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II
(Nelegislatívne akty)

MEDZINÁRODNÉ DOHODY
Informácie o podpísaní a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym
kráľovstvom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak pre plavidlá plaviace sa pod
vlajkou Dánska, Nórska a Švédska
Európska únia a Nórske kráľovstvo podpísali 15. januára 2015 v Bruseli Dohodu o recipročnom prístupe k rybolovu
v oblasti Skagerrak pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska, Nórska a Švédska (1).
Dohoda sa preto podľa jej článku 9 predbežne vykonáva od 15. januára 2015.

(1) Ú. v. EÚ L 224, 30.7.2014, s. 3.
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NARIADENIA
VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/108
z 26. januára 2015,
ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu
v Sýrii
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 36/2012 z 18. januára 2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu
v Sýrii, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 442/2011 (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 1,
keďže:
(1)

Rada 18. januára 2012 prijala nariadenie (EÚ) č. 36/2012.

(2)

Všeobecný súd Európskej únie rozsudkami z 13. novembra 2014 vo veciach T-653/11, T-654/11 a T-43/12
zrušil rozhodnutie Rady o zaradení Aimana Jabera, Khaleda Kaddoura, Mohammeda Hamchoa a Hamcho Interna
tional na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe II k nariadeniu
(EÚ) č. 36/2012.

(3)

Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho a Hamcho International by sa na základe nových
odôvodnení mali znova zaradiť na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 36/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 sa mení tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 26. januára 2015
Za Radu
predseda
E. RINKĒVIČS

(1) Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.
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PRÍLOHA

Do zoznamu osôb a subjektov uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012 sa dopĺňajú tieto osoby a subjekt.
1. ZOZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB, SUBJEKTOV ALEBO ORGÁNOV PODĽA ČLÁNKU 14 A ČLÁNKU 15
ODS. 1 PÍSM. a)
A. OSOBY
Meno

Dátum zara
denia na
zoznam

Identifikačné údaje

Dôvody

dátum narodenia:
20. mája 1966
č. pasu: N -002954347

Významný sýrsky podnikateľ, majiteľ
Hamcho International, ktorý má blízke
vzťahy s kľúčovými predstaviteľmi sýr
skeho režimu, ako sú napríklad prezident
Baššár al-Asad a Maher al-Asad.
Od marca 2014 zastával pozíciu pred
sedu pre oblasť Číny v rámci bilaterálnych
obchodných rád a na túto pozíciu ho vy
menoval minister hospodárstva, Khodr
Orfali.
Mohammed Hamcho získava výhody od
režimu a poskytuje mu podporu a je
v spojení s osobami, ktoré získavajú od
režimu výhody a podporujú ho.
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18.

Mohammed (
)
Hamcho (
)

28.

Khalid (
) (alias Kha
led) Qaddur (
) (alias
Qadour, Qaddour, Kad
dour)

Významný sýrsky podnikateľ, ktorý má
blízke vzťahy s Maher al-Asadom, kľúčo
vou postavou sýrskeho režimu.
Khalid Qaddur získava výhody od režimu
a poskytuje mu podporu a je v spojení
s osobou, ktorá získava od režimu vý
hody a podporuje ho.
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33.

miesto narodenia: Lata
Ayman (
) Jabir
kia
(
) (alias Aiman Ja
ber)

Významný sýrsky podnikateľ, ktorý má
blízke vzťahy s kľúčovými predstaviteľmi
sýrskeho režimu, ako sú napríklad Maher
al-Asad a Rami Makhlouf.
Režim podporoval aj sprostredkovaním
dovozu ropy do Sýrie od spoločnosti
Overseas Petroleum Trading prostredníc
tvom svojej spoločnosti El Jazireh.
Ayman Jabir získava výhody od režimu
a poskytuje mu podporu a je v spojení
s osobami, ktoré získavajú od režimu vý
hody a podporujú ho.
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B. SUBJEKTY
Meno

3.

Hamcho International
(alias Hamsho Interna
tional Group)

Informácie o totožnosti

Zdôvodnenie

Baghdad Street,
PO Box 8254
Damascus
Tel. 963 112316675
Fax: 963 112318875
Webová stránka:
www.hamshointl.com
E-mail:
info@hamsointl.com
a hamshogroup@yahoo.
com

Hamcho International je veľká sýrska hol
dingová spoločnosť, ktorú vlastní Mo
hammed Hamcho.
Hamcho International získava výhody od
režimu a poskytuje mu podporu a je spo
jená s osobou, ktorá od režimu získava
výhody a podporuje ho.

Dátum zara
denia do
zoznamu
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VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/109
z 26. januára 2015,
ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 560/2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce
opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 560/2005 z 12. apríla 2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce
opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny (1), a najmä na jeho
článok 11a ods. 1,
keďže:
(1)

Rada 12. apríla 2005 prijala nariadenie (ES) č. 560/2005.

(2)

Sankčný výbor zriadený na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1572 (2004)
o Pobreží Slonoviny vypustil 20. novembra 2014 jednu osobu zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú opatrenia
uložené v bodoch 9 až 12 uvedenej rezolúcie.

(3)

Zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 560/2005, by
sa mal preto príslušne zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha I k nariadeniu (ES) č. 560/2005 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 26. januára 2015
Za Radu
predseda
J. DŪKLAVS

(1) Ú. v. EÚ L 95, 14.4.2005, s. 1.
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Z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 560/2005 sa vypúšťa záznam týkajúci sa tejto osoby:
Alcide DJÉDJÉ
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/110
z 26. januára 2015,
ktorým sa na základe preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia
Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých zváraných rúr
a rúrok zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom v Bielorusku, Čínskej ľudovej republike
a Rusku a ktorým sa ukončujú konania týkajúce sa dovozu určitých zváraných rúr a rúrok
zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom na Ukrajine
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi
z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (základné nariadenie), a najmä na jeho článok 9 ods. 4
a článok 11 ods. 2 a 5,
keďže:

A. POSTUP

1.
(1)

Platné opatrenia

Na základe antidumpingového prešetrovania („predchádzajúce prešetrovanie“) Rada nariadením (ES)
č. 1256/2008 (2) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz určitých zváraných rúr a rúrok zo železa alebo
nelegovanej ocele, v súčasnosti zatriedených pod číselné znaky KN ex 7306 30 41, ex 7306 30 49,
ex 7306 30 72 a ex 7306 30 77, s pôvodom v Bielorusku, Čínskej ľudovej republike (ČĽR), Rusku, Thajsku a na
Ukrajine („konečné antidumpingové opatrenia“). Opatrenia mali formu cla ad valorem v rozsahu 10,1 %
až 90,6 %.
2.

Žiadosť o preskúmanie pred uplynutím platnosti

(2)

Po uverejnení oznámenia o blížiacom sa uplynutí platnosti (3) platných konečných antidumpingových opatrení
Komisia prijala 18. septembra 2013 žiadosť o začatie preskúmania pred uplynutím platnosti týchto opatrení
podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia. Žiadosť predložil Obranný výbor odvetvia zváraných oceľových
rúr Európskej únie („žiadateľ“) v mene výrobcov predstavujúcich podstatnú časť celkovej výroby zváraných rúr
a rúrok v Únii, v tomto prípade viac než 25 %.

(3)

Žiadosť bola odôvodnená tým, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo
opätovnému výskytu dumpingu a ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.
3.

(4)

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)

Začatie preskúmania pred uplynutím platnosti

Komisia po porade s poradným výborom dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy na začatie
preskúmania pred uplynutím platnosti, a 19. decembra 2013 prostredníctvom oznámenia uverejneného
v Úradnom vestníku Európskej únie (4) („oznámenie o začatí preskúmania“) oznámila začatie preskúmania pred
uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia.
4.

Prešetrovanie

4.1.

Obdobie revízneho prešetrovania a posudzované obdobie

Prešetrovanie pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu a ujmy prebiehalo v období
od 1. októbra 2012 do 30. septembra 2013 („obdobie revízneho prešetrovania alebo RIP“). Preskúmanie trendov
relevantných z hľadiska posúdenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu ujmy sa
vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2010 do konca obdobia revízneho prešetrovania („posudzované obdobie“).
Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.
Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2008, s. 1.
Ú. v. EÚ C 136, 15.5.2013, s. 25.
Ú. v. EÚ C 372, 19.12.2013, s. 21.

27.1.2015

SK

4.2.

Úradný vestník Európskej únie

L 20/7

Strany, ktorých sa konanie týka

(6)

Komisia oficiálne upovedomila žiadateľa, ostatných známych výrobcov z Únie, vyvážajúcich výrobcov
v Bielorusku, ČĽR, Rusku a na Ukrajine („dotknuté krajiny“), neprepojených dovozcov, používateľov, o ktorých
bolo známe, že sa ich konanie týka, ako aj zástupcov dotknutých krajín o začatí preskúmania pred uplynutím
platnosti. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne sa vyjadriť a požadovať vypočutie v rámci lehoty
stanovenej v oznámení o začatí preskúmania.

(7)

Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že by na základe osobitných dôvodov mali byť
vypočuté, boli vypočuté.

4.2.1. Výber vzorky v prípade vyvážajúcich výrobcov
(8)

Vzhľadom na zjavne veľký počet vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, Rusku a na Ukrajine sa v oznámení o začatí
preskúmania predpokladal výber vzorky v súlade s článkom 17 základného nariadenia. Na to, aby Komisia mohla
rozhodnúť, či je výber vzorky potrebný, a v kladnom prípade k nemu pristúpiť, boli uvedené strany požiadané,
aby sa Komisii prihlásili do 15 dní od začatia preskúmania a poskytli Komisii informácie požadované v oznámení
o začatí preskúmania.

(9)

Komisia nakoniec na účely výberu vzorky nedostala žiadnu odpoveď vyvážajúcich výrobcov v ČĽR. Jedna
odpoveď na účely výberu vzorky bola doručená od jedného vyvážajúceho výrobcu na Ukrajine. Z Ruska boli od
vyvážajúcich výrobcov na účely výberu vzorky doručené tri odpovede. Komisia preto usúdila, že výber vzorky
vyvážajúcich výrobcov nie je potrebný.

4.2.2. Výber vzorky v prípade dovozcov a výrobcov z Únie
(10)

Vzhľadom na zjavne veľký počet neprepojených dovozcov v Únii sa v oznámení o začatí preskúmania
predpokladal výber vzorky v súlade s článkom 17 základného nariadenia. Na to, aby Komisia mohla rozhodnúť,
či je výber vzorky potrebný, a v kladnom prípade k nemu pristúpiť, boli uvedené strany požiadané, aby sa
Komisii prihlásili do 15 dní od začatia preskúmania a poskytli Komisii informácie požadované v oznámení
o začatí preskúmania. V prípade neprepojených dovozcov sa výber vzorky neuplatnil, pretože odpoveď nebola
doručená od žiadneho neprepojeného dovozcu.

(11)

V oznámení o začatí preskúmania Komisia uviedla, že vzhľadom na veľký počet výrobcov z Únie zapojených do
tohto konania v súlade s článkom 17 základného nariadenia na účely stanovenia ujmy predbežne vybrala vzorku
výrobcov z Únie. Tento predbežný výber sa uskutočnil na základe objemu predaja výrobcov, objemu výroby
a geografického umiestnenia v Únii a Komisia pri ňom použila informácie, ktoré mala k dispozícii v počiatočnej
fáze. Vzorka zodpovedala najväčšiemu reprezentatívnemu objemu výroby a predaja predstavujúcemu 52 %
celkovej výroby a predaja výrobného odvetvia Únie neprepojeným zákazníkom, ktorý bolo možné v rámci času,
ktorý bol k dispozícii, primerane prešetriť. Navyše vzorka bola reprezentatívna z hľadiska geografického
umiestnenia spoločností, keďže zahŕňala štyri odlišné členské štáty. V deň uverejnenia oznámenia o začatí
preskúmania sa uskutočnili konzultácie o navrhovanej vzorke s výrobcami z EÚ. Vzhľadom na to, že sa
neprihlásili ďalší výrobcovia a neboli doručené žiadne pripomienky k vzorke, navrhovaná vzorka bola schválená.

(12)

Komisia získala a overila všetky informácie, ktoré považovala za nevyhnutné na to, aby určila pravdepodobnosť
pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu, pravdepodobnosť pokračovania alebo opätovného výskytu
ujmy a záujem Únie. Komisia s týmto cieľom zaslala dotazníky vyvážajúcim výrobcom a výrobcom z Únie, ktorí
boli zaradení do vzorky. Overovanie sa uskutočnilo v priestoroch týchto spoločností:
a) výrobcovia v Únii:
— Arcelor Mittal Karvina, Česká republika,
— Arcelor Mittal Krakow, Poľsko,
— Arvedi Tubi Acciaio s.p.A, Cremona, Taliansko,
— Tata Steel UK Limited, Corby, Spojené kráľovstvo;
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b) vyvážajúci výrobca v Bielorusku:
— Mogilev Metallurgical Works, Mogilev, Bielorusko;
c) obchodník prepojený s vyvážajúcim výrobcom na Ukrajine:
— Interpipe Europe SA, Lugano, Švajčiarsko;
d) výrobca v Rusku:
— Pervouralsk New Pipe Plant, Pervouralsk, Rusko;
e) výrobca v analogickej krajine:
— Robor Ltd. Johannesburg, Južná Afrika.

B. PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

1.

Príslušný výrobok

(13)

Príslušným výrobkom sú zvárané rúry a rúrky zo železa alebo nelegovanej ocele kruhového prierezu s vonkajším
priemerom nepresahujúcim 168,3 mm okrem potrubných rúr používaných na ropné alebo plynové potrubia,
pažnice používané pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúr a rúr a rúrok s pripojenou armatúrou
vhodných na rozvod plynov alebo kvapalín používaných v civilnom letectve, v súčasnosti zatriedené pod číselné
znaky KN ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 a ex 7306 30 77, s pôvodom v Bielorusku, ČĽR,
Rusku a na Ukrajine.

(14)

Prešetrovaním sa zistilo, že rôzne druhy príslušného výrobku majú rovnaké základné fyzikálne, chemické
a technické vlastnosti a v podstate sa používajú na rovnaké účely.

2.
(15)

Podobný výrobok

Zistilo sa, že zvárané rúry a rúrky vyrábané a predávané v Únii výrobným odvetvím Únie a zvárané rúry a rúrky
vyrábané a predávané v dotknutých krajinách a v analogickej krajine majú v podstate rovnaké fyzikálne, chemické
a technické vlastnosti a rovnaké základné využitie ako zvárané rúry a rúrky vyrábané v dotknutých krajinách
a predávané na vývoz do Únie. Preto sa považujú za podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného
nariadenia.

C. PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA ALEBO OPÄTOVNÉHO VÝSKYTU DUMPINGU

(16)

V súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia Komisia skúmala, či je pravdepodobné, že uplynutie
platnosti platných opatrení povedie k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu dumpingu zo štyroch dotknutých
krajín.

(17)

Všetky štyri krajiny, ktoré boli predmetom prešetrovania, vyvážali počas obdobia revízneho prešetrovania
zanedbateľné množstvá príslušného výrobku. V prípade žiadnej z týchto štyroch krajín, ktoré boli predmetom
prešetrovania, preto neexistuje pravdepodobnosť pokračovania dumpingu. Posúdenie bolo obmedzené na pravde
podobnosť opätovného výskytu dumpingu a použili sa pri ňom vývozné ceny do iných tretích krajín. Podobne
ako v prípade predchádzajúceho prešetrovania sa ani na tieto účely nezohľadnil vývoz do Bieloruska.

KRAJINY S INÝM AKO TRHOVÝM HOSPODÁRSTVOM

1.
(18)

Analogická krajina

Podľa ustanovení článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa Bielorusko a ČĽR považujú za krajiny s iným
ako trhovým hospodárstvom. V predchádzajúcom prešetrovaní boli ako analogická krajina na účely stanovenia
normálnej hodnoty použité Spojené štáty americké. V oznámení o začatí preskúmania sa predpokladalo, že USA
budú použité ako analogická krajina v preskúmaní pred uplynutím platnosti, ako navrhol žiadateľ.
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(19)

Komisii boli doručené pripomienky spoločnosti Mogilev, ako aj pripomienky bieloruských orgánov. Zaintere
sované strany v ČĽR nepredložili žiadne pripomienky.

(20)

Bieloruské zainteresované strany argumentovali, že USA nie sú vhodnou voľbou vzhľadom na údajné väzby
medzi jediným spolupracujúcim výrobcom z USA a výrobným odvetvím Únie.

(21)

Bieloruské zainteresované strany navrhli, aby sa ako analogická krajina použilo Rusko, keďže ruský oceliarsky
priemysel je údajne podobný bieloruskému vzhľadom na spoločné väzby Bieloruska a bývalého Sovietskeho
zväzu.

(22)

Pri prešetrovaní sa však zistilo, že hodnota zemného plynu nebola v nákladoch na výrobu jediného spolupracu
júceho výrobcu v Rusku zohľadnená správne (pozri odôvodnenie 69). Okrem toho spolupráca tohto výrobcu
v Rusku nebola dostatočná (pozri odôvodnenie 61). Voľba Ruska sa z tohto dôvodu nepovažovala za vhodnú.

(23)

Komisia identifikovala aj ďalšie tretie krajiny, ktoré príslušný výrobok vyvážajú do Únie, a kontaktovala výrobcov
v 14 známych krajinách vyrábajúcich oceľ. Patrili k nim krajiny ako Bosna a Hercegovina, Brazília, bývalá
Juhoslovanská republika Macedónsko, Srbsko, Južná Afrika, Južná Kórea a Taiwan.

(24)

S Komisiou nakoniec nespolupracoval žiadny z výrobcov z USA. Úplne vyplnený dotazník jej však doručili
výrobcovia z bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a Južnej Afriky. Komisia za najvhodnejšiu voľbu
považovala Južnú Afriku vzhľadom na značný objem domáceho predaja jej výrobcu.

BIELORUSKO

1.
(25)

(26)

Najväčší známy výrobca v Bielorusku, OJSC Mogilev Metallurgical Works (Mogilev), pri prešetrovaní
spolupracoval. Počas obdobia revízneho prešetrovania však príslušný výrobok do Únie nevyvážal. Informácie
o pravdepodobných vývozných cenách do Únie preto vychádzali z vývozných cien do iných tretích krajín, ako sa
uvádza v odôvodnení 27.

2.

Pravdepodobný dumping počas obdobia revízneho prešetrovania

2.1.

Určenie normálnej hodnoty

Normálna hodnota pre Bielorusko bola určená podľa jednotlivých druhov podobného výrobku na základe
domácich predajných cien neprepojeným zákazníkom pri bežnom obchode v Južnej Afrike (analogickej krajine).
Keď k žiadnemu predaju druhu podobného výrobku pri bežnom obchode nedošlo alebo keď predaj druhu
výrobku na domácom trhu v Južnej Afrike nedosiahol reprezentatívny objem, Komisia normálnu hodnotu určila
tak, že k nákladom na výrobu podobného výrobku pripočítala predajné, všeobecné a administratívne náklady.

2.2.
(27)

Určenie pravdepodobnej vývoznej ceny

Počas obdobia revízneho prešetrovania Mogilev príslušný výrobok do Únie nevyvážal. Pravdepodobná vývozná
cena bola preto určená na základe predajných cien do iných tretích krajín.

2.3.
(28)

Predbežná poznámka

Porovnanie

Porovnanie normálnej hodnoty a pravdepodobnej vývoznej ceny sa uskutočnilo na základe cien zo závodu.
V záujme zabezpečenia spravodlivého porovnania sa v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia
zohľadnili rozdiely, ktoré ovplyvňujú porovnateľnosť cien.
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V prípade potreby sa vykonali úpravy na základe rozdielov v nákladoch na prepravu, rabatoch, zľavách a úrovni
obchodu.

2.4.
(30)

Úradný vestník Európskej únie

Pravdepodobný dumping počas obdobia revízneho prešetrovania

Na základe uvedených súvislostí bolo pravdepodobné dumpingové rozpätie v zmysle článku 11 ods. 2
základného nariadenia stanovené na 28,4 %.

3.

Vývoj vývozu v prípade zrušenia opatrení

3.1.

Výrobná kapacita vyvážajúcich výrobcov

(31)

Mogilev používal svoje výrobné linky na výrobu zváraných rúr a rúrok, ako aj dutých profilov (výrobu týchto
dvoch výrobkov oddeľuje len menší výrobný krok). Mogilev vyrobil veľké množstvo dutých profilov a vyvážal ich
okrem iného do Únie, keďže na tento tovar nebolo uložené žiadne antidumpingové clo. Mogilev navyše vyrábal
zvárané rúrky s vonkajším priemerom nad 168,3 mm (veľké rúrky), ktoré nepodliehajú antidumpingovému clu
v Únii.

(32)

Na základe súčasného zloženia výrobkov je voľná kapacita Mogileva vypočítaná približne na 20 000 ton alebo
približne 5 % spotreby Únie.

(33)

V prípade zrušenia opatrení preto hrozí riziko, že Mogilev bude predávať značné množstvo zváraných rúrok na
trhu Únie za dumpingové ceny.

(34)

V nadväznosti na zverejnenie Mogilev tvrdil, že jeho skutočná voľná kapacita je oveľa menšia v dôsledku poruchy
pri hydraulickom testovaní. Hydraulické testovanie je však len menším krokom v rámci celkového procesu výroby
príslušného výrobku, a preto možno takúto poruchu relatívne ľahko odstrániť. Tvrdenie, že voľná kapacita
závodu sa má stanoviť na základe poruchy zariadenia na hydraulické testovanie, preto nemožno akceptovať.

3.2.

Presun výroby z iných výrobkov vyrábaných v tom istom zariadení

(35)

Ako sa uvádza v odôvodnení 31, v súčasnosti je pre Mogilev výhodnejšie vyrábať duté profily, keďže sa na ne
v Únii nevzťahuje antidumpingové clo, zatiaľ čo na zvárané rúrky áno. Počas obdobia revízneho prešetrovania sa
výroba výrazne sústredila na výrobky nepodliehajúce antidumpingovému clu v Únii, pričom jej objem
predstavoval prevažnú väčšinu vyrobených výrobkov. Pri absencii opatrení týkajúcich sa zváraných rúrok možno
očakávať, že Mogilev bude vyrábať výrobky vo vyváženejšom zložení, pričom svoju kapacitu presunie z výrobkov
nepodliehajúcich opatreniam na zvárané rúrky.

(36)

Hrozí preto značné riziko, že Mogilev v prípade zrušenia opatrení presunie aspoň časť výroby určenej pre trh
Únie z výrobkov v súčasnosti nepodliehajúcich antidumpingovému clu na zvárané rúrky za dumpingové ceny.

(37)

V nadväznosti na zverejnenie Mogilev tvrdil, že svoje zloženie výrobkov nepresunie okamžite z dutých profilov
na zvárané rúry a rúrky vzhľadom na to, že duté profily predával počas niekoľkých rokov v oveľa väčšom
množstve než zvárané rúry a rúrky a že na zmenu tejto praxe by nemal žiadny dôvod.

(38)

V tejto súvislosti treba poukázať na to, že EÚ je pre Mogilev najväčším trhom pre duté profily a že Mogilev
v súčasnosti na trhu Únie nepredáva žiadne zvárané rúry a rúrky. Mogilev neposkytol žiadne dôkazy o tom, že
v prípade zrušenia opatrení by sa podiel jednotlivých výrobkov predávaných do EÚ nezmenil. Z tohto dôvodu
stále platí záver, že v prípade zrušenia opatrení je pravdepodobné, že Mogilev bude vyrábať výrobky vo vyváže
nejšom zložení a svoju výrobu aspoň čiastočne presunie z dutých profilov na zvárané rúry a rúrky určené trhu
Únie.
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Atraktívnosť trhu Únie

Ako sa uvádza v odôvodnení 27, Bielorusko počas obdobia revízneho prešetrovania príslušný výrobok do Únie
nevyvážalo. Pravdepodobnosť výskytu rizika odklonu obchodu a jeho presmerovania na trh Únie v prípade
zrušenia opatrení by muselo vychádzať z týchto aspektov:
— predajné ceny prevládajúce na iných vývozných trhoch,
— ceny výrobného odvetvia Únie aj iných zdrojov dovozu, prevládajúce na trhu Únie, a
— predajné správanie Mogileva v prípade výrobkov nepodliehajúcich antidumpingovému clu.

(40)

Pri porovnaní priemerných predajných cien Mogileva do iných krajín s cenami na trhu Únie možno pozorovať
výrazné cenové podhodnotenie. V porovnaní s priemernými predajnými cenami výrobného odvetvia Únie
podhodnotenie dosahuje 30 % až 50 %. Ceny Mogileva sú takisto nižšie než ceny iných zdrojov dovozu na trh
Únie, akými sú napríklad India a Turecko.

(41)

Pravdepodobnú atraktívnosť trhu Únie zvyšuje aj skutočnosť, že Mogilev využíva už existujúce predajné kanály,
ktoré v súčasnosti používa na predaj iných výrobkov a ktoré by v prípade zrušenia opatrení mohol využívať aj na
predaj príslušného výrobku.

(42)

Vzhľadom na uvedené súvislosti Komisia dospela k záveru, že v prípade zrušenia opatrení hrozí značné riziko
presmerovania vývozu na trh Únie za dumpingové ceny, keďže trh Únie je z hľadiska cien oveľa atraktívnejší.

(43)

V nadväznosti na zverejnenie Mogilev tvrdil, že značný nárast objemu jeho predaja zváraných rúr a rúrok na
domácom a ruskom trhu počas posudzovaného obdobia nebol náležite zohľadnený. V tejto súvislosti treba
poznamenať, že nárast objemu predaja na týchto trhoch bol potvrdený počas prešetrovania. Mogilev vo svojich
pripomienkach po zverejnení ďalej potvrdil, že zvárané rúry a rúrky sa predávajú za nižšie ceny než trhové ceny
prevládajúce na trhu EÚ. Skutočnosť, že objem predaja týchto výrobkov na domácom aj ruskom trhu časom
narastal, preto nevedie k zníženiu ani odstráneniu rizika presmerovania vývozu na trh Únie v dôsledku atraktív
nejších cien EÚ. Tvrdenie Mogileva sa preto zamieta.

4.
(44)

Záver o pravdepodobnosti opätovného výskytu dumpingu

Dostupná voľná kapacita v Bielorusku, riziko presunu výroby z iných výrobkov na príslušný výrobok a atraktívna
cenová úroveň na trhu Únie vedie k záveru, že existuje riziko zvýšenia bieloruského dumpingového vývozu
príslušného výrobku v prípade, že by platnosť opatrení uplynula.

ČĽR

1.

Úvodné poznámky

(45)

Ako sa uvádza v odôvodnení 9, Komisia od ČĽR nedostala žiadnu odpoveď. Pri nulovej spolupráci vyvážajúcich
výrobcov v ČĽR preto celková analýza vrátane výpočtu dumpingu vychádza z dostupných skutočností podľa
článku 18 základného nariadenia. Čínske orgány boli informované o zámere Komisie uplatniť článok 18
základného nariadenia a vychádzať pri svojich zisteniach z dostupných skutočností.

(46)

Pravdepodobnosť, či dumping bude pokračovať alebo sa opätovne vyskytovať, sa preto posúdila prostredníctvom
žiadosti o preskúmanie pred uplynutím platnosti v kombinácii s inými zdrojmi informácií, ako sú obchodné
štatistiky o dovoze a vývoze (údaje Eurostatu a Číny týkajúce sa vývozu) a publikácia Metal Bulletin.

(47)

Odmietnutie spolupráce ovplyvnilo porovnanie normálnej hodnoty s vývoznou cenou rôznych druhov výrobku.
Považovalo sa za vhodné určiť normálnu hodnotu aj vývoznú cenu na globálnom základe, konkrétne na základe
priemerných hodnôt v súlade s článkom 18 základného nariadenia.
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Normálna hodnota pre ČĽR bola určená na základe priemerných domácich cien neprepojeným zákazníkom pri
bežnom obchode v Južnej Afrike (analogickej krajine).

2.2.

Určenie pravdepodobnej vývoznej ceny

(49)

Vzhľadom na absenciu spolupráce čínskych vyvážajúcich výrobcov sa vývozné ceny museli určiť na základe
dostupných skutočností v súlade s článkom 18 základného nariadenia.

(50)

Komisia najprv analyzovala štatistické údaje Eurostatu. Množstvo výrobku dovezené z ČĽR bolo však veľmi
obmedzené, a preto sa ceny nepovažovali za reprezentatívne. Z tohto dôvodu bola pravdepodobná vývozná cena
určená na základe čínskych obchodných štatistických údajov o vývoze do tretích krajín.

2.3.

Porovnanie

(51)

Porovnanie normálnej hodnoty a pravdepodobnej vývoznej ceny sa uskutočnilo na základe cien zo závodu.
V záujme zabezpečenia spravodlivého porovnania sa v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia
zohľadnili rozdiely, ktoré ovplyvňujú porovnateľnosť cien.

(52)

V prípade potreby sa vykonali úpravy na základe rozdielov v nákladoch na prepravu, nákladoch na poistenie,
nevratnej DPH, nákladoch na vývoz, rabatoch a zľavách.

2.4.
(53)

(54)

Pravdepodobný dumping počas obdobia revízneho prešetrovania

Na základe uvedených súvislostí bolo pravdepodobné dumpingové rozpätie v zmysle článku 11 ods. 2
základného nariadenia stanovené na 39,3 %.

3.

Vývoj vývozu v prípade zrušenia opatrení

3.1.

Výrobná kapacita vyvážajúcich výrobcov

Vzhľadom na absenciu spolupráce čínskych vyvážajúcich výrobcov boli použité tieto zdroje:
— informácie poskytnuté žiadateľom,
— dostupné publikácie (napríklad Metal Bulletin),
— informácie získané pri predchádzajúcom prešetrovaní.

(55)

O čínskom výrobnom odvetví zváraných rúrok je známe, že je najväčšie na svete. V publikácii Metal Bulletin bolo
uvedené, že objem ročnej produkcie zváraných rúrok dosiahol v roku 2012 približne 35 miliónov ton. Žiadateľ
odhadol, že výrobná kapacita zváraných rúrok v ČĽR výrazne prekročila 45 miliónov ton ročne. Celková voľná
kapacita by teda prekročila 10 miliónov ton ročne, čo predstavuje 25-násobok celkovej skutočnej spotreby
zváraných rúrok v EÚ.

(56)

V prípade zrušenia opatrení preto hrozí značné riziko, že čínski vyvážajúci výrobcovia budú predávať značné
množstvo zváraných rúrok na trhu Únie za dumpingové ceny.

3.2.
(57)

Atraktívnosť trhu Únie

Vzhľadom na absenciu spolupráce čínskych vyvážajúcich výrobcov vychádzajú zistenia z dostupných skutočností.
Na tieto účely riziko odklonu obchodu a jeho presmerovania na trh Únie v prípade zrušenia opatrení vychádza
z verejne dostupných zdrojov.
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(58)

Vo verejne dostupných zdrojoch, akým je napríklad Metal Bulletin, bolo uvedené, že úroveň čínskych cien ani
zďaleka nedosahuje priemernú predajnú cenu výrobného odvetvia Únie 848 EUR za tonu ani priemernú
dovoznú cenu do Únie z hlavných vyvážajúcich krajín ako India a Turecko. V porovnaní s priemernými
predajnými cenami výrobného odvetvia Únie podhodnotenie dosahuje 30 % až 50 %. To jednoznačne poukazuje
na atraktívnosť trhu Únie a cenovú konkurencieschopnosť čínskeho výrobného odvetvia v prípade zrušenia
opatrení.

(59)

Vzhľadom na uvedené súvislosti Komisia dospela k záveru, že v dôsledku uvedeného zásadného cenového
rozdielu existuje v prípade zrušenia opatrení značné riziko odklonu obchodu od tretích krajín s nižšími cenami
a jeho presmerovania na výhodnejší trh Únie.

4.
(60)

Záver o pravdepodobnosti opätovného výskytu dumpingu

Dostupná voľná kapacita v ČĽR a atraktívna cenová úroveň na trhu Únie vedie k záveru, že existuje riziko
zásadného zvýšenia čínskeho dumpingového vývozu príslušného výrobku v prípade, že by platnosť opatrení
uplynula.

KRAJINY S TRHOVÝM HOSPODÁRSTVOM
RUSKO

1.

Úvodné poznámky

(61)

Dvaja ruskí vyvážajúci výrobcovia predstavujúci približne 75 % ruskej výroby, ktorí predložili odpovede na účely
výberu vzorky, neskôr informovali Komisiu, že nemajú v úmysle odpovedať na dotazník pre vyvážajúcich
výrobcov. Pri prešetrovaní spolupracoval formou vyplneného dotazníka a akceptovaním overenia len jeden malý
výrobca nevyvážajúci do Únie a vyvážajúci len zanedbateľné množstvo do iných krajín. Vzhľadom na značnú
nespoluprácu vyvážajúcich výrobcov v Rusku celková analýza vrátane výpočtu dumpingu vychádza z dostupných
skutočností podľa článku 18 základného nariadenia. Nespolupracujúci ruskí vyvážajúci výrobcovia, ako aj ruské
orgány boli informované o zámere Komisie uplatniť článok 18 základného nariadenia a vychádzať pri svojich
zisteniach z dostupných skutočností.

(62)

Pravdepodobnosť, či dumping bude pokračovať alebo sa opätovne vyskytovať, sa preto posúdila prostredníctvom
žiadosti o preskúmanie pred uplynutím platnosti v kombinácii s inými zdrojmi informácií, ako sú obchodné
štatistiky Eurostatu o dovoze, ruské štatistiky o vývoze a publikácia Metal Bulletin.

(63)

Značná nespolupráca ovplyvnila porovnanie normálnej hodnoty s vývoznou cenou rôznych druhov výrobku.
Považovalo sa za vhodné určiť normálnu hodnotu aj vývoznú cenu na globálnom základe, konkrétne na základe
priemerných hodnôt v súlade s článkom 18 základného nariadenia.

(64)

Komisia vzala na vedomie, že v štatistických údajoch Eurostatu sa uvádzal určitý objem dovozu príslušného
výrobku z Ruska. Toto množstvo bolo však veľmi obmedzené a tieto dovozné ceny sa preto nepovažovali za
reprezentatívne. Informácie o pravdepodobných vývozných cenách do Únie preto vychádzali z vývozných cien do
iných tretích krajín, ako sa uvádza v odôvodnení 73.

2.

Pravdepodobný dumping počas obdobia revízneho prešetrovania

2.1.

Určenie normálnej hodnoty

(65)

Ako sa uvádza v odôvodnení 61, značná nespolupráca vyvážajúcich výrobcov v Rusku donútila Komisiu použiť
pri určení normálnej hodnoty dostupné skutočnosti. Na tieto účely boli použité informácie predložené spolupra
cujúcim ruským výrobcom.

(66)

Normálna hodnota bola určená v súlade s článkom 2 ods. 2 prvou vetou základného nariadenia. Najprv sa určilo,
či celkový objem domáceho predaja podobného výrobku počas obdobia revízneho prešetrovania bol reprezen
tatívny v porovnaní s objemom ruského vývozného predaja do tretích krajín. Zistilo sa, že objem domáceho
predaja je reprezentatívny, ak objem predaja podobného výrobku dosahoval aspoň 5 % objemu ruského
vývozného predaja do tretích krajín.

L 20/14

SK

Úradný vestník Európskej únie

27.1.2015

(67)

Následne sa preskúmalo, či sa podobný výrobok predával pri bežnom obchode podľa článku 2 ods. 4 základného
nariadenia. Na tento účel sa stanovil podiel ziskového domáceho predaja príslušného druhu výrobku nezávislým
zákazníkom.

(68)

S cieľom zistiť, či sa predaj uskutočnil pri bežnom obchode, boli zohľadnené priemerné náklady na výrobu.
Pokiaľ ide o výrobné náklady, a najmä náklady na energiu, v prípade plynu sa preskúmalo, či sa ceny plynu, ktoré
platí jediný vyvážajúci výrobca, primerane odzrkadľujú v nákladoch spojených s výrobou a distribúciou plynu.

(69)

Zistilo sa, že domáca cena plynu, ktorú platili vyvážajúci výrobcovia, dosahovala približne 30 % vývoznej ceny
zemného plynu z Ruska. V tejto súvislosti všetky dostupné údaje naznačili, že domáce ceny plynu v Rusku sú
regulovanými cenami, ktoré sú výrazne nižšie než trhové ceny platené na neregulovaných vývozných trhoch
s ruským zemným plynom. Keďže náklady na plyn neboli primerane zohľadnené v záznamoch vyvážajúcich
výrobcov, ako sa stanovuje v článku 2 ods. 5 základného nariadenia, museli byť zodpovedajúcim spôsobom
upravené. Keďže neexistovali žiadne dostatočne reprezentatívne neskreslené ceny plynu vo vzťahu k ruskému
domácemu trhu, považovalo sa za vhodné vychádzať pri úprave v súlade s článkom 2 ods. 5 základného
nariadenia z informácií iných reprezentatívnych trhov. Upravené ceny sa zakladali na priemernej cene ruského
plynu pri predaji na vývoz na nemecko-českých hraniciach (Waidhaus), upravenej o miestne distribučné náklady.
Waidhaus je ťažiskový bod na predaj ruského plynu do EÚ, ktorá je najväčším trhom pre ruský plyn a má ceny
primerane odzrkadľujúce náklady. Z tohto dôvodu ho možno v zmysle článku 2 ods. 5 základného nariadenia
považovať za reprezentatívny trh.

(70)

Komisia preto na zistenie, či sa predaj uskutočnil pri bežnom obchode, použila priemerné náklady na výrobu,
upravené o náklady na plyn.

(71)

Normálna hodnota bola preto určená ako priemerná cena ziskového domáceho predaja počas obdobia revízneho
prešetrovania, keďže objem ziskového predaja dosahoval najviac 80 % celkového objemu predaja.

2.2.

Určenie pravdepodobnej vývoznej ceny

(72)

Značná nespolupráca vyvážajúcich výrobcov v Rusku donútila Komisiu použiť pri určení vývoznej ceny dostupné
skutočnosti. Informácie jediného spolupracujúceho ruského výrobcu nebolo možné použiť, keďže tento výrobca
nevyvážal príslušný výrobok do EÚ a do iných tretích krajín vyvážal len zanedbateľné množstvo.

(73)

Z tohto dôvodu a vzhľadom na zanedbateľný objem vývozu z Ruska do Únie bola pravdepodobná vývozná cena
určená na základe ruských štatistík o vývoze, pričom sa použili údaje o vývoze do iných tretích krajín. Vývoz do
tretích krajín dosahoval značný objem.

(74)

Keďže jediný spolupracujúci ruský výrobca vyrábal výlučne tzv. čierne rúrky (t. j. negalvanizované rúrky), na
určenie vývoznej ceny boli použité len informácie o čiernych rúrkach. Podľa ruských štatistík o vývoze sa
prevažná väčšina ruského vývozu takisto týka čiernych rúrok.

(75)

V nadväznosti na zverejnenie jediný spolupracujúci ruský výrobca tvrdil, že sa mali použiť jeho vývozné ceny,
keďže predstavujú viac než 10 % jeho celkového objemu predaja. Tento celkový objem predaja však predstavuje
menej než 2 % celkového objemu vývozu nahláseného podľa ruských štatistík o vývoze. Na základe týchto
súvislostí stále platí záver, že vývozné ceny tohto výrobcu sa nemohli použiť vzhľadom na ich zanedbateľné
množstvo.

2.3.

Porovnanie

(76)

Porovnanie normálnej hodnoty a pravdepodobnej vývoznej ceny sa uskutočnilo na základe cien zo závodu.
V záujme zabezpečenia spravodlivého porovnania sa v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia
zohľadnili rozdiely, ktoré ovplyvňujú porovnateľnosť cien.

(77)

V prípade potreby sa vykonali úpravy na základe rozdielov v nákladoch na prepravu.
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Pravdepodobný dumping počas obdobia revízneho prešetrovania

Na základe uvedených súvislostí bolo pravdepodobné dumpingové rozpätie v zmysle článku 11 ods. 2
základného nariadenia stanovené na 38,7 %.

3.

Vývoj vývozu v prípade zrušenia opatrení

3.1.

Výrobná kapacita vyvážajúcich výrobcov

(79)

Žiadateľ odhadol, že voľná kapacita príslušného výrobku v Rusku prekračuje celkovú spotrebu na trhu EÚ.
Žiadateľ svoj odhad založil na informáciách uverejnených v publikácii Metal Expert. Žiadateľ navyše predpokladal,
že využitie kapacity dosiahne 56 %, pričom tento údaj potvrdzujú informácie predložené spolupracujúcim
výrobcom.

(80)

V prípade zrušenia opatrení preto hrozí značné riziko, že ruskí vyvážajúci výrobcovia budú predávať značné
množstvo zváraných rúrok na trhu Únie za dumpingové ceny.

(81)

V nadväznosti na zverejnenie nespolupracujúci ruskí výrobcovia uvedení v odôvodnení 61 tvrdili, že Komisia
nezohľadnila nimi predložené informácie týkajúce sa údajnej atraktívnosti iných trhov (vrátane ruského trhu)
a voľných kapacít v Rusku.

(82)

V tejto súvislosti treba poukázať na to, že informácie o voľných kapacitách sa týkali širšej škály výrobkov vrátane
dutých profilov a rúrok s veľkým priemerom. Tieto informácie sú preto menej relevantné než informácie, ktoré
poskytol žiadateľ. Okrem toho dokonca aj na základe 60 % až 70 % miery využitia kapacity v zmysle tvrdenia
ruských výrobcov by výsledná voľná kapacita predstavovala väčšinu spotreby na trhu EÚ.

(83)

Pokiaľ ide o informácie, ktoré nespolupracujúci ruskí výrobcovia poskytli v súvislosti s údajnou atraktívnosťou
iných trhov (vrátane ruského trhu), v prvom rade treba uviesť, že vzhľadom na nespoluprácu tieto údaje nebolo
možné overiť. V druhom rade sú tieto informácie v rozpore s informáciami získanými počas prešetrovania
a uvedenými v odôvodneniach 84 až 86, ktoré vychádzajú z oficiálnych ruských štatistík o vývoze a ktoré dvaja
nespolupracujúci ruskí výrobcovia nespochybnili.

3.2.

Atraktívnosť trhu Únie

(84)

Podľa ruských obchodných štatistík priemerná ruská vývozná cena 647 EUR za tonu ani zďaleka nedosahuje
priemernú predajnú cenu výrobného odvetvia Únie 848 EUR za tonu a je v súlade s priemernou dovoznou
cenou do Únie z hlavných vyvážajúcich krajín ako India a Turecko.

(85)

Podľa tých istých obchodných štatistík sa 33 % celkového ruského vývozu predáva do Azerbajdžanu, ktorý pre
Rusko predstavuje najdôležitejší vývozný trh. Predajná cena do Azerbajdžanu dosahuje 586 EUR za tonu, a preto
je výrazne nižšia než predajná cena výrobného odvetvia EÚ 848 EUR za tonu a dokonca ešte nižšia než cena
účtovaná inými hlavnými vývozcami do Únie, akými sú India a Turecko. Objem ruského vývozu do
Azerbajdžanu navyše zodpovedá približne 15 % spotreby EÚ. Hrozí preto riziko, že vývoz bude v prípade
zrušenia opatrení presmerovaný do EÚ.

(86)

Vzhľadom na uvedené súvislosti Komisia dospela k záveru, že v prípade zrušenia opatrení hrozí značné riziko
presmerovania obchodu na trh Únie.

4.
(87)

Záver o pravdepodobnosti opätovného výskytu dumpingu

Dostupná voľná kapacita v Rusku a atraktívna cenová úroveň na trhu Únie vedie k záveru, že existuje riziko
zvýšenia ruského dumpingového vývozu príslušného výrobku do Únie v prípade, že by platnosť opatrení
uplynula.
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(88)

V nadväznosti na zverejnenie zainteresované strany tvrdili, že zachovanie platných opatrení proti Rusku
a súčasné ukončenie platných opatrení proti Ukrajine (pozri ďalej) predstavuje diskrimináciu, keďže Rusko
a Ukrajina majú údajne podobné voľné kapacity.

(89)

Toto tvrdenie nepodporujú zistenia prešetrovania, v rámci ktorého sa stanovilo, že v Rusku existujú značné voľné
kapacity, ktoré predstavujú aspoň väčšinu spotreby na trhu EÚ. Na druhej strane v prípade Ukrajiny sa stanovilo,
že voľné kapacity dostupné na vývoz do všetkých krajín sú obmedzené. Vzhľadom na tento zásadný rozdiel
vo voľných kapacitách sa preto tvrdenie o diskriminácii zamieta.

UKRAJINA

1.

Úvodné poznámky

(90)

Pri prešetrovaní spolupracoval len jeden ukrajinský vyvážajúci výrobca – „Interpipe Group“ („Interpipe“). Interpipe
predstavuje významnú časť ukrajinskej výroby a takmer celý objem veľmi obmedzeného ukrajinského vývozu do
Únie. Známi ukrajinskí výrobcovia, ktorí nespolupracujú, sú aspoň štyria, ale podľa obchodných štatistík je
objem ich vývozu do EÚ zanedbateľný.

(91)

Vzhľadom na zanedbateľný objem ukrajinského vývozu do Únie bola pravdepodobná vývozná cena určená na
základe predajných cien Interpipe do iných tretích krajín, ako sa uvádza v odôvodnení 17.

2.

Pravdepodobný dumping počas obdobia revízneho prešetrovania

2.1.

Určenie normálnej hodnoty

(92)

Komisia najprv preskúmala, či bol celkový objem domáceho predaja jediného spolupracujúceho vyvážajúceho
výrobcu, Interpipe, reprezentatívny v súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia. Objem domáceho predaja
je reprezentatívny vtedy, ak celkový objem domáceho predaja podobného výrobku nezávislým zákazníkom na
domácom trhu predstavoval aspoň 5 % celkového objemu vývozného predaja príslušného výrobku do iných
tretích krajín počas obdobia revízneho prešetrovania. Na tomto základe bol objem celkového predaja podobného
výrobku na domácom trhu zo strany Interpipe reprezentatívny.

(93)

Komisia následne identifikovala druhy výrobku predávané na domácom trhu, ktoré boli rovnaké alebo
porovnateľné s druhmi výrobku predávanými na vývoz zo strany Interpipe.

(94)

Komisia potom preskúmala, či bol objem domáceho predaja každého druhu výrobku, ktorý je rovnaký alebo
porovnateľný s druhom výrobku predávaným na vývoz, zo strany Interpipe reprezentatívny v súlade s článkom 2
ods. 2 základného nariadenia. Objem domáceho predaja určitého druhu výrobku je reprezentatívny, ak celkový
objem domáceho predaja daného druhu výrobku nezávislým zákazníkom počas obdobia revízneho prešetrovania
predstavoval aspoň 5 % celkového objemu vývozného predaja rovnakého alebo porovnateľného druhu výrobku.
Komisia stanovila, že domáci predaj väčšiny druhov výrobku dosiahol reprezentatívny objem.

(95)

Následne Komisia stanovila podiel ziskového predaja nezávislým zákazníkom na domácom trhu pre každý druh
výrobku počas obdobia revízneho prešetrovania s cieľom rozhodnúť o tom, či na výpočet normálnej hodnoty
v súlade s článkom 2 ods. 4 základného nariadenia použiť skutočný domáci predaj.

(96)

Normálna hodnota je založená na skutočnej domácej cene jednotlivých druhov výrobkov bez ohľadu na to, či je
tento predaj ziskový, alebo nie, ak:
a) objem predaja druhu výrobku, ktorý sa realizoval za čistú predajnú cenu rovnakú ako vypočítané výrobné
náklady alebo vyššiu, predstavoval viac ako 80 % celkového objemu predaja tohto druhu výrobku a
b) vážený priemer predajných cien tohto druhu výrobku je rovnaký alebo vyšší ako jednotkové výrobné náklady.

(97)

V tomto prípade je normálna hodnota váženým priemerom cien celého objemu domáceho predaja daného druhu
výrobku počas obdobia revízneho prešetrovania.
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Normálna hodnota je skutočnou domácou cenou jednotlivých druhov výrobkov len v prípade ziskového
domáceho predaja druhov výrobku počas obdobia revízneho prešetrovania, ak:
a) objem ziskového predaja druhu výrobku predstavuje najviac 80 % celkového objemu predaja tohto druhu
alebo
b) vážený priemer cien tohto druhu výrobku je nižší ako jednotkové výrobné náklady.

(99)

Z analýzy domáceho predaja vyplynulo, že normálna hodnota bola vypočítaná ako vážený priemer cien celého
objemu domáceho predaja počas obdobia revízneho prešetrovania alebo len ako vážený priemer ziskového
predaja v závislosti od druhu výrobku.

(100) Ak pri bežnom obchode nedošlo k predaju druhu podobného výrobku alebo ak sa druh výrobku nepredal
v reprezentatívnom množstve na domácom trhu, Komisia určila normálnu hodnotu v súlade s článkom 2 ods. 3
a 6 základného nariadenia.
(101) Normálna hodnota sa určila tak, že k nákladom Interpipe na výrobu podobného výrobku počas obdobia
revízneho prešetrovania sa pripočítali tieto položky:
— predajné, všeobecné a administratívne náklady, ktoré spoločnosť Interpipe vynaložila v súvislosti s domácim
predajom podobného výrobku pri bežnom obchode počas obdobia revízneho prešetrovania, a
— zrealizovaný zisk spoločnosti Interpipe v súvislosti s domácim predajom podobného výrobku pri bežnom
obchode počas obdobia revízneho prešetrovania.

2.2.

Určenie pravdepodobnej vývoznej ceny

(102) Vzhľadom na absenciu významného objemu ukrajinského vývozu do Únie bola pravdepodobná vývozná cena
určená na základe predajných cien Interpipe do iných tretích krajín v prípade značného objemu predaja, ako sa
uvádza v odôvodnení 17.
(103) Celý objem predaja Interpipe sa uskutočnil priamo neprepojeným zákazníkom v tretích krajinách. Predajná cena
bola preto určená na základe cien zaplatených alebo splatných týmito nezávislými zákazníkmi.

2.3.

Porovnanie

(104) Porovnanie normálnej hodnoty a pravdepodobnej vývoznej ceny sa uskutočnilo na základe cien zo závodu.
V záujme zabezpečenia spravodlivého porovnania sa v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia
zohľadnili rozdiely, ktoré ovplyvňujú porovnateľnosť cien.
(105) V prípade potreby sa vykonali úpravy na základe rozdielov v nákladoch na prepravu a úverových nákladoch.

2.4.

Pravdepodobný dumping počas obdobia revízneho prešetrovania

(106) Na základe uvedených súvislostí bolo pravdepodobné dumpingové rozpätie v zmysle článku 11 ods. 2
základného nariadenia stanovené na 16 %.
(107) V nadväznosti na zverejnenie zainteresované strany tvrdili, že Komisia v prípade Ukrajiny stanovila, že dumping
pokračuje na úrovni 16 %. Toto tvrdenie je však nepodložené, keďže sa zdá, že vychádza z nedorozumenia. Ako
sa uvádza v odôvodnení 17, všetky krajiny vrátane Ukrajiny skutočne vyvážali počas obdobia revízneho
prešetrovania príslušný výrobok do EÚ v zanedbateľnom množstve. Vzhľadom na toto množstvo preto nemožno
vyvodiť logické závery a v súvislosti s Ukrajinou nebolo stanovené, že dochádza k pokračovaniu dumpingu.
Tvrdenie sa preto zamieta.
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Vývoj vývozu v prípade zrušenia opatrení

Výrobná kapacita vyvážajúcich výrobcov
(108) Komisia pri predchádzajúcom prešetrovaní zistila, že výrobná kapacita na Ukrajine prekračuje 400 000 ton
ročne. Od uvedeného prešetrovania však zvárané rúrky prestali vyrábať dvaja zo známych výrobcov, konkrétne
Lugansk Tube Plant a Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (jedno z výrobných zariadení spoločnosti
Interpipe Group). Keďže nie je potvrdené, že na Ukrajine došlo odvtedy k doplneniu výrobnej kapacity, súčasné
kapacity sú výrazne nižšie než v čase predchádzajúceho prešetrovania.
(109) Pokiaľ ide o využívanie kapacity uvedenej v odôvodnení 108, spoločnosť Interpipe preukázala, že jej prevádzka
dosahovala počas obdobia revízneho prešetrovania s prihliadnutím na technické obmedzenia závodu takmer plnú
kapacitu.
(110) Ďalším dôležitým aspektom je geografické umiestnenie ukrajinských závodov. Väčšina z nich sa nachádza na
východe Ukrajiny a je priamo alebo nepriamo ovplyvnená súčasnou bezpečnostnou situáciou v tejto časti krajiny.
Je preto neisté, v akej miere tieto spoločnosti dokážu využívať svoju výrobnú kapacitu naplno.
(111) V nadväznosti na zverejnenie zainteresované strany tvrdili, že časť ukrajinskej výroby, ktorá nie je zanedbateľná,
sa uskutočňuje mimo oblasti ovplyvnenej súčasnou bezpečnostnou situáciou. Treba však poukázať na to, že
nepriamo ovplyvnené bezpečnostnou situáciou sú aj spoločnosti mimo tejto oblasti, napríklad prostredníctvom
nedostatočných dodávok surovín. Dospelo sa preto k záveru, že súčasnou bezpečnostnou situáciou je priamo
alebo nepriamo ovplyvnená väčšina ukrajinských závodov. Tvrdenie sa preto zamieta.
(112) Vzhľadom na osobitnú situáciu Ukrajiny po uplynutí obdobia revízneho prešetrovania by sa zároveň dalo
očakávať, že po upokojení bezpečnostnej situácie mimoriadne kapacity na domácom trhu absorbuje odvetvie
výstavby. Podobný výrobok sa používa aj na stavebné účely, napríklad na nosné konštrukcie, oplotenie, ochranné
prostriedky a lešenia.
(113) Vzhľadom na zníženie výrobnej kapacity a očakávané zvyšovanie domáceho dopytu sa dospelo k záveru, že
dostupné voľné kapacity na vývoz do všetkých krajín sú obmedzené.
(114) V nadväznosti na zverejnenie zainteresované strany tvrdili, že Ukrajina má k dispozícii značnú voľnú kapacitu.
Tieto tvrdenia však neboli podložené reálnymi dôkazmi, a preto boli zamietnuté.
(115) Zainteresované strany ďalej tvrdili, že spoločnosť Interpipe oznámila, že svoj objem vývozu do EÚ výrazne zvýši
(približne o 60 %), čo je v rozpore s argumentom o obmedzenej ukrajinskej voľnej kapacite dostupnej na vývoz.
Toto tvrdenie však nemožno akceptovať. Oznámenie spoločnosti Interpipe sa týka spoločnosti vo všeobecnosti,
a nie konkrétne príslušného výrobku. Aj keby sa výrazné zvýšenie približne o 60 % týkalo príslušného výrobku,
jeho výsledkom by bol trhový podiel v EÚ len vo výške asi 0,5 %, čo sa stále považuje za zanedbateľné. Toto
tvrdenie preto nie je v rozpore so záverom, že voľné kapacity dostupné na vývoz do všetkých krajín sú
obmedzené.
(116) Tie isté zainteresované strany tvrdili, že voľné kapacity by sa nemali použiť ako prvok analýzy ujmy, lebo miera
využitia kapacity sa pri analýze ujmy nepovažuje za významný ukazovateľ ujmy, ako sa uvádza
v odôvodnení 139.
(117) Toto tvrdenie nemožno akceptovať. Účel týchto dvoch posúdení je odlišný. Pri analýze ujmy sa posudzuje, či
nízku mieru využitia kapacity možno považovať za znak ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie, čo neplatí
automaticky v prípade, keď zvyšnú kapacitu možno použiť na výrobu iných výrobkov. Analýza dumpingu sa
zameriava na samotnú voľnú kapacitu, t. j. nevyužitú kapacitu, ktorá sa nepoužíva na výrobu žiadnych výrobkov,
a preto je ľahko dostupná na výrobu príslušného výrobku.

4.

Záver o pravdepodobnosti opätovného výskytu dumpingu

(118) Obmedzená dostupná voľná kapacita na Ukrajine a obmedzené riziko presmerovania dumpingového vývozu
vedie k záveru, že neexistuje riziko zásadného zvýšenia ukrajinského dumpingového vývozu príslušného výrobku
v prípade, že by platnosť opatrení uplynula. Je preto nepravdepodobné, že uplynutie platnosti antidumpingových
opatrení proti Ukrajine povedie k opätovnému výskytu dumpingu v množstve, ktoré v zmysle článku 5 ods. 7
základného nariadenia nie je zanedbateľné.
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D. VYMEDZENIE POJMU „VÝROBNÉ ODVETVIE ÚNIE“

(119) Počas obdobia revízneho prešetrovania vyrábalo v Únii podobný výrobok približne 20 výrobcov. Produkcia
týchto výrobcov (určená na základe informácií získaných od spolupracujúcich výrobcov a v prípade ostatných
výrobcov z Únie na základe údajov uvedených v žiadosti o preskúmanie) sa preto považuje za celkovú výrobu
Únie. Všetci títo výrobcovia predstavujú výrobné odvetvie Únie v zmysle článku 4 ods. 1 základného nariadenia.
(120) Ako bolo vysvetlené v odôvodnení 11, v dôsledku veľkého počtu výrobcov z Únie bola vybraná vzorka. Na účely
analýzy ujmy sa stanovili ukazovatele ujmy na týchto dvoch úrovniach:
— Makroekonomické parametre (výroba, kapacita, objem predaja, podiel na trhu, rast, zamestnanosť,
produktivita, priemerné jednotkové ceny, rozsah dumpingového rozpätia a zotavenie z účinkov predchádza
júceho dumpingu) sa posudzovali na úrovni výrobného odvetvia Únie na základe informácií získaných od
spolupracujúcich výrobcov a pre ostatných výrobcov z Únie sa použil odhad na základe údajov uvedených
v žiadosti o preskúmanie.
— Analýza mikroekonomických parametrov (zásoby, mzdy, ziskovosť, návratnosť investícií, peňažný tok,
schopnosť získavať kapitál a investície) sa v prípade výrobcov z Únie vybraných do vzorky vykonala na
základe ich informácií.

E. SITUÁCIA NA TRHU ÚNIE

1.

Spotreba Únie

(121) Spotreba v Únii bola určená na základe objemu predaja vlastnej výroby výrobného odvetvia Únie určenej pre trh
Únie a údajov o objeme dovozu na trh Únie získaných zo štatistických údajov Eurostatu.
(122) Počas posudzovaného obdobia sa spotreba v EÚ znížila o 28 %. V roku 2011 sa znížila o 6 %, v roku 2012
o 8 percentuálnych bodov a v období revízneho prešetrovania o ďalších 10 percentuálnych bodov. Tento klesajúci
trend možno čiastočne vysvetliť určitým stupňom technickej substitúcie, keďže v prípade vodovodného potrubia
prevláda tendencia nahrádzať oceľové rúrky alternatívnymi výrobkami, napríklad z medi, plastov alebo nehrdza
vejúcej ocele.

Celková spotreba v EÚ (v tonách)
Index (2010 = 100)

2010

2011

2012

RIP

561 955

528 191

460 847

404 394

100

94

82

72

(123) V nadväznosti na zverejnenie zainteresované strany tvrdili, že spotreba EÚ je značne podhodnotená. Neposkytli
však žiadne spoľahlivé dôkazy na podloženie svojho tvrdenia, ktoré preto nemožno akceptovať.

2.

Dovoz z Bieloruska, ČĽR a Ruska

(124) Keďže sa pri prešetrovaní zistilo, že neexistuje žiadna pravdepodobnosť pokračovania alebo opätovného výskytu
dumpingu z Ukrajiny (pozri odôvodnenia 17 a 118), obmedzený objem dovozu z tejto krajiny sa v nasledujúcej
analýze nezohľadnil spolu s dovozom z iných dotknutých krajín.
(125) Na posúdenie kumulácie dovozu z Bieloruska, ČĽR a Ruska sa preskúmala individuálna situácia týchto troch
krajín vzhľadom na podmienky stanovené v článku 3 ods. 4 základného nariadenia.
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(126) V súvislosti s množstvom a dumpingovým rozpätím a vzhľadom na zanedbateľný objem dovozu počas obdobia
revízneho prešetrovania Komisia vykonala výhľadovú analýzu pravdepodobného vývozného objemu
a dumpingového rozpätia podľa jednotlivých krajín v prípade zrušenia opatrení. Z uvedenej analýzy vyplynulo,
že v prípade zrušenia opatrení by sa objem pravdepodobne zvýšil na úroveň, ktorá by prevyšovala úroveň
dosiahnutú v období revízneho prešetrovania, a určite by prekročil prah zanedbateľnosti (pozri odôvodnenia 33,
56 a 80). Komisia podobne zistila, že v prípade zrušenia opatrení by bolo značné aj pravdepodobné dumpingové
rozpätie (pozri odôvodnenia 30, 53 a 78).
(127) Pokiaľ ide o priemernú dovoznú cenu, k nezvratným zisteniam nemožno dospieť s použitím zanedbateľného
dovozného množstva.
(128) Prešetrovanie však takisto ukázalo, že podmienky hospodárskej súťaže medzi príslušnými hospodárskymi
subjektmi boli podobné. Z prešetrovania vyplynulo, že príslušný výrobok dovážaný z Bieloruska, ČĽR a Ruska
a podobný výrobok vyrábaný a predávaný výrobným odvetvím Únie sa podobajú vo všetkých svojich základných
fyzikálnych a technických vlastnostiach.
(129) Na základe uvedených súvislostí sú kritériá stanovené v článku 3 ods. 4 základného nariadenia v súvislosti
s Bieloruskom, ČĽR a Ruskom splnené. Dovoz z týchto troch krajín sa teda skúmal kumulatívne.

a)

Objem

(130) Objem dovozu príslušného výrobku z Bieloruska, ČĽR a Ruska do Únie sa znížil o 60 % približne zo 7 000 ton
v roku 2010 približne na 2 900 ton v období revízneho prešetrovania. V roku 2011 sa zvýšil o 31 %, v roku
2012 klesol o 62 percentuálnych bodov a v období revízneho prešetrovania o ďalších 28 percentuálnych bodov.
2010

2011

2012

RIP

Objem dovozu z Bieloruska

25

55

0,1

—

Index (2010 = 100)

100

222

0

0

Trhový podiel dovozu z Bieloruska

0%

0%

0%

0%

Cena dovozu z Bieloruska (EUR za tonu)

677

1 246

600

—

Index (2010 = 100)

100

184

89

—

Objem dovozu z ČĽR

712

375

458

118

Index (2010 = 100)

100

53

64

17

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,0 %

Cena dovozu z ČĽR (EUR za tonu)

636

1 052

1 347

2 102

Index (2010 = 100)

100

165

212

330

6 396

8 937

4 440

2 790

100

140

69

44

1,1 %

1,7 %

1,0 %

0,7 %

470

506

513

462

Trhový podiel dovozu z ČĽR

Objem dovozu z Ruska
Index (2010 = 100)
Trhový podiel dovozu z Ruska
Cena dovozu z Ruska (EUR za tonu)
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2010

2011

2012

RIP

100

108

109

98

7 133

9 367

4 898

2 908

100

131

69

41

Trhový podiel dovozu z dotknutých krajín

1,3 %

1,8 %

1,1 %

0,7 %

Cena dovozu z dotknutých krajín (EUR za
tonu)

488

532

591

528

Index (2010 = 100)

100

109

121

111

Index (2010 = 100)
Objem dovozu z dotknutých krajín
Index (2010 = 100)

Zdroj: Comext.

b)

Trhový podiel

(131) Zodpovedajúci trhový podiel vývozcov z Bieloruska, ČĽR a Ruska na trhu Únie sa znížil z 1,3 % v roku 2010 na
0,7 % v období revízneho prešetrovania. Konkrétne sa trhový podiel zvýšil z 1,3 % v roku 2010 na 1,8 % v roku
2011 a v roku 2012 klesol na 1,1 % a v období revízneho prešetrovania na 0,7 %.
c)
i)

Ceny
Vývoj cien

(132) Priemerná cena dovozu príslušného výrobku s pôvodom v Bielorusku, ČĽR a Rusku sa v období od roku 2010
do obdobia revízneho prešetrovania zvýšila o 11 % – zo 488 EUR za tonu v roku 2010 na 528 EUR za tonu
v období revízneho prešetrovania. Ceny sa konkrétne zvýšili o 9 % v roku 2011 a o 12 % v roku 2012
a následne v období revízneho prešetrovania klesli o 10 %.
ii)

Cenové podhodnotenie

(133) Na vyvodenie nezvratných záverov nemožno použiť obmedzený objem predaja príslušného výrobku z ČĽR
a Ruska do Únie počas obdobia revízneho prešetrovania. Z tohto dôvodu sa porovnali ceny podobného výrobku
vyrábaného a predávaného výrobným odvetvím Únie s cenami výrobku, ktorý bol predmetom prešetrovania
a ktorý sa vyrábal v Bielorusku, ČĽR a Rusku a predával do zvyšku sveta. Takéto porovnanie poukázalo na
značné podhodnotenie.
3.

Dovoz z iných tretích krajín
2010

2011

2012

RIP

25 720

48 704

58 619

53 007

4,6 %

9,2 %

12,7 %

13,1 %

Objem dovozu z Turecka

83 654

83 753

98 742

69 757

Trhový podiel dovozu z Turecka

14,9 %

15,9 %

21,4 %

17,2 %

956

573

944

1 147

0,2 %

0,1 %

0,2 %

0,3 %

Objem dovozu z Indie
Trhový podiel dovozu z Indie

Objem dovozu z Ukrajiny
Trhový podiel dovozu z Ukrajiny
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2010

2011

2012

RIP

34 948

42 714

38 518

30 374

6,2 %

8,1 %

8,4 %

7,5 %

(134) Dovoz z Turecka a Indie sa počas posudzovaného obdobia zvýšil. Trhový podiel dovozu z Ukrajiny zostal na
veľmi nízkej úrovni. Trhový podiel dovozu z iných tretích krajín zostal počas posudzovaného obdobia pomerne
stabilný.
(135) V nadväznosti na zverejnenie zainteresované strany tvrdili, že 12 % stratu trhového podielu výrobného odvetvia
Únie takmer úplne absorboval narastajúci spoločný trhový podiel Indie a Turecka a že hlavným dôvodom neistej
situácie výrobného odvetvia Únie je pravdepodobne lacný dovoz z Indie a Turecka. V tejto súvislosti treba
poukázať na to, že účelom tohto prešetrovania je preskúmať, či zrušenie platných opatrení proti trom krajinám,
v prípade ktorých sa stanovila pravdepodobnosť opätovného výskytu dumpingu, pravdepodobne povedie
k opätovnému výskytu ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie. Počas prešetrovania sa potvrdilo, že
v súvislosti s predajom výrobkov z Bieloruska, ČĽR a Ruska do zvyšku sveta dochádzalo k značnému cenovému
podhodnoteniu. V prípade zrušenia opatrení by pravdepodobne došlo k opätovnému dumpingovému vývozu
z týchto krajín do EÚ a následne aj k pravdepodobnému zvýšeniu ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu EÚ.
Skutočnosť, že sa objem dovozu z Turecka a Indie počas posudzovaného obdobia možno zvýšil, nemá vplyv na
toto posúdenie pravdepodobnosti opätovného výskytu dumpingu a ujmy.

4.

Situácia výrobného odvetvia Únie

(136) Komisia podľa článku 3 ods. 5 základného nariadenia preskúmala všetky relevantné hospodárske faktory
a ukazovatele, ktoré majú vplyv na stav výrobného odvetvia Únie.

4.1.

Makroekonomické prvky

a)

Výroba

(137) Výroba výrobného odvetvia Únie sa počas posudzovaného obdobia znížila z úrovne približne 437 000 ton
v roku 2010 o 37 %. V roku 2011 sa konkrétne znížila o 14 %, v roku 2012 o 19 percentuálnych bodov
a v období revízneho prešetrovania o ďalšie 4 percentuálne body. Pokles výroby bol spojený s poklesom
spotreby, ale bol výraznejší v dôsledku nárastu dovozu z Indie a Turecka.

2010

2011

2012

RIP

Výroba (v tonách)

437 492

376 106

294 260

277 483

Index (2010 = 100)

100

86

67

63

b)

Kapacita a miery využitia kapacity

(138) Výrobná kapacita v roku 2010 presahovala 1 700 000 ton a počas posudzovaného obdobia sa znížila o 16 %.
Dôvodom tohto zníženia bola skutočnosť, že niektorí výrobcovia z EÚ obmedzili počet denných výrobných
smien.
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2010

2011

2012

RIP

1 761 677

1 621 386

1 318 459

1 485 339

Index (2010 = 100)

100

92

75

84

Využitie kapacity

25 %

23 %

22 %

19 %

Index (2010 = 100)

100

93

90

75

Výrobná kapacita (v tonách)

Zdroj: Prešetrovanie.

(139) V roku 2010 bola miera využitia kapacity 25 %. V roku 2011 klesla na 23 %, v roku 2012 na 22 % a v období
revízneho prešetrovania na 19 %. Nízke miery využitia kapacity vysvetľuje najmä skutočnosť, že výrobky mimo
rozsahu tohto prešetrovania (hlavne duté profily) sa môžu vyrábať na tom istom výrobnom zariadení, ktoré sa
používa na výrobu zváraných rúr a rúrok. Miery využitia kapacity preto nie sú nevyhnutne významným
ukazovateľom ujmy v tomto konkrétnom odvetví.

c)

Objem predaja

(140) Objem predaja vlastnej výroby výrobného odvetvia Únie neprepojeným zákazníkom v EÚ klesol v roku 2011
o 16 %, v roku 2012 o 21 percentuálnych bodov a v období revízneho prešetrovania o ďalšie tri percentuálne
body. Celkove sa od roku 2010 do obdobia revízneho prešetrovania tento objem predaja znížil približne o 40 %.
Dôvodom bol pokles spotreby a zvýšenie dovozu z Indie a Turecka.

Objem predaja EÚ neprepojeným zákazní
kom (v tonách)
Index (2010 = 100)

2010

2011

2012

RIP

409 544

343 080

259 127

247 201

100

84

63

60

Zdroj: Prešetrovanie.

d)

Trhový podiel

(141) V roku 2010 predstavoval trhový podiel výrobného odvetvia Únie 73 %. V roku 2011 sa znížil na 65 % a v roku
2012 ďalej na 56 % a následne sa v období revízneho prešetrovania zvýšil na 61 %. Celkovo sa počas posudzo
vaného obdobia trhový podiel výrobného odvetvia Únie znížil o 12 percentuálnych bodov.
2010

2011

2012

RIP

Trhový podiel výrobného odvetvia Únie

73 %

65 %

56 %

61 %

Index (2010 = 100)

100

89

77

84

Zdroj: Prešetrovanie.

e)

Rast

(142) Od roku 2010 do obdobia revízneho prešetrovania, keď sa spotreba v Únii znížila o 28 %, objem predaja
neprepojeným zákazníkom v EÚ klesol o 40 %. Výsledkom bol pokles trhového podielu výrobného odvetvia
Únie počas posudzovaného obdobia o 12 percentuálnych bodov. Počas posudzovaného obdobia preto v prípade
výrobného odvetvia Únie nedošlo k žiadnemu rastu.
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Zamestnanosť

(143) Počet zamestnancov výrobného odvetvia Únie klesol v roku 2011 o 13 %, v roku 2012 o 27 percentuálnych
bodov a v období revízneho prešetrovania o ďalšie tri percentuálne body. Celkovo sa počas posudzovaného
obdobia zamestnanosť vo výrobnom odvetví Únie znížila o 43 %, t. j. z viac než 1 600 osôb na menej než
1 000 osôb.

Zamestnanosť (počet osôb)
Index (2010 = 100)

2010

2011

2012

RIP

1 655

1 446

991

939

100

87

60

57

Zdroj: Prešetrovanie.

g)

Produktivita

(144) Produktivita pracovnej sily výrobného odvetvia Únie meraná ako produkcia (v tonách) na zamestnanú osobu na
rok počnúc úrovňou 264 ton na zamestnanca sa v roku 2011 najprv mierne znížila o 2 %. V roku 2012 sa
následne zvýšila o 14 percentuálnych bodov a v období revízneho prešetrovania zostala stabilná. Celkovo sa
produktivita výrobného odvetvia Únie počas posudzovaného obdobia zvýšila o 12 %.

2010

2011

2012

RIP

Produktivita (v tonách na zamestnanca)

264

260

297

296

Index (2010 = 100)

100

98

112

112

Zdroj: Prešetrovanie.

h)

Faktory ovplyvňujúce predajné ceny

(145) Jednotkové ceny výrobkov výrobného odvetvia Únie predávaných neprepojeným zákazníkom sa v roku 2011
zvýšili o 5 %, v roku 2012 o 1 percentuálny bod a v období revízneho prešetrovania sa následne znížili
o 4 percentuálne body. Celkove počas posudzovaného obdobia tieto ceny narástli o 2 %, z úrovne
833 EUR za tonu na 848 EUR za tonu v období revízneho prešetrovania.

2010

2011

2012

RIP

Jednotková cena na trhu EÚ (EUR za tonu)

833

871

881

848

Index (2010 = 100)

100

105

106

102

Zdroj: Prešetrovanie.

i)

Rozsah dumpingového rozpätia

(146) Pri prešetrovaní sa zistilo, že existuje pravdepodobnosť opätovného výskytu dumpingu pri značnom rozpätí,
ktorého rozsah nemožno v prípade Bieloruska, ČĽR a Ruska považovať za zanedbateľný.
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(147) Ako už bolo uvedené, Komisia pravdepodobnosť pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu nezistila
v prípade Ukrajiny.

j)

Zotavenie z dumpingu v minulosti

(148) Z makroekonomických ukazovateľov, ktoré už boli preskúmané, vyplýva, že hoci sa pomocou antidumpingových
opatrení čiastočne dosiahol zamýšľaný výsledok z hľadiska odstránenia ujmy, ktorú utrpeli výrobcovia z Únie,
výrobné odvetvie sa stále nachádza vo veľmi neistej a zraniteľnej situácii. Objem výroby klesol počas posudzo
vaného obdobia o 37 %, objem predaja neprepojeným zákazníkom v EÚ klesol o 40 % a zamestnanosť sa znížila
o 43 %. Podiel výrobného odvetvia Únie na trhu EÚ navyše klesol zo 73 % v roku 2011 na 61 % v období
revízneho prešetrovania. Preto nemohlo dôjsť ku skutočnému zotaveniu z predchádzajúceho dumpingu a dospelo
sa k záveru, že výrobné odvetvie Únie zostáva veľmi zraniteľné voči poškodzujúcemu vplyvu akéhokoľvek
dumpingového dovozu na trh Únie.

4.2.

Mikroekonomické prvky

a)

Zásoby

(149) Stav konečných zásob výrobcov z Únie vybraných do vzorky bol takmer vyrovnaný až do roku 2011. V roku
2012 sa zvýšil o 14 percentuálnych bodov a v období revízneho prešetrovania sa následne znížil o 10 percentu
álnych bodov. Stav zásob počas obdobia revízneho prešetrovania bol preto o 5 % vyšší než počas roku 2010.

Konečný stav zásob (v tonách)
Index (2010 = 100)

2010

2011

2012

RIP

13 892

14 039

16 012

14 556

100

101

115

105

Zdroj: Prešetrovanie.

b)

Mzdy

(150) Počas posudzovaného obdobia sa náklady práce znížili o 29 %. V roku 2011 sa konkrétne znížili o 2 %, v roku
2012 o 15 percentuálnych bodov a v období revízneho prešetrovania o ďalších 12 percentuálnych bodov.
Celkové zníženie počas posudzovaného obdobia je zapríčinené poklesom zamestnanosti.

Ročné náklady práce (v EUR)
Index (2010 = 100)

2010

2011

2012

RIP

20 602 275

20 266 132

17 140 089

14 578 317

100

98

83

71

Zdroj: Prešetrovanie.

(151) Počas posudzovaného obdobia sa náklady práce na zamestnanca zvýšili o 25 %. Ide pravdepodobne o dočasnú
situáciu spojenú s nákladmi na prepúšťanie spôsobenú výrazným poklesom počtu zamestnancov.

Ročné náklady práce na zamestnanca
(v EUR)
Index (2010 = 100)

2010

2011

2012

RIP

12 449

14 015

17 296

15 525

100

113

139

125
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Ziskovosť a návratnosť investícií

(152) Počas posudzovaného obdobia sa ziskovosť predaja výrobcov z Únie vybraných do vzorky na trhu EÚ, vyjadrená
ako percentuálny podiel čistého predaja, zlepšila a zo stratových viac než 7 % v roku 2010 dosiahla počas
obdobia revízneho prešetrovania takmer 1 %. Stratovosť výrobcov z Únie vybraných do vzorky sa znížila
konkrétne zo 7,3 % v roku 2010 na 5 % v roku 2011 a na 0,6 % v roku 2012 a v období revízneho
prešetrovania sa mierne zlepšila a ziskovosť dosiahla 0,8 %.

Ziskovosť EÚ (% z čistého predaja)
Index (2010 = 100)
Návratnosť investícií (zisk v % čistej účtovnej
hodnoty investícií)
Index (2010 = 100)

2010

2011

2012

RIP

– 7,3 %

– 5,0 %

– 0,6 %

0,8 %

– 100

– 69

–8

12

– 19,2 %

– 11,8 %

0,5 %

4,3 %

– 100

– 62

3

22

Zdroj: Prešetrovanie.

(153) Zvýšenie ziskovosti vysvetľuje skutočnosť, že predajné ceny sa počas posudzovaného obdobia zvýšili o 2 %,
zatiaľ čo výrobné náklady (najmä v prípade zvitkov valcovaných za tepla, ktoré predstavujú viac než 60 %
výrobných nákladov) za to isté obdobie klesli o 6 % spolu s výrazným poklesom ročných nákladov práce.
Výrobcovia z Únie vybraní do vzorky preto mohli na svojich zákazníkov na trhu EÚ začať postupne uplatňovať
ziskové ceny.
(154) Návratnosť investícií vyjadrená ako zisk v percentách čistej účtovnej hodnoty investícií vo veľkej miere
nasledovala uvedený trend ziskovosti. V roku 2010 dosahovala stratovú hodnotu 19,2 %, v roku 2011 sa zlepšila
na 11,8 % a následne v roku 2012 vykázala zisk 0,5 % a v období revízneho prešetrovania zisk 4,3 %.

d)

Peňažný tok a schopnosť získavať kapitál

(155) Čistý peňažný tok z prevádzkových činností sa v roku 2010 nachádzal na úrovni približne – 44 miliónov EUR.
V roku 2011 sa zvýšil približne na – 7 miliónov EUR, v roku 2012 takmer na 17 miliónov EUR a v období
revízneho prešetrovania približne na 20 miliónov EUR. Ani jeden z výrobcov z Únie vybraných do vzorky
neuviedol, že mal problémy so získavaním kapitálu. Zlepšenie možno pripísať poklesu výrobných nákladov
a nákladov práce, ako aj miernemu nárastu cien.

Peňažný tok (predaj pod vlastnou značkou
a pod značkou maloobchodníkov) (v EUR)
Index (2010 = 100)

2010

2011

2012

RIP

– 44 322 891

– 7 033 547

16 927 597

20 202 074

– 100

– 16

38

46

Zdroj: Prešetrovanie.

e)

Investície

(156) Ročné investície, ktoré výrobcovia z Únie vybraní do vzorky investovali do výroby podobného výrobku, klesli
v roku 2011 o 34 %, v roku 2012 sa zvýšili o 90 percentuálnych bodov a v období revízneho prešetrovania
napokon klesli o 59 percentuálnych bodov. Celkovo sa investície počas posudzovaného obdobia znížili o 3 %.
Tieto investície neboli určené na účely zvyšovania kapacity, ale na údržbu a obnovu existujúcich zariadení.
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2010

2011

2012

RIP

1 149 094

757 750

1 789 210

1 111 661

100

66

156

97

Zdroj: Prešetrovanie.

5.

Záver týkajúci sa ujmy

(157) Počas posudzovaného obdobia došlo k výraznému zlepšeniu niekoľkých ukazovateľov, najmä finančných.
Ziskovosť sa zo stratových viac než 7 % zlepšila na ziskových 0,8 %. Táto hodnota je však stále nižšia než cieľová
ziskovosť 5 % z predchádzajúceho prešetrovania. Návratnosť investícií sa zo stratových viac než 19 % zlepšila na
ziskové viac než 4 % a úroveň peňažného toku sa zlepšila z – 44 miliónov EUR na 20 miliónov EUR. Tieto
faktory naznačujú, že výrobné odvetvie sa dokázalo zotaviť čiastočne.
(158) Na druhej strane niektoré ukazovatele zaznamenali od roku 2010 do obdobia revízneho prešetrovania negatívny
vývoj. Objem výroby poklesol o 37 %, miera využitia kapacity klesla o 25 %, objem predaja neprepojeným
zákazníkom v EÚ sa znížil o 40 %, trhový podiel výrobného odvetvia Únie sa znížil o 12 percentuálnych bodov
a zamestnanosť klesla o 43 %.
(159) Pomocou antidumpingových opatrení sa čiastočne dosiahol cieľ, pokiaľ ide o odstránenie ujmy, ktorú utrpelo
výrobné odvetvie Únie v dôsledku dumpingového dovozu z dotknutých krajín. Výrobné odvetvie Únie dosiahlo
opäť miernu ziskovosť, ale na úkor svojho trhového podielu na trhu Únie. Výrobné odvetvie Únie bolo schopné
zlepšiť svoju finančnú situáciu uprednostnením cien pred objemom. Je preto jasné, že výrobné odvetvie Únie sa
ešte úplne nezotavilo z vplyvu minulého dumpingu a že sa stále nachádza v neistej situácii, a preto je veľmi
zraniteľné voči opakovanému výskytu dumpingového dovozu.
(160) Hoci sa neistá situácia výrobného odvetvia Únie považovala za značnú ujmu, nemožno to pripísať dovozu
z dotknutých krajín. Tri dotknuté krajiny (v prípade Ukrajiny sa pri prešetrovaní zistilo, že neexistuje žiadna
pravdepodobnosť pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu) predstavujú na trhu EÚ kumulatívny
trhový podiel menej než 1 %. Pri absencii cenových tlakov zo strany dotknutých krajín bolo výrobné odvetvie
Únie schopné udržať ceny na takej úrovni, ktorá stačí na dosiahnutie zisku, no ktorá je výrazne nižšia než cieľová
ziskovosť.

F. PRAVDEPODOBNOSŤ OPÄTOVNÉHO VÝSKYTU UJMY

1.

Dovoz z ČĽR, Bieloruska a Ruska

(161) Na základe uvedených trendov sa zdá, že antidumpingovými opatreniami sa čiastočne dosiahli zamýšľané
výsledky, pokiaľ ide o odstránenie ujmy, ktorú utrpeli výrobcovia z Únie. Na druhej strane negatívny vývoj
viacerých ukazovateľov ujmy svedčí o tom, že výrobné odvetvie je stále vo veľmi neistej situácii.
(162) Ako už bolo uvedené, vývozcovia v každej z troch dotknutých krajín majú voľnú kapacitu na veľmi rýchle
zvýšenie svojho vývozu. Vzhľadom na lukratívnejšie ceny na trhu EÚ v porovnaní s niektorými trhmi tretích
krajín je pravdepodobné, že významné množstvo, ktoré sa v súčasnosti vyváža do týchto krajín, sa v prípade
zrušenia antidumpingových opatrení presmeruje na trh EÚ. Toto zvýšenie dumpingového dovozu pri cenách,
ktoré sú v porovnaní s cenami výrobného odvetvia Únie podhodnotené, pravdepodobne povedie k zvýšeniu
cenových tlakov na trh Únie, čím sa už teraz neistá situácia výrobného odvetvia Únie ešte zhorší. Takýto prudký
vývoj sa už pozoroval pri predchádzajúcom prešetrovaní, keď sa trhový podiel dovozu do EÚ z uvedených troch
krajín v období len tri a pol roka strojnásobil, t. j. zo 6,2 % v roku 2004 vzrástol na 18,7 % v OP (od 1. júla
2006 do 30. júna 2007). Vyvážajúci výrobcovia v ČĽR, Bielorusku a Rusku tak už preukázali svoju schopnosť
veľmi rýchlo zvýšiť objem svojho vývozu do Únie.

L 20/28

SK

Úradný vestník Európskej únie

27.1.2015

(163) Na základe uvedených súvislostí preto možno konštatovať, že zrušenie antidumpingových opatrení by pravde
podobne viedlo k opätovnému výskytu ujmy.

2.

Dovoz z Ukrajiny

(164) Vzhľadom na zistenie, že pokračovanie alebo opätovný výskyt dumpingu z Ukrajiny sú nepravdepodobné, sa
v súvislosti s pravdepodobnosťou opätovného výskytu ujmy nevyžaduje žiadna ďalšia analýza.

G. ZÁUJEM ÚNIE

(165) V súlade s článkom 21 základného nariadenia Komisia preskúmala, či by zachovanie existujúcich antidumpin
gových opatrení bolo v rozpore so záujmom Únie ako celku. Určenie záujmu Únie bolo založené na vyhodnotení
všetkých príslušných rôznorodých záujmov. Všetky zainteresované strany dostali možnosť vyjadriť svoje
stanoviská podľa článku 21 ods. 2 základného nariadenia.

1.

Záujem výrobného odvetvia Únie

(166) Prešetrovanie ukázalo, že výrobné odvetvie Únie je stále vo veľmi neistej situácii. Pomocou antidumpingových
opatrení sa čiastočne dosiahol cieľ, pokiaľ ide o odstránenie ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie
v dôsledku dumpingového dovozu z dotknutých krajín. Výrobné odvetvie Únie dosiahlo opäť miernu ziskovosť,
ale na úkor svojho trhového podielu na trhu Únie. Výrobné odvetvie Únie bolo v dôsledku platných opatrení
schopné zlepšiť svoju finančnú situáciu uprednostnením cien pred objemom. Ukončením platnosti opatrení sa
zvýšia cenové tlaky na trh Únie, čo opäť povedie k stratám. Je preto v záujme výrobného odvetvia Únie zachovať
opatrenia.

2.

Záujem dovozcov a používateľov

(167) Komisia s cieľom nadviazať spoluprácu oslovila viac než 100 neprepojených dovozcov a používateľov v Únii,
odpoveď však nedostala od žiadneho z nich. To možno vysvetliť veľmi malým objemom vývozu z každej
z dotknutých krajín na trh Únie. Žiadne faktory však nenaznačujú, že dovozcovia ani používatelia by neboli
neúmerne ovplyvnení v prípade, že by sa platnosť opatrení predĺžila.
(168) Vzhľadom na uvedené súvislosti sa preto dospelo k záveru, že predĺženie platnosti opatrení pravdepodobne
nebude mať výrazný vplyv na situáciu dovozcov a používateľov v Únii.

3.

Riziko nedostatočnej ponuky/hospodárska súťaž na trhu EÚ

(169) Počas posudzovaného obdobia spotreba v EÚ klesla o 28 % a v období revízneho prešetrovania dosiahla približne
400 000 ton. Kapacita výrobného odvetvia Únie počas posudzovaného obdobia neustále prekračovala dopyt EÚ
a v období revízneho prešetrovania dosahovala úroveň takmer 1 500 000 ton. Medzi výrobcami z EÚ existuje
dostatočná hospodárska súťaž. Výrobné odvetvie Únie navyše počas obdobia revízneho prešetrovania dosahuje
mieru využitia kapacity len 19 %, pretože na tom istom výrobnom zariadení vyrába rôzne výrobky (príslušný
výrobok a iné výrobky ako duté profily). V prípade nárastu dopytu má teda výrobné odvetvie Únie voľnú
kapacitu na zvýšenie svojej výroby tým, že by zmenilo zloženie svojich výrobkov. Časť dopytu môže uspokojiť aj
dovoz z iných tretích krajín, ktoré nepodliehajú opatreniam (najmä India a Turecko).
(170) Vzhľadom na uvedené súvislosti nemožno vyvodiť záver, že zachovanie antidumpingových opatrení by pravde
podobne viedlo k nedostatočnej ponuke na trhu EÚ alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže na trhu EÚ.
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Záver týkajúci sa záujmu Únie

(171) Na základe uvedených súvislostí sa zdá, že negatívny vplyv pokračovania opatrení by bol obmedzený
a v žiadnom prípade by nebol neúmerný vzhľadom na výhody, ktoré by predĺženie platnosti opatrení prinieslo
výrobnému odvetviu Únie.

H. ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(172) Všetky strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, o ktoré sa opieral zámer odporučiť
zachovanie existujúcich opatrení. Poskytla sa im aj lehota na predloženie pripomienok v nadväznosti na uvedené
zverejnenie. Vyjadrenia a pripomienky sa riadne zobrali do úvahy v prípade, keď to bolo opodstatnené.
(173) Z uvedených súvislostí vyplýva, že tak, ako je stanovené v článku 11 ods. 2 základného nariadenia, antidum
pingové opatrenia uplatniteľné na dovoz určitých zváraných rúr a rúrok zo železa alebo nelegovanej ocele
s pôvodom v Bielorusku, Čínskej ľudovej republike a Rusku by sa mali zachovať. Pripomína sa, že tieto opatrenia
spočívajú v cle ad valorem s rôznymi sadzbami.
(174) Pokiaľ ide o Ukrajinu, vzhľadom na zistenie, že pokračovanie alebo opätovný výskyt dumpingu sú nepravde
podobné (pozri odôvodnenia 17 a 118), by sa opatrenia mali zrušiť a konanie by sa malo ukončiť.
(175) Antidumpingové colné sadzby pre jednotlivé spoločnosti špecifikované v tomto nariadení sú uplatniteľné iba na
dovoz príslušného výrobku vyrábaného týmito spoločnosťami, a teda uvedenými špecifickými právnymi
subjektmi. Pri dovoze príslušného výrobku vyrábaného akoukoľvek inou spoločnosťou, ktorej názov a adresa sa
osobitne neuvádzajú v normatívnej časti tohto nariadenia, vrátane subjektov prepojených s osobitne uvedenými
subjektmi, sa tieto sadzby nemôžu využívať a dovoz podlieha colnej sadzbe uplatniteľnej na „všetky ostatné
spoločnosti“.
(176) Spoločnosť môže požiadať o uplatňovanie týchto individuálnych antidumpingových colných sadzieb, ak sa zmení
názov jej subjektu. Táto žiadosť musí byť adresovaná Komisii (1) a musí obsahovať všetky relevantné informácie,
ktoré umožnia preukázať, že uvedenou zmenou nie je dotknuté právo spoločnosti využívať colnú sadzbu, ktorá
sa na ňu uplatňuje. Ak zmenou názvu spoločnosti nie je dotknuté jej právo využívať colnú sadzbu, ktorá sa na
ňu uplatňuje, oznámenie o zmene názvu sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.
(177) Toto nariadenie je v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 15 ods. 1 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
1.
Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz zváraných rúr a rúrok zo železa alebo nelegovanej ocele
kruhového prierezu s vonkajším priemerom nepresahujúcim 168,3 mm okrem potrubných rúr používaných na ropné
alebo plynové potrubia, pažnice používané pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúr a rúr a rúrok s pripojenou
armatúrou vhodných na rozvod plynov alebo kvapalín používaných v civilnom letectve, v súčasnosti zatriedených pod
číselné znaky KN ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 a ex 7306 30 77 (kódy TARIC 7306 30 41 20,
7306 30 49 20, 7306 30 72 80 a 7306 30 77 80), s pôvodom v Bielorusku, Čínskej ľudovej republike a Rusku.
2.
Sadzba konečného antidumpingového cla uplatniteľná na čistú frankocenu na hranici Únie pred preclením je pre
výrobky opísané v odseku 1, ktoré vyrobili ďalej uvedené spoločnosti, takáto:
(1) European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/
BELGIË.
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Antidumpingové clo

Doplnkový kód TARIC

Čínska ľudová repub
lika

všetky spoločnosti

90,6 %

—

Rusko

skupina TMK (verejná akciová spoločnosť
Seversky Pipe Plant a akciová spoločnosť Ta
ganrog Metallurgical Works)

16,8 %

A892

skupina OMK (verejná akciová spoločnosť
Vyksa Steel Works a akciová spoločnosť Al
metjevsk Pipe Plant)

10,1 %

A893

všetky ostatné spoločnosti

20,5 %

A999

všetky spoločnosti

38,1 %

—

Bielorusko
3.

Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.
Článok 2

Antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu výrobku uvedeného v článku 1 ods. 1 s pôvodom na Ukrajine sa týmto
ukončuje.
Článok 3
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 Bruseli 26. januára 2015
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/111
z 26. januára 2015,
ktorým sa stanovujú opatrenia na zmiernenie vážneho ohrozenia ochrany populácie morony
striebristej (Dicentrarchus labrax) v Keltskom mori, Lamanšskom prielive, Írskom mori a južnej
časti Severného mora
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej
rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady
(ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,
keďže:
(1)

V článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa stanovuje, že na základe riadne odôvodnených vážnych
a naliehavých dôvodov týkajúcich sa vážneho ohrozenia ochrany morských biologických zdrojov možno prijať
núdzové opatrenia. Na základe odôvodnenej žiadosti členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy môže Komisia
v záujme zmiernenia uvedeného ohrozenia prijať takéto núdzové opatrenia vo forme ihneď uplatniteľných
vykonávacích aktov platných najviac šesť mesiacov.

(2)

Podľa vedeckých informácií od Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES), ako aj od Vedeckého, technického
a hospodárskeho výboru pre rybárstvo (STECF) populácia morony striebristej (Dicentrarchus labrax) v Keltskom
mori, Lamanšskom prielive, Írskom mori a južnej časti Severného mora vykazuje rapídny úbytok biomasy
spôsobený jednak čoraz nižším doplňovaním mlade a jednak čoraz vyššou rybolovnou úmrtnosťou. Biomasa
neresiacej sa populácie sa približuje k najnižšej historicky pozorovanej úrovni. Súčasná rybolovná úmrtnosť tejto
populácie takmer štvornásobne prevyšuje udržateľnú úroveň. Rada ICES preto odporúča prijať opatrenia
zamerané na výrazné zníženie rybolovnej úmrtnosti v celej tejto populácií.

(3)

Spojené kráľovstvo listom z 19. decembra 2014 požiadalo Komisiu o prijatie opatrenia podľa článku 12
nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorým by sa v divízii ICES VIIe zakázal v období od januára do apríla 2015
cielený rybolov morony striebristej pelagickým výstrojom, aby sa vďaka ochrane neresiacich sa húfov dosiahlo
zníženie rybolovného tlaku. O žiadosti bolo upovedomené Belgicku, Francúzsko, Írsko a Holandsko, ako aj
Poradný výbor pre severozápadné vody a Poradný výbor pre Severné more. Belgicko, Francúzsko a Holandsko
zaslali Komisii svoje pripomienky.

(4)

Pripomienky Francúzska sa týkajú uplatniteľnosti článku 12 nariadenia č. 1380/2013, ohrozenia spôsobeného
rybolovnými činnosťami a postupom, dôkazu závažného ohrozenia a rizika diskriminácie medzi jednotlivými
druhmi rybolovu. Belgicko sa k žiadosti Spojeného kráľovstva vyjadrilo kladne. Holandsko navrhlo rozšíriť
opatrenia na väčšiu oblasť a ďalšie druhy rybolovu. K rozsahu pôsobnosti článku 12 nariadenia č. 1380/2013
a postupu podľa daného článku je potrebné uviesť, že toto ustanovenie nie je obmedzené na jednu príčinu
ohrozenia a možno ho teda uplatniť na každé ohrozenie, bez ohľadu na to, či bolo spôsobené rybolovnými
činnosťami alebo inými príčinami, a lehoty uvedené v danom článku sú odôvodnené naliehavosťou potreby riešiť
situáciu vážneho ohrozenia. Dôkaz vážneho ohrozenia morony striebristej predstavujú v tomto prípade vedecké
informácie uvedené ďalej v texte.

(5)

V období od decembra do apríla sa jedince morony striebristej v určitých oblastiach zhlukujú do húfov na účely
neresenia. Táto reprodukčná fáza je pre populáciu tohto druhu rozhodujúca. Cielený rybolov v týchto neresiacich
sa húfoch sa vykonáva práve v tomto období a významnou mierou sa podieľa na celkovej rybolovnej úmrtnosti
populácie a obzvlášť na znížení počtu dospelých rýb v reprodukčnom veku. Štatistiky o úlovkoch potvrdzujú, že
pri tejto rybolovnej praxi prichádza populácia najmä o dospelé jedince, ktoré sa tak nemôžu ďalej podieľať na jej
reprodukcii.

(6)

Podľa vedeckého posúdenia rady ICES a výboru STECF je komerčný rybolov pelagickými vlečnými sieťami
zodpovedný za viac ako 25 % rybolovnej úmrtnosti.

(7)

Vážne ohrozenie ochrany morských biologických druhov možno konštatovať vzhľadom na riziko vážneho
ohrozenia reprodukčnej schopnosti populácie, jednak v dôsledku rapídneho úbytku biomasy neresiacej sa
populácie a jednak v dôsledku predpokladu, že pokračujúci cielený rybolov by mohol spôsobiť nenapraviteľnú

(1) Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.
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škodu na neresiacej sa populácii. Komisia zastáva názor, že v tomto prípade ide o riadne odôvodnené vážne
a naliehavé dôvody, pretože: 1. už sa začalo obdobie neresenia a 2. začal sa aj rybolov v tejto neresiacej sa
populácii. Nutnosť okamžite konať a prijať počas prebiehajúceho obdobia neresenia morony striebristej opatrenia,
ktoré budú ihneď uplatniteľné a ostanú v platnosti do 30. apríla 2015, je podložená aj vedeckými dôkazmi.
(8)

Je preto nevyhnutné urýchlene prijať opatrenia, ktorými sa počas mimoriadne rizikového obdobia neresenia, t. j.
od januára do 30. apríla 2015, zakáže cielený rybolov morony striebristej pelagickými vlečnými sieťami.
V prípade odkladu tejto ochrany by núdzové opatrenia mohli byť menej účinné alebo úplne neúčinné. V záujme
posilnenia účinnosti týchto opatrení by sa prevádzkovateľom mala uložiť povinnosť neprijímať prekládky
a vylodenia jedincov morony striebristej ulovených počas obdobia účinnosti tohto nariadenia.

(9)

V záujme účinnej ochrany neresiacich sa húfov, ktorých poloha sa neustále mení, by sa núdzové opatrenia mali
vzťahovať na celú oblasť rozšírenia populácie, t. j. Keltské more, Lamanšský prieliv, Írske more a južnú časť
Severného mora (divízie ICES IVb, c a VIIa, d – h) a na rybolov pelagickými vlečnými sieťami. Keďže nie sú
k dispozícii úplné informácie o rozšírení populácie, dané opatrenia sa vzťahujú aj na divízie ICES VIIj a k, aby sa
predišlo presunu rybolovnej činnosti do týchto divízii.

(10)

Alternatívnymi opatreniami, ktoré navrhlo Francúzsko, by sa vzhľadom na ich neistú účinnosť nedosiahol
rovnaký výsledok ako opatrením, ktoré je predmetom tohto nariadenia. Okrem toho je možné, že v neskoršej
fáze bude v záujme ochrany populácie morony striebristej potrebné prijať ďalšie opatrenia súvisiace s vplyvom
iných druhov rybolovu.

(11)

Francúzsko poskytlo informácie, z ktorých vyplýva, že plavidlá, ktoré lovia pelagickým výstrojom s veľkosťou ôk
od 32 do 69 mm, nevykonávajú cielený rybolov morony striebristej a ich vedľajšie úlovky majú na jej populáciu
minimálny vplyv.

(12)

Situácia populácie morony striebristej v predmetných oblastiach spĺňa všetky kritériá riadne odôvodnených
vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa vážneho ohrozenia ochrany tejto populácie a Komisia teda podľa
článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 môže z vlastnej iniciatívy prijať opatrenia, ktoré sú predmetom tohto
nariadenia a ktorých rozsah prekračuje rámec žiadosti Spojeného kráľovstva.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení budú predložené na vyjadrenie stanoviska Výboru pre rybolov
a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Predmet úpravy
Týmto nariadením sa stanovujú núdzové opatrenia pre populáciu morony striebristej v divíziách ICES IVb, c, VIIa, d – k,
ktorých cieľom je zmierniť bezprostredné a vážne ohrozenie tejto populácie.

Článok 2
Opatrenia
Počas obdobia uplatňovania tohto nariadenia je v divíziách ICES IVb, c, VIIa, d – k zakázaný rybolov morony striebristej
(Dicentrarchus labrax) pomocou pelagických vlečných sietí [pelagické vlečné siete s vodiacimi štítmi (OTM), pelagické
párové vlečné siete (PTM)], ktorých koncový rukávec má oká veľkosti 70 mm alebo viac.
Plavidlá používajúce dané typy výstroja okrem toho nesmú ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo
vyloďovať jedince morony striebristej ulovené v uvedenej oblasti počas obdobia uplatňovania tohto nariadenia.
Členské štáty musia 14 dní po skončení každého mesiaca nahlasovať Komisii úlovky morony striebristej ulovené
pelagickým výstrojom (OTM alebo PTM).
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Článok 3
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa do 30. apríla 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 26. januára 2015
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/112
z 26. januára 2015,
ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov
ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára
spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72,
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia
a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,
keďže:
(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných
obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz
z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho
nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo
nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe
k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 26. januára 2015
Za Komisiu
v mene predsedu
Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.
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PRÍLOHA
Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
(EUR/100 kg)
Číselný znak KN

Kód tretej krajiny ( )

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

EG

340,0

IL

160,5

MA

109,9

TR

147,7

ZZ

189,5

JO

229,9

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 20 10

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

0805 50 10
0808 10 80

0808 30 90

1

TR

174,5

ZZ

202,2

MA

227,9

TR

214,8

ZZ

221,4

EG

47,8

MA

62,4

TN

53,6

TR

66,4

ZZ

57,6

IL

102,5

MA

90,9

ZZ

96,7

EG

87,6

IL

110,1

JM

118,0

MA

140,2

TR

118,6

ZZ

114,9

TR

63,9

ZZ

63,9

BR

65,4

CL

89,3

MK

26,7

US

184,8

ZZ

91,6

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3

(1) Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Eu
rópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ
ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/113
z 26. januára 2015,
ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie
od 1. apríla do 30. júna 2015 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007
v odvetví vajec a vaječného albumínu
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára
spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72,
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 188 ods. 2 a 3,
keďže:
(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 539/2007 (2) sa otvorili ročné colné kvóty na dovoz výrobkov z odvetvia vajec
a vaječného albumínu.

(2)

Množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané od 1. do 7. decembra 2014 na čiastkové
obdobie od 1. januára do 31. marca 2015, sú nižšie ako dostupné množstvá. Mali by sa teda určiť množstvá, na
ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové
kvótové obdobie.

(3)

S cieľom zaistiť účinnosť opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť v deň jeho uverejnenia
v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti o dovozné povolenia podľa nariadenia (ES) č. 539/2007 a ktoré sa majú
pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2015, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 26. januára 2015
Za Komisiu
v mene predsedu
Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 539/2007 z 15. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví vajec
a vaječného albumínu (Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 19).
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PRÍLOHA

Poradové číslo

Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa majú pridať k množstvám, ktoré
sú dostupné na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2015
(ekvivalent vajec v škrupine v kg)

09.4015

108 000 000

09.4401

3 632 368

09.4402

9 854 500
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/114
z 26. januára 2015,
ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie
od 1. apríla do 30. júna 2015 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 536/2007 na
hydinové mäso s pôvodom v Spojených štátoch amerických
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára
spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72,
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 188 ods. 2 a 3,
keďže:
(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 536/2007 (2) sa otvorila ročná colná kvóta na dovoz výrobkov z odvetvia
hydinového mäsa s pôvodom v Spojených štátoch amerických.

(2)

Množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané od 1. decembra do 7. decembra 2014 na
čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2015, sú nižšie ako dostupné množstvá. Mali by sa teda určiť
množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce
čiastkové kvótové obdobie.

(3)

S cieľom zaistiť účinnosť opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť v deň jeho uverejnenia
v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti o dovozné povolenia podľa nariadenia (ES) č. 536/2007 a ktoré sa majú
pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2015, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 26. januára 2015
Za Komisiu
v mene predsedu
Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 536/2007 z 15. mája 2007, ktorým sa otvára dovozná colná kvóta na hydinové mäso udelená Spojeným
štátom americkým a ustanovuje sa jej správa (Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 6).
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PRÍLOHA

Poradové číslo

Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa majú pridať k množstvám, ktoré
sú dostupné na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2015
(v kg)

09.4169

16 008 750
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/115
z 26. januára 2015,
ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie
od 1. apríla do 30. júna 2015 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1384/2007 na
hydinové mäso s pôvodom v Izraeli
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára
spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72,
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 188 ods. 2 a 3,
keďže:
(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1384/2007 (2) sa otvorili ročné colné kvóty na dovoz výrobkov z odvetvia
hydinového mäsa s pôvodom v Izraeli.

(2)

Množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané od 1. decembra do 7. decembra 2014 na
čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2015, sú nižšie ako dostupné množstvá. Mali by sa teda určiť
množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce
čiastkové kvótové obdobie.

(3)

S cieľom zaistiť účinnosť opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť v deň jeho uverejnenia
v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti o dovozné povolenia podľa nariadenia (ES) č. 1384/2007 a ktoré sa majú
pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2015, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 26. januára 2015
Za Komisiu
v mene predsedu
Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 1384/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady
(ES) č. 2398/96, pokiaľ ide o otvorenie a stanovenie správy určitých colných kvót na dovoz výrobkov z hydinového mäsa z Izraela do
Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 40).
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PRÍLOHA

Poradové číslo

Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa majú pridať k množstvám, ktoré
sú dostupné na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2015
(v kg)

09.4091

140 000

09.4092

830 000
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ROZHODNUTIA
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/116
z 26. januára 2015,
ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015
do 25. januára 2020
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 300 ods. 3 a článok 305,
so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/930/EÚ zo 16. decembra 2014, ktorým sa určuje zloženie Výboru regiónov (1),
so zreteľom na návrhy každého členského štátu,
keďže:
(1)

V článku 300 ods. 3 ZFEÚ sa ustanovuje, že na zvolenie za člena alebo náhradníka Výboru regiónov je okrem
podmienky byť zástupcom regionálneho alebo miestneho územného celku aj podmienka buď vykonávať volenú
funkciu regionálneho alebo miestneho územného celku, alebo byť politicky zodpovedný volenému
zhromaždeniu.

(2)

V článku 305 ZFEÚ sa ustanovuje, že Rada má menovať na obdobie piatich rokov v súlade s návrhmi každého
členského štátu rovnaký počet členov a zástupcov Výboru regiónov.

(3)

Keďže funkčné obdobie členov a náhradníkov Výboru regiónov uplynie 25. januára 2015, mali by sa vymenovať
noví členovia a náhradníci.

(4)

Po uvedenom vymenovaní bude neskôr nasledovať vymenovanie ostatných členov a náhradníkov, ktorých
nominácie neboli Rade oznámené do 22. januára 2015,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Do Výboru regiónov sa na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 vymenúvajú:
— za členov osoby, ktorých zoznam za každý členský štát je uvedený v prílohe I,
— za náhradníkov osoby, ktorých zoznam za každý členský štát je uvedený v prílohe II.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 26. januára 2015
Za Radu
predseda
E. RINKĒVIČS

(1) Ú. v. EÚ L 365, 19.12.2014, s. 143.
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PRÍLOHA I
ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I – BILAG I – ANHANG I – I LISA
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ANNEX I – ANNEXE I – PRILOG I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS
I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I – ZAŁĄCZNIK I
ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed
Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi
Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie
Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter
BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Jan DURNEZ
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Mr Alain HUTCHINSON
Conseiller communal et échevin à Saint-Gilles
Mr Hicham IMANE
Député wallon
Mr Jean François ISTASSE
Conseiller communal
Mr Karl-Heinz LAMBERTZ
Mitglied des Parlamentes der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Mr Michel LEBRUN
Conseiller communal à Viroinval
Mr Bartolomeus (Bart) SOMERS
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Mr Luc VAN DEN BRANDE
Voorzitter Raad van Bestuur Vlaams – Europees Verbindingsagentschap (VLEVA)
Mr Karl VANLOUWE
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Mr Karim VAN OVERMEIRE
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Mr Jean-Luc VANRAES
Gemeenteraadslid in Ukkel en Voorzitter van het OCMW
Ms Olga ZRIHEN
Députée wallonne
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БЪЛГАРИЯ

Mr Hasan AZIS
Mayor of Kardjali Municipality
Ms Tanya HRISTOVA
Mayor of Gabrovo Municipality
Mr Vladimir KISSIOV
Councillor, Municipality of Sofia
Mr Krassimir KOSTOV
Mayor of Shumen Municipality
Mr Madzhid MANDADZHA
Mayor of Stambolovo Municipality
Mr Krasimir MIREV
Mayor of Targovishte Municipality
Mr Vladimir MOSKOV
Mayor of Gotse Delchev Municipality
Ms Detelina NIKOLOVA
Mayor of Dobrich Municipality
Mr Beytula SALI
Mayor of Samuil Municipality
Mr Zhivko TODOROV
Mayor of Stara Zagora Municipality
Mr Lyudmil VESSELINOV
Mayor of Popovo Municipality
Mr Zlatko ZHIVKOV
Mayor of Montana Municipality
ČESKÁ REPUBLIKA

Mr Ondřej BENEŠÍK
councillor of Strání municipality
Ms Štěpánka FRAŇKOVÁ
councillor of the City of Pardubice
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Mr Dan JIRÁNEK
councillor of the City of Kladno
Mr Stanislav JURÁNEK
councillor of Jihomoravský Region
Ms Adriana KRNÁČOVÁ
councillor of the City of Prague
Mr Roman LÍNEK
councillor of Pardubický Region
Mr Josef NOVOTNÝ
councillor of Karlovarský Region
Mr Petr OSVALD
councillor of the City of Plzeň
Mr Martin PŮTA
councillor of Liberecký Region
Ms Jana VAŇHOVÁ
councillor of Ústecký Region
Mr Oldřich VLASÁK
councillor of the City of Hradec Králové
Mr Jiří ZIMOLA
councillor of the South Bohemian Region
DANMARK

Mr Per BØDKER ANDERSEN
Councillor
Mr Erik FLYVHOLM
Mayor
Mr Jens Christian GJESING
Second Deputy Mayor
Mr Jens Bo IVE
Mayor
Mr Thomas KASTRUP-LARSEN
Mayor

Úradný vestník Európskej únie

L 20/45

L 20/46

SK

Úradný vestník Európskej únie

Mr Jess LAURSEN
Regional Councillor
Mr Henrik Ringbæk MADSEN
Regional Councillor
Mr Karsten Uno PETERSEN
Regional Councillor
Mr Mark PERERA CHRISTENSEN
Second Deputy Mayor
DEUTSCHLAND

Frau Barbara DUDEN
Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
Frau Hella DUNGER-LÖPER
Staatssekretärin, Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Europabeauftragte
Herr Hans-Jörg DUPPRÉ
Landrat des Landkreises Südwestpfalz
Herr Peter FRIEDRICH
Minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten; Baden-Württemberg
Frau Ulrike HILLER
Mitglied des Senats, Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und für Europa
Frau Birgit HONÉ
Staatssekretärin für Europa und Regionale Landesentwicklung, Niedersächsische Staatskanzlei
Frau Jacqueline KRAEGE
Staatssekretärin, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales
Frau Uta-Maria KUDER
Mitglied der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, Justizministerin
Frau Helma KUHN-THEIS
Mitglied des Gemeinderates Weiskirchen
Herr Heinz LEHMANN
Mitglied des Sächsischen Landtags
Dr. Helmuth MARKOV
Mitglied der Landesregierung Brandenburg, Minister der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz
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Dr. Beate MERK
Staatsministerin für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen des Freistaates Bayern
Frau Dagmar MÜHLENFELD
Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr
Herr Detlef MÜLLER
Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern
Dr. Martina MÜNCH
Mitglied des Landtages Brandenburg
Frau Regina POERSCH
Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein
Herr Wolfgang SCHMIDT
Staatsrat der Senatskanzlei, Bevollmächtigter des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund, bei der
Europäischen Union und für auswärtige Angelegenheiten
Dr. Michael SCHNEIDER
Staatssekretär, Bevollmächtigter das Landes Sachsen-Anhalt beim Bund
Herr Tilman TÖGEL
Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt
Herr Markus TÖNS
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herr Hans-Josef VOGEL
Bürgermeister der Stadt Arnsberg
Herr Mark WEINMEISTER
Staatssekretär für Europaangelegenheiten, Land Hessen
Dr. Babette WINTER
Staatssekretärin für Europa und Kultur in der Thüringer Staatskanzlei
EESTI

Ms Urve ERIKSON
Member of Tudulinna Rural Municipality Council
Mr Mihkel JUHKAMI
Mayor of Rakvere City
Mr Kurmet MÜÜRSEPP
Member of Antsla Rural Municipality Council
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Mr Uno SILBERG
Member of Kose Rural Municipality Council
Mr Urmas SUKLES
Mayor of Haapsalu City
Mr Toomas VITSUT
Member of Tallinn City Council
ΕΛΛΑΣ

Mr Konstantinos AGORASTOS
Head of the Region of Thessaly
Mr Stavros ARNAOUTAKIS
Head of the Region of Crete
Mr Nikolaos CHIOTAKIS
Municipal Councillor of Kifissia
Mr Alexandros KAHRIMANIS
Head of the Region of Epirus
Mr Stavros KALAFATIS
Municipal Councillor of Thessaloniki
Mr Dimitrios KALOGEROPOULOS
Politically accountable to the Municipal Council of Maroussi
Mr Georgios KAMINIS
Mayor of Athens
Mr Apostolos KATSIFARAS
Head of the Region of Western Greece
Mr Ioannis KOURAKIS
Municipal Councillor of Heraklion
Mr Ioannis SGOUROS
Regional Councillor, Region of Attica
Mr Spyridon SPYRIDON
Municipal Councillor of Poros
Mr Apostolos TZITZIKOSTAS
Head of the Region of Central Macedonia
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ESPAÑA

Da Rita BARBERÁ NOLLA
Alcaldesa de Valencia
Da Yolanda BARCINA ANGULO
Presidenta de Navarra
D. José Ramón BAUZÁ DÍAZ
Presidente del Gobierno de las Islas Baleares
D. Abel CABALLERO ÁLVAREZ
Alcalde de Vigo
Da Ma Dolores de COSPEDAL GARCÍA
Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Da Susana DÍAZ PACHECO
Presidenta de Andalucía
D. Alberto FABRA PART
Presidente de la Comunidad Valenciana
D. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Presidente del Principado de Asturias
D. Alberto GARRE LÓPEZ
Presidente de Murcia
D. Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Presidente de Madrid
D. Francesc HOMS I MOLIST
Consejero de Presidencia
Da Nuria MARÍN MARTÍNEZ
Alcaldesa de Hospitalet de Llobregat
Da Cristina MAZAS PÉREZ-OLEAGA
Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria
D. José Antonio MONAGO TERRAZA
Presidente de la Junta de Extremadura
D. Alberto NÚÑEZ FEIJÓO
Presidente de la Xunta de Galicia
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D. Paulino RIVERO BAUTE
Presidente del Gobierno de Canarias
Da Luisa Fernanda RUDÍ ÚBEDA
Presidenta de Aragón
D. Pedro SANZ ALONSO
Presidente de La Rioja
D. Iñigo de la SERNA HERNÁIZ
Alcalde de Santander
D. Iñigo URKULLU RENTERÍA
Presidente del Gobierno Vasco
Sr. D. Juan VICENTE HERRERA
Presidente de la Junta de Castilla y León
FRANCE

M. Jean-François BARNIER
Maire du Chambon-Feugerolles
M. Laurent BEAUVAIS
Président du Conseil régional de Basse-Normandie
M. Jacques BLANC
Maire de La Canourgue
Mme Danièle BOEGLIN
Vice-Présidente du Conseil général de l'Aube
Mme Claudette BRUNET-LECHENAULT
Vice-présidente du Conseil général de Saône-et-Loire
M. François DECOSTER
Conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais
M. Michel DELEBARRE
Conseiller municipal de Dunkerque
M. Jean-Louis DESTANS
Président du Conseil général de l'Eure
Mme Rose-Marie FALQUE
Maire d'Azerailles
M. Claude GEWERC
Président du Conseil régional de Picardie
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M. Pierre HUGON
Vice-président du Conseil général de la Lozère
Mme Annabelle JAEGER
Conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mme Anne-Marie KEISER
Vice-présidente du Conseil général de la Gironde
M. Pierre MAILLE
Président du Conseil général du Finistère
M. Pascal MANGIN
Conseiller régional d'Alsace
M. Charles MARZIANI
Vice-président du Conseil régional de Midi-Pyrénées
M. Pierrick MASSIOT
Président du Conseil régional de Bretagne
Mme Françoise MESNARD
Maire de Saint-Jean d'Angély
M. Jean-Vincent PLACE
Conseiller régional d'Île-de-France
M. Didier ROBERT
Président du Conseil régional de La Réunion
M. Stéphan ROSSIGNOL
Conseiller régional du Languedoc-Roussillon
M. Christophe ROUILLON
Maire de Coulaines
M. René SOUCHON
Président du Conseil régional d'Auvergne
M. Bernard SOULAGE
Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes
HRVATSKA

Ms Snježana BUŽINEC
Mayor of the Municipality of Jakovlje
Mr Nikola DOBROSLAVIĆ
Prefect of Dubrovnik-Neretva County
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Mr Valter FLEGO
Prefect of Istra County
Mr Bruno HRANIĆ
Mayor of the Municipality of Vidovec
Mr Danijel MARUŠIĆ
Prefect of Brod-Posavina County
Mr Vojko OBERSNEL
Mayor of the City of Rijeka
Ms Jelena PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ
Councillor in the City of Zagreb Assembly
Mr Predrag ŠTROMAR
Prefect of Varaždin County
Mr Željko TURK
Mayor of the City of Zaprešić
IRELAND

Ms Maria BYRNE
Limerick City and County Council
Ms Kate FEENEY
Dun Laoghaire Rathdown County Council
Ms Mary FREEHILL
Dublin City Council
Mr Jerry LUNDY
Sligo County Council
Mr Kieran MCCARTHY
Cork City Council
Mr Hughie MCGRATH
Tipperary County Council
Mr Neale RICHMOND
Dun Laoghaire Rathdown County Council
Mr Enda STENSON
Leitrim County Council
Ms Rose CONWAY-WALSH
Mayo County Council
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ITALIA

Sig. Giovanni ARDIZZONE
Consigliere regionale e Presidente della Assemblea regionale della Regione Siciliana
Sig. Matteo BESOZZI
Presidente Provincia di Novara
Sig. Matteo Luigi BIANCHI
Sindaco del Comune di Morazzone (VA)
Sig. Vincenzo BIANCO
Sindaco di Catania
Sig. Raffaele CATTANEO
Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Lombardia
Sig. Rosario CROCETTA
Presidente della Regione Siciliana
Sig. Luciano D'ALFONSO
Presidente della Regione Abruzzo
Sig. Mauro D'ATTIS
Consigliere comunale di Brindisi
Sig. Salvatore DE MEO
Sindaco di Fondi (LT)
Sig. Paolo DI LAURA FRATTURA
Presidente della Regione Molise
Sig.ra Micaela FANELLI
Sindaco del Comune di Riccia (CB)
Sig. Piero FASSINO
Sindaco del Comune di Torino
Sig. Domenico GAMBACORTA
Presidente Provincia di Avellino
Sig. Franco IACOP
Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia
Sig. Arno KOMPATSCHER
Presidente e Consigliere della Provincia Autonoma di Bolzano
Sig.ra Catiuscia MARINI
Presidente della Regione Umbria
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Sig. Ignazio MARINO
Sindaco di Roma Capitale
Sig. Alessandro PASTACCI
Presidente Provincia di Mantova
Sig. Francesco PIGLIARU
Presidente della Regione Sardegna
Sig. Augusto ROLLANDIN
Presidente della Regione autonoma della Valle D'Aosta
Sig. Enrico ROSSI
Presidente della Regione Toscana
Sig.ra Simonetta SALIERA
Consigliere regionale e Presidente dell'Assemblea regionale della Regione Emilia-Romagna
Sig. Luca ZAIA
Presidente della Regione Veneto
Sig. Nicola ZINGARETTI
Presidente della Regione Laziο
ΚΥΠΡΟΣ

Mr George GEORGIOU
Mayor of Kato Polemidia
Mr Louis KOUMENIDES
President of the Community Council of Kato Lefkara
Ms Eleni LOUCAIDES
Deputy Mayor of Nicosia
Ms Louisa MAVROMMATI
Deputy Mayor of Engomi
Mr Charalampos PITTAS
Mayor of Morfou
LATVIJA

Ms Inga BĒRZIŅA
Member of Kuldīga Municipal Council
Ms Ligita GINTERE
Member of Jaunpils Municipal Council

27.1.2015

27.1.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

Mr Andris JAUNSLEINIS
Member of Ventspils Municipal Council
Mr Aleksandrs LIELMEŽS
Member of Mālpils Municipal Council
Mr Leonīds SALCEVIČS
Member of Jēkabpils City Council
Mr Dainis TURLAIS
Member of Rīga City Council
Mr Jānis VĪTOLIŅŠ
Member of Ventspils City Council

LIETUVA

Mr Arnoldas ABRAMAVIČIUS
Member of Zarasai District Municipal Council
Mr Vytautas GRUBLIAUSKAS
Member of Klaipėda City Municipal Council
Mr Vytautas KANEVIČIUS
Member of Kazlų Rūda Municipal Council
Mr Virginijus KOMSKIS
Member of Pagėgiai Municipal Council
Mr Andrius KUPČINSKAS
Member of Kaunas City Municipal Council
Mr Ričardas MALINAUSKAS
Member of Druskininkai Municipal Council
Mr Mindaugas SINKEVIČIUS
Member of Jonava District Municipal Council
Mr Vytautas VIGELIS
Member of Švenčionys District Municipal Council
Mr Povilas ŽAGUNIS
Member of Panevėžys District Municipal Council
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LUXEMBOURG

Madame Simone BEISSEL
échevin de la Ville de Luxembourg
Monsieur Roby BIWER
membre du conseil communal de la Commune de Bettembourg
Madame Agnès DURDU
membre du conseil communal de la Commune de Wincrange
Monsieur Ali KAES
bourgmestre de la Commune de Tandel
Monsieur Marc SCHAEFER
bourgmestre de la Commune de Vianden
MAGYARORSZÁG

Mr János ÁRGYELÁN
Representative of County Council of Fejér Megye
Mr István DR. BÓKA
Mayor of Balatonfüred
Mr Róbert DUDÁS
Mayor of Village Mátraballa
Mr Jácint HORVÁTH
Representative of Local Government of Nagykanizsa with county rights
Mr László Lóránt DR. KERESZTES
Representative Of Local Government of Pécs with county rights
Mr Raymund KOVÁCS
Representative Of Local Government of District 16 of Budapest
Ms Anna MAGYAR
Vice-President of County Council of Csongrád Megye
Mr László MAJTHÉNYI
President of County Council of Vas Megye
Mr József RIBÁNYI
Vice-President of County Council of Tolna Megye
Mr Oszkár SESZTÁK
President of County Council of Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
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Mr Róbert SZABÓ
President of County Council of Heves Megye
Mr Zoltán VARGA
Representative of County Council of Békés Megye
MALTA

Dr. Samuel AZZOPARDI
Mayor of Rabat, Gozo
Mr Peter BONELLO
Mayor of San Ġiljan
Mr Joseph CORDINA
Mayor of Xaghra
Mr Paul FARRUGIA
Mayor of Ħal Tarxien
Dr. Marc SANT
Councillor, Ħal Lija Local Council
NEDERLAND

Mr R.E. (Ralph) DE VRIES
member of the Executive Council of the Province of Utrecht
Mr A. (Bert) GIJSBERTS
member of the Executive Council of the Province of Flevoland
Mr O. (Onno) HOES
mayor of Maastricht
Mr J.F.M. (Hans) JANSSEN
mayor of Oisterwijk
Mrs A. (Annemiek) JETTEN
mayor of Sluis
Mr C.H.J. (Cor) LAMERS
mayor of Schiedam
Mr H.J.J. (Henri) LENFERINK
mayor of Leiden
Mrs W.H. (Hester) MAIJ
member of the Executive Council of the Province of Overijssel
Mr W.B.H.J. (Wim) VAN DE DONK
Governor chair of the Council and of the Executive Council of the Province of Noord-Brabant
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Mr R.A.M. (Rogier) VAN DER SANDE
member of the Executive Council of the Province of Zuid-Holland
Mr G.A.A. (Bas) VERKERK
mayor of Delft
Mr B.S. (Bote) WILPSTRA
member of the Executive Council of the Province of Groningen
ÖSTERREICH

Herr Landesrat Dr. Christian BUCHMANN
Regierungsmitglied mit politischer Verantwortung gegenüber dem Landtag (Mitglied der Steirischen Landesregierung)
Herr Bürgermeister und Landeshauptmann Dr. Michael HÄUPL
Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Gemeinderat bzw. Landtag von Wien)
Herr Landeshauptmann Mag. Dr. Peter KAISER
Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Landeshauptmann von Kärnten)
Herr Bürgermeister Dipl.-Ing. Markus LINHART
Auf Wahlen beruhendes Mandat (Direktwahl als Bürgermeister der Landeshauptstadt Bregenz durch die Bevölkerung)
Herr Landeshauptmann Hans NIESSL
Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Landeshauptmann von Burgenland)
Herr Landeshauptmann Dipl. Ing. Dr. Erwin PRÖLL
Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Landeshauptmann von
Niederösterreich)
Herr Bürgermeister Dr. Heinz SCHADEN
Auf Wahlen beruhendes Mandat (Direktwahl als Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg durch die Bevölkerung)
Herr Dr. Franz SCHAUSBERGER
Direkte Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (des Landtags von Salzburg)
Herr Landesrat Mag. Dr. Michael STRUGL MBA
Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Mitglied der oberösterreichischen
Landesregierung)
Herr Landtagspräsident DDr. Herwig VAN STAA
Auf Wahlen beruhendes Mandat (Präsident des Tiroler Landtages)
Herr Bürgermeister Hanspeter WAGNER
Auf Wahlen beruhendes Mandat (Direktwahl als Bürgermeister von Breitenwang in Tirol durch die Bevölkerung)
Herr Landeshauptmann Mag. Markus WALLNER
Gegenüber einer gewählten Versammlung politisch verantwortlich (Landeshauptmann von Vorarlberg)
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POLSKA

Paweł ADAMOWICZ
Prezydent Miasta Gdańska
Jarosław DWORZAŃSKI
radny województwa podlaskiego
Olgierd GEBLEWICZ
radny województwa zachodniopomorskiego
Adam JARUBAS
radny województwa świętokrzyskiego
Lech JAWORSKI
radny m.st. Warszawy
Zbigniew PODRAZA
Prezydent Dąbrowy Górniczej
Jacek PROTAS
radny województwa warmińsko-mazurskiego
Marek SOWA
radny województwa małopolskiego
Witold STĘPIEŃ
radny województwa łódzkiego
Mieczysław STRUK
radny województwa pomorskiego
Adam STRUZIK
radny województwa mazowieckiego
Stanisław SZWABSKI
Radny Rady Miasta Gdyni
Marek TRAMŚ
radny powiatu polkowickiego
Tadeusz TRUSKOLASKI
Prezydent Miasta Białegostoku
Ludwik WĘGRZYN
radny powiatu bocheńskiego
Marek WOŹNIAK
radny województwa wielkopolskiego
Dariusz Zygmunt WRÓBEL
burmistrz Opola Lubelskiego
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Jerzy ZAJĄKAŁA
wójt gminy Łubianka
PORTUGAL

Vasco Ilídio ALVES CORDEIRO
Presidente do Governo Regional dos Açores
José Maria DA CUNHA COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo
Basílio Adolfo DE MENDONÇA HORTA DA FRANCA
Presidente da Câmara Municipal de Sintra
Álvaro DOS SANTOS AMARO
Presidente da Câmara Municipal da Guarda
António Luís DOS SANTOS DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Alberto João CARDOSO GONÇALVES JARDIM
Presidente do Governo Regional da Madeira
João Nuno FERREIRA GONÇALVES DE AZEVEDO
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
António GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES
Presidente da Câmara Municipal da Maia
José Luís PEREIRA CARNEIRO
Presidente da Câmara Municipal de Baião
José Agostinho RIBAU ESTEVES
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
Carlos Manuel RODRIGUES PINTO DE SÁ
Presidente da Câmara Municipal de Évora
Luís Filipe SOROMENHO GOMES
Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António
ROMÂNIA

Mr Cristian ADOMNIȚEI
President of Iași County Council
Mr Csaba BORBOLY
President of Harghita County Council
Mr Ovidiu Ion BRĂILOIU
Mayor of Eforie, Constanța County
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Mr Vasile Silvian CIUPERCĂ
President of Ialomița County Council
Mr Emil DRĂGHICI
Mayor of Vulcana-Băi, Dâmbovița County
Mr Gheorghe FALCĂ
Mayor of Arad, Arad County
Mr Răducu George FILIPESCU
President of Călărași County Council
Mrs Mariana GÂJU
Mayor of Cumpăna, Constanța County
Mr Victor MORARU
Mayor of Amara, Ialomița County
Mr Cătălin George MUNTEANU
Mayor of Codlea, Brașov County
Mr Alin-Adrian NICA
Mayor of Dudeștii Noi Timiș County
Mr Emilian OPREA
Mayor of Chitila town, Ilfov County
Mr Ion PRIOTEASA
President of Dolj County Council
Mr Adrian ȚUȚUIANU
President of Dâmbovița County Council
Mr Mihai STEPANESCU
Mayor of Reșița city, Caraș-Severin County
SLOVENIJA

Mr Peter BOSSMAN
Mayor of the Municipality of Piran
Ms Jasna GABRIČ
Mayor of the Municipality of Trbovlje
Mr Aleksander JEVŠEK
Mayor of the Municipality of Murska Sobota
Ms Andreja POTOČNIK
Member of the Municipal Council of the Municipality of Tržič
Mr Franci ROKAVEC
Mayor of the Municipality of Litija
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Mr Robert SMRDELJ
Mayor of the Municipality of Pivka
Mr Ivan ŽAGAR
Mayor of the Municipality of Slovenska Bistrica
SLOVENSKO

Mr Vladimír BAJAN
Mayor of Petržalka (District of Bratislava)
Mr Milan BELICA
Chairman of Nitra Self – Governing Region
Mr Peter CHUDÍK
Chairman of Prešov Self – Governing Region
Mr Jozef DVONČ
Mayor of Nitra
Mr Pavol FREŠO
Chairman of Bratislava Self – Governing Region
Mr Augustín HAMBÁLEK
Vice – Chairman of Trnava Self – Governing Region
Mr Jaroslav HLINKA
Mayor of Košice – South
Mr Ivo NESROVNAL
Mayor of Bratislava (Capital of the Slovak Republic)
Mr István ZACHARIAŠ
Vice – Chairman of Košice Self – Governing Region
SUOMI

Mr Ilpo HAALISTO
local councillor of Nousiainen
Ms Pauliina HAIJANEN
city councillor of Laitila
Ms Sirpa HERTELL
city councillor of Espoo
Ms Anne KARJALAINEN
city councillor of Kerava
Mr Antti LIIKKANEN
city councillor of Rovaniemi

27.1.2015

27.1.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

Ms Gun-Mari LINDHOLM
Member of Åland Islands Parliament
Mr Markku MARKKULA
city councillor of Espoo
Mr Ossi MARTIKAINEN
local councillor of Lapinlahti
Ms Satu TIETARI
local councillor of Säkylä
SVERIGE

Martin ANDREASSON
Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting
Ulrika CARLEFALL LANDERGREN
Ledamot i kommunfullmäktige, Kungsbacka kommun
Jelena DRENJANIN
Ledamot i kommunfullmäktige, Huddinge kommun
Heléne FRITZON
Ledamot kommunfullmäktige, Kristianstads kommun
Lotta HÅKANSSON HARJU
Ledamot i kommunfullmäktige, Järfälla kommun
Tore HULT
Ledamot i kommunfullmäktige, Alingsås kommun
Ewa-May KARLSSON
Ledamot i kommunfullmäktige, Vindelns kommun
Anders KNAPE
Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstads kommun
Paul LINDQUIST
Ledamot i landstingsfullmäktige, Stockolms läns landsting
Monalisa NORRMAN
Ledamot i regionfullmäktige, Jämtlands läns landsting
Yoomi RENSTRÖM
Ledamot i kommunfullmäktige, Ovanåkers kommun
Ilmar REEPALU
Ledamot i kommunfullmäktige, Malmö kommun
UNITED KINGDOM
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PRÍLOHA II
ПРИЛОЖЕНИЕ II – ANEXO II – PŘÍLOHA II – BILAG II – ANHANG II – II LISA
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ANNEX II – ANNEXE II – PRILOG II – ALLEGATO II – II PIELIKUMS
II PRIEDAS – II. MELLÉKLET – ANNESS II – BIJLAGE II – ZAŁĄCZNIK II
ANEXO II – ANEXA II – PRÍLOHA II – PRILOGA II – LIITE II – BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed
Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji
Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków
Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter
BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Jean-Paul BASTIN
Bourgmestre de la Ville de Malmédy
Ms Anne-Marie CORBISIER
Conseillère communale à Montigny-le-Tilleul
Mr Hendrik (Rik) DAEMS
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Mr Rudy DEMOTTE
Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Ms Brigitte GROUWELS
Brussels Volksvertegenwoordiger
Mr Andries GRYFFROY
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Mr Marc HENDRICKX
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Mr Joël RIGUELLE
Député bruxellois
Mr Antoine TANZILLI
Conseiller communal à la Ville de Charleroi
Mr Wouter VANBESIEN
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Mr Wilfried VANDAELE
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Mr Koenraad (Koen) VAN DEN HEUVEL
Vlaams Volksvertegenwoordiger

27.1.2015

27.1.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

БЪЛГАРИЯ

Mr Nida AHMEDOV
Mayor of Kaolinovo Municipality
Mr Ivan ALEKSIEV
Mayor of Pomorie Municipality
Ms Malina Edreva AUDOIN
Councillor, Municipality of Sofia
Mr Stanislav BLAGOV
Mayor of Svishtov Municipality
Mr Nikolay IVANOV
Mayor of Vratsa Municipality
Mr Atanas KAMBITOV
Mayor of Blagoevgrad Municipality
Ms Dimitranka KAMENOVA
Mayor of Berkovitsa Municipality
Ms Sebihan MEHMED
Mayor of Krumovgrad Municipality
Ms Anastasiya MLADENOVA
Chair of the Municipal Council, Municipality of Peshtera
Mr Fahri MOLAYSENOV
Mayor of Madan Municipality
Mr Emil NAIDENOV
Mayor of Gorna Malina Municipality
Mr Georgi SLAVOV
Mayor of Yambol Municipality
ČESKÁ REPUBLIKA

Mr Jiří BĚHOUNEK
councillor of Vysočina Region
Mr Jan BIRKE
councillor of Královehradecký Region
Mr Pavel BRANDA
councillor of Rádlo municipality
Mr Ivo GRÜNER
councillor of Plzeňský Region

L 20/65

L 20/66

SK

Mr Tomáš HUDEČEK
councillor of the City of Prague
Ms Sylva KOVÁČIKOVÁ
councillor of the Town of Bílovec
Mr Jan MAREŠ
councillor of the City of Chomutov
Mr Stanislav MIŠÁK
councillor of Zlínský Region
Mr Martin NETOLICKÝ
councillor of Pardubický Region
Mr Jiří ROZBOŘIL
councillor of Olomoucký Region
Ms Václava ZELENKOVÁ
councillor of Račiněves municipality
Mr Robert ZEMAN
councillor of the Town of Prachatice
DANMARK

Ms Kirstine Helene BILLE
Deputy Mayor
Mr Henrik BRADE JOHANSEN
Councillor
Miss Lotte CEDERSKJOLD ENGSIG-KARUP
Councillor
Mr Martin HULGAARD
Deputy Mayor
Mr Peter KOFOD POULSEN
Regional Councillor
Ms Jane Strange NIELSEN
Regional Councillor
Mr Per NØRHAVE
Councillor
Mr Henrik QVIST
Regional Councillor
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Mr John SCHMIDT ANDERSEN
Mayor
DEUTSCHLAND

Herr Sven AMBROSY
Landrat des Kreises Friesland
Herr Stefan ENGSTFELD
Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen
Herr Jörg FELGNER
Staatssekretär im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt
Herr Ralf GEISTHARDT
Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt
Herr Harry GLAWE
Mitglied der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus, sowie
Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern
Dr. Roland HEINTZE
Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
Herr Heinz-Joachim HÖFER
Bürgermeister der Stadt Altenkirchen
Dr. Fritz JAECKEL
Staatsminister, Sächsische Staatskanzlei
Herr Norbert KARTMANN
Mitglied des Hessischen Landtags
Dr. Hermann KUHN
Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
Herr Dieter LAUINGER
Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz, Mitglied der Landesregierung Thüringen
Herr Clemens LINDEMANN
Landrat des Saarpfalz-Kreises
Frau Helma OROSZ
Oberbürgermeisterin der Stadt Dresden
Herr Jan PÖRKSEN
Staatsrat für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Freie und Hansestadt Hamburg
Frau Anne QUART
Staatssekretärin für Europa und Verbraucherschutz, Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des
Landes Brandenburg
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Prof. Dr. Wolfgang REINHART
Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg
Dr. Franz RIEGER
Mitglied des Bayerischen Landtags, Vorsitzender des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale
Beziehungen
Frau Isolde RIES
Erste Vizepräsidentin des Landtags des Saarlandes
Herr Sven RISSMANN
Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
Herr Holger RUPPRECHT
Mitglied des Landtages Brandenburg
Frau Anke SPOORENDONK
Ministerin für Justiz, Kultur und Europa, Mitglied der Landesregierung von Schleswig-Holstein
Herr Andreas TEXTER
Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern
Herr Nils WIECHMANN
Mitglied des Landtags von Rheinland-Pfalz
EESTI

Mr Andres JAADLA
Member of Rakvere City Council
Mr Georg LINKOV
Mayor of Hiiu Rural Municipality
Mr Randel LÄNTS
Member of Viljandi City Council
Mr Rait PIHELGAS
Mayor of Ambla Rural Municipality
Mr Jan TREI
Mayor of Viimsi Rural Municipality
Mr Mart VÕRKLAEV
Mayor of Rae Rural Municipality
ΕΛΛΑΣ

Mr Kostas BAKOGIANNIS
Head of the Region of Sterea Ellada
Mr Dimitrios BIRMPAS
Mayor of Aigaleo
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Mr Ioannis BOUTARIS
Mayor of Thessaloniki
Mr Fotios CHATZIDIAKOS
Mayor of Rhodes
Mr Panagiotis KATSIVELAS
Mayor of Trifylia
Mr Charalampos KOKKINOS
Regional Councillor, Region of South Aegean
Mr Dimitrios MARAVELIAS
Regional Councillor, Region of Attica
Mrs Anna PAPADIMITRIOU
Regional Councillor, Region of Attica
Mr Dimitrios PETROVITS
Deputy Head of the Region of Evros
Mr Dimitrios PREVEZANOS
Mayor of Skiathos
Mr Konstantinos SIMITSIS
Municipal Councillor of Kavala
Mr Petros SOULAS
Mayor of Kordelio-Evosmos
ESPAÑA

D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ
Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya
D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ
Director General de Inversiones y Acción Exterior de Extremadura
D. Roberto Pablo BERMÚDEZ DE CASTRO Y MUR
Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón
Da Sol CALZADO GARCÍA
Secretaria de Acción Exterior Junta de Andalucía
D. Borja COROMINAS FISAS
Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid
Da María de DIEGO DURANTEZ
Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de Castilla y León
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Da Angeles ELORZA ZUBIRÍA
Secretaria Gral. de Acción Exterior del Gobierno Vasco
D. Jesús GAMALLO ALLER
Director General de Relaciones Exteriores y con la UE Xunta de Galicia
Da Teresa GIMÉNEZ DELGADO DE TORRES
D.G. Desarrollo Estrategia Económica y AAEE Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Castilla-La Mancha
D. Javier GONZÁLEZ ORTIZ
Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad de Canarias
D. Javier LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid
D. Guillermo MARTÍNEZ SUÁREZ
Consejero de Presidencia del Principado de Asturias
D. Fernando MARTÍNEZ-MAILLO TORIBIO
Presidente de la Diputación Provincial de Zamora
D. Esteban MAS PORTELL
Delegado del Gobierno de las Islas Baleares en Bruselas
Da María Victoria PALAU TÁRREGA
Directora General de Relaciones con la Unión Europea
D. Manuel PLEGUEZUELO ALONSO
Director General Participación ciudadana UE y Acción Exterior de Murcia
D. Emilio del RIO SANZ
Consejero de Presidencia y de Justicia de La Rioja
D. Ramón ROPERO MANCERA
Alcalde de Villafranca de los Barros
D. Jordi SAN JOSÉ I BUENAVENTURA
Alcalde de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona)
D. Juan Luis SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASA
Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales de Navarra
Da Inmaculada VALENCIA BAYÓN
Directora General de Economía y Asuntos Europeos de Cantabria
FRANCE

M. Pierre BERTRAND
Vice-président du Conseil général du Bas-Rhin
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Mme Josette BOREL-LINCERTIN
Vice-présidente du Conseil régional de Guadeloupe
Mme Nathalie COLIN-OESTERLE
Conseillère régionale de Lorraine
M. Guillaume CROS
Conseiller régional de Midi-Pyrénées
Mme Nassimah DINDAR
Présidente du Conseil général de La Réunion
Mme Karine DOGNIN-SAUZE
Adjointe au maire de Lyon
Mme Marie-Guite DUFAY
Présidente du Conseil régional de Franche-Comté
M. Daniel DUGLERY
Conseiller régional d'Auvergne
M. Nicolas FLORIAN
Conseiller régional d'Aquitaine
Mme Emmanuelle de GENTILI
Première adjointe au maire de Bastia
Mme Karine GLOANEC-MAURIN
Vice-présidente du Conseil régional du Centre
M. Hervé HOCQUARD
Conseiller régional d'Île de France
M. Jean-Louis JOSEPH
Vice-président au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Mme Mireille LACOMBE
Conseillère générale du Puy-de-Dôme
Mme Blandine LEFEBVRE
Maire de Saint Nicolas d'Aliermont
M. Dominique LEVEQUE
Maire d'Aÿ
M. Didier MARIE
Conseiller général de Seine-Maritime
Mme Rachel PAILLARD
Maire de Bouzy
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M. Daniel PERCHERON
Président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais
M. François-Xavier PRIOLLAUD
Maire de Louviers
M. Christophe ROSSIGNOL
Conseiller régional du Centre
M. Jean-Louis TOURENNE
Président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine
M. Michel VAUZELLE
Président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur
M. André VIOLA
Président du Conseil général de l'Aude
HRVATSKA

Mr Martin BARIČEVIĆ
Mayor of the Municipality of Jasenice
Ms Viviana BENUSSI
Deputy Prefect of Istra County
Mr Tulio DEMETLIKA
Mayor of the City of Labin
Ms Jasna PETEK
Deputy Prefect of Krapina-Zagorje County
Mr Dinko PIRAK
Mayor of the City of Čazma
Mr Slavko PRIŠĆAN
Mayor of Municipality of Rovišće
Ms Josipa RIMAC
Mayor of the City of Knin
Mr Alojz TOMAŠEVIĆ
Prefect of Pozega-Slavonia County
Mr Ivan VUČIĆ
Prefect of Karlovac County
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IRELAND

Ms Deirdre FORDE
Cork County Council
Mr Michael MURPHY
Tipperary County Council
Mr Jimmy MCCLEARN
Galway County Council
Mr Declan MCDONNELL
Galway City Council
Mr Niall MCNELIS
Galway City Council
Ms Fiona O'LOUGHLIN
Kildare County Council
Mr William PATON
Carlow County Council
Mr Maurice QUINLIVAN
Limerick City and County Council
Ms Mary SHIELDS
Cork City Council
ITALIA

Sig. Alvaro ANCISI
Consigliere Comunale di Ravenna
Sig.ra Francesca BALZANI
Assessore del Comune di Milano
Sig.ra Benedetta BRIGHENTI
Vice Sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone (MO)
Sig.ra Bianca Maria D'ANGELO
Assessore e Consigliere regionale della Regione Campania
Sig. Antonio DECARO
Sindaco del Comune di Bari
Sig. Giuseppe DI PANGRAZIO
Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Abruzzo
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Sig. Marco DUS
Consigliere Comunale di Vittorio Veneto (TV)
Sig. Massimo FEDERICI
Presidente Provincia di La Spezia
Sig. Carlo FIDANZA
Assessore di Veleso (CO)
Sig. Stefano Bruno GALLI
Consigliere regionale della Regione Lombardia
Sig.ra Paola GIORGI
Assessore e Consigliere regionale della Regione Marche
Sig. Isidoro GOTTARDO
Consigliere Comunale di Sacile (PN)
Sig. Onofrio INTRONA
Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia
Sig.ra Carmen Patrizia MURATORE
Consigliere regionale della Regione Liguria
Sig. Leoluca ORLANDO
Sindaco del Comune di Palermo
Sig. Roberto PELLA
Sindaco del Comune di Valdengo (BI)
Sig. Giuseppe RINALDI
Presidente Provincia di Rieti
Sig. Clodovaldo RUFFATO
Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Veneto
Sig. Vito SANTARSIERO
Consigliere regionale della Regione Basilicata
Sig. Antonio SCALZO
Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Calabria
Sig. Giorgio SILLI
Consigliere Comunale di Prato
Sig. Marco TROMBINI
Presidente Provincia di Rovigo
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Sig. Giuseppe VARACALLI
Sindaco del Comune di Gerace
Sig. Nicola VENDOLA
Presidente della Regione Puglia
ΚΥΠΡΟΣ

Mr Kyriakos CHATZITTOFIS
Mayor of Agios Athanasios
Mr Constantinos HADJIKAKOU
Municipal Councilor of Famagusta Municipality
Mr Panikos HADJITHEORIS
President of Community Council of Armou
Mr George IAKOVOU
President of the Community Council of Agioi Trimithias
Mr Stavros STAVRINIDES
Municipal Councillor of Strovolos Municipality
LATVIJA

Mr Gunārs ANSIŅŠ
Member of Liepāja City Council
Mr Jānis BAIKS
Member of Valmiera City Council
Mr Gints KAMINSKIS
Member of Auce Municipal Council
Mr Sergejs MAKSIMOVS
Member of Viļaka Municipal Council
Mr Aivars OKMANIS
Member of Rundāle Municipal Council
Ms Olga VEIDIŅA
Member of Rīga City Council
Mr Hardijs VENTS
Member of Pārgauja Municipal Council
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LIETUVA

Mr Algimantas GAUBAS
Member of Šiauliai District Municipal Council
Mr Jonas JARUTIS
Member of Kupiškis District Municipal Council
Ms Daiva MATONIENĖ
Member of Šiauliai City Municipal Council
Mr Algirdas NEIBERKA
Member of Vilkaviškis District Municipal Council
Mr Jonas PINSKUS
Member of Vilnius City Municipal Council
Ms Zinaida TRESNICKAJA
Member of Visaginas Municipal Council
Mr Algirdas VRUBLIAUSKAS
Member of Alytus District Municipal Council
Mr Deivydas VYNIAUTAS
Member of Mažeikiai District Municipal Council
Ms Odeta ŽERLAUSKIENĖ
Member of Skuodas District Municipal Council
LUXEMBOURG

Monsieur Gusty GRAAS
échevin de la Commune de Bettembourg
Monsieur Tom JUNGEN
bourgmestre de la Commune de Roeser
Madame Martine MERGEN
membre du conseil communal de la Ville de Luxembourg
Madame Sam TANSON
échevin de la Ville de Luxembourg
Monsieur Pierre WIES
bourgmestre de la Commune de Larochette
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MAGYARORSZÁG

Ms Boglárka BÁNNÉ DR. GÁL
Vice-President of County Council of Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Mr János Ádám KARÁCSONY
Representative of local government of Village Tahitótfalu
Mr Attila KISS
Mayor of Hajdúböszörmény
Mr Béla KOCSY
Representative of local government of District 2 of Budapest
Mr Sándor KOVÁCS
President of County Council of Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Mr Zoltán NÉMETH
President of County Council of Győr-Moson-Sopron Megye
Mr Attila DR. PÁL
President of County Council of Zala Megye
Mr Tamás Gergő SAMU
Representative of County Council of Békés Megye
Mr Gábor DR. SIMON
Representative of Local Government of Miskolc with county rights
Mr Ferenc TEMERINI
Representative of Local Government of Soltvadkert
Ms Kata TÜTTŐ
Representative of Local Government of District 12 of Budapest
Mr Botond DR. VÁNTSA
Deputy-Mayor of Szigetszentmiklós
MALTA

Mr Jesmond AQUILINA
Deputy Mayor of Ħal Qormi
Mr Paul BUTTIGIEG
Councillor, Qala Local Council
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Mr Frederick CUTAJAR
Mayor of Santa Lucija
Mr Mario FAVA
Councillor, Swieqi Local Council
Mr Anthony MIFSUD
Councillor, Imtarfa Local Council
NEDERLAND

Mr A. (Ahmed) ABOUTALEB
mayor of Rotterdam
Mr B.J. (Bert) BOUWMEESTER
mayor of Coevorden
Mr Th.J.F.M. (Theo) BOVENS
Governor: chair of the Council and of the Executive Council of the Province of Limburg
Mr H. (Henk) BRINK
member of the Executive Council of the Province of Drenthe
Mr B.J. (Ben) DE REU
member of the Executive Council of the Province of Zeeland
Mr R. (Rob) JONKMAN
member of the Executive Council of Opsterland
Mr J.H.J. (Hans) KONST
member of the Executive Council of the Province of Fryslân
Mrs E.M. (Elvira) SWEET
member of the Executive Council of the Province of Noord-Holland
Mrs Dr. J.M.E. (Annemieke) TRAAG
member of the Executive Council of the Province of Gelderland
Mr N.A. (André) VAN DE NADORT
mayor of Ten Boer
Mrs I.K. (Ingrid) VAN ENGELSHOVEN
member of the Executive Council of 's Gravenhage
Mr C.L. (Cornelis) VISSER
mayor of Twenterand
ÖSTERREICH

Frau Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Maga Renate BRAUNER
Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Mitglied der Wiener Stadt- bzw. Landesregierung)
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Herr Landtagsabgeordneter Christian ILLEDITS
Auf Wahlen beruhendes Mandat (Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag)
Frau Landtagspräsidentin Dr. Brigitta PALLAUF
Auf Wahlen beruhendes Mandat (Präsidentin des Salzburger Landtages)
Herr Landtagsabgeordneter Bürgermeister Johannes PEINSTEINER
Auf Wahlen beruhendes Mandat (Direktwahl als Bürgermeister von Sankt Wolfgang in Oberösterreich durch die
Bevölkerung)
Herr Landeshauptmann Günther PLATTER
Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Landeshauptmann von Tirol)
Herr Landesrat Mag. Michael SCHICKHOFER
Regierungsmitglied mit politischer Verantwortung gegenüber dem Landtag (Mitglied der Steirischen Landesregierung)
Frau Landesrätin Mag. Barbara SCHWARZ
Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Mitglied der Niederösterreichischen
Landesregierung)
Herr Landtagsabgeordneter Herwig SEISER
Abgeordneter zum Kärntner Landtag und Klubobmann der SPÖ-Fraktion (auf Wahlen beruhendes Mandat)
Herr Landtagspräsident Kommerzialrat Viktor SIGL
Auf Wahlen beruhendes Mandat (Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag)
Herr Landtagspräsident Mag. Harald SONDEREGGER
Präsident des Landtags von Vorarlberg (auf Wahlen beruhendes Mandat
Frau Gemeinderätin Landtagsabgeordnete Prof.in Dr.in Elisabeth VITOUCH
Gemeinderat und Landtag von Wien (auf Wahlen beruhendes Mandat)
Herr Geschäftsführender Gemeinderat und Abgeordneter zum Nationalrat Hannes WENINGER
Gemeinde Gießhübl in Niederösterreich (auf Wahlen beruhendes Mandat)
POLSKA

Adam BANASZAK
radny województwa kujawsko-pomorskiego
Stanisław BODYS
burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny
Andrzej BUŁA
radny województwa opolskiego
Piotr CAŁBECKI
radny województwa kujawsko-pomorskiego
Bogdan DYJUK
radny województwa podlaskiego
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Robert GODEK
radny powiatu strzyżowskiego
Arkadiusz GODLEWSKI
radny Miasta Katowice
Marzena KEMPIŃSKA
radny powiatu świeckiego
Józef KOTYŚ
radny województwa opolskiego
Andrzej KUNT
burmistrz Kostrzyna nad Odrą
Lucjan KUŹNIAR
radny województwa podkarpackiego
Mirosław LECH
wójt gminy Korycin
Marek OLSZEWSKI
wójt gminy Lubicz
Władysław ORTYL
radny województwa podkarpackiego
Joachim SMYŁA
radny powiatu lublinieckiego
Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta Łodzi
PORTUGAL

Américo Jaime AFONSO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Vinhais
Vítor Manuel CHAVES DE CARO PROENÇA
Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal
Luís Miguel CORREIA ANTUNES
Presidente da Câmara Municipal da Lousã
João CUNHA E SILVA
Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira
Luís Manuel DOS SANTOS CORREIA
Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco
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Isaura Maria ELIAS CRISÓSTOMO BERNARDINO MORAIS
Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior
Paulo Jorge FRAZÃO BATISTA SANTOS
Presidente da Câmara Municipal da Batalha
Francisco Manuel LOPES
Presidente da Câmara Municipal de Lamego
Vitor Manuel MARTINS GUERREIRO
Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel
António Benjamim PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Esposende
Aníbal SOUSA REIS COELHO DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo
Rodrigo VASCONCELOS DE OLIVEIRA
Subsecretário Regional da Presidência para as Relações Externas – Açores
ROMÂNIA

Mr Gheorghe CATRINOIU
Mayor of Fetești
Mr Ciprian DOBRE
President of Mureș County Council
Mr Alexandru DRĂGAN
Position: Mayor of Tașca, Neamț County
Mr Ștefan ILIE
Mayor of Luncavița, Tulcea Conunty
Mr Cornel NANU
Mayor of Cornu, Prahova County
Mr Robert Sorin NEGOIȚĂ
Mayor of Bucharest 3rd District
Mr Marian PETRACHE
President of Ilfov County Council
Mr Silviu PONORAN
Mayor of Zlatna town, Alba County
Mr Emil PROȘCAN
Mayor of Mizil town, Prahova County
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Mr Mihai Adrian ȘTEF
President of Satu Mare County Council
Mr Adrian Ovidiu TEBAN
Mayor of Cugir town, Alba County
Mr Florin Grigore TECĂU
President of Argeș County Council
Mr Horia TEODORESCU
President of Tulcea County Council
Mr Istvan VAKAR
Vice-president of Cluj County Council
Mr Ion Marcel VELA
Mayor of Caransebeș, Caraș-Severin County
SLOVENIJA

Ms Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ
Mayor of the Municipality of Črnomelj
Mr Anton KOKALJ
Member of the Municipal Council of the Municipality of Vodice
Mr Branko LEDINEK
Mayor of the Municipality of Rače-Fram
Mr Gregor MACEDONI
Mayor of the Municipality of Novo mesto
Mr Tomaž ROŽEN
Mayor of the Municipality of Ravne na Koroškem
Mr Miran SENČAR
Mayor of the Municipality of Ptuj
Ms Tanja VINDIŠ FURMAN
Member of the Municipal Council of the Municipality of Maribor
SLOVENSKO

Mr Martin BERTA
Vice – Chairman of Bratislava Self – Governing Region
Mr Ján BLCHÁČ
Mayor of Liptovský Mikuláš
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Mr Radoslav ČUHA
Vice – Chairman of Prešov Self – Governing Region
Mr Ján FERENČÁK
Mayor of Kežmarok
Mr Daniel LORINC
Mayor of Kladzany
Mr Tibor MIKUŠ
Chairman of Trnava Self – Governing Region
Mr Jozef PETUŠÍK
Mayor of Dolný Lopašov
Mr Richard TAKÁČ
Vice – Chairman of Trenčín Self – Governing Region
Ms Andrea TURČANOVÁ
Mayor of Prešov
SUOMI

Ms Tiina ELOVAARA
city councillor of Tampere
Mr Patrik KARLSSON
city councillor of Vantaa
Ms Katri KULMUNI
city councillor of Tornio
Mr Veikko KUMPUMÄKI
city councillor of Kemi
Ms Hannele LUUKKAINEN
deputy city councillor of Helsinki
Mr Matias MÄKYNEN
city councillor of Vaasa
Ms Sanna PARKKINEN
local councillor of Liperi
Mr Antero SAKSALA
local councillor of Pirkkala
Mr Wille VALVE
Member of Åland Islands Parliament
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SVERIGE

Ms Åsa ÅGREN WIKSTRÖM
Ledamot i kommunfullmäktige, Umeå kommun
Mr Carl Fredrik GRAF
Ledamot i kommunfullmäktige, Halmstads kommun
Ms Carola GUNNARSSON
Ledamot i kommunfullmäktige, Sala kommun
Ms Ewa LINDSTRAND
Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå kommun
Ms Agneta LIPKIN
Ledamot i landstingsfullmäktige, Norrbottens läns landsting
Mr Kenth LÖVGREN
Ledamot i regionfullmäktige, Gävleborgs läns landsting
Mr Roger MOGERT
Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun
Mr Anders ROSÉN
Ledamot i kommunfullmäktige, Halmstads kommun
Ms Marie-Louise RÖNNMARK
Ledamot i kommunfullmäktige, Umeå kommun
Mr Carl Johan SONESSON
Ledamot i regionfullmäktige, Skåne läns landsting
Mr Rolf SÄLLRYD
Ledamot i regionfullmäktige, Kronobergs läns landsting
Ms Marie SÄLLSTRÖM
Ledamot i landstingsfullmäktige, Blekinge läns landsting
UNITED KINGDOM
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/117
z 26. januára 2015,
ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,
so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1), a najmä
na jeho článok 30 ods. 1,
keďže:
(1)

Rada 31. mája 2013 prijala rozhodnutie 2013/255/SZBP.

(2)

Všeobecný súd Európskej únie rozsudkami z 13. novembra 2014 vo veciach T-653/11, T-654/11 a T-43/12
zrušil rozhodnutie Rady o zaradení Aimana Jabera, Khaleda Kaddoura, Mohammeda Hamchoa a Hamcho Interna
tional na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe I k rozhodnutiu
2013/255/SZBP.

(3)

Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho a Hamcho International by sa na základe nových
odôvodnení mali znova zaradiť na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(4)

Rozhodnutie 2013/255/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Príloha I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. januára 2015
Za Radu
predseda
E. RINKĒVIČS

(1) Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14.
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PRÍLOHA

Do zoznamu osôb a subjektov uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP sa dopĺňajú tieto osoby a subjekt.
1. ZOZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB, SUBJEKTOV ALEBO ORGÁNOV PODĽA ČLÁNKOV 27 A 28
A. OSOBY
Meno

18.

Mohammed (
)
Hamcho (
)

28.

33.

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zara
denia do
zoznamu

Významný sýrsky podnikateľ, majiteľ
Hamcho International, ktorý má blízke
vzťahy s kľúčovými predstaviteľmi sýr
skeho režimu, ako sú napríklad prezident
Baššár al-Asad a Maher al-Asad.
Od marca 2014 zastával pozíciu pred
sedu pre oblasť Číny v rámci bilaterálnych
obchodných rád a na túto pozíciu ho vy
menoval minister hospodárstva Khodr
Orfali.
Mohammed Hamcho získava výhody od
režimu a poskytuje mu podporu a je
v spojení s osobami, ktoré získavajú od
režimu výhody a podporujú ho.

27.1.2015

Khalid (
) (alias Kha
led) Qaddur (
) (alias
Qadour, Qaddour, Kad
dour)

Významný sýrsky podnikateľ, ktorý má
blízke vzťahy s Maher al-Asadom, kľúčo
vou postavou sýrskeho režimu.
Khalid Qaddur získava výhody od režimu
a poskytuje mu podporu a je v spojení
s osobami, ktoré získavajú od režimu vý
hody a podporujú ho.

27.1.2015

Miesto narodenia: Latta
Ayman (
) Jabir
(
) (alias Aiman Ja kia
ber)

Významný sýrsky podnikateľ, ktorý má
blízke vzťahy s kľúčovými predstaviteľmi
sýrskeho režimu, ako sú napríklad Maher
al-Asad a Rami Makhlouf.
Režim podporoval aj sprostredkovaním
dovozu ropy do Sýrie od spoločnosti
Overseas Petroleum Trading prostredníc
tvom svojej spoločnosti El Jazireh.
Ayman Jabir získava výhody od režimu
a poskytuje mu podporu a je v spojení
s osobami, ktoré získavajú od režimu vý
hody a podporujú ho.

27.1.2015

Dátum narodenia:
20. mája 1966.
číslo pasu:
N 002954347

B. SUBJEKTY
Meno

3.

Hamcho International
(alias Hamsho Interna
tional Group)

Identifikačné údaje

Dôvody

Baghdad Street,
PO Box 8254
Damascus
Tel. 963 112316675
Fax 963 112318875
Webová stránka:
www.hamshointl.com
E-mail:
info@hamshointl.com
a hamshogroup@yahoo.
com

Hamcho International je veľká sýrska hol
dingová spoločnosť, ktorú vlastní Mo
hammed Hamcho.
Hamcho International získava výhody od
režimu a poskytuje mu podporu a je spo
jená s osobou, ktorá od režimu získava
výhody a podporuje ho.

Dátum zara
denia do
zoznamu
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/118
z 26. januára 2015,
ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/656/SZBP, ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia
voči Pobrežiu Slonoviny
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,
so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/656/SZBP z 29. októbra 2010, ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia
voči Pobrežiu Slonoviny (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,
keďže:
(1)

Rada 29. októbra 2010 prijala rozhodnutie 2010/656/SZBP.

(2)

Sankčný výbor zriadený na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1572 (2004)
o Pobreží Slonoviny vypustil 20. novembra 2014 jednu osobu zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú opatrenia
uložené v bodoch 9 až 12 uvedenej rezolúcie.

(3)

Zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe I k rozhodnutiu 2010/656/SZBP, by
sa mal preto príslušne zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Príloha I k rozhodnutiu 2010/656/SZBP sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. januára 2015
Za Radu
predseda
J. DŪKLAVS

PRÍLOHA

Z prílohy I k rozhodnutiu 2010/656/SZBP sa vypúšťa záznam týkajúci sa tejto osoby:
Alcide DJÉDJÉ

(1) Ú. v. EÚ L 285, 30.10.2010, s. 28.
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