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FORORDNINGER
RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 871/2011
af 26. august 2011
om
afslutning
af
udløbsundersøgelsen
og
den
delvise
interimsundersøgelse
af
antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse former for støbegods med
oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ophævelse af disse foranstaltninger
Kommissionen den 25. marts 2010 en anmodning om
en fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens
artikel 11, stk. 3, og den 29. april 2010 endnu en
anmodning om en fornyet undersøgelse i henhold til
grundforordningens artikel 11, stk. 2.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

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 Fælles
skab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 9 og artikel 11,
stk. 2, 3, 5 og 6,

(4)

Anmodningen i henhold til grundforordningens
artikel 11, stk. 2, blev indgivet af Eurofonte, som
optræder på vegne af syv af dets medlemmer, og af
Fundiciones de Odena (»ansøgerne«), som optræder på
vegne af producenter, der tegner sig for en stor del, i
dette tilfælde mere end 25 %, af EU-produktionen af visse
former for støbegods.

(5)

Anmodningen indeholdt umiddelbare beviser på, at
foranstaltningernes udløb sandsynligvis vil medføre
fortsat eller fornyet dumping med deraf følgende skade
for EU-erhvervsgrenen.

(6)

Anmodningen i henhold til grundforordningens
artikel 11, stk. 3, blev indgivet af Shandong Lulong
Group Co. Ltd., som er en eksporterende producent i
Folkerepublikken Kina. Undersøgelserne blev begrænset
til dumpingaspektet for så vidt angår Shandong Lulong
Group Co. Ltd.

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

(2)

Efter en antidumpingundersøgelse i henhold til grundfor
ordningens artikel 5 indførte Rådet ved forordning (EF)
nr. 1212/2005 (2) en endelig antidumpingtold på
importen af visse former for støbegods med oprindelse
i Folkerepublikken Kina. Nævnte forordning blev senest
ændret ved forordning (EF) nr. 500/2009 (3).
Den individuelle told varierede fra 0 % til 37,9 % afhæn
gigt af producenten af den pågældende vare, og rest
tolden blev fastsat til 47,8 %.

1.3. Indledte sager
(7)

Efter høringen af det rådgivende udvalg offentliggjorde
Kommissionen således en meddelelse i Den Europæiske
Unions Tidende (5) om indledningen af udløbsundersøgelse
af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af
visse former for støbegods, i øjeblikket henhørende
under KN-kode 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99
(Taric-kode 7325 10 99 10) og ex 7325 99 10 (Tarickode 7325 99 10 10), med oprindelse i Folkerepublikken
Kina.

(8)

Kommissionen underrettede officielt de eksporterende
producenter, de berørte importører, repræsentanterne
for Folkerepublikken Kina, de repræsentative brugere og

1.2. Anmodninger om fornyet undersøgelse
(3)

(1 )

Efter offentliggørelsen af en meddelelse om det forestå
ende udløb af gyldigheden af de gældende antidumping
foranstaltninger for importen af visse former for støbe
gods med oprindelse i Folkerepublikken Kina (4) modtog

EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.
(2) EUT L 199 af 29.7.2005, s. 1.
(3) EUT L 151 af 16.6.2009, s. 6.
(4) EUT C 72 af 20.3.2010, s. 11.

(5) EUT C 203 af 27.7.2010, s. 2.
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EU-producenterne om indledningen af udløbsundersø
gelsen. 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 indledningsmed
delelsen.

(12)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 9,
stk. 1, og artikel 11, stk. 2, kan en procedure afsluttes,
hvis anmodningen om en undersøgelse trækkes tilbage,
medmindre en sådan afslutning ikke vil være i Unionens
interesse.

Kommissionen offentliggjorde desuden en meddelelse i
Den Europæiske Unions Tidende (1) om indledningen af en
delvis interimsundersøgelse vedrørende de i betragtning 7
nævnte antidumpingforanstaltninger, som blev begrænset
til en undersøgelse af dumpingaspektet for så vidt angår
Shandong Lulong Group Co. Ltd.

(13)

Kommissionen fandt, at proceduren burde afsluttes, da
undersøgelsen ikke havde vist, at en sådan afslutning
ikke ville være i Unionens interesse. De interesserede
parter underrettedes herom og fik lejlighed til at frem
sætte bemærkninger. Der blev dog ikke modtaget
bemærkninger, der kunne give anledning til en anden
konklusion.

(14)

Det blev derfor konkluderet, at udløbsundersøgelsen
vedrørende antidumpingforanstaltningerne på importen
af visse former for støbegods med oprindelse i Folkere
publikken Kina bør afsluttes, og de gældende foranstalt
ninger ophæves.

(15)

Det blev følgelig også konkluderet, at den delvise inter
imsundersøgelse, som var begrænset til en undersøgelse
af dumpingaspektet for så vidt angår Shandong Lulong
Group Co. Ltd. også skulle afsluttes —

2. TILBAGETRÆKNING AF ANMODNING OM UDLØBS
UNDERSØGELSE

(10)

(11)

2.9.2011

Ved brev af 9. juni 2011 til Kommissionen trak ansø
gerne officielt deres anmodninger tilbage. Ansøgerne
argumenterede i deres breve for, at skadevoldende
dumping i fremtiden ikke kunne udelukkes som følge
af udsvingene i de relevante økonomiske parametre.
Under disse omstændigheder fandt ansøgerne, at en
fornyet import fra Folkerepublikken Kina kunne bringe
EU-erhvervsgrenens overlevelse i fare, og at Kommis
sionen på denne baggrund burde føre nøje opsyn med
importen af den pågældende vare og være rede til at
indlede en ny procedure med kort varsel.
Kommissionen erkender, at markedet for visse former for
støbegods har undergået væsentlige ændringer i det
seneste år, særligt som følge af den senere tids økono
miske krise, som fik en betydelig indvirkning på byggein
dustrien og medførte nedskæringer i de offentlige
budgetter til infrastrukturprojekter. Dette har medført et
generelt fald i efterspørgslen, herunder i importen af visse
former for støbegods. Da det ikke er klart, hvordan
markedet vil udvikle sig på kort til mellemlang sigt,
kan fornyet skadevoldende dumping ikke helt udelukkes.
Det skønnes derfor relevant at overvåge importen af den
pågældende vare med oprindelse i Folkerepublikken Kina.
Overvågningsperioden bør ikke overstige 24 måneder fra
offentliggørelsen af afslutningen af denne procedure.
Kommissionen udelukker desuden ikke indledningen af
en ny procedure vedrørende samme vare, når og hvis
der foreligger dokumentation, der tyder på skadevoldende
dumping, i overensstemmelse med grundforordningens
krav.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Udløbsundersøgelsen og den delvise interimsundersøgelse
vedrørende antidumpingforanstaltningerne på importen af
støbeemner af ikke-smedbart støbejern og støbeemner af støbe
jern med kuglegrafit (duktilt støbejern) af den art, der kan
dække og/eller give adgang til systemer på og under jordover
fladen, og dele deraf, også bearbejdet, beklædt eller malet eller
forsynet med andet materiale, bortset fra hydrantbrønde, med
oprindelse i Folkerepublikken Kina, som for øjeblikket henhører
under KN-kode 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99
(Taric-kode 7325 10 99 10) og ex 7325 99 10 (Taric-kode
7325 99 10 10), afsluttes hermed, og disse foranstaltninger
ophæves.
Artikel 2
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 Bruxelles, den 26. august 2011.
På Rådets vegne
M. DOWGIELEWICZ

Formand

(1) EUT L 324 af 1.12.2010, s. 21.

