ΕΒΕΑ 11/01/2019
Α. Π.: Εισερχ. 419

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 9Β1446ΜΠ3Ζ-Ζ4Ψ
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1166764 ΕΞ 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-Mail
Url

:

ΘΕΜΑ

ΣΧΕΤ.

:
:
:
:
:
:
:

:

Κ. Σερβίας 10
101 84
Μ.Λύτρα
210-69.87.480
210-69.87.506

ΠΡΟΣ:

Τελωνειακές Περιφέρειες
(για άμεση ενημέρωση των Τελωνείων
αρμοδιότητάς τους)

ΚΟΙΝ:

Όπως Πίνακας Διανομής

m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr

www.aade.gr

«Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/788 της Επιτροπής
της 30ης Μαϊου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 2017/1993 , για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ όπως
επεκτάθηκε στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής
βροχίδας που αποστέλλονται από την Ινδία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία την
Ταϊβάν και την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής αυτών των χωρών είτε
όχι. »
Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/788 της Επιτροπής της
30ης Μαϊου 2018, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 134 /31.05.2018) και
ισχύει από 01.06.2018 , σύμφωνα με τον οποίο τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του Καν.
2017/1993 της Επιτροπής .
Η τροποποίηση αφορά


τη διευκρίνιση ότι η απαλλαγή που δίνεται στις εταιρείες με πρόσθετο κωδικό B942, C051 και
C205 εξαρτάται από την προσκόμιση έγκυρου εμπορικού τιμολογίου το οποίο να είναι σύμφωνο
με το Παράρτημα ΙΙ αλλιώς εφαρμόζεται ο δασμός που επιβάλλεται για όλες τις άλλες εταιρείες.



Την τροποποίηση του κειμένου του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. 2017/1993 της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων
δικαιοδοσίας τους
2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τα φύλλα 3 και 3β του Κεφαλαίου 70 με τα
ταυτάριθμα αποστελλόμενα φύλλα , του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία
υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) .
Συνημμένα : σελίδες 2
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
A.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.
ΕΛ.Υ.Τ Αττικής
2.
ΕΛ.Υ.Τ Θεσ/νίκης
3.
Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου
4.
Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών
5.
Περιφερειακές Οικονομικές Επιθεωρήσεις (έδρες τους)
6.
Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας –Γεν. Δ/νση Διεθνούς Οικ. Πολιτικής- Δ/νση
Καθεστώτων Εισαγωγών – Εξαγωγών Εμπορικής Άμυνας
7.
Γεν. Χημείο του Κράτους – Δ/νση Χημικοτεχνική Δασμολογίου
8.
Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων – Ξενοφώντος 5
9.
Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Ελλάδος
10. Κεντρική ΄Ενωση Επιμελητηρίων
11. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος – Τσαμαδού 38 Πειραιάς
12. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθήνας – Πειραιά
13. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης
Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
Γραφείο κ.Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
2.
Γραφείο Γεν. Δ/ντη Τελωνείων & Ε.Φ.Κ
3.
Δ/νσεις : Τελ.Διαδικασιών, Σ.Τ.Ε.Π., ΕΦ.Κ & ΦΠΑ
4.
Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων - Τμήμα Β΄ : Τελωνειακών Θεμάτων
5.
Δ/νση Δ.Θ.Ε.Κ.Α. : α. Γραφείο Προϊσταμένου Δ/νσης
β. Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/788 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαΐου 2018
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1993 για την επιβολή οριστικού δασμού
αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας καταγωγής
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, όπως επεκτάθηκε στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί
ανοιχτής βροχίδας που αποστέλλονται από την Ινδία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Ταϊβάν και την
Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής αυτών των χωρών είτε όχι, έπειτα από επανεξέταση ενόψει της
λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016,
για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (1) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4 και το άρθρο 13 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1. ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
(1)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 791/2011 (2), το Συμβούλιο επέβαλε δασμό αντιντάμπινγκ για όλες τις άλλες εταιρείες
ύψους 62,9 % στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας. Ύστερα από έρευνα κατά της καταστρατήγησης, δυνάμει του άρθρου 13 του βασικού κανονισμού, τα μέτρα
αυτά, στη συνέχεια, επεκτάθηκαν στις εισαγωγές που αποστέλλονται από την Ινδία και την Ινδονησία, είτε δηλώνονται ως
καταγωγής Ινδίας και Ινδονησίας είτε όχι, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1371/2013 του Συμβουλίου (3) («τα
επεκταθέντα μέτρα»). Με τον ίδιο κανονισμό ένας Ινδός παραγωγός-εξαγωγέας απηλλάγη από τα εν λόγω επεκταθέντα
μέτρα. Αργότερα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1507 της Επιτροπής (4), ένας άλλος Ινδός εξαγωγέαςπαραγωγός απηλλάγη επίσης από τα επεκταθέντα μέτρα.

(2)

Ύστερα από έρευνα κατά της καταστρατήγησης, δυνάμει του άρθρου 13 του βασικού κανονισμού, τα μέτρα αντιντά
μπινγκ επεκτάθηκαν και στη Μαλαισία (5), την Ταϊβάν και την Ταϊλάνδη (6).

(3)

Τα ισχύοντα επί του παρόντος μέτρα συνίστανται σε δασμό αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό
(ΕΕ) 2017/1993 της Επιτροπής (7), ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων που επιβεβαίωσε τη
συνέχισή τους.

(1) ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 21.
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 791/2011 του Συμβουλίου, της 3ης Αυγούστου 2011, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ
και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβάλλεται στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας,
καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 204 της 9.8.2011, σ. 1).
(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1371/2013 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντά
μπινγκ που επιβλήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 791/2011 στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής
βροχίδας καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που αποστέλ
λονται από την Ινδία και την Ινδονησία, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ινδίας και Ινδονησίας είτε όχι (ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 20).
(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1507 της Επιτροπής, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1371/2013 του Συμβουλίου για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβάλλεται στις εισαγωγές ορισμένων
υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που αποστέλλονται μεταξύ άλλων από την Ινδία, είτε
δηλώνονται ως καταγωγής Ινδίας είτε όχι (ΕΕ L 236 της 10.9.2015, σ. 1).
(5) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 672/2012 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 2012, για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ
που επιβάλλεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 791/2011 στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας
καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που αποστέλλονται από τη
Μαλαισία, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Μαλαισίας είτε όχι (ΕΕ L 196 της 24.7.2012, σ. 1).
(6) Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 21/2013 του Συμβουλίου, της 10ης Ιανουαρίου 2013, για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντά
μπινγκ που επιβλήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 791/2011 στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής
βροχίδας καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που αποστέλ
λονται από την Ταϊβάν και την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ταϊβάν και Ταϊλάνδης είτε όχι (ΕΕ L 11 της 16.1.2013, σ. 1).
(7) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1993 της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις
εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, όπως επεκτάθηκε στις εισαγωγές
ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που αποστέλλονται από την Ινδία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Ταϊβάν και την
Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής αυτών των χωρών είτε όχι, έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το
άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 288 της 7.11.2017, σ. 4).
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2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
(4)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή»), στη συνέχεια, έλαβε αίτηση απαλλαγής από τα μέτρα αντιντάμπινγκ που
εφαρμόζονται στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, όπως επεκτάθηκαν
στις εισαγωγές που αποστέλλονται από την Ινδία, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ινδίας είτε όχι, σύμφωνα με το
άρθρο 11 παράγραφος 4 και το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

(5)

Η αίτηση υποβλήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2017 από την εταιρεία SPG Glass Fibre PVT. LTD («ο αιτών»), έναν
παραγωγό-εξαγωγέα του υπό εξέταση προϊόντος στην Ινδία («η οικεία χώρα»). Η αίτηση αυτή περιορίστηκε στη
δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής από τα επεκταθέντα μέτρα όσον αφορά τον αιτούντα.

(6)

Η Επιτροπή εξέτασε τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε ο αιτών και έκρινε ότι ήταν επαρκή για να δικαιολογήσουν την
έναρξη έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 και το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού. Ως
εκ τούτου, η Επιτροπή κίνησε έρευνα την 1η Σεπτεμβρίου 2017 με τη δημοσίευση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2017/1514 (1) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7)

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1514, η Επιτροπή έδωσε εντολή στις
τελωνειακές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την καταγραφή των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος που
αποστέλλεται από την Ινδία και παράγεται και πωλείται για εξαγωγή στην Ένωση από τον αιτούντα, σύμφωνα με το
άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού.
3. ΥΠΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ

(8)

Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας επανεξέτασης είναι τα υφάσματα ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας,
με μέγεθος κυψελίδας μεγαλύτερο από 1,8 mm, τόσο σε μήκος όσο και σε πλάτος, και βάρος μεγαλύτερο
από 35 g/m2, εξαιρουμένων των δίσκων από γυάλινες ίνες, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ή που αποστέλ
λονται από την Ινδία, είτε έχουν δηλωθεί ως καταγωγής Ινδίας είτε όχι («το υπό επανεξέταση προϊόν»), το οποίο υπάγεται
επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ ex 7019 51 00 και ex 7019 59 00.
4. ΕΡΕΥΝΑ
α) Περίοδος έρευνας

(9)

Η περίοδος αναφοράς καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2016 έως τις 30 Ιουνίου 2017. Συλλέχθηκαν
δεδομένα από την περίοδο της έρευνας που κατέληξε στα επεκταθέντα μέτρα (1 Απριλίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2013)
έως το τέλος της περιόδου αναφοράς («περίοδος της έρευνας επανεξέτασης»).

(10)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, τον αιτούντα και την κυβέρνηση της Ινδίας σχετικά με
την έναρξη της επανεξέτασης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη κλήθηκαν να κάνουν γνωστές τις απόψεις τους και ενημερώθηκαν
για τη δυνατότητα να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση. Δεν ελήφθησαν παρατηρήσεις, ούτε τα ενδιαφερόμενα
μέρη ζήτησαν ακρόαση από την Επιτροπή.

(11)

Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγιο στον αιτούντα και έλαβε απάντηση εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Η Επιτροπή
αναζήτησε και επαλήθευσε επιτόπου όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς της επανεξέτασης. Πραγματο
ποιήθηκε επίσκεψη επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις του αιτούντος στο Mumbai και το Umbergaon, στην Ινδία.
β) Ο αιτών

(12)

Ο αιτών είναι η εταιρεία SPG Glass Fibre PVT. LTD, ένας παραγωγός-εξαγωγέας του υπό εξέταση προϊόντος στην Ινδία.
γ) Πορίσματα της έρευνας

(13)

Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον έχουν ικανοποιηθεί οι όροι για τη χορήγηση εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 11
παράγραφος 4 και του άρθρου 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

(14)

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο αιτών δεν εξήγαγε το υπό επανεξέταση προϊόν στην Ένωση κατά την περίοδο της έρευνας
που οδήγησε στα επεκταθέντα μέτρα, δηλαδή από την 1η Απριλίου 2012 έως τις 31 Μαρτίου 2013.

(15)

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο αιτών δεν ήταν συνδεδεμένος με τους κινέζους εξαγωγείς ή παραγωγούς οι οποίοι
υπόκεινται στα μέτρα αντιντάμπινγκ.

(1) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1514 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2017, για την έναρξη επανεξέτασης του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1371/2013 του Συμβουλίου [για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον εκτελεστικό
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 791/2011 στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας, στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που αποστέλλονται από την Ινδία και την Ινδονησία, είτε
δηλώνονται ως καταγωγής Ινδίας και Ινδονησίας είτε όχι] προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής από τα μέτρα αυτά σε
έναν παραγωγό-εξαγωγέα από την Ινδία, κατάργησης του δασμού αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές από τον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα
και υπαγωγής των εισαγωγών από τον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα σε καταγραφή (ΕΕ L 226 της 1.9.2017, σ. 1).
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(16)

Επιπλέον, η έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο αιτών είναι πραγματικός παραγωγός του υπό επανεξέταση προϊόντος και δεν
μετέχει σε πρακτικές καταστρατήγησης. Ο αιτών είναι ολοκληρωμένος παραγωγός που αγοράζει εγχώρια παραγόμενες
σφαίρες (μπάλες) από γυαλί για την παραγωγή γυάλινων ινών και τις χρησιμοποιεί ως την πρώτη ύλη για την παραγωγή
υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας. Το τελικό προϊόν στη συνέχεια πωλήθηκε στην εγχώρια αγορά σε
σταθερή βάση. Πιο πρόσφατα, καθώς ο αιτών επιδιώκει να εξαγάγει τα εμπορεύματα του, πραγματοποιήθηκαν ορισμένες
εξαγωγικές συναλλαγές σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(17)

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο αιτών δεν αγόραζε το τελικό υπό εξέταση προϊόν από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας με
σκοπό τη μεταπώληση ή την αποστολή του στην Ένωση.

(18)

Ο αιτών ήταν επίσης σε θέση να προσκομίσει γραπτές αποδείξεις για συμβατικά δεσμευτικό χαρακτήρα που περιέχουν
την υποχρέωση να αποστέλλουν το υπό εξέταση προϊόν σε πελάτη στην Ένωση. Πραγματικές αποστολές δεν έχουν
ακόμη πραγματοποιηθεί, δεδομένου ότι έχει συμφωνηθεί από κοινού να αναμείνουν την έκβαση της παρούσας
διαδικασίας πριν από την αποστολή.

(19)

Τα ανωτέρω πορίσματα κοινοποιήθηκαν στον αιτούντα και στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης και τους δόθηκε η
ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις Ο αιτών υποστήριξε ότι συμφωνεί με τα πορίσματα της Επιτροπής.

(20)

Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής υπέβαλε σχόλια σχετικά με τις πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν, προβάλλοντας
αντιρρήσεις για την απαλλαγή. Ειδικότερα, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με τον
ολοκληρωμένο χαρακτήρα της παραγωγής της SPG, καθώς και σχετικά με το γεγονός ότι οι πρώτες ύλες δεν ήταν
κινεζικής καταγωγής. Επίσης, αμφισβήτησε ότι η SPG θα προσπαθούσε να παράγει η ίδια ίνες γυαλιού, καθώς αυτό θα
συνεπαγόταν μια παρωχημένη διαδικασία τήξης με απαγορευτικά υψηλό ενεργειακό κόστος. Κατήγγειλε δε ότι ο
δημόσιος φάκελος δεν του επέτρεψε να δώσει απαντήσεις στις ανησυχίες αυτές, ιδίως σε σχέση με παλαιότερα στοιχεία.

(21)

Η Επιτροπή προσέθεσε επεξηγηματικό σημείωμα στον δημόσιο φάκελο που επιβεβαιώνει ότι η προμήθεια νημάτων και
νημάτων με απανωτές στρώσεις (roving) από ίνες γυαλιού τύπου C από την Κίνα αντικαταστάθηκε από ίδια παραγωγή
της SPG ινών γυαλιού από σφαίρες από την Ινδία ήδη από το 2016, όταν αγοράστηκαν τα κατάλληλα μηχανήματα και,
με τον τρόπο αυτό, η SPG κατέστη ολοκληρωμένος παραγωγός του υπό εξέταση προϊόντος. Τα γεγονότα αυτά και η
συνακόλουθη αύξηση του ενεργειακού κόστους επιβεβαιώθηκαν κατά την επιτόπια επαλήθευση. Ωστόσο, τα
αποτελέσματα δεν επιτρέπουν να κριθεί η καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής. Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί του
ενωσιακού κλάδου παραγωγής απορρίφθηκαν.
δ) Συμπεράσματα

(22)

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις που περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 13 έως 18, η Επιτροπή κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 και το
άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού και θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των εταιρειών που
εξαιρούνται από τον δασμό αντιντάμπινγκ που επιβάλλεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1993.

(23)

Η απαλλαγή από τα επεκταθέντα μέτρα που χορηγήθηκε σε εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος που παράγεται από
τον αιτούντα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, εξακολουθεί να ισχύει, υπό τον όρο
ότι τα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά έχουν εξακριβωθεί τελικώς, δικαιολογούν την απαλλαγή. Εάν, με βάση νέα εκ
πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν διαφορετικές ενδείξεις, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει έρευνα για να
καθορίσει αν δικαιολογείται η ανάκληση της απαλλαγής.

(24)

Η απαλλαγή από τα επεκταθέντα μέτρα για τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος που παράγεται από τον αιτούντα
χορηγείται με βάση τα πορίσματα της παρούσας επανεξέτασης. Επομένως, η απαλλαγή αυτή χορηγείται αποκλειστικά για
τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος που αποστέλλονται από την Ινδία και παράγονται από την προαναφερόμενη
συγκεκριμένη νομική οντότητα. Εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος που παράγεται από οποιαδήποτε εταιρεία η οποία
δεν αναφέρεται ρητώς, με την επωνυμία της, στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2017/1993, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που συνδέονται με τις εταιρείες που αναφέρονται ρητά, δεν μπορούν
να επωφεληθούν από την εξαίρεση και θα πρέπει να υπόκεινται στον δασμό για όλες τις άλλες εταιρείες που επιβάλλεται
με τον εν λόγω κανονισμό.

(25)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1993 θα πρέπει να τροποποιηθεί για να συμπεριλάβει την εταιρεία SPG Glass
Fibre PVT. LTD στο άρθρο 1 παράγραφος 3.

(26)

Ο αιτών προκειμένου να τύχει της απαλλαγής, θα πρέπει να προσκομίζει στις τελωνειακές αρχές τιμολόγιο το οποίο να
τηρεί ορισμένες απαιτήσεις. Σημειώνεται ότι αυτή η ίδια απαίτηση εφαρμόζεται στην εταιρεία Montex Glass Fibre
Industries Pvt.Ltd και στην εταιρεία Pyrotek India Pvt. Ltd. Οι εν λόγω εταιρείες έχουν ήδη λάβει απαλλαγή από τα
ισχύοντα μέτρα. Δεδομένου ότι η προϋπόθεση αυτή δεν επαναλήφθηκε στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1993, η
παράλειψη αυτή διορθώνεται μέσω του παρόντος κανονισμού.
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5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΛΟΓΊΑΣ
(27)

Ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνος με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 15
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1993 τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 1 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.
Ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στις εισαγωγές καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, όπως
ορίζεται στην παράγραφο 2, επεκτείνεται στις εισαγωγές των ίδιων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που
αποστέλλονται από την Ινδία και την Ινδονησία, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ινδίας και Ινδονησίας είτε όχι (κωδικοί
TARIC 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 και 7019 59 00 15), με εξαίρεση εκείνα που παράγονται από
την εταιρεία Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (συμπληρωματικός κωδικός TARIC B942), την εταιρεία Pyrotek India
Pvt. Ltd (συμπληρωματικός κωδικός TARIC C051) και την εταιρεία SPG GLASS FIBRE PVT.LTD (συμπληρωματικός
κωδικός TARIC C205), στις εισαγωγές των ίδιων υφασμάτων ινών από γυαλί αντοιχτής βροχίδας που αποστέλλονται από τη
Μαλαισία, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Μαλαισίας είτε όχι (κωδικοί TARIC 7019 51 00 11 και 7019 59 00 11) και
στις εισαγωγές των ίδιων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που αποστέλλονται από την Ταϊβάν και την
Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ταϊβάν και Ταϊλάνδης είτε όχι (κωδικοί TARIC 7019 51 00 12,
7019 51 00 13, 7019 59 00 12 και 7019 59 00 13).
Η εφαρμογή της απαλλαγής που χορηγήθηκε στις εταιρείες Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd
και SPG Glass Fibre PVT.LTD εξαρτάται από την προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών έγκυρου εμπορικού
τιμολογίου το οποίο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. Εάν δεν
προσκομιστεί τιμολόγιο αυτού του είδους, εφαρμόζεται ο δασμός αντιντάμπινγκ που επιβάλλεται από την παράγραφο 1.»
2) Το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού παρεμβάλλεται ως παράρτημα II.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2018.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Στο έγκυρο εμπορικό τιμολόγιο που αναφέρεται στο άρθρο 1 πρέπει να περιλαμβάνεται δήλωση υπογεγραμμένη από υπάλληλο
της οντότητας που εξέδωσε το εμπορικό τιμολόγιο, με την ακόλουθη μορφή στην οποία αναγράφονται τα εξής:
1. Το ονοματεπώνυμο και τα καθήκοντα του υπαλλήλου της οντότητας που εξέδωσε το εμπορικό τιμολόγιο.
2. Η ακόλουθη δήλωση:
“Ο υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι ο (όγκος) του (οικείου προϊόντος) που πωλήθηκε για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο
οποίος καλύπτεται από το παρόν τιμολόγιο, παρήχθη από την (επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας) (συμπληρωματικός
κωδικός TARIC) στ … (χώρα). Δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο είναι πλήρη και ακριβή”·
3. Ημερομηνία και υπογραφή.»

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 70
-1ΚΟΙΝ.
ΠΡΑΞΗ

ΔΙΓΟ ΔΜΠ/ΣΟ

ΚΩΓΙΚΟ .Ο.

ΥΩΡΑ
ΚΑΣ/ΓΗ

1
Γέζκεο
ηεκαρηζκέλεο
παινλεκάησλ
(chopped glass
fibre strands) ,
κήθνπο όρη κεγαιύηεξνπ ησλ 50 ρηιηνζηώλ, rovings
παινλεκάησλ
(glass fibre
rovings),
εμαηξνπκέλσλ ησλ
rovings παινλεκάησλ πνπ
πθίζηαληαη εηδηθή
επεμεξγαζία
εκπνηηζκνύ θαη
επηθάιπςεο θαη
παξνπζηάδνπλ
απώιεηα ζηε
δηαπύξσζε
κεγαιύηεξε ηνπ
3% (όπσο θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ
πξνηύπνπ ISO
1887) θαη ζηα
πθάζκαηα από κε
ηλώδε παινλήκαηα
(mats made of
glass fibre
filaments)
εμαηξνπκέλσλ
απηώλ από
παινβάκβαθα

2

3

4

7019 11 00
ex 7019 12 00

Λ.Γ.Κ.

Καλ. (ΔΔ)

(θσδηθνί Taric
7019 12 00 21
7019 12 00 22
7019 12 00 23
7019 12 00 25
7019 12 00 39

αξηζ.812/2010
248/2011
1379/2014

ΓΑΜΟ ΑΝΣΙΝΣΑΜΠΙΝΓΚ
5
ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΑΠΟ 17.09.2010 θαη ΟΡΙΣΙΚΟ ΑΠΟ 16.03.2011,
ΣΡΟΠ. 24.12.2014, ΔΚ ΝΔΟΤ ΟΡΙΣΙΚΟ 26.4.2017

1. Ο ζπληειεζηήο ηνπ νξηζηηθνύ δαζκνύ αληηληάκπηλγθ πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ
θαζαξή ηηκή «ειεύζεξν ζηα ζύλνξα ηεο Έλωζεο», πξηλ από ηελ επηβνιή
δαζκνύ, γηα ηα πξνϊόληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζηήιε 1 θαη παξάγνληαη από
ηηο εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη θαηωηέξω, θαζνξίδεηαη ωο εμήο :

2017/724

7019 31 00)

Σξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 2017/724 ηεο Δπηηξνπήο

Xώξα
Λ.Γ.Κ.

Δηαηξεία

Γαζκόο
%
14,5

Πξόζζ.Κσδ.
Taric

Jushi Group Co., Ltd Jushi Group
Β990
Chengdu Co., Ltd Jushi Group
Jiujiang Co., Ltd
Changzhou
New
Changhai
0
Α983
Fiberglass Co., Ltd. θαη Jiangsu
Changhai Composite Materials
Holding Co., Ltd., Tangqiao,
Yaoguan Town, Changzhou City,
Jiangsu
Chongqing
Polycomp
19,9
Β991
International Corporation
Άιιεο ζπλεξγαδόκελεο εηαηξείεο
15,9
πνπ
απαξηζκνύληαη
ζην
παξάξηεκα I
Όιεο νη άιιεο επηρεηξήζεηο
13,8
Α999
2. Η εθαξκνγή ηωλ αηνκηθώλ δαζκνινγηθώλ ζπληειεζηώλ αληηληάκπηλγθ πνπ
νξίδεηαη γηα ηηο εηαηξείεο πνπ παξαηίζεληαη αλωηέξω εμαξηάηαη από ηελ
πξνζθόκηζε ζηηο ηειωλεηαθέο αξρέο ηωλ θξαηώλ κειώλ έγθπξνπ εκπνξηθνύ
ηηκνινγίνπ πνπ πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο II. Δάλ
δελ πξνζθνκηζηεί ηέηνην ηηκνιόγην, εθαξκόδεηαη ν δαζκόο πνπ ηζρύεη γηα
«όιεο ηηο άιιεο εηαηξείεο».
3. Δθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα
ηνπο ηειωλεηαθνύο δαζκνύο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 70
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I

ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 2017/724 ηεο Δπηηξνπήο
Σπλεξγαδόκελνη παξαγωγνί-εμαγωγείο πνπ δελ πεξηιήθζεθαλ ζην δείγκα:
Όλνκα
Taishan Fiberglass Inc.·
PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd
Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd
Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd
Glasstex Fiberglass Materials Corp.

Πξόζζεηνο θσδηθόο TARIC
Β992
B993
B994
B995
B996

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II

ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 2017/724 ηεο Δπηηξνπήο
Τν έγθπξν εκπνξηθό ηηκνιόγην πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 3 πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δήιωζε ππνγεγξακκέλε από ππάιιειν ηεο
εηαηξείαο πνπ εμέδωζε ην εκπνξηθό ηηκνιόγην, ε νπνία πεξηέρεη ηα αθόινπζα:
1. ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ ππαιιήινπ ηεο εηαηξείαο πνπ εμέδωζε ην εκπνξηθό ηηκνιόγην.
2. Τελ αθόινπζε δήιωζε:
«Ο ππνγεγξακκέλνο πηζηνπνηώ όηη (ν όγθνο) πξνϊόληωλ λήκαηνο από ίλεο γπαιηνύ πνπ πωιήζεθαλ
πξνο εμαγωγή ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη θαιύπηνληαη από ην παξόλ ηηκνιόγην, παξάρζεθαλ από (επωλπκία θαη δηεύζπλζε
ηεο εηαηξείαο) (πξόζζεηνο θωδηθόο Taric) ζηε ΛΓΚ. Γειώλω όηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ ηηκνιόγην είλαη
πιήξε θαη αθξηβή».
3. Ηκεξνκελία θαη ππνγξαθή
Σξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 2017/724 ηεο Δπηηξνπήο

ΔΙΓΟ ΔΜΠ/ΣΟ
1
Γέζκεο
ηεκαρηζκέλεο
παινλεκάησλ
(chopped glass
fibre strands) ,
κήθνπο όρη κεγαιύηεξνπ ησλ 50 ρηιηνζηώλ, rovings
παινλεκάησλ
(glass fibre
rovings),
εμαηξνπκέλσλ ησλ
rovings παινλεκάησλ πνπ
πθίζηαληαη εηδηθή
επεμεξγαζία
εκπνηηζκνύ θαη
επηθάιπςεο θαη
παξνπζηάδνπλ
απώιεηα ζηε
δηαπύξσζε
κεγαιύηεξε ηνπ
3% (όπσο θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ
πξνηύπνπ ISO
1887) θαη ζηα
πθάζκαηα από κε
ηλώδε παινλήκαηα
(mats made of
glass fibre
filaments)
εμαηξνπκέλσλ
απηώλ από
παινβάκβαθα

ΚΩΓΙΚΟ .Ο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 70
- 2 ΥΩΡΑ
ΚΟΙΝ.
ΚΑΣ/ΓΗ
ΠΡΑΞΗ

2

3

4

7019 11 00
ex 7019 12 00

Λ.Γ.Κ.

Καλ. (ΔΔ)

(θσδηθνί Taric
7019 12 00 21
7019 12 00 22
7019 12 00 23
7019 12 00 25
7019 12 00 39
7019 31 00

αξ. 1379/2014

ΓΑΜΟ ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΣΙΚΟ
5
ΟΡΙΣΙΚΟ ΑΠΟ 24.12.2014
1. Ο ζπληειεζηήο ηνπ νξηζηηθνύ αληηζηαζκηζηηθνύ δαζκνύ πνπ
εθαξκόδεηαη ζηελ θαζαξή ηηκή «ειεύζεξν ζηα ζύλνξα ηεο Έλωζεο», πξηλ
από ηελ επηβνιή δαζκνύ, γηα ηα πξνϊόληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζηήιε
1 θαη παξάγνληαη από ηηο εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη θαηωηέξω,
θαζνξίδεηαη ωο εμήο :

Xώξα
Λ.Γ.Κ.

Δηαηξεία

Γαζκόο
%
10,3

Πξόζζ.Κσδ.
Taric

Jushi Group Co., Ltd Jushi Group
B990
Chengdu Co., Ltd Jushi Group
Jiujiang Co., Ltd
Changzhou
New
Changhai
Fiberglass Co., Ltd· Jiangsu
4,9
A983
Changhai Composite Materials
Holding Co., Ltd· Changzhou
Tianma Group Co., Ltd·
Chongqing
Polycomp
9,7
B991
International Corporation
Άιιεο ζπλεξγαζζείζεο εηαηξείεο
10,2
πνπ
απαξηζκνύληαη
ζην
παξάξηεκα I
Όιεο νη άιιεο επηρεηξήζεηο
10,2
Α999
4. Η εθαξκνγή ηωλ αηνκηθώλ αληηζηαζκηζηηθώλ δαζκνινγηθώλ
ζπληειεζηώλ πνπ νξίδεηαη γηα ηηο εηαηξείεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 εμαξηάηαη από ηελ πξνζθόκηζε ζηηο ηειωλεηαθέο αξρέο
ηωλ θξαηώλ κειώλ έγθπξνπ εκπνξηθνύ ηηκνινγίνπ πνπ πξέπεη λα
πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο II. Δάλ δελ πξνζθνκηζηεί
ηέηνην ηηκνιόγην, εθαξκόδεηαη ν δαζκόο πνπ ηζρύεη γηα «όιεο ηηο άιιεο
εηαηξείεο».
5. Δθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ
ηζρύνπλ γηα ηνπο ηειωλεηαθνύο δαζκνύο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 70
- 2α -

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I

ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1379/2014 ηεο Δπηηξνπήο
Σπλεξγαδόκελνη παξαγωγνί-εμαγωγείο πνπ δελ πεξηιήθζεθαλ ζην δείγκα:
Όλνκα
Taishan Fiberglass Inc.·
PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd
Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd
Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd
Glasstex Fiberglass Materials Corp.

Πξόζζεηνο θσδηθόο TARIC
Β992
B993
B994
B995
B996

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II

ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1379/2014 ηεο Δπηηξνπήο
Τν έγθπξν εκπνξηθό ηηκνιόγην πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 3 θαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 3 πξέπεη λα πεξηιακ
βάλεη δήιωζε ππνγεγξακκέλε από ππάιιειν ηεο εηαηξείαο πνπ εμέδωζε ην εκπνξηθό ηηκνιόγην, ε νπνία πεξηέρεη ηα αθόινπζα:
1. ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ ππαιιήινπ ηεο εηαηξείαο πνπ εμέδωζε ην εκπνξηθό ηηκνιόγην.
2. Τελ αθόινπζε δήιωζε:
«Ο ππνγεγξακκέλνο πηζηνπνηώ όηη (ν όγθνο) πξνϊόληωλ λήκαηνο από ίλεο γπαιηνύ πνπ πωιήζεθαλ
πξνο εμαγωγή ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη θαιύπηνληαη από ην παξόλ ηηκνιόγην, παξάρζεθαλ από (επωλπκία θαη δηεύζπλζε
ηεο εηαηξείαο) (πξόζζεηνο θωδηθόο Taric) ζηε ΛΓΚ. Γειώλω όηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ ηηκνιόγην είλαη
πιήξε θαη αθξηβή».
3. Ηκεξνκελία θαη ππνγξαθή

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 70
-3ΚΟΙΝ.
ΠΡΑΞΗ

ΔΙΓΟ ΔΜΠ/ΣΟ

ΚΩΓΙΚΟ .Ο.

ΥΩΡΑ
ΚΑΣ/ΓΗ

1

2

3

4

Τθάζκαηα ηλώλ
από γπαιί αλνηρηήο βξνρίδαο, κε
κέγεζνο
θπςειίδαο κεγαιύηεξν από 1,8 mm,
ηόζν ζε κήθνο
όζν θαη ζε πιάηνο, θαη βάξνο
κεγαιύηεξν από
35g/m2,
εμαηξνπκέλσλ
ησλ
δίζθσλ από γπάιηλεο ίλεο.

ex 7019 51 00
ex 7019 59 00
ex 7019 40 00
(θσδηθνί TARIC
7019 51 00 11
7019 51 00 12
7019 51 00 13
7019 51 00 14
7019 51 00 15
7019 51 00 19
7019 59 00 11
7019 59 00 12
7019 59 00 13
7019 59 00 14
7019 59 00 15
7019 59 00 19
7019 40 00 11
7019 40 00 21
70 19 40 00 50)

Λ.Γ.Κ.

Καλ. (ΔΔ)
αξηζ.
138/2011
θαη
791/2011
θαη
672/2012
θαη
21/2013
θαη
1371/2013
976/2014
2015/1507
2017/1993
Καη
2018/788

Μαιαηζία
είηε δειώλνληαη
σο θαηαγσγήο
Μαιαηζίαο είηε
όρη
Σατβάλ θαη
Σατιάλδε
είηε δειώλνληαη
σο θαηαγσγήο
Σατβάλ θαη
Σατιάλδεο
είηε όρη
Ιλδία θαη
Ιλδνλεζία
είηε δειώλνληαη
σο θαηαγσγήο
Ιλδίαο θαη
Ιλδνλεζίαο
είηε όρη

ΓΑΜΟ ΑΝΣΙΝΣΑΜΠΙΝΓΚ
5

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΑΠΟ 18.02.2011 ΚΑΙ ΟΡΙΣΙΚΟ ΑΠΟ 10.08.2011 ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΗ
ΟΡΙΣΙΚΟΤ ΑΠΟ 25.07.2012 ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΗ ΟΡΙΣΙΚΟΤ ΑΠΟ 17.01.2013 ΚΑΙ
ΔΠΔΚΣΑΗ ΟΡΙΣΙΚΟΤ ΑΠΟ 21.12.2013 ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΗ ΑΠΟ 17/09/2014,
ΣΡΟΠ/Η ΑΠΟ 11.9.2015, ΚΑΣΑΓΡ.ΔΙΑΓ. 2.9.17,ΟΡΙΣΙΚΟ 8.11.17
1.Ο ζπληειεζηήο ηνπ νξηζηηθνύ δαζκνύ αληηληάκπηλγθ πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ θαζαξή ηηκή
«ειεύζεξν ζηα ζύλνξα ηεο Έλωζεο», πξηλ από ηελ επηβνιή δαζκνύ, ηωλ πξνϊόληωλ πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ ζηήιε 1 θαη παξάγνληαη από ηηο εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη θαηωηέξω,
θαζνξίδεηαη ωο εμήο :

Λ. Γ. Κ.

Δηαηξεία

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd
Grand Composite Co., Ltd θαη ε
ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ηεο Ningbo Grand
Fiberglass Co., Ltd
Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd
Δηαηξείεο πνπ παξαηίζεληαη ζην
παξάξηεκα Ι
Οιεο νη άιιεο εηαηξείεο
ΜΑΛΑΙΙΑ
Οιεο νη εηαηξείεο
ΣΑΪΒΑΝ
Οιεο νη εηαηξείεο
ΣΑΪΛΑΝΓΗ

Γαζκόο
%
62,9
48,4

Πξόζζ.Κσδ.
Taric
B006
B007

60,7
57,7

B122
B008

62,9
62,9
62,9

B999

62,9
62,9

ΙΝΓΟΝΗΙΑ
ΙΝΓΙΑ

Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd
Pyrotek India Pvt.Ltd
SPG GLASS FIBRE PVT. LTD

B942
C051
C205

2.Η επηβνιή δαζκνύ γηα ηηο αλωηέξω εηαηξείεο εμαξηάηαη από ηελ πξνζθόκηζε ζηηο
Τειωλεηαθέο Αξρέο ηωλ θ-κ έγθπξνπ εκπνξηθνύ ηηκνινγίνπ πνπ πξέπεη λα πιεξνί ηηο
απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ θαη Παξαξηήκαηνο. Σε αληίζεηε πεξίπηωζε, επηβάιιεηαη ν
δαζκόο πνπ ηζρύεη ζε όιεο ηηο άιιεο εηαηξείεο.
3. Δθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο
ηειωλεηαθνύο δαζκνύο.

Σξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 2018/788 ηεο Δπηηξνπήο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 70
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Κηλέδνη ζπλεξγαδόκελνη παξαγσγνί-εμαγσγείο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην δείγκα ( πξόζζεηνο θσδηθόο TARIC B008 )



Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd



Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd



Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd



Jiangsu Tianyu Fibre Co Ltd



Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd



Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd



Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd.



Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd



Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd



Ningbo Kingsun Imp & Exp Co., Ltd



Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd



Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd



Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd

Σξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 791/2011 ηνπ πκβνπιίνπ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 70
- 3β -

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ

Σην έγθπξν εκπνξηθό ηηκνιόγην πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 πξέπεη λα πεξη ιακβάλεηαη δήιωζε ππνγεγξακκέλε από ππάιιειν
ηεο νληόηεηαο πνπ εμέδωζε ην εκπνξηθό ηηκνιόγην, κε ηελ αθόινπζε κνξθή ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα εμήο:
1. Τν νλνκαηεπώλπκν θαη ηα θαζήθνληα ηνπ ππαιιήινπ ηεο νληόηεηαο πνπ εμέδωζε ην εκπνξηθό ηηκνιόγην.
2. Η αθόινπζε δήιωζε:
«Ο ππνγεγξακκέλνο πηζηνπνηώ όηη ν (όγθνο) ηνπ (νηθείνπ πξνϊόληνο) πνπ πωιήζεθε γηα εμαγωγή ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε, ν
νπνίνο θαιύπηεηαη από ην παξόλ ηηκνιόγην, παξήρζε από ηελ (επωλπκία θαη δηεύζπλζε εηαηξείαο) (ζπκπιεξωκαηηθόο
θωδηθόο TARIC) ζη … (ρώξα). Γειώλω όηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ ηηκνιόγην είλαη πιήξε θαη αθξηβή»·
3. Ηκεξνκελία θαη ππνγξαθή.

Σξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 2018/788 ηεο Δπηηξνπήο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 70
- 3γ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 1371/2013
[ Τπνρξεσηηθό γηα ηελ εηαηξεία Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. (πξόζζεηνο θσδηθόο TARIC B942) ].
Τν έγθπξν εκπνξηθό ηηκνιόγην πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δήιωζε ππνγεγξακκέλε από ππάιιειν ηεο
εηαηξείαο πνπ εμέδωζε ην εκπνξηθό ηηκνιόγην, ε νπνία πεξηέρεη ηα αθόινπζα:
1. Τν νλνκαηεπώλπκν θαη ηα θαζήθνληα ηνπ ππαιιήινπ ηεο εηαηξείαο πνπ εμέδωζε ην εκπνξηθό ηηκνιόγην.
2. Τελ αθόινπζε δήιωζε:
«Ο ππνγεγξακκέλνο πηζηνπνηώ όηη ν (όγθνο) ηνπ (ππό εμέηαζε πξνϊόληνο) πνπ πωιήζεθε γηα εμαγωγή ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε, ην νπνίν θαιύπηεηαη
από ην παξόλ ηηκνιόγην, παξήρζε από ηελ (επωλπκία θαη δηεύζπλζε εηαηξείαο) (πξόζζεηνο θωδηθόο TARIC) ζη… (ρώξα). Γειώλω όηη ηα ζηνηρεία
πνπ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ ηηκνιόγην είλαη πιήξε θαη αθξηβή»·
3. Ηκεξνκελία θαη ππνγξαθή

ΔΙΓΟ
ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ
(1)
Hιηαθνί παινπίλαθεο πνπ
απνηεινύληαη από ζεξκηθά επηβειηησκέλν θνηλό
επίπεδν γπαιί, κε πεξηεθηηθόηεηα ζε ζίδεξν ιηγόηεξν από 300 ppm, ειηαθήο δηαπεξαηόηεηαο άλσ
ηνπ 88% (κεηξνύκελν
ζύκθσλα κε ην ΑΜ1,5
300-2 500 nm), κε αληνρή ζηε ζεξκόηεηα έσο
250 °C (κεηξνύκελν ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN
12150), αληνρή ζην ζεξκηθό ζνθ Γ 150Κ (κεηξνύκελε ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN 12150) θαη κε
κεραληθή
αληνρή
90
N/mm2 ή αλώηεξε (κεηξνύκελε ζύκθσλα κε ην
πξόηππν EN 1288-3).
Οη επηζηξσκέλνη ειηαθνί
παινπίλαθεο (κε επίζηξσζε κνλήο ή δηπιήο όςεο)
ππάγνληαη ζην θσδηθό
TARIC 7007 19 80 19 θαη
νη κε επηζηξσκέλνη ειηαθνί παινπίλαθεο ππάγνληαη ζηνλ θσδηθό TARIC
7007 19 80 11.

ΚΩΓΙΚΟ .Ο.
(2)

K E Φ Α Λ Α Ι Ο 70
-4ΥΩΡΑ
ΚΑΣΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ
ΠΡΑΞΗ
(3)
(4)

ex 7007 19 80
Λ.Γ.Κ.
Δπηζηξσκέλνη
TARIC 7007 19 80 19
Με Δπηζηξσκέλνη
TARIC 7007 19 80 11

Καλ (ΔE)
αξηζ.
1205/2013
470/2014
2015/588
&
2015/1394

Σξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 2015/1394 ηεο Δπηηξνπήο.

ΓΑΜΟ ΑΝΣΙΝΣΑΜΠΙΝΓΚ
(5)
ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΓΑΜΟ ΑΝΣΙΝΣΑΜΠΙΝΓΚ ΑΠΟ 28.11.2013 ΚΑΙ
ΟΡΙΣΙΚΟ ΑΠΟ 15.05.2014, ΔΚ ΝΔΟΤ ΑΠΟ 16.4.2015, ΑΠΟ
15.8.2015
1. Οη ζπληειεζηέο ηνπ νξηζηηθνύ δαζκνύ αληηληάκπηλγθ πνπ εθαξκόδνληαη επί
ηεο θαζαξήο ηηκήο «ειεύζεξν ζηα ζύλνξα» ηεο Έλωζεο, πξηλ από ηελ
θαηαβνιή ηνπ δαζκνύ, ηνπ πξνϊόληνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ζηήιε 1 θαη
παξάγεηαη από ηηο εηαηξείεο πνπ απαξηζκνύληαη θαηωηέξω, είλαη νη αθόινπζνη:
Δηαηξεία
Γαζκόο
Πξόζζ. Κσδ.
(%)
TARIC
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd
Zhejiang
Hehe
Photovoltaic
Glass
Technology Co., Ltd
Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai
Flat Glass Co., Ltd ; Henan Yuhua New
Material Co., Ltd
Henan Yuhua New Material Co., Ltd
Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd
Henan Succeed Photovoltaic Materials
Corporation

75,4%
35,3%

Β943
Β944

71,4%

Β945

17,5%
55,9%
55,9%

Β946
Β947
Β948

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd· θαη Avic
(Hainan) Special Glass Material Co., Ltd
Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

60,6%

Β949

60,6%

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

60,6%

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

60,6%

B952

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

55,9%

B953

Novatech Glass Co., Ltd

60,6%

B954

Όιεο νη άιιεο εηαηξείεο

67,1%

Β999
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II
Τν έγθπξν εκπνξηθό ηηκνιόγην πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 3 πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο :
1. Τν νλνκαηεπώλπκν θαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ ππαιιήινπ ηεο εηαηξείαο πνπ εμέδωζε ην εκπνξηθό ηηκνιόγην.
2. Τελ αθόινπζε δήιωζε:
«Ο ππνγξάθωλ πηζηνπνηώ όηη (έθηαζε ζε m 2 ) ειηαθώλ παινπηλάθωλ πνπ πωιήζεθαλ γηα εμαγωγή ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη θαιύπηνληαη από ην
παξόλ ηηκνιόγην παξήρζεζαλ από (επωλπκία θαη θαηαζηαηηθή έδξα ηεο εηαηξείαο) (πξόζζεηνο θωδηθόο TARIC) ζηε Λαϊθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο.
Γειώλω όηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ ηηκνιόγην είλαη πιήξε θαη αθξηβή.»
3. Ηκεξνκελία θαη ππνγξαθή ηνπ ππαιιήινπ ηεο εηαηξείαο πνπ εμέδωζε ην εκπνξηθό ηηκνιόγην.

Σξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 470/2014 ηεο Δπηηξνπήο.

ΔΙΓΟ
ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ
(1)

ΚΩΓΙΚΟ .Ο.

Hιηαθνί παινπίλαθεο πνπ
απνηεινύληαη από ζεξκηθά επηβειηησκέλν θνηλό
επίπεδν γπαιί, κε πεξηεθηηθόηεηα ζε ζίδεξν ιηγόηεξν από 300 ppm, ειηαθήο δηαπεξαηόηεηαο άλσ
ηνπ 88% (κεηξνύκελν
ζύκθσλα κε ην ΑΜ1,5
300-2 500 nm), κε αληνρή ζηε ζεξκόηεηα έσο
250 °C (κεηξνύκελν ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN
12150), αληνρή ζην ζεξκηθό ζνθ Γ 150Κ (κεηξνύκελε ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN 12150) θαη κε
κεραληθή
αληνρή
90
N/mm2 ή αλώηεξε (κεηξνύκελε ζύκθσλα κε ην
πξόηππν EN 1288-3).
Οη επηζηξσκέλνη ειηαθνί
παινπίλαθεο (κε επίζηξσζε κνλήο ή δηπιήο όςεο)
ππάγνληαη ζην θσδηθό
TARIC 7007 19 80 19 θαη
νη κε επηζηξσκέλνη ειηαθνί παινπίλαθεο ππάγνληαη ζηνλ θσδηθό TARIC
7007 19 80 11.

ex 7007 19 80

(2)
Δπηζηξσκέλνη
TARIC 7007 19 80 19
Με Δπηζηξσκέλνη
TARIC 7007 19 80 11

K E Φ Α Λ Α Ι Ο 70
-5ΥΩΡΑ
ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ
ΚΑΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΑΞΗ
(3)
(4)
Λ.Γ.Κ.

Καλ (ΔE) αξηζ.
471/2014

ΓΑΜΟ ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΣΙΚΟ
(5)
ΟΡΙΣΙΚΟ ΑΠΟ 15.05.2014
1. Οη ζπληειεζηέο ηνπ νξηζηηθνύ αληηζηαζκηζηηθνύ δαζκνύ πνπ
εθαξκόδνληαη επί ηεο θαζαξήο ηηκήο «ειεύζεξν ζηα ζύλνξα» ηεο Έλωζεο,
πξηλ από ηελ θαηαβνιή ηνπ δαζκνύ, ηνπ πξνϊόληνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ
ζηήιε 1 θαη παξάγεηαη από ηηο εηαηξείεο πνπ απαξηζκνύληαη θαηωηέξω, είλαη
νη αθόινπζνη:
Δηαηξεία
Γαζκόο
Πξόζζ. Κσδ.
(%)
TARIC
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd
3,2 %
Β943
Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass
17,1 %
Β944
Technology Co., Ltd
Flat Solar Glass Group Co., Ltd;
12,8 %
Β945
Shanghai Flat Glass Co., Ltd
Henan Yuhua New Material Co., Ltd
16,7 %
Β946
Άιιεο ζπλεξγαζζείζεο εηαηξείεο πνπ
12,4 %
απαξηζκνύληαη ζην παξάξηεκα I
Όιεο νη άιιεο εηαηξείεο
17,1%
Β999
2. Η εθαξκνγή ηωλ αηνκηθώλ αληηζηαζκηζηηθώλ δαζκνινγηθώλ ζπληειεζηώλ
πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηηο αλαθεξόκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 εηαηξείεο
εμαξηάηαη από ηελ πξνζθόκηζε ζηηο ηειωλεηαθέο αξρέο ηωλ θξαηώλ κειώλ
έγθπξνπ εκπνξηθνύ ηηκνινγίνπ, ην νπνίν πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο
πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα ΙΙ. Δάλ δελ πξνζθνκηζηεί ην ελ ιόγω
ηηκνιόγην, εθαξκόδεηαη ν δαζκόο πνπ ηζρύεη γηα όιεο ηηο άιιεο εηαηξείεο.
4. Δθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ηειωλεηαθνύο δαζκνύο,
εθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ηνπ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 471/2014
πλεξγαζζέληεο παξαγσγνί-εμαγσγείο

Δπσλπκία
Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd·

Πξόζζεηνο θσδηθόο TARIC
Β949

Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd
Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

Β950

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

Β951

Pilkington Solar Taicang, Limited

Β952

Novatech Glass Co., Ltd

Β954
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II
Τν έγθπξν εκπνξηθό ηηκνιόγην πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 3 πξέπεη λα εθδίδεηαη κε ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:
1. ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ ππαιιήινπ ηεο εηαηξείαο πνπ εμέδωζε ην εκπνξηθό ηηκνιόγην·
2. ηελ αθόινπζε δήιωζε:
«Ο ππνγξάθωλ πηζηνπνηώ όηη ν ειηαθόο παινπίλαθαο κε επηθάλεηα (εκβαδόλ ζε m 2 ) πνπ πωιείηαη γηα εμαγωγή ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη ηνλ
νπνίν θαιύπηεη ην παξόλ ηηκνιόγην θαηαζθεπάζηεθε από (επωλπκία θαη δηεύζπλζε ηεο εηαηξείαο) (πξόζζεηνο θωδηθόο TARIC) ζηε Λαϊθή Γεκνθξαηία
ηεο Κίλαο. Γειώλω όηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην παξόλ ηηκνιόγην είλαη πιήξε θαη αθξηβή»·
3. εκεξνκελία θαη ππνγξαθή ηνπ ππαιιήινπ ηεο εηαηξείαο πνπ εμέδωζε ην εκπνξηθό ηηκνιόγην.

