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RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 444/2011
af 5. maj 2011
om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 599/2009 på
importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, til importen af biodiesel afsendt
fra Canada, uanset om den er angivet med oprindelse i Canada, om udvidelse af den endelige
antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 599/2009, til importen af biodiesel i
blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel med oprindelse i Amerikas
Forenede Stater og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra Singapore
den pågældende vare. Anmodningen blev indgivet af
European Diesel Board (»EBB«) på vegne af EU-producen
terne af biodiesel.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

(5)

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af
30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra
lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1)
(»grundforordningen«), særlig artikel 13, stk. 3,

Det hævdedes i anmodningen, at antidumpingforanstalt
ningerne over for importen af den pågældende vare blev
omgået ved omladning via Canada og Singapore og
gennem eksporten af biodiesel i blandinger indeholdende
20 vægtprocent eller mindre biodiesel.

(6)

Det hævdedes i anmodningen, at der er sket en betydelig
ændring i handelsmønstret med hensyn til eksporten fra
USA, Canada og Singapore efter indførelsen af foranstalt
ninger over for den pågældende vare, og at der ikke
foreligger nogen tilstrækkelig gyldig grund eller begrun
delse for denne ændring ud over indførelsen af tolden.
Ændringen i handelsmønstret skyldtes angiveligt omlad
ning af den pågældende vare via Canada og Singapore.

(7)

Det hævdedes yderligere, at eksporten af biodiesel i blan
dinger indeholdende 20 vægtprocent eller mindre
biodiesel fra USA til Unionen var begyndt efter indfø
relsen af foranstaltningerne, og at der angiveligt blev
draget fordel af grænseværdien for indholdet af biodiesel,
der er fastsat i beskrivelsen af den pågældende vare.

(8)

Endvidere hævdedes det, at de afhjælpende virkninger af
de nuværende antidumpingforanstaltninger over for den
pågældende vare undergravedes i henseende til både
mængder og pris. Det hævdedes, at betydelige import
mængder dels af biodiesel i ren form eller i blandinger
indeholdende mere end 20 vægtprocent biodiesel fra
Canada og Singapore, dels af biodiesel i blandinger inde
holdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel syntes at
have erstattet importen af den pågældende vare. Der var
desuden tilstrækkelige beviser for, at denne stigning i
importen fandt sted til priser, der ligger betydeligt
under den ikke-skadevoldende pris, der blev fastsat ved
den undersøgelse, som førte til de gældende foranstalt
ninger.

(9)

Endelig hævdedes det i anmodningen, at priserne på den
pågældende vare stadig bliver subsidieret som tidligere
fastslået.

under henvisning til forslag forelagt af Europa-Kommissionen
efter høring af det rådgivende udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:
1. PROCEDURE
1.1. Gældende foranstaltninger
(1)

Kommissionen indførte ved forordning (EF) nr.
193/2009 (2) en midlertidig antidumpingtold på
importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas
Forenede Stater (»USA«).

(2)

Ved forordning (EF) nr. 599/2009 (3) (»forordningen om
endelig antidumpingtold«) indførte Rådet en endelig anti
dumpingtold på mellem 0 EUR og 198 EUR pr. ton på
importen af biodiesel, jf. artikel 1, stk. 1, i nævnte forord
ning (»den pågældende vare«) med oprindelse i USA (»de
gældende foranstaltninger«). Den undersøgelse, der førte
til vedtagelsen af den endelige forordning, er i det
følgende benævnt »den oprindelige undersøgelse«.

(3)

Det bør også bemærkes, at Rådet ved forordning (EF) nr.
598/2009 (4) indførte en endelig udligningstold på
mellem 211,2 EUR og 237 EUR pr. ton på importen af
den pågældende vare.
1.2. Anmodning

(4)

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

Den 30. juni 2010 modtog Kommissionen en anmod
ning i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3,
om en undersøgelse af den mulige omgåelse af de anti
dumpingforanstaltninger, der er indført for importen af
EUT
EUT
EUT
EUT

L
L
L
L

343 af 22.12.2009, s. 51.
67 af 12.3.2009, s. 22.
179 af 10.7.2009, s. 26.
179 af 10.7.2009, s. 1.

1.3. Indledning
(10)

Kommissionen fastslog efter høring af det rådgivende
udvalg, at der forelå tilstrækkelige umiddelbare beviser
til at indlede en undersøgelse i henhold til grundforord
ningens artikel 13, og den indledte en undersøgelse ved
forordning (EU) nr. 720/2010 (5) (»indledningsforord
ningen«). I henhold til grundforordningens artikel 14,

(5) EUT L 211 af 12.8.2010, s. 1.
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stk. 5, pålagde Kommissionen ved indledningsforord
ningen desuden toldmyndighederne at registrere
importen afsendt fra Canada og Singapore samt importen
af biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent
eller mindre fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske
gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, med oprindelse i USA.
(11)

(14)

(12)

Kommissionen underrettede officielt myndighederne i
USA, Canada og Singapore. Der blev sendt spørgeske
maer til kendte eksportører og producenter i USA,
Canada og Singapore. De berørte parter fik mulighed
for at give deres mening til kende skriftligt og anmode
om at blive hørt mundtligt inden for den frist, der var
fastsat i indledningsforordningen.

(13)

Følgende virksomheder besvarede spørgeskemaet, og der
blev efterfølgende aflagt kontrolbesøg hos dem:

Derudover blev der aflagt besøg hos de pågældende
kompetente myndigheder i Canada og Singapore.
1.5. Undersøgelsesperiode

(15)

Kommissionen indledte desuden en sideløbende undersø
gelse ved forordning (EU) nr. 721/2010 (1) vedrørende
den mulige omgåelse af udligningsforanstaltningerne
over for importen af biodiesel med oprindelse i USA
gennem import af biodiesel afsendt fra Canada og Singa
pore og gennem import af biodiesel i blandinger inde
holdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel med
oprindelse i USA.
1.4. Undersøgelse
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Undersøgelsesperioden omfattede tidsrummet fra 1. april
2009 til 30. juni 2010 (i det følgende benævnt »UP« eller
»undersøgelsesperioden«). Der blev indsamlet oplysninger
for perioden fra 2008 til udgangen af UP med henblik på
at undersøge den påståede ændring i handelsmønstret.
2. VARE, DER ER GENSTAND FOR OMGÅELSESUNDER
SØGELSEN

(16)

Den vare, der muligvis er genstand for omgåelse, dvs. den
vare, der er genstand for den oprindelige undersøgelse, er
fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier
fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil
oprindelse, almindeligt kendt som »biodiesel«, både i
ren form og i blandinger indeholdende mere end 20
vægtprocent fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske
gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, i øjeblikket henhørende under KN-kode
ex 1516 20 98,
ex 1518 00 91,
ex 1518 00 99,
ex 2710 19 41, 3824 90 91 og ex 3824 90 97 og med
oprindelse i USA.

(17)

Varen, som er genstand for omgåelsesundersøgelsen, er
todelt. I forbindelse med påstanden om omladning via
Canada og Singapore er varen identisk med den vare, der
er genstand for den oprindelige undersøgelse, som
beskrevet i det foregående afsnit. For så vidt angår forsen
delser direkte fra USA, er den af undersøgelsen omfattede
vare biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent
eller mindre fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske
gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikkefossil oprindelse, med oprindelse i USA.

Producenter/eksportører i Canada:
— BIOX Corporation
— Rothsay Biodiesel.
Forhandlere i Singapore:
— Trafigura Pte Ltd.
— Wilmar Trading Pte Ltd.
Producenter/eksportører i USA:
— Archer Daniels Midland Company
— BP Products North America Inc.

3. IMPORT AF BIODIESEL TIL UNIONEN I FORHOLD

— Louis Dreyfus Corporation.

TIL EKSPORTEN FRA USA

Forretningsmæssigt forbundne importører

(18)

— BP Oil International Ltd.
— Cargill BV.

Efter indførelsen af midlertidige antidumpingforanstalt
ninger i marts 2009 er importen af den pågældende
vare næsten ophørt. Nedenstående skema sammenfatter
situationen:

Import af biodiesel og visse blandinger af biodiesel til Unionen
under KN-kode 3824 90 91 (i ton)

USA
Canada
Singapore
Kilde: Eurostat.

(1) EUT L 211 af 12.8.2010, s. 6.

2008

Andel

2009

Andel

UP

Andel

1 487 790

83,62 %

381 227

22,29 %

24

0,00 %

1 725

0,10 %

140 043

8,19 %

197 772

9,28 %

179

0,01 %

20 486

1,20 %

32 078

1,50 %
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(19)

Ovennævnte Eurostat-data omfatter alle typer biodiesel
indeholdende mindst 96,5 % estere.

(20)

Til sammenligning rapporterer USA om eksport af
biodiesel og blandinger af biodiesel under toldposition
HTS 3824 90 40 00 (blandinger af fedtstoffer af
animalsk eller vegetabilsk oprindelse), hvilket fremgår af
følgende tabel:

(25)

2008

2009

UP

Unionen

2 241 473

335 577

358 291

Canada

967

128 233

161 841

Singapore

311

42 056

27 415

2 242 751

505 866

547 547

(26)

Der findes ingen told på salget af biodiesel mellem USA
og Canada eller andre former for importrestriktioner.

(27)

Ifølge USA’s statistikker steg importen af biodiesel fra
USA til Canada fra 967 ton i 2008 til 128 233 ton i
2009 og til 161 841 ton i undersøgelsesperioden.

(28)

En sammenligning mellem eksportstatistikkerne, som de
amerikanske myndigheder fremlagde, og de importsta
tistikker, som de canadiske myndigheder fremlagde
uanmeldt, viste væsentlige uoverensstemmelser opgjort
efter måned. Ifølge de canadiske statistikker steg
importen af biodiesel fra USA fra 11 757 ton i 2008
til 18 673 ton i 2009 og til 174 574 ton i undersøgel
sesperioden.

(29)

Ifølge de canadiske myndigheder findes der ingen specifik
kode, som biodiesel skal angives under. De bemærkede,
at Canada og USA udveksler importdata til anvendelse
som deres respektive eksportdata. Således bør de cana
diske importdata og de amerikanske eksportdata stemme
overens, når det gælder sekscifrede koder, hvilket i høj
grad er tilfældet under toldposition 38.24.90. Ud over de
sekscifrede koder har de imidlertid hver især deres egne
klassifikationssystemer. Det bør også bemærkes, at de
canadiske statistikker kun omfatter import, som er
blevet fortoldet i Canada, og ikke omladede varer.

(30)

Som konklusion er det på trods af uoverensstemmelserne
mellem de to datakilder klart, at eksporten af biodiesel
fra USA til Canada steg mellem 2008 og undersøgelses
perioden, og navnlig efter indførelsen af antidumpingfor
anstaltninger. Det canadiske marked for biodiesel er for
øjeblikket ikke i stand til at aftage sådanne mængder
biodiesel. De egentlige producenter af biodiesel i
Canada er rent faktisk eksportorienteret.

Kilde: Handelsministeriet i USA.

(21)

Ved sammenligning af de to ovennævnte tabeller kan det
konkluderes, at de 358 291 ton, som blev eksporteret til
Unionen i undersøgelsesperioden, er blandinger af
biodiesel med et biodieselindhold på 96,5 % og derunder.
4. CANADA
4.1. Generelle betragtninger

(22)

(23)

Samarbejdsviljen var høj hos producenter og eksportører
i Canada. To producenter, som tegner sig for ca. 90 % af
den canadiske produktion af biodiesel, indsendte en
besvarelse af spørgeskemaet og samarbejdede fuldt ud i
forbindelse med undersøgelsen. Desuden samarbejdede
interesseorganisationen Canadian Renewable Fuels Asso
ciation og de relevante canadiske myndigheder i forbin
delse med undersøgelsen.
I overensstemmelse med grundforordningens artikel 13,
stk. 1, bør vurderingen af, om der forekom omgåelse,
foretages ved at analysere, om der var sket en ændring
i mønstret for handelen mellem USA, Canada og
Unionen, om denne ændring skyldtes en praksis, forar
bejdning eller bearbejdning, for hvilken der ikke forelå
nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrun
delse ud over indførelsen af tolden, om der forelå beviser
for skade eller for, at virkningerne af tolden undergraves i
henseende til priserne på og/eller mængderne af samme
vare, og om der var bevis for dumping i forhold til de
tidligere fastslåede normale værdier for samme vare.
4.2. Ændring i handelsmønstret
4.2.1. Import til Unionen

(24)

Importen af biodiesel fra USA faldt fra 1 487 790 ton i
2008 til 381 227 ton i 2009 og var tæt ved nul i løbet
af undersøgelsesperioden.

Til gengæld steg den samlede import af biodiesel fra
Canada til Unionen ifølge Eurostats data betydeligt
mellem 2008 og undersøgelsesperioden, fra 1 725 ton
i 2008 til 140 043 ton i 2009 og 197 772 ton i under
søgelsesperioden.
4.2.2. Eksport af biodiesel fra USA til Canada

Eksport fra USA af biodiesel og blandinger af biodiesel
under toldposition 3824 90 40 00 (i ton)

11.5.2011

4.2.3. Produktion i Canada og salg af ægte canadisk biodiesel
til Unionen
(31)

De to samarbejdende producenter i Canada købte ikke
biodiesel fra USA eller fra andre kilder i løbet af under
søgelsesperioden.

(32)

Produktionen af biodiesel i Canada er en nyoprettet indu
stri. Omkring seks produktionsfaciliteter var i brug i
undersøgelsesperioden, men de to faciliteter i det
østlige Canada, som ejes og drives af de to samarbejds
villige producenter, tegner sig alene for ca. 90 % af den
samlede produktion.

11.5.2011

(33)

(34)
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Ud fra den produktionsmængde, der blev solgt af de
samarbejdsvillige producenter, fastsattes salgsmængden,
hvor det var sikkert, at slutkunderne befandt sig i USA
eller Canada. Resten af salget gik til kunder, der enten
handlede med varerne og/eller blandede dem med andre
typer biodiesel. De to virksomheder vidste ikke, om
kunderne solgte varerne til Unionen som canadisk
biodiesel, om de blandede den, eller om biodieselen
blev solgt til slutkunder i USA eller Canada.

Selv hvis det i en ekstrem situation blev antaget, at al
»ægte« canadisk biodiesel endte i Unionen, ville dette kun
udgøre 20 % af den samlede import fra Canada til
Unionen i undersøgelsesperioden.

L 122/15

i den oprindelige undersøgelse, blev der i forbindelse med
den canadiske import til Unionen i undersøgelses
perioden konstateret et prisunderbud på ca. 50 %, mens
EU-producenternes salgspriser blev underbudt med ca.
40 %.

(40)

Det konkluderedes derfor, at foranstaltningerne under
graves for så vidt angår mængde og priser.
4.6. Beviser for dumping

(41)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 13,
stk. 1 og 2, blev det undersøgt, om der var bevis for
dumping i forhold til den normale værdi, som blev fast
slået i forbindelse med den oprindelige undersøgelse.

(42)

I den oprindelige undersøgelse blev den normale værdi
fastsat ud fra hjemmemarkedspriser ved normal handel
og beregnet på grundlag af produktionsomkostninger
plus en rimelig fortjeneste, når der ikke var noget hjem
memarkedssalg, eller salget ikke fandt sted i normal
handel.

(43)

Eksportpriserne fra Canada blev fastsat på grundlag af
den gennemsnitlige importpris på biodiesel under under
søgelsesperioden ifølge oplysninger fra Eurostat.

(44)

For at sikre en rimelig sammenligning mellem den
normale værdi og eksportprisen blev der i form af juste
ringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirker
priserne og prissammenligneligheden, jf. grundforordnin
gens artikel 2, stk. 10. På grund af manglende oplys
ninger om en række omkostninger, blev de oplyste cifpriser fra Eurostat således kun fratrukket transport
omkostninger og forsikringsomkostninger ud fra de
gennemsnitlige omkostninger ved skibstransport af
biodiesel fra USA til Unionen under den oprindelige
undersøgelsesperiode med henblik på at nå frem til
fob-priserne ved den canadiske grænse.

(45)

Dumpingmargenen blev i overensstemmelse med grund
forordningens artikel 2, stk. 11 og 12, beregnet ved at
sammenligne den vejede gennemsnitlige normale værdi
som fastsat i den oprindelige undersøgelse og de vejede
gennemsnitlige eksportpriser i undersøgelsesperioden,
udtrykt i procent af cif-prisen, Unionens grænse, ufor
toldet.

(46)

Det fremgik af denne sammenligning, at der forekom
dumping.

4.3. Konklusion om ændringen i handelsmønstret
(35)

(36)

Afstemningen af statistikkerne med dataene fra de samar
bejdsvillige producenter viste, at canadiske biodieselpro
ducenter ikke kunne have produceret den mængde, der
blev eksporteret fra Canada til Unionen. Dette tyder
derfor kraftigt på, at stigningen i importen fra Canada
til Unionen er forbundet med eksporten af amerikansk
biodiesel afsendt fra Canada.

Det samlede fald i den amerikanske eksport til Unionen
fra 2008 og den samtidige stigning i både eksporten fra
Canada til Unionen og eksporten fra USA til Canada efter
indførelsen af de oprindelige foranstaltninger kan således
betragtes om en ændring i handelsmønstret.

4.4. Utilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk
begrundelse ud over indførelsen af antidumping
tolden
(37)

Undersøgelsen afslørede ikke nogen anden gyldig grund
eller økonomisk begrundelse for omladning end unddra
gelse af betaling af den gældende antidumpingtold på
biodiesel med oprindelse i USA.

4.5. Undergravning af antidumpingtoldens afhjæl
pende virkninger
(38)

(39)

Eurostat-data blev anvendt til at vurdere, om de impor
terede varer mængdemæssigt havde undergravet de
afhjælpende virkninger af de gældende antidumpingfor
anstaltninger i forbindelse med import af biodiesel fra
USA. Eksportmængden og -priserne fra Canada blev
sammenlignet med den skadestærskel, der blev fastsat i
forbindelse med den oprindelige undersøgelse.

Som nævnt ovenfor steg importen fra Canada til
Unionen fra 1 725 ton i 2008 til 197 772 ton i løbet
af undersøgelsesperioden, idet sidstnævnte udgør 9,2 % af
importen. Stigningen i importen fra Canada kunne ikke
anses for ubetydelig under iagttagelse af EU-markedets
størrelse, som fastsat i den oprindelige undersøgelse. På
baggrund af den ikke-skadevoldende pris, der blev fastsat

4.7. Konklusion
(47)

På grundlag af undersøgelsesresultaterne konkluderedes
det, at den endelige antidumpingtold på importen af
biodiesel med oprindelse i USA blev omgået ved omlad
ning via Canada, jf. grundforordningens artikel 13.
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6. USA

5. SINGAPORE
(48)

To forhandlere i Singapore samarbejdede i forbindelse
med undersøgelsen. Derudover blev der udvist samar
bejdsvilje fra de relevante statslige myndigheder i Singa
pore.

(49)

Kriterierne for vurderingen af, om der forekom omgåelse,
er beskrevet i betragtning 23.

(50)

Ifølge Eurostats data steg den samlede eksport af
biodiesel fra Singapore til Unionen fra 179 ton i 2008
til 20 486 ton i 2009 og til 32 078 ton i undersøgelses
perioden. Eksporten fra USA til Singapore er også steget
inden for samme periode.

(51)

Ifølge de relevante statslige myndigheder i Singapore
sælges lokaltproduceret biodiesel hovedsagelig i Singa
pore for at efterkomme den indenlandske efterspørgsel.
De nævner imidlertid også den voksende industri i Singa
pore med det seneste byggeri af nye produktionsfacili
teter.

(52)

Traditionelt har eksporten fra Singapore været lav.
Importen af biodiesel til Unionen blev undersøgt i
detaljer i databasen i artikel 14, stk. 6, og er blevet
kontrolleret hos de relevante nationale toldmyndigheder.
Tilsyneladende er importmængderne ankommet punkt
vist. Det fremgik af analysen, at størsteparten af denne
import var af egentlig singaporeansk oprindelse. Al
importen er imidlertid ikke medregnet.

(53)

Sammenlignet med EU-forbruget, som blev opgjort i den
oprindelige undersøgelse, ansås den ikke medregnede
importmængde fra Singapore til Unionen for at være
ekstremt lav. Derudover ville dennes andel af EUforbruget, under hensyntagen til EBB's vurdering af den
betydelige stigning i EU-forbruget siden den oprindelige
undersøgelse, være ubetydelig.

(54)

På denne baggrund kan det konkluderes, at de afhjæl
pende virkninger af antidumpingforanstaltningerne ikke
er blevet undergravet i henseende til mængderne
afsendt fra Singapore.

(55)

(56)

I forbindelse med omladning er det velkendt, at Singa
pore er et vigtigt knudepunkt for rederier i Asien, hvor
regionale skibe ankommer og losser gods, der senere
lastes på skibe, som bl.a. sejler til Europa. I denne under
søgelse omladede en af de samarbejdsvillige forhandlere
biodiesel af malaysisk eller indonesisk oprindelse via
Singapore med et endeligt bestemmelsessted i Unionen.
I undersøgelsesperioden eksporterede denne forhandler
alene en væsentlig mængde biodiesel til Unionen via
omladning i Singapore og opgav ved toldbehandlingen
i Unionen, at biodieselen var af malaysisk eller indonesisk
oprindelse. I forbindelse med kontrollen blev der ikke sat
spørgsmålstegn ved, at varerne var angivet med oprin
delse i Indonesien eller Malaysia.
På denne baggrund bør undersøgelsen vedrørende den
mulige omgåelse af antidumpingforanstaltningerne
gennem import af biodiesel afsendt fra Singapore
afsluttes.
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6.1. Indledende bemærkninger
(57)

Fem amerikanske producenter af biodiesel eller blan
dinger af biodiesel samarbejdede i forbindelse med under
søgelsen, hvoraf tre indgik i stikprøven i den oprindelige
undersøgelse. Den amerikanske regering samarbejdede
gennem formidling af eksportstatistikker og fortolkning
af statistikkerne.

(58)

Alle tre producenter, som indgik i stikprøven i den
oprindelige undersøgelse, havde standset eksporten af
biodiesel efter indførelsen af endelige foranstaltninger.

(59)

Kun en af de fem samarbejdsvillige virksomheder, BP
North America, som ikke samarbejdede i forbindelse
med den oprindelige undersøgelse, eksporterede biodie
selblandinger med et indhold af biodiesel på 20 vægt
procent eller derunder (»B20 og derunder«) til Unionen i
undersøgelsesperioden.

(60)

National Biodiesel Board (»NBB«), der repræsenterer
biodieselindustrien i USA, hævdede, at en vare, der
efter deres opfattelse tydeligvis ikke var omfattet af vare
dækningen for de eksisterende foranstaltninger, ikke kan
gøres til genstand for antidumpingforanstaltninger uden
en ny antidumpingundersøgelse. NBB hævdede, at det i
den endelige forordning udtrykkeligt var fastsat, at »den
pågældende vare« og »den samme vare« er biodiesel eller
biodiesel i blandinger, der indeholder mere end 20 vægt
procent biodiesel. Ifølge NBB var dette ikke en kunstig
tærskel, men svarede til markedsrealiteterne, som blev
konstateret under den oprindelige undersøgelse. Det
blev eksempelvis vurderet, at tærsklen på 20 vægtprocent
gør det muligt at foretage en klar sondring mellem de
forskellige blandingstyper, som findes på markedet i
USA.

(61)

NBB og andre berørte parter mente, at en antiomgåelses
undersøgelse kun kan udvide antidumpingforanstaltnin
gerne over for importen af den pågældende vare til at
omfatte samme vare i let ændret stand i forhold til den
pågældende vare. NBB hævdede, at Rådet i den endelige
forordning havde fastslået, at biodiesel i blandinger inde
holdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel ikke er
samme vare. Ifølge NBB giver bestemmelserne i grund
forordningen derfor ikke anden mulighed end at indlede
en ny undersøgelse med henblik på at afgøre, hvorvidt
disse blandinger bør være underlagt foranstaltninger.

(62)

Som svar på disse argumenter bør det først og fremmest
påpeges, at formålet med bestemmelserne om modvirk
ning af omgåelse i grundforordningens artikel 13 er at
modvirke påståede forsøg på at omgå de gældende foran
staltninger. Hvis der findes tilstrækkelige umiddelbare
beviser for, at omgåelse finder sted, jf. grundforordnin
gens artikel 13, stk. 1, vil Kommissionen indlede en
undersøgelse for at fastslå, om der finder omgåelse
sted. I overensstemmelse med grundforordningens
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artikel 13, stk. 1, bør vurderingen af, om der fore
kommer omgåelse, foretages ved eksempelvis at analy
sere, om der er sket en ændring i mønstret for handelen
mellem USA og Unionen, om denne ændring skyldtes en
praksis, forarbejdning eller bearbejdning, for hvilken der
ikke forelå nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økono
misk begrundelse ud over indførelsen af tolden, og om
der forelå beviser for skade eller for, at virkningerne af
tolden undergraves i henseende til priserne og/eller
mængderne.

(63)

Det skal også bemærkes, at en antiomgåelsesundersøgelse
ikke er en fornyet undersøgelse af varedækningen på
grundlag af grundforordningens artikel 11, stk. 3, og
ikke ændrer definitionen af den pågældende vare og
samme vare. Bestemmelserne i grundforordningens
artikel 13 udgør retsgrundlaget for en undersøgelse af,
hvorvidt der foregår omgåelse vedrørende en vare, der er
omfattet af foranstaltningerne.

(64)

I denne forbindelse hævdedes det i anmodningen, som
Kommissionen modtog i henhold til grundforordningens
artikel 13, stk. 3, at eksporten af biodiesel i blandinger
indeholdende 20 vægtprocent eller mindre biodiesel fra
USA til Unionen var begyndt efter indførelsen af foran
staltningerne, og at der angiveligt blev draget fordel af
grænseværdien for indholdet af biodiesel, der er fastsat i
beskrivelsen af den pågældende vare og samme vare. I
undersøgelsen så man på, om denne praksis kunne anses
for at indebære omgåelse i henhold til grundforordnin
gens artikel 13. Endelig bør det bemærkes, at den
påståede omgåelse kun kan undersøges i henhold til
grundforordningens artikel 13.

(68)

I Unionen solgte BP blandinger af biodiesel med oprin
delse i USA, som indeholdt biodiesel på 15 vægtprocent
eller derunder (»B15«), i Det Forenede Kongerige, Frankrig
og Nederlandene. I samtlige tilfælde blandes varen yder
ligere for at overholde lovgivningen i visse medlemsstater
med henblik på at fremme anvendelsen af pumpebiobrændstoffer, da disse for øjeblikket anses for at
være miljøvenlige.

(69)

BPNA hævdede, at blandinger under 15 % ikke er samme
vare som den pågældende vare. Egenskaberne og
markedsrealiteterne er meget forskellige. Logistikken
(herunder skibsfartsrestriktioner) ved fremstilling og
import af blandinger med lavere koncentration afviger
betydeligt i forhold til blandinger med højere koncentra
tion. Ifølge BPNA klassificeres blandinger under 15 %
som et olieprodukt ved transport i stedet for et kemisk
produkt, hvilket gør transporten billigere. BPNA hævdede
endvidere, at biodieselblandinger med henholdsvis højere
og lavere koncentration har forskellig ydeevne ved anven
delse i dieselmotorer.

(70)

Formålet med en omgåelsesundersøgelse er at fastslå, om
de gældende foranstaltninger omgås i forbindelse med
biodiesel i blandinger med indhold af biodiesel på 20
vægtprocent og derunder. Det kan let være tilfældet, at
blandinger med lavere koncentration er billigere at trans
portere. Det bør imidlertid bemærkes, at en blanding på
B20 og derunder i praksis blot er en anden sammen
sætning af blandingen sammenlignet med processen
ved fremstilling af biodiesel i en blanding over B20. At
ændre en blandings sammensætning er en simpel proces.
At fremstille B20 og derunder anses blot for at være en
mindre ændring af den pågældende vare, eftersom den
eneste forskel er biodieselandelen i blandingen. Det bør
ligeledes bemærkes, at den pågældende vare samt B20 og
derunder i sidste ende skal anvendes til samme formål i
Unionen. Desuden har biodiesel i blandinger på B20 og
derunder og biodiesel i blandinger over B20 de samme
grundlæggende egenskaber.

6.2. Eksport af B20 og derunder fra USA til Unionen
(65)

Som nævnt i betragtning 20 ovenfor omfatter den ameri
kanske toldposition 3824 90 40 00 også blandinger af
biodiesel med et biodieselindhold på højst 96,5 %.
Ifølge de amerikanske eksportstatistikker blev der ekspor
teret sammenlagt 358 291 ton af denne type blanding til
Unionen i undersøgelsesperioden.

(66)

BP Products North America (»BPNA«) eksporterede en
betydelig andel af denne mængde i løbet af undersøgel
sesperioden.

(67)

BPNA deltog ikke i den oprindelige undersøgelse,
eftersom virksomheden først påbegyndte sine biodiesel
aktiviteter i starten af 2009 i forventning om et voksende
marked for biodiesel i fremtiden og som reaktion på
offentlige bemyndigelser i både USA og udlandet.
BPNA påbegyndte eksporten til Unionen i december
2009. Det skal i den forbindelse erindres, at der blev
indført endelige foranstaltninger i juli 2009.
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6.3. Ændring i handelsmønstret
(71)

Importen af den pågældende vare fra USA faldt fra
1 487 790 ton i 2008 til 381 227 ton i 2009 og var
tæt ved nul i løbet af undersøgelsesperioden.

(72)

Her bør det påpeges, at selv om eksempelvis B5-blan
dinger var obligatoriske i Unionen under den oprindelige
undersøgelse, begyndte eksporten af B20 eller derunder
fra USA til Unionen først efter indførelsen af endelige
foranstaltninger. Under den oprindelige undersøgelse
blev der hovedsagelig eksporteret B99,9 til Unionen
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ifølge de data, som er indhentet fra de samarbejdsvillige
eksporterende producenter i stikprøven. Årsagen var, at
det maksimerede subsidierne til eksporten af varerne
(afgiftsfritagelse på 1 USD pr. gallon biodiesel).

(78)
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Det konkluderedes derfor, at foranstaltningerne under
graves for så vidt angår mængde og priser.

6.6. Beviser for dumping
(73)

Det er derfor vanskeligt at finde nogen økonomisk
begrundelse for at påbegynde eksport af B20 og derunder
ud over undgåelse af de gældende antidumpingforanstalt
ninger.

(74)

Andelen af biodiesel i blandingen subsidieres fortsat, og
importøren undgår at betale den antidumpingtold, som
normalt skal betales. Det bør i den forbindelse bemærkes,
at antidumpingtolden på blandinger finder anvendelse i
forhold til biodieselindholdet i blandingen, hvilket ved
import af B15 betyder, at den antidumpingtold, som
ikke betales, udgør ca. 26 EUR pr. ton.

(79)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 13,
stk. 1 og 2, blev det undersøgt, om der var bevis for
dumping i forhold til den normale værdi, som blev fast
slået i forbindelse med den oprindelige undersøgelse. Det
fremgik af sammenligningen mellem den vejede gennem
snitlige normale værdi og den vejede gennemsnitlige
eksportpris, at der fandt dumping sted.

6.7. Konklusion
(80)

På grundlag af undersøgelsesresultaterne konkluderedes
det, at den endelige antidumpingtold på importen af
biodiesel med oprindelse i USA blev omgået ved
import til Unionen af biodiesel i blandinger indeholdende
20 vægtprocent eller mindre biodiesel.

(81)

Det blev konkluderet, at den eneste økonomiske begrun
delse for eksport af blandinger af B20 og derunder var
dels anvendelsen af subsidier i USA, dels unddragelsen af
betaling af antidumpingtold ved import til Unionen.

(82)

BPNA anmodede om fritagelse for de mulige udvidede
foranstaltninger. Eftersom det tydeligt fremgik af under
søgelsen, at importen af B20 og derunder kun fandt sted
med henblik på at omgå de gældende foranstaltninger,
kan der imidlertid ikke indrømmes fritagelse. I henhold
til bestemmelserne i grundforordningens artikel 13, stk.
4, kan der indrømmes fritagelser til producenter af den
pågældende vare, som kan påvise, at de ikke er forbundet
til nogen af de af foranstaltningerne omfattede produ
center, og for hvilke det findes, at de ikke er involveret
i omgåelse. Det fremgik af disse undersøgelser, at BPNA
er involveret i omgåelse, eftersom virksomheden
begyndte at eksportere B20 og derunder efter indførelsen
af antidumping- og udligningsforanstaltninger uden
tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse
ud over indførelsen af foranstaltningerne. Der foreligger
desuden bevis for, at virkningerne af foranstaltningerne
undergraves, for så vidt angår mængde og priser, og for
dumping i forhold til de tidligere fastslåede normalvær
dier.

(83)

En række biodieselproducenter, som samarbejdede i
forbindelse med de oprindelige undersøgelser, anmodede
om fritagelse fra eventuelle udvidede foranstaltninger
som følge af omgåelse. Det konstateredes, at disse ameri
kanske producenter ikke producerede eller solgte
biodiesel B20 og derunder. I overensstemmelse med

6.4. Utilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk
begrundelse ud over indførelsen af antidumping
tolden
(75)

(76)

Ifølge BNPA blev biodieselblandinger under B15 ikke
skabt specifikt for at undgå told. Virksomheden hævdede,
at den ikke deltog ikke i den oprindelige undersøgelse,
fordi den først påbegyndte sin biodieselaktivitet i starten
af 2009 i forventning om et aktivt marked for biodiesel i
fremtiden og som reaktion på offentlige bemyndigelser i
både USA og udlandet. Virksomhedens specifikke
struktur, dens aktivitet som olieselskab og de logistiske
aktiviteter i USA gjorde, at blanding i USA og eksport til
Unionen var en logisk forretningsafgørelse. De eksporte
rede blandinger var altid B15 eller derunder på grund af
de mindre strenge sikkerhedskrav, eftersom blandinger
op til B15 ikke anses for at være et kemisk produkt i
henhold til søfartsbestemmelserne.

Det skal bemærkes, at virksomhedens eksport til Unionen
først startede efter foranstaltningernes indførelse. Det
konkluderes, at der ikke foreligger nogen tilstrækkelig
gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over
unddragelsen af betaling af den gældende antidumping
told på biodiesel med oprindelse i USA.

6.5. Undergravning af antidumpingtoldens afhjæl
pende virkninger
(77)

I betragtning af det ikke-skadevoldende prisniveau, der
blev fastsat i den oprindelige undersøgelse, viste importen
af B20 og derunder fra USA til Unionen i løbet af under
søgelsesperioden, at der var tale om både prisunderbud
og målprisunderbud. Importen af B20 og derunder star
tede først efter indførelsen af endelige foranstaltninger,
og mængderne er ikke ubetydelige.
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grundforordningens artikel 13, stk. 4, overvejes kun
anmodninger om fritagelser fra producenter inden for
rammerne af en antiomgåelsesundersøgelse. Det bør
imidlertid bemærkes, at artikel 13 i grundforordningen
indeholder bestemmelser vedrørende nye producenter.

(92)

Den udvidede antidumpingtold på blandinger fastsættes
på grundlag af vægtprocenten af det samlede indhold af
fedtsyremonoalkylestere og paraffinske gasolier fremstillet
ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, i
blandingen (biodieselindholdet).

7. FORANSTALTNINGER

(93)

Der bør opkræves told på den registrerede import af B20
og derunder med oprindelse i USA i overensstemmelse
med grundforordningens artikel 13, stk. 3, og artikel 14,
stk. 5, hvori det fastsættes, at alle udvidede foranstalt
ninger skal gælde for varer, som blev importeret til
Unionen under den registrering, der blev indført ved
indledningsforordningen.

7.1. Canada
(84)

På baggrund af ovenstående konkluderedes det, at den
endelige antidumpingtold på importen af biodiesel med
oprindelse i USA blev omgået ved omladning via Canada,
jf. grundforordningens artikel 13.

(85)

I henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 1, første
punktum, bør de gældende foranstaltninger vedrørende
importen af den pågældende vare med oprindelse i USA
derfor udvides til at gælde for import af samme vare
afsendt fra Canada, uanset om varen er angivet med
oprindelse i Canada eller ej.

(86)

For at undgå toldunddragelse ved hjælp af ikke-verificer
bare påstande om, at varen, som er omladet via Canada,
er blevet produceret af en virksomhed, der er omfattet af
en individuel told i henhold til den endelige forordning,
bør den foranstaltning, der skal udvides, være foranstalt
ningen fastsat for »Alle andre virksomheder« i artikel 1,
stk. 2, i forordning (EF) nr. 599/2009, dvs. en endelig
antidumpingtold på 172,2 EUR pr. ton.

(87)

Antidumpingtolden på blandinger fastsættes på grundlag
af vægtprocenten af det samlede indhold af fedtsyremo
noalkylestere og paraffinske gasolier fremstillet ved
syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, i
blandingen (biodieselindholdet).

(88)

Der bør opkræves told på den registrerede import af
biodiesel afsendt fra Canada i overensstemmelse med
grundforordningens artikel 13, stk. 3, og artikel 14,
stk. 5, hvori det fastsættes, at alle udvidede foranstalt
ninger skal gælde for varer, som blev importeret til
Unionen under den registrering, der blev indført ved
indledningsforordningen.

8. AFSLUTNING AF UNDERSØGELSEN VEDRØRENDE
SINGAPORE
(94)

På baggrund af ovenstående konkluderedes det, at den
endelige antidumpingtold på importen af biodiesel med
oprindelse i USA blev omgået ved import til Unionen af
B20 og derunder i henhold til grundforordningens
artikel 13.

(90)

I henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 1, første
punktum, bør de gældende foranstaltninger vedrørende
importen af den pågældende vare med oprindelse i USA
derfor udvides til at gælde for import af B20 og
derunder.

(91)

De foranstaltninger, som skal udvides, er foranstaltnin
gerne fastsat i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr.
599/2009.

I betragtning af konklusionerne vedrørende Singapore
bør undersøgelsen af den mulige omgåelse af antidum
pingforanstaltningerne ved import af biodiesel afsendt fra
Singapore afsluttes, og den registrering af importen af
biodiesel afsendt fra Singapore, der blev indført ved
indledningsforordningen, bør ophøre.
9. ANMODNING OM FRITAGELSE

(95)

De to samarbejdsvillige virksomheder i Canada, som
indsendte en spørgeskemabesvarelse, anmodede om frita
gelse for de mulige udvidede foranstaltninger, jf. grund
forordningens artikel 13, stk. 4.

(96)

Det blev konstateret, at de to samarbejdsvillige canadiske
producenter ikke har været involveret i den omgåelses
praksis, som er genstand for denne undersøgelse. Derud
over kunne disse producenter påvise, at de ikke er forret
ningsmæssigt forbundet med nogen af de amerikanske
producenter/eksportører af biodiesel. Derfor kan deres
anmodninger om fritagelse imødekommes.

(97)

Kommissionen er af den opfattelse, at der er behov for
særlige foranstaltninger i dette tilfælde for at sikre
hensigtsmæssig anvendelse af sådanne fritagelser. En af
disse særlige foranstaltninger er, at der for medlemssta
ternes toldmyndigheder fremlægges en gyldig handelsfak
tura, som skal opfylde de krav, der er fastsat i bilaget til
denne forordning. Import, der ikke er ledsaget af en
sådan faktura, er omfattet af den udvidede antidumping
told.

(98)

En af de samarbejdsvillige virksomheder i USA, som
indsendte en spørgeskemabesvarelse, anmodede om frita
gelse for de mulige udvidede foranstaltninger, jf. grund
forordningens artikel 13, stk. 4.

(99)

Som nævnt i betragtning 82 fremgik det tydeligt af
undersøgelsen, at denne part var involveret i omgåelse
gennem import af B20 og derunder. Følgelig kan der
ikke indrømmes fritagelse.

7.2. USA
(89)
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(100) Det bør imidlertid understreges, at berørte eksporterende

producenter, som ikke længere foretager dumping, kan
anmode om fornyet undersøgelse i henhold til grundfor
ordningens artikel 11, stk. 3.
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10. FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER
(101) Alle interesserede parter blev underrettet om de vigtigste

kendsgerninger og betragtninger, der førte til ovennævnte
konklusioner, og blev opfordret til at fremsætte bemærk
ninger. Der blev taget hensyn til de mundtlige og skrift
lige bemærkninger fra parterne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Virksomhed

Taric-tillægs
kode

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

Canada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Land

gyldig handelsfaktura, der overholder kravene i bilaget. Hvis en
sådan faktura ikke fremlægges, finder den ved stk. 1 indførte
antidumpingtold anvendelse.
3.
Den i medfør af stk. 1 i denne artikel udvidede told
opkræves på import afsendt fra Canada, uanset om den er
angivet med oprindelse i Canada eller ej, der er registreret i
overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EU) nr. 720/2010
samt artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr.
1225/2009, med undtagelse af varer, som er fremstillet af de i
stk. 1 nævnte virksomheder.
4.

1.
Den endelige antidumpingtold, som blev indført ved
forordning (EF) nr. 599/2009 på importen af fedtsyremonoal
kylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese
og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, almindeligt kendt
som »biodiesel«, både i ren form og i blandinger indeholdende
mere end 20 vægtprocent fedtsyremonoalkylestere og/eller
paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse,
af ikke-fossil oprindelse, med oprindelse i Amerikas Forenede
Stater, udvides hermed til at gælde importen til Unionen af
fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet
ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, almin
deligt kendt som »biodiesel«, både i ren form og i blandinger
indeholdende mere end 20 vægtprocent fedtsyremonoalkylestere
og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller
hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, afsendt fra Canada, uanset
om den er angivet med oprindelse i Canada eller ej, i øjeblikket
henhørende under KN-kode ex 1516 20 98 (Taric-kode
1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (Taric-kode 1518 00 91 21),
ex 1518 00 99 (Taric-kode 1518 00 99 21), ex 2710 19 41
(Taric-kode 2710 19 41 21), ex 3824 90 91 (Taric-kode
3824 90 91 10) og ex 3824 90 97 (Taric-kode 3824 90 97 01),
med undtagelse af varer, der er fremstillet af nedennævnte virk
somheder:

Den told, som skal udvides, er tolden fastsat for »Alle andre
virksomheder« i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 599/2009,
som er en endelig antidumpingtold på 172,2 EUR pr. ton netto.

Antidumpingtolden på blandinger fastsættes på grundlag af
vægtprocenten af det samlede indhold af fedtsyremonoalkyle
stere og paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller
hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, i blandingen (biodieselind
holdet).

2.
Anvendelsen af fritagelser, som er blevet indrømmet de
virksomheder, der er nævnt i stk. 1, eller som Kommissionen
har givet tilladelse til, jf. artikel 4, stk. 2, er betinget af, at der
over for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en
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De gældende toldbestemmelser finder anvendelse.
Artikel 2

1.
Den endelige antidumpingtold, som blev indført ved
forordning (EF) nr. 599/2009 på importen af fedtsyremonoal
kylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese
og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, almindeligt kendt
som »biodiesel«, både i ren form og i blandinger indeholdende
mere end 20 vægtprocent fedtsyremonoalkylestere og/eller
paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse,
af ikke-fossil oprindelse, med oprindelse i Amerikas Forenede
Stater, udvides hermed til at gælde importen til Unionen af
biodiesel i blandinger indeholdende 20 vægtprocent eller
mindre fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier
fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprin
delse, med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og i øjeblikket
henhørende under KN-kode ex 1516 20 98 (Taric-kode
1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-kode 1518 00 91 30),
ex 1518 00 99 (Taric-kode 1518 00 99 30), ex 2710 19 41
(Taric-kode 2710 19 41 30) og ex 3824 90 97 (Taric-kode
3824 90 97 04).
Den told, som skal udvides, er tolden fastsat i artikel 1, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 599/2009.
Antidumpingtolden på blandinger fastsættes på grundlag af
vægtprocenten af det samlede indhold af fedtsyremonoalkyle
stere og paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller
hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse, i blandingen (biodieselind
holdet).
2.
Den ved stk. 1 i denne artikel udvidede told opkræves ved
import med oprindelse i Amerikas Forenede Stater, der regi
streres i overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EU) nr.
720/2010 og artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forord
ning (EF) nr. 1225/2009.
3.

De gældende toldbestemmelser finder anvendelse.
Artikel 3

Den undersøgelse, som blev indledt ved forordning (EU) nr.
720/2010 vedrørende den mulige omgåelse af de antidumping
foranstaltninger, der indførtes ved forordning (EF) nr. 599/2009
på importen af biodiesel med oprindelse i Amerikas Forenede
Stater, gennem import af biodiesel afsendt fra Singapore, uanset
om den er angivet med oprindelse i Singapore, og om at gøre
denne import til genstand for registrering, afsluttes.
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2.
I overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i forordning
(EF) nr. 1225/2009 kan Kommissionen efter høring af det
rådgivende udvalg ved en afgørelse give tilladelse til, at import
fra virksomheder, der ikke omgår de ved forordning (EF) nr.
599/2009 indførte antidumpingforanstaltninger, fritages for
den ved artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, udvidede told.

Artikel 4
1.
Anmodninger om fritagelse for den ved artikel 1, stk. 1,
og artikel 2, stk. 1, udvidede told indgives skriftligt på et af Den
Europæiske Unions officielle sprog og underskrives af en
person, der har beføjelse til at repræsentere den anmodende
enhed. Anmodningen sendes til følgende adresse:

Artikel 5

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Handel
Direktorat H
Kontor: N-105 04/92
1049 Bruxelles
BELGIEN

Det pålægges herved toldmyndighederne at ophøre med den
registrering af importen, som blev indført i henhold til
artikel 2 i forordning (EU) nr. 720/2010.
Artikel 6
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Fax + 32 2 2956505

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2011.
På Rådets vegne
MARTONYI J.

Formand

BILAG
Den gyldige handelsfaktura, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, skal indeholde en erklæring underskrevet af en af de
ansatte i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen, og udformet på følgende måde:
1. Navn og stilling for den ansatte i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen.
2. Følgende erklæring: »Undertegnede bekræfter, at den mængde (den pågældende vare), der er solgt til eksport til Den
Europæiske Union, og som er omfattet af denne faktura, er fremstillet af (virksomhedens navn og adresse) (Tarictillægskode) i (det pågældende land). Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«
3. Dato og underskrift.

