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FORORDNINGER
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af 28. juni 2011
om ophævelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af cumarin med oprindelse i
Folkerepublikken Kina
1.3. Indledning

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
(3)

Efter høring af det rådgivende udvalg indledte Kommis
sionen således efter offentliggørelse af en meddelelse i
Den Europæiske Unions Tidende (4) en delvis interimsunder
søgelse begrænset til skadesaspektet af antidumpingfor
anstaltningerne vedrørende importen af cumarin med
oprindelse i Folkerepublikken Kina, udvidet til at
omfatte importen af cumarin afsendt fra Indien, Thailand,
Indonesien og Malaysia, uanset om varen er angivet med
oprindelse i Indien, Thailand, Indonesien og Malaysia
eller ej.

(4)

Kommissionen underrettede officielt EU-producenterne
og repræsentanterne for Folkerepublikken Kina om
indledningen af den fornyede undersøgelse. Interesserede
parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter
skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for den
frist, der var fastsat i indledningsmeddelelsen.

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
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 9 og artikel 11, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen efter
høring af det rådgivende udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:
1. PROCEDURE

1.4. Den undersøgte vare

1.1. Gældende foranstaltninger
(1)

De gældende foranstaltninger er en endelig antidumping
told, som blev indført ved Rådets forordning (EF)
nr. 654/2008 (2), på importen af cumarin med oprindelse
i Folkerepublikken Kina, udvidet til også at omfatte
import af cumarin afsendt fra Indien, Thailand, Indone
sien og Malaysia, og uanset om varen er angivet med
oprindelse i Indien, Thailand, Indonesien eller Malaysia
eller ej, og om godtagelse af tilsagn fra en indisk produ
cent (Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd.) (3).

(5)

Den undersøgte vare er cumarin med oprindelse i Folke
republikken Kina, som i øjeblikket tariferes under
KN-kode ex 2932 21 00 (»den pågældende vare«).

2. UNDERSØGELSESRESULTATER OG AFSLUTNING AF
PROCEDUREN
(6)

Undersøgelsen bekræftede, at den eneste EU-producent af
den pågældende vare foretog en permanent lukning af
sin fabrik i august 2010.

(7)

Kommissionen fandt, at proceduren burde afsluttes, da
den fornyede undersøgelse ikke havde vist, at en sådan
afslutning ikke vil være i Unionens interesse. De inte
resserede parter underrettedes herom og fik lejlighed til
at fremsætte bemærkninger. Der blev ikke modtaget
nogen bemærkninger om, at en sådan afslutning ikke
ville være i Unionens interesse.

1.2. Begrundelse for den fornyede undersøgelse
(2)

Den eneste kendte EU-producent af cumarin, som
udgjorde EU-erhvervsgrenen i den undersøgelse, der
førte til indførelsen af de gældende foranstaltninger,
meddelte Kommissionen, at virksomheden havde
besluttet at indstille produktionen af cumarin i Unionen
med udgangen af august 2010.

(1) EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.
(2) EUT L 183 af 11.7.2008, s. 1.
(3) EUT L 1 af 4.1.2005, s. 15.

(4) EUT C 299 af 5.11.2010, s. 4.
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Kommissionen konkluderer derfor, at antidumpingpro
ceduren vedrørende importen til Unionen af den pågæl
dende vare bør afsluttes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

8.7.2011

med oprindelse i Folkerepublikken Kina udvidet til også at
omfatte import af cumarin afsendt fra Indien, Thailand, Indo
nesien og Malaysia, og uanset om varen er angivet med oprin
delse i Indien, Thailand, Indonesien eller Malaysia eller ej,
ophæves hermed, og proceduren vedrørende denne import
afsluttes.

Artikel 1

Artikel 2

Antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af
cumarin i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 2932 21 00

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 28. juni 2011.
På Rådets vegne
FAZEKAS S.
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