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(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 430/2013
av den 13 maj 2013
om införande av en slutlig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts
på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och
Thailand, samt om avslutande av förfarandet med avseende på Indonesien
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(3)

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den
30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder
som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan
kallad grundförordningen), särskilt artikel 9,

2. Efterföljande förfarande
(4)

Efter meddelandet om de viktigaste omständigheter och
överväganden som låg till grund för beslutet att införa
provisoriska antidumpningsåtgärder (nedan kallat det pre
liminära meddelandet av uppgifter) inkom flera berörda par
ter med skriftliga synpunkter på de preliminära under
sökningsresultaten. De parter som så önskade gavs även
möjlighet att bli hörda.

(5)

Kommissionen fortsatte att inhämta och analysera alla
uppgifter som bedömdes vara nödvändiga för ett slutgil
tigt undersökningsresultat.

med beaktande av det förslag som Europeiska kommissionen
lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och
av följande skäl:
A. FÖRFARANDE
1. Provisoriska åtgärder
(1)

(2)

Den 15 november 2012 införde Europeiska kommissio
nen (nedan kallad kommissionen) genom förordning (EU)
nr 1071/2012 (2) (nedan kallad förordningen om preliminär
tull) en preliminär antidumpingstull på import av gäng
ade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i
Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina) och Thailand.
Förfarandet inleddes med ett tillkännagivande om inle
dande (3) som offentliggjordes den 16 februari 2012,
till följd av ett klagomål som ingavs den 3 januari
2012 av Defence Committee of Tube or Pipe Cast Fit
tings of Malleable Cast Iron of the European Union (ne
dan kallad klaganden) såsom företrädare för tillverkare
som svarar för mer än 50 % av unionens sammanlagda
tillverkning av gängade gjutna rördelar av aducerat gjut
järn (nedan kallade gängade aducerade rördelar).

(1) EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.
(2) EUT L 318, 15.11.2012, s. 10.
(3) EUT C 44, 16.2.2012, s. 33.

Såsom anges i skäl 15 i förordningen om preliminär tull
omfattade undersökningen av dumpning och skada pe
rioden 1 januari 2011–31 december 2011 (nedan kallad
undersökningsperioden). Undersökningen av utvecklingsten
denser som är av betydelse för bedömningen av skada
omfattade perioden från och med den 1 januari 2008 till
och med undersökningsperiodens slut (nedan kallad ska
deundersökningsperioden).

B. BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT
(6)

En berörd part hävdade att den produkt som de impor
terar inte borde omfattas av definitionen av den berörda
produkten, på grund av dess särskilda tekniska egenska
per. Dessa aducerade rördelar har koniska gängor, till
skillnad från andra importerade aducerade rördelar som
har raka gängor.

(7)

Undersökningen visade dock att utöver dessa tekniska
specifikationer har dessa aducerade rördelar samma fy
siska och tekniska egenskaper som de andra importerade
aducerade rördelarna. Undersökningen har vidare visat att
rördelar med koniska gängor används på liknande sätt
som de andra importerade aducerade rördelarna. I en
medlemsstat där båda typerna av gängor används har
de till och med visat sig vara utbytbara. Påståendet av
visades därför.

L 129/2

(8)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

En berörd part gjorde gällande att gängade rördelar av
vitt aducergods kan säljas i hela unionen, medan gängade
rördelar av svart aducergods endast kan säljas i Förenade
kungariket, Republiken Irland, Malta och Cypern. Gäng
ade rördelar av svart respektive vitt aducergods konkur
rerar enligt dem därmed inte fullt ut på unionsmark
naden.

(13)

14.5.2013

Eftersom inga synpunkter inkom beträffande den berörda
produkten och den likadana produkten, bekräftas de pre
liminära slutsatserna i skälen 17–21 och 23–28 i förord
ningen om preliminär tull.

C. STICKPROVSFÖRFARANDE
(14)
(9)

Undersökningen har dock visat att största delen av im
porten av gängade rördelar av svart aducergods från de
berörda länderna går till länder på den europeiska kon
tinenten, t.ex. Tyskland, Italien, Polen och Spanien. Slut
satsen är därför att gängade rördelar av svart respektive
vitt aducergods konkurrerar fullt ut på unionsmarknaden
och inte enbart i ett begränsat antal medlemsstater.

Efter det preliminära meddelandet av uppgifter inkom
inga synpunkter om stickprovsförfarandet för unionstill
verkarna, de exporterande tillverkarna i Kina eller ickenärstående importörer. Undersökningsresultaten i skälen
29–31 i förordningen om preliminär tull bekräftas där
för.

D. DUMPNING
1. Folkrepubliken Kina
(10)

En importör hävdade återigen att kroppar av klämrings
kopplingar inte bör omfattas av definitionen av den be
rörda produkten. Importören hävdade att kroppar av
klämringskopplingar har ett annat användningsområde
och lade fram stödjande bevisning för att gängan på
kroppen på klämringskopplingen lätt kan särskiljas från
gängan på en vanlig rördel, eftersom den tillverkas enligt
en annan ISO-standard (1). Efter att ha granskat bevis
ningen fastslogs det att produktdefinitionen bör begrän
sas.

1.1 Marknadsekonomisk behandling och individuell behand
ling
(15)

Eftersom inga synpunkter inkom beträffande marknads
ekonomisk behandling och individuell behandling, be
kräftas härmed de preliminära slutsatserna i skälen
32–46 i förordningen om preliminär tull.

1.2 Jämförbart land
(16)
(11)

(12)

Två andra berörda parter hävdade att elektriska isolerrör
av aducerat järn och särskilt gängade runda kopplings
dosor av aducerat järn, som är en huvudkomponent i alla
installationer med elektriska isolerrör och rördelar, borde
uteslutas från produktdefinitionen. Enligt dem har sådana
kopplingsdosor olika användningsområden (de syftar till
att innesluta och skydda elektriska rörsystem snarare än
till att garantera ett läckagefritt flöde av gas eller vatten
som de vanliga rörkopplingar som undersöks i detta för
farande). De är också lätta att särskilja från andra rör
kopplingar (de behöver inte vara helt gas- eller vätsketäta
utan har i stället lätta lock som gör kablarna lättillgäng
liga när de har monterats i ett system efter import). Efter
noggrant övervägande av argumenten konstaterades det
att gängade runda kopplingsdosor av aducerat järn utan
lock bör uteslutas från produktdefinitionen.

Mot bakgrund av ovanstående ansågs det lämpligt att
ändra produktdefinitionen i förordningen om preliminär
tull. Därför definieras den berörda produkten slutgiltigt
som gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn, enligt
KN-nr 7307 19 10, förutom kroppar av klämringskopp
lingar med metriska ISO-gängor DIN 13 och gängade
runda kopplingsdosor av aducerat järn utan lock.

(1) Klämringskopplingar har metriska ISO-gängor DIN 13, medan van
liga gängade rördelar har ISO 7/1- och ISO 228/1-gängor.

Eftersom inga synpunkter inkom om jämförbart land
bekräftas härmed undersökningsresultaten i skälen 47–53
i förordningen om preliminär tull.

1.3 Normalvärde, exportpris och jämförelse
(17)

Enligt en kinesisk exporterande tillverkare borde normal
värdet beräknas utifrån den inhemska försäljningen för
den enda samarbetsvilliga tillverkaren i det jämförbara
landet, trots att produkten inte tillverkas i representativa
kvantiteter enligt artikel 2.2 i grundförordningen. Detta
argument kan godtas i fallet med jämförbart land. Följ
aktligen fastställdes normalvärdet utifrån den inhemska
försäljningen vid normal handel för den enda samarbets
villiga tillverkaren i det jämförbara landet.

(18)

Samma kinesiska exporterande tillverkare hävdade att
dumpningsmarginalen borde fastställas utifrån all export
försäljning, och inte bara för de produkttyper som är
direkt jämförbara med de typer som tillverkaren i det
jämförbara landet säljer på hemmamarknaden. Detta ar
gument godtogs. För dessa inte helt jämförbara produkt
typer fastställdes normalvärdet utifrån det aritmetiska ge
nomsnittliga normalvärdet för motsvarande produkt
typer, justerat efter marknadsvärdet för olikheterna i de
fysiska egenskaperna i enlighet med artikel 2.10 a i
grundförordningen.
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Eftersom inga synpunkter inkom beträffande normalvär
de, exportpris och jämförelse bekräftas härmed undersök
ningsresultaten i skälen 54, 59–61 och 64–67 i förord
ningen om preliminär tull.
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Företag

Dumpningsmarginal (%)

Hebei Jianzhi

57,8

Jinan Meide

40,8

1.4 Dumpningsmarginaler

Qingdao Madison

24,6

För företagen i urvalet jämfördes det vägda genomsnitt
liga normalvärdet för varje typ av den likadana produk
ten som fastställdes för det jämförbara landet med det
vägda genomsnittliga exportpriset för den motsvarande
berörda produkttypen, i enlighet med artiklarna 2.11
och 2.12 i grundförordningen.

Övriga samarbetsvilliga företag

41,1

Övriga företag

57,8

2. Indonesien
2.1 Normalvärde, exportpris och jämförelse

(21)

Mot denna bakgrund konstateras de slutgiltiga dump
ningsmarginalerna, uttryckta som andel av cif-priset vid
unionens gräns före tull, vara följande:

Företag

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

Dumpningsmarginal (%)

Hebei Jianzhi

57,8

Jinan Meide

40,8

Qingdao Madison

24,6

Den vägda genomsnittliga dumpningsmarginalen för de
samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingick i
urvalet beräknades i enlighet med bestämmelserna i ar
tikel 9.6 i grundförordningen. Denna marginal fastställ
des på grundval av de marginaler som fastställts för de
exporterande tillverkarna i urvalet.

2.2 Dumpningsmarginaler
(28)

Med hänsyn till att graden av samarbetsvilja betraktades
som hög (exportvolymen för det enda samarbetsvilliga
indonesiska företaget utgjorde mer än 80 % av den totala
indonesiska exporten till unionen under undersöknings
perioden), fastställdes dumpningsmarginalen för alla öv
riga indonesiska exporterande tillverkare på samma nivå
som för det samarbetsvilliga företaget.

(29)

Mot denna bakgrund konstateras de slutgiltiga dump
ningsmarginalerna för de indonesiska företagen, uttryckta
som andel av cif-priset vid unionens gräns före tull, vara
följande:
Företag

På grundval av detta fastställdes dumpningsmarginalen
för de samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet
till 41,1 %.
Med avseende på övriga exporterande tillverkare i Kina
fastställdes dumpningsmarginalerna på grundval av till
gängliga uppgifter i enlighet med artikel 18 i grundför
ordningen. För detta ändamål fastställdes graden av sam
arbetsvilja genom att man jämförde den exportvolym till
unionen som rapporterats av de samarbetsvilliga expor
terande tillverkarna med den kinesiska exportvolymen,
som anges i skäl 51.
Graden av samarbetsvilja kan anses vara hög, eftersom
samarbetet stod för mer än 50 % av den totala kinesiska
exporten till unionen och industrin kan anses vara frag
menterad på grund av det stora antalet exporterande till
verkare i Kina. Därför fastställdes den övriga dumpnings
marginalen på nivån för det företag som ingick i urvalet
och som hade den högsta dumpningsmarginalen.
Mot denna bakgrund konstateras de slutgiltiga dump
ningsmarginalerna, uttryckta som andel av cif-priset vid
unionens gräns före tull, vara följande:

Eftersom inga synpunkter inkom beträffande normalvär
de, exportpris och jämförelse bekräftas härmed undersök
ningsresultaten i skälen 75–87 och 91 i förordningen om
preliminär tull avseende Indonesien.

Dumpningsmarginal (%)

PT. Tri Sinar Purnama

11,0

Övriga företag

11,0

3. Thailand
3.1 Normalvärde, exportpris och jämförelse
(30)

Inga synpunkter inkom som föranledde några ändringar
av de tillämpade metoderna eller den faktiska dump
ningsberäkningen för Thailand.

(31)

Följaktligen bekräftas härmed undersökningsresultaten
beträffande normalvärde, exportpris och jämförelse i skä
len 75–88 i förordningen om preliminär tull avseende
Thailand.
3.2 Dumpningsmarginaler

(32)

En översyn och finjustering av dumpningsberäkningen
resulterade i en något lägre dumpningsmarginal på
15,5 % för en thailändsk exporterande tillverkare. Dump
ningsmarginalen för den andra samarbetsvilliga expor
terande tillverkaren fastställs slutgiltigt på den preliminära
nivån.
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(33)

Med hänsyn till att graden av samarbetsvilja betraktades
som hög (exportvolymen för de två samarbetsvilliga thai
ländska företagen utgjorde mer än 80 % av den totala
thailändska exporten till unionen under undersöknings
perioden), fastställdes dumpningsmarginalen för alla öv
riga thailändska exporterande tillverkare på nivån för den
högsta dumpningsmarginalen för de två samarbetsvilliga
företagen.

(34)

Mot denna bakgrund konstateras de slutgiltiga dump
ningsmarginalerna för de thailändska företagen, uttryckta
som andel av cif-priset vid unionens gräns före tull, vara
följande:

denna unionstillverkare inte anses utgöra den del av
unionsindustrin, och för det andra att inga bevis lagts
fram som styrker att denna unionstillverkare är närs
tående importören enligt kriterierna i artikel 4.2 i grund
förordningen. Vidare är de kvantiteter som importeras av
den importör som påstås vara närstående unionstillver
karen endast en liten del av de kvantiteter som tillverkas
och säljs av den unionstillverkare som påstås vara närs
tående importören. Även om unionstillverkaren och im
portören skulle konstateras vara närstående skulle
unionstillverkaren ändå anses utgöra en del av unions
industrin.

(39)
Företag

Dumpningsmarginal (%)

BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd

15,5

Siam Fittings Co., Ltd

50,7

Övriga företag

50,7
(40)

En berörd part kommenterade att unionsindustrins till
verkning under hela skadeundersökningsperioden hade
överskridit försäljningen. Samtidigt rapporterades en
minskning av lagren, vilket är osannolikt eftersom lagren
snarare borde öka om tillverkningen är större försäljning
en.

(41)

Det kan konstateras att de uppgifter som rapporterades
om tillverkning och lager i det preliminära stadiet vis
serligen var korrekta, men att ett fel uppstod vid rappor
teringen av unionsindustrins försäljning i unionen och att
vissa försäljningsvolymer för de unionstillverkare som
inte ingick i urvalet inte beaktades fullständigt. Detta
korrigerades och därför måste också förbrukningen i
unionen och marknadsandelarna på unionsmarknaden
revideras. På grund av att tre unionstillverkares verksam
het lades ner under skadeundersökningsperioden såsom
anges i skäl 113 i förordningen om preliminär tull, har
den reviderade förbrukningen i unionen större betydelse
för början av skadeundersökningsperioden.

(42)

Förbrukningen i unionen minskade med hela 28 % mel
lan 2008 och 2009, men har senare ökat med 7 pro
centenheter till en nivå som är 21 % lägre än förbruk
ningen i början av skadeundersökningsperioden.

1. Tillverkningen i unionen
Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande
tillverkningen i unionen, bekräftas härmed skäl 94 i för
ordningen om preliminär tull. Det bör tilläggas att under
skadeundersökningsperioden tillverkades den likadana
produkten av ytterligare tre tillverkare i unionen, vars
tillverkning upphörde mellan 2008 och 2009, och ytter
ligare en tillverkare vars tillverkning upphörde i slutet av
skadeundersökningsperioden.
2. Definition av unionsindustrin
(36)

Enligt de berörda parterna importerar båda de grupper
med unionstillverkare som ingår i urvalet den berörda
produkten, och bör därför inte anses vara en del av
unionsindustrin enligt artikel 4.1 a i grundförordningen.

(37)

I det hänseendet fastställdes det att båda de grupper av
unionstillverkare som ingick i urvalet importerar den be
rörda produkten. Det bör noteras att undersökningsresul
tatet att en unionstillverkare också importerar den be
rörda produkten inte automatiskt leder till att denna till
verkare inte anses utgöra en del av unionsindustrin, och
för det andra att denna import, för var och en av unions
tillverkarna, var liten jämfört med företagsgruppernas to
tala produktion och försäljning. Det bekräftas därför att
båda företagsgrupperna anses vara en del av unionsindu
strin.

(38)

Vidare hävdade en berörd part att en unionstillverkare
inte borde anses vara en del av unionsindustrin, eftersom
denna unionstillverkare påstås vara närstående en impor
tör av den berörda produkten. Det bör till att börja med
noteras att konstaterandet att en unionstillverkare är
närstående en exportör inte automatiskt leder till att

Beträffande definitionen av unionsindustrin i samband
med skadebedömningen anses alla unionstillverkare
som tillverkar den likadana produkten under skadeunder
sökningsperioden utgöra unionsindustrin och de kommer
därför nedan att kallas unionsindustrin i den mening som
avses i artikel 4.1 i grundförordningen.

3. Förbrukning i unionen

E. SKADA

(35)

14.5.2013

Förbrukningen i unionen (ton)

Förbrukning
i unionen
Index

2008

2009

2010

Undersök
ningsperio
den

84 270

60 807

60 640

66 493

100

72

72

79

Källa: Uppgifter i klagomålet, Eurostat och svar på frågeformulär.
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tull är alltför höga, eftersom de relevanta KN-numren
omfattar alla typer av aducerade rördelar av gjutjärn,
och inte bara gängade rördelar.

4. Import från de berörda länderna
4.1 Sammantagen bedömning av den berörda importens verk
ningar
(43)

När det gäller volymen av dumpad import från Indone
sien bekräftas det slutgiltigt att den endast utgjorde ca
2,5 % av all import av den likadana produkten till unio
nen under skadeundersökningsperioden. Därför kan den
inte anses utgöra en orsak till väsentlig skada för unions
industrin i den mening som avses i artikel 9.3 i grundför
ordningen eller i bestämmelserna i WTO:s antidump
ningsavtal.

(44)

Mot denna bakgrund beslöts det slutgiltigt att inte lägga
samman denna import med den dumpade importen från
Kina och Thailand.

(45)

Beträffande den sammantagna bedömningen av importen
från Kina och Thailand för skade- och orsaksanalysen,
hävdade de berörda parterna att den thailändska impor
ten av flera anledningar inte borde bedömas samman
taget med den kinesiska importen.

(46)

Det påstods till att börja med att försäljningskvantiteten
för den thailändska importen är mycket lägre än för den
kinesiska importen, och att försäljningskvantiteten för
den thailändska importen minskar i absoluta termer.
Kvantiteten för den thailändska importen är dock inte
försumbar, och därför tillräcklig för att möjliggöra en
sammantagen bedömning. Även om den thailändska im
porten minskar i absoluta termer, såsom framgår i tabel
len i skäl 51, hade den en marknadsandel på 19 % under
skadeundersökningsperioden, vilket framgår av tabellen i
skäl 52.

(47)

(48)

I fråga om pris hävdades det att den thailändska impor
ten i genomsnitt säljs till ett högre pris än den kinesiska
importen. Detta är visserligen korrekt, men priset på den
thailändska importen underskrider ändå avsevärt unions
industrins priser. Vidare minskade prisskillnaden mellan
den thailändska och kinesiska importen konstant under
skadeundersökningsperioden från 698 euro/ton under
2008 till 472 euro/ton under skadeundersökningsperio
den, vilket framgår av tabellen i skäl 108 i förordningen
om preliminär tull.

Eftersom inga andra påståenden eller synpunkter inkom,
bekräftas härmed innehållet i skälen 98–105 i förord
ningen om preliminär tull.

4.2 Den berörda dumpade importens volym och marknads
andel samt importpriser och prisunderskridande
(49)

Några berörda parter hävdade att de importvolymer för
Kina som anges i skäl 106 i förordningen om preliminär
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(50)

I det hänseendet konstateras att det inte antogs att de
kvantiteter som omfattas av KN-numret utgjordes enbart
av gängade rördelar. De volymer som rapporterades i för
ordningen om preliminär tull hade redan korrigerats ned
åt, på grundval av information från de nationella tull
myndigheterna. Dessa volymer var förenliga med de upp
gifter som lämnats i klagomålet. De berörda parterna
hade tillräckligt med tid att kommentera detta. Inga upp
gifter i detta hänseende lämnades dock av berörda parter
vare sig före offentliggörandet av förordningen om pre
liminär tull eller inom den tidsfrist som beviljats för
ingivande av synpunkter på förordningen om preliminär
tull. Den kinesiska handelskammaren lämnade inte några
kvantifierade uppgifter om den påstådda korrekta nivån
för den kinesiska importen förrän i ett mycket sent skede
av förfarandet, nästan två månader efter tidsfristen för
ingivande av synpunkter på den preliminära förordning
en, dvs. nästan ett år efter det att undersökningen inletts.
Uppgifterna om importen framgick alltså för första
gången i den icke-konfidentiella versionen av klagomålet.
Eftersom uppgifterna inte inkom i rätt tid kunde de inte
kontrolleras genom ett objektivt förfarande utan att i
onödan förlänga undersökningsperioden utöver tving
ande fristen på 15 månader som fastställs i artikel 6.9
i grundförordningen. I dessa uppgifter tycks den kine
siska importkvantiteten i vilket fall som helst underskat
tas betydligt, eftersom de endast bygger på uppskatt
ningar av de samarbetsvilliga företagens export och där
för inte kunde anses vara korrekta. Påståendet avvisades
därför.

(51)

Ett antal importörer lämnade dock uppgifter om sin im
port av andra produkter än den berörda produkten som
importerats med samma KN-nummer under skadeunder
sökningsperioden. Dessa uppgifter kunde beaktas, och
importvolymerna från de berörda länderna reviderades
därför nedåt.

Unionens importvolym (ton)
2008

2009

2010

Undersök
ningsperio
den

Kina

24 180

20 876

20 416

28 894

Index

100

86

84

119

3 723

2 681

3 331

3 485

100

72

89

94

27 903

23 558

23 747

32 379

100

84

85

116

Thailand
Index
De två berörda
länderna
Index

Källa: Uppgifter i klagomålet, Eurostat och svar på frågeformulär.
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Till följd av frågan om unionsindustrins försäljning i
unionen, som behandlas i skäl 41, reviderades även
marknadsandelen för den dumpade importen från de
två berörda länderna. Marknadsandelen för den dumpade
importen från de två berörda länderna ökade med 15,6
procentenheter, från 33,1 % till 48,7 %, under skadeun
dersökningsperioden. Ökningen av denna marknadsandel
skedde främst mellan 2010 och undersökningsperioden,
under en period av återhämtning av efterfrågan.

5. Unionsindustrins situation
(57)

2009

2010

Undersök
ningsperio
den

Kina

28,7 %

34,3 %

33,7 %

43,5 %

Index

100

120

117

151

4,4 %

4,4 %

5,5 %

5,2 %

100

100

124

119

33,1 %

38,7 %

39,2 %

48,7 %

100

117

118

147

Thailand
Index
De två berörda
länderna
Index

(58)

(54)

(59)

(55)

(56)

Följaktligen reviderades marginalerna för prisunderskri
dande i skäl 110 i förordningen om preliminär tull nedåt.
De konstaterade marginalerna för prisunderskridande var
dock normalt stora och varierade mellan 25 och 45 %,
med en thailändsk exportör som enda undantag, vars
prisunderskridandemarginal låg på omkring 10 %.

Eftersom inga andra påståenden eller synpunkter inkom,
bekräftas härmed innehållet i skälen 108–109 i förord
ningen om preliminär tull.

Eftersom det inte inkommit några synpunkter om lager,
bekräftas härmed skäl 115 i förordningen om preliminär
tull.
5.3 Försäljningsvolym och marknadsandel

(60)

Till följd av den fråga som behandlas i skäl 41 revidera
des även försäljningsvolymen och marknadsandelen för
unionsindustrin. Försäljningsvolymen för alla unionstill
verkare på unionsmarknaden minskade markant mellan
2008 och 2009, med 36 %, på grund av minskad efter
frågan. Efter 2009 ökade dock efterfrågan i unionen med
omkring 6 000 ton, såsom framgår i skäl 42, men
unionsförsäljningen minskade med ytterligare fem pro
centenheter eller 2 440 ton till slutet av skadeundersök
ningsperioden.
Unionens försäljningsvolym (ton)

En berörd part begärde att sammanställda uppgifter om
försäljningspriset per produkttyp för unionsindustrin
skulle lämnas. Eftersom urvalet av unionstillverkare en
dast bestod av två grupper med tillverkare, såsom anges i
skäl 111 i förordningen om preliminär tull, kunde de
faktiska sammanställda uppgifterna dock inte lämnas ut
av sekretesskäl. Av samma skäl kunde sammanställda
uppgifter om försäljningspriset per produkttyp heller
inte lämnas ut.

De berörda parterna hävdade att importen från de be
rörda länderna kommer till unionen i ett annat handels
led än produkter som säljs av unionstillverkare. Det be
kräftades att så var fallet, och unionsindustrin och im
portörerna har oftast ett stort antal gemensamma kunder.
Påståendet kunde därför godtas och en justering med
avseende på handelsled gjordes.

Eftersom det inte inkommit några andra synpunkter be
träffande produktion, produktionskapacitet och kapaci
tetsutnyttjande bekräftas härmed skälen 112–114 i för
ordningen om preliminär tull.
5.2 Lager

Källa: Uppgifter i klagomålet, Eurostat och svar på frågeformulär.

(53)

Eftersom inga andra påståenden eller synpunkter inkom,
bekräftas härmed skäl 111 i förordningen om preliminär
tull.
5.1 Produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande

Unionens marknadsandel
2008

14.5.2013

Alla tillverkare

Försäljning
i unionen
Index

2008

2009

2010

Undersök
ningsperio
den

48 823

31 069

30 466

28 629

100

64

62

59

Källa: Svar på frågeformulär från de utvalda unionstillverkarna, klagomå
let.

(61)

Unionsindustrins marknadsandel minskade kontinuerligt
med 26 % eller 14,8 procentenheter under skadeunder
sökningsperioden, medan den dumpade importen ökade
med 15,6 procentenheter av marknadsandelen under
samma period, vilket framgår av skäl 52.
Unionens marknadsandel
Alla tillverkare

Marknadsandel
Index

2008

2009

2010

Undersök
ningsperio
den

57,9 %

51,1 %

50,2 %

43,1 %

100

88

87

74

Källa: Uppgifter i klagomålet, Eurostat och svar på frågeformulär.
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(62)

En berörd part hävdade att marknadsandelarna på ex
portmarknaden i Förenade kungariket skulle uppvisa
olika marknadsandelar med en större marknadsandel
för unionsindustrin, medan marknadsandelen för kinesisk
import skulle vara mindre inom detta segment av
unionsmarknaden.

(63)

Det är mycket möjligt att unionsindustrin har en större
marknadsandel inom ett visst marknadssegment i en en
skild medlemsstat. Det är i själva verket normalt att de
olika ekonomiska aktörerna inte har samma marknads
andelar inom alla marknadssegment i alla medlemsstater.
Den nuvarande skadeanalysen omfattar dock hela unions
marknaden. I detta hänseende kunde det bekräftas att
unionsindustrins marknadsandel minskade betydligt, så
som förklaras ovan.

(67)

L 129/7

På grund av den begränsade volymen och den stabila
trenden kan det konstateras att importen från andra tred
jeländer än de berörda länderna inte verkar ha bidragit
till den skada som unionsindustrin lidit under undersök
ningsperioden.

1.2 Utveckling av förbrukningen i unionen
(68)

De berörda parterna hävdade att förbrukningen i unionen
utvecklades negativt på grund av uppkomsten av ersätt
ningsprodukter som tillverkats av andra material än adu
cerat gjutjärn, exempelvis plast, rostfritt stål, kolstål och
koppar, samt nya kopplingsmetoder. Följaktligen har
vissa unionstillverkare breddat sitt produktutbud, vilket
nu också omfattar vissa av dessa ersättningsprodukter.

(69)

Dessa ersättningseffekter behandlas i skäl 146 i
ningen om preliminär tull. Dessa effekter hade en
inverkan på förbrukningen i unionen, vilket i
påverkade unionstillverkarnas produktion och
ningsvolym.

(70)

Såsom redan anges i förordningen om preliminär tull
förvärrades dock skadeverkan av den minskade förbruk
ningen i unionen av den stadiga ökningen av dumpad
import som uppgick till 15,6 procentenheter av mark
nadsandelen på en allt mindre marknad. Mellan 2009
och undersökningsperioden ökade dock efterfrågan i
unionen med omkring 6 000 ton, såsom framgår i skäl
60, men unionsindustrins försäljning minskade med yt
terligare 2 440 ton till slutet av skadeundersöknings
perioden på en marknad i återhämtning.

(71)

Mot bakgrund av ovanstående fastslås det att den nega
tiva utvecklingen för förbrukningen i unionen inte på
verkar orsakssambandet mellan den dumpade importen
och den skada som unionsindustrin lidit.

6. Slutsats om skada
(64)

Eftersom inga andra påståenden eller synpunkter inkom
bekräftas härmed innehållet i skälen 118–133 i förord
ningen om preliminär tull, inbegripet slutsatsen att
unionsindustrin har lidit väsentlig skada i den mening
som avses i artikel 3.5 i grundförordningen.

förord
negativ
sin tur
försälj

F. ORSAKSSAMBAND
1. Verkningar av andra faktorer
1.1 Import från andra tredjeländer
(65)

Till följd av frågan om unionsindustrins försäljning i
unionen, som behandlas i skäl 41, reviderades även
marknadsandelen för andra tredjeländer. Det har före
kommit begränsad import från andra tredjeländer under
hela skadeundersökningsperioden. Den totala marknads
andelen av import från andra länder än de två berörda
länderna minskade med 0,8 procentenheter under ska
deundersökningsperioden, från 9,0 % till 8,2 %.

(66)

De näst största importkällorna under undersöknings
perioden var Brasilien, Indonesien och Turkiet, vilka
hade marknadsandelar på mellan 1,3 och 1,5 %, och
marknadsandelarna för samtliga dessa länder var oför
ändrade eller minskade under skadeundersökningsperio
den.

1.3 Minskad produktionskapacitet av andra skäl än dumpad
import

Marknadsandel av importen
2008

2009

2010

Undersök
ningsperio
den

Brasilien

3,1 %

3,6 %

3,9 %

1,5 %

Indonesien

1,5 %

2,4 %

1,9 %

1,5 %

Turkiet

1,3 %

1,9 %

1,8 %

1,3 %

Övriga länder

3,0 %

2,3 %

3,1 %

3,9 %

Totalt

9,0 %

10,2 %

10,6 %

8,2 %

Index

100

114

118

92

Källa: Eurostat.

(72)

De berörda parterna hävdade att minskningen av unio
nens produktionskapacitet, som framgår av skäl 113 i
förordningen om preliminär tull, beror på att tre unions
tillverkares verksamhet lades ner mellan 2008 och 2009
till följd av den ekonomiska krisen. Denna minskning
kan därför inte påstås bero på importen från de berörda
länderna.

(73)

Det påpekas i detta hänseende att det redan nämndes i
skäl 113 i förordningen om preliminär tull att det
främsta skälet till den minskade produktionskapaciteten
var att tre unionstillverkares verksamhet lades ner.
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(74)
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Nedläggningen av tre unionstillverkares verksamhet kan
inte ses endast som en effekt av minskad efterfrågan.
Unionsmarknaden har visserligen minskat, såsom konsta
teras i skäl 42, men samtidigt har importen från de
berörda länderna blivit allt större under skadeundersök
ningsperioden så att dess marknadsandel ökat med 15,6
procentenheter, som förklaras i skäl 52. Det är alltså inte
bara den minskade efterfrågan som har bidragit till ned
läggningen av tre unionstillverkares verksamhet och däri
genom till den minskade produktionskapaciteten inom
unionsindustrin. Det finns också ett tydligt samband mel
lan unionsindustrins minskade tillverkningskapacitet och
den ökade marknadsandelen för dumpad import.

14.5.2013

med avseende på unionsindustrins negativa utveckling i
fråga om produktionskapacitet, produktion och försälj
ning var begränsad.

(79)

Med hänsyn till analysen ovan, i vilken en tydlig åtskill
nad gjorts mellan verkningarna av alla kända faktorer på
unionsindustrins situation och de skadliga verkningarna
av den dumpade importen, bekräftas det härmed att
dessa andra faktorer i sig inte ändrar slutsatsen att den
konstaterade skadan måste tillskrivas den dumpade im
porten.

G. UNIONENS INTRESSE
1.4 Unionstillverkarnas import av den berörda produkten
(75)

Enligt de berörda parterna var den skada som unionstill
verkarna lidit självförvållad, eftersom de påstås ha impor
terat stora kvantiteter av den berörda produkten. Detta
påstående styrktes inte av undersökningsresultatet. Av
uppgifter som lämnats av såväl unionstillverkarna som
de samarbetsvilliga exportörerna framgick att denna im
port, för var och en av de grupper av unionstillverkare
som ingick i urvalet, var liten jämfört med deras totala
produktion och försäljning av egentillverkade produkter,
såsom anges i skäl 37. Eftersom unionsindustrins import
av den berörda produkten var så liten till volymen
fastslogs det att denna import inte bidrog till den skada
som unionsindustrin lidit. Påståendet avvisades därför.

(80)

H. SLUTGILTIGA ÅTGÄRDER
1. Nivå för undanröjande av skada
(81)

1.5 Användningen av 2008 som startår
(76)

Enligt de berörda parterna beror den nedåtgående tren
den för unionsindustrin till stor del på användningen av
2008 som referenspunkt för skadeundersökningsperio
den. 2008 ska ha varit ett ovanligt bra år för unions
industrin. Av de uppgifter som lämnades i klagomålet
framgår dock att situationen för EU-industrin under
2007 var snarlik eller bättre än situationen under 2008.
Det fastslås därför att fastställandet av skada inte är be
roende av användningen av 2008 som startår.

2. Slutsats om orsakssambandet
(77)

Med beaktande av ovanstående och eftersom inga andra
påståenden eller synpunkter inkom, bekräftas härmed in
nehållet i skälen 134–153 i förordningen om preliminär
tull.

(78)

Det bekräftas sammanfattningsvis att den väsentliga
skada som unionsindustrin lidit, som utmärks av mins
kad lönsamhet, minskad tillverkningsvolym, minskat ka
pacitetsutnyttjande, minskad försäljningsvolym och en
minskad marknadsandel, orsakades av den berörda dum
pade importen. Effekten av den minskade efterfrågan

Eftersom inga andra synpunkter inkom, bekräftas härmed
skälen 154–164 i förordningen om preliminär tull, samt
slutsatsen att det inte finns några tvingande skäl som
talar emot införandet av åtgärder mot den dumpade im
porten från de berörda länderna.

Nivåerna för undanröjande av skada justerades för att
beakta nivån för justering för handelsled som gjordes
vid beräkningen av prisunderskridandet, såsom framgår
av skälen 54 och 55. Eftersom det inte har inkommit
några andra särskilda synpunkter, bekräftas härmed skä
len 165–170 i förordningen om preliminär tull.

2. Slutgiltiga åtgärder
(82)

Mot bakgrund av de slutsatser som dragits beträffande
dumpning, skada, orsakssamband och unionsintresse,
och i enlighet med artikel 9 i grundförordningen, bör
en slutgiltig antidumpningstull införas på import av
den berörda produkten med ursprung i Kina och Thai
land på en nivå som motsvarar den lägsta av de kon
staterade dumpnings- och skademarginalerna, i enlighet
med regeln om lägsta tull, vilken i samtliga fall utom ett
är dumpningsmarginalen.

(83)

Mot bakgrund av de kinesiska och thailändska expor
terande tillverkarnas höga grad av samarbetsvilja fastställs
tullsatsen för ”övriga företag” för respektive land till ni
vån för den högsta tullsatsen som ska införas för de
företag som ingick i urvalet eller de samarbetsvilliga fö
retagen i undersökningen i respektive land. Tullsatsen för
”övriga företag” kommer att tillämpas på de icke sam
arbetsvilliga företagen i undersökningen och på de före
tag som inte exporterat den berörda produkten till unio
nen under undersökningsperioden.

(84)

För de samarbetsvilliga kinesiska företag som inte ingick i
urvalet och som förtecknas i bilagan till denna förord
ning, fastställs den slutgiltiga tullsatsen till den vägda
genomsnittliga tullsats som gäller för företagen i urvalet.
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på hemmamarknaden eller på export som hänger sam
man med t.ex. denna namnändring eller ändring av pro
duktions- eller försäljningsenheterna. Förordningen kom
mer därefter vid behov att ändras i enlighet därmed ge
nom en uppdatering av förteckningen över de företag
som omfattas av individuella tullsatser.

De slutgiltiga antidumpningstullsatserna är följande:

Folkrepubliken Kina
Dumpnings
marginal (%)

Skademarginal
(%)

Tullsats (%)

Hebei Jianzhi Cas
ting Group Ltd.

57,8

96,1

57,8

Jinan Meide Casting
Co., Ltd.

40,8

84,4

40,8

Qingdao Madison
Industrial Co., Ltd.

24,6

89,4

24,6

Övriga samarbets
villiga företag

41,1

86,3

41,1

Företag

Övriga företag

(88)

För att säkerställa likabehandling mellan eventuella nya
exportörer och de samarbetsvilliga företag som inte ing
ick i urvalet bör den vägda genomsnittliga tull som införs
för de sistnämnda företagen när det gäller Kina även till
lämpas på eventuella nya exportörer som annars skulle
ha rätt till en översyn enligt artikel 11.4 i grundförord
ningen, eftersom den artikeln inte är tillämplig när ett
stickprovsförfarande har använts.

(89)

Alla parter underrättades om de viktigaste omständighe
ter och överväganden som låg till grund för rekommen
dationen att införa en slutgiltig antidumpningstull på
import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn
med ursprung i Kina och Thailand, och att slutgiltigt ta
ut de belopp för vilka säkerhet ställts i form av den
preliminära tullen (nedan kallat det slutliga meddelandet
av uppgifter). De beviljades även en tidsfrist inom vilken
synpunkter kunde lämnas efter detta meddelande av upp
gifter.

(90)

Eftersom inga nya argument som kunde påverka den
slutgiltiga bedömningen av ärendet inkom efter det slut
liga meddelandet av uppgifter, behöver de ovanstående
konstaterandena inte ändras.

57,8

Thailand
Dumpnings
marginal (%)

Skademarginal
(%)

Tullsats (%)

BIS Pipe Fitting In
dustry Co., Ltd

15,5

43,1

15,5

Siam Fittings Co.,
Ltd

50,7

14,9

14,9

Företag

Övriga företag
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15,5

I. ÅTAGANDE
(86)

De individuella företagsspecifika antidumpningstullsatser
som anges i den här förordningen har fastställts på
grundval av resultaten av den nuvarande undersökningen.
De avspeglar alltså den situation för företagen som kon
staterades föreligga enligt undersökningen. Dessa tullsat
ser (i motsats till den landsomfattande tull som gäller
”övriga företag”) gäller alltså enbart import av den be
rörda produkten med ursprung i Kina och Thailand som
tillverkats av de företag, dvs. de specifika juridiska perso
ner, som anges. Importerade produkter som tillverkats av
ett annat företag som inte uttryckligen nämns i denna
förordnings normativa del med namn och adress, samt
närstående enheter till de uttryckligen nämnda företagen,
kan inte omfattas av dessa tullsatser utan ska omfattas av
den tullsats som är tillämplig på ”övriga företag”.

(87)

Eventuella ansökningar om tillämpning av en individuell
företagsspecifik antidumpningstullsats (t.ex. till följd av
att enhetens namn ändrats eller att nya produktions- eller
försäljningsenheter inrättats) bör snarast inges till kom
missionen (1) tillsammans med alla relevanta upplysning
ar, särskilt beträffande eventuella ändringar av företagets
verksamhet när det gäller den tillverkning och försäljning

(1) Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för handel, direktorat
H, kontor N105, 1049 Bryssel, BELGIEN.

(91)

En samarbetsvillig thailändsk exporterande tillverkare
gjorde ett prisåtagande i enlighet med artikel 8.1 i grund
förordningen. Den berörda produkten förekommer dock
i en mängd olika produkttyper (enligt den exporterande
tillverkaren såldes fler än 900 produkttyper till EU) och
priserna på dem varierar betydligt (med upp till 200 %
inom de mest sålda typerna, medan vissa mindre sålda
produkttyper kan vara till och med tio gånger dyrare än
andra). Risken för korsvis priskompensation är därför
stor. Dessutom kan produkttyperna utvecklas ytterligare
avseende konstruktion och efterbehandling. Produkten
ansågs därför inte vara lämplig för ett prisåtagande. Kom
missionen har dessutom under de senaste åren haft som
princip att inte godta åtaganden i fall där det finns så
många olika typer av produkten. Prisåtagandet godtogs
därför inte.

J. SLUTGILTIGT UTTAG AV DEN PRELIMINÄRA TUL
LEN
(92)

Med tanke på den höga dumpningsmarginal som kon
staterats och nivån på den skada som unionsindustrin
vållats anses det nödvändigt att de belopp för vilka sä
kerhet ställts i form av den preliminära antidumpnings
tull som infördes genom förordningen om preliminär tull
slutgiltigt tas ut. I de fall de slutgiltiga tullarna är högre
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än de preliminära tullarna bör endast de belopp för vilka
säkerhet ställts upp till nivån för den preliminära tullen
tas ut slutgiltigt, medan de belopp för vilka säkerhet
ställts utöver den slutgiltiga satsen för antidumpningstul
len bör frisläppas.

(93)

Land

Eftersom kroppar av klämringskopplingar med metriska
ISO-gängor DIN 13 och gängade runda kopplingsdosor
av aducerat järn utan lock nu utesluts från produktdefi
nitionen (se skälen 8 och 11), ska de belopp för vilka
säkerhet preliminärt ställts på import av kroppar av
klämringskopplingar som använder metriska ISO-gängor
DIN 13 och gängade runda kopplingsdosor av aducerat
järn utan lock frisläppas.

K. AVSLUTANDE AV FÖRFARANDET FÖR INDONESIEN
(94)

(95)

Såsom förklaras i skäl 43, kan volymerna för den dum
pade importen från Indonesien inte anses utgöra en orsak
till väsentlig skada för unionsindustrin. Därför anses
skyddsåtgärder inte vara nödvändiga och förfarandet för
Indonesien bör avslutas.

Alla parter underrättades om de viktigaste omständighe
ter och överväganden på grundval av vilka kommissio
nen avsåg att rekommendera att förfarandet avslutas, och
inga invändningar mot detta gjordes.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Thailand

1.
En slutgiltig antidumpningstull införs härmed på import
av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn, förutom krop
par av klämringskopplingar med metriska ISO-gängor DIN 13
och gängade runda kopplingsdosor av aducerat järn utan lock,
som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer
ex 7307 19 10 (Taric-nummer 7307 19 10 10) med ursprung
i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina) och Thailand.

2.
Följande slutgiltiga antidumpningstullsatser ska tillämpas
på nettopriset fritt unionens gräns, före tull, för den produkt
som beskrivs i punkt 1 och som tillverkas av de nedan angivna
företagen:

Land

Kina

Tullsats (%)

Taric-tilläggs
nummer

Hebei Jianzhi Casting
Group Ltd – Yutian

57,8

B335

Jinan Meide Casting Co.,
Ltd – Jinan

40,8

B336

Företag

14.5.2013

Företag

Tullsats (%)

Taric-tilläggs
nummer

Qingdao Madison Indu
strial Co., Ltd – Qingdao

24,6

B337

Hebei XinJia Casting Co.,
Ltd – XuShui

41,1

B338

Shijiazhuang Donghuan
Malleable Iron Castings
Co., Ltd – Xizhaotong

41,1

B339

Linyi Oriental Pipe Fit
tings Co., Ltd – Linyi

41,1

B340

China Shanxi Taigu
County Jingu Cast Co.,
Ltd – Taigu

41,1

B341

Yutian Yongli Casting
Factory Co., Ltd – Yutian

41,1

B342

Langfang Pannext Pipe
Fitting Co., Ltd – Lang
Fang, Hebei

41,1

B343

Tangshan Daocheng Cas
ting Co., Ltd –Hongqiao,
Yutian

41,1

B344

Tangshan Fangyuan Mal
leable Steel Co., Ltd –
Tangshan

41,1

B345

Taigu Tongde Casting
Co., Ltd – Nanyang, Tai
gu

41,1

B346

Övriga företag

57,8

B999

BIS Pipe Fitting Industry
Co., Ltd – Samutsakorn

15,5

B347

Siam Fittings Co., Ltd –
Samutsakorn

14,9

B348

Övriga företag

15,5

B999

3.
Om inget annat anges, ska gällande bestämmelser om
tullar tillämpas.

Artikel 2
1.
De belopp för vilka säkerhet ställts genom preliminära
antidumpningstullsatser i enlighet med förordning (EU) nr
1071/2012 på import av gängade gjutna rördelar av aducerat
gjutjärn, förutom kroppar av klämringskopplingar med metriska
ISO-gängor DIN 13 och gängade runda kopplingsdosor av adu
cerat järn utan lock, som för närvarande klassificeras enligt KNnummer ex 7307 19 10 (Taric-nummer 7307 19 10 10) med
ursprung i Kina och Thailand, ska tas ut slutgiltigt. Belopp för
vilka säkerhet ställts utöver beloppen för de slutgiltiga antid
umpningstullarna ska frisläppas.
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2.
De belopp för vilka säkerhet ställts genom preliminära
antidumpningstullsatser i enlighet med förordning (EU) nr
1071/2012 på import av kroppar av klämringskopplingar
med metriska ISO-gängor DIN 13 och gängade runda kopp
lingsdosor av aducerat järn utan lock med ursprung i Kina
och Thailand ska frisläppas.

L 129/11

— faktiskt har exporterat den berörda produkten till unionen
efter den undersökningsperiod som ligger till grund för åt
gärderna, eller genom avtal har gjort ett oåterkalleligt åta
gande att exportera en betydande kvantitet till unionen,

Artikel 3

kan artikel 1.2 ändras genom tillägg av den nya exporterande
tillverkaren till de samarbetsvilliga företag som inte ingick i
urvalet och som således omfattas av den vägda genomsnittliga
tullsatsen på 41,1 %.

Om en ny exporterande tillverkare i Kina lämnar tillräcklig
bevisning till kommissionen för att företaget

Artikel 4

— inte exporterade den produkt som avses i artikel 1.1 till
unionen under undersökningsperioden (1 januari
2011–31 december 2011),

Antidumpningsförfarandet beträffande import av gängade
gjutna rördelar av aducerat gjutjärn som för närvarande klas
sificeras enligt KN-nummer ex 7307 19 10 med ursprung i In
donesien avslutas härmed.

— inte är närstående någon av de exportörer eller tillverkare i
Kina som omfattas av de åtgärder som införs genom denna
förordning,

Artikel 5
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2013.
På rådets vägnar
S. COVENEY

Ordförande

L 129/12

SV

Europeiska unionens officiella tidning

14.5.2013

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 431/2013
av den 13 maj 2013
om ändring av förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia
Förordning (EG) nr 147/2003 bör därför ändras i enlig
het med detta.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(5)

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 215,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets beslut 2010/231/Gusp av den 26 april
2010 rörande restriktiva åtgärder mot Somalia (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och
Europeiska kommissionen, och

Artikel 1
Förordning (EG) nr 147/2003 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 2a ska ersättas med följande:

”Artikel 2a
av följande skäl:

(1)

(2)

Genom rådets förordning (EG) nr 147/2003 (2) infördes
ett allmänt förbud mot tillhandahållande av teknisk råd
givning, tekniskt stöd, teknisk utbildning, finansiering
och ekonomiskt stöd med anknytning till militär verk
samhet till alla personer, enheter eller organ i Somalia.

Den 6 mars 2013 antog FN:s säkerhetsråd resolution
2093 (2013). Den resolutionen ändrade det vapenem
bargo som föreskrivs i FN:s säkerhetsråds resolution
733 (1992) och som vidareutvecklades i FN:s säkerhets
råds resolution 1425 (2002). FN:s säkerhetsråds reso
lution 2093 (2013) inför följaktligen undantag från för
budet mot tillhandahållande av stöd med anknytning till
vapen och militär utrustning som är avsedda för stöd till
Amisoms strategiska partner, Förenta nationernas perso
nal och den mission som ersätter Förenta nationernas
politiska kontor i Somalia, samt suspenderar partiellt va
penembargot för utvecklingen av de säkerhetsstyrkor
som lyder under Somalias federala regering.

(3)

Den
25
april
2013
antog
rådet
beslut
2013/201/Gusp (3), genom vilket beslut 2010/231/Gusp
ändras och undantag som motsvarar dem som föreskrivs
i FN:s säkerhetsråds resolution 2093 (2013) införs.

(4)

Denna åtgärd omfattas av tillämpningsområdet för för
draget om Europeiska unionens funktionssätt, och lags
tiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för
att genomföra den, särskilt för att säkerställa att den till
lämpas på ett enhetligt sätt av ekonomiska aktörer i alla
medlemsstater.

(1) EUT L 105, 27.4.2010, s. 17.
(2) EUT L 24, 29.1.2003, s. 2.
(3) EUT L 116, 26.4.2013, s. 10.

Med avvikelse från artikel 1 får den behöriga myndigheten,
som anges på webbplatserna i bilaga I, i den medlemsstat där
tjänsteleverantören är etablerad enligt sådana villkor som den
anser lämpliga tillåta

a) tillhandahållande av finansiering, ekonomiskt stöd, tek
nisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning
med anknytning till militär verksamhet om den har fast
ställt att finansieringen, rådgivningen, stödet eller utbild
ningen endast är avsedda för eller ska användas av Af
rikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom) som av
ses i punkt 1 i FN:s säkerhetsråds resolution 2093 (2013),
eller som endast är avsett att användas av stater och
regionala organisationer som agerar i enlighet med punkt
6 i FN:s säkerhetsråds resolution 1851 (2008) och punkt
10 i FN:s säkerhetsråds resolution 1846 (2008),

b) tillhandahållande av finansiering, ekonomiskt stöd, tek
nisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning
med anknytning till militär verksamhet, om den har fast
ställt att finansieringen, rådgivningen, stödet eller utbild
ningen endast är avsedda för eller ska användas av Ami
soms strategiska partner, som opererar endast enligt Af
rikanska unionens strategiska koncept av den 5 januari
2012, och i samarbete och samordning med Amisom i
enlighet med punkt 36 i FN:s säkerhetsråds resolution
2093 (2013),

c) tillhandahållande av finansiering, ekonomiskt stöd, tek
nisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning
med anknytning till militär verksamhet om den har fast
ställt att finansieringen, rådgivningen, stödet eller utbild
ningen endast är avsedda för eller ska användas av Fö
renta nationernas personal, inbegripet inom Förenta na
tionernas politiska kontor i Somalia eller dess efterföl
jande mission, i enlighet med punkt 37 i FN:s säkerhets
råds resolution 2093 (2013),
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d) tillhandahållande av teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller
teknisk utbildning med anknytning till militär verksamhet
om följande villkor är uppfyllda:

i) Den behöriga myndighet som berörs ska ha fastställt
att rådgivningen, stödet eller utbildningen är avsedda
endast för att bistå i utvecklingen av säkerhetssektorns
institutioner i överensstämmelse med den politiska
process som anges i punkterna 1–3 i FN:s säkerhets
råds resolution 1744 (2007).

ii) Den berörda medlemsstaten ska till den kommitté
som inrättats enligt punkt 11 i FN:s säkerhetsråds
resolution 751 (1992) ha anmält fastställandet av att
rådgivningen, stödet eller utbildningen är avsedda en
dast för att bistå i utvecklingen av säkerhetssektorns
institutioner i överensstämmelse med den politiska
process som anges i punkterna 1–3 i FN:s säkerhets
råds resolution 1744 (2007) och dess behöriga myn
dighets avsikt att bevilja tillstånd och kommittén ska
inte ha invänt inom fem arbetsdagar efter anmälan.

e) tillhandahållande av finansiering, ekonomiskt stöd, tek
nisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning
med anknytning till militär verksamhet, utom vad gäller
de produkter som avses i bilaga III, förutsatt att följande
villkor uppfylls:

i) Den behöriga myndighet som berörs ska ha fastställt
att rådgivningen, stödet eller utbildningen är avsedda
endast för att bistå i utvecklingen av de säkerhetsstyr
kor som lyder under Somalias federala regering och
för tryggande av det somaliska folkets säkerhet, och

L 129/13

ii) en anmälan ska ha gjorts till den kommitté som in
rättats enligt punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution
751 (1992) senast fem dagar före tillhandahållandet
av rådgivning, stöd eller utbildning avsedda endast för
att bistå i utvecklingen av de säkerhetsstyrkor som
lyder under Somalias federala regering och för tryg
gande av det somaliska folkets säkerhet; anmälan ska
innehålla uppgifter om sådan rådgivning, sådant stöd
eller sådan utbildning i enlighet med punkt 38 i FN:s
säkerhetsråds resolution 2093 (2013), eller, i före
kommande fall,
iii) den berörda medlemsstaten ska, efter att ha infor
merat Somalias federala regering om sin avsikt, senast
fem dagar i förväg till den kommitté som inrättats
genom punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution
751 (1992) ha anmält att det fastställts att rådgiv
ningen, stödet eller utbildningen är avsedda endast
för att bistå i utvecklingen av de säkerhetsstyrkor
som lyder under Somalias federala regering och för
tryggande av det somaliska folkets säkerhet, och att
medlemsstatens behöriga myndighet har för avsikt att
bevilja tillstånd, med all relevant information enligt
punkt 38 i FN:s säkerhetsråds resolution 2093
(2013).”
2. I artikel 3.1 ska leden c och d utgå.
3. Texten i bilagan till denna förordning ska läggas till som
bilaga III.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2013.
På rådets vägnar
E. GILMORE

Ordförande
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BILAGA
”BILAGA III
Produkter som avses i led e i artikel 2a
1. Luftvärnsrobotar, inklusive bärbara luftvärnsrobotar (Manpads).
2. Eldrörsvapen, haubitsar och kanoner med kaliber större än 12,7 mm samt ammunition och komponenter som är
särskilt avsedda för dessa. (Detta inbegriper inte pansarraketgevär som kan avfyras från axeln, t.ex. granatgevär och
lätta pansarvärnsvapen, gevärsgranater eller granatsprutor.)
3. Granatkastare med kaliber större än 82 mm.
4. Fjärrstyrda pansarvärnsvapen, inklusive fjärrstyrda pansarvärnsrobotar (ATGM) samt ammunition och komponenter
särskilt avsedda för dessa.
5. Laddningar och anordningar avsedda för militär användning som innehåller energetiska material; minor och därtill
hörande materiel.
6. Vapensikten för mörkerseende.”
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RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 432/2013
av den 13 maj 2013
om ändring av förordning (EU) nr 356/2010 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder
mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ mot bakgrund av situationen i Somalia
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 215,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 2.3 i förordning (EU) nr 356/2010 ska ersättas med
följande:

med beaktande av rådets beslut 2010/231/Gusp av den 26 april
2010 om restriktiva åtgärder mot Somalia (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och
Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 356/2010 av den 26 april 2010 (2)
inför restriktiva åtgärder mot de personer, enheter och
organ som anges i förteckningen i bilaga I till förord
ningen, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution
1844 (2008).

”3.
Bilaga I ska omfatta de fysiska eller juridiska personer,
enheter eller organ om vilka FN:s säkerhetsråd eller sanktions
kommittén angett att de

a) utför eller lämnar stöd till handlingar som hotar freden,
säkerheten eller stabiliteten i Somalia, inbegripet hand
lingar som hotar freds- och försoningsprocessen i Somalia,
eller som hotar den federala regeringen i Somalia eller
Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom) med
våld,

b) bryter mot vapenembargot eller förbudet mot tillhanda
hållande av därmed sammanhängande bistånd eller restrik
tionerna för återförsäljning och överföring av vapen enligt
punkt 34 i FN:s säkerhetsråds resolution 2093 (2013),

Den 6 mars 2013 antog Förenta nationernas säkerhets
råd resolution 2093 (2013), som uppdaterade kriterierna
för uppförande på förteckningen över personer, enheter
och organ som omfattas av restriktiva åtgärder som till
lämpas av den sanktionskommitté inom säkerhetsrådet
som inrättats enligt säkerhetsrådets resolution 751
(1992) rörande Somalia.

c) hindrar leveranser av humanitärt bistånd till Somalia, eller
tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Soma
lia,

(3)

Den
25
april
2013
antog
rådet
beslut
2013/201/Gusp (3), som ändrar och uppdaterar beslut
2010/231/Gusp beträffande FN:s säkerhetsråds resolution
2093 (2013).

d) är politiska eller militära ledare som värvar eller använder
barn i väpnade konflikter i Somalia i strid med tillämplig
internationell rätt,

(4)

Denna åtgärd omfattas av tillämpningsområdet för för
draget och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför
nödvändiga för att genomföra den, särskilt för att säker
ställa att den tillämpas på ett enhetligt sätt av ekono
miska aktörer i alla medlemsstater.

(5)

Rådets förordning (EU) nr 356/2010 bör därför ändras i
enlighet med detta.

(2)

(1) EUT L 105, 27.4.2010, s. 17.
(2) EUT L 105, 27.4.2010, s. 1.
(3) EUT L 116, 26.4.2013, s. 10.

e) är ansvariga för brott mot tillämplig internationell rätt i
Somalia som omfattar angrepp på civila, inbegripet barn
och kvinnor, i väpnade konflikter, bland annat dödande
och lemlästande, sexuellt och könsbaserat våld, attacker
mot skolor och sjukhus samt bortförande och tvångsför
flyttning.”

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2013.
På rådets vägnar
E. GILMORE

Ordförande
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 433/2013
av den 7 maj 2013
om godkännande av en större ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i
registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Κοπανιστή
[Kopanisti] [SUB])
”Κοπανιστή” (Kopanisti), vilken registrerades i enlighet
med kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (3).

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitets
ordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt ar
tikel 52.2, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre
ändring har kommissionen offentliggjort ansökan om
ändring i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet
med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006 (4). Inga
invändningar enligt artikel 7 i samma förordning har
inkommit till kommissionen, och därför bör ändringen
godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Förordning (EU) nr 1151/2012 trädde i kraft den 3 ja
nuari 2013. Den upphäver och ersätter rådets förordning
(EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av
geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för
jordbruksprodukter och livsmedel (2).
Kommissionen har i enlighet med artikel 9.1 första styc
ket i förordning (EG) nr 510/2006 granskat Greklands
begäran om godkännande av en ändring av produktspe
cifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen

Artikel 1
Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som
anges i bilagan till denna förordning godkänns.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 7 maj 2013.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3) EGT L 148, 21.6.1996, s. 1.
(4) EUT C 186, 26.6.2012, s. 11.
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BILAGA
Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:
Klass 1.3 Ost
GREKLAND
Κοπανιστή (Kopanisti) (SUB)

14.5.2013

SV

14.5.2013

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/19

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 434/2013
av den 7 maj 2013
om godkännande av en ändring som inte är en mindre ändring av produktspecifikationen för en
beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade
geografiska beteckningar (Mâche nantaise [SGB])
cifikationen för den skyddade geografiska beteckningen
”Mâche nantaise” som registrerats med stöd av kommis
sionens förordning (EG) nr 1645/1999 (3).

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitets
ordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt ar
tikel 52.2, och

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte är en mindre änd
ring har kommissionen i enlighet med artikel 6.2 i för
ordning (EG) nr 510/2006 offentliggjort ansökan om
ändring i Europeiska unionens officiella tidning (4). Då inga
invändningar enligt artikel 7 i samma förordning har
inkommit till kommissionen, bör ändringen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(3)

Förordning (EU) nr 1151/2012 trädde i kraft den 3 ja
nuari 2013. Den upphäver och ersätter rådets förordning
(EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av
geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för
jordbruksprodukter och livsmedel (2).
Kommissionen har i enlighet med artikel 9.1 första styc
ket i förordning (EG) nr 510/2006 granskat Frankrikes
ansökan om godkännande av en ändring av produktspe

Artikel 1
Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som
anges i bilagan till den här förordningen godkänns.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 2013.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3) EGT L 195, 28.7.1999, s. 7.
(4) EUT C 242, 11.8.2012, s. 13.
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BILAGA
Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:
Klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade
FRANKRIKE
Mâche nantaise (SGB)

14.5.2013

SV

14.5.2013

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/21

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 435/2013
av den 7 maj 2013
om godkännande av en större ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i
registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Βόρειος
Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης [Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis] [SUB])
”Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης” (Vorios Mylopo
tamos Rethymnis Kritis), som registrerats i enlighet med
kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (3).

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitets
ordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt ar
tikel 52.2, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre
ändring har kommissionen offentliggjort ansökan om
ändring i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet
med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006 (4). Inga
invändningar enligt artikel 7 i samma förordning har
inkommit till kommissionen, och därför bör ändringen
godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Förordning (EU) nr 1151/2012 trädde i kraft den 3 ja
nuari 2013. Den upphäver och ersätter rådets förordning
(EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av
geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för
jordbruksprodukter och livsmedel (2).
I enlighet med artikel 9.1 första stycket i förordning (EG)
nr 510/2006 har kommissionen granskat Greklands an
sökan om godkännande av en ändring av produktspeci
fikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen

Artikel 1
Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som
anges i bilagan till denna förordning godkänns.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 2013.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3) EGT L 148, 21.6.1996, s. 1.
(4) EUT C 183, 23.6.2012, s. 21.

L 129/22
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BILAGA
Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:
Klass 1.5 Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)
GREKLAND
Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis) (SUB)

14.5.2013

SV

14.5.2013

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/23

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 436/2013
av den 7 maj 2013
om godkännande av en större ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i
registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Queijo de
Cabra Transmontano / Queijo de Cabra Transmontano Velho [SUB])
”Queijo de Cabra Transmontano” / ”Queijo de Cabra
Transmontano Velho”, som registrerats i enlighet med
kommissionens förordning (EG) nr 1263/1996 (3).

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitets
ordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt ar
tikel 52.2, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre
ändring har kommissionen offentliggjort ansökan om
ändring i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet
med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006 (4). Inga
invändningar enligt artikel 7 i samma förordning har
inkommit till kommissionen, och därför bör ändringen
godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Förordning (EU) nr 1151/2012 trädde i kraft den 3 ja
nuari 2013. Den upphäver och ersätter rådets förordning
(EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av
geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för
jordbruksprodukter och livsmedel (2).
I enlighet med artikel 9.1 första stycket i förordning (EG)
nr 510/2006 har kommissionen granskat Portugals an
sökan om godkännande av en ändring av produktspeci
fikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen

Artikel 1
Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som
anges i bilagan till denna förordning godkänns.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 2013.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3) EGT L 163, 2.7.1996, s. 19.
(4) EUT C 163, 9.6.2012, s. 5.
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BILAGA
Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:
Klass 1.3 Ost
PORTUGAL
Queijo de Cabra Transmontano / Queijo de Cabra Transmontano Velho (SUB)

14.5.2013

SV

14.5.2013

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/25

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 437/2013
av den 8 maj 2013
om ändring av förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller posten för Mexiko i förteckningen över
tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor får importeras till eller
transiteras genom unionen
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(5)

Under 2012 bekräftades flera utbrott av HPAI av subtyp
H7N3 i delstaten Jalisco i Mexiko, i ett område med hög
täthet av fjäderfäanläggningar. För att bekämpa utbrotten
har Mexiko tillämpat utslaktning och genomfört nödvac
cineringar mot aviär influensa.

(6)

Det senaste HPAI-utbrottet i den epidemin bekräftades i
slutet av september 2012, och i december 2012 medde
lade Mexiko att utbrotten var utrotade.

(7)

Den 8 januari 2013 underättade Mexiko kommissionen
om två utbrott av HPAI av subtyp H7N3 hos fjäderfä på
dess territorium, i delstaten Aguascalientes. Sjukdomen
har även spritt sig till delstaterna Jalisco och Guanajuato.

(8)

Eftersom utbrotten av HPAI har bekräftats kan Mexikos
territorium inte längre anses vara fritt från den sjuk
domen.

(9)

Förekomsten av HPAI-utbrott väcker tvivel om effektivi
teten av de åtgärder Mexiko vidtagit för att bekämpa
HPAI, däribland vaccinering.

(10)

Import av sådana äggprodukter som har bearbetats i
enlighet med en av de behandlingar som anges i intyget
enligt kolumn 4 i del I i bilaga I till förordning (EG) nr
798/2008 och som har sitt ursprung i tredjeländer, om
råden, zoner eller delområden som inte är fria från HPAI
anses utgöra en försumbar risk för att viruset förs in i
unionen.

(11)

Med anledning av den snabba spridningen av HPAI och
risken för att den mexikanska behöriga myndigheten inte
upptäcker HPAI-utbrott i tid bör emellertid import till
och transitering genom unionen av äggprodukter från
Mexiko tillfälligt förbjudas till dess att detta land kan
lämna tillfredsställande garantier.

(12)

Förordning (EG) nr 798/2008 bör därför ändras i enlig
het med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från ständiga kommittén för livs
medelskedjan och djurhälsa.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 decem
ber 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion,
bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt
ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt arti
kel 8 inledningsfrasen, artikel 8.1 första stycket och artikel 8.4,
och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av
den 8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning
över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från
vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och
transiteras genom gemenskapen samt kraven för veteri
närintyg (2) får varor som omfattas av den förordningen
endast importeras till eller transiteras genom unionen
från de tredjeländer, områden, zoner eller delområden
som anges i kolumnerna 1 och 3 i tabellen i del 1 i
bilaga I till den förordningen.
I förordning (EG) nr 798/2008 fastställs också villkoren
för att tredjeländer, områden, zoner eller delområden ska
anses vara fria från högpatogen aviär influensa (HPAI)
och kraven för de veterinärintyg som är relevanta för
de varor som ska importeras till unionen.
Mexiko är upptaget i tabellen i del 1 i bilaga I till för
ordning (EG) nr 798/2008 som ett land från vilket spe
cifikt patogenfria ägg samt äggprodukter får importeras
till unionen, förutsatt att de åtföljs av relevant intyg enligt
kolumn 4 i del I i bilaga I till förordningen.
När det gäller äggprodukter omfattar intyget enligt ko
lumn 4 i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr
798/2008 ett djurhälsointyg om att de kommer från en
anläggning som är fri från HPAI. I detta intygas dessutom
att det inom en radie av 10 km från den anläggningen
inte har förekommit något utbrott av HPAI åtminstone
under de senaste 30 dagarna eller att äggprodukterna har
bearbetats i enlighet med en av de behandlingar som
anges i intyget.

(1) EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.
(2) EUT L 226, 23.8.2008, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 ska ändras i enlighet
med bilagan till den här förordningen.

L 129/26
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Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2013.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

14.5.2013

14.5.2013

BILAGA
I del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 ska posten för Mexiko ersättas med följande:
SPF
MX-0

Hela landet
EP

P2

17 maj 2013”

SV

”MX – Mexiko
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14.5.2013

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 438/2013
av den 13 maj 2013
om ändring och rättelse av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1333/2008 vad gäller användningen av vissa livsmedelstillsatser
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(4)

På grund av de svårigheter som uppstått under över
föringen av livsmedelstillsatser till det nya kategorise
ringssystemet i bilaga II i förordning (EG) nr 1333/2008
har det uppstått vissa fel och dessa bör rättas. Särskilt
användningen av antioxidationsmedel i skalade, skurna
och hackade frukter, bär och grönsaker bör begränsas
till sådana färdigförpackade, kylda, obearbetade frukter,
bär och grönsaker som är konsumtionsfärdiga. Sorbin
syra – sorbater, bensoesyra – bensoater, p-hydroxibensoa
ter (E 200–219) bör även i fortsättningen få användas i
värmebehandlade köttprodukter och natamycin (E 235) i
värmebehandlad, torkad, saltad korv. Maximihalter av
kurkumin (E 100) i bearbetad fisk och bearbetade fiskeri
produkter inklusive blöt- och kräftdjur bör införas mot
svarande de halter som anges i direktiv 94/36/EG. Max
imihalten av kiseldioxid – silikater (E 551–559) bör änd
ras till quantum satis enligt direktiv 95/2/EG och max
imihalten av kiseldioxid – silikater (E 551–553) till det
som anges i kommissionens förordning (EU) nr
380/2012 av den 3 maj 2012 om ändring av bilaga II
till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1333/2008 vad gäller villkoren för användning av livs
medelstillsatser som innehåller aluminium och de mäng
der som får användas (6).

(5)

Vissa klargöranden är nödvändiga för användningen av
livsmedelstillsatser i vissa livsmedelskategorier. I livs
medelskategori 13.1.4 ”Andra livsmedel för småbarn”
bör det fastställas villkor för användningen av livsmedels
tillsatserna E 332 kaliumcitrater och E 338 fosforsyra. I
livsmedelskategori 14.2.6 ”Spritdrycker enligt definitio
nen i förordning (EG) nr 110/2008” bör inte färgämnen
få användas i geist enligt definitionen i bilaga II.17 till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, be
skrivning, presentation och märkning av, samt skydd av
geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upp
hävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (7). An
vändningen av färgämnena kinolingult (E 104), paraorange (E 110) och nykockin (E 124) i vissa spritdrycker
bör återigen tillåtas eftersom denna användning inte
medför några risker för barn. Det bör klargöras att soc
kerkulör (E 150 a–d) får användas i alla produkter som
hör till livsmedelskategori 14.2.7.1 ”Aromatiserat vin”.

(6)

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser bör därför
korrigeras, förtydligas och kompletteras så att den om
fattar alla användningar som är tillåtna och överensstäm
mer med artiklarna 6, 7 och 8 i förordning (EG) nr
1333/2008.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedels
tillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en
unionsförteckning över livsmedelstillsatser som har god
känts för användning i livsmedel samt villkoren för an
vändningen av dessa.

(2)

Förteckningen får uppdateras, antingen på kommissio
nens initiativ eller till följd av en ansökan, i enlighet
med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande
av ett enhetligt förfarande för godkännande av livs
medelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaro
mer (2).

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser fastställdes
på grundval av de livsmedelstillsatser som enligt Europa
parlamentets och rådets direktiv 94/35/EG av den 30 juni
1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel (3),
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG av den
30 juni 1994 om färgämnen för användning i livs
medel (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv
95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedels
tillsatser än färgämnen och sötningsmedel (5) får använ
das i livsmedel, och efter en översyn av om de uppfyller
kraven i artiklarna 6, 7 och 8 i förordning (EG) nr
1333/2008. I unionsförteckningen i bilaga II till förord
ning (EG) nr 1333/2008 förtecknas livsmedelstillsatserna
med utgångspunkt från de kategorier av livsmedel som
de får tillföras.
EUT
EUT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

354, 31.12.2008, s. 16.
354, 31.12.2008, s. 1.
237, 10.9.1994, s. 3.
237, 10.9.1994, s. 13.
61, 18.3.1995, s. 1.

(6) EUT L 119, 4.5.2012, s. 14.
(7) EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.

14.5.2013

(7)
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Enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1331/2008 ska
kommissionen begära ett yttrande från Europeiska myn
digheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndighe
ten) innan unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i
bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 uppdateras,
utom i sådana fall där uppdateringen sannolikt inte kom
mer att påverka människors hälsa. Eftersom unionsför
teckningen ändras till att omfatta användningar som re
dan är tillåtna enligt direktiv 94/35/EG, direktiv
94/36/EG och direktiv 95/2/EG, utgör detta en uppdate
ring som sannolikt inte kommer att påverka människors
hälsa. Det är därför inte nödvändigt att begära ett ytt
rande från myndigheten.

(9)

L 129/29

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från ständiga kommittén för livs
medelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamen
tet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet
med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2

(8)

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför
ändras i enlighet med detta.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2013.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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BILAGA
I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska del E ändras på följande sätt:

1. I livsmedelskategori 01.7.1 ”Icke mognadslagrad ost utom produkter som omfattas av kategori 16” ska uppgifterna för grupp I ersättas med följande:
SV

”Grupp I

Tillsatser

Utom mozzarella”

2. I livsmedelskategori 04.1.2 ”Skalade, skurna och hackade frukter, bär och grönsaker” ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 300 askorbinsyra, E 301 natriumaskorbat, E 302 kalciumaskorbat, E 330
citronsyra, E 331 natriumcitrater, E 332 kaliumcitrater och E 333 kalciumcitrater ersättas med följande:

Askorbinsyra

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär
och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 301

Natriumaskorbat

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär
och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 302

Kalciumaskorbat

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär
och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 330

Citronsyra

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär
och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 331

Natriumcitrater

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär
och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär
och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis

E 333

Kalciumcitrater

quantum satis

Endast färdigförpackade konsumtionsfärdiga kylda, obearbetade frukter, bär
och grönsaker samt färdigförpackad obearbetad och skalad potatis”
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”E 300

3. Livsmedelskategori 08.2.2 ”Värmebehandlat bearbetat kött” ska ändras på följande sätt:

a) Följande uppgifter om livsmedelstillsatsen E 200–219 ska införas efter uppgifterna om tillsatsen E 200–203 sorbinsyra – sorbater:

Sorbinsyra – sorbater,
bensoesyra – bensoater,
p-hydroxibensoater

quantum satis

(1) (2)

Endast ytbehandling av torkade köttprodukter”

14.5.2013

”E 200–219

”E 235

Natamycin

1

(8)

Endast ytbehandling av torkad, saltad korv”

14.5.2013

b) Följande uppgifter om livsmedelstillsatsen E 235 ska införas efter uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 210–213 bensoesyra – bensoater:

c) Följande fotnot 8 ska införas efter fotnot 7:
SV

”(8): Mg/dm2 yta (finns inte på 5 mm djup).”
4. Livsmedelskategori 09.2 ”Bearbetad fisk och bearbetade fiskeriprodukter inklusive blöt- och kräftdjur” ska ändras på följande sätt:
a) Uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 100 kurkumin för användning i fiskpastej och kräftdjurspastej ska ersättas med följande:
”E 100

Kurkumin

100

(35)

Endast fiskpastej och kräftdjurspastej”

”E 100

Kurkumin

100

(37)

Endast rökt fisk”

c) Fotnoterna 35, 36 och 37 ska ersättas med följande:
”(35): Maximihalten var för sig eller en kombination av E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160 e och E 161 b.
(36): Maximihalten var för sig eller en kombination av E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160 e och E 161 b.
(37): Maximihalten var för sig eller en kombination av E 100, E 102, E 120, E 151 och E 160 e.”
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b) Uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 100 kurkumin för användning i rökt fisk ska ersättas med följande:

5. Livsmedelskategori 13.1.4 ”Andra livsmedel för småbarn” ska ändras på följande sätt:
a) Uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 331 natriumcitrater, E 332 kaliumcitrater och E 338 fosforsyra ska ersättas med följande:
”E 331

Natriumcitrater

2 000

(43)

E 332

Kaliumcitrater

quantum satis

(43)

E 338

Fosforsyra

(1) (4) (44)”

b) Följande fotnoter ska läggas till som fotnoterna 43 och 44:

(44): I överensstämmelse med gränserna i direktiven 2006/141/EG, 2006/125/EG och 1999/21/EG.”

L 129/31

”(43): E 331 och E 332 får tillföras var för sig eller i kombination och i överensstämmelse med gränserna i direktiven 2006/141/EG, 2006/125/EG och 1999/21/EG.

”Tillsatserna i kategorierna 13.1.2 och 13.1.3 är tillåtna, med undantag av E 270, E 333 och E 341.”
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6. I livsmedelskategori 13.1.5.2 ”Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål för bebisar och småbarn enligt definitionen i direktiv 1999/21/EG” ska texten på den första raden ersättas med följande:

7. Livsmedelskategori 14.2.6 ”Spritdrycker enligt definitionen i förordning (EG) nr 110/2008” ska ändras på följande sätt:
a) Uppgifterna om livsmedelstillsatser som tillhör grupp II och grupp III och om livsmedelstillsatserna E 123 amarant och E 150 a–d sockerkulör ska ersättas med följande:
quantum satis

Utom: spritdrycker enligt definitionerna i artikel 5.1 och försäljningsbeteck
ningarna i punkterna 1–14 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 och
sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som erhållits genom
maceration och destillering samt geist (med namnet på frukten eller bäret
eller råvaran som använts), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller
maraskino och mistrà

Grupp III

Färgämnen med kom
binerad maximihalt

200

Utom: spritdrycker enligt definitionerna i artikel 5.1 och försäljningsbeteck
ningarna i punkterna 1–14 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 och
sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som erhållits genom
maceration och destillering samt geist (med namnet på frukten eller bäret
eller råvaran som använts), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller
maraskino och mistrà

E 123

Amarant

30

Utom: spritdrycker enligt definitionerna i artikel 5.1 och försäljningsbeteck
ningarna i punkterna 1–14 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 och
sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som erhållits genom
maceration och destillering samt geist (med namnet på frukten eller bäret
eller råvaran som använts), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller
maraskino och mistrà

E 150 a–d

Sockerkulör

quantum satis

Utom: fruktsprit, sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som
erhållits genom maceration och destillering samt geist (med namnet på fruk
ten eller bäret eller råvaran som använts), London gin, sambuca, maraschino,
marrasquino eller maraskino och mistrà. Whisky och whiskey får endast inne
hålla E 150 a”
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Färgämnen i quantum satis

SV

”Grupp II

b) Följande uppgifter om livsmedelstillsatserna E 104 och E 110 ska införas efter uppgifterna om grupp III:
Kinolingult

180

(61)

Utom: spritdrycker enligt definitionerna i artikel 5.1 och försäljningsbeteck
ningarna i punkterna 1–14 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 och
sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som erhållits genom
maceration och destillering samt geist (med namnet på frukten eller bäret
eller råvaran som använts), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller
maraskino och mistrà

E 110

Para-orange

100

(61)

Utom: spritdrycker enligt definitionerna i artikel 5.1 och försäljningsbeteck
ningarna i punkterna 1–14 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 och
sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som erhållits genom
maceration och destillering samt geist (med namnet på frukten eller bäret
eller råvaran som använts), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller
maraskino och mistrà”

14.5.2013

”E 104

”E 124

Nykockin

170

(61)

SV

Utom: spritdrycker enligt definitionerna i artikel 5.1 och försäljningsbeteck
ningarna i punkterna 1–14 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 och
sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som erhållits genom
maceration och destillering samt geist (med namnet på frukten eller bäret
eller råvaran som använts), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller
maraskino och mistrà”

14.5.2013

c) Följande uppgifter om livsmedelstillsatsen E 124 ska införas efter uppgifterna om livsmedelstillsatsen E 123 amarant:

d) Följande fotnot ska läggas till som fotnot 61:
”(61): Den samlade mängden E 104, E 110, E 124 och färgämnen ur grupp III får inte överstiga den angivna maximihalten för grupp III.”
8. I livsmedelskategori 14.2.7.1 ”Aromatiserat vin” ska följande uppgifter om livsmedelstillsatsen E 150 a–d sockerkulör utgå:
”E 150 a–d

Sockerkulör

quantum satis

Endast americano, bitter vino”

”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

Tillämpningsperiod:
till och med den 31 januari 2014.

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

Tillämpningsperiod:
från och med den 1 februari 2014.”

10. I livsmedelskategori 17.2 ”Kosttillskott i flytande form” ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 551–559 kiseldioxid – silikater ersättas med följande:
”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

Tillämpningsperiod:
till och med den 31 januari 2014.

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

Tillämpningsperiod:
från och med den 1 februari 2014.”
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9. I livsmedelskategori 17.1 ”Kosttillskott i fast form, inklusive kapslar, tabletter och liknande, dock inte i tuggbar form” ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 551–559 kiseldioxid – silikater ersättas med
följande:

11. I livsmedelskategori 17.3 ”Kosttillskott i sirapsliknande eller tuggbar form” ska uppgifterna om livsmedelstillsatserna E 551–559 kiseldioxid – silikater ersättas med följande:
”E 551–559

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

Tillämpningsperiod:
till och med den 31 januari 2014.

E 551–553

Kiseldioxid – silikater

quantum satis

Tillämpningsperiod:
från och med den 1 februari 2014.”
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 439/2013
av den 13 maj 2013
om ändring för hundranittioandra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av
vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och
enheter
över personer, grupper och enheter som bör omfattas
av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser, efter
att ha tagit hänsyn till den begäran om strykning som
inlämnats av den berörda personen och till den samman
fattande rapport som utarbetats av ombudsmannen i en
lighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1904(2009).

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den
27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgär
der mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och
enheter (1), särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.5, och

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför
ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
Artikel 1
(1)

(2)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de
personer, grupper och enheter som omfattas av frysning
av tillgångar (tidigare även kallade penningmedel) och
ekonomiska resurser enligt den förordningen.

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet
med bilagan till den här förordningen.

Den 2 maj 2013 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktions
kommitté att stryka en fysisk person i sin förteckning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2013.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument

(1) EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

14.5.2013

SV
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BILAGA
Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:
Under rubriken ”Fysiska personer” ska följande utgå:
”Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Adress: a) Via Galileo
Ferraries 64, Varese, Italien, b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisien. Född den 10 augusti 1965 i Sfax,
Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L965734 (tunisiskt pass utfärdat den 6 februari 1999 som upphörde att
gälla den 5 februari 2004). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: BDL MMD 65M10 Z352S,
b) Moderns namn: Shadhliah Ben Amir; c) var bosatt i Italien i augusti 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den
23 juni 2004.”
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 440/2013
av den 13 maj 2013
om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
handlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommis
sionens fastställande av schablonvärden vid import från
tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges
i del A i bilaga XVI till den förordningen.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad
marknadsordning”) (1),
med beaktande av kommissionens genomförandeförordning
(EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller
sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt
och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlig
het med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr
543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter.
Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag
som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella
tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genom
förandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till
denna förordning.

av följande skäl:
(1)

Artikel 2

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i
enlighet med resultatet av de multilaterala handelsför

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentlig
görs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2013.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.
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BILAGA
Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(euro/100 kg)
KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

0702 00 00

AL
MA
TN
TR
ZZ

25,2
60,8
116,7
91,1
73,5

0707 00 05

AL
MK
TR
ZZ

32,3
34,4
132,0
66,2

0709 93 10

AL
TR
ZZ

78,9
133,0
106,0

0805 10 20

EG
IL
MA
ZZ

50,2
63,8
55,1
56,4

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

98,0
97,2
97,6

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

113,6
104,5
122,0
91,8
32,3
155,0
209,3
112,7
117,7

Schablonimportvärde

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för
”övrigt ursprung”.

SV
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BESLUT
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT
av den 8 maj 2013
om ändring av beslut 2007/777/EG vad gäller posten för Mexiko i förteckningen över tredjeländer
eller delar av tredjeländer från vilka köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar får
föras in till unionen
[delgivet med nr C(2013) 2589]
(Text av betydelse för EES)

(2013/217/EU)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(4)

Mexiko förtecknas i del 2 i bilaga II till beslut
2007/777/EG som godkänt för införsel till unionen av
köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar,
avsedda att användas som livsmedel, från fjäderfä, hägnat
fågelvilt och frilevande fågelvilt som har genomgått den
särskilda behandlingen ”D”.

(5)

Under 2012 bekräftades flera utbrott av högpatogen
aviär influensa (HPAI) av subtyp H7N3 i delstaten Jalisco
i Mexiko, i ett område med hög täthet av fjäderfäanlägg
ningar. För att bekämpa utbrotten har Mexiko tillämpat
utslaktning och genomfört nödvaccineringar mot aviär
influensa.

(6)

Det senaste HPAI-utbrottet i den epidemin bekräftades i
slutet av september 2012, och i december 2012 medde
lade Mexiko att utbrotten var utrotade.

(7)

Den 8 januari 2013 underrättade Mexiko kommissionen
om två utbrott av HPAI av subtyp H7N3 hos fjäderfä på
dess territorium, i delstaten Aguascalientes. Sjukdomen
har även spritt sig till delstaterna Jalisco och Guanajuato.

(8)

Eftersom utbrotten av HPAI har bekräftats kan Mexikos
territorium inte längre anses vara fritt från den sjuk
domen.

(9)

Förekomsten av HPAI-utbrott väcker tvivel om effektivi
teten av de åtgärder Mexiko vidtagit för att bekämpa
HPAI, däribland vaccinering.

(10)

Import från tredjeländer eller delar av tredjeländer som
inte är fria från HPAI av köttprodukter och behandlade
magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livs
medel, från fjäderfä, hägnat fågelvilt och frilevande fågel
vilt som har genomgått en behandling enligt bilaga II till
beslut 2007/777/EG, anses utgöra en försumbar risk för
att viruset förs in i unionen.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 decem
ber 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion,
bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt
ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt arti
kel 8 inledningsfrasen, artikel 8.1 första stycket och artikel 8.4,
och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I kommissionens beslut 2007/777/EG av den 29 novem
ber 2007 om djur- och folkhälsovillkor och förlagor till
hälsointyg för import från tredjeländer av vissa köttpro
dukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda
att användas som livsmedel och om upphävande av be
slut 2005/432/EG (2) fastställs bestämmelser om import
till unionen samt transitering genom och lagring i unio
nen av sändningar av köttprodukter och behandlade ma
gar, blåsor och tarmar enligt definitionen i Europaparla
mentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den
29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler
för livsmedel av animaliskt ursprung (3).
I del 2 i bilaga II till beslut 2007/777/EG fastställs en
förteckning över tredjeländer eller delar av tredjeländer
från vilka köttprodukter och behandlade magar, blåsor
och tarmar får föras in till unionen, under förutsättning
att de har genomgått de behandlingar som anges i den
delen.
I del 4 i bilaga II till beslut 2007/777/EG fastställs de
behandlingar som avses i del 2 i den bilagan med en kod
för varje behandlingsmetod. I den delen anges en vanlig
behandlingsmetod ”A” och särskilda behandlingsmetoder
”B”–”F” i fallande ordning efter stränghet.

(1) EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.
(2) EUT L 312, 30.11.2007, s. 49.
(3) EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.
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(11)
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Med anledning av den snabba spridningen av HPAI och
risken för att den mexikanska behöriga myndigheten inte
upptäcker HPAI-utbrott i tid bör emellertid import till
och transitering genom unionen av sådana köttprodukter
och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att
användas som livsmedel som har sitt ursprung i Mexiko
endast tillåtas om dessa varor har genomgått den sär
skilda behandlingen ”B” enligt del 4 i bilaga II till beslut
2007/777/EG, eftersom den behandlingsmetoden är
strängare än den som för närvarande gäller för dessa
varor enligt del 2 i samma bilaga.

(12)

Beslut 2007/777/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(13)

För att man ska undvika onödiga störningar i handeln
bör en övergångsperiod medges under vilken sändningar
av köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tar
mar avsedda att användas som livsmedel, från fjäderfä,
hägnat fågelvilt och frilevande fågelvilt som har sitt ur
sprung i Mexiko och uppfyller kraven i beslut
2007/777/EG innan det här beslutet får verkan, får fort
sätta att importeras till eller transiteras genom unionen.

(14)

L 129/39

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga II till beslut 2007/777/EG ska ändras i enlighet med
bilagan till det här beslutet.
Artikel 2
Under en övergångsperiod till och med den 15 augusti 2013 får
sändningar med ursprung i Mexiko, inklusive sådana som trans
porteras på öppet hav, av köttprodukter och behandlade magar,
blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel, från
fjäderfä, hägnat fågelvilt och frilevande fågelvilt som har genom
gått den särskilda behandlingen ”D” enligt del 4 i bilaga II till
beslut 2007/777/EG, importeras till eller transiteras genom
unionen förutsatt att de åtföljs av det tillämpliga intyget som
fyllts i och undertecknats före den 17 maj 2013.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 maj 2013.
På kommissionens vägnar

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan
och djurhälsa.

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen

BILAGA
I del 2 i bilaga II till beslut 2007/777/EG ska posten för Mexiko ersättas med följande:
”MX

Mexiko

A

D

D

A

B

B

A

D

D

XXX

A

B

XXX”

MEDDELANDE TILL LÄSARNA
Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentlig
görande av Europeiska unionens officiella tidning
I enlighet med rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt
offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (EUT L 69, 13.3.2013, s. 1) ska från
och med den 1 juli 2013 endast den elektroniska utgåvan av EUT vara giltig och ha rättslig
verkan.
När det inte är möjligt att offentliggöra den elektroniska utgåvan av EUT på grund av
oförutsedda och exceptionella omständigheter ska den tryckta utgåvan vara giltig och ha
rättslig verkan i enlighet med villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 216/2013.

PRENUMERATIONSPRISER 2013 (exkl. moms, inkl. frakt och porto)
Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

1 300 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
pappersversion + årsutgåva på dvd

22 officiella EU-språk

1 420 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L-serien,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

910 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
månatlig (kumulativ) utgåva på dvd

22 officiella EU-språk

100 euro per år

Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien),
meddelanden och offentliga kontrakt, dvd, 1 nummer per vecka

flerspråkig:
23 officiella EU-språk

200 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, C-serien – allmänna
uttagningsprov

Antal språk beroende på
uttagningsprov

50 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) ges ut på EU:s officiella språk, och det går att prenumerera på den i
22 olika språkversioner. Den består av två serier: L (lagstiftning) och C (meddelanden och upplysningar).
Varje språkversion kräver en separat prenumeration.
Enligt rådets förordning (EG) nr 920/2005 som offentliggjordes i EUT L 156 av den 18 juni 2005 är Europeiska
unionens institutioner under en övergångsperiod inte skyldiga att avfatta och offentliggöra alla rättsakter på iriska.
Den iriska utgåvan av EUT säljs därför separat.
En prenumeration på tillägget till EUT (S-serien: meddelanden och offentliga kontrakt) omfattar en flerspråkig
dvd med alla de 23 officiella språkversionerna.
Prenumeranter på EUT kan på begäran få de olika bilagorna till tidningen. När en bilaga ges ut meddelas
prenumeranterna detta genom ett ”meddelande till läsarna” i Europeiska unionens officiella tidning.

Försäljning och prenumeration
Prenumerationer på olika tidskrifter, såsom Europeiska unionens officiella tidning, kan beställas från någon av våra
kommersiella distributörer. En lista över dessa finns på följande internetadress:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sv.htm

Via EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) har du kostnadsfritt direkt tillgång till Europeiska
unionens lagstiftning. På webbplatsen kan du söka i Europeiska unionens officiella tidning samt
i fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter.
Mer information om Europeiska unionen finns på http://europa.eu
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