în cererea sa și se bazează pe buna sa cunoaștere a pieței. Aceste estimări au putut fi
verificate încrucișat cu datele colectate în cursul anchetei inițiale și al anchetei antieludare încheiate în octombrie
2015, menționate în considerentul 3, constatându-se că sunt rezonabile.

(44)

Pe această bază, în perioada anchetei de reexaminare, capacitatea de producție a fost de aproximativ
3 400 de tone, producția efectivă de aproximativ 750 de tone și capacitatea neutilizată, prin urmare, de
aproximativ 2 650 de tone. Capacitatea neutilizată estimată a reprezentat de mai multe ori consumul Uniunii în
perioada anchetei de reexaminare. Având în vedere atractivitatea pieței Uniunii, descrisă mai jos în conside
rentele 48 și 50, este probabil ca o mare parte a acestei capacități neutilizate să fie folosită pentru a produce
volumele destinate exportului către Uniune.
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(45)

Capacitatea neutilizată semnificativă estimată din RPC sugerează faptul că există un potențial semnificativ pentru
producătorii chinezi să își crească exporturile. Consumul de sârmă din molibden depinde în mare măsură de
producția de cutii de viteze manuale pentru industria producătoare de automobile și camioane. Deși este adevărat
că, în perspectiva creșterii sectorului autovehiculelor din RPC, consumul de sârmă din molibden pe piața internă
chineză ar putea crește, capacitatea neutilizată depășește cu mult consumul Uniunii. Prin urmare, chiar în ipoteza
unei creșteri a consumului intern în RPC, este probabil ca aceste capacități neutilizate să rămână semnificative și
cu un mare potențial pentru export. În plus, potențialul de afaceri pentru creșterea cererii pe alte piețe
importante producătoare de automobile, cum ar fi SUA, Japonia, Coreea și America de Sud este relativ redus,
întrucât acestea se concentrează în special pe cutii de viteză automate care nu folosesc sârmă din molibden.

(46)

Prin urmare, dacă se permite expirarea măsurilor în Uniune, având în vedere capacitatea neutilizată semnificativă
din RPC cu cerere limitată pentru produsul respectiv pe alte mari piețe din țări terțe, precum și faptul că,
probabil, o mare parte din această capacitate neutilizată nu va fi absorbită de consumul intern chinez,
exportatorii chinezi vor avea stimulente puternice pentru a-și redirecționa exporturile către piața Uniunii.

3.2. Comportamentul exportatorilor chinezi în alte țări terțe

(47)

Nu sunt disponibile informații publice referitoare la prețurile de export medii chineze către piețele țărilor terțe.
Solicitantul a prezentat două cotații de prețuri de export chineze către piețele țărilor terțe pentru o cantitate
totală de 20 de tone, adică aproximativ 6 % din consumul Uniunii. Aceste cotații au arătat niveluri de prețuri mai
scăzute decât nivelul actual al prețurilor din Uniune. În plus, societatea chineză menționată în considerentul 15 a
raportat în formularul său de eșantionare că vânduse o cantitate neglijabilă de sârmă din molibden, al cărei
diametru maxim în secțiune este mai mare de 4,0 mm, către Coreea de Sud, la un preț mai mic decât nivelul
actual al prețurilor din Uniune.

3.3. Atractivitatea pieței Uniunii

(48)

Ancheta a arătat că, luând în considerare practicile anterioare de eludare demonstrate menționate mai sus în
considerentul 3, producătorii-exportatori chinezi au reușit să își extindă cota de piață deja semnificativă, și,
respectiv, volumele importurilor pe piața Uniunii pe parcursul perioadei examinate, cu 7 % și, respectiv, 9 %,
astfel cum este detaliat în tabelul 2 de mai jos. Cota de piață chineză a variat între 15 % și 35 % pe parcursul
perioadei examinate.

(49)

Practicile anterioare de eludare, creșterea cotei de piață pe parcursul perioadei examinate și nivelul acesteia
constituie un indiciu puternic conform căruia piața Uniunii continuă să fie atractivă pentru exportatorii chinezi.

(50)

Pe baza informațiilor furnizate de solicitant, prețurile de export chineze către piața Uniunii sunt mai mari decât
prețurile de export chineze către alte piețe terțe. Aceasta indică faptul că piața Uniunii este atrăgătoare din punct
de vedere al nivelului prețurilor deoarece exporturile către Uniune ar genera profituri mai mari. În plus, după
cum s-a explicat mai sus în considerentul 45, având în vedere diferențele tehnice între sectoarele autovehiculelor
de pe alte piețe mari producătoare de automobile, exporturile de sârmă din molibden sunt limitate la piețele în
care sectorul autovehiculelor utilizează cutii de viteze manuale, dintre care Uniunea este una dintre cele mai mari.
Într-adevăr, piața Uniunii rămâne cea mai mare piață pentru sârma din molibden datorită industriei sale
dezvoltate de automobile și de camioane care folosește încă cutii de viteze manuale.

3.4. Concluzie privind probabilitatea unei continuări a dumpingului

(51)

În concluzie, capacitatea semnificativă neutilizată disponibilă estimată în RPC, și, ca urmare a acesteia, capacitatea
producătorilor-exportatori chinezi de a crește volumul producției și vânzările directe către Uniune, precum și
atractivitatea pieței Uniunii, indică faptul că abrogarea măsurilor ar conduce, probabil, la o creștere semnificativă
a exporturilor către Uniune. Ținând cont de marja de dumping constatată în perioada anchetei de reexaminare,
este, de asemenea, probabil ca exporturile viitoare să fie realizate la prețuri care fac obiectul unui dumping
semnificativ. Prin urmare, se consideră că există o mare probabilitate de continuare a dumpingului în cazul în
care s-ar permite expirarea actualelor măsuri antidumping.
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D. PROBABILITATEA CONTINUĂRII SAU A REAPARIȚIEI PREJUDICIULUI

1. Definiția industriei din Uniune și a producției Uniunii
(52)

Industria din Uniune nu a suferit schimbări structurale majore de la ancheta inițială. În perioada anchetei de
reexaminare, produsul similar a fost fabricat de doi producători cunoscuți din Uniune. Aceștia constituie industria
din Uniune în sensul articolului 4 alineatul (1) din regulamentul de bază.
2. Consumul Uniunii

(53)

Comisia a stabilit consumul Uniunii prin adunarea (i) volumelor vânzărilor pe piața Uniunii a celor doi
producători din Uniune și (ii) a volumului total al importurilor. Volumul importurilor din RPC a fost calculat prin
adunarea volumelor importurilor extrase din baza de date creată în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) și a
volumelor de sârmă din molibden eludate identificate în ultima anchetă antieludare, dat fiind că Regulamentul
(UE) 2015/1952 a agregat datele din ultimele două anchete antieludare menționate în considerentul 3 și, prin
urmare, se bazează pe cel mai complet set de date. Nu s-au efectuat importuri din alte țări terțe în cursul
perioadei examinate.

(54)

Întrucât industria din Uniune este formată din numai doi producători, cifrele au trebuit să fie prezentate sub
formă de indici sau de intervale din motive de confidențialitate.

(55)

Pe această bază, consumul Uniunii a evoluat după cum urmează:
Tabelul 1
Consumul Uniunii prezentat sub formă de indici

Indice (2012 = 100)

2012

2013

2014

Perioada anchetei
de reexaminare

100

104

103

102

Sursă: Date furnizate de industria din Uniune, baza de date creată în conformitate cu articolul 14 alineatul (6), ultima anchetă
antieludare, Eurostat.

(56)

În cursul perioadei examinate, consumul Uniunii a rămas relativ stabil, crescând cu doar 2 %. Mai precis,
producția Uniunii a crescut cu 4 % până în 2013, iar apoi a scăzut ușor, cu 2 %, între 2013 și perioada anchetei
de reexaminare.

(57)

Consumul relativ stabil al Uniunii de sârmă din molibden se poate explica în principal prin dezvoltarea industriei
autovehiculelor pe parcursul perioadei examinate, care, de asemenea, a rămas stabilă pe parcursul aceleiași
perioade.
3. Importurile provenite din țara în cauză
3.1. Volumul și cota de piață a importurilor din țara în cauză

Tabelul 2
Volumul importurilor și cota de piață, prezentate sub formă de indici
Țară

RPC

Volumul importurilor

2012

2013

2014

Perioada anchetei
de reexaminare

100

75

99

109

100

72

97

107

Indice (2012 = 100)
Cota de piață
Indice (2012 = 100)
Sursă: Date furnizate de industria din Uniune, baza de date creată în conformitate cu articolul 14 alineatul (6), ultima anchetă
antieludare, Eurostat.

L 170/26

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

29.6.2016

(58)

Astfel cum s-a descris în considerentul 53, volumele importurilor din RPC au fost calculate prin adunarea
volumelor importurilor extrase din baza de date creată în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) și a volumelor
importurilor de sârmă din molibden care au făcut obiectul eludării identificate în ultima anchetă antieludare.
Având în vedere că acestea din urmă trebuiau să fie tratate în mod confidențial (8), cifrele din tabelul 2 de mai sus
au trebuit să fie prezentate sub formă de indici.

(59)

Pe această bază, volumele importurilor au crescut cu 9 % pe parcursul perioadei examinate. Ele au scăzut în mod
semnificativ în 2013 (cu 25 %) și au crescut în mod constant din acel moment (cu 46 % în perioada anchetei de
reexaminare în comparație cu 2013).

(60)

Volumele importurilor produsului în cauză în Uniune au crescut într-o proporție mai mare decât consumul
Uniunii. Aceasta a dus la o creștere a cotei de piață a importurilor chineze cu 7 % în cursul perioadei examinate.
Cota de piață a prezentat tendințe similare cu volumele importurilor. Mai precis, cota de piață a scăzut cu 28 %
în 2013 și a crescut cu 46 % în perioada anchetei de reexaminare în comparație cu 2013, în concordanță cu
scăderea volumelor importurilor din 2013 și creșterea volumelor importurilor în 2014 și în perioada anchetei de
reexaminare.

(61)

Atât scăderea volumelor importurilor, cât și a cotei de piață în 2013 a fost consecința deschiderii unei anchete
antieludare care a condus la extinderea taxelor antidumping definitive asupra importurilor de sârmă din molibden
la importurile unui produs ușor modificat provenind din RPC (a se vedea considerentul 3 – nota de subsol 3).

(62)

Cota de piață a importurilor chineze la începutul perioadei examinate a fost semnificativă, situându-se în
intervalul de 15 % până la 35 %. Astfel cum s-a menționat în considerentul 48, producătorii-exportatori chinezi
au reușit să își extindă cota de piață semnificativă cu 7 % pe parcursul perioadei examinate, în pofida taxelor în
vigoare, în principal datorită practicilor lor de eludare.

3.2. Prețul importurilor provenite din țara în cauză

(63)

În urma lipsei de cooperare din partea producătorilor-exportatori chinezi, astfel cum se explică în consideren
tul 38, prețurile de import au fost stabilite ținându-se cont de baza de date creată în conformitate cu articolul 14
alineatul (6) și au fost verificate încrucișat cu informațiile furnizate în cerere și în statisticile Eurostat. Tabelul de
mai jos indică prețul mediu al importurilor din RPC:

Tabelul 3

Prețuri de import prezentate sub formă de indici (*)

Țară

RPC

Indice (2012 = 100)

2012

2013

2014

Perioada anchetei
de reexaminare

100

97

89

87

Sursă: Baza de date creată în conformitate cu articolul 14 alineatul (6).
(*) Prețul mediu nu include taxele antidumping aflate în vigoare.

(64)

Între 2012 și perioada anchetei de reexaminare, prețul mediu al importurilor produsului în cauză originar din
RPC a scăzut în mod constant și în ansamblu cu 13 %.

(8) Doar un producător-exportator a cooperat în cadrul ultimei anchete antieludare. În consecință, din motive de confidențialitate, toate
cifrele legate de datele sensibile au trebuit să fie prezentate sub formă de indici sau de intervale.
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3.3. Subcotarea prețurilor

(65)

Comisia a determinat subcotarea prețurilor în perioada anchetei de reexaminare prin compararea prețului mediu
de vânzare practicat de Plansee SE pe piața Uniunii, ajustat la nivel franco fabrică, cu prețul mediu al importurilor
din țara în cauză către primul client independent de pe piața Uniunii, stabilit pe criteriul prețului CIF (cost,
asigurare și navlu), pe baza datelor din baza de date creată în conformitate cu articolul 14 alineatul (6), astfel cum
s-a explicat în considerentul 38, taxa antidumping fiind inclusă.

(66)

După cum s-a menționat mai sus în considerentul 39, având în vedere lipsa de cooperare din partea producă
torilor-exportatori chinezi, nu s-au putut determina tipurile de produs exportate din RPC către Uniune. Prin
urmare, nu s-a putut face o comparație pe tipuri de produs. Comparația prețurilor s-a realizat pe baza prețurilor
medii, ajustate în mod adecvat, când a fost necesar și după deducerea rabaturilor și a reducerilor. Rezultatul
comparației a fost exprimat ca procent din cifra de afaceri ipotetică a industriei din Uniune pe parcursul perioadei
anchetei de reexaminare.

(67)

Comparația a arătat că nu s-au înregistrat subcotări pe parcursul perioadei anchetei de reexaminare. Cu toate
acestea, prin deducerea taxei antidumping de 64,3 % în vigoare, marja de subcotare s-ar ridica la 25,9 %.

3.4. Importurile din țări terțe

(68)

Astfel cum se menționează în considerentul 53, nu au existat importuri din alte țări decât RPC pe parcursul
perioadei examinate.

4. Situația economică a industriei din Uniune

4.1. Observații generale

(69)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din regulamentul de bază, examinarea impactului importurilor care fac
obiectul unui dumping asupra industriei din Uniune a inclus o evaluare a tuturor indicatorilor economici care au
influențat situația industriei din Uniune pe parcursul perioadei examinate.

(70)

Seturile de date aflate la dispoziția Comisiei pentru determinarea prejudiciului au fost diferite pentru indicatorii
macroeconomici și cei microeconomici ai prejudiciului. Pentru indicatorii macroeconomici, Comisia s-a putut
baza pe răspunsul la chestionar oferit de Plansee SE și, în ceea ce privește celălalt producător cunoscut din
Uniune, pe datele referitoare la producătorul respectiv furnizate de Plansee SE în cererea sa. Pentru indicatorii
microeconomici, cererea nu conținea totuși nicio dată privind situația celui de-al doilea producător și, dat fiind
faptul că acest producător nu a furnizat un răspuns la chestionar, Comisia a trebuit să se bazeze pe datele
conținute în răspunsul la chestionar al Plansee SE. Având în vedere că Plansee SE a reprezentat aproximativ 90 %
din vânzările totale ale Uniunii, Comisia a considerat că datele sale verificate privind indicatorii microeconomici
au reflectat o imagine fidelă a situației întregii industrii din Uniune.

(71)

Indicatorii macroeconomici sunt: producția, capacitatea de producție, rata de utilizare a capacității, volumul
vânzărilor, cota de piață, creșterea, ocuparea forței de muncă, productivitatea, amploarea marjei de dumping și
redresarea în urma practicilor de dumping anterioare.

(72)

Indicatorii microeconomici sunt: prețurile unitare medii, costul unitar, costurile cu forța de muncă, stocurile,
profitabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile, randamentul investițiilor și capacitatea de a mobiliza capitaluri.

(73)

Ambele seturi de date s-au dovedit reprezentative pentru situația economică a industriei din Uniune.
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4.2. Indicatori macroeconomici
(a) Producția, capacitatea de producție și rata de utilizare a capacității
(74)

În perioada examinată, producția totală, capacitatea de producție și rata de utilizare a capacității din Uniune au
evoluat după cum urmează:

Tabelul 4
Producția, capacitatea de producție și rata de utilizare a capacității ale producătorilor din Uniune

Volumul producției

2012

2013

2014

Perioada anchetei
de reexaminare

100

113

102

98

100

99

98

98

100

114

105

100

Indice (2012 = 100)
Capacitatea de producție
Indice (2012 = 100)
Rata de utilizare a capacității
Indice (2012 = 100)
Sursă: Date furnizate de industria din Uniune.

(75)

Volumul producției a scăzut ușor cu 2 % pe parcursul perioadei examinate. Mai precis, a crescut mai întâi cu
13 % până în 2013, iar apoi a scăzut constant cu peste 13 % în perioada anchetei de reexaminare, în comparație
cu 2013.

(76)

Capacitatea de producție a scăzut progresiv și în ansamblu cu 2 % pe parcursul perioadei examinate.

(77)

Ca urmare a creșterii volumului producției și a scăderii ușoare a capacității de producție în 2013, rata de utilizare
a capacității a crescut cu 14 % în 2013, în comparație cu 2012. După 2013, rata de utilizare a capacității a
scăzut până a ajuns la nivelurile din 2012. Prin urmare, în ansamblu, rata de utilizare a capacității a rămas stabilă
pe parcursul perioadei examinate.

(b) Volumul vânzărilor și cota de piață
(78)

Volumul vânzărilor și cota de piață a industriei din Uniune au evoluat pe parcursul perioadei examinate după
cum urmează:

Tabelul 5
Volumul vânzărilor și cota de piață a producătorilor din Uniune

Volumul vânzărilor din Uniune
Indice (2012 = 100)

2012

2013

2014

Perioada anchetei
de reexaminare

100

113

104

100
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2012

2013

2014

Perioada anchetei
de reexaminare

100

109

101

98

Indice (2012 = 100)
Sursă: Date furnizate de industria din Uniune.

(79)

Vânzările totale ale industriei din Uniune pe piața Uniunii au rămas stabile pe parcursul perioadei examinate.
Vânzările industriei din Uniune au crescut cu 13 % până în 2013, iar apoi au scăzut constant cu 12 %, astfel
încât în perioada anchetei de reexaminare au ajuns la nivelurile din 2012. Creșterea vânzărilor industriei din
Uniune în 2013 este, în principal, consecința deschiderii unei anchete antieludare care a condus la extinderea
taxelor antidumping definitive asupra importurilor de sârmă din molibden la importurile unui produs ușor
modificat din RPC (a se vedea considerentul 3 – nota de subsol 3). În consecință, cota de piață a industriei din
Uniune a crescut cu 9 % în 2013. Ulterior, a scăzut continuu cu 10 % în perioada anchetei de reexaminare, în
comparație cu 2013. În ansamblu, cota de piață a industriei din Uniune a scăzut cu 2 %.

(c) Creștere
(80)

În timp ce consumul Uniunii a crescut cu 2 % pe parcursul perioadei examinate, volumul vânzărilor industriei
din Uniune a rămas stabil, ceea ce înseamnă o pierdere de 2 % la nivelul cotei de piață.

(d) Ocuparea forței de muncă și productivitatea
(81)

Ocuparea forței de muncă și productivitatea au evoluat pe parcursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 6
Ocuparea forței de muncă și productivitatea producătorilor din Uniune

Numărul de angajați

2012

2013

2014

Perioada anchetei
de reexaminare

100

95

89

88

100

119

115

111

Indice (2012 = 100)
Productivitatea (tone/angajat)
Indice (2012 = 100)
Sursă: Date furnizate de industria din Uniune.

(82)

Ocuparea forței de muncă în industria din Uniune a scăzut cu 12 % pe parcursul perioadei examinate, iar produc
tivitatea a crescut cu 11 % pe parcursul aceleiași perioade.

(e) Amploarea marjei de dumping și redresarea în urma practicilor de dumping anterioare
(83)

Ancheta a stabilit că importurile de sârmă din molibden din RPC au continuat să intre pe piața Uniunii la prețuri
de dumping. Marja de dumping stabilită pentru RPC pe parcursul perioadei anchetei de reexaminare a fost cu
mult mai mare decât nivelul de minimis, a se vedea considerentul 41. Acest lucru a coincis cu o creștere a
volumului importurilor din RPC și o scădere a prețurilor de import, ceea ce a condus la o ușoară creștere a cotei
de piață a importurilor din China, în comparație cu 2012. Deși industria din Uniune a putut profita de măsurile
antidumping în vigoare și, astfel, a putut să își mențină în mare măsură cota de piață, ea a prezentat, cu toate
acestea, o tendință de scădere.
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4.3. Indicatori microeconomici
(a) Prețurile și factorii care le influențează
(84)

Prețurile de vânzare medii practicate de industria din Uniune (Plansee SE) în cazul clienților neafiliați din Uniune
au evoluat pe parcursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 7
Prețurile de vânzare medii în Uniune și costul unitar

Prețul de vânzare unitar mediu în Uniune

2012

2013

2014

Perioada anchetei
de reexaminare

100

95

94

94

100

84

83

84

Indice (2012 = 100)
Costul de producție unitar
Indice (2012 = 100)
Sursă: Date privind Plansee SE.

(85)

Prețul de vânzare unitar mediu aplicat de industria din Uniune în cazul clienților neafiliați din Uniune a scăzut cu
6 % pe parcursul perioadei examinate. Scăderea prețului a fost rezultatul scăderii costurilor materiilor prime și a
eforturilor depuse de către producătorul din Uniune de a reduce costurile.

(86)

Costul mediu de producție al industriei din Uniune a scăzut chiar într-o măsură mai mare, cu 16 %, pe parcursul
perioadei examinate. Scăderea costului de producție se datorează, în principal, scăderii costurilor materiilor
prime, precum și eforturilor menționate mai sus de a reduce costurile, cum ar fi acoperirea riscului generat de
fluctuațiile prețului materiilor prime.

(b) Costurile cu forța de muncă
(87)

Costurile medii cu forța de muncă au evoluat pe parcursul perioadei examinate după cum urmează:

Tabelul 8
Costurile medii cu forța de muncă pe angajat

Costurile medii cu forța de muncă pe angajat (EUR)

2012

2013

2014

Perioada anchetei
de reexaminare

100

106

103

103

Indice (2012 = 100)
Sursă: Date privind Plansee SE.

(88)

Costurile medii cu forța de muncă pe angajat au rămas relativ stabile pe parcursul perioadei examinate, cu o
ușoară creștere de 3 % pe parcursul perioadei examinate. Mai precis, costurile medii cu forța de muncă au crescut
cu 6 % în 2013, apoi au scăzut cu 2 % în perioada anchetei de reexaminare, în comparație cu 2013.
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(c) Stocurile
(89)

Nivelurile stocurilor au evoluat pe parcursul perioadei examinate după cum urmează:
Tabelul 9
Stocurile

Stocuri finale

2012

2013

2014

Perioada anchetei
de reexaminare

100

140

115

46

100

124

112

47

Indice (2012 = 100)
Stocuri finale ca procent din producție
Indice (2012 = 100)
Sursă: Date privind Plansee SE.

(90)

Stocurile au reprezentat doar o parte foarte mică din producția totală pe parcursul perioadei examinate. Prin
urmare, acest factor nu a fost considerat ca fiind pertinent pentru evaluarea situației economice a industriei din
Uniune.
(d) Profitabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile, randamentul investițiilor și capacitatea de a mobiliza capitaluri

(91)

Profitabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile și randamentul investițiilor au evoluat pe parcursul perioadei
examinate după cum urmează:
Tabelul 10
Profitabilitatea, fluxul de lichidități, investițiile și randamentul investițiilor

Profitabilitatea vânzărilor în Uniune către clienți ne
afiliați (% din cifra de afaceri din vânzări)

2012

2013

2014

Perioada anchetei
de reexaminare

100

512

509

463

100

393

333

301

100

3 360

0

0

100

403

375

338

Indice (2012 = 100)
Fluxul de lichidități (EUR)
Indice (2012 = 100)
Investițiile (EUR)
Indice (2012 = 100)
Randamentul investițiilor
Indice (2012 = 100)
Sursă: Date privind Plansee SE.

(92)

Comisia a stabilit profitabilitatea industriei din Uniune prin exprimarea profitului net înainte de impozitare,
realizat din vânzările produsului similar către clienți neafiliați din Uniune, ca procent din cifra de afaceri
corespunzătoare respectivelor vânzări. Profitabilitatea industriei din Uniune a crescut în mod semnificativ pe
parcursul perioadei examinate. Aceasta a atins un vârf în 2013 și apoi a scăzut în perioada anchetei de
reexaminare. După cum s-a explicat în considerentele 85-86, această creștere a profitabilității industriei din
Uniune s-a datorat, în principal, scăderii costului materiilor prime și deciziilor comerciale eficiente luate pentru
reducerea costurilor.
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(93)

Fluxul net de lichidități reprezintă capacitatea producătorului din Uniune de a-și autofinanța activitățile. Fluxul net
de lichidități a crescut de aproximativ trei ori în perioada examinată. Creșterea substanțială a fluxului de lichidități
se explică, în principal, prin creșterea semnificativă a profitabilității, astfel cum s-a explicat mai sus în conside
rentul 92.

(94)

Investițiile au crescut substanțial în 2013 și apoi au scăzut la zero în anii următori. Într-adevăr, producătorul din
Uniune a realizat o investiție substanțială în 2013 pentru a înlocui mașinile și echipamentele și nu s-au realizat
alte investiții în anii următori.

(95)

Randamentul investițiilor este profitul exprimat ca procentaj din valoarea contabilă netă a investițiilor.
Randamentul investițiilor din producția și vânzarea produsului similar a crescut pe parcursul perioadei examinate.
Mai precis, a crescut în 2013, iar apoi a scăzut ușor cu 16 % în perioada anchetei de reexaminare, în comparație
cu 2013.

4.4. Concluzie privind situația industriei din Uniune
(96)

Indicatorii cum ar fi profitabilitatea, fluxul de lichidități și randamentul investițiilor s-au îmbunătățit pe parcursul
perioadei examinate. Aceste evoluții s-au datorat, în principal, scăderii costului materiilor prime și deciziilor
comerciale eficiente luate pentru reducerea costurilor.

(97)

Pe de altă parte, unii dintre indicatorii principali ai prejudiciului, precum producția, capacitatea de producție, rata
de utilizare a capacității și volumul vânzărilor au rămas relativ stabili sau au înregistrat o evoluție negativă pe
parcursul perioadei examinate. Mai precis, volumul de producție, capacitatea de producție și cota de piață au
scăzut ușor cu 2 %. Rata de utilizare a capacității a crescut ușor, cu 1 %, pe parcursul perioadei examinate.
Volumul vânzărilor către clienții neafiliați din Uniune a rămas stabil. Ocuparea forței de muncă a scăzut cu 12 %.

(98)

Pe baza celor de mai sus, se concluzionează că industria din Uniune nu a suferit un prejudiciu important în
sensul articolului 3 alineatul (5) din regulamentul de bază.

5. Probabilitatea reapariției prejudiciului
(99)

Astfel cum s-a subliniat în considerentele 41 și 83, importurile din China au fost efectuate la prețuri de dumping
pe parcursul perioadei anchetei de reexaminare și, astfel cum se concluzionează în considerentul 51, există o
mare probabilitate de continuare a dumpingului în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor.

(100) Nu s-a constatat nicio subcotare pe parcursul perioadei anchetei de reexaminare, deși, după deducerea taxei
antidumping în vigoare, marja de subcotare s-ar ridica la aproximativ 26 %, astfel cum s-a explicat în conside
rentul 67. Pe această bază, se poate preconiza că este probabil ca importurile chineze să fie efectuate la prețuri
care subcotează în mod semnificativ prețurile de vânzare ale industriei din Uniune în cazul în care taxele
antidumping ar fi abrogate. Având în vedere atractivitatea pieței Uniunii, astfel cum s-a arătat în considerentele 48
și 50, este probabilă o creștere a importurilor care fac obiectul unui dumping. Se poate preconiza că, în cazul în
care aceste importuri sporite ar fi efectuate la prețuri care subcotează în mod semnificativ prețurile de vânzare ale
industriei din Uniune, acest lucru ar exercita o presiune de scădere a prețurilor pe piața Uniunii. Sârma din
molibden este un produs relativ omogen din punctul de vedere al calității. Prin urmare, nivelul prețurilor este un
factor important atunci când se decide dacă să se cumpere de la producătorii din Uniune sau de la producătoriiexportatori chinezi. În plus, scăderea bruscă a importurilor chineze ca urmare a deschiderii celei de-a doua
anchete antieludare în 2013, astfel cum s-a explicat în considerentul 79, indică faptul că clienții pot trece cu
ușurință la furnizorul cu cel mai competitiv preț (și anume, de la producătorii-exportatori chinezi la producătorii
din Uniune). În acest caz, este probabil ca industria din Uniune să fie forțată fie să își reducă prețurile de vânzare
în detrimentul profitabilității, fie să mențină nivelul prețurilor de vânzare cu consecința probabilă de a pierde
vânzări și cote de piață în favoarea exportatorilor chinezi. În cele din urmă, aceasta ar duce la pierderi, iar piața
Uniunii ar fi dominată de importurile chineze.
(101) Astfel cum s-a menționat în considerentul 44, capacitatea neutilizată chineză a fost estimată la 2 650 de tone în
perioada anchetei de reexaminare, ceea ce reprezenta de mai multe ori consumul Uniunii pe parcursul aceleiași
perioade. Prin urmare, chiar dacă o parte din această capacitate neutilizată ar fi utilizată pentru un consum intern
potențial ridicat în RPC, se preconizează că o mare parte din capacitatea neutilizată ar rămâne încă disponibilă
pentru exporturi către Uniune.
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(102) În circumstanțele menționate mai sus și ținând seama de atractivitatea pieței Uniunii astfel cum s-a arătat în
considerentele 48 și 50, există o mare probabilitate ca producătorii-exportatori chinezi să își crească semnificativ
importurile produsului în cauză către piața Uniunii în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor.
(103) În acest caz, este probabil ca industria din Uniune să piardă volume de vânzare și cote de piață importante. Acest
lucru ar conduce, de asemenea, la o reducere a ratei de utilizare a capacității și a nivelurilor de profit, ceea ce ar
conduce, în final, la pierderi. În consecință, este probabil ca piața Uniunii să fie dominată de importurile din RPC.
(104) Pe baza celor de mai sus, Comisia a concluzionat că există o mare probabilitate de reapariție a prejudiciului în
cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor.

E. INTERESUL UNIUNII

(105) În conformitate cu articolul 21 din regulamentul de bază, Comisia a examinat dacă menținerea măsurilor
antidumping existente împotriva RPC ar fi împotriva interesului Uniunii în ansamblu. Determinarea interesului
Uniunii s-a bazat pe evaluarea diferitelor interese implicate, printre care cele ale industriei, ale importatorilor și
ale utilizatorilor din Uniune.
(106) Toate părțile interesate au avut posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în temeiul articolului 21 alinea
tul (2) din regulamentul de bază.
(107) Pe această bază, Comisia a examinat dacă, în pofida concluziilor privind probabilitatea unei continuări a
dumpingului și reapariția prejudiciului, există motive imperioase pentru a se concluziona că menținerea măsurilor
existente nu ar fi în interesul Uniunii.

1. Interesul industriei din Uniune
(108) Ancheta a stabilit că industria din Uniune nu a suferit un prejudiciu important în perioada anchetei de
reexaminare.
(109) Industria din Uniune s-a dovedit a fi o industrie viabilă din punct de vedere structural. Aceasta a făcut eforturi
considerabile pentru a-și raționaliza procesul de producție și pentru a-și îmbunătăți competitivitatea, ceea ce a
condus la creșterea productivității (cu 11 %), reducerea capacității de producție (cu 2 %) și la reducerea costului
de producție (cu 16 %).
(110) În cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor, probabila intrare a unor volume substanțiale de importuri care
fac obiectul unui dumping din RPC ar deteriora situația industriei din Uniune. Este probabil ca aceasta să
provoace pierderi suplimentare ale cotei de piață, scăderea prețurilor de vânzare din cauza presiunii asupra
prețurilor exercitate de importurile chineze, în timp ce scăderea ratei de utilizare a capacității ar duce la creșterea
costurilor sale medii. Acest fapt ar duce foarte probabil la o deteriorare gravă a situației financiare a industriei din
Uniune.
(111) Pe această bază, Comisia a concluzionat că menținerea în continuare a măsurilor antidumping în vigoare ar fi în
interesul industriei din Uniune.

2. Interesul importatorilor/comercianților
(112) Astfel cum s-a menționat în considerentul 12, niciun importator nu a cooperat și nici nu s-a făcut cunoscut pe
parcursul prezentei anchete. Cu toate acestea, dovezile colectate de la un importator în cadrul anchetei inițiale au
arătat că impactul general asupra activităților comerciale totale ale societății ar fi limitat. Prin urmare, nu există
elemente care să indice că menținerea măsurilor ar avea un impact negativ asupra importatorilor care ar depăși
efectul pozitiv al măsurilor.
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3. Interesul utilizatorilor
(113) Dintre cei nouă utilizatori care s-au manifestat după deschidere, cinci au răspuns la chestionar. S-a constatat că
una dintre cele cinci societăți a participat la practici de eludare, astfel cum s-a stabilit în ultima anchetă
antieludare finalizată în 2015 și menționată în considerentul 3. Din răspunsul său la chestionar, a fost clar că
această societate nu a utilizat produsul în cauză, ci că a importat sârmă din molibden ușor modificată din RPC,
care nu se încadrează în descrierea produsului din avizul de deschidere al prezentei reexaminări, și s-a constatat
că a eludat măsurile antidumping în vigoare numai după deschiderea prezentei anchete. Prin urmare, răspunsul
său nu a fost luat în considerare în scopul prezentei anchete de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor.
(114) Niciunul dintre ceilalți patru utilizatori care au cooperat nu a importat produsul în cauză din RPC, ci a
achiziționat produsul similar de la industria din Uniune. Două dintre aceste societăți sunt societăți de acoperire. A
treia societate a fost un producător de autoturisme care producea cutii de viteză pentru autoturismele pe care le
fabrica. Cea de-a patra societate este un producător de piese auto. Totuși, datele prezentate de către aceasta au fost
deficitare și nu au putut fi folosite. Ancheta a arătat că toți utilizatorii au fost profitabili pe parcursul perioadei
anchetei de reexaminare. Niciunul din cei patru utilizatori nu a invocat niciun argument împotriva continuării
măsurilor.
(115) Pe această bază și în conformitate cu concluziile la care s-a ajuns în ancheta inițială, se preconizează că
menținerea în continuare a măsurilor nu va avea un impact negativ semnificativ asupra utilizatorilor și că, prin
urmare, nu există motive imperioase pentru a se concluziona că nu este în interesul Uniunii să se extindă
măsurile existente.
(116) După informare, o parte interesată a susținut că, având în vedere că prețul materiilor prime pentru sârma din
molibden a scăzut în mod semnificativ pe parcursul perioadei examinate, această scădere ar trebui să fie luată în
considerare la calcularea taxei antidumping în vigoare. În plus, aceeași parte a susținut că menținerea taxei
antidumping în vigoare atunci când prețul materiilor prime a scăzut în mod semnificativ a fost un factor de
denaturare pentru utilizatorii din Uniune care au un model de afaceri pornind de la sârma din molibden chineză.
(117) În primul rând, se subliniază faptul că prețul materiilor prime pentru sârma din molibden a fost luat în
considerare în mod corespunzător. Scăderea semnificativă a prețului materiilor prime a fost recunoscută ca fiind
unul dintre factorii determinanți pentru scăderea costului de producție (a se vedea considerentul 86) și pentru
creșterea profitabilității (a se vedea considerentul 92) a industriei din Uniune. În al doilea rând, se remarcă faptul
că domeniul de aplicare al prezentei anchete a fost acela de a examina dacă taxa antidumping în vigoare ar trebui
să fie abrogată sau menținută în conformitate cu articolul 11 alineatele (2) și (5), și nu de a modifica taxa
antidumping. În al treilea rând, taxa antidumping în vigoare este menită să garanteze condiții de concurență
echitabile între producătorii-exportatori chinezi și industria din Uniune. Deși evoluția prețului materiilor prime
(atât creșterea, cât și scăderea) are un impact asupra costului și, în consecință, asupra politicii de prețuri a
producătorilor de sârmă din molibden, ea nu are un impact asupra nivelului taxei antidumping ca atare. Prin
urmare, astfel cum se explică în considerentul 114, scăderea prețului materiilor prime nu are un efect de
denaturare asupra utilizatorilor, deoarece aceștia pot alege să cumpere de la producătorii-exportatori chinezi sau
de la industria din Uniune. În cele din urmă, astfel cum se explică și în considerentul 114, toți utilizatorii s-au
dovedit a fi profitabili pe parcursul perioadei anchetei de reexaminare. Prin urmare, solicitarea a fost respinsă.

4. Concluzie privind interesul Uniunii
(118) Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia a concluzionat că nu există motive imperioase legate de
interesul Uniunii împotriva extinderii actualelor măsuri antidumping la importurile din RPC.

F. MĂSURILE ANTIDUMPING

(119) Toate părțile interesate au fost informate cu privire la faptele și la considerentele esențiale pe baza cărora s-a
intenționat să se mențină măsurile antidumping în vigoare. Părților li s-a acordat, de asemenea, o perioadă în care
să poată prezenta observații în urma acestei informări. Declarațiile și observațiile au fost luate în considerare în
mod corespunzător.
(120) Având în vedere considerațiile de mai sus, se consideră că, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din
regulamentul de bază, măsurile antidumping aplicabile importurilor de anumite sârme din molibden originare
din RPC, instituite prin Regulamentul (UE) nr. 511/2010, ar trebui menținute.
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(121) În consecință, ar trebui, de asemenea, menținută extinderea măsurilor aplicabile produsului în cauză originar din
RPC, în primul rând, la importurile de sârmă din molibden expediate din Malaysia (9) și, în al doilea rând, la
importurile de sârmă din molibden din RPC conținând minimum 97 % molibden, în greutate, al cărei diametru
maxim în secțiune este mai mare de 1,35 mm, dar nu depășește 4,0 mm (10) și, în al treilea rând, la sârma din
molibden conținând minimum 97 % molibden, în greutate, al cărei diametru maxim în secțiune este mai mare de
4,0 mm, dar nu depășește 11,0 mm.
(122) Prezentul regulament este în conformitate cu avizul Comitetului instituit prin articolul 15 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 1225/2009,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(1) Se instituie o taxă antidumping definitivă la importurile de sârmă din molibden, conținând minimum 99,95 %
molibden, în greutate, al cărei diametru maxim în secțiune este mai mare de 1,35 mm, dar nu depășește 4,0 mm,
originară din Republica Populară Chineză, încadrată în prezent la codul NC ex 8102 96 00 (coduri TARIC
8102 96 00 11 și 8102 96 00 19).
(2) Nivelul taxei antidumping definitive aplicabile prețului net, franco frontieră a Uniunii, înainte de vămuire, al
produsului descris la alineatul (1), este de 64,3 %.
(3)

În lipsa unor dispoziții contrare, se aplică dispozițiile în vigoare în materie de taxe vamale.
Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei 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, 28 iunie 2016.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

(9) A se vedea nota de subsol 3.
(10) A se vedea nota de subsol 4.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1047 AL COMISIEI
din 28 iunie 2016
de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura
tarifară și statistică și Tariful vamal comun
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și
statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) literele (b) și (d),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 instituie o nomenclatură a mărfurilor (denumită în continuare „Nomenclatura
combinată” sau „NC”) pentru a îndeplini, simultan, cerințele Tarifului vamal comun, ale statisticilor referitoare la
comerțul exterior ale Uniunii și ale altor politici ale Uniunii privind importul sau exportul de mărfuri.

(2)

Decizia (UE) 2016/971 a Consiliului (2) prevede o eliminare sau o reducere a taxelor vamale pentru un anumit
număr de produse. În scopul punerii în aplicare a măsurilor prevăzute de decizia menționată în ceea ce privește
Nomenclatura combinată, este necesar să se identifice produsele respective prin codurile NC. În cazurile în care
codurile NC existente reunesc un grup mai larg de produse decât cele vizate de eliminarea sau reducerea taxelor
vamale, regimul de scutire de taxe vamale sau de reducere a acestora ar trebui acordat numai produselor
enumerate în decizie.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 ar trebui modificată în consecință.

(4)

Întrucât Decizia (UE) 2016/971 intră în vigoare la 1 iulie 2016, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare
de urgență și să se aplice de la data intrării în vigoare a deciziei.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament se aplică de la 1 iulie 2016.
(1) JO L 256, 7.9.1987, p. 1.
(2) Decizia (UE) 2016/971 a Consiliului din 17 iunie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui acord sub forma unei
declarații privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (ATI) (JO L 161, 18.6.2016, p. 2).
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 28 iunie 2016.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANNEX

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se modifică după cum urmează:
(a) în partea I secțiunea II, se adaugă următorul punct G:
„G. Regimul de scutire de taxe vamale pentru «circuite integrate multicomponent» (MCO):
1. Scutirea de taxe vamale se aplică «circuitelor integrate multicomponent» (MCO), definite după cum urmează:
o combinație a unuia sau a mai multor circuite integrate monolitice, hibride sau multicip cu cel puțin una dintre
următoarele componente: senzori, dispozitive de acționare, oscilatoare, rezonatoare pe bază de siliciu sau
combinații ale acestora ori componente care îndeplinesc funcțiile articolelor ce pot fi clasificate la poziția 8532,
8533, 8541 sau inductoare ce pot fi clasificate la poziția 8504, formate astfel încât să fie practic indivizibile, întrun singur corp ca un circuit integrat, drept componentă de tipul folosit pentru asamblarea pe o placă de circuite
imprimate (PCB) sau pe alt suport, prin conectarea de pini, de conductori, de sfere, de fațete, de asperități sau de
plăcuțe.
În scopul definiției de la paragraful anterior:
1. «Componentele» pot fi discrete, fabricate independent și apoi asamblate pe restul MCO sau integrate în alte
componente.
2. «Pe bază de siliciu» înseamnă construit pe un substrat de siliciu sau făcut din materiale de siliciu ori fabricat pe
cip de circuit integrat.
3. (a) «Senzorii pe bază de siliciu» constau în structuri microelectronice sau mecanice care sunt create în masa
sau pe suprafața unui semiconductor și care au funcția de a detecta cantități fizice sau chimice și de a le
transforma în semnale electrice, cauzate de variațiile rezultante ale proprietăților electrice sau de
deformarea unei structuri mecanice. «Cantități fizice sau chimice» se referă la fenomene ale lumii reale,
cum ar fi presiunea, undele acustice, accelerația, vibrația, mișcarea, orientarea, tensiunea, intensitatea
câmpului magnetic, intensitatea câmpului electric, lumina, radioactivitatea, umiditatea, debitul,
concentrația substanțelor chimice etc.
(b) «Dispozitivele de acționare pe bază de siliciu» constau în structuri microelectronice și mecanice care sunt
create în masa sau pe suprafața unui semiconductor și care au funcția de a transforma semnalele electrice
în mișcare fizică.
(c) «Rezonatoarele pe bază de siliciu» sunt componente care constau în structuri microelectronice sau
mecanice ce sunt create în masa sau pe suprafața unui semiconductor și au funcția de a genera o oscilație
mecanică sau electrică a cărei frecvență predefinită depinde de geometria fizică a acestor structuri ca
răspuns la un stimul extern.
(d) «Oscilatoarele pe bază de siliciu» sunt componente active care constau în structuri microelectronice sau
mecanice ce sunt create în masa sau pe suprafața unui semiconductor și au funcția de a genera o oscilație
mecanică sau electrică a cărei frecvență predefinită depinde de geometria fizică a acestor structuri.
2. Mărfurile eligibile pentru scutirea de taxe vamale menționată la punctul 1 se pot încadra la următoarele subpo
ziții NC:
8422
8466
8466
8529
8530
8536
8536
8536
8537

90
20
94
10
90
10
41
61
20

10,
91,
00,
11,
00,
10,
10,
90,
91,

8422
8466
8476
8529
8535
8536
8536
8536
8537

90
20
90
10
10
10
41
69
20

90,
98,
00,
31,
00,
50,
90,
90,
99,

8431
8466
8504
8529
8535
8536
8536
8536
8538

20
91
90
10
21
10
49
70
10

00,
20,
11,
39,
00,
90,
00,
00,
00,

8443
8466
8504
8529
8535
8536
8536
8536
8538

91
91
90
10
29
20
50
90
90

10,
95,
18,
65,
00,
10,
11,
01,
11,

8450
8466
8504
8529
8535
8536
8536
8536
8538

90
92
90
10
30
20
50
90
90

00,
20,
99,
80,
10,
90,
15,
85,
19,

8466
8466
8518
8529
8535
8536
8536
8537
8538

10
92
90
90
30
30
50
10
90

31,
80,
00,
65,
90,
10,
19,
10,
91,

8466
8466
8522
8529
8535
8536
8536
8537
8538

10
93
90
90
40
30
50
10
90

38,
30,
49,
92,
00,
30,
80,
91,
99,

8466
8466
8522
8529
8535
8536
8536
8537
8548

20
93
90
90
90
30
61
10
90

20,
70,
80,
97,
00,
90,
10,
99,
90,
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9025 90 00, 9027 90 10, 9027 90 80, 9030 90 85, 9032 10 20, 9032 10 81, 9032 10 89, 9032 20 00,
9032 89 00, 9032 90 00, 9033 00 00, 9114 90 00, 9305 10 00, 9305 20 00, 9305 99 00, 9306 21 00,
9306 29 00, 9306 30 10, 9306 30 30, 9306 30 90, 9306 90 10, 9306 90 90,
3 Atunci când prezintă autorităților vamale ale unui stat membru declarația vamală de punere în liberă circulație a
MCO, declarantul indică codul «Y035» în caseta 44 a documentului administrativ unic (DAU) [Regulamentul (UE)
341/2016 (anexa 9)].”
(b) Partea II se modifică după cum urmează:
(1) rândurile privind codurile NC 3215-3215 90 00 se înlocuiesc cu următorul text:
„3215

Cerneluri de imprimat, de scris sau de desen și alte cerne
luri, chiar concentrate sau sub forme solide:
– – Cerneluri de imprimat:

3215 11 00

– – Negre

6,5 (1)

—

3215 19 00

– – Altele

6,5 (3)

—

3215 90 00

– Altele

6,5 (5)

—

(1) Cartușe de imprimantă (fără cap de imprimare integrat) destinate inserției în aparatele de la subpoziția 8443 31,
8443 32 sau 8443 39 și care au încorporate componente mecanice sau electrice: Fără taxe vamale
(3) Cartușe de imprimantă (fără cap de imprimare integrat) destinate inserției în aparatele de la subpoziția 8443 31,
8443 32 sau 8443 39 și care au încorporate componente mecanice sau electrice Fără taxe vamale
(5) Cerneală solidă în rezerve destinate inserției în aparatele de la subpoziția 8443 31, 8443 32 sau 8443 39: Fără taxe
vamale”

(2) rândul privind codul NC 3506 91 00 se înlocuiește cu următorul text:
„3506 91 00

– – Adezivi pe bază de polimeri de la pozițiile 3901-3913
sau pe bază de cauciuc

6,5 (7)

—

(7) Folii adezive transparente și adezivi lichizi transparenți care se întăresc, care se utilizează exclusiv sau în principal
pentru fabricarea dispozitivelor de afișare cu ecran plat sau a ecranelor tactile: 4,9 %”

(3) rândul privind codul NC 3701 30 00 se înlocuiește cu următorul text:
„3701 30 00

– Alte folii și plăci cu cel puțin o latură de peste 255 mm

4,9

m2”

4,9

—”

(4) rândul privind codul NC 3701 99 00 se înlocuiește cu următorul text:
„3701 99 00

– – Altele

(5) rândurile privind codurile NC 3705 90 10 și 3705 90 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„3705 90 10

– – Microfilme

Fără taxe va
male

—

3705 90 90

– – Altele

Fără taxe va
male

—”

L 170/40

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

29.6.2016

(6) rândurile privind codurile NC 3707 90 20 și 3707 90 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„3707 90 20

– – Revelatori și fixatori

3707 90 90

– – Altele

4,5 (8)

—

Fără taxe va
male

—

(8) Cartușe de toner termoplastice sau electrostatice (fără piese mobile) destinate inserției în aparatele de la subpoziția
844331, 844332 sau 844339 din SA: Fără taxe vamale.”

(7) rândurile privind codurile NC 3907 99-3907 99 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„3907 99

– – Altele:

3907 99 10

– – – Poli(etilennaftalin-2,6-dicarboxilat)

3907 99 90

– – – Altele

Fără taxe va
male

—

6,5 (9)

—

6,5 (11)

—

(9) Copolimeri termoplastici pe bază de poliester aromatic de cristale lichide: 4,9”

(8) rândul privind codul NC 3919 90 00 se înlocuiește cu următorul text:
„3919 90 00

– Altele

(11) Discuri de lustruit cu autofixare, de formă circulară, de tipul celor utilizate pentru fabricarea discurilor (wafers) se
miconductoare: Fără taxe vamale”

(9) rândul privind codul NC 3923 10 00 se înlocuiește cu următorul text:
„3923 10 00

– Cutii, lăzi, stelaje și articole similare

6,5 (13)

—

(13) Cutii, lăzi, stelaje și articole similare din plastic, concepute special pentru transportul sau ambalarea discurilor (wa
fers) semiconductoare, a măștilor sau a reticulelor: Fără taxe vamale”

(10) rândul privind codul NC 5911 90 90 se înlocuiește cu următorul text:
„5911 90 90

– – Altele

6 (15)

—

(15) Discuri de lustruit cu autofixare, de formă circulară, de tipul celor utilizate pentru fabricarea discurilor (wafers) se
miconductoare: Fără taxe vamale”

(11) rândurile privind codurile NC 8414 10-8414 10 89 se înlocuiesc cu următorul text:
„8414 10

– Pompe de vid

8414 10 20

– – Destinate a fi utilizate la fabricarea produselor semiconduc
toare

Fără taxe va
male

p/st

1,7 (17)

p/st

– – Altele:
8414 10 25

– – – Pompe cu piston rotativ, pompe cu palete, pompe mole
culare și pompe Roots
– – – Altele:

8414 10 81

––––

Pompe de difuziune, pompe criostatice și pompe de
adsorbție

1,7 (17)

p/st

8414 10 89

––––

Altele

1,7 (17)

p/st

(17) De tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea semiconductorilor sau a dispozitivelor de afișare
cu ecran plat: Fără taxe vamale”
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(12) rândurile privind codurile NC 8414 59-8414 59 80 se înlocuiesc cu următorul text:
„8414 59

– – Altele:

8414 59 20

– – – Axiale

2,3 (18)

p/st

8414 59 40

– – – Centrifugale

2,3 (18)

p/st

8414 59 80

– – – Altele

2,3 (18)

p/st

(18) Ventilatoare de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru răcirea microprocesoarelor, a aparatelor de tele
comunicații, a mașinilor automate de prelucrare a datelor sau a unităților de mașini automate de prelucrare a date
lor: Fără taxe vamale”

(13) rândul privind codul NC 8419 50 00 se înlocuiește cu următorul text:
„8419 50 00

– Schimbătoare de căldură

1,7 (19)

—

(19) Schimbătoare de căldură din polimeri fluorurați, cu diametrul interior al tubului la intrare și la ieșire de cel mult
3 cm: Fără taxe vamale”

(14) rândurile privind codurile NC 8420 10-8420 10 80 se înlocuiesc cu următorul text:
„8420 10

– Calandre sau laminoare:

8420 10 10

– – De tipul celor folosite în industria textilă

1,7

—

8420 10 30

– – De tipul celor folosite în industria hârtiei

1,7

—

8420 10 80

– – Altele

1,7 (21)

—

(21) Laminatoare cu rolă de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea substraturilor circuitelor im
primate sau a circuitelor imprimate: Fără taxe vamale”

(15) rândul privind codul NC 8421 29 00 se înlocuiește cu următorul text:
„8421 29 00

– – Altele

1,7 (23)

—

(23) Din polimeri fluorurați, cu o grosime a membranei de filtrare sau de epurare de cel mult 140 de microni: Fără taxe
vamale”

(16) rândurile privind codurile NC 8421 39-8421 39 80 se înlocuiesc cu următorul text:
„8421 39

– – Altele:

8421 39 20

– – – Aparate pentru filtrarea sau epurarea aerului

1,7 (25)

—

– – – Aparate pentru filtrarea sau epurarea altor gaze:
8421 39 60

––––

Prin procedee catalitice

1,7 (25)

—

8421 39 80

––––

Altele

1,7 (25)

—

(25) Cu carcasă din oțel inoxidabil, cu diametrul interior al tubului la intrare și la ieșire de cel mult 1,3 cm: Fără taxe va
male”
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(17) rândul privind codul NC 8421 99 00 se înlocuiește cu următorul text:
„8421 99 00

– – Altele

1,7 (29)

—

(29) Părți ale următoarelor mașini și aparate:
— ale mașinilor și aparatelor pentru filtrarea sau epurarea lichidelor, din polimeri fluorurați, cu o grosime a mem
branei de filtrare sau de epurare de cel mult 140 de microni: Fără taxe vamale
— ale mașinilor și aparatelor pentru filtrarea sau epurarea gazelor, cu carcasă din oțel inoxidabil, cu diametrul inte
rior al tubului la intrare și la ieșire de cel mult 1,3 cm: Fără taxe vamale”

(18) rândul privind codul NC 8423 20 00 se înlocuiește cu următorul text:
„8423 20 00

– Bascule pentru cântărire continuă a mărfurilor transpor
tate pe bandă

1,7 (31)

p/st

1,7 (33)

p/st

(31) Utilizând metode electronice de cântărit: Fără taxe vamale”

(19) rândurile privind codurile NC 8423 30 00-8423 90 00 se înlocuiesc cu următorul text:
„8423 30 00

– Bascule pentru cântăriri constante, balanțe și bascule de
însăcuire sau de dozare
– Alte aparate și instrumente de cântărit:

8423 81

– – Cu o capacitate de cântărit de maximum 30 kg:

8423 81 10

– – – Instrumente de control prin referință la o greutate prede
terminată, cu funcționare automată, inclusiv mașinile de
sortat după greutate

1,7 (35)

p/st

8423 81 30

– – – Aparate și instrumente de cântărit și etichetat produsele
preambalate

1,7 (35)

p/st

8423 81 50

– – – Balanțe de magazin

1,7 (35)

p/st

8423 81 90

– – – Altele

1,7 (35)

p/st

8423 82

– – Cu o capacitate de cântărit de peste 30 kg, dar de maxi
mum 5 000 kg:

8423 82 10

– – – Instrumente de control prin referință la o greutate prede
terminată, cu funcționare automată, inclusiv mașinile de
sortat după greutate

1,7 (40)

p/st

8423 82 90

– – – Altele

1,7 (40)

p/st

8423 89 00

– – Altele

1,7 (43)

p/st

8423 90 00

– Greutăți pentru orice tip de balanțe; părți de aparate sau
instrumente de cântărit

1,7 (45)

—

(33) Utilizând metode electronice de cântărit: Fără taxe vamale
(35) Utilizând metode electronice de cântărit: Fără taxe vamale
(40) Utilizând metode electronice de cântărit, cu excepția aparatelor și instrumentelor de cântărit autovehicule: Fără taxe
vamale
(43) Utilizând metode electronice de cântărit: Fără taxe vamale
(45) Părți de aparate și instrumente de cântărit, utilizând metode electronice de cântărit, cu excepția părților de aparate și
instrumente de cântărit autovehicule: Fără taxe vamale”
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(20) rândurile privind codurile NC 8424 89 00-8424 90 00 se înlocuiesc cu următorul text:
„8424 89 00

– – Altele

1,7 (47)

—

8424 90 00

– Părți

1,7 (50)

—

(47) Aparate mecanice pentru proiectat, dispersat sau pulverizat, de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru
fabricarea circuitelor imprimate sau a ansamblelor de circuite imprimate: Fără taxe vamale
(50) Părți de aparate mecanice pentru proiectat, dispersat sau pulverizat, de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal
pentru fabricarea circuitelor imprimate sau a ansamblelor de circuite imprimate: Fără taxe vamale”

(21) rândurile privind codurile NC 8442 30-8442 50 80 se înlocuiesc cu următorul text:
„8442 30

– Mașini, aparate și echipamente:

8442 30 10

– – Mașini pentru compus caractere tipografice prin procedee
fotografice

Fără taxe va
male

p/st

– – Altele:
8442 30 91

– – – Pentru turnat și compus caractere tipografice prin alte
procedee (de exemplu: linotipuri, monotipuri, intertipuri),
cu sau fără dispozitive de turnare

Fără taxe va
male

p/st

8442 30 99

– – – Altele

Fără taxe va
male

—

8442 40 00

– Părți ale acestor mașini, aparate sau echipamente

Fără taxe va
male

—

8442 50

– Clișee, planșe, cilindri și alte componente imprimante;
pietre litografice, cilindri, planșe și plăci pregătite pentru
imprimare (de exemplu: șlefuite plan, granulate, lus
truite):

8442 50 20

– – Cu imprimare prin imagine

Fără taxe va
male

—

8442 50 80

– – Altele

Fără taxe va
male

—”

(22) rândurile privind codurile NC 8443 31-8443 99 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„8443 31

– – Mașini care asigură cel puțin două din funcțiile urmă
toare: imprimare, copiere ori transmisie de telecopii,
care pot fi conectate la o mașină automată de prelu
crare a datelor sau la o rețea:

8443 31 20

– – – Mașini cu funcția principală de copiere digitală, care reali
zează copierea prin scanarea originalului și imprimarea
copiilor prin intermediul unui dispozitiv de imprimare
electrostatică

Fără taxe va
male

p/st

8443 31 80

– – – Altele

Fără taxe va
male

p/st

8443 32

– – Altele, care pot fi conectate la o mașină automată de
prelucrare a datelor sau la o rețea:

8443 32 10

– – – Imprimante

Fără taxe va
male

p/st

8443 32 30

– – – Telecopiatoare

Fără taxe va
male

p/st
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– – – Altele:
8443 32 91

––––

Mașini care asigură funcția de copiere prin scanarea
originalului și imprimarea copiilor prin intermediul
unei imprimante electrostatice

Fără taxe va
male

p/st

8443 32 93

––––

Alte mașini care asigură funcția de copiere cu sistem
optic

Fără taxe va
male

p/st

8443 32 99

––––

Altele

Fără taxe va
male

p/st

8443 39

– – Altele:

8443 39 10

– – – Mașini care asigură funcția de copiere prin scanarea origi
nalului și imprimarea copiilor prin intermediul unei im
primante electrostatice

Fără taxe va
male

p/st

– – – Alte mașini de copiat:
8443 39 31

––––

Cu sistem optic

Fără taxe va
male

p/st

8443 39 39

––––

Altele

Fără taxe va
male

p/st

8443 39 90

– – – Altele

Fără taxe va
male

p/st

Fără taxe va
male

—

– Părți și accesorii:
8443 91

– – Părți și accesorii ale mașinilor și aparatelor de imprimat
utilizate la imprimarea cu ajutorul planșelor, cilindrilor
și altor organe de imprimare de la poziția 8442:

8443 91 10

– – – Ale aparatelor de la subpoziția 8443 19 40 (E0013)
– – – Altele:

8443 91 91

––––

Turnate, din fontă sau oțel

Fără taxe va
male

—

8443 91 99

––––

Altele

Fără taxe va
male

—

8443 99

– – Altele:

8443 99 10

– – – Subansamble electronice

Fără taxe va
male

—

8443 99 90

– – – Altele

Fără taxe va
male

—

(E0013) (Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate
în domeniu [a se vedea articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consi
liului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].”

(23) rândul privind codul NC 8456 10 00 se înlocuiește cu următorul text:
„8456 10 00

– Care acționează cu laser sau cu alt fascicul de lumină sau
de fotoni

4,5 (51)

p/st

(51) Mașini-unelte care acționează cu laser sau cu alt fascicul de lumină sau de fotoni de tipul celor utilizate exclusiv sau
în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate, a ansamblelor de circuite imprimate, a părților de aparate de la
poziția 8517 sau a părților de mașini automate de prelucrare a datelor: Fără taxe vamale”
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(24) rândurile privind codurile NC 8466 93, 8466 93 30 și 8466 93 70 se înlocuiesc cu următorul text:
„8466 93

– – Pentru mașinile de la pozițiile 8456-8461:

8466 93 30

– – – Pentru mașinile de la subpoziția 8456 90 20

8466 93 70

– – – Altele

1,7

—

1,2 (54)

—

(54) Părți și accesorii de mașini-unelte care acționează cu laser sau cu alt fascicul de lumină sau de fotoni, de tipul celor
utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate, a ansamblelor de circuite imprimate, a
părților de aparate de la poziția 8517 sau a părților de mașini automate de prelucrare a datelor; Părți și accesorii de
mașini de la subpoziția 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 sau 8461 50, de tipul celor
utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate, a ansamblelor de circuite imprimate, a
părților de aparate de la poziția 8517 sau a părților de mașini automate de prelucrare a datelor; Fără taxe vamale”

(25) rândul privind codul NC 8472 10 00 se înlocuiește cu următorul text:
„8472 10 00

– Duplicatoare

1,5

p/st”

1,7

p/st

Fără taxe va
male

p/st

1,7

—”

Fără taxe va
male

—”

Fără taxe va
male

—”

Fără taxe va
male

—”

1,7 (140)

—

(26) rândurile privind codurile NC 8472 90-8472 90 70 se înlocuiesc cu următorul text:
„8472 90

– Altele:

8472 90 10

– – Mașini de triat, de numărat sau de făcut fișicuri din monede

8472 90 30

– – Ghișeu bancar automat

8472 90 70

– – Altele

(27) rândul privind codul NC 8473 10 19 se înlocuiește cu următorul text:
„8473 10 19

– – – Altele

(28) rândul privind codul NC 8473 40 18 se înlocuiește cu următorul text:
„8473 40 18

– – – Altele

(29) rândul privind codul NC 8475 21 00 se înlocuiește cu următorul text:
„8475 21 00

– – Mașini pentru fabricarea fibrelor optice și a eboșelor
acestora

(30) rândul privind codul NC 8475 90 00 se înlocuiește cu următorul text:
„8475 90 00
(140)

– Părți

Pentru mașini de la subpoziția 8475 21 00: Fără taxe vamale”
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(31) rândurile privind codurile NC 8476 89 00 și 8476 90 00 se înlocuiesc cu următorul text:
„8476 89 00

– – Altele

1,7 (57)

p/st

8476 90 00

– Părți

1,7 (59)

—

(57) Mașini pentru schimbat monede: Fără taxe vamale
(59) Părți de mașini pentru schimbat monede: Fără taxe vamale”

(32) rândurile privind codurile NC 8479 89-8479 90 80 se înlocuiesc cu următorul text:
„8479 89

– – Altele:

8479 89 30

– – – Susținător mobil hidraulic pentru mine

1,7

—

8479 89 60

– – – Aparate numite de „gresare centralizată”

1,7

—

8479 89 97

– – – Altele

1,7 (61)

—

8479 90

– Părți:

8479 90 20

– – Turnate, din fontă sau oțel

1,7

—

8479 90 80

– – Altele

1,7 (63)

—

(61) Mașini automate de asamblare a componentelor electronice, de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru
fabricarea ansamblelor de circuite imprimate: Fără taxe vamale
(63) Părți de mașini automate de asamblare a componentelor electronice de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal
pentru fabricarea ansamblelor de circuite imprimate: Fără taxe vamale”

(33) rândurile privind codurile NC 8486 20-8486 30 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„8486 20

– Mașini și aparate pentru fabricarea dispozitivelor cu semi
conductori sau a circuitelor electronice integrate:

8486 20 10

– – Mașini-unelte care acționează cu ultrasunete

Fără taxe va
male

p/st

8486 20 90

– – Altele

Fără taxe va
male

—

8486 30

– Mașini și aparate pentru fabricarea dispozitivelor de afi
șare cu ecran plat:

Fără taxe va
male

—

8486 30 10

– – Aparate pentru depunerea chimică a vaporilor pe substra
turi pentru dispozitive de afișare cu cristale lichide (LCD)

Fără taxe va
male

—

8486 30 30

– – Aparate pentru gravarea uscată pe substraturi pentru dispo
zitive de afișare cu cristale lichide (LCD)

Fără taxe va
male

—

8486 30 50

– – Aparate pentru depunerea fizică prin bombardare cu ioni
(„sputtering”) pe substraturi pentru dispozitive de afișare cu
cristale lichide (LCD)

Fără taxe va
male

—

8486 30 90

– – Altele

Fără taxe va
male

—”
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(34) rândurile privind codurile NC 8486 90-8486 90 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„8486 90

– Părți și accesorii:

8486 90 10

– – Portscule și filiere cu declanșare automată; portpiese

Fără taxe va
male

—

– – Altele:
8486 90 20

– – – Părți de filiere pentru acoperirea cu emulsii de rășini foto
sensibile a substraturilor pentru dispozitive de afișare cu
cristale lichide (LCD)

Fără taxe va
male

—

8486 90 30

– – – Părți de mașini de debavurat pentru curățarea firelor me
talice ale dispozitivelor cu semiconductori înainte de
etapa tehnologică de electrodepunere

Fără taxe va
male

—

8486 90 40

– – – Părți de aparate pentru depunerea fizică prin bombardare
cu ioni („sputtering”) pe substraturi pentru dispozitive de
afișare cu cristale lichide (LCD)

Fără taxe va
male

—

8486 90 50

– – – Părți și accesorii ale aparatelor pentru gravarea uscată pe
substraturi pentru dispozitive de afișare cu cristale lichide
(LCD)

Fără taxe va
male

—

8486 90 60

– – – Părți și accesorii ale aparatelor pentru depunerea chimică
a vaporilor pe substraturi pentru dispozitive de afișare cu
cristale lichide (LCD)

Fără taxe va
male

—

8486 90 70

– – – Părți și accesorii pentru mașini-unelte care acționează cu
ultrasunete

Fără taxe va
male

—

8486 90 90

– – – Altele

Fără taxe va
male

—”

(35) rândurile privind codurile NC 8504 40 55-8504 90 99 se înlocuiesc cu următorul text:
„8504 40 55

– – – Încărcătoare de acumulatoare

2,5

p/st

2,5

—

– – – Altele:
8504 40 82

––––

Redresoare

––––

Onduloare (invertoare):

8504 40 84

–––––

De o putere de maximum 7,5 kVA

2,5

—

8504 40 88

–––––

De o putere de peste 7,5 kVA

2,5

—

8504 40 90

––––

2,5

—

8504 50

– Alte bobine de reactanță și de inductanță:

8504 50 20

– – De tipul celor folosite la aparatele de telecomunicații și pen
tru alimentarea cu energie a mașinilor automate de prelu
crare a datelor și unități ale acestora

Fără taxe va
male

—

8504 50 95

– – Altele

2,8

—

Altele
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– Părți:
– – De transformatoare, bobine de reactanță și de inductanță:

8504 90 05

– – – Subansamble electronice pentru mașinile și aparatele de
la subpoziția 8504 50 20

Fără taxe va
male

—

– – – Altele:
8504 90 11

––––

Miezuri de ferită

1,7

—

8504 90 18

––––

Altele

1,7

—

Fără taxe va
male

—

1,7

—”

1,8 (70)

—

– – De convertizoare statice:
8504 90 91

– – – Subansamble electronice pentru mașinile și aparatele de
la subpoziția 8504 40 30

8504 90 99

– – – Altele

(36) rândurile privind codurile NC 8505 90-8505 90 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„8505 90

– Altele, inclusiv părțile:

8505 90 20

– – Electromagneți; platouri, mandrine și dispozitive magnetice
sau electromagnetice similare pentru fixare

8505 90 50

– – Capete de ridicare electromagnetice

2,2

—

8505 90 90

– – Părți

1,8

—

(70) Electromagneți de tipul celor utilizați exclusiv sau în principal pentru fabricarea aparatelor de diagnostic cu imagis
tică prin rezonanță magnetică, alții decât cei de la poziția 9018: Fără taxe vamale”

(37) rândul privind codul NC 8514 30 00 se înlocuiește cu următorul text:
„8514 30 00

– Alte furnale și cuptoare

2,2 (72)

p/st

(72) De tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate sau a ansamblelor de circuite
imprimate: 1,7 %”

(38) rândul privind codul NC 8514 90 00 se înlocuiește cu următorul text:
„8514 90 00

– Părți

2,2 (75)

—

(75) De alte furnale și cuptoare de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate
sau a ansamblelor de circuite imprimate: 1,7 %”

(39) rândul privind codul NC 8515 19 00 se înlocuiește cu următorul text:
„8515 19 00

– – Altele

2,7 (78)

—

(78) Mașini pentru lipire în val de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea ansamblelor de circuite
imprimate: 2 %”
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(40) rândul privind codul NC 8515 90 00 se înlocuiește cu următorul text:
„8515 90 00

– Părți

2,7 (80)

—

(80) De mașini pentru lipire în val de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea ansamblelor de cir
cuite imprimate: Fără taxe vamale”

(41) rândul privind codul NC 8517 69 39 se înlocuiește cu următorul text:
„8517 69 39

––––

Altele

Fără taxe va
male

p/st”

(42) rândurile privind codurile NC 8517 70 15 și 8517 70 19 se înlocuiesc cu următorul text:
„8517 70 15

– – – Antene telescopice și de tip vergea pentru aparatele por
tabile și pentru aparatele de instalat în autovehicule

Fără taxe va
male

—

8517 70 19

– – – Altele

Fără taxe va
male

—”

Fără taxe va
male

—

1,9

—

Fără taxe va
male

p/st

3,4

p/st

Fără taxe va
male

p/st

2,3

p/st

Fără taxe va
male

—

1,5

—

(43) rândurile privind codurile NC 8518 10-8518 90 00 se înlocuiesc cu următorul text:
„8518 10

– Microfoane și suporturile lor:

8518 10 30

– – Microfoane care au o bandă de frecvență între 300 Hz și
3,4 kHz, cu un diametru de maximum 10 mm și o grosime
de maximum 3 mm, utilizate în telecomunicații

8518 10 95

– – Altele
– Difuzoare, chiar montate în carcasă

8518 21 00

– – Difuzoare individuale montate în carcasă

8518 22 00

– – Difuzoare multiple montate în aceeași carcasă

8518 29

– – Altele:

8518 29 30

– – – Difuzoare care au o bandă de frecvență între 300 Hz și
3,4 kHz, cu un diametru de maximum 50 mm, utilizate
în telecomunicații

8518 29 95

– – – Altele

8518 30

– Căști de ascultare, care se pun pe cap sau care se introduc
în ureche, chiar combinate cu un microfon, ansamble sau
seturi formate dintr-un microfon și unul sau mai multe
difuzoare:

8518 30 20

– – Receptoare de aparate telefonice pentru beneficiari, pentru
telefonie prin fir

8518 30 95

– – Altele
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8518 40

– Amplificatoare electrice de audiofrecvență:

8518 40 30

– – Utilizate în telefonie sau pentru măsurare

2,3

—

8518 40 80

– – Altele

3,4

p/st

8518 50 00

– Seturi de aparate electrice de amplificare a sunetului

1,5

p/st

8518 90 00

– Părți

1,5

—”

Fără taxe va
male

p/st

Fără taxe va
male

p/st

6,8

p/st”

Fără taxe va
male

p/st

(44) rândurile privind codurile NC 8519 81-8519 81 21 se înlocuiesc cu următorul text:
„8519 81

– – Care utilizează un suport magnetic, optic sau cu semi
conductori:
– – – Aparate de reproducere a sunetului (inclusiv cititoarele de
casete), care nu au încorporat un dispozitiv de înregis
trare a sunetului:

8519 81 11

8519 81 15

8519 81 21

––––

Mașini de transcris

––––

Alte aparate de reproducere a sunetului:

–––––

Casetofoane de buzunar

–––––

Altele, casetofoane:

––––––

Cu sistem de citire analog și digital

(45) rândurile privind codurile NC 8519 81 25-8519 89 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„8519 81 25

––––––
–––––

Altele
Altele:

––––––

Cu sistem de citire prin fascicol laser:

8519 81 31

–––––––

De tipul utilizat în autovehicule, cu discuri de
un diametru de maximum 6,5 cm

6,8

p/st

8519 81 35

–––––––

Altele

7,1

p/st

8519 81 45

––––––

3,4

p/st

Fără taxe va
male

p/st

Fără taxe va
male

p/st

Altele

– – – Alte aparate:
8519 81 51

––––

Mașini de dictat care nu pot să funcționeze fără o sursă
de energie exterioară

––––

Alte aparate de înregistrare și de reproducere a sunetu
lui, pe bandă magnetică

–––––

Cu casete:

––––––
8519 81 55

–––––––

Cu amplificator și unul sau mai multe difuzoare,
încorporate:
Care pot funcționa fără sursă de energie exte
rioară
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8519 81 61

–––––––

8519 81 65

––––––

8519 81 75

––––––
–––––

Altele

L 170/51

Fără taxe va
male

p/st

Aparate de înregistrare de buzunar

Fără taxe va
male

p/st

Altele

Fără taxe va
male

p/st

Altele:

8519 81 81

––––––

Care utilizează benzi magnetice pe bobine și care
permit înregistrarea sau reproducerea sunetului fie
cu o singură viteză de 19 cm/s, fie cu mai multe
viteze, dacă acestea cuprind numai viteza de
19 cm/s și viteze mai mici

Fără taxe va
male

p/st

8519 81 85

––––––

Altele

Fără taxe va
male

p/st

8519 81 95

––––

1,5

p/st

8519 89

– – Altele:

Altele

– – – Aparate de reproducere a sunetului care nu încorporează
un dispozitiv de înregistrare a sunetului:
8519 89 11

––––

Aparate de redare a sunetului, altele decât cele de la
subpoziția 8519 20

Fără taxe va
male

p/st

8519 89 15

––––

Mașini de dictat

Fără taxe va
male

p/st

8519 89 19

––––

Altele

Fără taxe va
male

p/st

8519 89 90

– – – Altele

Fără taxe va
male

p/st”

Fără taxe va
male

p/st

6

p/st

12,2

p/st”

3

—”

3 (90)

—

(46) rândurile privind codurile NC 8521 10-8521 90 00 se înlocuiesc cu următorul text:
„8521 10

– Cu bandă magnetică:

8521 10 20

– – De o lățime de maximum 1,3 cm și a căror viteză de rulare
este de maximum 50 mm pe secundă

8521 10 95

– – Altele

8521 90 00

– Altele

(47) rândul privind codul NC 8522 90 49 se înlocuiește cu următorul text:
„8522 90 49

––––

Altele

(48) rândul privind codul NC 8522 90 80 se înlocuiește cu următorul text:
„8522 90 80

– – – Altele

(90) Module pentru iluminatul de fundal cu diode emițătoare de lumină (LED), care sunt surse de iluminat formate dintrunul sau mai multe LED-uri, unul sau mai mulți conectori și alte componente pasive și care sunt montate pe un cir
cuit imprimat sau pe un alt substrat similar, chiar combinate cu diode de protecție sau componente optice, și care
sunt utilizate pentru iluminatul de fundal al dispozitivelor de afișare cu cristale lichide (LCD-uri): Fără taxe vamale”
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(49) rândul privind codul NC 8523 21 00 se înlocuiește cu următorul text:
„8523 21 00

– – Cartele prevăzute cu o bandă magnetică

Fără taxe va
male

p/st”

(50) rândurile privind codurile NC 8523 29 39 și 8523 29 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„8523 29 39

–––––

Altele

8523 29 90

– – – Altele

Fără taxe va
male

p/st

Fără taxe va
male

—”

Fără taxe va
male

p/st”

Fără taxe va
male

p/s t”

(51) rândul privind codul NC 8523 49 31 se înlocuiește cu următorul text:
„8523 49 31

–––––

Cu diametrul de maximum 6,5 cm

(52) rândul privind codul NC 8523 49 39 se înlocuiește cu următorul text:
„8523 49 39

–––––

Cu diametrul de peste 6,5 cm

(53) rândurile privind codurile NC 8523 49 51 și 8523 49 59 se înlocuiesc cu următorul text:
„8523 49 51

––––––

Discuri digitale versatile (DVD)

Fără taxe va
male

p/st

8523 49 59

––––––

Altele

Fără taxe va
male

p/st”

Fără taxe va
male

p/st”

Fără taxe va
male

p/st”

Fără taxe va
male

p/st”

Fără taxe va
male

p/st”

(54) rândul privind codul NC 8523 49 99 se înlocuiește cu următorul text:
„8523 49 99

––––

Altele

(55) rândul privind codul NC 8523 51 99 se înlocuiește cu următorul text:
„8523 51 99

––––

Altele

(56) rândul privind codul NC 8523 52 10 se înlocuiește cu următorul text:
„8523 52 10

– – – Care au încorporate cel puțin două circuite electronice in
tegrate

(57) rândul privind codul NC 8523 59 99 se înlocuiește cu următorul text:
„8523 59 99

––––

Altele
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(58) rândul privind codul NC 8523 80 99 se înlocuiește cu următorul text:
„8523 80 99

– – – Altele

Fără taxe va
male

—”

(59) rândurile privind codurile NC 8525 50 00-8526 92 00 se înlocuiesc cu următorul text:
„8525 50 00

– Aparate de emisie

8525 60 00

– Aparate de emisie care încorporează un aparat de recep
ție

8525 80

– Camere de televiziune, aparate fotografice digitale și ca
mere video cu înregistrare:

2,7

p/st

Fără taxe va
male

p/st

Fără taxe va
male

p/st

4,1

p/st

Fără taxe va
male

p/st

– – Camere de televiziune:
8525 80 11

– – – Care conțin minimum trei tuburi videocaptoare

8525 80 19

– – – Altele

8525 80 30

– – Aparate fotografice digitale

– – Camere video cu înregistrare:
8525 80 91

– – – Care pot înregistra numai sunetele și imaginile captate de
o cameră de televiziune

4,1

p/st

8525 80 99

– – – Altele

10,5

p/st

8526

Aparate de radiodetecție și de radiosondaj (radar), aparate
de radionavigație și aparate de radiotelecomandă:

8526 10 00

– Aparate de radiodetecție și de radiosondaj (radar)

2,8

—

– Altele:
8526 91

– – Aparate de radionavigație:

8526 91 20

– – – Receptoare de radionavigație

2,8

p/st

8526 91 80

– – – Altele

2,8

—

8526 92 00

– – Aparate de radiotelecomandă

2,8

—”

Fără taxe va
male

p/st

7,5

p/st

(60) rândurile privind codurile NC 8527 12-8527 13 91 se înlocuiesc cu următorul text:
„8527 12

– – Radiocasetofoane de buzunar:

8527 12 10

– – – Cu sistem de citire analog și digital

8527 12 90

– – – Altele
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8527 13

– – Alte aparate combinate cu un aparat de înregistrare sau
de reproducere a sunetului:

8527 13 10

– – – Cu sistem de citire prin fascicol laser
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9

p/st

10,5

p/st”

7,5

p/st

Fără taxe va
male

p/st

12,3

p/st

– – – Altele:
8527 13 91

––––

Cu casetă și sistem de citire analog și digital

(61) rândurile privind codurile NC 8527 13 99-8527 99 00 se înlocuiesc cu următorul text:
„8527 13 99

––––

Altele

8527 19 00

– – Altele

– Aparate de recepție de radiodifuziune care nu pot func
ționa decât cu o sursă de energie exterioară, de tipul celor
utilizate în autovehicule:
8527 21

– – Combinate cu un aparat de înregistrare sau de reprodu
cere a sunetului:
– – – Care pot să recepționeze și să decodifice semnalele RDS
(sistem de transmitere digitală a informațiilor prin inter
mediul undelor radio):

8527 21 20

––––

Cu sistem de citire prin fascicol laser

––––

Altele:

8527 21 52

–––––

Cu casetă și sistem de citire analog și digital

12,3

p/st

8527 21 59

–––––

Altele

8,8

p/st

14

p/st

– – – Altele:
8527 21 70

––––

Cu sistem de citire prin fascicol laser

––––

Altele:

8527 21 92

–––––

Cu casetă și sistem de citire analog și digital

14

p/st

8527 21 98

–––––

Altele

10

p/st

8527 29 00

– – Altele

10,5

p/st

10,5

p/st

– Altele:
8527 91

– – Combinate cu un aparat de înregistrare sau de reprodu
cere a sunetului:
– – – Cu unul sau mai multe difuzoare încorporate în aceeași
carcasă:

8527 91 11

––––

Cu casetă și sistem de citire analog și digital
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8527 91 19

––––

Altele
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7,5

p/st

9

p/st

Fără taxe va
male

p/st

7,5

p/st

Fără taxe va
male

p/st

– – – Altele:
8527 91 35

––––

Cu sistem de citire prin fascicol laser

––––

Altele:

8527 91 91

–––––

Cu casetă și sistem de citire analog și digital

8527 91 99

–––––

Altele

8527 92

– – Necombinate cu un aparat de înregistrare sau de repro
ducere a sunetului, dar combinate cu un ceas:

8527 92 10

– – – Radio cu ceas deșteptător

8527 92 90

– – – Altele

6,8

p/st

8527 99 00

– – Altele

6,8

p/st”

(62) rândurile privind codurile NC 8528 49-8528 49 80 se înlocuiesc cu următorul text:
„8528 49

– – Altele:

8528 49 10

– – – Monocrome

10,5

p/st

8528 49 80

– – – În culori

10,5

p/st”

12,3

p/st”

12,3

p/st”

3,8

—

(63) rândul privind codul NC 8528 71 19 se înlocuiește cu următorul text:
„8528 71 19

––––

Altele

(64) rândul privind codul NC 8528 71 99 se înlocuiește cu următorul text:
„8528 71 99

––––

Altele

(65) rândurile privind codurile NC 8529 10-8529 10 95 se înlocuiesc cu următorul text:
„8529 10

– Antene și reflectoare de antene de toate tipurile; părți
care se utilizează împreună cu aceste articole:
– – Antene:

8529 10 11

– – – Antene telescopice și de tip vergea pentru aparatele por
tabile sau pentru aparatele de instalat în autovehicule
– – – Antene de exterior pentru aparate receptoare de radiodi
fuziune sau de televiziune:

8529 10 31

––––

Pentru recepție prin satelit

2,7

—

8529 10 39

––––

Altele

2,7

—
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8529 10 65

– – – Antene de interior pentru aparate receptoare de radiodi
fuziune sau de televiziune

8529 10 69

– – – Altele

8529 10 80

– – Filtre și separatoare de antene

8529 10 95

– – Altele

29.6.2016

3

—

Fără taxe va
male

—

2,7

—

Fără taxe va
male

—”

(66) rândurile privind codurile NC 8529 90-8529 90 97 se înlocuiesc cu următorul text:
„8529 90

– Altele:

8529 90 20

– – Părți de aparate de la subpozițiile 8525 60 00,
8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 și 8528 61 00

Fără taxe va
male

—

– – Altele:

Fără taxe va
male

—

– – – Cutii și carcase:
8529 90 41

––––

Din lemn

Fără taxe va
male

—

8529 90 49

––––

Din alte materiale

Fără taxe va
male

—

8529 90 65

– – – Subansamble electronice

2,6

—

4,4 (145b)

—

2,6 (145a) (145b)

—

– – – Altele:
8529 90 92

––––

Pentru camerele de televiziune de la subpozițiile
8525 80 11 și 8525 80 19 și aparatele de la pozițiile
8527 și 8528

8529 90 97

––––

Altele

(145a) Module de diode organice emițătoare de lumină și panouri de diode organice emițătoare de lumină, destinate apara
telor de la subpoziția 8528 72 sau 8528 73: 3 %
(145b) Module pentru iluminatul de fundal cu diode emițătoare de lumină (LED), care sunt surse de iluminat formate
dintr-unul sau mai multe LED-uri, unul sau mai mulți conectori și alte componente pasive și care sunt montate pe
un circuit imprimat sau pe un alt substrat similar, chiar combinate cu diode de protecție sau componente optice, și
care sunt utilizate pentru iluminatul de fundal al dispozitivelor de afișare cu cristale lichide (LCD-uri): Fără taxe va
male”

(67) rândurile privind codurile NC 8531 80-8531 90 85 se înlocuiesc cu următorul text:
„8531 80

– Alte aparate:

8531 80 20

– – Dispozitive cu ecran plat de afișare

Fără taxe va
male

—

8531 80 95

– – Altele

Fără taxe va
male (83)

—

8531 90

– Părți:

8531 90 20

– – Pentru aparate de la subpozițiile 8531 20 și 8531 80 20

Fără taxe va
male

—

8531 90 85

– – Altele

Fără taxe va
male

—

(83) Sonerii-clopoțel, avertizoare sonore, sonerii de ușă și aparate similare: 2,2 %”
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(68) rândurile privind codurile NC 8536 30-8536 30 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„8536 30

– Alte aparate pentru protecția circuitelor electrice:

8536 30 10

– – Pentru o intensitate a curentului de maximum 16 A

1,7

—

8536 30 30

– – Pentru o intensitate a curentului de peste 16 A, dar de ma
ximum 125 A

1,7

—

8536 30 90

– – Pentru o intensitate a curentului de peste 125 A

1,7

—”

(69) rândurile privind codurile NC 8536 50 11-8536 50 80 se înlocuiesc cu următorul text:
„8536 50 11

––––

Cu buton

1,7

—

8536 50 15

––––

Rotative

1,7

—

8536 50 19

––––

Altele

1,7

—

8536 50 80

– – – Altele

1,7

—”

1,7

—”

1,7 (87)

—

(70) rândul privind codul NC 8536 90 01 se înlocuiește cu următorul text:
„8536 90 01

– – Elemente prefabricate pentru circuite electrice

(71) rândul privind codul NC 8536 90 85 se înlocuiește cu următorul text:
„8536 90 85

– – Altele

(87) Cleme de baterie de tipul celor utilizate pentru autovehiculele de la poziția 8702, 8703, 8704 sau 8711: 2,3 %”

(72) rândurile privind codurile NC 8537 10-8537 10 99 se înlocuiesc cu următorul text:
„8537 10

– Pentru o tensiune de maximum 1 000 V:

8537 10 10

– – Panouri de comandă numerică încorporând o mașină auto
mată de prelucrare a datelor

2,1

—

2,1

—

2,1 (88)

—

– – Altele:
8537 10 91

– – – Aparate de comandă cu memorie programabilă

8537 10 99

– – – Altele

(88) Dispozitive tactile pentru introducerea datelor (așa-numitele ecrane tactile), fără capacitate de afișaj, destinate încor
porării în aparate cu afișaj și care funcționează prin detectarea prezenței și a poziției unei atingeri pe suprafața de
afișaj: Fără taxe vamale”

(73) rândul privind codul NC 8538 10 00 se înlocuiește cu următorul text:
„8538 10 00

– Tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri și alte supor
turi de la poziția 8537, neechipate cu aparatele lor

1,7

—”
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(74) rândul privind codul NC 8539 39 00 se înlocuiește cu următorul text:
„8539 39 00

– – Altele

2,7 (89)

p/st

(89) Lămpi fluorescente cu catod rece (CCFL) destinate iluminării de fundal a dispozitivelor de afișare cu ecran plat: 2 %”

(75) rândurile privind codurile NC 8543 20 00-8543 90 00 se înlocuiesc cu următorul text:
„8543 20 00

– Generatoare de semnal

2,8

—

8543 30 00

– Mașini și aparate pentru galvanoplastie, electroliză sau
electroforeză

3,7 (100)

—

8543 70

– Alte mașini și aparate:

8543 70 10

– – Mașini electrice cu funcție de traducere sau de dicționar

Fără taxe va
male

—

8543 70 30

– – Amplificatoare de antenă

3,7

—

8543 70 50

– – Bănci și cupole solare și aparate similare pentru bronzat

3,7

p/st

8543 70 60

– – Electrificatori de demarcație

3,7

—

8543 70 90

– – Altele

3,7 (53) (88)
( ) (103) (104)
(105) (106) (107)
(108)

—

Fără taxe va
male

—

102

8543 90 00

(53)
(88)
(100)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)

– Părți

Mașini de curățat cu plasmă care îndepărtează contaminanții organici din eșantioanele și porteșantioanele pentru
microscopie electronică:2,8 %
Dispozitive tactile pentru introducerea datelor (așa-numitele ecrane tactile), fără capacitate de afișaj, destinate încor
porării în aparate cu afișaj, și care funcționează prin detectarea prezenței și a poziției unei atingeri pe suprafața de
afișaj: Fără taxe vamale
Mașini pentru galvanoplastie și electroliză de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal pentru fabricarea circui
telor imprimate: Fără taxe vamale
Articole concepute special pentru conectarea la aparate sau instrumente telegrafice sau telefonice sau la rețele de
telegrafie sau de telefonie: 2,8 %
Amplificatoare pentru microunde: 2,8 %
Dispozitive de telecomandă fără fir cu raze infraroșii, destinate consolelor de jocuri video: 2,8 %
Înregistratoare digitale de date de zbor:2,8 %
Cititoare electronice portabile pe bază de baterie pentru înregistrarea și reproducerea de texte, imagini statice sau
fișiere audio: 2,8 %
Aparate de prelucrare digitală a semnalelor, care pot fi conectate la o rețea cu sau fără fir pentru mixajul sunetului:
2,8 %
Dispozitive electronice educative interactive portabile concepute în principal pentru copii: Fără taxe vamale”

(76) rândurile privind codurile NC 8548 90, 8548 90 20 și 8548 90 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„8548 90

– Altele:

8548 90 20

– – Memorii dinamice cu acces aleator (D-RAMs) sub formă de
combinații multiple cum ar fi memoriile D-RAM organizate
în stivă (stack D-RAMs) și module

8548 90 90

– – Altele

(110)

Fără taxe va
male

—

2,7 (110)

—

Module pentru iluminatul de fundal cu diode emițătoare de lumină (LED), care sunt surse de iluminat formate
dintr-unul sau mai multe LED-uri, unul sau mai mulți conectori și alte componente pasive și care sunt montate pe
un circuit imprimat sau pe un alt substrat similar, chiar combinate cu diode de protecție sau componente optice,
și care sunt utilizate pentru iluminatul de fundal al dispozitivelor de afișare cu cristale lichide (LCD-uri): Fără taxe
vamale”
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(77) rândurile privind codurile NC 8802 60, 8802 60 10 și 8802 60 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„8802 60

– Vehicule spațiale (inclusiv sateliți) și vehicule pentru lan
sarea acestora și vehicule suborbitale:

8802 60 10

– – Vehicule spațiale (inclusiv sateliți)

8802 60 90

– – Vehicule pentru lansarea acestora și vehicule suborbitale

(113)

4,2 (113)

p/st

4,2

p/st

1,7

—

1,7 (115)

—

1,7

—

2,7 (E0166)

—

Sateliți de telecomunicații: 3,2 %”

(78) rândurile privind codurile NC 8803 90-8803 90 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„8803 90

– Altele:

8803 90 10

– – Pentru zmeie

8803 90 20

– – Pentru vehicule spațiale (inclusiv pentru sateliți)

8803 90 30

– – Pentru vehicule pentru lansare și pentru vehicule suborbi
tale

8803 90 90

– – Altele

(115) De sateliți de telecomunicații: Fără taxe vamale
(E0166) Taxă suspendată temporar, cu titlu autonom, pentru mărfurile care sunt destinate a fi montate pe aerodine impor
tate care au beneficiat de scutire de taxe vamale sau care sunt construite în cadrul Uniunii Europene. Această sus
pendare este condiționată de îndeplinirea formalităților și a condițiilor prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene
adoptate în domeniu [a se vedea articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și
al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].”

(79) rândurile privind codurile NC 8805 21 00 și 8805 29 00 se înlocuiesc cu următorul text:
„8805 21 00

– – Simulatoare pentru lupte aeriene și părți ale acestora

Fără taxe va
male

—

8805 29 00

– – Altele

Fără taxe va
male

—”

2,2

—”

2,4

—”

(80) rândul privind codul NC 9001 20 00 se înlocuiește cu următorul text:
„9001 20 00

– Materiale polarizante sub formă de foi sau de plăci

(81) rândul privind codul NC 9001 90 00 se înlocuiește cu următorul text:
„9001 90 00

– Altele

(82) rândurile privind codurile 9002 19 00, 9002 20 00 și 9002 90 00 se înlocuiesc cu următorul text:
„9002 19 00

– – Altele

5

p/st

9002 20 00

– Filtre

5

p/st

9002 90 00

– Altele

5,9

—”
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(83) rândurile privind codurile NC 9010 50 00-9010 90 00 se înlocuiesc cu următorul text:
„9010 50 00

– Alte aparate și echipamente pentru laboratoare fotogra
fice sau cinematografice; negatoscoape

9010 60 00

– Ecrane pentru proiecții

9010 90 00

– Părți și accesorii

(118)

Fără taxe va
male

—

2

—

2,7 (118)

—

De aparate și echipamente de la subpoziția 9010 50 00 sau 9010 60 00: Fără taxe vamale”

(84) rândul privind codul NC 9011 10 90 se înlocuiește cu următorul text:
„9011 10 90

– – Altele

5

p/st”

5

p/st”

5

—”

2,8

—”

Fără taxe va
male

—”

(85) rândul privind codul NC 9011 80 00 se înlocuiește cu următorul text:
„9011 80 00

– Alte microscoape

(86) rândul privind codul NC 9011 90 90 se înlocuiește cu următorul text:
„9011 90 90

– – Altele

(87) rândul privind codul NC 9012 10 90 se înlocuiește cu următorul text:
„9012 10 90

– – Altele

(88) rândul privind codul NC 9012 90 90 se înlocuiește cu următorul text:
„9012 90 90

– – Altele

(89) rândurile privind codurile NC 9013 10 00 și 9013 20 00 se înlocuiesc cu următorul text:
„9013 10 00

– Lunete de ochire pentru arme; periscoape; lunete pentru
mașini, aparate sau instrumente cuprinse în acest capitol
sau în secțiunea XVI

9013 20 00

– Lasere, altele decât diodele laser

(120)

4,7 (120)

—

Fără taxe va
male

—

Lunete pentru mașini, aparate sau instrumente cuprinse în acest capitol sau în secțiunea XVI: 3,5 %”

(90) rândurile privind codurile NC 9013 90-9013 90 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„9013 90

– Părți și accesorii:

9013 90 10

– – Pentru dispozitive cu cristale lichide (LCD)

Fără taxe va
male

—

9013 90 90

– – Altele

Fără taxe va
male (122)

—

(122)

Destinate lunetelor de ochire pentru arme sau periscoape: 4,7 %”
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(91) rândul privind codul NC 9014 10 00 se înlocuiește cu următorul text:
„9014 10 00

– Busole, inclusiv compasuri de navigație

2

—”

(92) rândurile privind codurile NC 9014 20-9014 90 00 se înlocuiesc cu următorul text:
„9014 20

– Instrumente și aparate pentru navigația aeriană sau spa
țială (altele decât busolele):

9014 20 20

– – Sisteme de navigație inerțiale

Fără taxe va
male

p/st

9014 20 80

– – Altele

Fără taxe va
male

—

9014 80 00

– Alte instrumente și aparate

Fără taxe va
male

—

9014 90 00

– Părți și accesorii

Fără taxe va
male

—”

2,8

—

Fără taxe va
male

—

2,8

—

Fără taxe va
male

—”

(93) rândurile privind codurile NC 9015 10-9015 20 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„9015 10

– Telemetre:

9015 10 10

– – Electronice

9015 10 90

– – Altele

9015 20

– Teodolite și tahometre:

9015 20 10

– – Electronice

9015 20 90

– – Altele

(94) rândurile privind codurile NC 9015 40-9015 80 11 se înlocuiesc cu următorul text:
„9015 40

– Instrumente și aparate de fotogrametrie:

9015 40 10

– – Electronice

Fără taxe va
male

—

9015 40 90

– – Altele

Fără taxe va
male

—

9015 80

– Alte instrumente și aparate:

Fără taxe va
male

—”

– – Electronice:
9015 80 11

– – – De meteorologie, hidrologie și de geofizică

(95) rândurile privind codurile NC 9015 80 19-9015 90 00 se înlocuiesc cu următorul text:
„9015 80 19

– – – Altele

Fără taxe va
male

—

Fără taxe va
male

—

– – Altele:
9015 80 91

– – – De geodezie, topografie, arpentaj, nivelmetrie și de hidro
grafie;
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9015 80 93

– – – De meteorologie, hidrologie și de geofizică

Fără taxe va
male

—

9015 80 99

– – – Altele

Fără taxe va
male

—

9015 90 00

– Părți și accesorii

Fără taxe va
male

—”

(96) rândurile privind codurile NC 9022 29 00 și 9022 30 00 se înlocuiesc cu următorul text:
„9022 29 00

– – Pentru alte utilizări

Fără taxe va
male

p/st

9022 30 00

– Tuburi cu raze X

Fără taxe va
male

p/st”

(97) rândurile privind codurile NC 9022 90 00-9023 00 80 se înlocuiesc cu următorul text:
„9022 90 00

– Altele, inclusiv părți și accesorii

9023 00

Instrumente, aparate și modele destinate demonstrațiilor
(de exemplu, în învățământ sau la expoziții), improprii altor
utilizări:

9023 00 10
9023 00 80
(125)

2,1 (125)

—

– Pentru demonstrații de fizică, chimie sau tehnică

Fără taxe va
male

—

– Altele

Fără taxe va
male

—

Părți și accesorii de aparate cu raze X: Fără taxe vamale”

(98) rândurile privind codurile NC 9024 10-9024 90 00 se înlocuiesc cu următorul text:
„9024 10

– Mașini și aparate pentru încercarea metalelor:
– – Electronice:

9024 10 11

– – – Universale și pentru testarea tracțiunii

Fără taxe va
male

—

9024 10 13

– – – Pentru testarea durității

Fără taxe va
male

—

9024 10 19

– – – Altele

Fără taxe va
male

—

9024 10 90

– – Altele

Fără taxe va
male

—

9024 80

– Alte mașini și aparate:

Fără taxe va
male

—

– – Electronice:
9024 80 11

– – – Pentru testarea textilelor, hârtiei și cartonului

9024 80 19

– – – Altele

2,4

—

9024 80 90

– – Altele

1,6

—

9024 90 00

– Părți și accesorii

Fără taxe va
male

—”
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(99) rândurile privind codurile NC 9025 19 20 și 9025 19 80 se înlocuiesc cu următorul text:
„9025 19 20

– – – Electronice

9025 19 80

– – – Altele

Fără taxe va
male

p/st

1,6

p/st”

2,4

—”

(100) rândul privind codul NC 9025 90 00 se înlocuiește cu următorul text:
„9025 90 00

– Părți și accesorii

(101) rândurile privind codurile NC 9027 10 10 și 9027 10 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„9027 10 10

– – Electronice

1,9

p/st

9027 10 90

– – Altele

1,9

p/st”

1,9

—”

1,9

p/st

Fără taxe va
male

—

1,9

—”

(102) rândul privind codul NC 9027 80 05 se înlocuiește cu următorul text:
„9027 80 05

– – Exponometre

(103) rândurile privind codurile 9027 90 10-9027 90 80 se înlocuiesc cu următorul text:
„9027 90 10

– – Microtoame
– – Părți și accesorii:

9027 90 50

– – – Pentru aparate de la subpozițiile 9027 20-9027 80

9027 90 80

– – – Pentru microtoame sau aparate de analiză a gazelor sau a
gazelor arse

(104) rândurile privind codurile NC 9028 30-9028 90 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„9028 30

– Contoare de electricitate:
– – Pentru curent alternativ:

9028 30 11

– – – Monofazat

1,8

p/st

9028 30 19

– – – Polifazat

1,8

p/st

9028 30 90

– – Altele

1,8

p/st

9028 90

– Părți și accesorii:

9028 90 10

– – De contoare electrice

1,6

—

9028 90 90

– – Altele

1,6

—”
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(105) rândurile privind codurile NC 9030 10 00-9030 33 99 se înlocuiesc cu următorul text:
Fără taxe va
male

—

– – Catodice

Fără taxe va
male

—

– – Altele, cu dispozitiv de înregistrare

Fără taxe va
male

—

„9030 10 00

– Instrumente și aparate pentru măsurarea sau detectarea
radiațiilor ionizante

9030 20

– Osciloscoape și oscilografe:

9030 20 10

9030 20 30

– – Altele:
9030 20 91

– – – Electronice

Fără taxe va
male

—

9030 20 99

– – – Altele

Fără taxe va
male

—

3,2

—

Fără taxe va
male

—

3,2

—

1,6

—

1,6 (127)

—

1,6

—”

Fără taxe va
male

—”

2,1

—”

– Alte instrumente și aparate pentru măsurarea și controlul
tensiunii, intensității, rezistenței sau puterii:
9030 31 00

– – Multimetre, fără dispozitiv de înregistrare

9030 32 00

– – Multimetre, cu dispozitiv de înregistrare

9030 33

– – Altele, fără dispozitiv de înregistrare:

9030 33 10

– – – Electronice
– – – Altele:

9030 33 91

––––

Voltmetre

9030 33 99

––––

Altele

(127)

Instrumente de măsurare a rezistenței: 2,1 %”

(106) rândul privind codul NC 9030 89 90 se înlocuiește cu următorul text:
„9030 89 90

– – – Altele

(107) rândul privind codul NC 9030 90 85 se înlocuiește cu următorul text:
„9030 90 85

– – Altele

(108) rândul privind codul NC 9031 10 00 se înlocuiește cu următorul text:
„9031 10 00

– Mașini de echilibrat piese mecanice
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(109) rândurile privind codurile NC 9031 49-9031 49 90 se înlocuiesc cu următorul text:
„9031 49

– – Altele:

9031 49 10

– – – Proiectoare de profile

Fără taxe va
male

p/st

9031 49 90

– – – Altele

Fără taxe va
male

—”

(110) rândurile privind codurile NC 9031 80-9031 90 85 se înlocuiesc cu următorul text:
„9031 80

– Alte instrumente, aparate și mașini:
– – Electronice:
– – – Pentru măsurarea sau controlul mărimilor geometrice:

9031 80 32

––––

Pentru inspectarea discurilor sau dispozitivelor cu se
miconductori sau pentru inspectarea măștilor fotogra
fice sau reticulelor utilizate la fabricarea dispozitivelor
cu semiconductori

Fără taxe va
male

—

9031 80 34

––––

Altele

Fără taxe va
male

—

9031 80 38

– – – Altele

Fără taxe va
male

—

– – Altele:
9031 80 91

– – – Pentru măsurarea sau controlul mărimilor geometrice

Fără taxe va
male

—

9031 80 98

– – – Altele

Fără taxe va
male

—

9031 90

– Părți și accesorii:

9031 90 20

– – Pentru aparatele de la subpoziția 9031 41 00 sau pentru
instrumentele și aparatele optice pentru măsurarea nivelului
de contaminare cu particule de la suprafața discurilor (wa
fers) cu semiconductori de la subpoziția 9031 49 90

Fără taxe va
male

—

9031 90 30

– – Pentru aparatele de la subpoziția 9031 80 32

Fără taxe va
male

—

9031 90 85

– – Altele

Fără taxe va
male

—”

2,1

p/st”

Fără taxe va
male

—”

(111) rândul privind codul NC 9032 20 00 se înlocuiește cu următorul text:
„9032 20 00

– Manostate (presostate)

(112) rândul privind codul NC 9032 81 00 se înlocuiește cu următorul text:
„9032 81 00

– – Hidraulice sau pneumatice
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(113) rândul privind codul NC 9033 00 00 se înlocuiește cu următorul text:
„9033 00 00

(130)

Părți și accesorii, nedenumite și necuprinse în altă parte în
acest capitol, pentru mașini, aparate, instrumente sau arti
cole de la capitolul 90

3,7 (130)

—

Module pentru iluminatul de fundal cu diode emițătoare de lumină (LED), care sunt surse de iluminat formate
dintr-unul sau mai multe LED-uri, unul sau mai mulți conectori și alte componente pasive și care sunt montate pe
un circuit imprimat sau pe un alt substrat similar, chiar combinate cu diode de protecție sau componente optice,
și care sunt utilizate pentru iluminatul de fundal al dispozitivelor de afișare cu cristale lichide (LCD-uri): Fără taxe
vamale”

(114) rândul privind codul NC 9503 00 95 se înlocuiește cu următorul text:
„9503 00 95
(133)

– – – Din material plastic

4,7 (133)

—

Dispozitive electronice educative interactive portabile concepute în principal pentru copii: Fără taxe vamale”
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1048 AL COMISIEI
din 28 iunie 2016
de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe
și legume
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),
având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și
legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),
întrucât:
(1)

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 din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul
respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (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 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt
stabilite în anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare 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, 28 iunie 2016.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(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 ( )

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

MA

143,9

ZZ

143,9

0709 93 10
0805 50 10

0808 10 80

0809 10 00

0809 29 00
0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

1

TR

139,3

ZZ

139,3

AR

165,0

CL

182,0

MA

174,9

UY

208,0

ZA

166,6

ZZ

179,3

AR

128,2

BR

91,1

CL

133,7

CN

75,7

NZ

145,9

US

161,9

ZA

112,3

ZZ

121,3

TR

224,3

ZA

254,4

ZZ

239,4

TR

356,0

ZZ

356,0

TR

164,4

ZZ

164,4

TR

148,6

ZZ

148,6

(1) Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exte
rior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ”
desemnează „alte origini”.
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DECIZII
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1049 A COMISIEI
din 27 iunie 2016
de stabilire a contribuției financiare din partea Uniunii pentru cheltuielile suportate de Cipru în
2013 pentru finanțarea măsurilor de urgență pentru combaterea bolii de Newcastle
[notificată cu numărul C(2016) 3857]
(Numai textul în limba greacă este autentic)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de
stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor,
precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE,
2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE)
nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a
Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a
Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (1), în special articolul 36 alineatul (4),
având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie
2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom)
nr. 1605/2002 al Consiliului (2), în special articolele 84 alineatul (2), 121 alineatul (1) și 133 alineatul (2),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei (3) stabilește normele privind plata unei contribuții financiare din
partea Uniunii pentru măsurile de urgență luate în vederea eradicării anumitor boli animale, inclusiv boala de
Newcastle. Articolul 7 din regulamentul menționat stabilește documentele care trebuie furnizate de către statul
membru care solicită o contribuție financiară din partea Uniunii și termenele pentru transmiterea acestor
documente.

(2)

Decizia de punere în aplicare 2013/724/UE a Comisiei (4) prevede o contribuție financiară din partea Uniunii care
urmează a fi acordată Ciprului pentru costurile suportate de acest stat membru în vederea adoptării măsurilor de
combatere a bolii de Newcastle în 2013, în conformitate cu Decizia 2009/470/CE a Consiliului (5). În consecință,
o primă tranșă în valoare de 250 000,00 EUR pentru costurile suportate în 2013 a fost plătită acestui stat
membru ca parte a contribuției financiare a Uniunii. În plus, Decizia de punere în aplicare 2013/724/UE prevede
că valoarea contribuției financiare a Uniunii se stabilește printr-o decizie ulterioară care urmează să fie adoptată
în conformitate cu procedura menționată în decizia respectivă.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 652/2014 prevede efectuarea de plăți către statele membre în circumstanțele respective. În
această privință, regulamentul prevede adoptarea unor acte de punere în aplicare care stabilesc contribuția
financiară. În plus, regulamentul în cauză a abrogat Decizia 2009/470/CE, iar trimiterile la decizia respectivă se
interpretează ca trimiteri la Regulamentul (UE) nr. 652/2014.

(4)

Prin Decizia de punere în aplicare 2013/724/UE, au fost îndeplinite cerințele prevăzute în Regulamentul (UE,
Euratom) nr. 966/2012, în speță cele de la articolul 84.

(5)

La 13 februarie 2014, Cipru a prezentat Comisiei o cerere oficială de rambursare însoțită de un raport financiar,
de documente justificative și de un raport epidemiologic pentru fiecare exploatație în care au fost sacrificate și
distruse animale. Cererea de rambursare se referă la suma de 355 361,23 EUR.

(1) JO L 189, 27.6.2014, p. 1.
(2) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(3) Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor
de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului (JO L 55, 1.3.2005, p. 12).
(4) Decizia de punere în aplicare 2013/724/UE a Comisiei din 5 decembrie 2013 privind o contribuție financiară a Uniunii la măsurile de
urgență pentru combaterea bolii de Newcastle în Cipru în 2013 (JO L 328, 7.12.2013, p. 121).
(5) Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (JO L 155, 18.6.2009, p. 30).
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(6)

În urma rezultatului auditului ex ante la fața locului gestionat de către serviciul de audit competent, cheltuieli
totalizând 81 156,54 EUR au fost considerate neeligibile pentru o contribuție financiară din partea Uniunii. Prin
urmare, contribuția financiară din partea Uniunii ar trebui să fie stabilită la 274 204,69 EUR. Pe lângă prima
tranșă deja plătită, ar trebui acordată o tranșă suplimentară finală de 24 204,69 EUR.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale,
produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
(1) Contribuția financiară a Uniunii la cheltuielile suportate de Cipru în 2013 pentru finanțarea măsurilor de urgență
pentru combaterea bolii de Newcastle este stabilită la 274 204,69 EUR.
(2)

Soldul contribuției financiare a Uniunii care urmează să fie plătit Ciprului este stabilit la 24 204,69 EUR.
Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Cipru.

Adoptată la Bruxelles, 27 iunie 2016.
Pentru Comisie
Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei
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