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I
(Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné)

NARIADENIA
NARIADENIE RADY (ES) č. 407/2007
zo 16. apríla 2007,
ktorým sa ukladajú konečné antidumpingové opatrenia a uvoľňuje výber dočasného cla uloženého
na dovoz určitých mrazených jahôd s pôvodom v Čínskej ľudovej republike
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

(3)

Niektoré zainteresované strany predložili pripomienky
v písomnej podobe. Stranám, ktoré o to požiadali, bola
poskytnutá možnosť ústneho vypočutia. Komisia vyhľadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za
potrebné. Ústne a písomné pripomienky, ktoré strany
predložili, sa preskúmali a v opodstatnených prípadoch
sa dočasné závery na ich základe zodpovedajúcim
spôsobom upravili.

(4)

Všetky zainteresované strany boli informované
o základných skutočnostiach a záveroch, na základe
ktorých sa uvažovalo o uložení konečných opatrení
a uvoľnení súm zabezpečených dočasným antidumpingovým clom zavedeným na základe nariadenia (ES) č.
1551/2006 (zverejnené závery). Zainteresovaným
stranám bola takisto poskytnutá lehota, počas ktorej
mohli po poskytnutí týchto informácií predložiť svoje
pripomienky. Ústne a písomné pripomienky, ktoré strany
predložili, sa posúdili a v opodstatnených prípadoch sa
zistenia zodpovedajúcim spôsobom upravili.

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra
1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré
nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné
nariadenie“), a najmä na jeho článok 9 a článok 10 ods. 2,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade
s poradným výborom,

keďže:

A. POSTUP

1. Dočasné opatrenia
(1)

Nariadením (ES) č. 1551/2006 (2) (ďalej len „dočasné
nariadenie“) Komisia 18. októbra 2006 uložila dočasné
antidumpingové clo na dovoz určitých mrazených jahôd
s pôvodom v Čínskej ľudovej republike („ČĽR“).

3. Strany, ktorých sa týka konanie
(5)

Komisia pokračovala v získavaní všetkých informácií,
ktoré považovala za nevyhnutné na účely stanovenia
konečných záverov. Okrem overovaní na mieste, ktoré
sa uskutočnili v priestoroch spoločností uvedených
v odôvodnení 8 dočasného nariadenia, je potrebné
poznamenať, že po uložení dočasných opatrení sa vykonali dodatočné kontroly na mieste v priestoroch týchto
používateľov a dovozcov Spoločenstva:

2. Následný postup
(2)

Po uložení dočasného antidumpingového cla na dovoz
určitých mrazených jahôd z ČĽR boli všetkým stranám
oznámené skutočnosti a závery, na ktorých sa dočasné
nariadenie zakladalo. Všetkým stranám bola poskytnutá
lehota, v ktorej mohli vzniesť svoje námietky vo vzťahu
k poskytnutým informáciám.

(1) Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340,
23.12.2005, s. 17).
(2) Ú. v. EÚ L 287, 18.10.2006, s. 3.

Dovozcovia/obchodníci

— BS Foods BV, Gennep, Holandsko

— Skogsmat AB, Karlstad, Švédsko.
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existujú výrazné rozdiely. Z rovnakého dôvodu sa tvrdilo,
že mrazené jahody s pôvodom v Čínskej ľudovej republike nebolo možné porovnávať s jahodami, ktoré boli
vyrobené v rámci výrobného odvetvia Spoločenstva.

Používatelia/spracovatelia

— Agrana Frucht GmbH & Co KG, Gleisdorf, Rakúsko
— Agrana, S.A. Neuilly-sur-Seine, Francúzsko
(11)

V odôvodnení 15 dočasného nariadenia sa uvádza, že na
základe prešetrovania sa ukázalo, že napriek rozdielom
v druhoch, kvalite, veľkosti a ďalšom spracovaní rozličné
druhy príslušného výrobku, ako aj mrazené jahody vyrobené v rámci výrobného odvetvia Spoločenstva
a predávané na trhu Spoločenstva majú rovnaké fyzikálne
a biologické vlastnosti a v zásade sa používajú na
rovnaké účely. Z tohto dôvodu sa považujú za jediný
výrobok. Keďže zainteresované strany neposkytli nijaký
ďalší dôkaz na podporu svojho tvrdenia a neobjavili sa
nijaké nové skutočnosti, toto tvrdenie sa zamieta.

(12)

Keďže neboli predložené akékoľvek ďalšie pripomienky
týkajúce sa definície výrobku a podobného výrobku,
obsah a dočasné závery v odôvodneniach 12 až 16
dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

— Dairy Fruits A/S, Odense, Dánsko
— Groupe Danone, Paris, Francúzsko
— Materne S.A.S., Limonest, Francúzsko
— Rudolf Wild GmbH & Co. KG, Eppelheim, Nemecko
— Schwartauer Werke GmbH & Co KGaA, Bad
Schwartau, Nemecko
— Yoplait France S.A.S., Boulogne, Francúzsko.
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4. Obdobie prešetrovania (OP)
(6)

(7)

(8)

Pripomína sa, že obdobie prešetrovania dumpingu
a ujmy (ďalej len „OP“) trvalo od 1. januára 2005 do
31. decembra 2005. Preskúmanie trendov relevantných
z hľadiska analýzy ujmy sa vzťahovalo na obdobie od
1. januára 2002 do konca OP (ďalej len „posudzované
obdobie“).

Jedna zainteresovaná strana spochybnila vhodnosť stanoveného obdobia prešetrovania, pričom tvrdila, že rok
2005 nebol reprezentatívny, keďže dovozné ceny boli
v tomto roku nezvyčajne nízke. Výber OP sa však uskutočnil v súlade s článkom 6 ods. 1 základného nariadenia, v ktorom sa stanovuje, že OP by zvyčajne nemalo
byť kratšie ako šesť mesiacov bezprostredne pred začatím
konania. Takže všetky údajné osobitosti týkajúce sa roku
2005 sa nezohľadnili pri stanovení OP, ale sa skúmali
v rámci analýzy príčinných súvislostí.

(10)

1. Trhovohospodársky prístup
(13)

(14)

Traja vyvážajúci výrobcovia, ktorým nebol udelený individuálny prístup (ďalej „IP“), tvrdili, že toto rozhodnutie
by sa malo znovu preskúmať. Je potrebné pripomenúť, že
uvedené tri spoločnosti nespĺňali kritériá písmen b) a e)
uvedené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia. Podľa
kritéria písmena b) sa vyžaduje, aby sa voľne určovali
vývozné ceny a množstvo, ako aj podmienky predaja.
Podľa kritéria písmena e) sa vyžaduje, aby miera zasahovania štátu nebola taká, že by umožňovala obchádzanie
opatrení v prípade, ak sa pre jednotlivých vývozcov
stanovia individuálne colné sadzby.

(15)

Nijaký z argumentov, ktoré poskytli tieto tri spoločnosti,
nebol taký opodstatnený, že by bolo potrebné zmeniť
rozhodnutie prijaté v dočasnej etape. Takisto sa zistilo,
že uvedené spoločnosti boli vystavené zásahom štátu,
ktorý ich obmedzoval pri voľnom určovaní vývozného
množstva [kritérium písmena b)].

(16)

Zásahy štátu okrem toho takisto dosahovali taký stupeň,
pri ktorom je obchádzanie opatrení pravdepodobné, ak
sa pre jednotlivých vývozcov stanovia individuálne colné
sadzby [kritérium písmena e)].

Je potrebné pripomenúť, že v odôvodnení 13 dočasného
nariadenia sa príslušný výrobok definuje ako jahody
nevarené alebo varené v pare alebo vo vode, mrazené,
tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá,
s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, v súčasnosti
zaradené pod kódy KN 0811 10 11, 0811 10 19
a 0811 10 90.

Niektoré zainteresované strany tvrdili, že pokiaľ ide
o použitie a kvalitu rôznych druhov mrazených jahôd,

Nebola oznámená nijaká pripomienka, na základe ktorej
by bolo vhodné upraviť závery týkajúce sa trhovohospodárskeho prístupu. Preto sa zistenia uvedené
v odôvodneniach 17 až 26 dočasného nariadenia
potvrdzujú.

2. Individuálny prístup

Na základe týchto skutočností sa obdobie prešetrovania
(OP) podrobne uvedené v odôvodnení 11 dočasného
nariadenia týmto potvrdzuje.

5. Príslušný výrobok a podobný výrobok
(9)

B. DUMPING
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Keďže nijaké iné pripomienky k záverom týkajúcim sa IP
neboli predložené, zistenia uvedené v odôvodneniach 27
a 28 dočasného nariadenia sa potvrdzujú.

2. Vymedzenie pojmu výrobné odvetvie Spoločenstva
(24)

3. Normálna hodnota
(18)

(19)

Po zverejnení dočasných opatrení nebola oznámená
nijaká pripomienka, na základe ktorej by bolo vhodné
upraviť rozhodnutie použiť Turecko ako analogickú
krajinu. Rozhodnutie sa preto potvrdzuje. Je potrebné
pripomenúť, že na účel stanovenia normálnej hodnoty
sa ceny jahôd na domácom trhu v Turecku prispôsobili,
aby sa zohľadnila ich lepšia kvalita v porovnaní
s čínskymi jahodami (pozri odôvodnenia 39 a 44 dočasného nariadenia).

(20)

Vzhľadom na to, že neboli predložené nijaké pripomienky, týmto sa potvrdzuje vymedzenie pojmu výrobné
odvetvie Spoločenstva uvedené v odôvodneniach 52 a 53
dočasného nariadenia.

3. Výber vzorky na účely hodnotenia ujmy
(25)

So zreteľom na veľký počet výrobcov mrazených jahôd
v Spoločenstve je potrebné pripomenúť, že na stanovenie
ujmy bola vybratá vzorka ôsmich výrobcov. Jedna zainteresovaná strana tvrdila, že vzorka výrobcov
v Spoločenstve nie je reprezentatívna, pretože všetci
vybraní výrobcovia zo Spoločenstva majú sídlo
v Poľsku. Uviedla, že vzorka, ktorá sa zakladá na
najväčšom objeme výroby, by mala takisto zohľadniť
geografickú lokalitu výrobcov, tak aby bola reprezentatívna.

(26)

Je potrebné pripomenúť, že v odôvodnení 54 dočasného
nariadenia sa uvádza, že výber vzorky sa uskutočňuje
v súlade s článkom 17 ods. 1 základného nariadenia,
v ktorom sa uvádza, že vzorku možno vybrať na základe
najväčšieho reprezentatívneho objemu výroby, ktorú
možno vo vymedzenom čase primerane preskúmať.

(27)

Takže vo výbere vzorky založenom na tejto metóde by
v prvom rade mala zohľadniť reprezentatívnosť v zmysle
objemu výroby. Nepožaduje sa, aby vzorka zodpovedala
aj určitej geografickej reprezentatívnosti; mohlo by to byť
pomocné kritérium, ale jednoznačne by ním nemuselo
byť.

(28)

Okrem toho, keďže výroba mrazených jahôd sa vo veľkej
miere sústreďuje v Poľsku, a to nielen pokiaľ ide o jej
objem, ale aj z hľadiska počtu výrobcov, zohľadnenie
geografickej lokality by v tomto prípade nezabránilo
výberu vzorky, ktorá by pozostávala výlučne
z poľských výrobcov. Tento argument sa teda neberie
do úvahy.

(29)

Vzhľadom na to, že neboli predložené nijaké pripomienky, týmto sa potvrdzuje výber vzorky na účel stanovenia ujmy, ako sa uvádza v odôvodneniach 54 a 55
dočasného nariadenia.

Vzhľadom na to, že neboli predložené nijaké ďalšie
pripomienky k záverom týkajúcim normálnej hodnoty,
zistenia uvedené v odôvodneniach 29 až 42 dočasného
nariadenia sa potvrdzujú.

4. Vývozná cena

L 100/3

Vzhľadom na to, že neboli predložené nijaké pripomienky k vývoznej cene, závery uvedené v odôvodnení
43 dočasného nariadenia sa potvrdzujú.

5. Porovnanie
(21)

Odkazuje sa na odôvodnenie 44 dočasného nariadenia.
Vzhľadom na to, že neboli predložené nijaké pripomienky, na základe ktorých by bolo vhodné upraviť
závery uvedené v tomto odôvodnení, dočasné závery sa
týmto potvrdzujú.

6. Dumpingové rozpätie
(22)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je konečne stanovené
dumpingové rozpätie vyjadrené ako percento ceny CIF na
hranici Spoločenstva, clo nezaplatené, takéto:

Yantai Yongchang Foodstuff 0 %

Dandong Junao Foodstuff 31,1 %

Všetky ostatné spoločnosti 66,9 %.

C. UJMA

1. Výroba v Spoločenstve
(23)

Vzhľadom na to, že neboli predložené nijaké pripomienky, týmto sa potvrdzujú dočasné závery týkajúce
sa celkovej výroby v Spoločenstve uvedené
v odôvodnení 51 dočasného nariadenia.

4. Spotreba v Spoločenstve
(30)

Vzhľadom na to, že neboli predložené nijaké pripomienky, týmto sa potvrdzuje výpočet spotreby
v Spoločenstve, ako sa uvádza v odôvodneniach 56 až
59 dočasného nariadenia.

L 100/4

SK

Úradný vestník Európskej únie

5. Dovoz z príslušných krajín do Spoločenstva

ani ich výklad, tak ako boli uvedené v odôvodneniach
86 až 88 dočasného nariadenia. Závery uvedené v týchto
odôvodneniach dočasného nariadenia sa preto týmto
potvrdzujú.

5.1. Objem a podiel príslušného dovozu na trhu
(31)

17.4.2007

Vzhľadom na to, že neboli predložené nijaké pripomienky, týmto sa potvrdzuje výpočet objemu a podielu
príslušného dovozu na trhu, ako sa uvádza
v odôvodneniach 60 a 61 dočasného nariadenia.

7. Záver o ujme
(36)

5.2. Ceny dovozu a podhodnotenie
(32)

Jedna strana tvrdila, že na účel analýzy podhodnotenia by
bolo potrebné urobiť úpravu, pri ktorej by sa zohľadnili
kvalitatívne rozdiely medzi mrazenými jahodami vyrobenými výrobným odvetvím Spoločenstva a rovnakým
výrobkom od vyvážajúcich výrobcov. Vyskytla sa však
poznámka, že pri výpočte podhodnotenia a predaja
pod cenu sa v dočasnej etape vzali do úvahy iba určité
obchodné transakcie vyvážajúcich výrobcov. Predaj menej
kvalitného tovaru na vývoz sa nebral do úvahy, pretože
takéto výrobky nízkej kvality sa v rámci výrobného odvetvia Spoločenstva nevyrábali ani nepredávali. V týchto
súvislostiach požadovaná úprava nie je odôvodnená.
Vzhľadom na to, že neboli predložené nijaké ďalšie
pripomienky, týmto sa potvrdzuje výpočet cien príslušného dovozu a závery o cenovom podhodnotení uvedené
v odôvodneniach 62 až 64 dočasného nariadenia.

Na základe uvedených skutočností sa potvrdzuje, že
výrobné odvetvie Spoločenstva utrpelo v zmysle článku
3 základného nariadenia značnú ujmu.

D. PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI

1. Pripomienky zainteresovaných strán
(37)

Po uložení dočasných opatrení viaceré zainteresované
strany tvrdili, že značnú ujmu, ktorú utrpelo výrobné
odvetvie Spoločenstva, spôsobili iné faktory. Viaceré
z týchto tvrdení sa už náležite riešili v dočasnom nariadení. Ak je to potrebné, ďalšie nové argumenty sa
uvádzajú ďalej.

2. Vplyv dovozu z tretích krajín
(38)

Objavili sa tvrdenia, že dovoz z Maroka ako príčina ujmy
sa dostatočne nezohľadnil. Jedna strana spochybnila
výklad údajov uvedených v odôvodnení 99 dočasného
nariadenia, pričom uviedla, že ceny, za ktoré Maroko
predávalo počas OP, boli nižšie ako cena výrobných
nákladov výrobného odvetvia Spoločenstva. Uviedla, že
táto skutočnosť takisto spôsobila ujmu.

(39)

Je potrebné pripomenúť, že z tabuľky uvedenej
v odôvodnení 99 dočasného nariadenia vyplýva, že
marocké ceny boli stále oveľa vyššie ako ceny výrobného
odvetvia Spoločenstva. Aj na marockých výrobcov mal
dosah lacný dovoz z Číny a museli naň reagovať
znížením cien za predaj do Spoločenstva. Potvrdzuje to
klesajúci objem dovozu mrazených jahôd s pôvodom
v Maroku. Tento argument bolo preto potrebné
zamietnuť.

6. Situácia výrobného odvetvia Spoločenstva
(33)

(34)

Niektoré zainteresované strany tvrdili, že v roku 2006 sa
ceny v rámci výrobného odvetvia Spoločenstva zvýšili
približne na 1 000 EUR za tonu a že túto skutočnosť
by bolo potrebné vziať do úvahy pri analýze ujmy. Je
však potrebné pripomenúť, že OP sa vzťahovalo na
obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005
a že obdobie, za ktoré sa majú skúmať trendy relevantné
z hľadiska posúdenia ujmy, sa začína 1. januára 2002
a končí sa skončením OP. Za týchto okolností sa
v súlade s poslednou vetou článku 6 ods. 1 základného
nariadenia pri analýze ujmy nebralo do úvahy kolísanie
cien po skončení OP. Význam zvýšenia cien v roku 2006
sa však uvádza ďalej, v časti D. Príčinné súvislosti
(odôvodnenia 51 až 54).

Žiadna zainteresovaná strana nespochybnila údaje týkajúce sa situácie výrobného odvetvia Spoločenstva ani ich
výklad, tak ako boli uvedené v odôvodneniach 66 až 85
dočasného nariadenia. Závery uvedené v týchto odôvodneniach dočasného nariadenia sa preto týmto potvrdzujú.

6.1. Údaje o celkovej výrobe v Spoločenstve
(35)

Žiadna zainteresovaná strana nespochybnila ani údaje
týkajúce sa situácie výrobného odvetvia Spoločenstva,

3. Vplyv menových výkyvov
(40)

Kurz zlotého voči euru sa počas OP oslabil. Niektoré
zainteresované strany tvrdili, že pokles cien, ktorý
spôsobil ujmu výrobnému odvetviu Spoločenstva, by sa
javil ako menej závažný, keby sa pri výpočtoch a analýze
použil zlotý namiesto eura. V období rokov 2004
a 2005 zlotý skutočne kolísal v rozpätí 10 %. Keď sa
však v období týchto dvoch rokov hodnotili trendy
cien Spoločenstva, zníženie cien v eurách dosahovalo
35 %.
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dôsledky na toto výrobné odvetvie, ktoré si vyžaduje
početné pracovné sily.

Ak sa vezme do úvahy rozdiel medzi menovými výkyvmi
v rozpätí 10 % a zníženie cien, ktoré dosiahlo 35 %,
oslabenie zlotého voči euru nemožno považovať za
najvýznamnejšiu príčinu poklesu cien výrobného odvetvia Spoločenstva. Tento argument bolo preto potrebné
zamietnuť.
(45)

Tento vývoj mohol pestovateľom spôsobiť zvýšenie
nákladov na prácu. Tento možný nárast však priamo
súvisí s nákladmi pestovateľov a nie s nákladmi výrobného odvetvia Spoločenstva (mraziarenstvo). Z tohto
dôvodu je medzi zvýšenými nákladmi farmárov
a nákladmi výrobného odvetvia Spoločenstva iba
čiastočná súvislosť. Podľa správy Komisie a dokumentu
útvarov uvedeného v odôvodnení 42 by sa navyše zdalo,
že napriek nárastu nákladov výroby sa po vstupe Poľska
do Európskej únie predajné ceny čerstvých jahôd znížili
a nie zvýšili. Ak sa vezme do úvahy, že sa predajné ceny
znížili, zvýšenie nákladov, ktoré zaznamenali pestovatelia
čerstvých jahôd, nemohlo postihnúť výrobné odvetvie
Spoločenstva. Tento argument je preto potrebné
zamietnuť.

(46)

Jedna strana tvrdila, že investície a reštrukturalizácia,
ktorú zaviedlo výrobné odvetvie Spoločenstva na
zvýšenie efektívnosti, mali negatívny vplyv na jej zisk
a peňažný tok. Nijaké náklady, ktoré vznikli výrobnému
odvetviu Spoločenstva, pokiaľ ide o investície, nič
nemenia na skutočnosti, že počas OP ceny výrazne
poklesli na poškodzujúcu úroveň a že to boli nízke
ceny, ktoré mali najväčší vplyv na ziskovosť výrobného
odvetvia Spoločenstva. Uskutočnené investície naozaj
prispeli k zvýšeniu efektívnosti vo výrobnom odvetví
Spoločenstva, ako sa uvádza v odôvodnení 81 dočasného
nariadenia. Tento argument je preto potrebné zamietnuť.

(47)

Ďalej sa tvrdilo, že ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie
Spoločenstva, si Spoločenstvo spôsobilo samo, pretože
kvalita výrobkov bola nižšia ako kvalita výrobkov
s pôvodom v Španielsku a Kalifornii. K tomu je potrebné
poznamenať, že Španielsko a Kalifornia vyrábajú
prevažne na trh s čerstvými výrobkami a že sa nevyskytli
nijaké náznaky toho, že výrobné odvetvie Spoločenstva
stratilo podiel na trhu v dôsledku porovnania s týmito
výrobcami. Dovoz mrazených jahôd z USA tvoril počas
OP menej ako 200 ton a nemohol mať nijaký významný
dosah na ziskovosť výrobného odvetvia Spoločenstva.
Tento argument je preto potrebné zamietnuť.

(48)

V každom prípade, pokiaľ ide o údajné štrukturálne
nedostatky vo výrobnom odvetví Spoločenstva, neexistuje
dôkaz o tom, že sa takéto nedostatky vyskytujú v tomto
výrobnom odvetví. Tieto tvrdenia je preto potrebné
zamietnuť.
Závery,
ku
ktorým
sa
dospelo
v odôvodneniach 106 až 110 dočasného nariadenia, sa
týmto potvrdzujú.

4. Vplyv údajných štrukturálnych nedostatkov alebo
špekulatívnych obchodných rozhodnutí výrobného odvetvia Spoločenstva
(42)

(43)

(44)

Niektoré zainteresované strany ďalej rozvíjali argument,
na ktorý sa už reagovalo v dočasnom nariadení
v odôvodneniach 106 až 110, že ujmu si výrobné odvetvie Spoločenstva spôsobilo samo zlými obchodnými
rozhodnutiami a štrukturálnymi problémami, ktoré sa
v ňom vyskytovali. Na tento účel a na podporu týchto
tvrdení uvádzali správu Komisie pre Radu a Európsky
parlament o situácii v sektore drobného ovocia
a čerešní určených na spracovanie a priložený pracovný
dokument útvarov s rovnakou témou (1), ako aj uznesenie Európskeho parlamentu o situácii so zreteľom na
drobné ovocie a čerešne určené na spracovanie, prijaté
12. októbra 2006 (2).

Je potrebné poznamenať, že Komisia vzala túto správu na
vedomie vo svojich dočasných záveroch, ako o tom
svedčí odkaz v odôvodnení 138 dočasného nariadenia.
Aj keď správa a uznesenie obsahujú dôležité informácie
o situácii v sektore drobného ovocia v Spoločenstve, je
potrebné poznamenať, že obidve sa zameriavajú na
problémy pestovateľov čerstvých jahôd a nie na výrobné
odvetvie Spoločenstva (mraziarenstvo). V každom
prípade ani správa, ani uznesenie neobsahujú záver, že
problémy, ktoré má výrobné odvetvie Spoločenstva,
vznikli v dôsledku štrukturálnych nedostatkov v samom
výrobnom odvetví Spoločenstva.

Okrem toho boli predložené tvrdenia, že vstup Poľska do
EÚ mal za následok premiestnenie pracovnej sily
z Poľska do krajín s vyššími zárobkami, čím výrobnému
odvetviu vznikli ďalšie problémy na domácom trhu vo
forme vyšších nákladov práce. Takisto sa uvádzalo, že
v dôsledku nových obmedzení na hraniciach sa výrobné
odvetvie Spoločenstva už nemohlo spoliehať na lacné
pracovné sily zo susedných štátov, ktoré nie sú členmi
EÚ. Uvádzalo sa, že tento vývoj mal závažné negatívne

(1) Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o situácii v sektore
drobného ovocia, čerešní a višní určených na spracovanie z 28. júna
2006 [KOM(2006) 345] a priložený pracovný dokument útvarov
Komisie s názvom Situácia v sektore drobného ovocia, čerešní
a višní určených na spracovanie v EÚ [SEK(2006) 838].
(2) Text prijatý na zasadnutí, ktoré sa konalo 12. októbra 2006, časť 2,
dočasné vydanie P-6 TA PROV(2006) 10 – 12, PE 378/421, s. 69.
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že ceny príslušného výrobku sa vyvíjajú cyklicky, pričom
ich výrazne ovplyvňuje počasie a hojnosť úrody.

5. Ujma, ktorú si výrobné odvetvie Spoločenstva
spôsobilo samo v dôsledku cenovej úrovne,
ktorú stanovilo
(49)

(50)

V súvislosti s údajnými špekulatívnymi obchodnými
rozhodnutiami výrobného odvetvia Spoločenstva uvedenými v odôvodneniach 108 a 110 dočasného nariadenia
jeden používateľ tvrdil, že ceny na trhu Spoločenstva sa
neurčovali na základe dovozu z Číny, ale prevažne ich
určovalo výrobné odvetvie Spoločenstva, ktoré malo
najväčší podiel na trhu. Táto strana preto tvrdila, že
trend znižovania cien určilo samotné výrobné odvetvie
Spoločenstva a nie dumpingový dovoz z Číny.

Je jasné, že počas OP si výrobné odvetvie Spoločenstva
udržalo podiel na trhu vo výške 59 %, čím si udržalo
významný vplyv, pokiaľ ide o trhové ceny. Napriek
tomu, že podiel výrobného odvetvia Spoločenstva na
trhu bol vysoký, však nemožno poprieť, že dovoz za
nízke ceny z ČĽR, ktorým sa podhodnotili ceny výrobného odvetvia Spoločenstva o 6 %, mal negatívny vplyv
na trhové ceny. Tento dovoz za dumpingové ceny
spôsobil celkový tlak na zníženie cien v Spoločenstve
a pomohol značne zvýšiť jeho podiel na trhu zo 4 %
v roku 2002 na 20 % v OP. Tento argument je preto
potrebné zamietnuť.

6. Cyklický charakter mrazených jahôd a vplyv
veľkosti úrody
(51)

(52)

Mrazené jahody sú citlivým poľnohospodárskym
výrobkom a prešetrovaním sa ukázalo, že pre cenu
mrazených jahôd má dostupnosť čerstvých jahôd veľký
význam. Viaceré zainteresované strany tvrdili, že hlavnou
príčinou ujmy počas OP bola mimoriadne slabá úroda
v roku 2003. Niektoré zainteresované strany takisto
uvádzali, že cena jahôd sa vyvíja v typických štvorročných cykloch, pričom zvýšené ceny vedú k nadprodukcii
a neskôr nastáva prudký cenový pokles. Tvrdilo sa, že
rok 2005 bol v tomto cykle rokom poklesu a že
osobitne nízke ceny v tomto roku boli výsledkom
tohto ich prirodzeného kolísania. Zmeny v cenách sa
zaznamenali aj v období pred rokom 2002 a v prospech
tohto argumentu svedčil aj nárast cien vo výške ± 20 %
v roku 2006, t. j. v roku nasledujúcom po skončení OP.

Na základe ďalšej analýzy cien mrazených jahôd mimo
príslušného obdobia sa ukázalo, že kolísanie cien sa
vyskytovalo aj počas pomerne dlhého obdobia pred
rokom 2002. Napríklad počas kampane v roku 2001
boli v dôsledku hojnej úrody veľmi nízke ceny. Tieto
nízke ceny spôsobili v nasledujúcich rokoch zníženie
produkcie čerstvých jahôd, čo cenám umožnilo opätovne
sa stabilizovať. Na základe analýzy trendov sa potvrdzuje,
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(53)

Je však potrebné pripomenúť, že objem dovozu z Číny sa
zvýšil o 380 %, pričom jeho ceny sa počas posudzovaného obdobia znížili o 38 %, a že táto skutočnosť mala
významný dosah na finančnú situáciu výrobného odvetvia Spoločenstva, ktoré zaznamenalo neudržateľné
straty.

(54)

I keď toto prirodzené kolísanie cien mrazených jahôd
a vplyv veľkosti úrody mali nepochybne významný
vplyv na ceny výrobného odvetvia Spoločenstva, ako
také ich nemožno považovať za jedinú alebo najvýznamnejšiu príčinu ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie
Spoločenstva.

7. Záver o príčinnej súvislosti
(55)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 97 a 98 dočasného
nariadenia, prešetrovaním sa zistilo, že existuje príčinná
súvislosť medzi dumpingovým dovozom z ČĽR a ujmou,
ktorú zaznamenalo výrobné odvetvie Spoločenstva.

(56)

Prešetrovaním sa takisto zistilo, že medzi cenami výrobného odvetvia Spoločenstva a kolísaním cien je súvislosť
vyplývajúca z cyklického charakteru a nerovnakej úrody
v jednotlivých rokoch. Tento záver dokladujú aj údaje
získané pred a počas príslušného obdobia, ako aj vývoj
po skončení OP.

(57)

Aj keď tieto cyklické zmeny mohli zhoršiť finančnú
situáciu výrobného odvetvia Spoločenstva, rozsah cenového poklesu výrobného odvetvia Spoločenstva
a negatívny trend uvedený v analýze výrobného odvetvia
Spoločenstva v odôvodneniach 66 až 85 dočasného
nariadenia nemožno pripisovať výlučne „prirodzenému
kolísaniu“. Z analýzy vplyvu cyklického charakteru
výrobku a veľkosti úrody preto nevyplýva, že tieto
faktory sú dostatočne významné na to, aby porušili
príčinnú súvislosť medzi dumpingovým dovozom
a ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

(58)

Na základe uvedeného, a keďže neboli predložené nijaké
ďalšie pripomienky, pokiaľ ide o príčinnú súvislosť, sa
týmto potvrdzuje záver uvedený v odôvodneniach 113
a 114 dočasného nariadenia.
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čerstvých jahôd, pretože ceny, ktoré by mohlo zaplatiť
pestovateľom, by boli také nízke, že títo pestovatelia by
riskovali ukončenie podnikania. Je potrebné pripomenúť,
že počet pestovateľov čerstvých jahôd na obchodné účely
v Poľsku sa v roku 2002 odhadoval na 96 700, z nich
asi 80 000 sa venovalo pestovaniu jahôd na ďalšie spracovanie. I keď je možné, že tento počet sa v dôsledku
konsolidácie sektora znížil, je jasné, že pestovanie jahôd
je pre mnohé poľnohospodárske podniky v Poľsku
významnou hospodárskou činnosťou a pre viaceré oblasti
v tejto krajine, ktoré inak charakterizuje vysoká nezamestnanosť, má kľúčový význam a že ak by sa opatrenia
nezaviedli, počet nezamestnaných by sa ešte zvýšil.
Uvádzalo sa tiež, že títo pestovatelia sa nemôžu preorientovať na iné, výnosnejšie plodiny, pretože pôda v týchto
oblastiach je vhodná najmä na pestovanie jahôd.

E. ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

1. Všeobecné aspekty
(59)

Analýzou sa zisťovalo, či vzhľadom na pripomienky
a dodatočné informácie, ktoré poskytli zainteresované
strany po prijatí dočasných opatrení, je predbežný
záver, podľa ktorého prijatie opatrení nie je v rozpore
so záujmom Spoločenstva, naďalej platný. V dočasnej
etape sa stanovenie záujmu Spoločenstva zakladalo na
vyhodnotení všetkých príslušných rozličných záujmov,
t. j. záujmov výrobného odvetvia Spoločenstva,
dovozcov, spracovateľov/spotrebiteľov a pestovateľov.

(60)

Komisia sa skontaktovala s veľkým počtom zainteresovaných strán, aby získala ich vyjadrenia. Okrem výrobného
odvetvia Spoločenstva boli vypočutí aj zástupcovia všetkých významných spotrebiteľských značiek na trhu, ako
aj združenia zastupujúce záujmy spotrebiteľov,
a vykonali sa ďalšie overovania na mieste.

2. Záujem výrobného odvetvia
a dodávateľského odvetvia

Spoločenstva

(61)

V úvodnej etape sa prešetrovaním zistilo, že výrobu
v Spoločenstve zabezpečuje mnoho výrobcov výrobného
odvetvia mraziarenstva, v ktorom je vo výrobe a predaji
príslušného výrobku zamestnaných asi 2 700 ľudí. Medzi
situáciou vo výrobnom odvetví mraziarenstva
a pestovateľmi, ktorí dodávajú jahody, existuje čiastočné
prepojenie, ak pestovatelia pestujú iba taký druh jahôd,
ktorý je určený na zmrazenie, a ak jediným trhom pre
tento výrobok je mraziarenstvo.

(62)

Je potrebné pripomenúť, že výrobcovia zo Spoločenstva
utrpeli v posudzovanom období podstatnú ujmu a v
dôsledku dumpingového dovozu uvádzali straty vo
výške 12,5 %. Tieto straty uvádzali aj napriek skutočnosti, že výrobné odvetvie Spoločenstva znížilo svoje
náklady znížením cien zaplatených pestovateľom za
čerstvé jahody. Cena, ktorú zaplatilo za čerstvé jahody,
bola nižšia ako výrobné náklady pestovateľov, a preto by
bola dlhodobo neudržateľná jednak pre pestovateľov,
jednak pre výrobné odvetvie Spoločenstva. Ak by sa
ceny mrazených jahôd znovu znížili pod poškodzujúcu
úroveň, dôsledky by boli dvojaké: výrobné odvetvie
Spoločenstva by utrpelo finančné straty, ale takisto by
riskovalo, že v dlhodobej perspektíve minie zásoby
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(63)

Ako sa uvádza v dočasnom nariadení (odôvodnenie 139),
ceny zaplatené pestovateľom boli od roku 2004 také
nízke, že nepokrývali ani výrobné náklady.

(64)

Ak sa okrem toho vezme do úvahy správa Komisie
uvedená v odôvodnení 42, poľskí pestovatelia jahôd
predstavujú segmentované výrobné odvetvie a nie je
pravdepodobné, že by sa uplatnili na iných trhoch, ako
sú miestne mraziarenské spoločnosti. Z toho vyplýva, že
zhoršenie finančnej situácie výrobného odvetvia mraziarenstva by malo na pestovateľov významný vplyv.
Skutočnosť, že po skončení OP sa trhové ceny znovu
zvýšili na úroveň, ktorá nespôsobovala ujmu, a že
dovoz z Číny sa znížil, môže vyvolávať pochybnosti
o tom, či boli opatrenia na nápravu situácie vo
výrobnom odvetví Spoločenstva potrebné, neexistujú
však nijaké údaje svedčiace o tom, že takéto zvýšenie
by malo trvalý alebo aspoň dlhodobý charakter.

(65)

Za týchto okolností je jasné, že pre výrobné odvetvie
Spoločenstva a pestovateľov by prijatie antidumpingových opatrení bolo prínosné a že tieto opatrenia by na
trh Spoločenstva mali stabilizujúci účinok. Ceny mrazených jahôd by sa v dôsledku dovozu jahôd s pôvodom
v ČĽR neznížili. Výrobcovia v Spoločenstve by tak mohli
svoje ceny zvýšiť a dosiahnuť tak primerané ziskové
rozpätie. Je veľmi pravdepodobné, že to pozitívne
ovplyvní dodávateľské odvetvie. Z toho dôvodu sa prijal
záver, že uloženie opatrení by bolo v záujme Spoločenstva a pestovateľov jahôd.
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3. Záujem neprepojených dovozcov
(66)

(67)

V nadväznosti na zistenia v úvodnej etape prešetrovania
Komisia navštívila dvoch ďalších dovozcov príslušného
výrobku. Títo dovozcovia príslušný výrobok dovážajú
z ČĽR, hoci každý z nich obchoduje aj s jahodami vypestovanými v EÚ, čo predstavuje asi 50 % – 60 % ich
nákupov. Je potrebné poznamenať, že obchodovanie
s mrazenými jahodami tvorí iba časť ich obchodných
činností a predstavuje 30 % – 50 % ich celkového obratu.
Ich dovoz z ČĽR tvorí asi 14 % celkového dovozu
príslušného výrobku. Z tohto dôvodu sa dovozcovia
považujú za reprezentatívnych. Obaja dovozcovia vyjadrili voči antidumpingovým opatreniam námietky. Prešetrovaním sa zistilo, že vzhľadom na to, že dopyt po
jahodách sa riadi preferenciami spotrebiteľov, čo prijatie
antidumpingových opatrení neovplyvní, dopyt po mrazených jahodách sa pravdepodobne nezmení. Z tohto
dôvodu nie je pravdepodobné, že by vysoké ceny mali
vplyv na dovozcov, pretože by mohli dovážať rovnaké
množstvo ako predtým a veľmi pravdepodobne by mohli
preniesť podstatnú časť ďalších nákladov na mrazené
jahody na spotrebiteľov. Dokazuje to skutočnosť, že
cenové rozdiely v minulosti neovplyvnili predajnú cenu
a ziskové rozpätie dovozcov, keďže boli pomerne
stabilné.

Predbežný záver uvedený v dočasnom nariadení, t. j. že
sa neočakáva závažný vplyv zvýšenia dovozných cien na
dovozcov, sa týmto potvrdzuje.

(70)

(71)

Zástupcovia spotrebiteľského výrobného odvetvia tvrdili,
že Komisia by nemala vyhodnotiť vplyv opatrení len
analýzou možného zvýšenia cien dovezených čínskych
jahôd. Opatrenia by mali širší vplyv na trh vrátane
mrazených jahôd z iných zdrojov.

(72)

Podrobnejším prešetrovaním sa naozaj ukázalo, že
opatrenia veľmi pravdepodobne vyvolajú všeobecný
nárast cien, ktorý pri čínskych jahodách nebude obmedzený na 34,2 % (výška dočasného cla). Takisto je pravdepodobné, že vyvolajú nárast cien vo výrobnom odvetví
Spoločenstva asi o 19 % až po vypočítanú výšku, ktorá
nespôsobuje nijakú ujmu. Takýto celkový nárast cien sa
naozaj zdá nevyhnutný, pretože na rozdiel od iných
sektorov a so zreteľom na obmedzenia v dôsledku
počasia a hojnosť úrody by pre výrobné odvetvie Spoločenstva iné stratégie, ako je napríklad rozširovanie trhu,
pokiaľ ide o objem, neprichádzali do úvahy. Keďže
výrobné odvetvie Spoločenstva a dovoz z Číny tvoria
spolu asi 80 % spotreby Spoločenstva, je napokon
veľmi pravdepodobné, že ďalšie krajiny, ktoré do Spoločenstva vyvážajú mrazené jahody, takisto zvýšia svoje
ceny, aby sa vyrovnali „cenovým lídrom“.

(73)

Pokiaľ ide o činnosti používateľov v súvislosti
s jahodami, za týchto podmienok by zavedenie cla vo
výške stanovenej v dočasných opatreniach vyvolalo
zvýšenie nákladov používateľov v priemere o 6 %.
Viacero používateľov by bolo nútených vytvárať straty.
Tieto závery sú založené na činnostiach v súvislosti
s jahodami, keďže prešetrovanie bolo zamerané na
mrazené jahody ako príslušný výrobok a netýka sa
iných činností ani zúčastnených spoločností. Aj na
účely vypracovania analýzy ujmy a dumpingu je potrebné
zabezpečiť, aby sa porovnávali podobné činnosti, t. j.
činnosti v súvislosti s výrobkom, ktorý je predmetom
prešetrovania.

4.1. Úroveň spolupráce

(69)

Ako sa uvádza v odôvodnení 127 dočasného nariadenia,
reakcia spotrebiteľov a spracovateľov bola spočiatku
slabá. V úvodnej etape konania Komisia riešila problémy
pri zbere a overovaní údajov, ktorými by sa odôvodnili
záujmy spotrebiteľského odvetvia. Preto Komisia po
uverejnení dočasného nariadenia obnovila svoje úsilie
podporiť spoluprácu. Dodatočné overovania na mieste
sa uskutočnili v priestoroch ôsmich spotrebiteľských
spoločností. Z nich sa od piatich spoločností získali
údaje, ktoré umožnili riadne hodnotenie vplyvu. Získali
sa ďalšie informácie a údaje. Na základe týchto dodatočných informácií útvary Komisie vypracovali novú analýzu
možných účinkov, ktoré by malo prijatie opatrení na
spotrebiteľov v Spoločenstve.

Jedna zainteresovaná strana tvrdila, že túto spoluprácu
nemožno vziať do úvahy, pretože nie je v súlade
s lehotami stanovenými v oznámení o začatí konania.
V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že spolupracujúce spoločnosti sa prihlásili a poskytli pripomienky
k dočasným opatreniam v súlade s pravidlami stanovenými v základnom nariadení.

Informácie overené na mieste sa týkajú asi 9 % celkovej
úrovne spotreby v Spoločenstve. Okrem toho boli zastúpené aj rozličné sektory: výrobcovia prípravkov z jahôd
používaných ako prísada do iných výrobkov (napr.
jogurtov), výrobcovia jogurtov a výrobcovia jahodových
džemov. Spolupracujúce združenia napokon reprezentujú
asi 80 % spotreby mrazených jahôd v Spoločenstve.
Uznanie takéhoto stupňa reprezentatívnosti je v súlade
so všeobecnou praxou. Z tohto dôvodu bolo potrebné
argument o nedostatočnej reprezentatívnosti zamietnuť.

4.2. Vplyv opatrení na náklady

4. Záujem používateľov a spotrebiteľov

(68)

17.4.2007

17.4.2007
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V tejto tabuľke sa uvádza vplyv na náklady overených používateľov:

Skutočný zisk (OP)
2005 (*)

Zisk v roku 2005
Zisk ako
(OP), ak sa ceny jahôd
bez ohľadu na krajinu v predchádzajúcom
stĺpci, ale na základe
ich pôvodu zvýšia
v súlade so vzorcom oznámených skutočných (alebo zvýšeuvedeným
ných) cien ďalšieho
v odôvodnení 74
predaja za rok
a ceny ďalšieho
2006 (*)
predaja sa
nezmenia (*)

Podiel výrobkov
z jahôd na obrate
spoločnosti (2005)

Spoločnosť A

medzi + 2 %
a +4%

medzi – 4 %
a –6%

medzi – 3,0 %
a – 5,0 %

medzi 25 %
a 30 %

medzi + 2,5 %
a + 5,0 %

Spoločnosť B

medzi + 1,0 %
a + 2,5 %

medzi – 1 %
a – 2,5 %

okolo 0 %

medzi 12 %
a 17 %

medzi + 4,0 %
a + 5,5 %

Spoločnosť C

okolo 0 %

okolo – 1 %

medzi + 2 %
a +4%

medzi 5 %
a 10 %

okolo 0 %

Spoločnosť D

medzi + 12,0 %
a + 14,0 %

medzi + 4 %
a +8%

medzi + 3,0 %
a + 5,0 %

medzi 10 %
a 15 %

medzi + 5,0 %
a + 8,0 %

Spoločnosť E

medzi + 3,0 %
a + 5,0 %

medzi – 4,0 %
a – 6,0 %

medzi – 7,0 %
a – 9,0 %

medzi 18 %
a 23 %

okolo 1 %

Spoločnosť

Celkový zisk
spoločnosti
(2005)

(*) Iba pre činnosti v súvislosti s jahodami.

(74)

Spolupracujúci výrobcovia prípravkov z jahôd a džemov
by zvýšením cien boli postihnutí najviac. Je to tak preto,
že pomer jahôd v receptúre na džem je oveľa väčší ako
ostatných prísad. Pre dotknuté spoločnosti by sa zníženie
ziskového rozpätia pohybovalo medzi 7 až 8 percentuálnymi bodmi, čo by pre dve z nich vyvolalo straty vo
výške asi 5 %.

(75)

Pre spolupracujúcich výrobcov jogurtov je význam
nákladov na jahody v pomere k nákladom na výrobu
menší, pretože náklady na mliečne výrobky sa pripočítavajú ku kalkulácii receptúry. Zistilo sa však, že ich
ziskové rozpätie bolo v priemere pomerne nízke. Takže
aj keď sa celkové náklady na výrobu jogurtu zvýšili iba
o 2 %, stačí to, aby sa zisk vo výške 1 % zmenil na stratu
v rovnakej výške.

(76)

Z uvedeného vyplýva, že by vplyv opatrení na používateľské výrobné odvetvie z hľadiska zvýšenia nákladov
mohol byť vyšší, ako sa odhadovalo v analýze, na
základe ktorej sa prijali dočasné opatrenia. Ako sa však
uvádza v oddiele 4.4., vplyv na náklady pravdepodobne
nebude dlhodobo taký zaťažujúci.

4.3. Neschopnosť preniesť zvýšenie nákladov do distribučného
reťazca
(77)

Jedno zo spotrebiteľských združení tvrdilo, že clá by
poškodili medzinárodne konkurencieschopných používateľov mrazených jahôd so sídlom v Spoločenstve.
Tvrdilo, že clá nemôžu preniesť na svojich zákazníkov

(maloobchod a distribútorov), pretože mnohí používatelia uzavreli s týmito zákazníkmi dlhodobé zmluvy
s pevnými cenami. Tieto pevné ceny znamenajú, že
riziko ďalšieho zvyšovania cien znášajú používatelia.
Viacerí používatelia tvrdili a o svojich tvrdeniach poskytli
dôkazy, že sú pod tlakom na ceny zo strany významných
predajcov v rámci maloobchodu a distribútorov a že
zvýšiť ceny je pre nich veľmi ťažké. Uvádzalo sa, že
v zmluvách medzi používateľmi a maloobchodným
sektorom sa stanovujú pevné ceny na obdobie šiestich
mesiacov až jedného roka. Z tohto dôvodu používatelia
tvrdia, že nemajú inú možnosť, ako sami znášať dodatočné náklady. So zreteľom na uvedené skutočnosti je
potrebné si uvedomiť, že je pravdepodobné, že zvýšenie
nákladov budú znášať používatelia, a to aspoň krátkodobo. Prešetrovaním sa takisto zistilo, že napriek negatívnemu vplyvu opatrení na ziskovosť výrobkov, ktorých
súčasťou je aj príslušný výrobok, pre väčšinu používateľov by celková ziskovosť ostala pozitívna.

(78)

Malo by to určitý vplyv na spotrebiteľské ceny v takom
rozsahu, v akom by bolo možné preniesť zvýšenie
nákladov. Ovocné prípravky, najmä jogurty, sú pre
veľkú skupinu spotrebiteľov súčasťou základnej výživy.
Príchuť jahôd predstavuje asi 20 % – 30 % trhu
s jogurtmi a napriek skutočnosti, že v tejto súvislosti
neboli predložené nijaké podania zo strany spotrebiteľských organizácií, nemožno vylúčiť, že zvýšenie cien by
malo dosah na spotrebiteľov, aspoň v strednodobom až
dlhodobom časovom horizonte. To isté sa týka aj
džemov.
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odvetviu Spoločenstva a ďalej aj používateľom by mohli
byť ohrozené.

4.4. Dočasný charakter vplyvu na spotrebiteľov
(79)

V oddieloch 4.2. a 4.3. sa preukázalo, že uloženie
opatrení bude mať pre používateľov pravdepodobne
vplyv na náklady na vstupné materiály a títo používatelia
okrem toho uviedli, že tieto zvýšené náklady budú
musieť počas platnosti zmluvy s maloobchodným
sektorom znášať sami. Je však možné predpokladať, že
nemožný prenos prípadne zvýšených nákladov je
dočasný, pretože platnosť zmlúv je tiež časovo obmedzená.

17.4.2007

(83)

Podrobným prešetrovaním sa skutočne zistilo, že vplyv
antidumpingového cla na používateľov by v tomto
prípade bol veľmi významný. V dôsledku cla by sa
znížila ziskovosť alebo by viacerým používateľom vznikli
finančné straty, niektoré veľmi závažné, najmä preto, že
toto zvýšenie cien sa krátkodobo nesmie preniesť na
úroveň distribútorov/maloobchodu. Tieto účinky sú
však oveľa menej výrazné, ak sa zváži celková ziskovosť
pre prešetrovaných používateľov.

(84)

Výrobné odvetvie používateľov tvrdilo, že dôvodom,
ktorý spracovateľskému odvetviu zabraňuje preniesť
zvýšenie nákladov v prípade opatrení na sektor maloobchodu, je existencia zmlúv s pevne stanovenými cenami.
Ak sa zváži skutočnosť, že tieto zmluvy sa uzatvárajú na
obmedzené obdobie, je potrebné takisto predpokladať, že
obdobie, v ktorom výrobné odvetvie používateľov
nebude môcť preniesť zvýšenie nákladov, nebude dlhšie
ako 6 – 12 mesiacov.

(85)

Ukazuje sa teda, že uloženie konečných opatrení by malo
významný vplyv na používateľov mrazených jahôd, tento
vplyv by však mal dočasný charakter. Naopak, ak by sa
opatrenia neuložili a umožnil by sa opätovný prudký
pokles cien, nepriaznivé účinky na výrobné odvetvie
Spoločenstva a pestovateľov by boli zásadného
a trvalého charakteru a dôsledkov.

(86)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa dospelo k záveru,
že neexistujú presvedčivé dôvody na neuloženie antidumpingového cla na dovoz mrazených jahôd s pôvodom
v ČĽR.

4.5. Dostupnosť zásob výrobného odvetvia Spoločenstva
(80)

Viacerí používatelia uvádzali, že dodávky poľských jahôd
druhu Senga sengana majú pre objem a kvalitu výroby
celej škály výrobkov získaných z mrazených jahôd
zásadný význam. Z tohto dôvodu by zhoršenie situácie
výrobného odvetvia Spoločenstva malo na nich pomerne
veľký negatívny vplyv. Nemožno vylúčiť, že v situácii,
keď je dostupnosť poľských jahôd na trhu obmedzená
alebo sú nedostupné, by používatelia mali vážne
problémy so získavaním alternatívnych zdrojov dodávok
jahôd tých druhov, ktoré sa pestujú v Poľsku. Je vlastne
veľmi málo pravdepodobné, že by bolo možné takéto
alternatívne zdroje získať, keďže sami používatelia
uviedli, že kvalite, akú majú jahody z Poľska, sa nevyrovnajú nijaké jahody z inej krajiny. Okrem toho nemožno
vylúčiť, že v situácii, keď je hospodárska súťaž na trhu
obmedzená, by používatelia v každom prípade museli
čeliť zvýšeným cenám.

5. Záver o záujme Spoločenstva
(81)

Prešetrovaním sa zistilo, že uloženie opatrení by prospelo
nielen výrobcom zo Spoločenstva, ktorí zamestnávajú asi
2 700 ľudí, ale aj 80 000 pestovateľov, pre ktorých je
pestovanie jahôd zdrojom živobytia.

F. ULOŽENIE KONEČNÝCH OPATRENÍ
(82)

Ako sa podrobne uvádza v odôvodnení 133 dočasného
nariadenia, spotrebiteľské odvetvie uviedlo, že dodávky
príslušného výrobku výrobným odvetvím Spoločenstva
sú pre používateľov nevyhnutné, aby mohli zabezpečiť
celú škálu svojej výroby a poskytnúť trhu výrobky
vysokej kvality. Prešetrovaním sa takisto zistilo, že
cyklický charakter suroviny výrobného odvetvia Spoločenstva, t. j. kolísanie hojnosti úrody jahôd, má
významný vplyv na ceny, čoho dôkazom je vývoj po
skončení OP. Ako sa však podrobne uvádza
v odôvodnení 74 dočasného nariadenia, ku koncu posudzovaného obdobia a OP boli ceny také znížené, že
výrobné odvetvie Spoločenstva muselo pri nákupe
jahôd platiť ceny, ktoré boli nižšie ako cena výrobných
nákladov pestovateľov. Viedlo to k tomu, že niektorí
pestovatelia prestali pestovať jahody. Napriek tomu, že
v roku 2006 sa ceny zvýšili, je jasné, že ak by sa trendy
znižovania cien zaznamenané v posudzovanom období
objavili znovu, dodávky čerstvých jahôd výrobnému

1. Forma konečných opatrení
(87)

Vzhľadom na konečné závery, ku ktorým sa dospelo so
zreteľom na dumping, ujmu, príčinné súvislosti a záujem
Spoločenstva, je potrebné uložiť dočasné antidumpingové
opatrenia na zabránenie ďalšej ujme výrobnému odvetviu
Spoločenstva v dôsledku dumpingového dovozu.

(88)

Antidumpingové opatrenia môžu mať rôzne formy.
Komisia má pri výbere opatrení široké možnosti, ktorých
cieľom je odstrániť vplyv poškodzujúceho dumpingu. Clo
ad valorem stanovené v súlade s pravidlom nižšieho cla,
ktoré sa pohybuje medzi 0 % pre vyvážajúceho výrobcu,
ktorému bol udelený štatút trhového hospodárstva,
12,6 % pre vyvážajúceho výrobcu, ktorému bol udelený
IP, a 34,2 % pre všetky ostatné spoločnosti, bolo ustanovené v dočasnom nariadení.
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(89)

(90)

(91)
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Po prijatí dočasných opatrení, a ako sa uvádza
v odôvodnení 51, sa cena príslušného výrobku na trhu
Spoločenstva v roku 2006, teda v roku, ktorý nasledoval
po skončení obdobia prešetrovania, zvýšila o ± 20 %.
Vzhľadom na to, že výrobok je pomerne homogénny,
a aby za týchto podmienok opatrenia používateľov nezaťažili disproporčne, zvažuje sa, že najvhodnejšou formou
opatrení je v tomto prípade minimálna dovozná cena
(ďalej len „MDC“). Je potrebné pripomenúť, že účel minimálnej dovoznej ceny je rovnaký ako účel cla ad valorem,
t. j. odstránenie vplyvu poškodzujúceho dumpingu. Pri
takomto druhu cla sa nebude platiť nijaké clo za dovoz
uskutočnený za takú cenu CIF na hranici Spoločenstva,
ktorá je rovnaká alebo vyššia ako minimálna dovozná
cena. Ak sa dovoz uskutočňuje za nižšiu cenu, splatný
by bol rozdiel medzi skutočnou cenou a MDC.

Pokiaľ ide o výšku minimálnej dovoznej ceny, bola
stanovená na základe rovnakých zistení, najmä rovnakých dumpingových rozpätí a rozpätí predaja pod
cenu, aké sa uvádzajú v dočasnom nariadení.

„kódy KN“) s tromi rozličnými výškami cla, podľa množstva pridaného cukru alebo iných sladidiel, ktoré obsahuje dovezený tovar. Aby sa zohľadnili rozličné úrovne
cla, pre každý kód KN bolo potrebné stanoviť rozličnú
MDC.

(95)

Ako sa stanovuje v odôvodnení 153 dočasného nariadenia, zistilo sa, že jeden čínsky vyvážajúci výrobca nevyváža mrazené jahody za dumpingovú cenu. Z toho
vyplýva, že na vývoz, ktorý uskutoční táto spoločnosť,
sa nebudú vzťahovať nijaké antidumpingové opatrenia.

(96)

Zistilo sa, že vo všetkých ostatných prípadoch je MDC vo
výške 684,20 EUR, ktorá nespôsobuje ujmu a uplatňuje
sa na celý dovoz z Číny, nižšia ako príslušné nedumpingové MDC. Preto bola pre celý ostatný vývoz z ČĽR
minimálna dovozná cena stanovená na úrovni, ktorá
nespôsobuje ujmu.

(97)

Ak by sa dovoz uskutočnil za cenu CIF na hranici Spoločenstva, ktorá sa rovná stanovenej MDC alebo je vyššia,
nebolo by splatné žiadne clo. Naopak, ak sa dovoz uskutočňuje za ceny, ktoré sú nižšie ako MDC, splatné je clo,
ktoré zodpovedá skutočne zaplatenej cene a MDC.

Pri stanovení MDC boli zohľadnené jednak zistené
dumpingové rozpätia a jednak výška cla potrebná na
odstránenie ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

2. Úroveň odstránenia ujmy
(92)

(93)

(94)
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V súlade s článkom 9 ods. 4 základného nariadenia by
malo byť konečné clo stanovené na úrovni dumpingového rozpätia alebo rozpätia ujmy podľa toho, ktoré
z nich je nižšie. Aby sa uplatňovalo toto pravidlo, bolo
potrebné stanoviť cenu, ktorá nespôsobuje ujmu, alebo
MDC, ktorá nespôsobuje ujmu. Táto MDC, ktorá nespôsobuje ujmu, sa potom porovnala s nedumpingovou
MDC, ktorú stanovila spoločnosť a ktorá bola založená
na normálnej hodnote prispôsobenej čistej frankocene na
hranici Spoločenstva.

Na účel vypočítania ceny, ktorá nespôsobuje ujmu, bolo
potrebné vziať do úvahy výšku cla potrebnú na to, aby
výrobné odvetvie Spoločenstva pokrylo svoje výrobné
náklady a dosiahlo zisk pred zdanením, ktorý by pre
výrobné odvetvie tohto druhu v danom hospodárskom
odvetví bolo možné primerane dosiahnuť za normálnych
podmienok hospodárskej súťaže. Keďže zainteresované
strany nepredložili nijaké pripomienky, na stanovenie
ziskového rozpätia v rozsahu 6,5 % sa použili rovnaké
hľadiská, ako sa uvádzajú v odôvodnení 144 dočasného
nariadenia.

Mrazené jahody sa dovážajú pri uplatnení troch rozličných kódov kombinovanej nomenklatúry (ďalej len

3. Konečné vyberanie dočasného cla
(98)

Dočasné clo vo forme cla ad valorem v rozpätí 0 % až
34,2 % za dovezený výrobok, ktoré sa uplatňovalo od
19. októbra 2006, sa uvoľňuje. Konečný výber cla ad
valorem by bol nevyvážený voči odstráneniu poškodzujúceho dumpingu, ak by ceny v tomto období boli výrazne
vyššie ako MDC.

4. Uplatniteľnosť MDC
(99)

Systém cla pri uplatňovaní MDC sa môže ťažšie presadzovať a môže pri ňom ľahšie dôjsť k nesprávnemu
deklarovaniu colnej hodnoty tovaru ako pri iných
formách opatrenia. Vzhľadom na možné riziko, ktoré
existuje pri kompenzačných opatreniach v tomto sektore
trhu, je potrebné zaviesť dvojitý systém opatrení. Tento
dvojitý systém pozostáva z MDC a pevne stanoveného
cla. V súlade s článkom 9 ods. 4 základného nariadenia
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bolo pevne stanovené clo vypočítané na základe váženého priemerného rozpätia ujmy, keďže sa zistilo, že
bolo nižšie ako vážené priemerné dumpingové rozpätie.
Aby sa zabezpečilo efektívne zohľadňovanie MDC,
dovozcovia by mali byť informovaní o tom, že ak sa
pri overovaní po dovoze zistí, že: i) čistá frankocena na
hranici Spoločenstva, ktorú skutočne zaplatil prvý nezávislý zákazník v Spoločenstve (cena po dovoze), je nižšia
ako čistá frankocena na hranici Spoločenstva pred
preclením, ako vyplýva z colnej deklarácie, a ii) cena
po dovoze je nižšia ako MDC, pre príslušné transakcie
sa spätne bude uplatňovať pevne stanovené clo, ak sa
uplatňovaním pevne stanoveného cla plus ceny po
dovoze nevytvorí taká výška ceny (skutočne zaplatená
cena plus pevne stanovené clo), ktorá bude nižšia ako
MDC. V takom prípade sa uplatňuje výška cla, ktorá sa
rovná rozdielu medzi MDC a cenou po dovoze. Colné
orgány by mali okamžite informovať Komisiu, vždy keď
zistia akýkoľvek náznak nesprávnej deklarácie.

17.4.2007

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
1.
Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz
jahôd, nevarených alebo varených v pare alebo vo vode, mrazených, tiež obsahujúcich pridaný cukor alebo iné sladidlá,
s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, v súčasnosti zaradených
pod kódy KN 0811 10 11, 0811 10 19 a 0811 10 90.

2.
Výška konečného antidumpingového cla, pokiaľ ide
o spoločnosť Yantai Yongchang Foodstuff, je takáto:

(100) V tejto súvislosti a s cieľom riešiť vyjadrené obavy chce

Komisia zaviesť dva špecifické piliere na zabezpečenie
toho, aby boli opatrenia naďalej relevantné a zároveň
sa plne dodržiavali. Po prvé odkazuje sa na nariadenie
Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa
ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), okrem iného
na článok 78, podľa ktorého colné orgány môžu skontrolovať obchodné doklady a údaje, ktoré sa vzťahujú na
dovozné alebo vývozné operácie v súvislosti s príslušným
tovarom alebo na následné obchodné operácie týkajúce
sa tohto tovaru. Takéto kontroly možno vykonať
v priestoroch deklaranta, akejkoľvek inej osoby, ktorá
sa priamo alebo nepriamo obchodne podieľa na týchto
operáciách, akejkoľvek inej osoby, ktorá je držiteľom
týchto dokladov a údajov na obchodné účely. Tieto
orgány môžu tiež vykonať prehliadku tovaru.

Spoločnosť

Yantai Yongchang Foodstuff

Konečné clo

0,0 %

Doplnkový kód TARIC

A779

3.
Pre všetky ostatné spoločnosti predstavuje výška konečného antidumpingového cla rozdiel medzi minimálnou
dovoznou cenou stanovenou v odseku 4 a čistou frankocenou
na hranici Spoločenstva pred preclením, ak je táto cena nižšia
ako minimálna dovozná cena. Ak sa čistá frankocena na hranici
Spoločenstva rovná zodpovedajúcej minimálnej dovoznej cene
stanovenej v odseku 4 alebo je vyššia, nevyberá sa žiadne clo.

(101) Po druhé s cieľom čo najlepšie predchádzať akúkoľvek

absorpciu opatrení, najmä medzi prepojenými spoločnosťami, Komisia týmto oznamuje svoj plán okamžite začať
preskúmanie podľa článku 12 ods. 1 základného nariadenia, a ak sa poskytne dôkaz o takomto správaní, môže
podrobiť dovoz registrácii v súlade s článkom 14 ods. 5
základného nariadenia.

(102) Komisia sa bude spoliehať okrem iného na informácie

dohľadu nad dovozom, ktoré jej poskytnú colné orgány
jednotlivých štátov, ako aj na informácie, ktoré jej
poskytnú členské štáty podľa článku 14 ods. 6 základného nariadenia,
(1) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363,
20.12.2006, s. 1).

4.
Na účely odseku 3 sa uplatňuje minimálna dovozná cena
uvedená v stĺpci 2 nasledujúcej tabuľky. Ak sa pri overovaní po
dovoze zistí, že čistá frankocena na hranici Spoločenstva, ktorú
skutočne zaplatil prvý nezávislý nákupca v Spoločenstve (cena
po dovoze), je nižšia ako čistá frankocena na hranici Spoločenstva pred preclením, ako vyplýva z colnej deklarácie, a cena po
dovoze je nižšia ako MDC, uplatňuje sa pevne stanovené clo
stanovené ako primerané v stĺpci 3 alebo 4 tejto tabuľky, ak
uplatňovaním pevne stanoveného cla stanoveného ako primerané v stĺpci 3 alebo 4 uvedenej tabuľky spolu s cenou po
dovoze nevznikne nižšia cena (skutočne zaplatená cena plus
pevne stanovené clo), ako je minimálna dovozná cena uvedená
v stĺpci 2 uvedenej tabuľky. V takom prípade sa uplatňuje výška
cla, ktorá sa rovná rozdielu medzi minimálnou dovoznou cenou
uvedenou v stĺpci 2 nasledujúcej tabuľky a cenou po dovoze.
Ak sa takéto pevne stanovené antidumpingové clo vyberá
spätne, vyberá sa čisté, bez akéhokoľvek antidumpingového
cla zaplateného predtým, vypočítaného na základe minimálnej
dovoznej ceny.
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Minimálna dovozná cena
v EUR/tona čistej hmotnosti
výrobku

Pevne stanovené clo/tona
čistej hmotnosti výrobku
uplatniteľné pre Dandong
Junao Foodstuff (doplnkový
kód TARIC A780)

Pevne stanovené clo EUR/
tona čistej hmotnosti
výrobku uplatniteľné pre
všetky ostatné spoločnosti
(doplnkový kód TARIC
A999)

Jahody nevarené alebo varené v pare
alebo vo vode, mrazené, obsahujúce
pridaný cukor alebo iné sladidlá,
s obsahom cukru vyšším ako 13 %
hmotnosti (kód KN 0811 10 11)

496,8

62,6

169,9

Jahody nevarené alebo varené v pare
alebo vo vode, mrazené, obsahujúce
pridaný cukor alebo iné sladidlá,
s obsahom cukru najviac 13 % hmotnosti (kód KN 0811 10 19)

566,3

71,3

193,7

Jahody nevarené alebo varené v pare
alebo vo vode, mrazené, bez obsahu
pridaného cukru alebo iných sladidiel
(kód KN 0811 10 90)

598

75,3

204,5

Kód KN a opis jahôd

5.
V prípadoch, keď došlo k poškodeniu tovaru pred prepustením do voľného obehu, a preto cena, či už skutočne zaplatená, alebo splatná, je na účely stanovenia colnej hodnoty
v súlade s článkom 145 nariadenia Komisie (EHS)
č. 2454/93 (1) primerane upravená, sa výška antidumpingového
cla vypočítaná na základe odsekov 3 a 4 znižuje o percentuálnu
hodnotu, ktorá zodpovedá primeranej úprave skutočne zaplatenej alebo splatnej ceny.

Článok 2
Suma získaná na základe dočasného antidumpingového cla
podľa nariadenia (ES) č. 1551/2006 o dovoze jahôd nevarených
alebo varených v pare alebo vo vode, mrazených, tiež obsahujúcich pridaný cukor alebo iné sladidlá, s pôvodom v Čínskej
ľudovej republike, sa uvoľňuje.
Článok 3

6.
Ak nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia
týkajúce sa colných sadzieb.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Luxemburgu 16. apríla 2007
Za Radu
predseda
Horst SEEHOFER

(1) Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007,
s. 6).
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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 408/2007
zo 16. apríla 2007,
ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia
a zeleniny
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne
dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených
v prílohe k tomuto nariadeniu,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia
a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

keďže:

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES)
č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke
prílohy.

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní
výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne
dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na
obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

Článok 1

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 16. apríla 2007
Za Komisiu
Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005,
s. 3).
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PRÍLOHA
k nariadeniu Komisie zo 16. apríla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie
vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny
(EUR/100 kg)
Kód KN

Kód tretích krajín

(1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA
TN
TR
ZZ

70,4
139,0
155,3
121,6

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

171,8
54,5
149,2
125,2

0709 90 70

MA
TR
ZZ

51,1
120,3
85,7

0709 90 80

EG
IL
ZZ

242,2
84,1
163,2

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

46,3
64,9
42,9
55,3
74,9
56,9

0805 50 10

IL
TR
ZZ

62,4
38,7
50,6

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

78,9
82,9
124,4
85,3
69,5
120,5
122,5
48,7
84,5
90,8

0808 20 50

AR
CL
ZA
ZZ

80,3
92,0
87,9
86,7

(1) Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto
pôvodu“.
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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 409/2007
zo 16. apríla 2007,
ktorým sa nahrádzajú prílohy I a II k nariadeniu Rady (ES) č. 673/2005, ktorým sa zavádzajú
dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

(5)

Článok 6 ods. 1 a 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 673/2005
obsahuje osobitné oslobodenie od dodatočného dovozného cla. Keďže uplatniteľnosť týchto výnimiek závisí od
určitých podmienok, ktoré boli splnené pred nadobudnutím účinnosti alebo v deň uplatnenia nariadenia (ES) č.
673/2005, výnimky sa v praxi nemôžu uplatňovať na
dovoz 32 výrobkov teraz pridaných do zoznamu
v prílohe I. Mali by sa preto prijať osobitné ustanovenia
s cieľom uplatniť tieto výnimky na dovoz týchto
výrobkov.

(6)

Aby nedochádzalo k obchádzaniu dodatočného cla, toto
nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho
uverejnenia.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Výboru pre obchodné odvetné opatrenia,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 673/2005 z 25. apríla
2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz
určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

(2)

Vzhľadom na to, že Spojené štáty americké nezosúladili
zákon o kompenzácii pokračujúceho dumpingu
a subvencií (ďalej len „ZKPDS“; Continued Dumping
and Subsidy Offset Act, CDSOA) so svojimi povinnosťami podľa dohôd WTO, nariadením (ES) č. 673/2005
sa od 1. mája 2005 uložili 15 % ad valorem dodatočné clá
na dovoz určitých výrobkov s pôvodom v Spojených
štátoch amerických. V súlade s povolením WTO pozastaviť uplatňovanie koncesií pre Spojené štáty, Komisia
každoročne upravuje úroveň pozastavenia podľa úrovne
zrušenia alebo zmenšenia výhod, ktoré v danom čase
spôsobí uplatňovanie ZKPDS Spoločenstvu.

Úhrady v rámci ZKPDS za najaktuálnejší rok, za ktorý sú
k dispozícii údaje, sa týkajú distribúcie antidumpingových
a vyrovnávacích ciel vybraných za rozpočtový rok 2006
(od 1. októbra 2005 do 30. septembra 2006). Na
základe údajov uverejnených Úradom Spojených štátov
amerických na ochranu colného priestoru a hraníc
(United States’ Customs and Border Protection) sa úroveň
zrušenia alebo zmenšenia výhod pre Spoločenstvo vypočítala na 81,19 milióna USD.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha I k nariadeniu (ES) č. 673/2005 sa nahrádza prílohou
I k tomuto nariadeniu.

Článok 2
Príloha II k nariadeniu (ES) č. 673/2005 sa nahrádza prílohou II
k tomuto nariadeniu.

Článok 3
(3)

Vzhľadom na to, že sa zvýšila úroveň zrušenia alebo
zmenšenia a následne pozastavenia výhod, prvých 32
výrobkov na zozname v prílohe II k nariadeniu (ES) č.
673/2005 zmenenému a doplnenému nariadením
Komisie (ES) č. 632/2006, by sa malo pridať do
zoznamu v prílohe I k tomuto nariadeniu.

(4)

Účinok zavedenia 15 % ad valorem dodatočného cla na
dovoz výrobkov zo Spojených štátov amerických uvedených v zmenenej a doplnenej prílohe I predstavuje za
jeden rok hodnotu obchodu, ktorá nepresahuje 81,19
milióna USD.

(1) Ú. v. EÚ L 110, 30.4.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené
nariadením Komisie (ES) č. 632/2006 (Ú. v. EÚ L 111, 25.4.2006,
s. 5).

1.
Výrobky, pre ktoré bolo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vydané dovozné povolenie
s oslobodením od cla alebo so znížením cla, nepodliehajú dodatočnému clu, ak sú zatriedené do jedného z týchto kódov
KN (2): 4803 00 31, 4818 30 00, 4818 20 10, 9403 70 90,
6110 90 10,
6110 19 10,
6110 19 90,
6110 12 10,
6110 11 10,
6110 30 10,
6110 12 90,
6110 20 10,
6110 11 30,
6110 11 90,
6110 90 90,
6110 30 91,
6110 30 99,
6110 20 99,
6110 20 91,
9608 10 10,
6402 19 00,
6404 11 00,
6403 19 00,
6105 20 90,
6105 20 10,
6106 10 00,
6206 40 00,
6205 30 00,
6206 30 00, 6105 10 00, 6205 20 00 a 9406 00 11.
(2) Opis výrobkov zatriedených do týchto kódov možno nájsť v prílohe
I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987,
s. 1), zmenenému a doplnenému nariadením Rady (ES) č. 493/2005
(Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2005, s. 1).
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2.
Výrobky, pri ktorých sa dá dokázať, že v deň uplatnenia
tohto nariadenia už boli na ceste do Spoločenstva, a ktorých
miesto určenia sa nemôže zmeniť, nepodliehajú dodatočnému
clu, ak sú zatriedené do jedného z týchto kódov KN (1):
4803 00 31,
4818 30 00,
4818 20 10,
9403 70 90,
6110 90 10,
6110 19 10,
6110 19 90,
6110 12 10,
6110 11 10,
6110 30 10,
6110 12 90,
6110 20 10,
6110 11 30,
6110 11 90,
6110 90 90,
6110 30 91,
6110 30 99,
6110 20 99,
6110 20 91,
9608 10 10,
6402 19 00,
6404 11 00,
6403 19 00,
6105 20 90,

L 100/17

6105 20 10,
6106 10 00,
6206 40 00,
6205 30 00,
6206 30 00, 6105 10 00, 6205 20 00 a 9406 00 11.
Článok 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia
v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. mája 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 16. apríla 2007
Za Komisiu
Peter MANDELSON

člen Komisie

(1) Opis výrobkov zatriedených do týchto kódov možno nájsť v prílohe
I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987,
s. 1), zmenenému a doplnenému nariadením Rady (ES) č. 493/2005
(Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2005, s. 1).
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PRÍLOHA I
Výrobky, na ktoré sa majú uplatňovať dodatočné clá, sú identifikované podľa ich osemmiestnych kódov KN. Opis
výrobkov zatriedených do týchto kódov možno nájsť v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla
1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), zmenenému a doplnenému nariadením Rady (ES) č. 493/2005 (2).
4820 10 90

6301 30 90

6110 90 90

4820 50 00

6301 40 90

6110 30 91

4820 90 00

4818 50 00

6110 30 99

4820 30 00

9009 11 00

6110 20 99

4820 10 50

9009 12 00

6110 20 91

6204 63 11

8467 21 99

9608 10 10

6204 69 18

4803 00 31

6402 19 00

6204 63 90

4818 30 00

6404 11 00

6104 63 00

4818 20 10

6403 19 00

6203 43 11

9403 70 90

6105 20 90

6103 43 00

6110 90 10

6105 20 10

6204 63 18

6110 19 10

6106 10 00

6203 43 19

6110 19 90

6206 40 00

6204 69 90

6110 12 10

6205 30 00

6203 43 90

6110 11 10

6206 30 00

0710 40 00

6110 30 10

6105 10 00

9003 19 30

6110 12 90

6205 20 00

8705 10 00

6110 20 10

9406 00 11

6301 40 10

6110 11 30

6301 30 10

6110 11 90

(1) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2005, s. 1.
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PRÍLOHA II
Výrobky uvedené v tejto prílohe sú identifikované podľa ich osemmiestnych kódov KN. Opis výrobkov zatriedených do
týchto kódov možno nájsť v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87, zmenenému a doplnenému nariadením Rady
(ES) č. 493/2005.
9406 00 38

6101 30 90

6104 43 00

6101 30 10

6202 93 00

6204 49 10

6102 30 10

6202 11 00

6204 44 00

6201 12 10

6201 13 90

6204 43 00

6201 13 10

6201 93 00

6203 42 31

6102 30 90

6201 12 90

6204 62 31

6201 92 00

6204 42 00
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II
(Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné)

ROZHODNUTIA

KOMISIA
ROZHODNUTIE KOMISIE
z 26. marca 2007
o uvedení produktov repky olejnej (Brassica napus L., línie Ms8, Rf3 a Ms8xRf3) geneticky
modifikovaných na účely tolerancie voči herbicídu na báze glufozinátu amónneho na trh
v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES
[oznámené pod číslom K(2007) 1234]
(Iba holandské a francúzske znenie je autentické)

(2007/232/ES)
modifikovaných produktov repky olejnej (Brassica napus
L., línie Ms8, Rf3 a Ms8xRf3) na trh.

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
(3)

Oznámenie sa vzťahovalo na pestovanie geneticky modifikovaných produktov repky olejnej (Brassica napus L.,
línie Ms8, Rf3 a Ms8xRf3) v Spoločenstve a ich dovoz
do Spoločenstva na účely všetkých druhov použitia ako
v prípade akejkoľvek inej repky olejnej vrátane ich
použitia ako krmiva alebo zložky krmiva, s výnimkou
ich použitia ako potraviny alebo zložky potraviny.

(4)

V súlade s postupom ustanoveným v článku 14 smernice
2001/18/ES pripravil príslušný belgický orgán hodnotiacu správu, ktorá bola predložená Komisii
a príslušným orgánom ostatných členských štátov.
V hodnotiacej správe sa dospelo k záveru, že geneticky
modifikované produkty repky olejnej (Brassica napus L.,
línie Ms8, Rf3 a Ms8xRf3) by sa mali uviesť na trh na
účely dovozu, spracovávania a na použitie ako v prípade
akejkoľvek inej repky olejnej, nie však na účely pestovania, ako sa žiadalo.

(5)

Príslušné orgány určitých členských štátov vzniesli
námietky voči uvedeniu týchto výrobkov na trh.

(6)

Stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín sa
vzhľadom na námietky vznesené zo strany príslušných
orgánov Belgicka a iných členských štátov v súvislosti
s pestovaním geneticky modifikovaných produktov
repky olejnej (Brassica napus L., línie Ms8, Rf3
a Ms8xRf3) vzťahuje len na ich dovoz a spracovanie
vrátane ich použitia ako zložky krmiva.

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady
2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky
modifikovaných organizmov do životného prostredia a o
zrušení smernice Rady 90/220/EHS (1), a najmä na jej článok
18 ods. 1 prvý pododsek,

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín,

keďže:

(1)

(2)

Podľa smernice 2001/18/ES je uvedenie produktu, ktorý
obsahuje geneticky modifikovaný organizmus alebo
kombináciu geneticky modifikovaných organizmov
alebo ktorý pozostáva z geneticky modifikovaného organizmu alebo z kombinácie geneticky modifikovaných
organizmov, na trh podmienené písomným súhlasom,
ktorý udeľuje príslušný orgán v súlade s postupom ustanoveným v tejto smernici.

Spoločnosť Bayer BioScience nv predložila príslušnému
belgickému orgánu oznámenie o uvedení geneticky

(1) Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená
a doplnená nariadením (ES) č. 1830/2003 (Ú. v. EÚ L 268,
18.10.2003, s. 24).
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V stanovisku, ktoré Európsky úrad pre bezpečnosť
potravín prijal v septembri 2005, sa dospelo k záveru,
že produkty geneticky modifikovanej repky olejnej (Brassica napus L., línie Ms8, Rf3 a Ms8xRf3) sú pre ľudí
a zvieratá a vzhľadom na zamýšľané použitie aj pre
životné prostredie rovnako bezpečné ako bežná repka
olejná. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín takisto
dospel k záveru, že plán monitorovania uvedený
v oznámení je vzhľadom na zamýšľané použitie prijateľný.

Z preskúmania všetkých námietok na základe smernice
2001/18/ES, informácií predložených v oznámení
a stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín
vyplýva, že nie je dôvod domnievať sa, že uvedenie geneticky modifikovaných produktov repky olejnej (Brassica
napus L. línie Ms8, Rf3 a Ms8xRf3) na trh bude mať
nepriaznivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat alebo
na životné prostredie.

Spracovaný olej z geneticky modifikovanej repky olejnej
odvodenej a) z repky olejnej línie Ms8 a zo všetkých
bežných krížení, b) z repky olejnej línie Rf3 a zo všetkých bežných krížení a c) z hybridnej kombinácie
Ms8xRf3 bol uvedený na trh v súlade s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97
z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových
prídavných látkach (1). V dôsledku toho sa naň vzťahujú
požiadavky ustanovené v článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z
22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (2) a môže sa uvádzať na trh
a používať v súlade s podmienkami uvedenými
v registri geneticky modifikovaných potravín a krmív
Spoločenstva.

Geneticky modifikovaným produktom repky olejnej
(Brassica napus L., línie Ms8, Rf3 a Ms8xRf3) by sa mal
prideliť jednoznačný identifikátor na účely nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003
z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní
geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti
potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica
2001/18/ES (3) a nariadenia Komisie (ES) č. 65/2004 zo
14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania
a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy (4).
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požiadavky na označovanie a sledovateľnosť v súlade
s hraničnými hodnotami ustanovenými v smernici
2001/18/ES a nariadení (ES) č. 1829/2003.

(12)

V zmysle stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť
potravín nie je potrebné stanoviť žiadne osobitné
podmienky na zamýšľané použitie produktov, pokiaľ
ide o manipuláciu s produktmi alebo balenie produktov
a ochranu konkrétnych ekosystémov, prostredí alebo
geografických oblastí.

(13)

Na základe stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť
potravín by sa mal zaviesť vhodný riadiaci systém na
zabránenie vstupu semien produktov geneticky modifikovanej repky olejnej (Brassica napus L., línie Ms8, Rf3
a Ms8xRf3) do pestovateľského reťazca.

(14)

Pred uvedením produktov na trh by sa mali uplatniť
nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich označovania
a sledovateľnosti vo všetkých fázach uvádzania na trh
vrátane overovania vhodnou schválenou detekčnou
metódou.

(15)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí nie sú
v súlade so stanoviskom výboru ustanoveného podľa
článku 30 smernice 2001/18/ES a Komisia preto predložila Rade návrh týkajúci sa týchto opatrení. Vzhľadom
na to, že Rada do uplynutia lehoty stanovenej v článku
30 ods. 2 smernice 2001/18/ES neprijala navrhované
opatrenia, ani proti nim nevzniesla námietky v súlade
s článkom 5 ods. 6 rozhodnutia Rady 1999/468/ES
z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre
výkon vykonávacích právomocí prenesených na
Komisiu (5), opatrenia by Komisiou mali byť prijaté,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
(11)

Na náhodné alebo technicky nevyhnutné stopy geneticky
modifikovaných organizmov v produktoch sa nevzťahujú

(1) Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284,
31.10.2003, s. 1).
(2) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené
nariadením Komisie (ES) č. 1981/2006 (Ú. v. EÚ L 368,
23.12.2006, s. 99).
(3) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.
(4) Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5.

Súhlas
Bez toho, aby boli dotknuté iné právne predpisy Spoločenstva,
najmä nariadenie (ES) č. 258/97 a nariadenie (ES) č. 1829/2003,
udelí príslušný belgický orgán v súlade s týmto rozhodnutím
písomný súhlas na uvedenie produktov určených v článku 2 na
trh, ako to oznámila spoločnosť Bayer BioScience nv (Odkaz
C/BE/96/01).
(5) Ú. v. EÚ L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené
rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).
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V súlade s článkom 19 ods. 3 smernice 2001/18/ES sa v tomto
súhlase výslovne vymedzia podmienky ustanovené v článkoch 3
a 4, ktorými je tento súhlas podmienený.

Článok 2

17.4.2007

— časť nekódujúcej oblasti 3’ (3’ nos) génu nopalín syntázy
Agrobacterium tumefaciens

4. PssuAra-bar-3’g7:

Produkty
1.
Geneticky modifikovanými organizmami, ktoré sa majú
uviesť na trh ako produkty alebo zložky produktov (ďalej len
„produkty“), sú semená repky olejnej (Brassica napus L.)
z jednotlivých samičích alebo samčích línií obsahujúcich Ms8
event, resp. Rf3 event, ako aj semená získané z bežných krížení
(hybrid Ms8xRf3) medzi uvedenými samičími a samčími rodičovskými líniami, ktoré obsahujú túto vloženú DNA;
Samičia línia (Ms8)

— promótor PssuAra z Arabidopsis thaliana

— gén bar izolovaný zo Streptomyces hygroscopicus, na
základe ktorého sa zabezpečuje tolerancia voči herbicídu
na báze glufozinátu amónneho

— neprekladaná sekvencia 3’ génu 7 TL-DNA Agrobacterium
tumefaciens

1. PTA29-barnase-3’nos:

— promótor PTA29 špecifický pre bunky tapeta z Nicotiana
tabacum

2.
Súhlas sa vzťahuje na semená z potomstva získaného
krížením repky olejnej línie Ms8, Rf3 a Ms8xRf3
s akoukoľvek tradične pestovanou repkou olejnou, ktoré sa
používajú ako výrobky alebo zložky výrobkov.

— gén pre barnázu z Bacillus amyloliquefaciens na vyvolanie
samčej sterility

Článok 3
Podmienky uvedenia na trh

— časť nekódujúcej oblasti 3’ (3’ nos) génu nopalín syntázy
Agrobacterium tumefaciens

Produkty sa môžu používať na rovnaké účely ako každá iná
repka olejná s výnimkou pestovania a používania ako potraviny
alebo zložky potravín a je možné ich uviesť na trh za týchto
podmienok:

2. PssuAra-bar-3’g7:

— promótor PssuAra z Arabidopsis thaliana
— gén bar izolovaný zo Streptomyces hygroscopicus, na
základe ktorého sa zabezpečuje tolerancia voči herbicídu
na báze glufozinátu amónneho

— neprekladaná sekvencia 3’ génu 7 TL-DNA Agrobacterium
tumefaciens

a) obdobie platnosti súhlasu je 10 rokov odo dňa jeho
udelenia;

b) jednoznačnými identifikátormi produktov sú:

— ACS-BNØØ5-8 pre línie obsahujúce výlučne Ms8 event,

— ACS-BNØØ3-6 pre línie obsahujúce výlučne Rf3 event a
Samčia línia (Rf3)

3. PTA29-barstar-3’nos:

— promótor PTA29 špecifický pre tapeta z Nicotiana
tabacum

— gén barstar z Bacillus amyloliquefaciens na obnovu fertility

— ACS-BNØØ5-8 x ACS-BNØØ3-6 pre hybridné línie
obsahujúce Ms8 event a Rf3 event;

c) bez toho, aby bol dotknutý článok 25 smernice 2001/18/ES,
držiteľ súhlasu poskytne príslušným orgánom, kedykoľvek
ho o to požiadajú, pozitívne a negatívne kontrolné vzorky
produktov alebo ich genetického materiálu alebo referenčných materiálov;
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d) bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky na označovanie ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003, sa podľa
vhodnosti na etikete produktu alebo v jeho sprievodnom
doklade uvádza: „Tento produkt obsahuje geneticky modifikovanú repku olejnú“ alebo „Tento produkt obsahuje geneticky modifikovanú repku olejnú Ms8“ alebo „Tento produkt
obsahuje geneticky modifikovanú repku olejnú Rf3“ alebo
„Tento produkt obsahuje geneticky modifikovanú repku
olejnú Ms8xRf3“ s výnimkou prípadov, ak iné právne predpisy Spoločenstva stanovujú hraničnú hodnotu, pod ktorej
úrovňou sa nevyžaduje uvádzať také informácie, a
e) pokiaľ nebol udelený súhlas na uvedenie produktov na trh
na účely pestovania, uvádza sa na etikete produktov alebo
v ich sprievodnom doklade, že produkt „nie je určený na
pestovanie“.
Článok 4
Monitorovanie
1.
Počas obdobia platnosti súhlasu je držiteľ súhlasu povinný
zabezpečiť, aby sa zaviedol a vykonával plán monitorovania,
ktorý je uvedený v oznámení a pozostáva zo všeobecného
plánu pozorovania, na kontrolu nepriaznivých účinkov na
zdravie ľudí a zvierat alebo na životné prostredie vznikajúcich
pri manipulácii s produktom alebo pri používaní produktu.
2.
Držiteľ súhlasu priamo informuje prevádzkovateľov
a používateľov o bezpečnostných a všeobecných vlastnostiach
výrobku a o podmienkach týkajúcich sa monitorovania vrátane
vhodných opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade náhodného
uvoľnenia zŕn do prostredia. Technické usmernenia na implementáciu tohto článku sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
3.
Držiteľ súhlasu podáva Komisii a príslušným orgánom
členských štátov výročné správy o výsledkoch monitorovacích
aktivít.
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štátu, ktorému bolo predložené pôvodné oznámenie, v prípade
potreby a po dohode s Komisiou a s príslušným orgánom
členského štátu, ktorému bolo predložené pôvodné oznámenie,
reviduje oznámený plán monitorovania na základe výsledkov
monitorovacích aktivít. Návrh revidovaného plánu monitorovania sa predloží príslušným orgánom členských štátov.
5.
Držiteľ súhlasu má byť schopný predložiť Komisii
a príslušným orgánom členských štátov dôkazy o tom, že:
a) prostredníctvom existujúcich monitorovacích sietí uvedených
v pláne monitorovania, ktorý je uvedený oznámení, sa zhromažďujú informácie relevantné pre monitorovanie výrobku a
b) sa dohodlo sprístupniť uvedené informácie z existujúcich
monitorovacích sietí držiteľovi súhlasu pred dátumom predloženia správ o monitorovaní Komisii a príslušným orgánom
členských štátov v súlade s odsekom 3.
Článok 5
Účinnosť
Toto rozhodnutie sa uplatňuje odo dňa schválenia osobitných
detekčných metód pre Ms8 event a Rf3 event a pre hybrid
repky olejnej Ms8xRf3 referenčným laboratóriom Spoločenstva
podľa prílohy k nariadeniu (ES) č. 1829/2003 a podľa nariadenia Komisie (ES) č. 641/2004 (1) o podrobných pravidlách pre
vykonávanie nariadenia (ES) č. 1829/2003.
Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu.

V Bruseli 26. marca 2007
Za Komisiu
Stavros DIMAS

4.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 smernice
2001/18/ES, držiteľ súhlasu a/alebo príslušný orgán členského

člen Komisie

(1) Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 14.
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PRÍLOHA
Technické usmernenia na implementáciu článku 4 ods. 2
1. Držiteľ súhlasu by mal informovať prevádzkovateľov v Spoločenstve, ktorí nakladajú s voľnými zmesami repky olejnej,
ktoré môžu obsahovať repku olejnú Ms8, Rf3 a Ms8xRf3, alebo spracúvajú také zmesi, o tom, že:
a) bol udelený súhlas na dovoz repky olejnej Ms8, Rf3 a Ms8xRf3 do Spoločenstva a jej používanie v Spoločenstve
v súlade s vymedzením podľa článku 3 rozhodnutia;
b) zostavenie všeobecného plánu pozorovania nepredvídateľných nepriaznivých účinkov vyplývajúcich z uvedenia
repky olejnej Ms8, Rf3 a Ms8xRf3 na uvedené účely na trh je podmienkou pre udelenie súhlasu.
2. Držiteľ súhlasu by mal ustanoviť pre potreby prevádzkovateľov národnú kontaktnú osobu, ktorej sa oznamujú
akékoľvek nepredvídateľné nepriaznivé účinky.
3. Držiteľ súhlasu by mal informovať prevádzkovateľov o tom, že Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP)
vyhodnotil možnosť náhodného uvoľnenia repky olejnej Ms8, Rf3 a Ms8xRf3 a jeho následky v kontexte so zamýšľaným použitím. Držiteľ súhlasu by mal udržiavať pravidelné kontakty s prevádzkovateľmi, aby zabezpečil, že sú
informovaní o akýchkoľvek zmenách súčasných postupov, ktoré môžu zmeniť závery posudzovania rizika pre životné
prostredie.
4. Držiteľ súhlasu by mal zabezpečiť, aby si prevádzkovatelia boli vedomí možnosti, že náhodné uvoľnenie repky olejnej
Ms8, Rf3 a Ms8xRf3 v prístavoch a drviacich zariadeniach môže mať za následok vyklíčenie a usadenie rastlín zo
samovýsevu, medzi ktorými by sa mohla vyskytovať repka olejná Ms8, Rf3 a Ms8xRf3.
5. V prípade, že sa medzi rastlinami repky olejnej zo samovýsevu vyskytuje repka olejná Ms8, Rf3 a Ms8xRf3, držiteľ
súhlasu by mal:
a) informovať prevádzkovateľov, že tieto rastliny by sa mali zlikvidovať, aby sa minimalizovala možnosť nepredvídateľných nepriaznivých účinkov vyvolaných repkou olejnou Ms8, Rf3 a Ms8xRf3;
b) poskytnúť prevádzkovateľom príslušné plány na likvidáciu rastlín repky olejnej zo samovýsevu, medzi ktorými sa
vyskytuje repka olejná Ms8, Rf3 a Ms8xRf3.
6. Podľa článku 4 ods. 5 smernice 2001/18/ES a časti C bodu 1.6 prílohy k rozhodnutiu Rady 2002/811/ES (1), ktorým
sa zavádzajú usmerňujúce pokyny dopĺňajúce prílohu VII k smernici 2001/18/ES, môžu členské štáty vykonávať
kontroly a/alebo dodatočné monitorovanie vzhľadom na náhodné uvoľnenie semien repky olejnej Ms8, Rf3
a Ms8xRf3 a identifikovať možné nepredvídateľné nepriaznivé účinky vyplývajúce z takéhoto uvoľnenia.

(1) Ú. v. ES L 280, 18.10.2002, s. 27.
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ROZHODNUTIE KOMISIE
z 12. apríla 2007
o vymenovaní členov zastupujúcich súkromný sektor v skupine expertov pre transferové
oceňovanie nazývanej Spoločné fórum pre transferové oceňovanie
(2007/233/ES)
Rady EÚ a Výborom UNICE pre daňové záležitosti
spomedzi náležite kvalifikovaných uchádzačov aktívne
pôsobiacich v priemysle, službách, obchodnom spoločenstve alebo v oblastiach činností súvisiacich s transferovým oceňovaním.

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2007/75/ES z 22.
decembra 2006 o zriadení skupiny expertov pre transferové
oceňovanie (1), ktorá má poskytovať Komisii rady týkajúce sa
transferového oceňovania, a najmä na jeho článok 4,

(3)

Po výzve na predkladanie kandidatúr prišlo 44 žiadostí,

ROZHODLA TAKTO:

so zreteľom na výzvu na predkladanie kandidatúr na členov
zastupujúcich podniky a na predsedu Spoločného fóra pre
transferové oceňovanie, uverejnenú 22. decembra 2006 na
internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú
úniu,
keďže:
(1)

V súlade s článkom 4 rozhodnutia 2007/75/ES Komisia
vymenuje predsedu a maximálne pätnásť odborníkov zo
súkromného sektora, ktorí majú skúsenosti a kvalifikáciu
v oblasti transferového oceňovania.

Článok 1
Komisia týmto vymenúva na obdobie dvoch rokov 15 členov
zastupujúcich súkromný sektor a predsedu skupiny expertov
Spoločného fóra pre transferové oceňovanie, ktorých mená sa
uvádzajú v prílohe.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

V Bruseli 12. apríla 2007
(2)

V súlade s odsekom 15 výzvy na predkladanie kandidatúr
budú osoby zvolené za členov zastupujúcich podniky
Spoločného fóra pre transferové oceňovanie významnými
osobnosťami v oblasti transferového oceňovania, ktoré
vyberá Európska komisia v spolupráci s predsedníctvom

(1) Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 189.

Za Komisiu
László KOVÁCS

člen Komisie
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PRÍLOHA
Zvolený predseda:
Bruno GIBERT
Zoznam zvolených členov zastupujúcich súkromný sektor:
Dirk VAN STAPPEN

Guy KERSCH

Isabel VERLINDEN

Theo KEIJZER

Svetla MARINOVA

Monique VAN HERKSEN

Werner STUFFER
Håkan ANDREASSON
Heinz-Klaus KROPPEN
Kennet PETTERSSON

Eduardo GRACIA

Sabine WAHL

Michael SUFRIN

Guglielmo MAISTO

Nicholas DEE

17.4.2007

17.4.2007
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ROZHODNUTIE KOMISIE
zo 16. apríla 2007
o súpise potenciálu výroby vína prezentovaného Rumunskom v zmysle nariadenia Rady (ES) č.
1493/1999
[oznámené pod číslom K(2007) 1587]
(Iba rumunské znenie je autentické)

(2007/234/ES)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

(4)

Z tohto rozhodnutia nemožno vyvodzovať, či sú údaje
poskytnuté Komisii v súpise presné alebo či sú predpisy
uvedené v súpise v súlade s právom Spoločenstva. Toto
rozhodnutie nemá vplyv na žiadne prípadné rozhodnutie
Komisie o týchto bodoch.

(5)

Opatrenia ustanovené týmto rozhodnutím sú v súlade so
stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája
1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho
článok 23 ods. 4,
keďže:

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
(1)

(2)

(3)

Nariadenie (ES) č. 1493/1999 ustanovuje za predbežnú
podmienku rozširovania práv na vysádzanie, ako aj
udelenia podpory na reštrukturalizáciu a rekvalifikáciu
zostavenie
súpisu
o
potenciáli
výroby
vína
v zainteresovanom štáte. Prezentácia tohto súpisu musí
byť v súlade s článkom 16 uvedeného nariadenia.
V nariadení Komisie (ES) č. 1227/2000 z 31. mája 2000
ustanovujúcom podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii
trhu s vínom s ohľadom na výrobný potenciál (2) sa
v článku 19 ustanovujú podrobnosti prezentácie údajov
obsiahnutých v súpise.
Rumunsko poslalo Komisii v liste z 23. februára 2007
údaje, na ktoré odkazuje článok 16 nariadenia (ES) č.
1493/1999 a článok 19 nariadenia (ES) č. 1227/2000.
Po posúdení týchto údajov možno konštatovať, že
Rumunsko súpis zostavilo.

(1) Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.
2006, s. 1).
(2) Ú. v. ES L 143, 16.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 1216/2005 (Ú. v. EÚ L 199,
29.7.2005, s. 32).

Článok 1
Komisia skonštatovala, že Rumunsko poskytlo súpis potenciálu
výroby vína v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č.
1493/1999.
Článok 2
Toto rozhodnutie je určenépre Rumunsko.

V Bruseli 16. apríla 2007
Za Komisiu
Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie

