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er obligatorisk)

FORORDNINGER
RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1419/2007
af 29. november 2007
om afslutning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende
importen af kompaktlysstofrør med indbygget elektronisk drosselspole (CFL-i) med oprindelse i
Folkerepublikken Kina
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

importen af CFL-i afsendt fra Den Socialistiske Republik
Vietnam, Den Islamiske Republik Pakistan og Republikken Filippinerne, uanset om den er angivet med
oprindelse i Den Socialistiske Republik Vietnam, Den
Islamiske Republik Pakistan eller Republikken Filippinerne. Udvidelsen fulgte efter en antiomgåelsesundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 13.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (grundforordningen), særlig artikel 9 og artikel 11, stk. 3,

(3)

Ved forordning (EF) nr. 1322/2006 (5) ændrede Rådet de
gældende antidumpingforanstaltninger. Ændringen blev
foretaget efter en interimsundersøgelse vedrørende varedækningen. Konklusionen på undersøgelsen var, at
lysstofrør, der fungerer ved jævnstrøm (DC-CFL-i), bør
udelukkes fra foranstaltningerne, hvilket skete ved forordningen om ændring. Antidumpingforanstaltningerne
finder derfor kun anvendelse på lysstofrør, der fungerer
ved vekselstrøm (herunder kompaktlysstofrør med
indbygget elektronisk drosselspole, der fungerer ved
både vekselstrøm og jævnstrøm) (AC-CFL-i).

(4)

Ved forordning (EF) nr. 1205/2007 (6) forlængede Rådet
de gældende antidumpingforanstaltninger. Forlængelsen
fulgte efter en udløbsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2.

under henvisning til forslag fremsat af Kommissionen efter
høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A. PROCEDURE

Gældende foranstaltninger
(1)

Ved forordning (EF) nr. 1470/2001 (2) indførte Rådet
endelig antidumpingtold på mellem 0 og 66,1 % på
importen af kompaktlysstofrør med indbygget elektronisk drosselspole (CFL-i) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (det berørte land) efter en undersøgelse.
Forinden havde Kommissionen pålagt en midlertidig antidumpingtold ved forordning (EF) nr. 255/2001 (3).

Den nuværende undersøgelse
(2)

Ved forordning (EF) nr. 866/2005 (4) udvidede Rådet de
gældende antidumpingforanstaltninger til også at omfatte

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1 Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).
(2) EFT L 195 af 19.7.2001, s. 8.
(3) EFT L 38 af 8.2.2001, s. 8.
(4) EUT L 145 af 9.6.2005, s. 1.

(5)

Undersøgelsen blev indledt efter en anmodning om en
undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11,
stk. 3. Anmodningen er indgivet af Community Federation of Lighting Industry of Compact Fluorescent Lamps
Integrated (2 CFLI) (den anmodende part).

(5) EUT L 244 af 7.9.2006, s. 1.
(6) EUT L 272 af 17.10.2007, s. 1.
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Da Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg
havde fastslået, at der forelå tilstrækkelige beviser til at
berettige indledningen af en undersøgelse, indledtes der
den 8. september 2006 en undersøgelse (1) i henhold til
grundforordningens artikel 11, stk. 3. Interimsundersøgelsen havde alene til formål at undersøge dumpingens
omfang, for så vidt angår én eksporterende producent,
nemlig Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen).

B. DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

Den pågældende vare
(11)

Undersøgelse og berørte parter
(7)

Kommissionen underrettede officielt den anmodende
part, den eksporterende producent i Folkerepublikken
Kina og repræsentanterne for myndighederne i eksportlandet om indledningen af den fornyede undersøgelse.

(8)

De interesserede parter fik lejlighed til skriftligt at fremsætte deres synspunkter og til at anmode om at blive
hørt mundtligt inden udløbet af fristen i indledningsmeddelelsen.

(9)

Den pågældende vare er den samme som den, der er
defineret i forordningen om ændring, dvs. kompaktlysstofrør med indbygget elektronisk drosselspole, der
fungerer ved vekselstrøm (herunder kompaktlysstofrør
med indbygget elektronisk drosselspole, der fungerer
ved både vekselstrøm og jævnstrøm), med et eller flere
rør, hvor alle belysningselementer og elektroniske
komponenter er fæstnet til lampesoklen eller integreret
i denne, med oprindelse i Folkerepublikken Kina (den
pågældende vare), som i øjeblikket tariferes under KNkode ex 8539 31 90.

Samme vare
(12)

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anså
for nødvendige til undersøgelsen, sendte den spørgeskemaer til den eksporterende producent. Den eksporterende
producent samarbejdede ved at besvare spørgeskemaerne,
og der blev aflagt kontrolbesøg hos den eksporterende
producent og hos andre parter, der er forretningsmæssigt
forbundet med denne eksporterende producent, dvs.:
— Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd

5.12.2007

Som i den oprindelige undersøgelse konstateredes det, at
CFL-i fremstillet og solgt på hjemmemarkedet i Folkerepublikken Kina og CFL-i eksporteret fra Folkerepublikken
Kina har samme grundlæggende fysiske og tekniske egenskaber og anvendelser. Det blev derfor konkluderet i
forordningen om forlængelse, at disse varer er samme
vare, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

C. DUMPING

Markedsøkonomisk behandling
(13)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b),
skal den normale værdi i antidumpingundersøgelser
vedrørende import fra Folkerepublikken Kina fastsættes
i overensstemmelse med samme artikels stk. 1 til 6 for de
eksporterende producenter, der kan bevise, at de opfylder
kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c),
nemlig at de fremstiller og sælger samme vare på
markedsøkonomiske vilkår.

(14)

Selv om den kinesiske eksporterende producent fik tildelt
markedsøkonomisk behandling i den oprindelige undersøgelse, var det nødvendigt at foretage en vurdering i
interimsundersøgelsen af, hvorvidt de relevante kriterier
for opfyldelsen af markedsøkonomisk behandling stadig
var til stede. Der blev derfor fremsendt en formular om
markedsøkonomisk behandling jf. grundforordningens
artikel 2, stk. 7, litra b), som blev udfyldt af den kinesiske
eksporterende producent og dens forretningsmæssigt
forbundne virksomhed Megaman Electrical & Lighting
Ltd (Xiamen).

(15)

Til orientering er disse kriterier kort beskrevet herunder:

Forretningsmæssigt forbunden virksomhed i Folkerepublikken
Kina
— Megaman Electrical & Lighting Ltd (Xiamen)
Forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Hongkong
— Neonlite Electronic & Lighting Ltd (HK)
— Electric Light Systems Ltd (HK)
Forretningsmæssigt forbunden importør i Fællesskabet
— IDV, Import und Direkt-Vertriebs-Ges.mbH, Tyskland
Undersøgelsesperiode
(10)

Undersøgelsesperioden vedrører dumpingniveauet for
interimsundersøgelsen af én eksporterende producent,
Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd, og
omfattede perioden fra den 1. juli 2005 til den 30.
juni 2006.

(1) EUT C 217 af 8.9.2006, s. 2.

1) Erhvervsmæssige beslutninger og omkostninger
bestemmes på grundlag af markedsvilkårene og
uden væsentlig statslig indgriben.
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undersøgt i denne undersøgelse, kunne man ikke
anvende metoden i artikel 2, stk. 6, litra a), dvs. det
vejede gennemsnit af andre eksportørers faktiske beløb.
På samme måde var metoden i artikel 2, stk. 6, litra b),
heller ikke egnet, eftersom der ikke var tale om hjemmemarkedssalg af produkter i samme kategori.

2) Virksomheder skal have ét klart sæt regnskaber, som
revideres uafhængigt i henhold til internationale regnskabsstandarder (IAS), og som anvendes til alle
formål.

3) Ingen væsentlige fordrejninger må være overført fra
det tidligere ikke-markedsøkonomiske system.
(22)

4) Retssikkerhed og stabile forhold garanteres ved
konkurslove og love om ejendomsrettigheder.

5) Valutakursomregninger sker til markedskursen.

(16)

Som nævnt ovenfor efterprøvede Kommissionen i
nødvendigt omfang alle oplysningerne i ansøgningerne
om markedsøkonomisk behandling ved at aflægge
kontrolbesøg hos den eksporterende producent og den
forretningsmæssigt forbundne virksomhed Megaman
Electrical & Lighting Ltd. Det fremgik af undersøgelsen,
at den kinesiske eksporterende producent opfyldte alle
betingelser for markedsøkonomisk behandling.

Eksportpris
(23)

Den eksporterende producents eksportsalg til Fællesskabet fandt sted både direkte til uafhængige kunder og
gennem forretningsmæssigt forbundne importører i et
tredjeland og i Fællesskabet. I alle tilfælde, hvor den
pågældende vare blev eksporteret til uafhængige kunder
i Fællesskabet, blev eksportprisen fastsat i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 8, dvs. på
grundlag af de eksportpriser, der faktisk var betalt eller
skulle betales.

(24)

I de tilfælde, hvor salget fandt sted gennem en forretningsmæssigt forbundet importør eller forhandler, blev
eksportprisen beregnet ud fra den forretningsmæssigt
forbundne importørs pris ved videresalg til uafhængige
kunder. Der blev foretaget justeringer for alle omkostninger, der påløb mellem import og videresalg, herunder
SG&A-omkostninger samt en rimelig fortjeneste, jf.
grundforordningens artikel 2, stk. 9. En passende
fortjenstmargen blev fastsat på grundlag af informationer
fra ikke-forretningsmæssigt forbundne samarbejdende
forhandlere/importører på fællesskabsmarkedet.

Normal værdi
(17)

Med henblik på at fastsætte den normale værdi blev det
først undersøgt, om den eksporterende producents
samlede salg på hjemmemarkedet var repræsentativt i
henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 2, dvs.
om det udgjorde mindst 5 % af eksportsalget af den
pågældende vare til Fællesskabet.

(18)

På baggrund af ovennævnte krav fremgik det af undersøgelsen, at den eksporterende producents hjemmemarkedssalg ikke kunne anses for at være repræsentativt, og
den normale værdi skulle derfor beregnes i henhold til
grundforordningens artikel 2, stk. 3, dvs. ud fra produktionsomkostningerne i det eksporterende land med tillæg
af et beløb til dækning af salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger (SG&Aomkostninger) samt fortjeneste.

(19)

Den normale værdi blev følgelig fastsat ud fra den
eksporterende producents egne oplysninger om fremstillingsomkostninger i forbindelse med produktionen til det
indenlandske forbrug.

(20)

Derimod kunne beløbet for SG&A-omkostninger samt
fortjeneste ikke fastslås i henhold til grundforordningens
artikel 2, stk. 6, om faktiske oplysninger i forbindelse
med produktion og salg af den pågældende vare i
normal handel.

(21)

Det blev undersøgt, om SG&A-omkostningerne samt
fortjenesten kunne fastslås i henhold til artikel 2, stk.
6, litra a) og b). Men da ingen anden eksportør blev

Kommissionen beregnede derfor et vejet gennemsnit med
udgangspunkt i SG&A-omkostningerne samt fortjenesten
for to samarbejdsvillige eksporterende producenter i referencelandet, der var anvendt i udløbsundersøgelsen i
henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2, og
som havde et hjemmemarkedssalg i normal handel.
SG&A-omkostningerne og den gennemsnitlige fortjeneste
for de samarbejdsvillige sydkoreanske eksporterende
producenter blev lagt til den pågældende eksporterende
producents fremstillingsomkostninger i forbindelse med
de eksporterede varetyper, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 3.

Sammenligning
(25)

For at sikre en rimelig sammenligning mellem den
normale værdi og eksportprisen blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirkede
priserne og prisernes sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. For den eksporterende producent i undersøgelsen blev der derfor indrømmet justeringer for forskelle i omkostninger til land- og søtransport, forsikring, håndtering og lastning samt dermed
forbundne omkostninger, emballering, kreditter, garantier
og kautioner samt provision, når dette var relevant og
berettiget.
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Rentesatser til kreditformål
(26)

(27)

(28)

Med hensyn til justering for kreditomkostninger gør den
eksporterende producent gældende, at indlånsrenten
burde benyttes i stedet for udlånsrenten med den begrundelse, at virksomhedens kreditomkostninger begrænser
sig til de renteindtægter, der ikke opnås af bankindestående, idet virksomheden havde tilstrækkelig likviditet.
Efter fællesskabsinstitutionernes faste praksis ansås det
ikke for rimeligt at basere justeringen af kreditomkostninger på indlånsrenten med den begrundelse, at disse
svarer til offeromkostningerne set i forhold til de faktiske
omkostninger.
Det skal i den forbindelse anføres, at de renter, som
kunderne ville skulle betale i tilfælde af overskridelse af
betalingsfristen, viser, at virksomheden fastsatte sådanne
renter på grundlag af udlånsrenten og ikke indlånsrenten.

(30)

indførelsen af foranstaltninger over for virksomheden i
den oprindelige undersøgelse, ikke havde ændret sig. Den
delvise interimsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3, bør derfor afsluttes.
E. AFSLUTNING AF UNDERSØGELSEN
(31)

Ud fra ovennævnte betragtninger bør den delvise interimsundersøgelse af Lisheng Electronic & Lighting
(Xiamen) Co. Ltd afsluttes uden ændring af forordning
(EF) nr. 1205/2007.

(32)

De interesserede parter underrettedes om de vigtigste
kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke
Kommissionen foreslog at afslutte denne procedure. De
klagende parters synspunkter blev undersøgt, men var
ikke af en sådan art, at de kunne ændre ovenstående
konklusioner —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Dumpingmargen
(29)

5.12.2007

Artikel 1

Som fastsat i grundforordningens artikel 2, stk. 11 og
12, blev den normale værdi, beregnet som et vejet
gennemsnit, for hver type af den pågældende vare, som
eksporteredes til Fællesskabet, sammenlignet med den
vejede gennemsnitlige eksportpris for hver tilsvarende
type af den pågældende vare. Af sammenligningen
fremgik det, at dumpingmargenen for den eksporterende
producent, som eksporterede til Fællesskabet i undersøgelsesperioden, lå under ubetydelighedsgrænsen.

Den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af kompaktlysstofrør med indbygget
elektronisk drosselspole, fremstillet af Lisheng Electronic &
Lighting (Xiamen) Co. Ltd og med oprindelse i Folkerepublikken
Kina, som var blevet indledt i henhold til artikel 11, stk. 3, i
forordning (EF) nr. 384/96, afsluttes hermed uden ændring af
forordning (EF) nr. 1205/2007.

D. KONKLUSION

Artikel 2

På den baggrund konkluderedes det, at omstændighederne med hensyn til dumping, som var grundlaget for

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 29. november 2007.
På Rådets vegne
M. LINO

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1420/2007
af 4. december 2007
om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af siliciummangan med oprindelse i
Folkerepublikken Kina og Kasakhstan og afslutning af proceduren vedrørende importen af
siliciummangan med oprindelse i Ukraine
over 50 % — af den samlede produktion i Fællesskabet af
siliciummangan. Klagen indeholdt umiddelbare beviser
for, at der foregik dumping af siliciummangan med
oprindelse i de berørte lande, og at dette havde
medført væsentlig skade, hvilket ansås for tilstrækkeligt
til at begrunde indledningen af en procedure.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (i det
følgende benævnt »grundforordningen«), særlig artikel 9,

(3)

En berørt part hævdede, at Kommissionen også burde
have indledt procedure over for importen af varer med
oprindelse i Indien. På tidspunktet for indledning af
denne procedure rådede Kommissionen imidlertid ikke
over tilstrækkelig dokumentation for skadelig dumping
til i overensstemmelse med kravene i grundforordningens
artikel 5, stk. 2, at kunne indlede proceduren over for
importerede varer med oprindelse i Indien.

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter
høring af det rådgivende udvalg, og
2. Parter berørt af proceduren
ud fra følgende betragtninger:

(4)

Kommissionen underrettede officielt klageren, de
klagende producenter og andre kendte EF-producenter,
eksporterende producenter i de berørte lande, importører/forhandlere og disses sammenslutninger samt leverandører og brugere, som den vidste var berørt af proceduren, foruden repræsentanter for de berørte eksporterende lande om indledningen af proceduren. 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. Alle interesserede parter, der anmodede herom og
påviste, at der var særlige grunde til, at de burde høres,
blev hørt.

(5)

For at give de eksporterende producenter i Kina og
Kasakhstan, der måtte ønske det, mulighed for at
anmode om markedsøkonomisk behandling eller individuel behandling sendte Kommissionen ansøgningsskemaer herom til de eksporterende producenter, som den
vidste, var berørt af sagen, samt til de kinesiske og de
kasakhiske myndigheder. Fire grupper af eksporterende
producenter i Kina og en enkelt eksporterende producent
i Kasakhstan anmodede om markedsøkonomisk behandling i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7,
eller om individuel behandling, hvis det af undersøgelsen
fremgik, at de ikke opfylder betingelserne for markedsøkonomisk behandling.

A. PROCEDURE

1. Indledning
(1)

(2)

I henhold til grundforordningens artikel 5 offentliggjorde
Kommissionen den 6. september 2006 en meddelelse (i
det følgende benævnt »indledningsmeddelelsen«) i Den
Europæiske Unions Tidende (2) om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen til Fællesskabet
af siliciummangan (herunder ferrosiliciummangan) med
oprindelse i Folkerepublikken Kina (i det følgende
benævnt »Kina«), Kasakhstan og Ukraine (i det følgende
benævnt »de berørte lande«).

Proceduren blev indledt den 24. juli 2006 af Comité de
Liaison des Industries de Ferro-Alliages (Euroalliages), i
det følgende benævnt »klageren«, på vegne af producenter, der tegner sig for en betydelig del — nemlig

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).
(2) EUT C 214 af 6.9.2006, s. 14.
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(6)

(7)

DA

Den Europæiske Unions Tidende

På baggrund af det tilsyneladende store antal eksporterende producenter i Kina og importører i Fællesskabet,
blev stikprøver for disse parters vedkommende nævnt
som en mulighed i indledningsmeddelelsen for at fastsætte dumpingens og skadens omfang jf. grundforordningens artikel 17.

For at sætte Kommissionen i stand til at fastslå, om det
var nødvendigt at anvende stikprøver, og i så tilfælde at
udtage en stikprøve, blev alle eksporterende producenter
i Kina og Fællesskabet anmodet om at give sig til kende
over for Kommissionen og, som angivet i indledningsmeddelelsen, at fremlægge grundlæggende oplysninger
om deres aktiviteter i forbindelse med den pågældende
vare i undersøgelsesperioden (1.7.2005-30.6.2006).

5.12.2007

usamarbejdsvillige i forbindelse med proceduren, jf.
bestemmelserne i artikel 18, og har ladt alle dets redegørelser ude af betragtning.

(12)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som den anså for nødvendige med henblik på en
markedsøkonomisk/individuel behandling i Kinas og
Kasakhstans tilfælde og fastlæggelse af dumpingen, den
opståede skade og Fællesskabets interesser for alle berørte
landes vedkommende. Der blev aflagt kontrolbesøg hos
følgende virksomheder:

a) EF-producenter

— Eramet Comilog Manganese, Paris, Frankrig
— Ferroatlantica S.L., Madrid, Spanien

(8)

Da kun fire eksporterende producentgrupper i Kina med
eksportsalg af siliciummangan til Fællesskabet i undersøgelsesperioden erklærede sig villige til at indgå i stikprøven, blev det besluttet, at det ikke var nødvendigt at
anvende stikprøver.

— Huta Łaziska SA, Łaziska Górne, Polen
— OFZ, a.s., Istebne, Slovakiet.

b) Brugere i Fællesskabet
(9)

Med hensyn til importørerne i Fællesskabet gav kun to
ikke-forbundne importører sig til kende og afgav de
oplysninger, der blev anmodet om, i tide. Det blev
derfor besluttet, at det ikke var nødvendigt at anvende
stikprøver.

— Compañía Española de Laminación, S.L., Castellbisbal, Spanien

— Mittal Steel Poland SA (Arcelor SA), Krakow,
Polen.
(10)

Kommissionen sendte spørgeskemaer til alle parter, som
den vidste var berørt, og til alle andre virksomheder, som
gav sig til kende inden for de frister, der var fastsat i
indledningsmeddelelsen. Der indkom besvarede spørgeskemaer fra fire EF-producenter, fire eksporterende
producentgrupper i Kina, den enkelte kasakhiske eksporterende producent, tre ukrainske eksporterende producenter, to ikke-forbundne importører og ni ikkeforbundne brugere i Fællesskabet. Desuden fremsatte to
brugere bemærkninger uden at besvare spørgeskemaet.

c) Uafhængige importører

— Metalleghe S.P.A., Brescia, Italien.

d) Eksporterende producenter i Kina

— Minmetals Group

(11)

En af de eksporterende kinesiske producentgrupper
ønskede efterfølgende ikke at modtage et kontrolbesøg
vedrørende de oplysninger, virksomheden havde angivet i
sin ansøgning om markedsøkonomisk behandling/individuel behandling og i sin besvarelse af spørgeskemaet.
Efter at have gjort de pågældende virksomheder
bekendt med følgerne af manglende samarbejdsvilje i
henhold til grundforordningens artikel 18, stk. 1, har
Kommissionen fundet de pågældende virksomheder

— Minmetals (Guizhou) Ferro-Alloys Co., Ltd,
Guiyang

— Guiyang Huaxi Minmetals Ferro-Alloys Co.,
Ltd, Qingzhen

— China Minmetals Shenzhen Co., Ltd, Shenzhen
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— Minmetals Shanghai Pudong Trading Co., Ltd,
Shanghai

— JSC Stakhanov Ferroalloys Plant (Stakhanov), Stakhanov

— China National Minerals Co., Ltd, Beijing

— OJSC Zaporozhye Ferroalloys Plant (Zaporozhye),
Zaporozhye.

— Minmetals Orient Import & Export Trading
Co., Ltd, Beijing

g) Forretningsmæssigt
Schweiz

— Jilin Group

forbundne

handelsvirksomheder

i

— Steelex SA, Lugano, forretningsmæssigt forbundet
med PJSC Nikopol Ferroalloys Plant

— Jilin Ferroalloys Co., Ltd, Jilin City
— ENRC, Kloten, forretningsmæssigt forbundet med
OJSC Kazchrome.

— Jilin Ferroalloy Imp & Exp Co., Ltd, Jilin City

— Shanxi Jinneng Group

(13)

— Shanghai Jinneng International Trade Co. Ltd,
Shanghai

— Datong Jinneng Jinli Ferroalloy Co. Ltd,
Datong

— Eramet Marietta, Inc., Marietta, Ohio (producent)

— Eramet North America, Inc., Coraopolis, Pennsylvania
(forretningsmæssigt forbundet forhandler).

— Shanxi Jinneng Group Jinguan Ferroalloy,
Datong

— Datong Jinneng Industrial Silicon Co. Ltd,
Datong.

I betragtning af behovet for at fastsætte en normal værdi
for eksporterende producenter i Kina og Kasakhstan, der
eventuelt ikke ville blive indrømmet markedsøkonomisk
behandling, blev der med henblik på at fastsætte den
normale værdi på grundlag af oplysninger fra et referenceland aflagt kontrolbesøg hos følgende virksomhed og
dens forretningsmæssigt forbundne forhandler i USA:

3. Undersøgelsesperiode
(14)

e) Eksporterende producenter i Kasakhstan

Undersøgelsen af dumping og skade omfattede perioden
1. juli 2005-30. juni 2006 (i det følgende benævnt
»undersøgelsesperioden« eller »UP«). Undersøgelsen af
udviklingstendenser af relevans for vurderingen af skade
omfattede perioden fra 1. januar 2002 til udgangen af
undersøgelsesperioden (i det følgende benævnt »den
betragtede periode«).

— OJSC Kazchrome (Kazchrome), Aktyubinsk og
Aksu.
B. DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

1. Den pågældende vare

f) Eksporterende producenter i Ukraine
(15)

Den pågældende vare er siliciummangan (herunder ferrosiliciummangan) med oprindelse i Folkerepublikken Kina,
Kasakhstan og Ukraine (i det følgende benævnt »den
pågældende vare«), normalt angivet under KN-kode
7202 30 00 og ex 8111 00 11.

(16)

Den pågældende vare benyttes i stålindustrien til deoxidering og som en legering. Varen fremstilles overvejende
på grundlag af manganmalm og silicium, der blandes og
opvarmes til smeltepunktet i en ovn.

— PJSC Nikopol Ferroalloys Plant (NFP), Nikopol og
dennes forretningsmæssigt forbundne forhandlere

— SPIG »Interpipe« Corporation, Dniepopetrovsk

— Nikopolskie Ferrosplavy LLC, Dniepopetrovsk
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Siliciummangan findes i forskellige kvaliteter og kan
indeholde forskellige mængder af jern (Fe), mangan
(Mn), silicium (Si) og kulstof (C). Hvad angår kulstofindhold kan der skelnes mellem siliciummangan med et
meget lavt kulstofindhold, som er af højere kvalitet (og
dermed handles til højere priser), og siliciummangan med
et højt kulstofindhold, som kan betragtes som normal
kvalitet. Siliciummangan sælges som pulver, granulat og
klumper i forskellig størrelse. Trods disse forskelle
betragtes alle kvaliteter og størrelser som én og samme
vare, da de vigtigste kemiske og fysiske egenskaber og
anvendelsesformål er de samme.

5.12.2007

1) Virksomhedernes beslutninger skal træffes som reaktion på markedssignaler uden nogen væsentlig statslig
indgriben, og udgifterne skal afspejle markedsværdierne.

2) Virksomhederne skal have ét klart sæt grundlæggende
regnskaber, som revideres uafhængigt i henhold til
internationale standarder for regnskabsføring, og
som anvendes til alle formål.

3) Der må ikke være videreført væsentlige fordrejninger
fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske system.
2. Samme vare
(18)

(19)

Undersøgelsen viste, at siliciummangan fremstillet og
solgt i Fællesskabet af EF-erhvervsgrenen, siliciummangan
fremstillet og solgt på hjemmemarkederne i Kina,
Kasakhstan og Ukraine samt i USA, som i sidste
instans anvendtes som referenceland, og siliciummangan
importeret til Fællesskabet fra Kina, Kasakhstan og
Ukraine har de samme grundlæggende kemiske og
fysiske egenskaber og de samme grundlæggende anvendelser. De anses derfor for at være mage til den pågældende vare, jf. artikel 1, stk. 4, i grundforordningen.

4) Lovene om konkurs og ejendomsforhold skal give
stabilitet og retssikkerhed.

5) Valutaomregninger skal finde sted til markedskurs.

(21)

Fire grupper af kinesiske eksporterende producenter
anmodede oprindelig om markedsøkonomisk behandling
i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b),
og besvarede det relevante ansøgningsskema for eksporterende producenter inden for de fastsatte frister. En af
disse grupper besluttede imidlertid efterfølgende ikke at
samarbejde i forbindelse med undersøgelsen (som nævnt
i betragtning 11). Kun anmodningerne om markedsøkonomisk behandling fra de resterende tre samarbejdsvillige
kinesiske eksporterende producentgrupper, som er anført
i betragtning 12, blev derfor taget til efterretning. Alle
disse grupper omfattede såvel producenter af den pågældende vare som virksomheder, der er forretningsmæssigt
forbundet med producenterne og involveret i salget af
den pågældende vare. Det er Kommissionens sædvanlige
praksis at undersøge, om en gruppe af forretningsmæssigt forbundne virksomheder samlet opfylder betingelserne for at blive indrømmet markedsøkonomisk
behandling.

(22)

Den eneste kasakhiske eksporterende producent anmodede om markedsøkonomisk behandling i henhold til
grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b), og besvarede
det relevante ansøgningsskema for eksporterende producenter inden for de fastsatte frister.

(23)

For de samarbejdsvillige eksporterende producenter
indhentede Kommissionen alle de oplysninger, som den
anså for nødvendige, og kontrollerede ved besøg hos de
pågældende virksomheder alle de oplysninger, som var
afgivet i anmodningen om markedsøkonomisk behandling, i det omfang den fandt det nødvendigt.

En eksporterende producent hævdede, at ubearbejdet
mangan, som normalt angives under KN-kode
8111 00 11, ikke bør være omfattet af undersøgelsen.
Det bekræftes, at den pågældende vare er siliciummangan
som anført i betragtning 15 og ikke ubearbejdet mangan,
men også omfatter ubearbejdet siliciummangan. Mens
siliciummangan normalt angives under KN-kode
7202 30 00, kan det også, afhængigt af jernindholdet,
deklareres som ubearbejdet siliciummangan eller siliciummanganpulver under KN-kode 8111 00 11.

C. DUMPING

1. Markedsøkonomisk behandling
(20)

I henhold til i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra
b), skal den normale værdi i antidumpingundersøgelser
vedrørende import fra Folkerepublikken Kina og Kasakhstan fastsættes i overensstemmelse med samme artikels
stk. 1 til 6 for de eksporterende producenter, der findes
at opfylde kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk.
7, litra c), nemlig at de fremstiller og sælger samme vare
på markedsøkonomiske vilkår. Til orientering er disse
kriterier kort beskrevet herunder:
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spørgeskemaet, hvilket kastede tvivl over pålideligheden
af de indgivne oplysninger.

1.1. Afgørelse om markedsøkonomisk behandling af eksporterende producenter i Kina
(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

Ved undersøgelsen konstateredes det, at der ikke kunne
indrømmes markedsøkonomisk behandling til nogen af
de kinesiske eksporterende producenter anført i betragtning 12, da ingen af disse grupper opfyldte det første
krav i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c),
desuden opfyldte en af producenterne ikke det andet
krav, og endnu en producent opfyldte ikke det tredje
krav. Desuden herskede der for den gruppe, der ikke
opfyldte det første og det andet krav, stærk tvivl med
hensyn til opfyldelsen af det tredje krav, og denne gruppe
havde under alle omstændigheder ikke indleveret et fuldstændigt sæt af besvarede ansøgningsformularer vedrørende markedsøkonomisk status for de forretningsmæssigt forbundne virksomheder, der var involveret i produktion og/eller salg af den pågældende vare.

Ingen af de pågældende kinesiske virksomheder har
dokumenteret, at de opfylder det første krav. Om alle
disse grupper af virksomheder fandtes det, at de i alt
væsentligt var statsejede og ikke var i stand til at fremlægge tilstrækkelig dokumentation til at fjerne tvivlen om
betydelig statslig indgriben i ledelsesbeslutninger. Det
kunne derfor ikke udelukkes, at disse virksomheder var
genstand for en stærk statskontrol.

For en gruppe af virksomheder blev det foruden
manglende opfyldelse af det første krav konstateret, at
gruppen ikke kunne godtgøre, at der ikke var videreført
forvridninger fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske
system (tredje krav), idet en virksomhed i gruppen
uden vederlag var blevet tildelt lånefordele fra sit statsejede moderselskab.

For en anden gruppe virksomheder blev det foruden
manglende opfyldelse af det første krav konstateret, at
gruppen ikke kunne godtgøre, at der ikke var videreført
forvridninger fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske
system, især da det konstateredes, at der fandtes et byttehandelssystem i undersøgelsesperioden. Denne gruppe
kunne heller ikke bevise, at regnskaberne for flere af
dens bekræftede enheder var revideret uafhængigt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder, da
anvendelsen af sunde, grundlæggende regnskabsstandarder — især med hensyn til anlægsaktiver — var tilsidesat af moderselskabet og denne overtrædelse godkendt
af virksomhedens revisorer.

Inden for samme gruppe havde ydermere mindst en virksomhed, der tilsyneladende var beskæftiget med handel
med den pågældende vare, hverken indgivet ansøgningsskema om markedsøkonomisk behandling eller besvaret
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(29)

De interesserede parter fik lejlighed til at kommentere
ovennævnte resultater. Kommentarerne fra de to kinesiske eksporterende producentgrupper indeholdt ikke
nye oplysninger, der kunne ændre konklusionerne vedrørende deres status med hensyn til markedsøkonomisk
behandling.

(30)

På denne baggrund har ingen af de kinesiske eksporterende producentgrupper dokumenteret, at de opfylder
kravene i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c),
og de kunne dermed ikke indrømmes markedsøkonomisk behandling.

1.2. Afgørelse om markedsøkonomisk behandling af den
eneste eksporterende producent i Kasakhstan
(31)

Den eneste kasakhiske producent viste, at han opfyldte
alle de i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c),
fastsatte krav og blev derfor indrømmet markedsøkonomisk behandling. Den eksporterende producent og EFerhvervsgrenen (jf. betragtning 91) fik lejlighed til at
kommentere konklusionerne vedrørende markedsøkonomisk behandling. Kommentarerne fra EF-erhvervsgrenen
indeholdt ikke nye oplysninger, der kunne ændre konklusionerne vedrørende den pågældendes status med hensyn
til markedsøkonomisk behandling.

2. Individuel behandling
(32)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a),
fastsættes der eventuelt en landsdækkende told for lande
henhørende under nævnte artikel undtagen i tilfælde,
hvor virksomheder kan påvise, at de opfylder alle kriterierne i grundforordningens artikel 9, stk. 5.

(33)

For så vidt angår Kina anmodede alle de eksporterende
producenter, der ønskede markedsøkonomisk behandling, også om individuel behandling i tilfælde af, at de
ikke blev indrømmet markedsøkonomisk behandling.

(34)

Det blev på grundlag af de foreliggende oplysninger
konstateret, at de involverede grupper af virksomheder
ikke kunne påvise, at de tilsammen opfyldte alle
kravene for at opnå individuel behandling, jf. grundforordningens artikel 9, stk. 5. Det blev nemlig fastslået, at
virksomhederne ikke opfyldte det i grundforordningens
artikel 9, stk. 5, litra c), fastsatte krav om, at størstedelen
af aktierne skal tilhøre private, eftersom, således som der
redegøres for i betragtning 25, samtlige virksomheder i
alt væsentligt kunne konstateres at være statsejede.
Påstandene måtte derfor afvises.
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3. Den normale værdi

(39)

For de varetyper, hvor mere end 80 % af salget på hjemmemarkedet (udtrykt i mængde) ikke fandt sted til under
enhedsomkostningerne, og hvor den vejede gennemsnitlige salgspris var lig med eller højere end de vejede
gennemsnitlige produktionsomkostninger, beregnedes
den normale værdi for hver varetype som det vejede
gennemsnit af alle hjemmemarkedspriserne for den
pågældende type.

(40)

I tilfælde, hvor det fortjenstgivende salg af en varetype
udgjorde højst 80 % af den samlede salgsmængde af den
pågældende type, eller hvor den vejede gennemsnitlige
pris for den pågældende type lå under produktionsomkostningerne, beregnedes den normale værdi på grundlag
af den faktiske pris på hjemmemarkedet som et vejet
gennemsnit af det fortjenstgivende salg af den pågældende type, forudsat at dette udgjorde 10 % eller
derover af den samlede salgsmængde af den pågældende
type.

(41)

I tilfælde, hvor det fortjenstgivende salg af en hvilken
som helst varetype udgjorde mindre end 10 % af det
samlede salg af den pågældende type, fandt Kommissionen, at denne bestemte type solgtes i utilstrækkelige
mængder til, at hjemmemarkedsprisen kunne udgøre et
passende grundlag for fastsættelsen af den normale værdi.

(42)

Hvis hjemmemarkedsprisen for en bestemt type, der blev
solgt af en eksporterende producent, ikke kunne
anvendes til at fastsætte den normale værdi, måtte der
anvendes en anden metode. I overensstemmelse med
grundforordningens artikel 2, stk. 3, fastsatte Kommissionen i stedet en beregnet normal værdi på følgende
måde.

(43)

Den normale værdi blev beregnet ved til hver eksportørs
produktionsomkostninger for de eksporterede typer, efter
evt. justering, at lægge en rimelig margen til dækning af
salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger (SA&G-omkostninger) samt fortjeneste.

(44)

I alle tilfælde blev SA&G-omkostninger og fortjeneste
fastsat i overensstemmelse med metoderne i grundforordningens artikel 2, stk. 6. Kommissionen undersøgte i den
forbindelse, om de påløbne SA&G-omkostninger og den
fortjeneste, som hver af de pågældende eksporterende
producenter havde opnået på hjemmemarkedet, kunne
betragtes som pålidelige data.

3.1. Generel metode
i) S a m l e t r e p r æ s e n t a t i v i t e t
(35)

Med henblik på at fastsætte den normale værdi fastslog
Kommissionen først for hver af de berørte eksporterende
producenter i Kasakhstan og Ukraine, om hjemmemarkedssalget af den pågældende vare til uafhængige kunder
var repræsentativt, dvs. om dette salg samlet udgjorde
mindst 5 % af producentens samlede eksportsalg til
Fællesskabet af den pågældende vare, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 2.

ii) S a m m e n l i g n i n g a f v a r e t y p e r
(36)

Kommissionen identificerede efterfølgende de varetyper,
som solgtes på hjemmemarkedet af eksporterende producenter med et samlet repræsentativt hjemmemarkedssalg,
og som var identiske eller direkte sammenlignelige med
de typer, der solgtes med henblik på eksport til Fællesskabet.
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iii) V a r e t y p e s p e c i f i k r e p r æ s e n t a t i v i t e t
(37)

For hver varetype, som de eksporterende producenter
solgte på deres hjemmemarkeder, og som fandtes at
være direkte sammenlignelige med den varetype, der
solgtes med henblik på eksport til Fællesskabet, blev
det undersøgt, om hjemmemarkedssalget var tilstrækkeligt repræsentativt i henhold til grundforordningens
artikel 2, stk. 2. Hjemmemarkedssalget af en bestemt
varetype blev anset for tilstrækkelig repræsentativt, hvis
den samlede salgsmængde på hjemmemarkedet af den
pågældende varetype til uafhængige kunder i undersøgelsesperioden udgjorde mindst 5 % af den samlede salgsmængde af den sammenlignelige varetype, der solgtes
med henblik på eksport til Fællesskabet.

iv) S a l g i n o r m a l h a n d e l
(38)

Kommissionen undersøgte efterfølgende for hver enkelt
eksporterende producent i Kasakhstan og Ukraine, om
hjemmemarkedssalget af hver varetype i repræsentative
mængder kunne anses for at have fundet sted i normal
handel, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 4. Dette blev
gjort ved for hver eksporteret varetype at fastsætte, hvor
stor en andel af salget på hjemmemarkedet til uafhængige
kunder, der var fortjenstgivende i undersøgelsesperioden.
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producent er den eneste producent på hjemmemarkedet,
og ii) importmængden på markedet i USA er begrænset
på grund af de antidumpingforanstaltninger, der findes i
USA på importen af siliciummangan fra verdens vigtigste
producentlande. For det andet hævdede gruppen, at den
omstændighed, at den samarbejdende producent i USA er
forretningsmæssigt forbundet med en af de klagende
producenter, kaster tvivl over pålideligheden og repræsentativiteten af dens oplysninger vedrørende omkostninger og priser. For det tredje hævdede gruppen, at
der burde tages hensyn til den omstændighed, at situationen med hensyn til adgangen til råstoffer er anderledes
i USA, hvor der ikke findes indenlandske leverandører af
det vigtigste råmateriale, manganmalm, til forskel fra
Kina, hvor der findes indenlandske leverandører. For
det fjerde hævdede gruppen, at et land, der befinder sig
på et økonomisk udviklingsstadie, som er nærmere Kinas,
vil være mere velegnet som referenceland end USA.

3.2. Referenceland
(45)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a),
skal den normale værdi for eksporterende producenter i
lande med overgangsøkonomier, der ikke kan
indrømmes markedsøkonomisk behandling, fastsættes
på grundlag af prisen eller den beregnede værdi i et
tredjeland med markedsøkonomi (i det følgende
benævnt »referenceland«), eller prisen ved salg fra et
sådant tredjeland til andre lande eller, hvis dette ikke er
muligt, på ethvert andet rimeligt grundlag.

(46)

I indledningsmeddelelsen oplyste Kommissionen, at den
påtænkte at benytte Brasilien som referenceland ved fastsættelsen af den normale værdi for Kina og Kasakhstan,
hvor dette var nødvendigt, og den opfordrede interesserede parter til at fremsætte bemærkninger hertil. Ingen af
de interesserede parter modsatte sig dette forslag.

(47)

Kommissionen anmodede om samarbejde fra kendte
producenter i Brasilien og efterfølgende også fra producenter i andre potentielle referencelande, f.eks. Indien,
Japan, Norge, Sydafrika og USA. Der indkom imidlertid
kun tilbud om samarbejde fra producenter i Norge og
USA. På basis af oplysninger indhentet fra tre norske
virksomheder konkluderedes det, at hjemmemarkedet
for siliciummangan i Norge var meget lille. Det norske
marked blev derfor ikke anset for at være tilstrækkeligt
repræsentativt til fastsættelsen af den normale værdi for
Kina og Kasakhstan.

(48)

Der sendtes et spørgeskema til den eneste kendte producent i USA, og de oplysninger, der indkom ved besvarelsen, blev kontrolleret på stedet. Det konstateredes, at
mængden af den pågældende producents hjemmemarkedssalg i USA var betydelig, og den blev fundet tilstrækkeligt repræsentativ i sammenligning med eksportmængderne for den pågældende vare fra Kina og Kasakhstan til
Fællesskabet. Endvidere kan markedet i USA karakteriseres som åbent, eftersom importtoldniveauet er lavt
(MFN-toldsats på 3,9 % af fob-prisen). Undersøgelsen
viste, at der blev importeret betydelige mængder siliciummangan til markedet i USA. Markedet i USA blev derfor
anset for at være konkurrencepræget og tilstrækkeligt
repræsentativt til fastsættelsen af den normale værdi for
Kina og Kasakhstan.

(49)

De interesserede parter blev opfordret til kommentere
dette, og der indkom kommentarer fra tre interesserede
parter i form af protester mod valget af USA som referenceland. En kinesisk gruppe eksporterende producenter
hævdede først, at der er utilstrækkeligt med konkurrence
på markedet i USA, eftersom i) den samarbejdsvillige
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(50)

Den kinesiske eksporterende producent hævdede, at
Indien eller alternativt Ukraine ville være mere velegnet
som referenceland, hovedsagelig fordi konkurrence- og
markedsvilkårene i disse lande bedre kan sammenlignes
med forholdene i Kina. Som en tredje mulighed foreslog
den kinesiske eksporterende producent, at den normale
værdi for Kina etableredes på basis af data indleveret af
de kinesiske producenter, der er kvalificerede til markedsøkonomisk behandling. Hvis USA vælges som referenceland, bør justeringer af den normale værdi i henhold til
producenten tage hensyn til forskelle med hensyn til
adgangen til råstoffer og forskelle i produktionsomkostninger på grund af højere omkostninger med hensyn til
arbejdskraft og miljø i USA.

(51)

Kommentarerne fra de to andre interesserede parter
ændrede ikke ved indholdet af ovennævnte kommentarer
fra den kinesiske eksporterende producent.

(52)

Med hensyn til Indien havde Kommissionen søgt at få et
samarbejde i stand med adskillige indiske producenter,
men til trods for de indledningsvis positive tilkendegivelser, endte disse bestræbelser ikke med et samarbejde.
Indien kunne derfor ikke vælges som referenceland. For
Ukraines vedkommende konstateredes der høje dumpingniveauer for dette land i forbindelse med undersøgelsen
(jf. betragtning 87). Desuden er det ikke i overensstemmelse med fast praksis at anvende et land, der foretager
dumping, som referenceland. Med hensyn til det tredje
forslag (etablere den normale værdi for Kina på basis af
data indgivet af kinesiske producenter, der er kvalificerede
til markedsøkonomisk behandling) er det tilstrækkeligt at
bemærke, at der i henhold til grundforordningens artikel
2, stk. 7, litra a), skal anvendes et »tredjeland med
markedsøkonomi«, og at ingen af de samarbejdsvillige
kinesiske producenter var kvalificerede med hensyn til
markedsøkonomisk behandling.
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Med hensyn til de specifikke protester vedrørende USA's
egnethed som referenceland bør følgende bemærkes:
Hvad angår den påståede mangel på konkurrence på
det lokale marked, som er nævnt i betragtning 48,
viste undersøgelsen, at der, til trods for at den samarbejdende producent i USA er den eneste lokale producent,
fandt en betragtelig import af siliciummangan sted til
USA. I løbet af undersøgelsesperioden var denne
import flere gange større end den samarbejdsvillige
USA-producents salgsmængde på hjemmemarkedet. I
denne forbindelse bemærkes det, at opretholdelsen af
handelsbeskyttelsesforanstaltninger for den pågældende
vare ikke udelukker, at et bestemt land kan vælges som
referenceland, da formålet med antidumpingforanstaltninger jo netop er at genskabe retfærdige konkurrencevilkår på det pågældende marked.
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lande, der hører under grundforordningens artikel 2, stk.
7, er en sådan sammenligning i virkeligheden ødelæggende for formålet med at anvende metoderne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a).

(57)

I lyset af ovenstående konkluderes det, at USA vil være et
egnet referenceland i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a).

3.3. Folkerepublikken Kina

(54)

(55)

(58)

Efter at USA var valgt som referenceland, blev den
normale værdi i henhold til grundforordningens artikel
2, stk. 7, litra a), beregnet for de kinesiske eksporterende
producenter, hvoraf ingen var indrømmet markedsøkonomisk behandling, på grundlag af verificerede oplysninger fra den eneste samarbejdsvillige producent i USA.

(59)

Den generelle metode som beskrevet i betragtning 35-44
er blevet anvendt på den samarbejdende producent i
referencelandet. Da den amerikanske samarbejdsvillige
producents hjemmemarkedssalg af siliciummangan ikke
fandt sted i normal handel i undersøgelsesperioden, er
den normale værdi beregnet i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 3. Den fortjenstmargen, der
anvendtes til at beregne den normale værdi, er fastsat i
henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6, litra b),
på basis af den fortjenstmargen, der gælder for samme
generelle varekategori for producenten i USA. SA&Gomkostninger afholdt af den samarbejdsvillige USAproducent i forbindelse med alle salg på hjemmemarkedet i undersøgelsesperioden er anvendt.

For så vidt angår påstanden om, at forbindelsen mellem
den amerikanske samarbejdsvillige virksomhed og en
europæisk producent kunne påvirke pålideligheden af
de afgivne oplysninger, blev dette ikke bekræftet af
undersøgelsen. Der blev ikke fundet belæg for, at forbindelsen ville have forvridende virkning på den amerikanske producents priser, produktionsomkostninger og
rentabilitet, og Kommissionen forvissede sig om nøjagtigheden og pålideligheden af de i forbindelse med undersøgelsen afgivne oplysninger.

Endelig blev også argumenterne vedrørende adgangen til
råstoffer og forskellene i omkostninger undersøgt. Prisen
på det vigtigste råstof (manganmalm), der anvendes i
produktionen af siliciummangan af den samarbejdende
amerikanske virksomhed, blev sammenlignet med de
priser, der betales af kinesiske virksomheder for manganmalm, og der blev ikke konstateret væsentlige forskelle.
Desuden skal det bemærkes, at de samarbejdsvillige kinesiske producenter også importerede en del af den
manganmalm, de havde behov for. Såvel argumentet
som påstanden om justering blev derfor afvist.

3.4. Kasakhstan
(60)
(56)

Med hensyn til andre faktorer, såsom det økonomiske
udviklingsstadie, eller omkostninger vedrørende arbejdskraft og miljø, lykkedes det ikke den berørte part at
underbygge sin påstand tilstrækkeligt, og disse faktorer
blev derfor ikke fundet relevante ved afgørelsen om,
hvorvidt USA er et hensigtsmæssigt referenceland, og
de gav heller ikke anledning til justering af den
normale værdi. Det skal også bemærkes, at eftersom
omkostninger og priser generelt ikke anses for et holdbart grundlag for fastsættelsen af den normale værdi for

Den generelle metode, der beskrives i betragtning 35-44
er anvendt på den eneste eksporterende producent i
Kasakhstan, som indrømmedes markedsøkonomisk
behandling. I betragtning af det begrænsede hjemmemarkedssalg måtte den normale værdi beregnes i henhold til
grundforordningens artikel 2, stk. 3. I denne henseende
blev det konstateret, at Kazchromes hjemmemarkedssalg
af samme vare ikke var repræsentativt, og at denne
producents hjemmemarkedssalg af samme generelle varekategori ikke havde fundet sted i normal handel. Derfor
blev de beløb vedrørende SA&G-omkostninger og fortjeneste, som anvendtes til beregning af den normale værdi,
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i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6, i
begyndelsen baseret på det vejede gennemsnit af disse
beløb indhentet fra de samarbejdsvillige ukrainske producenter ved hjemmemarkedssalg af samme vare. Efter den
endelige offentliggørelse hævdede den eksporterende
producent, at den metode, der anvendtes til beregning
af SA&G-omkostninger og fortjeneste, ikke var hensigtsmæssig i lyset af den omstændighed, at der var konstateret betydelig dumping for samarbejdsvillige eksporterende ukrainske producenters vedkommende. Alternativt
mente den kasakhiske eksporterende producent, at de
beløb for SA&G-omkostninger og fortjeneste, der var
beregnet for referencelandet, burde anvendes. Ud fra
disse kommentarer blev det under disse omstændigheder
ikke fundet hensigtsmæssigt at anvende fortjenesterne fra
de ukrainske producenter. Det undersøgtes således igen,
på hvilket grundlag SA&G-omkostninger og fortjeneste i
henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6, kunne
beregnes. I denne forbindelse blev det bedømt, om nogen
af virksomhedens data vedrørende SA&G-omkostninger
og fortjeneste på siliciummangan kunne anvendes til
beregning af det pågældende beløb. Da virksomheden
betragtes som opererende under markedsvilkår og med
henblik på så præcist som muligt at afspejle den kasakhiske virksomheds markedssituation, besluttedes det, at
det vejede gennemsnit af SA&G-omkostninger og fortjeneste for virksomhedens salg af siliciummangan på hjemmemarkedet til forretningsmæssigt forbundne og ikkeforbundne virksomheder burde anvendes med i henhold
til grundforordningens artikel 2, stk. 6. I denne forbindelse bør det bemærkes, at SA&G-omkostninger og
fortjeneste på hjemmemarkedssalg til forretningsmæssigt
forbundne og ikke forbundne kunder var på næsten
samme niveau, hvilket tyder på, at hverken SA&Gomkostninger eller fortjeneste ved salg til forretningsmæssigt forbundne kunder på hjemmemarkedet påvirkes
af disse relationer. Desuden konstateredes det, at hjemmemarkedssalgene havde fundet sted i normal handel og
på et rimeligt højt niveau (2,8 % af eksportmængden til
Fællesskabet af siliciummangan). Da grundforordningens
artikel 2, stk. 6, prioriterer anvendelsen af virksomhedens
egne SA&G-omkostninger og fortjeneste på hjemmemarkedssalg i almindelig handel, blev anmodningen om
anvendelse af data indhentet fra producenten i referencelandet afvist.
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4. Eksportpris
(62)

De eksporterende producenter solgte ved eksport til
Fællesskabet enten direkte til uafhængige kunder eller
gennem forretningsmæssigt forbundne eller ikke
forbundne handelsselskaber beliggende uden for Fællesskabet.

(63)

I de tilfælde, hvor eksportsalget til Fællesskabet gik
direkte til uafhængige kunder i Fællesskabet eller
gennem ikke forbundne handelsselskaber beliggende
uden for Fællesskabet, blev eksportpriserne fastsat på
grundlag af de priser, der faktisk var betalt eller skulle
betales for den pågældende vare, jf. grundforordningens
artikel 2, stk. 8.

(64)

I tilfælde hvor eksportsalget til Fællesskabet gik gennem
forretningsmæssigt forbundne virksomheder i et tredjeland, blev eksportpriserne fastsat på grundlag af priserne
ved disse forretningsmæssigt forbundne virksomheders
første videresalg til uafhængige kunder i Fællesskabet.

4.1. Folkerepublikken Kina
(65)

Da ingen af de samarbejdsvillige kinesiske eksporterende
producenter blev indrømmet markedsøkonomisk
behandling/individuel behandling, blev dataene vedrørende deres eksportsalg ikke anvendt til beregning af
individuelle dumpingmargener, men kun til beregning
af den landsdækkende told som nærmere beskrevet i
betragtning 79.

(66)

Alle de tre samarbejdsvillige eksporterende producentgrupper i Kina foretog deres eksportsalg direkte til
uafhængige kunder i Fællesskabet. Eksportpriserne blev
derfor beregnet på grundlag af de eksportpriser, der
faktisk var betalt eller skulle betales.

3.5. Ukraine
(61)

Den generelle metode som beskrevet i betragtning 35-44
er blevet anvendt på alle de tre eksporterende producenter i Ukraine. For de fleste salg måtte den normale
værdi beregnes, da der ikke forelå et tilstrækkeligt hjemmemarkedssalg af sammenlignelige modeller. SA&Gomkostninger og fortjeneste, som blev anvendt til beregning af den normale værdi, blev i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6, litra c), baseret på de faktiske
beløb, som påløber hos virksomhederne i forbindelse
med produktion og salg i normal handel af samme generelle varekategori.

4.2. Kasakhstan
(67)

Den eneste samarbejdsvillige eksporterende producent
eksporterede den pågældende vare til Fællesskabet
gennem et forretningsmæssigt forbundet handelsselskab
i et tredjeland. Denne virksomheds eksportpris blev
derfor fastsat på grundlag af denne forhandlers videresalgspriser til den første uafhængige kunde i Fællesskabet.
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4.3. Ukraine
(68)

(69)

(73)

Den eneste samarbejdsvillige producent i Kasakhstan,
Kazchrome, fremførte, at den sammen med sin forretningsmæssigt forbundne forhandler i Schweiz, ENRC,
udgjorde, hvad producenten kaldte »en økonomisk
enhed«. Producenten hævdede derfor, at der ved anvendelse af forhandlerens priser til beregning af eksportprisen ikke burde foretages justeringer for transportomkostninger, SA&G-omkostninger og forhandlerfortjeneste.

(74)

Denne påstand blev behørigt undersøgt. Kommissionen
fandt, at ENRC og Kazchrome — til trods for at de var
forretningsmæssigt forbundne — var særskilte retlige
enheder. Desuden opererede disse to virksomheder på
basis af et køber/sælger-forhold. Det kunne derfor
konkluderes, at ENRC i forbindelse med Kazchromes
salg til Fællesskabet havde samme funktioner som en
handelsagent på provisionsbasis. Desuden blev det fastslået, at ENRC — til trods for at alt Kazchromes salg til
Fællesskabet fandt sted gennem denne forhandler — ikke
var en del af Kazchromes salgsnet på hjemmemarkedet.
Ydermere konkluderedes det, at justeringen af eksportprisen også skulle dække transportomkostninger ab
fabrik under hensyntagen til forskellige salgsvilkår for
at sikre en retfærdig sammenligning mellem eksportprisen og den normale værdi ab fabrik.

(75)

Derfor måtte påstanden afvises, og der blev foretaget
justeringer af eksportprisen for forskelle i provision i
henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra
i), og for forskelle i forsendelsesomkostninger i henhold
til grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra e). Provisionens størrelse blev beregnet på grundlag af direkte
beviser for forekomsten af sådanne funktioner. I denne
sammenhæng blev der ved beregningen af provisionen
taget hensyn til ENRC's SA&G-omkostninger ved salg
af den pågældende vare produceret af Kazchrome og til
ENRC's fortjenstmargen, som i dette tilfælde var baseret
på oplysninger fra en ikke-forbundet importør, der
samarbejdede med undersøgelsen.

(76)

For den ukrainske producent, der i sidste led solgte via en
forretningsmæssigt forbundet forhandler i et tredjeland
(jf. betragtning 69) blev der i overensstemmelse med
grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra i), foretaget
en justering af eksportprisen for forskelle i provisioner i
tilfælde, hvor der solgtes gennem denne forretningsmæssigt forbundne forhandler, idet forhandleren havde
samme funktioner som en handelsagent på provisionsbasis. Kommissionen fandt, at den pågældende virksomhed, NFP, og den pågældende forretningsmæssigt
forbundne forhandler, Steelex SA, var særskilte retlige
enheder, som direkte og indirekte samarbejdede på

To eksporterende producenter i Ukraine eksporterede til
Fællesskabet udelukkende via ikke forbundne handelsselskaber i et tredjeland uden for Fællesskabet, og den tredje
ukrainske eksporterende producent foretog en del af sine
salg af den pågældende vare til Fællesskabet via et
uafhængigt handelsselskab i Ukraine. I begge tilfælde
blev eksportprisen fastsat på grundlag af de priser, der
faktisk var betalt eller skulle betales for varen ved salg til
handelsselskabet med henblik på eksport til Fællesskabet.

Nogle af salgene fra den tredje eksporterende producent
blev foretaget via en kæde af forretningsmæssigt
forbundne virksomheder og i sidste instans via en forretningsmæssigt forbundet virksomhed i et tredjeland. I
disse sager blev eksportprisen beregnet på grundlag af
priserne ved videresalg fra dette forretningsmæssigt
forbundne handelsselskab til uafhængige kunder i Fællesskabet.

5. Sammenligning
(70)

(71)

(72)

Den normale værdi og eksportpriserne blev sammenlignet ab fabrik og på samme handelstrin. For at sikre
en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og
eksportpriserne blev der i form af justeringer taget
hensyn til forskelle, som påvirkede priserne og prisernes
sammenlignelighed i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 10.

For alle de undersøgte kasakhiske og ukrainske eksporterende producenter blev der derfor foretaget justeringer
for forskelle i handelsled og omkostninger til transport,
forsikring, håndtering og lastning samt dermed
forbundne omkostninger, emballering, kreditter og
omkostninger efter salg (sikkerhedsstillelse/garanti), når
dette var relevant og berettiget.

SA&G-omkostningerne til beregning af den normale
værdi for den kasakhiske eksporterende producent i
henhold til metoden i betragtning 60 indbefattede
udgifter til indenlandsk fragt og forsikring. Til trods
for, at der ikke var fremsat krav herom, udførtes
således en direkte justering af den normale værdi i
henhold til artikel 2, stk. 10, litra e), med henblik på
at nedbringe SA&G-omkostningerne med de påløbne
omkostninger i forbindelse med indenlandsk fragt og
forsikring.
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køber/sælger-basis. Desuden blev der betalt provision for
eksportsalg til Fællesskabet gennem Steelex SA. Kommissionen beregnede provisionens størrelse på grundlag af
direkte beviser for forekomsten af sådanne funktioner. I
denne sammenhæng blev der taget hensyn til Steelex's
SA&G-omkostninger ved salg af den pågældende vare
produceret af NFP og til en fortjenstmargen i henhold
til oplysninger fra en ikke forbundet importør, der
samarbejdede i undersøgelsen. Desuden lod NFP en del
af sine salg til Fællesskabet ved Steelex SA gå gennem en
ikke forbundet forhandler i et andet tredjeland. For disse
salg blev det fundet hensigtsmæssigt foruden justeringer
for provisionen til Steelex SA at foretage justeringer for
provision til den ikke forbundne forhandler i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 10,
litra i), idet også denne forhandler havde samme funktioner som en handelsagent på provisionsbasis. Provisionen blev beregnet på basis af den avance, der beregnedes af de pågældende salg.

(81)

Dernæst beregnedes dumpingmargenen for alle ikkesamarbejdsvillige eksporterende producenter i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18, stk. 1,
på grundlag af de faktiske foreliggende oplysninger.

(82)

For at fastsætte dumpingmargenen for ikke-samarbejdsvillige eksporterende producenter blev omfanget af
manglende samarbejde først fastslået. Med henblik
herpå blev den eksportmængde til Fællesskabet, som de
samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producenter
havde opgivet, sammenlignet med den samlede importmængde med oprindelse i Kina, således som den fremgik
af Eurostats importstatistikker. Af denne sammenligning
fremgik det, at den udviste samarbejdsvilje var lav, da de
samarbejdsvillige producenters eksport repræsenterede
mindre end 29 % af Fællesskabets samlede import af
varer med oprindelse i Kina i undersøgelsesperioden.

En ukrainsk eksporterende producent ønskede en justering for valutaomregning, jf. grundforordningens artikel
2, stk. 10, litra j). Dette krav var baseret på forskellen i
vekselkursen på fakturadatoen og betalingsdatoen. I
denne henseende er det vigtigt at understrege, at fakturadatoen i henhold til grundforordningens artikel 2, stk.
10, litra j), betragtes som salgsdatoen, og den vekselkurs,
der anvendes, bør derfor være den vekselkurs, der gælder
på salgsdatoen. Derfor måtte dette argument afvises.

(83)

Derfor blev dumpingmargenen i forbindelse med
eksporten fra ikke-samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producenter beregnet på basis af den højeste
konstaterede dumpingmargen for samarbejdende eksporterende producenter af siliciummangan med normalt
kulstofindhold. Denne fremgangsmåde blev fundet
hensigtsmæssig, eftersom der ikke var noget, der tydede
på, at nogen ikke-samarbejdsvillig producent foretog
dumping på et lavere niveau end den samarbejdsvillige
eksporterende producent. Derfor blev der beregnet en
gennemsnitlig dumpingmargen for landet som helhed,
hvor cif-værdien for hver gruppe eksportører (samarbejdsvillige og ikke-samarbejdsvillige) blev benyttet som
faktor ved vægtningen. På dette grundlag udgør den
landsdækkende dumpingmargen udtrykt i procent af
cif-importprisen, Fællesskabets grænse, ufortoldet,
60,1 %.

6. Dumpingmargener
6.1. Folkerepublikken Kina
(78)

(79)

(80)
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Da ingen af de samarbejdende kinesiske eksporterende
producenter blev indrømmet markedsøkonomisk eller
individuel behandling, blev der fastsat en dumpingmargen for hele Kina ved anvendelse af en vægtningsfaktor for cif-prisen for hver gruppe eksporterende
producenter, dvs. samarbejdsvillige producenter og ikkesamarbejdsvillige producenter.

Således beregnedes først dumpingmargenen for de samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producenter i
henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 11 og
12, på basis af en sammenligning mellem det vejede
gennemsnit af den normale værdi for referencelandet
efter varetype med det vejede gennemsnit af eksportpriserne efter varetype i henhold til ovenstående.

Det skal bemærkes, at importen fra Kina bestod af såvel
siliciummangan med normalt kulstofindhold og siliciummangan med lavt kulstofindhold. Den samarbejdsvillige
producent i referencelandet producerede imidlertid kun
siliciummangan med normalt kulstofindhold. Derfor
blev der kun anvendt data om denne almindelige varetype ved sammenligningen.

6.2. Kasakhstan
(84)

Af klagen og oplysningerne fra den eksporterende producent, der meldte sig, samt andre statistiske data fremgik
det, at OJSC Kazchrome er den eneste kasakhiske eksporterende producent af siliciummangan. Da der ikke var
indikation for, at nogen eksporterende producenter med
føje havde afstået fra at samarbejde, blev det fundet
hensigtsmæssigt at fastsætte restdumpingmargenen på
det niveau, der var fastsat for OJSC Kazchrome.

(85)

De fastsatte dumpingmargener udgør derfor følgende
udtrykt i procent af cif-importprisen, Fællesskabets
grænse, ufortoldet:

— OJSC Kazchrome: 6,5 %

— Alle andre virksomheder: 6,5 %.
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efterspørgslen af stål på verdensplan, især i Asien, som
begyndte i slutningen af 2003 og fortsatte i første halvdel
af 2004. Dette i kombination med manglende produktionskapacitet for siliciummangan i Asien har resulteret i
en øget efterspørgsel af siliciummangan på verdensplan
og har ført til en hidtil uset prisstigning i løbet af 2004. I
skadesanalysen er der taget hensyn til disse usædvanlige
omstændigheder med henblik på at hindre, at de ikke får
usaglig indflydelse på skadesbilledet.

6.3. Ukraine
(86)

Ud fra klagen og oplysningerne fra de eksporterende
producenter, der meldte sig, samt andre statistiske data,
konkluderedes det, at graden af samarbejdsvilje var over
80 % for Ukraines vedkommende. Det blev derfor fundet
hensigtsmæssigt at fastsætte restdumpingmargenen til
niveauet for den højeste dumpingmargen, der var
fastsat for en samarbejdsvillig eksporterende producent i
det pågældende land.

(87)

På dette grundlag udgør dumpingmargenerne udtrykt i
procent af cif-importprisen, Fællesskabets grænse, ufortoldet, følgende:

2. EF-produktionen og EF-erhvervsgrenen
(90)

Inden for Fællesskabet fremstilles samme vare af fem
producenter. De fem EF-producenters produktion anses
således for at udgøre EF's samlede produktion i henhold
til grundforordningens artikel 4, stk. 1.

(91)

Af disse fem producenter erklærede i alt fire, som tilhører
den klagende organisation, at de var interesseret i at
samarbejde i proceduren inden for tidsfristen i indledningsmeddelelsen, og de samarbejdede korrekt i forbindelse med undersøgelsen. Det konstateredes, at disse fire
producenter tegnede sig for en større del af EF-produktionen — i dette tilfælde ca. 88 % — af samme vare. De
fire samarbejdende producenter anses derfor for at
udgøre erhvervsgrenen i Fællesskabet (i det følgende
benævnt »EF-erhvervsgrenen«), jf. grundforordningens
artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 4. Den resterende EFproducent vil herefter blive omtalt som »den resterende
EF-producent«. Den resterende EF-producent modsatte sig
ikke klagen.

— PJSC Nikopol Ferroalloys Plant: 39,1 %
— JSC Stakhanov Ferroalloys Plant: 53,4 %
— OJSC Zaporozhye Ferroalloys Plant: 56,7 %
— alle andre virksomheder: 56,7 %.
D. SKADE

1. Generelt
(88)

(89)

I 1998 indførtes der antidumpingforanstaltninger over
for importen af siliciummangan med oprindelse i Kina
og Ukraine (Rådets forordning (EF) nr. 495/98 (1). Disse
foranstaltninger udløb i begyndelsen af marts 2003. I
begyndelsen af den betragtede periode var der således
foranstaltninger i kraft over for importen fra to af de
berørte lande. Dette blev taget i betragtning i forbindelse
med skadesanalysen. Som angivet i betragtning 118
fremgår det klart af udviklingen i rentabiliteten, at ophævelsen af antidumpingforanstaltningerne i marts 2003
ikke i væsentlig grad indvirkede på EF-erhvervsgrenens
situation i den følgende periode. Det konkluderes
derfor, at året 2002 — i modsætning til påstandene fra
visse interesserede parter — kan anvendes som grundlag
for beregningen af de i betragtning 93-141 nævnte
indekser.

5.12.2007

3. EF-forbrug
(92)

EF-forbruget blev beregnet på basis af data indhentet fra
Eurostat om EF-erhvervsgrenens produktionsmængde
under hensyntagen til skiftende lagersituationer samt
import- og eksportdata for EF-markedet, og for den
resterende EF-producents vedkommende på basis af
skøn foretaget af EF-erhvervsgrenens producenter.

(93)

I undersøgelsesperioden var EF-markedet for den pågældende vare og samme vare ca. 9 % større end i 2002,
dvs. ca. 914 000 t. I den betragtede periode steg
forbruget til sit højeste niveau i 2004, da det var 14 %
højere end i 2002, for herefter at falde igen i de to
følgende år.

Siliciummangan er et vigtigt råmateriale, der anvendes til
produktionen af stål. Der var en betragtelig stigning i

2002

2003

2004

2005

UP

Samlet EF-forbrug (t)

835 419

882 607

953 692

921 654

914 240

Indeks (2002 = 100)

100

106

114

110

109

(1) EFT L 62 af 3.3.1998, s. 1. Ændret ved forordning (EF)
nr. 154/2003 (EFT L 25 af 30.1.2003, s. 25):
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4. Import fra de berørte lande

berørte lande, og at produktmikset var anderledes. I
denne forbindelse anerkendes det, at der i den betragtede
periode kunne noteres et fald i importmængde og
markedsandele for Kasakhstan (sidstnævnte var 5,8 % i
2002 og 4,6 % i undersøgelsesperioden). Imidlertid var
både mængde og markedsandel for importen fra Kasakhstan i de betragtede periode relativt stabil og befandt sig
på et niveau, der ikke kan betegnes som ubetydeligt.
Desuden har undersøgelsen vist, at prisudviklingen for
importen fra Kasakhstan ikke adskiller sig betragteligt
fra den, der kan noteres for importen fra de andre
berørte lande. Derfor — og også i lyset af overvejelserne
i betragtning 73-75 — kan det ikke konkluderes, at der
er tale om diametralt forskellig markedsadfærd, når det
gælder importen fra Kina og Kasakhstan, og påstanden
måtte derfor afvises.

a) Kumulativ vurdering af virkningerne af den pågældende
import
(94)

Kommissionen undersøgte, om importen fra de berørte
lande burde vurderes kumulativt på grundlag af de kriterier, der er fastsat i grundforordningens artikel 3, stk. 4.

(95)

De dumpingmargener, der blev konstateret for importen
fra hvert af de berørte lande, ligger over bagatelgrænsen;
de importerede mængder fra hvert af disse lande er ikke
ubetydelige, og det blev anset for hensigtsmæssigt at
foretage en kumulativ vurdering på baggrund af konkurrencevilkårene mellem importen fra de berørte lande og
den i Fællesskabet fremstillede samme vare. Lignende
konkurrencevilkår fremgik af den omstændighed, at den
pågældende vare, der blev importeret fra de berørte
lande, og samme vare, der blev fremstillet og solgt af
EF-erhvervsgrenen på EF-markedet, var sammenlignelige
og blev distribueret via samme handelskanaler. Desuden
var alle importmængder af en betydelig størrelse og
medførte betydelige markedsandele. I betragtning af, at
der som nævnt i betragtning 104 ikke foreligger
underbud i forbindelse med importen fra Ukraine,
finder Kommissionen, at virkningerne af importen fra
Ukraine bør vurderes særskilt.

L 317/17

(97)

Kommissionen fandt derfor på ovenstående baggrund, at
alle kriterierne i grundforordningens artikel 3, stk. 4, var
opfyldt for Kinas og Kasakhstans vedkommende.
Importen fra disse to berørte lande blev derfor undersøgt
under et, mens importen fra Ukraine blev undersøgt
særskilt.

b) Mængde
(96)

Den eksporterende producent i Kasakhstan fastholdt, at
Kasakhstan ikke ved skadesvurderingen burde slås
sammen med Kina på grund af sin diametralt forskellige
markedsadfærd. Denne eksporterende producent hævdede
blandt andet, at udviklingen i importen fra Kasakhstan,
værdien heraf og markedsandelene i Fællesskabet var
forskellige fra situationen for importen fra de andre

Importmængden for den pågældende vare med oprindelse i Kina og Kasakhstan til Fællesskabet steg støt fra
ca. 48 000 t i løbet af 2002 til ca. 162 000 t i løbet af
2004, før den atter faldt til ca. 96 000 t i løbet af
undersøgelsesperioden. Mellem 2002 og undersøgelsesperioden steg importmængden for varer fra disse lande
med 99 %.

2002

2003

2004

2005

UP

48 091

66 509

162 227

142 993

95 491

Indeks (2002 = 100)

100

138

337

297

199

Markedsandel for importen fra Kina og
Kasakhstan

5,8 %

7,5 %

17,0 %

15,5 %

10,4 %

Prisen på import fra Kina og Kasakhstan
(EUR/t)

462

464

829

689

564

Indeks (2002 = 100)

100

101

179

149

122

Importmængde fra Kina og Kasakhstan (t)

(99)

(98)

Importmængden for den pågældende vare fra Ukraine til
Fællesskabet faldt en smule fra ca. 154 000 t i løbet af
2002 til ca. 138 000 t fra 2003 til 2004, før den atter
steg til ca. 180 000 t i løbet af 2005 og til 210 000 t i

undersøgelsesperioden. Mellem 2002 og undersøgelsesperioden steg importmængden for varer fra disse lande
med 36 %.
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2002

2003

2004

2005

UP

154 391

137 683

137 514

179 993

210 302

100

89

89

117

136

18,5 %

15,6 %

14,4 %

19,5 %

23,0 %

Prisen på import fra Ukraine (EUR/t)

508

490

912

602

550

Indeks (2002 = 100)

100

97

180

118

108

Importmængde fra Ukraine (t)
Indeks (2002 = 100)
Markedsandel for importen fra Ukraine

c) Markedsandel
(100) Markedsandelen for varer importeret fra Kina og Kasakh-

stan var i 2002 på 5,8 %. Den steg i 2003 og igen i
2004 og nåede dette år op på 17,0 %. I løbet af 2005
faldt markedsandelen lidt til 15,5 %, og den steg igen i
undersøgelsesperioden til 10,4 %. Samlet set steg
markedsandelen mellem 2002 og undersøgelsesperioden
med 4,6 procentpoint, således at markedsandelen i 2002
næsten fordobledes.

(101) Markedsandelen for varer importeret fra Ukraine lå i

2002 på 18,5 %. Den steg i 2003 og igen i 2004 og
nåede i dette år op på 14,4 %. I løbet af 2005 steg
markedsandelen til 19,5 %, og den steg igen i undersøgelsesperioden til 23,0 %. Samlet set steg markedsandelen
mellem 2002 og undersøgelsesperioden med 4,5
procentpoint.

d) Priser
i) P r i s u d v i k l i n g
(102) I løbet af 2004 steg priserne på siliciummangan på

verdensplan til enestående højder på grund af en situation med usædvanligt høj efterspørgsel og lavt udbud,
således som forklaret i betragtning 89. Dette afspejles i
priserne på varer importeret fra de berørte lande for dette
år og en del af 2005. Dette påvirkede dog ikke priserne i
undersøgelsesperioden. Samlet set steg gennemsnitsprisen
på den pågældende vare med oprindelse i Kina og
Kasakhstan med 22 % mellem 2002 og undersøgelsesperioden, mens gennemsnitsprisen for den pågældende vare
med oprindelse i Ukraine steg med 8 % i samme periode.

lande. Der blev foretaget justeringer, hvor dette var
nødvendigt for at tage hensyn til forskelle i handelsled
og varekvalitet.

(104) Sammenligningen viste, at siliciummangan med oprin-

delse i Kina og Kasakhstan solgt i Fællesskabet i undersøgelsesperioden hver for sig underbød EF-erhvervsgrenens priser med 4,5 %, svarende til 4,5 % samlet på
basis af et vejet gennemsnit. Priserne på varer importeret
fra Ukraine lå på et niveau svarende EF-erhvervsgrenens
(dvs. intet underbud).

(105) Med henblik på at sikre, at de priser, der er beregnet for

underbud, sammenlignes for samme handelsled,
sammenlignedes EF-erhvervsgrenens priser ab fabrik
med priserne for importerede varer ved overgang til
Fællesskabets fysiske territorium, behørigt justeret for
omkostninger til losning og toldbehandling. En berørt
part anfægtede den metode, der anvendtes i forbindelse
med den kasakhiske virksomhed, idet han hævdede, at
grundlaget for en beregning af importprisen burde være
cif-prisen ved toldklarering til EU og ikke prisen for
importerede varer ved overgang til Fællesskabets fysiske
territorium (i dette tilfælde Litauens ydre grænse). Der
blev ikke fremlagt overbevisende argumentation for
anvendelse af en anden beregningsmetode for denne virksomhed. Tværtimod bør det bemærkes, at cif-priserne
ved toldklarering af kasakhiske importerede varer indeholder betydelige transportomkostninger, efter at varerne
har passeret Fællesskabets grænse i Litauen, og en
sammenligning af disse med EF-erhvervsgrenens priser
ab fabrik ville være diskriminerende for sidstnævnte, da
priser ab fabrik ikke omfatter transportomkostninger. Det
konkluderes derfor, at den anvendte metode er den mest
hensigtsmæssige, og påstanden må derfor afvises.

ii) P r i s u n d e r b u d
(103) Der blev foretaget en sammenligning model for model

mellem de eksporterende producenters og EF-erhvervsgrenens gennemsnitlige salgspriser i Fællesskabet. I dette
øjemed blev EF-erhvervsgrenens priser ved salg til ikkeforbundne kunder sammenlignet med priserne hos de
samarbejdende eksporterende producenter i de berørte

5. EF-erhvervsgrenens situation
(106) I overensstemmelse med grundforordningens artikel 3,

stk. 5, undersøgte Kommissionen alle relevante økonomiske faktorer og forhold, der har indflydelse på EFerhvervsgrenens situation.
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a) Produktion
(107) Fra at have nået ca. 241 000 t i 2002 steg EF-erhvervsgrenens produktion i løbet af 2004 til sit

højeste niveau på ca. 255 000 t på grund af en exceptionel efterspørgsel som beskrevet i betragtning
89, før den igen faldt i 2005 og steg en smule i undersøgelsesperioden. Samlet set faldt produktionen
i den betragtede periode med 6 % til ca. 226 000 t i undersøgelsesperioden. Det skal bemærkes, at en
enkelt EF-producent indstillede produktionen af siliciummangan i løbet af 2003 og i en stor del af
undersøgelsesperioden.

Produktion (t)

2002

2003

2004

2005

UP

241 784

220 073

255 671

221 402

226 142

100

91

106

92

94

Indeks (2002 = 100)

b) Kapacitet og kapacitetsudnyttelsesgrad
(108) EF-erhvervsgrenens produktionskapacitet forblev stabilt på et niveau omkring 325 000 t i hele den

betragtede periode.

2002

2003

2004

2005

UP

325 226

325 537

325 254

326 068

326 696

Indeks (2002 = 100)

100

100

100

100

100

Kapacitetsudnyttelse

74 %

68 %

79 %

68 %

69 %

Indeks (2002 = 100)

100

91

106

91

93

Produktionskapacitet (t)

(109) Kapacitetsudnyttelsen var i 2002 på 74 %. Den faldt til 68 % i 2003, steg igen til 79 % i 2004, før

den faldt til 69 % i undersøgelsesperioden. Dette afspejler variationerne i produktionsmængderne som
beskrevet i betragtning 107.

c) Lagerbeholdninger
(110) EF-erhvervsgrenens ultimolagre faldt med 45 % i 2003, men vendte i 2004 tilbage til næsten samme

niveau som i 2002. Det bratte fald i lagerbeholdningerne i slutningen af 2003 skyldtes reaktionen på
den usædvanlige stigning i efterspørgslen, som nævnes i betragtning 89. Ultimolagrene steg derefter i
2005 med 22 %, før de i undersøgelsesperioden faldt betragteligt til 30 % under niveauet for 2002.
Dette generelle fald for ultimolagrenes vedkommende afspejler den omstændighed, at EF-erhvervsgrenens salgsmængde samlet set forblev stabil (jf. betragtning 111) på trods af faldet i produktionen
som beskrevet i betragtning 107.

Ultimolagre (t)
Indeks (2002 = 100)

2002

2003

2004

2005

UP

21 017

11 561

20 983

25 682

14 618

100

55

100

122

70
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d) Salgsmængde
(111) EF-erhvervsgrenens salgsmængde for egne varer til ikke-forbundne kunder på EF-markedet i under-

søgelsesperioden var på ca. 227 000 t, dvs. det samme niveau som i 2002. Salgsmængderne for
2003 og 2005 var imidlertid henholdsvis 6 % og 8 % lavere. I 2004 var salgsmængden højere (104 %
af niveauet for 2002 og undersøgelsesperioden) af de grunde, der er beskrevet i betragtning 89.

EF-salgsmængde til kunder (t)
Indeks (2002 = 100)

2002

2003

2004

2005

UP

227 571

213 778

236 494

208 687

227 690

100

94

104

92

100

e) Markedsandel
(112) EF-erhvervsgrenens markedsandel faldt fra 27,2 % i 2002 til 24,2 % i 2003, inden den igen steg til

24,8 % i 2004. I 2005 faldt dens markedsandel igen til 22,6 %. I undersøgelsesperioden steg
markedsandelen igen en smule til 24,9 %. I den betragtede periode mistede EF-erhvervsgrenen 2,3
procentpoint af markedsandelen.

EF-erhvervsgrenens markedsandel
Indeks (2002 = 100)

2002

2003

2004

2005

UP

27,2 %

24,2 %

24,8 %

22,6 %

24,9 %

100

89

91

83

91

f) Vækst
(113) Mellem 2002 og undersøgelsesperioden, hvor Fællesskabets forbrug steg med 9 procentpoint, steg

EF-erhvervsgrenens salg på EF-markedet ikke, og EF-erhvervsgrenens markedsandel faldt med 2,3
procentpoint. Kinas og Ukraines salg og markedsandele steg imidlertid i samme periode. Det konkluderes således, at EF-erhvervsgrenen ikke kunne drage fordel af vækst på EF-markedet.

g) Beskæftigelse
(114) Beskæftigelsen i EF-erhvervsgrenen faldt i begyndelsen med 32 % mellem 2002 og 2003, hvorefter

den steg med 27 procentpoint i 2004, før den faldt med 13 procentpoint i 2005 og yderligere 26
procentpoint i undersøgelsesperioden. I den betragtede periode forblev produktionsmængden
forholdsvis stabilt på mellem 91 % og 106 % af niveauet for 2002. For en enkelt producent, der
som nævnt i betragtning 107 stoppede produktionen af siliciummangan i undersøgelsesperioden, var
udsvingene i produktionsvolumen i den betragtede periode mere markante, og variationerne i beskæftigelsestallene afspejler dette. Generelt set faldt EF-erhvervsgrenens beskæftigelsesniveau med ca. 44 %
mellem 2002 og undersøgelsesperioden, dvs. fra ca. 700 til ca. 400 personer. Dette viser, at EFerhvervsgrenens effektivitet forbedredes, da produktionsmængden samtidig kun faldt med 6 %.

2002

2003

2004

2005

UP

Beskæftigelse (personer)

702

475

668

577

391

Indeks (2002 = 100)

100

68

95

82

56
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h) Produktivitet
(115) Produktiviteten for EF-erhvervsgrenens arbejdsstyrke, der måles som output (i t) pr. ansat pr. år, steg i

den betragtede periode — bortset fra 2004 — og endte i undersøgelsesperioden med at være 68 %
højere end i 2002, fra et udgangspunkt på 344 t pr. ansat. Dette afspejler den omstændighed, at
beskæftigelsen faldt med 44 % i den betragtede periode, mens produktionen kun faldt med 6 %.
Denne produktivitetsstigning skyldes til dels det forhold, at der blev nedlagt flest arbejdspladser hos
de EF-producenter, hvor produktiviteten i begyndelsen var relativt lav.

2002

2003

2004

2005

UP

Produktivitet (t pr. ansat)

344

463

383

384

578

Indeks (2002 = 100)

100

135

111

111

168

i) Lønninger
(116) Gennemsnitslønnen for de ansatte steg med 26 % mellem 2002 og 2003 og forblev på dette niveau i

2004, før den igen steg i 2005 og i undersøgelsesperioden og endte 77 % højere end i 2002. Denne
stigning i gennemsnitslønnen skyldes til dels det forhold, at der blev nedlagt flest arbejdspladser hos
de EF-producenter, hvor gennemsnitslønnen i begyndelsen var relativt lav.

Årlige lønomkostninger pr. ansat
(EUR)
Indeks (2002 = 100)

2002

2003

2004

2005

UP

17 602

22 102

21 636

22 459

31 092

100

126

123

128

177

j) Faktorer, der påvirker salgspriserne
(117) Enhedspriserne for EF-erhvervsgrenens varer solgt til ikke-forbundne kunder steg samlet set med 14 %

mellem 2002 og undersøgelsesperioden. I 2004 var priserne usædvanligt høje på grund af den
exceptionelt høje efterspørgsel på verdensmarkedet og det lave udbud som nævnt i betragtning
89. Denne situation havde afsmittende virkning på en del af 2005, hvor priserne vendte tilbage til
et mere normalt niveau for dog i undersøgelsesperioden at ende 14 % højere end i 2002.

2002

2003

2004

2005

UP

Enhedspris EF-markedet (EUR/t)

521

526

928

640

593

Indeks (2002 = 100)

100

101

178

123

114

k) Rentabilitet og investeringsafkast
(118) I den betragtede periode steg EF-erhvervsgrenens rentabilitet for salget af samme vare i procent af

nettosalget med 0,8 % i 2002 til 3,1 % i 2003, og markant med 37,2 % i 2004 på grund af den i
betragtning 89 beskrevne situation for derefter at falde til 7,0 % i 2005 og 2,5 % i undersøgelsesperioden. Rentabiliteten steg derfor med 1,7 procentpoint mellem 2002 og undersøgelsesperioden.
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Rentabilitet ved EF-salg til ikkeforbundne kunder (% af nettosalg)

Afkastet af investeringerne (fortjenesten i % af den bogførte nettoværdi
af investeringerne)

5.12.2007

2002

2003

2004

2005

UP

0,8 %

3,1 %

37,2 %

7,0 %

2,5 %

100

385

4 668

884

313

3,6 %

11,0 %

410,2 %

24,4 %

10,4 %

100

303

11 252

668

284

(119) Investeringsafkastet, udtrykt som fortjenesten i procent af den bogførte nettoværdi af investeringerne,

fulgte i brede træk rentabilitetsudviklingen. Det steg fra 3,6 % i 2002 til 11 % i 2003 for derefter at
stige exceptionelt til 410 % i 2004 og vende tilbage til 24 % i 2005, før det nåede sit endelige niveau
i undersøgelsesperioden på 10,4 %; investeringsafkastet var således steget med 6,8 procentpoint i den
betragtede periode.

l) Likviditet og evne til at rejse kapital
(120) Nettolikviditeten fra driften var i 2002 næsten nul. Den steg til ca. 9 mio. EUR i 2003 og 83 mio.

EUR i 2004, før den faldt til ca. 16 mio. EUR i 2005 og 17 mio. i undersøgelsesperioden. Der er
ingen indikation for, at EF-erhvervsgrenen skulle have haft vanskeligheder med at rejse kapital.

2002

2003

2004

2005

UP

Likviditet (1 000 EUR)

132

9 551

83 701

16 445

17 092

Indeks (2002 = 100)

100

7 214

63 220

12 421

12 910

m) Investeringer
(121) EF-erhvervsgrenens årlige investeringer i produktionen af samme vare femdobledes mellem 2002 og

2003, før de i 2004 faldt til niveauet i 2002. Investeringerne ca. ottedobledes mellem 2004 og 2005,
før de igen faldt en smule i undersøgelsesperioden. Samlet set steg investeringerne med ca. 900 %
mellem 2002 og undersøgelsesperioden. EF-erhvervsgrenens investeringer hidrører hovedsagelig fra
en EF-producent, og det blev fastslået, at de var afsat til vedligehold og fornyelse af eksisterende
udstyr og ikke til øget kapacitet.

Nettoinvesteringer (1 000 EUR)
Indeks (2002 = 100)

2002

2003

2004

2005

UP

1 528

8 376

2 351

17 365

15 333

100

548

154

1 136

1 003

n) Dumpingmargenens omfang
(122) På baggrund af mængden, markedsandelen og priserne på importen fra de berørte lande kan virk-

ningerne på EF-erhvervsgrenen af størrelsen af den faktiske dumpingmargen ikke anses for ubetydelig.
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o) Genrejsning fra tidligere dumping
(123) Som angivet i betragtning 88 fremgår det klart af udvik-

lingen i rentabiliteten, at ophævelsen af antidumpingforanstaltningerne for siliciummangan i marts 2003 ikke i
væsentlig grad indvirkede på EF-erhvervsgrenens situation
i den følgende periode.
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E. ÅRSAGSSAMMENHÆNG

1. Indledning
(127) I henhold til grundforordningens artikel 3, stk. 6 og 7,

undersøgte Kommissionen, om dumpingimporten havde
forvoldt EF-erhvervsgrenen skade i et omfang, der kan
betegnes som væsentligt. Andre kendte faktorer end
dumpingimporten, som samtidig kan have skadet EFerhvervsgrenen, blev også undersøgt for at sikre, at en
eventuel skade forårsaget af disse andre faktorer ikke blev
tilskrevet dumpingimporten.

6. Konklusion om skade
(124) Mens

forbruget voksede, faldt EF-erhvervsgrenens
markedsandel med 2,3 procentpoint til 24,9 % i den
betragtede periode. Samtidig faldt produktionen med
6 %, og kapacitetsudnyttelsen faldt med 5 procentpoint.
Desuden måtte EF-erhvervsgrenen afskedige et antal
ansatte. Samtidig viser andre skadesindikatorer en
positiv tendens i den betragtede periode; dette gælder
for rentabiliteten, likviditeten, investeringsafkastet og
salgspriserne, der steg med 14 %. En grundigere analyse
af disse data viser dog, at en fortjenstmargen på 2,5 % på
baggrund af erhvervssektorens karakter ikke betragtes
som tilstrækkelig, idet den ikke kan garantere industriens
langsigtede overlevelse. Prisstigningerne var tilstrækkelige
til at dække prisstigningen for råstoffer, men ikke
tilstrækkelige til at hæve fortjenstmargenen til et bæredygtigt niveau. Til trods for at en række indikatorer
udviser positive tendenser, kunne EF-erhvervsgrenen
således ikke udnytte den samlede stigning i forbruget
på EF-markedet, hvilket fremgår af dens tab af markedsandele, faldende produktionen og dårlige rentabilitet.

2. Dumpingimportens virkning
(128) Mellem 2002 og undersøgelsesperioden steg dumpingim-

porten af den pågældende vare med oprindelse i Kina og
Kasakhstan med 99 %, og dens markedsandel i Fællesskabet steg med ca. 4,6 procentpoint. Gennemsnitsprisen
for denne import steg med 22 % mellem 2002 og undersøgelsesperioden, men var generelt lavere end EFerhvervsgrenens priser i den betragtede periode. I
samme periode steg dumpingimporten af den pågældende vare med oprindelse i Ukraine udtrykt i
mængde, nemlig med 36 %, og dens markedsandel i
Fællesskabet steg med ca. 4,5 procentpoint. Gennemsnitsprisen for denne import steg med 8 % mellem
2002 og undersøgelsesperioden, men priserne var generelt på samme niveau som EF-erhvervsgrenens priser i
den betragtede periode.

(125) Da en enkelt EF-producent ikke fremstillede samme vare

vedvarende i hele den betragtede periode og som nævnt i
betragtning 107 indstillede produktionen helt i 2003 og
i det meste af undersøgelsesperioden, undersøgtes virkningerne af disse uregelmæssigheder. Analysen har imidlertid vist, at de afbrydelser, der karakteriserede denne
producents produktion på grund af dennes relativt
beskedne samlede produktion kun havde begrænset virkning i det overordnede skadesbillede og ikke i nævneværdigt omfang påvirkede skadesindikatorerne. Dette
fremgår af den omstændighed, at en udelukkelse af
denne producent fra undersøgelsen kun ville resultere i
en mindre forbedring af EF-erhvervsgrenens resultater.
Især ville EF-erhvervsgrenens rentabilitet (3,2 % i undersøgelsesperioden) stadig langt fra være tilfredsstillende, og
produktion og kapacitetsudnyttelse ville stadig udvise
negative tendenser. Det konkluderes derfor, at den
skade, der er forvoldt EF-erhvervsgrenen, ikke alene kan
tilskrives denne EF-producent.

(126) På baggrund af ovenstående konkluderes det derfor, at

EF-erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 5.

(129) Som nævnt i betragtning 104 var prisunderbuddet for

importen fra Kina og Kasakhstan samlet på 4,5 % på
basis af et vejet gennemsnit, mens der ikke var prisunderbud for importen fra Ukraine.

(130) Da EF-erhvervsgrenens priser er underbudt af importen

fra Kina og Kasakhstan, finder Kommissionen, at denne
dumpingimport medførte et negativt pres på priserne,
som forhindrede EF-erhvervsgrenen i at hæve sine salgspriser til det niveau, der var nødvendigt for en bæredygtig indtjening. Der er derfor en klar årsagssammenhæng mellem denne import og den skade, EF-erhvervsgrenen har lidt. I betragtning af, at der ikke har fundet
underbud sted for importen fra Ukraine, og af, at skadesmargenen for importen fra Ukraine er under bagatelgrænsen (jf. betragtning 168 og 169), finder Kommissionen dog, at der ikke er nogen klar årsagssammenhæng
mellem importen fra Ukraine og den skade, EF-erhvervsgrenen har lidt.
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3. Andre faktorers indvirkning
a) EF-erhvervsgrenens eksportresultater
(131) Som det ses af nedenstående tabel, faldt eksportsalgsmængden med 40 % i den betragtede periode.

Enhedspriserne for disse salg forblev relativt stabile undtagen i 2004.

2002

2003

2004

2005

UP

12 056

16 445

10 524

9 713

7 191

Indeks (2002 = 100)

100

136

87

81

60

Eksportsalgspris (EUR/t)

598

522

787

592

578

Indeks (2002 = 100)

100

87

132

99

97

Eksportsalgsmængde (t)

(132) Det bør imidlertid bemærkes, at eksportsalget ikke er stort set i forhold til EF-erhvervsgrenens

samlede salg, idet det kun repræsenterer 3-7 % af det samlede salg i den betragtede periode. Kommissionen finder derfor, at eksportaktiviteten ikke på nogen måde kan have bidraget til den væsentlige
skade, som EF-erhvervsgrenen har lidt.

b) Import fra tredjelande
(133) Analysen af importen fra tredjelande er baseret på data fra Eurostat. For en række landes vedkom-

mende var det muligt at krydskontrollere disse data med bekræftede oplysninger fra interesserede
parter, som har bekræftet pålideligheden af Eurostats data.

(134) Den samlede import fra andre end de berørte lande faldt i løbet af den betragtede periode med ca.

6 %, dvs. fra ca. 377 000 t i 2002 til ca. 354 000 t i undersøgelsesperioden. Den hertil svarende
markedsandel faldt fra ca. 45 % til ca. 39 %. Importen fra tredjelande kommer hovedsagelig fra
Norge, Indien, Sydafrika og Brasilien.

2002

2003

2004

2005

UP

376 919

437 205

393 857

364 250

353 802

100

116

104

97

94

45,1 %

49,5 %

41,3 %

39,5 %

38,7 %

Pris for importen fra alle andre
tredjelande (EUR/t)

523

528

823

691

597

Indeks (2002 = 100)

100

101

157

132

114

Mængde fra alle andre tredjelande (t)
Indeks (2002 = 100)
Markedsandel for alle andre tredjelande

Kilde: Eurostat.

(135) I den betragtede periode faldt importen fra Norge med 11 %, og markedsandelen for denne import

faldt med 4,9 procentpoint (UP = 21,9 %). Samlet set lå gennemsnitspriserne for importen fra Norge
over EF-erhvervsgrenens priser i den betragtede periode. Mens prisen for importen af siliciummangan
fra Norge med lavt kulstofindhold i en vis udstrækning kan underbyde EF-erhvervsgrenens priser,
konkluderedes det — i betragtning af at denne varekvalitet kun udgør en lille del (ca. 5 %) af EFerhvervsgrenens samlede produktion, og i betragtning af at der samlet set ikke har været tale om
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underbud og, at der er konstateret faldende importmængder og markedsandele — at importen fra
Norge ikke har bidraget til den væsentlige skade, EF-erhvervsgrenen har lidt.
Norge

2002

2003

2004

2005

UP

224 253

213 838

178 639

200 310

200 272

Indeks (2002 = 100)

100

95

80

89

89

Importmarkedsandele

26,8 %

24,2 %

18,7 %

21,7 %

21,9 %

Importpriser (EUR/t)

574

604

956

765

656

Indeks (2002 = 100)

100

105

167

133

114

Importmængde (t)

Kilde: Eurostat.

(136) I den betragtede periode steg importen fra Indien med 300 %, og markedsandelen for denne import

steg med 7,3 procentpoint (UP = 9,7 %). Samtidig var gennemsnitsprisen for importen fra Indien lidt
højere end for EF-erhvervsgrenen (dvs. intet prisunderbud). I betragtning af, at der ikke har fundet
underbud sted for importen fra Indien, finder Kommissionen, at der ikke er belæg for at konkludere,
at importen fra Indien har bidraget til den skade, EF-erhvervsgrenen har lidt.
Indien

2002

2003

2004

2005

UP

19 954

33 497

31 593

48 123

89 017

Indeks (2002 = 100)

100

168

158

241

446

Importmarkedsandele

2,4 %

3,8 %

3,3 %

5,2 %

9,7 %

Importpriser (EUR/t)

479

449

804

591

521

Indeks (2002 = 100)

100

94

168

123

109

Importmængde (t)

Kilde: Eurostat.

(137) I den betragtede periode faldt importen fra Sydafrika med ca. 38 %, og markedsandelen for denne

import faldt med 2,5 procentpoint (UP = 3,2 %). Gennemsnitsprisen for importen fra Sydafrika var
under EF-erhvervsgrenens priser og af samme størrelsesorden som de berørte landes. Der drages
derfor den konklusion, at importen fra Sydafrika kan have bidraget til den skade, der er påført
EF-erhvervsgrenen. På baggrund af det betragtelige samlede fald i importen fra Sydafrika og dens
beskedne markedsandel, finder Kommissionen ikke, at denne import er tilstrækkelig til at bryde
årsagssammenhængen mellem den væsentlige skade, EF-erhvervsgrenen har lidt, og dumpingimporten
fra Kina og Kasakhstan.
Sydafrika

2002

2003

2004

2005

UP

47 808

81 330

58 753

52 640

29 531

Indeks (2002 = 100)

100

170

123

110

62

Markedsandel for importen fra
Sydafrika

5,7 %

9,2 %

6,2 %

5,7 %

3,2 %

Prisen på import fra Sydafrika
(EUR/t)

417

429

660

611

501

Indeks (2002 = 100)

100

103

158

147

120

Importmængde fra Sydafrika (t)

Kilde: Eurostat.
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(138) I den betragtede periode faldt importen fra andre tredjelande, herunder Brasilien, med ca. 59 %, og

markedsandelen for denne import faldt med ca. 6,4 procentpoint (UP = 3,8 %). Samtidig var gennemsnitsprisen for importen fra andre tredjelande højere end for EF-erhvervsgrenens varer (dvs. intet
prisunderbud). I betragtning af, at der ikke har fundet underbud sted for denne imports vedkommende og i betragtning af deres aftagende tendens, konkluderes det, at den ikke har bidraget til den
væsentlige skade, EF-erhvervsgrenen har lidt.

Andre tredjelande (herunder Brasilien)

2002

2003

2004

2005

UP

84 904

108 539

124 872

63 178

34 982

Indeks (2002 = 100)

100

128

147

74

41

Importmarkedsandele

10,2 %

12,3 %

13,1 %

6,9 %

3,8 %

Importpriser (EUR/t)

460

476

713

598

528

Indeks (2002 = 100)

100

104

155

130

115

Importmængde (t)

Kilde: Eurostat.

c) Konkurrence fra den resterende EF-producent
(139) Som nævnt i betragtning 91 samarbejdede en enkelt EF-producent ikke i forbindelse med undersø-

gelsen. På grundlag af de oplysninger, der er indhentet i løbet af undersøgelsen fra de samarbejdende
EF-producenter, skønnes denne virksomheds salgsmængde i Fællesskabet til 30 000 t i den betragtede
periode. Den hertil svarende markedsandel lå ligeledes på 3 % i hele den betragtede periode. Den
resterende EF-producent forøgede derfor ikke sin salgsmængde og markedsandel på bekostning af EFerhvervsgrenen. Der forelå ingen oplysninger om priserne hos denne EF-producent.

2002

2003

2004

2005

UP

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Indeks (2002 = 100)

100

100

100

100

100

De øvrige EF-producenters
markedsandele

3,6 %

3,4 %

3,1 %

3,3 %

3,3 %

Indeks (2002 = 100)

100

95

88

91

91

Andre EF-producenters EF-salg (t)

Kilde: Undersøgelse, klage.

(140) I betragtning af ovennævnte og de manglende oplysninger om det modsatte konkluderes det, at den

resterende EF-producent ikke har bidraget til den skade, som EF-erhvervsgrenen har lidt.
d) Produktionsomkostninger (råstoffer)
(141) Hovedelementerne i de samlede produktionsomkostninger er råstofferne (45-55 %) og elektricitet (20-

30 %). De direkte lønomkostninger udgør ca. 5 % af omkostningerne. EF-erhvervsgrenens produktionsomkostninger steg med 12 % mellem 2002 og undersøgelsesperioden.

2002

2003

2004

2005

UP

Enhedsproduktionsomkostninger
(EUR/t)

517

510

583

595

578

Indeks (2002 = 100)

100

99

113

115

112

5.12.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

(142) Nogle interesserede parter hævdede, at den skade, EF-

erhvervsgrenen har lidt, skyldtes stigningerne i produktionsomkostningerne. Hvad angår råstofomkostningerne,
finder Kommissionen, at prisstigningerne — da det
drejer sig om råstoffer, der i princippet handles på de
internationale markeder — har påvirket alle producenter
af siliciummangan, idet disse under normale omstændigheder vil være tvunget til at hæve alle deres priser.
Skaden er således ikke forårsaget af den generelle stigning
i råmaterialepriser som sådan, men af den omstædighed,
at EF-erhvervsgrenen på grund af dumpingimporten, som
underbød dens priser, ikke var i stand til at sælge på et
prisniveau, der ville have gjort det muligt for den at opnå
en tilstrækkelig fortjenstmargen. Hvad angår lønomkostninger, viser produktivitetsdataene som angivet i betragtning 115, at EF-erhvervsgrenen samlet set har været i
stand til at kompensere for stigende omkostninger med
effektivitets- og produktivitetsforøgelser. Nogle parter har
henvist til elektricitetsomkostningerne som den vigtigste
årsag til, at EF-erhvervsgrenen har lidt skade. I denne
forbindelse er det fastslået, at elektricitetspriserne for
industrielle brugere i de lande, hvor EF-erhvervsgrenen
er etableret, lå på linje med priserne på andre større
markeder på verdensplan og derfor ikke kan betragtes
som et tilfælde af selvforskyldt skade. Elektricitetsomkostningerne kan have haft en vis virkning på de samlede
resultater, men kun hvad angår en EF-producent, som
oplevede vanskeligheder i elektricitetsforsyningen på
grund af store prisstigninger på elektricitet og den deraf
følgende tvist med energileverandøren. Det konkluderes,
at stigningerne i produktionsomkostningerne samlet set
ikke har bidraget til den skade, EF-erhvervsgrenen har
lidt.

e) Selvforskyldt skade
(143) Da en af EF-producenternes investeringer steg betragteligt

mellem 2004 og 2005 (jf. betragtning 121), undersøgtes
det, om skaden var selvforskyldt. Denne investering
havde direkte indvirkning på produktionsomkostningerne
og derfor på EF-erhvervsgrenens rentabilitet. Analysen
har imidlertid vist, at denne investerings begrænsede
omfang i forhold til de samlede produktionsomkostninger var begrænset, og dens indvirkning på rentabiliteten var derfor marginal. Det konkluderes derfor, at EFproducentens investering kan have bidraget til den skade,
EF-erhvervsgrenen har lidt, men ikke i et omfang, der kan
bryde årsagssammenhængen.
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ummangan i anden halvdel af 2004 og første halvdel af
2005 efterfulgt af den i betragtning 89 beskrevne hidtil
usete stigning i efterspørgslen bidrog til EF-erhvervsgrenens dårlige situation. Undersøgelsen har imidlertid vist,
at EF-forbruget samlet steg med 9 % i hele den betragtede
periode. På denne baggrund må påstanden afvises.

4. Konklusion om årsagssammenhæng
(145) Det tidsmæssige sammenfald mellem øget dumpingim-

port fra Kina og Kasakhstan, større markedsandele og
det konstaterede prisunderbud på den ene side og forringelsen af EF-erhvervsgrenens situation på den anden fører
til den konklusion, at dumpingimporten forårsagede den
væsentlige skade, der er forvoldt EF-erhvervsgrenen, jf.
grundforordningens artikel 3, stk. 6.

(146) Andre faktorer blev analyseret, men blev ikke fundet at

være en afgørende årsag til den forvoldte skade. For
Ukraines vedkommende, som har en markedsandel på
2,3 %, konkluderes det, at importen herfra ikke har
bidraget til den skade, EF-erhvervsgrenen har lidt, da
der ikke har fundet et generelt prisunderbud sted.
Importen fra Sydafrika kan have bidraget til den skade,
EF-erhvervsgrenen har lidt, men i betragtning af den
beskedne markedsandel for denne import og dens
faldende mængder er den ikke tilstrækkelig til at bryde
den etablerede årsagssammenhæng med importen fra
Kina og Kasakhstan. Da der ikke har fundet underbud
sted, og i betragtning af importmængderne og tendenserne, er der ikke belæg for, at importen fra Indien eller
andre tredjelande (herunder Brasilien) har bidraget til den
skade, EF-erhvervsgrenen har lidt. En investering foretaget
af en enkelt EF-producent kan have bidraget til den
skade, EF-erhvervsgrenen har lidt, men på grund af det
begrænsede omfang af denne investering er den ikke
tilstrækkelig til at bryde den etablerede årsagssammenhæng. Desuden er der ingen andre kendte faktorer,
såsom EF-erhvervsgrenens eksportresultater, konkurrencen fra den resterende EF-producent, stigningen i
produktionsomkostningerne eller forholdene på stålmarkedet, der har bidraget til den skade, EF-erhvervsgrenen
har lidt.

(147) I betragtning af ovenstående analyse, hvor der er gjort

f) Afmatning på markedet for siliciummangan på grund af
uregelmæssigheder i stålproduktionen
(144) Nogle parter har fremført, at faldet i efterspørgslen på

stål og det deraf følgende fald i efterspørgslen på silici-

behørigt rede for alle kendte faktorers konsekvenser for
EF-erhvervsgrenens situation set i forhold til dumpingimportens skadevoldende virkninger, konkluderes det, at
importen fra Kina og Kasakhstan har forvoldt EFerhvervsgrenen væsentlig skade, jf. grundforordningens
artikel 3, stk. 6.
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F. FÆLLESSKABETS INTERESSE
(148) Kommissionen undersøgte, om der til trods for konklu-

sionerne om dumping, skade og årsagssammenhæng
fandtes tvingende grunde til at konkludere, at det ikke
er i Fællesskabets interesse at indføre foranstaltninger i
dette bestemte tilfælde. Med henblik herpå og i overensstemmelse med grundforordningens artikel 21, stk. 1,
undersøgte Kommissionen den sandsynlige virkning af
foranstaltninger for de interesserede parter såvel som de
sandsynlige konsekvenser af ikke at træffe foranstaltninger.

5.12.2007

(153) Disse importører udtrykte bekymring i tilfælde af foran-

staltningernes indførelse vedrørende i) de negative følger
af forsyningssituationen i Fællesskabet i betragtning af, at
den samlede produktionskapacitet i Fællesskabet kun
svarer til ca. en tredjedel af forbruget, og ii) den uheldige
indvirkning, foranstaltningerne ville have på prisen for
den pågældende vare, der som et vigtigt råmateriale ved
produktionen af stål ville påvirke den samlede stålproduktion i Fællesskabet.

(154) Hvad angår forsyningssituationen i Fællesskabet, er det

1. EF-erhvervsgrenens interesser
(149) I lyset af ovenstående bør der indføres foranstaltninger

over for importen fra Kina og Kasakhstan. Det forventes,
at indførelsen af disse foranstaltninger vil føre til stigninger i priserne på siliciummangan fra disse lande, og
at det vil give EF-erhvervsgrenen lejlighed til at forbedre
sin situation ved hjælp af højere priser og muligvis ved
øget salg og øget markedsandel. Hvis der ikke indføres
foranstaltninger, forventes der en fortsat import til lave
priser fra Kina og Kasakhstan, og det forventes ikke, at
EF-erhvervsgrenen vil få mulighed for at forbedre sin
situation.

(150) Den vare, der har et lavt kulstofindhold, udgør kun 5 %

af EF-erhvervsgrenens produktion, og den importeres
hovedsagelig fra Norge, men også fra Kina. Selv om det
kan konkluderes, at mængden af importen med oprindelse i Kina, i tilfælde af at der indføres foranstaltninger, i
nogen udstrækning vil blive erstattet af import fra Norge,
vil foranstaltningerne give EF-erhvervsgrenen mulighed
for at øge sin egen produktion og salget af varen med
lavt kulstofindhold for at imødekomme efterspørgslen.

korrekt, at forbruget er ca. tre gange så stort som den
nuværende produktionskapacitet i Fællesskabet, og at EFerhvervsgrenen kun har leveret ca. 25 % af efterspørgslen
i Fællesskabet i løbet af undersøgelsesperioden. Dog har
EF-erhvervsgrenen kun opereret med ca. 70 % kapacitetsudnyttelse i undersøgelsesperioden og mellem 70 % og
80 % kapacitetsudnyttelse i den betragtede periode. Den
vil derfor kunne øge sin nuværende produktion betragteligt. I betragtning af de relativt begrænsede importmængder, som vil være omfattet af foranstaltningerne
(som angivet i betragtning 149 og 150) og den omstændighed, at der kunne kompenseres for den mulige reduktion af importen fra de berørte lande ved import fra
andre lande, konkluderes det, at indførelsen af told ikke
ville have nævneværdig effekt for importørerne med
hensyn til udbuddet af råstoffer. Foruden varerne fra de
EF-producenter og de lande, der er omfattet af undersøgelsen, forsynes EF-markedet desuden for næsten 40 % af
forbrugets vedkommende ved import fra andre lande,
herunder især Norge, Indien, Sydafrika og Brasilien.
Disse lande har tidligere tilsammen leveret større
mængder til Fællesskabet.

(155) Det indrømmes, at såfremt foranstaltningerne bliver

2. De øvrige EF-producenters interesser
(151) Foruden EF-erhvervsgrenen findes der kun én producent i

Fællesskabet. Da denne producent ikke har samarbejdet i
forbindelse med undersøgelsen, og der dermed ikke foreligger præcise data vedrørende virksomhedens aktiviteter,
skønnes det på grundlag af oplysninger fra de EF-producenter, der har samarbejdet i forbindelse med undersøgelsen, at denne producents produktion tegner sig for
10-15 % af EF-erhvervsgrenens. Hvis der indføres antidumpingforanstaltninger, vil den udvikling for EFerhvervsgrenen, der beskrives i betragtning 149 og
150, også kunne forventes for denne anden EF-producent.

3. Ikke-forbundne EF-importørers interesser
(152) To uafhængige importører af den pågældende vare

samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen ved at
besvare og indlevere spørgeskemaer.

indført, kan det medføre kortvarige leveringsforstyrrelser,
der skyldes de forsinkelser, der er forbundet med
forøgelsen af produktionen i Fællesskabet, og de foranstaltninger, der kan blive nødvendige for visse brugere
med henblik på at skaffe nye eller alternative leverancer.

(156) Hvad angår importørerne, vil der, selv hvis EF-erhvervs-

grenen skulle øge sin produktion, sit salg og sin
markedsandel inden for Fællesskabet, stadig være behov
for en betydelig import, da EF-erhvervsgrenen kan kun
dække ca. 30 % af markedets behov, og forbruget er
stigende. Selv om det erkendes, at importørerne generelt
opererer med en relativt lav fortjenstmargen, og at selv
kortvarige leveringsforstyrrelser, der skyldes, at brugere,
der søger at organisere nye eller alternative forsyningsmuligheder, kan have en negativ indflydelse på denne
indtjening, konkluderes det, at importørerne har
mulighed for at sikre deres indtjeningsmargen ved at
overføre eventuelt stigende omkostninger til brugerne.
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4. Brugernes interesser
(157) Ti brugere af den pågældende vare i metalindustrien

samarbejdede i forbindelse med proceduren ved at
besvare og indgive spørgeskemaer eller redegørelser.
Der indkom også en redegørelse fra Eurofer (Foreningen
af Europæiske Stålproducenter).

videregive virkningen
pågældende vare, og
begrænset på grund
samlede betydning for
onen.
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af enhver prisstigning for den
en sådan prisstigning vil være
af siliciummangans begrænsede
omkostningerne ved stålprodukti-

(161) Brugerne stillede også spørgsmålstegn ved effektiviteten
(158) Brugerne gav udtryk for den samme bekymring vedrø-

rende utilstrækkelige leverancer og øgede omkostninger
for slutbrugerne, som den importørerne havde tilkendegivet som nævnt i betragtning 153. Af de grunde, der er
nævnt i betragtning 154, konkluderes det, at indførelsen
af foranstaltninger ikke ville have alvorlige negative følger
på mellemlang sigt for forsyningssituationen i Fællesskabet.

af at indføre foranstaltninger, idet de fremfører, at indførelsen og fjernelsen af tidligere foranstaltninger kun
havde lille indvirkning på EF-erhvervsgrenens rentabilitet.
Selv om formålet med indførelsen af antidumpingforanstaltninger er at genskabe rimelige markedsvilkår med
henblik på at give EF-erhvervsgrenen, som har lidt betydelig skade ved dumping, mulighed for at genrejse sig,
bør det forhold, at en sådan genrejsning ikke er opnået
tidligere, ikke tale til ugunst for overvejelsen af antidumpingforanstaltninger, hvor dette er påkrævet.

(159) Den direkte virkning af en prisstigning på silicium-

mangan for stålproduktionens omkostninger vil være
begrænsede i betragtning af, at siliciummangan højst
udgør 1 % af produktionsomkostningerne for kulstofstål
og endnu mindre for rustfrit ståls vedkommende. På
grundlag af oplysninger indgivet af Eurofer vedrørende
samlede årlige omkostninger for brug af siliciummangan
skønnes det, at virkningen af selv en betragtelig prisstigning på 20 % for al siliciummangan ville være en reduktion af stålproducenternes fortjeneste (som pt. er mellem
10 og 40 %) på ca. 0,2 %. Da foranstaltningerne vil være
af en ganske anden størrelsesorden og kun vil vedrøre
maksimalt 10 % af Fællesskabets forbrug (hvis den
import, der er omfattet af foranstaltninger, ikke i noget
omfang erstattes af import fra andre kilder), ville virkningen af mulige foranstaltninger på stålindustriens
indtjening være yderst begrænset.

(160) Det er blevet fremført, at markedet for siliciummangan er

globalt, og at den globale efterspørgsel er stigende i takt
med den globale efterspørgsel på stål. Når efterspørgslen
stiger i forhold til udbuddet, kan det medføre betydelige
prisforhøjelser, således som det skete i 2004. Hvis en
midlertidig forstyrrelse af udbuds- og efterspørgselssituationen i Fællesskabet opstår som beskrevet i betragtning
155, kan dette føre til kortsigtede prisforhøjelser, der
overstiger niveauet for alle de indførte foranstaltninger.
Da markedet for siliciummangan er globalt, konkluderes
det, at prisniveauet inden for Fællesskabet fastsættes ud
fra samspillet mellem udbud og efterspørgsel på verdensplan, og at Fællesskabets priser ikke i nævneværdig grad
og i længere tid bør afvige fra verdensmarkedets priser,
da import af anden oprindelse spiller en vigtig rolle på
EF-markedet. Desuden vil stålproducenterne, der for tiden
opererer med tilfredsstillende fortjenstmargener (1040 %) under alle omstændigheder have mulighed for at

(162) Visse brugere påpegede, at Fællesskabets stålindustri

gennem de seneste ti år har lidt under øgede omkostninger som følge af de antidumpingforanstaltninger, som
er pålagt en række råstoffer, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i stålproduktionen. De påpegede også, at
der foruden nærværende procedure var en række andre
igangværende procedurer vedrørende råstoffer, der
anvendes i stålproduktionen. Den samlede virkning
heraf ville angiveligt være, at Fællesskabets stålproducenter ville blive dårligere stillet internationalt. Hvad
angår tidligere foranstaltninger bør det noteres, at størstedelen af disse på nuværende tidspunkt er udløbet.
Hvad angår foranstaltningernes samlede virkning for en
række råstoffers vedkommende, bør det huskes, at
formålet med antidumpingforanstaltningerne er at fjerne
virkningerne af en forvredet markedssituation, der
skyldes dumpingimport. Virkningerne af antidumpingforanstaltninger bør ikke i sig selv være markedsforvridende,
selv ikke når de pålægges en række råstoffer, der har
betydning for en og samme industri. Under alle omstændigheder vil foranstaltningernes virkning på stålindustrien
i dette tilfælde være ubetydelig, jf. betragtning 159.

(163) Efter offentliggørelsen gentog Eurofer sin påstand om, at

indførelsen af foranstaltninger ikke samlet set ville være i
Fællesskabets interesse, da de ville føre til øgede omkostninger for brugerne og have begrænset virkning, når det
gælder om at forbedre EF-erhvervsgrenens situation. Der
er ikke indgivet nye oplysninger på dette område, og
derfor bekræftes de overvejelser, der redegøres for
ovenfor (betragtning 157-162), og på dette grundlag
konkluderes det, at indførelsen af en antidumpingtold
vil have lille eller ingen indvirkning på brugernes finansielle situation.
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5. Konklusion vedrørende Fællesskabets interesse
(164) Det forventes, at indførelsen af antidumpingforanstalt-

ninger over for importen fra Kina og Kasakhstan til
trods for de begrænsede og svindende mængder af siliciummangan på markedet importeret fra andre lande
(f.eks. Sydafrika og Norge hvad angår siliciummangan
med lavt kulstofindhold) og fra andre leverandører, der
ikke er omfattet af foranstaltninger, til priser på samme
niveau som dem, der anvendtes af Kina og Kasakhstan
før indførelsen af antidumpingforanstaltninger, vil gøre
det muligt for EF-erhvervsgrenen og den resterende EFproducent at forbedre deres situation ved et øget salg,
forhøjede salgspriser og større markedsandele. Mens der
for brugerne vil kunne være negative virkninger i form af
stigende omkostninger, der skyldes behovet for at tilvejebringe nye eller alternative forsyninger, konkluderes det,
at den samlede virkning for brugerne af indførelsen af
foranstaltninger over for Kina og Kasakhstan vil være
ubetydelig. Kommissionen drager den foreløbige konklusion af ovenstående, at der ikke findes nogen tvingende
grund til ikke at træffe foranstaltninger i det aktuelle
tilfælde, og at indførelsen af sådanne foranstaltninger
vil være i Fællesskabets interesse.

G. ENDELIGE FORANSTALTNINGER

Beregnet skadestærskel

5.12.2007

(167) Den nødvendige prisforhøjelse blev herefter fastsat på

grundlag af en sammenligning pr. varetype mellem den
vejede gennemsnitlige importpris, der blev anvendt til
beregning af prisunderbuddet, og den ikke-skadevoldende
pris for samme vare, som EF-erhvervsgrenen solgte på
EF-markedet. Den ikke-skadevoldende pris er blevet
beregnet ved at justere EF-erhvervsgrenens salgspris
med den nævnte fortjenstmargen. Alle forskelle, der
fulgte af denne sammenligning, udtryktes derefter i
procent af den samlede cif-importværdi. Da ingen af de
samarbejdende kinesiske eksporterende producenter blev
indrømmet markedsøkonomisk eller individuel behandling, blev der fastsat en skadesmargen for hele Kina ved
anvendelse af priserne fra Comext.

(168) Ovennævnte prissammenligning gav følgende skadesmar-

gener:

Ukraine: alle virksomheder

1,6 %

OJSC Kazchrome

7,3 %

Kina

8,2 %

(165) Antidumpingforanstaltningerne bør være af et omfang,

der er tilstrækkeligt til at afhjælpe den skade, som
dumpingimporten har forvoldt EF-erhvervsgrenen, uden
at overstige de konstaterede dumpingmargener. Ved
beregningen af størrelsen af den told, som er nødvendig
for at afhjælpe virkningerne af den skadevoldende
dumping, fandt man, at enhver foranstaltning burde
gøre det muligt for EF-erhvervsgrenen at opnå en fortjeneste før skat, som med rimelighed kunne forventes
under normale konkurrencevilkår, dvs. i en situation
uden dumpingimport.

(169) På baggrund af ovenstående bør der i overensstemmelse

med grundforordningens artikel 9, stk. 4, indføres en
endelig antidumpingtold på importen af siliciummangan
med oprindelse i Kasakhstan og Kina svarende til den
lavest fundne dumpingmargen og skadesmargen i
henhold til reglen om den lavest mulige told. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 3, bør
undersøgelsen vedrørende Ukraine afsluttes, da skadestærsklen for dette land er under bagatelgrænsen.

(166) EF-erhvervsgrenen hævdede, at en fortjenstmargen på 8 %

af omsætningen kunne betragtes som en passende minimumsfortjeneste, som EF-erhvervsgrenen kunne have
forventet at opnå, hvis der ikke havde fundet skadevoldende dumping sted. Dette blev undersøgt, og det
konstateredes, at den hævdede fortjenstmargen i løbet
af relativt kort tid ville resultere i dækning af kapitalinvesteringerne. Desuden viste undersøgelsen, at EF-erhvervsgrenen selv afskrev sine kapitalinvesteringer over en
længere tidshorisont. På dette grundlag konkluderes det,
at en fortjenstmargen på 5 %, som er i overensstemmelse
med den margen, der anvendtes ved den undersøgelse,
som førte til de tidligere antidumpingforanstaltninger,
udgør et niveau, som EF-erhvervsgrenen vil forvente at
kunne nå, hvis der ikke finder skadevoldende dumping
sted.

(170) I overensstemmelse hermed og af de grunde, der er

anført i betragtning 165-169, bør antidumpingtolden
være følgende:

Land

Virksomhed

Toldsats

Kasakhstan

Alle virksomheder

6,5 %

Kina

Alle virksomheder

8,2 %
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H. TILSAGN
(171) Efter fremlæggelse af de vigtigste kendsgerninger og

betragtninger, på grundlag af hvilke det var hensigten
at anbefale indførelsen af endelig antidumpingtold,
afgav den eksporterende producent i Kasakhstan pristilsagn i overensstemmelse med grundforordningens artikel
8, stk. 1. Der har de seneste år været betydelige prisudsving for den pågældende vare, hvorfor den ikke er
særlig egnet til faste pristilsagn. For at løse dette
problem tilbød den eksporterende producent at indeksregulere minimumsimportprisen med prisen på det
vigtigste råstof, manganmalm. Prisudsvingene kan imidlertid ikke forklares med henvisning til udsving i prisen
på det vigtigste råstof, og det er derfor ikke muligt at
indeksregulere minimumsimportpriserne med prisen på
råstoffet. Som alternativ hertil har den eksporterende
producent tilbudt at indeksregulere minimumsimportprisen med sine egne produktionsomkostninger, således
som disse fremgår af virksomhedens reviderede regnskaber. Denne metode kan dog ikke accepteres, da udviklingen i producentens omkostninger ikke nødvendigvis
svarer til udviklingen for dens priser. Et sådant tilsagn
betragtes desuden som uanvendeligt, idet det vil være
vanskeligt for Kommissionen konstant at overvåge udviklingen i omkostningerne. På baggrund af ovenstående
konkluderedes det, at tilsagnet fra denne eksportør ikke
kan accepteres —
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under KN-kode 7202 30 00 og ex 8111 00 11 (Taric-kode
8111 00 11 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina og
Kasakhstan.

2.
Antidumpingtolden på nettoprisen, frit Fællesskabets
grænse, ufortoldet, for de i stk. 1 omhandlede varer fremstillet
af nedenstående virksomheder fastsættes til følgende:
Land

Producent

Toldsats

Kasakhstan

Alle virksomheder

6,5 %

Kina

Alle virksomheder

8,2 %

3.
Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet fastsættes.

Artikel 2
Proceduren vedrørende importen af siliciummangan med oprindelse i Ukraine afsluttes hermed.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 3

1.
Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af
siliciummangan (herunder ferrosiliciummangan) henhørende

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 4. december 2007.
På Rådets vegne
F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1421/2007
af 4. december 2007
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94
af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til
importordningen for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 4,
stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne
for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved
import fra tredjelande for de produkter og perioder, der
er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste
importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. december 2007.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2007.
På Kommissionens vegne
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 756/2007 (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 41).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 4. december 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode

(1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL
MA
SY
TR
ZZ

114,0
63,5
68,2
97,5
85,8

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

196,3
52,5
80,2
109,7

0709 90 70

MA
TR
ZZ

57,9
82,6
70,3

0709 90 80

EG
ZZ

301,9
301,9

0805 10 20

AR
AU
SZ
TR
ZA
ZW
ZZ

28,9
15,0
38,2
50,7
40,1
17,7
31,8

0805 20 10

MA
ZZ

66,5
66,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

CN
HR
IL
TR
UY
ZZ

62,5
21,2
66,9
81,9
95,3
65,6

0805 50 10

EG
TR
ZA
ZZ

61,3
102,4
104,9
89,5

0808 10 80

AR
CA
CL
CN
MK
US
ZA
ZZ

87,7
87,3
86,0
78,9
31,5
83,6
95,7
78,7

0808 20 50

AR
CN
TR
ZZ

71,1
45,5
141,1
85,9

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19).
Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1422/2007
af 4. december 2007
om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF for så vidt angår
tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

serne i henhold til aftalen. Derfor bør de tærskelværdier,
der i disse direktiver er fastsat for offentlige kontrakter,
og som også berøres af aftalen, justeres for at sikre, at de
svarer til modværdien i euro, afrundet nedad til nærmeste
tusinde, af de tærskelværdier, der er fastsat i aftalen.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
(3)

Af hensyn til konsekvensen er det hensigtsmæssigt også
at justere de tærskelværdier i direktiv 2004/17/EF og
2004/18/EF, som ikke berøres af aftalen.

(4)

Direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF bør derfor ændres i
overensstemmelse hermed —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (1), særlig artikel 69,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter,
offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og
anlægskontrakter (2), særlig artikel 78,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler, og

I direktiv 2004/17/EF foretages følgende ændringer:

ud fra følgende betragtninger:

1. I artikel 16 foretages følgende ændringer:

(1)

Ved afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om
indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de
aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger
i Uruguay-rundens regi (1986-1994) (3), for så vidt angår
de områder, der hører under Fællesskabets kompetence,
indgik Rådet aftalen om offentlige indkøb (herefter
benævnt »aftalen«). Aftalen skal anvendes på enhver
indkøbskontrakt med en værdi, der svarer til eller overstiger de beløb (herefter benævnt »tærskelværdier«), der er
fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

a) I litra a) ændres
»412 000 EUR«.

b) I litra b) ændres
»5 150 000 EUR«.

beløbet

beløbet

»422 000 EUR«

til

»5 278 000 EUR«

til

2. I artikel 61 foretages følgende ændringer:

Direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF skal bl.a. gøre det
muligt for de ordregivere og ordregivende myndigheder,
der anvender direktiverne, samtidig at opfylde forpligtel-

a) I stk. 1 ændres
»412 000 EUR«.

beløbet

»422 000 EUR«

til

(1) EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1. Senest ændret ved Rådets direktiv
2006/97/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 107).
(2) EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114. Senest ændret ved direktiv
2006/97/EF.
(3) EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.

b) I stk. 2 ændres
»412 000 EUR«.

beløbet

»422 000 EUR«

til

(2)
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3. I artikel 56 ændres
»5 150 000 EUR«.

Artikel 2
I direktiv 2004/18/EF foretages følgende ændringer:

beløbet

»137 000 EUR«

beløbet

»5 278 000 EUR«

til

4. I artikel 63, stk. 1, første afsnit, ændres beløbet
»5 278 000 EUR« til »5 150 000 EUR«.

1. I artikel 7 foretages følgende ændringer:
a) I litra a) ændres
»133 000 EUR«.

L 317/35

til

b) I litra b) ændres beløbet »211 000 EUR« til »206 000«.

5) I artikel 67, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a) I litra a) ændres
»133 000 EUR«.

beløbet

»137 000 EUR«

til

b) I litra b) ændres
»206 000 EUR«.

beløbet

»211 000 EUR«

til

c) I litra c) ændres
»206 000 EUR«.

beløbet

»211 000 EUR«

til

c) I litra c) ændres beløbet »5 278 000« til »5 150 000«.
2. I artikel 8, stk. 1, foretages følgende ændringer:
a) I litra a) ændres
»5 150 000 EUR«.
b) I litra b) ændres
»206 000 EUR«.

beløbet

beløbet

»5 278 000 EUR«

til

»211 000 EUR«

til

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2008.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2007.
På Kommissionens vegne
Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1423/2007
af 4. december 2007
om ændring af forordning (EF) nr. 1291/2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen
for import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af
29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),
særlig artikel 9, stk. 2, og de tilsvarende artikler i de øvrige
forordninger om fælles markedsordninger for landbrugsprodukter, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 19 i Kommissionens forordning (EF) nr.
1291/2000 (2) er der fastsat bestemmelser om udstedelse
af elektroniske import- og eksportlicenser.

(2)

Erfaringerne viser, at det vil øge import- og eksportforretningernes effektivitet, hvis bestemmelserne i artikel 25
kan forbedres, så det tydeliggøres, at medlemsstaternes
myndigheder kan opbevare og forvalte licenser i elektronisk form i stedet for at udstede dem til importører og
eksportører, og hvis eksportdata er indgivet og fremsendt
i elektronisk form til de udstedende myndigheder, så kan
afskrivninger på og påtegninger af elektroniske eksportlicenser også foretages elektronisk.

(3)

Forordning (EF) nr. 1291/2000 bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelser fra alle berørte forvaltningskomitéer —

a) Stk. 1 affattes således:

»1.
Uanset artikel 24 kan en medlemsstat tillade, at
licensen:

a) indgives til det udstedende organ eller til den myndighed,
der skal udbetale restitutionen

b) hvis artikel 19 anvendes, oplagres i databasen hos det
udstedende organ eller den myndighed, der skal udbetale
restitutionen.«

b) Stk. 3 affattes således:

»3.
Medlemsstaten udpeger den myndighed, som skal
foretage afskrivning og påtegning på licensen.

Afskrivningen på og påtegningen af licensen anses dog også
for foretaget, hvis:

a) der foreligger et edb-dokument med oplysninger om de
udførte mængder. Dette dokument skal vedlægges
licensen og arkiveres med den

b) de udførte mængder er indført i en officiel elektronisk
database i den pågældende medlemsstat, og der er et link
mellem disse data og den elektroniske licens. Medlemsstaterne kan vælge at arkivere disse data i papirudgaver af
de elektroniske dokumenter.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Afskrivningsdatoen er datoen for antagelsen af den i artikel
24, stk. 1, omhandlede angivelse.«

Artikel 25 i forordning (EF) nr. 1291/2000 ændres som følger:
(1) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 735/2007 (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 6).
(2) EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2007.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1424/2007
af 4. december 2007
om ændring af forordning (EF) nr. 2304/2002 om gennemførelse af Rådets afgørelse 2001/822/EF
om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab og fordeling af
vejledende beløb under den 10. Europæiske Udviklingsfond
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

skab og dets medlemsstater, der blev undertegnet i
Cotonou den 23. juni 2000 (5) (AVS-EF-partnerskabsaftalen).

(2)

Under hensyn til de særlige behov, evner og begrænsninger for de oversøiske lande og territorier (i det
følgende benævnt »OLT«) bør den finansielle støtte fra
den 10. EUF til OLT ydes i form af enten budgetstøtte,
såfremt OLT-forvaltningen af offentlige udgifter er
tilstrækkeligt gennemsigtig, ansvarlig og effektiv. Hertil
kommer, at OLT-procedurerne vedrørende kontrakter
om offentlige indkøb bør opfylde kravene i finansforordningen for den 10. EUF, hvad angår gennemsigtighed og
åbenhed. I lyset af de erfaringer, der er gjort under den 9.
EUF, bør finansiel bistand fra den 10. EUF kun under
ekstraordinære omstændigheder ydes som støtte til
projekter eller programmer, nemlig når betingelserne
for budgetstøtte ikke er opfyldt.

(3)

Det bør som betingelse for godkendelsen af enhedsprogrammeringsdokumenterne (SPD’erne) kontrolleres, at de
indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for at
Kommissionen kan træffe den finansieringsafgørelse, der
er omhandlet i artikel 20, stk. 4, i associeringsafgørelsen.

(4)

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i bilag II Aa til
associeringsafgørelsen bør SPD’erne efter omstændighederne i særlig grad fokusere på foranstaltninger til styrkelse af god regeringsførelse og den institutionelle kapacitet i de støttemodtagende OLT og, hvor det er relevant,
på den sandsynlige tidsplan for de planlagte foranstaltninger, herunder med hensyn til finansiering, beskatning
og retlige anliggender.

(5)

Der bør ved programmeringen under den 10. EUF træffes
foranstaltninger til støtte for regionalt samarbejde og
regional integration med henblik på at gøre de pågældende OLT bedre rustet til at løse de problemer, de står
over for som små ø-mikroøkonomier, f.eks. gennem
beredskabsinitiativer og afhjælpningsinitiativer over for
regionale katastrofer. Der bør i den forbindelse navnlig
sikres koordinering mellem støtte til regionalt samarbejde
og regional integration og støtte på territorialt niveau.
Der bør også være særlig opmærksomhed på samarbejde
mellem OLT, AVS-lande og, koordineret med andre
fællesskabsfinansieringsinstrumenter, regioner i den
yderste periferi, som er omhandlet i traktatens artikel
299, stk. 2.

under henvisning til Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27.
november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (»associeringsafgørelse«) (1),
særlig artikel 23,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
2304/2002 af 20. december 2002 om gennemførelse af
Rådets afgørelse 2001/822/EF om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (»associeringsafgørelsen«) (2),

under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne
for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Fællesskabets bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 i overensstemmelse med
AVS-EF-partnerskabsaftalen samt om finansiel bistand til de
oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde
del finder anvendelse (3) (i det følgende benævnt »den interne
aftale om oprettelse af den 10. EUF«),

under henvisning til finansforordningen for den 10. EUF (4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2304/2002, der
blev vedtaget i medfør af artikel 23 i associeringsafgørelsen, bør som følge af den nylige oprettelse af den 10.
udviklingsfond (i det følgende benævnt »den 10. EUF«)
bringes på linje med ændringerne af denne afgørelse. De
bør også tilpasses revisionen af de tilsvarende artikler i
bilag IV til partnerskabsaftalen mellem på den ene side
medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og
Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fælles-

(1) EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1. Ændret ved afgørelse 2007/249/EF
(EUT L 109 af 26.4.2007, s. 33).
(2) EFT L 348 af 21.12.2002, s. 82.
(3) EUT L 247 af 9.9.2006, s. 32.
(4) Endnu ikke offentliggjort — KOM(2007) 410 endelig af 16.7.2007.

(5) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3. Senest ændret ved afgørelse nr.
1/2006 truffet af AVS-EF-Ministerrådet (EUT L 247 af 9.9.2006,
s. 22).
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(6)

De vejledende beløb, der afsættes til de støttemodtagende
OLT under den 10. EUF, bør fastsættes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, i bilag II Aa til associeringsafgørelsen.

Hvert udkast til SPD tilpasses det enkelte OLT’s behov og
særlige omstændigheder. Det skal fastsætte resultatorienterede indikatorer, der skal overvåges, og fremme lokalt ejerskab i forhold til samarbejdsprogrammerne.

(7)

De foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, har
været genstand for konsultationer med de omfattede
OLT.

2.
Forslaget til SPD drøftes mellem det berørte OLT, den
berørte medlemsstat og Kommissionen, i givet fald gennem
den relevante delegation.

(8)

De foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, er i
overensstemmelse med udtalelsen fra EUF/OLT-udvalget,
der er nedsat ved artikel 24 i associeringsafgørelsen —

Det pågældende OLT fremlægger al nødvendig information,
herunder resultaterne af eventuelle gennemførlighedsundersøgelser, for at Kommissionen kan foretage en så effektiv
vurdering som muligt af SPD-udkastet.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

3.
Den finansielle støtte fra den 10. EUF ydes i princippet i form af budgetstøtte, undtagen under ekstraordinære og behørigt dokumenterede omstændigheder.

I forordning (EF) nr. 2304/2002 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Når betingelserne for budgetstøtte ikke er opfyldt, skal
SPD-udkastet indeholde foranstaltninger, der skaber de
rette betingelser for budgetstøtte.

Alle afvigelser mellem det berørte OLT’s egen analyse og
Fællesskabets analyse noteres.«

Emne
Denne forordning fastsætter procedurerne for programmering, gennemførelse og kontrol med Fællesskabets finansielle bistand til de oversøiske lande og territorier (OLT),
som forvaltes af Kommissionen under den 10. Europæiske
Udviklingsfond (EUF) efter bestemmelserne i associeringsafgørelsen og finansforordningen for den 10. EUF.«

2) Artikel 3 affattes således:

4) Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5
Kommissionens forundersøgelse af SPD-udkastet
Kommissionen vurderer SPD-udkastet for at fastslå, om det
indeholder alle fornødne elementer og er foreneligt med
målene for associeringsafgørelsen, denne forordning og de
relevante fællesskabspolitikker.

»Artikel 3
Territorial programmering
Operationer, der finansieres med gavebistand under den 10.
EUF på grundlag af associeringsafgørelsen, programmeres
så snart som muligt efter ikrafttrædelsen af den interne
aftale om oprettelse af den 10. EUF på basis af et vedtaget
SPD svarende til modellen i bilaget til denne forordning.«

3) Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4
Udarbejdelse af SPD
1.
De kompetente OLT-myndigheder udarbejder et
udkast til SPD efter høring af det bredest mulige udvalg
af aktører i udviklingsprocessen og baserer sig på tidligere
erfaringer og bedste praksis.

Kommissionen vurderer også SPD-udkastet for at fastslå,
om det indeholder alle de elementer, som er nødvendige,
for at Kommissionen kan træffe den finansieringsafgørelse,
der er omhandlet i artikel 20, stk. 4, i associeringsafgørelsen.

Den underretter Den Europæiske Investeringsbank om det
modtagne udkast.

Med forbehold af artikel 4, stk. 3, tager Kommissionen
stilling til, om den finansielle støtte fra den 10. EUF kan
bevilliges som budgetstøtte efter en indledende vurdering af
den offentlige udgiftsforvaltnings gennemsigtighed, ansvarlighed og effektivitet og af åbenheden og gennemsigtigheden i de offentlige indkøb i overensstemmelse med standarderne i finansforordningen for den 10. EUF eller bør
ydes som støtte til programmer eller projekter.«
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»Artikel 6
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til associeringsafgørelsen, kan ethvert OLT, der anser sig
selv for at være berettiget til den deri omhandlede støtte,
indgive en komplet anmodning på de formularer, som
Kommissionen stiller til rådighed, sammen med alle de
oplysninger, der er nødvendige til dens vurdering.

Regionale programmer
1.
Artikel 3-5 finder tilsvarende anvendelse på finansiel
støtte til regionalt samarbejde og regional integration i
henhold til artikel 3, stk. 2, i bilag II Aa til associeringsafgørelsen.

Anmodningen forelægges Kommissionen senest ved
udgangen af året efter det år, for hvilket der ønskes supplerende støtte.

I sin vurdering af forslagene tager Kommissionen særligt
hensyn til den forventede indvirkning på det støttemodtagende OLT’s integration i den region, som det tilhører.

Kommissionen meddeler hurtigst muligt det pågældende
OLT sin beslutning.«

Der skal i videst muligt udstrækning sikres koordinering
med programmer på territorialt plan og med foranstaltninger, der omfatter AVS-lande og/eller regionerne i den
yderste periferi, der er omhandlet i traktatens artikel 299,
stk. 2. Dette kan nødvendiggøre identificering af prioriteter
og særlige ressourcer til styrkelse af samarbejdet med AVSlandene og/eller regionerne i den yderste periferi og
metoder til fastlæggelse og koordinering af udvælgelsen af
foranstaltninger af fælles interesse.

Forud for udgiftsforpligtelserne træffer Kommissionen en
finansieringsafgørelse om støtte til projekter og
programmer.

2.
For at opnå passende stordriftsfordele og øge effektiviteten kan regionale programmer med en tydelig territorial
komponent finansieres med en blanding af regionale og
territoriale midler.

7) Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8
Forpligtelser
1.
Kommissionen indgår udgiftsforpligtelser vedrørende
finansiel bistand til OLT efter finansforordningen for den
10. EUF.

2.
Forud for udgiftsforpligtelser under et SPD træffer
Kommissionen en finansieringsafgørelse, som principielt
dækker budgetstøtte, medmindre der er tale om ekstraordinære og behørigt dokumenterede omstændigheder.

3.
Uden for et SPD indgår Kommissionen forpligtelser
for udgifter under den ikke-tildelte B-reserve, der er oprettet
i medfør af artikel 3, stk. 4, i bilag II Aa til associeringsafgørelsen, og afholder dem i overensstemmelse med finansforordningen for den 10. EUF.«

3.
Artikel 8 og 16 til 30 finder tilsvarende anvendelse på
regionale programmer.«
8) Artikel 9 affattes således:
6) Artikel 7 affattes således:
»Artikel 9
»Artikel 7

Udbetalende instanser

Brug af reserven

De finansielle institutioner i et OLT, hos hvilke Kommissionen åbner konti i overensstemmelse med finansforordningen for den 10. EUF med henblik på gennemførelsen af
samarbejdet med det pågældende OLT, optræder som
»udbetalende instanser«.

1.
Kommissionen tildeler midler fra B-reserven til de
formål, som er angivet i artikel 3, stk. 4, litra b), i bilag
II Aa til associeringsafgørelsen, på grundlag af den midtvejsevaluering, der er omhandlet i artikel 22 i denne forordning. Kommissionen tilpasser de vejledende beløb, der allerede er tildelt, på samme måde og informerer de berørte
OLT og medlemsstaterne om sin afgørelse angående de nye
tildelinger.

2.
Med henblik på indgåelse af forpligtelser for de
ressourcer, der er omhandlet i artikel 28 og i bilag II D

Midler, der er indsat hos udbetalende instanser i Fællesskabet, er rentebærende.

De udbetalende instanser modtager ikke vederlag for deres
tjenesteydelser, og de indestående beløb forrentes ikke.«
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9) Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10
Almindelige bestemmelser for kontrakter
1.
Procedurerne for kontrakttildeling angives i finansieringsaftalerne.

2.
Når den finansielle bistand ydes som budgetstøtte,
finder det pågældende OLT’s procedurer for offentlige
indkøb anvendelse.

3.
I alle andre tilfælde tildeles kontrakterne efter de
gældende bestemmelser i finansforordningen for den 10.
EUF.«

10) Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13
Delegationer
1.
Når Kommissionen repræsenteres ved en delegation
under delegationslederens ansvar, underretter den det
pågældende OLT derom. I så fald anvendes bestemmelserne
i finansforordningen for den 10. EUF vedrørende subdelegerede anvisningsberettigede og regnskabsførere.

2.
Delegationslederen er den vigtigste kontaktperson for
de forskellige deltagere i samarbejdet i det pågældende OLT.
Han samarbejder og arbejder tæt sammen med den territoriale anvisningsberettigede.

3.
Delegationslederen
modtager
de
nødvendige
instrukser og beføjelser for at lette og fremskynde alle
foranstaltninger under denne forordning.

4.
Delegationslederen underretter jævnligt OLT-myndighederne om fællesskabsaktiviteter, der kan være af direkte
betydning for samarbejdet mellem Fællesskabet og det
pågældende OLT.«
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ningsberettigede udpeger en eller flere stedfortrædende
anvisningsberettigede, der erstatter ham, når han ikke er i
stand til at varetage sine pligter, og informerer Kommissionen om denne udpegning. Hvis betingelserne om institutionel kapacitet og sund finansiel forvaltning er opfyldt, kan
den territoriale anvisningsberettigede overdrage sine beføjelser til gennemførelse af programmer og projekter til den
ansvarlige enhed inden for OLT-administrationen. Han
underretter Kommissionen om sådanne overdragelser.

Hvis Kommissionen får kendskab til problemer i forbindelse med gennemførelsen af procedurerne for forvaltning
af EUF-ressourcerne, tager den sammen med den territoriale
anvisningsberettigede alle nødvendige kontakter for at
afhjælpe situationen og træffer de foranstaltninger, der
måtte være nødvendige.

Den territoriale anvisningsberettigede påtager sig kun det
finansielle ansvar for de gennemførelsesopgaver, han er
pålagt.

Ved decentral forvaltning af EUF-ressourcerne og med
forbehold af supplerende beføjelser, som Kommissionen
eventuelt overdrager, skal den territoriale anvisningsberettigede:

a) varetage koordineringen, programmeringen, det løbende
tilsyn og de årlige revisioner og midtvejs- og slutrevisioner af samarbejdets gennemførelse og eventuelt koordineringen med donorerne

b) i nært samarbejde med Kommissionen være ansvarlig
for udarbejdelse, forelæggelse og forundersøgelse i
forbindelse med projekter og programmer

c) udarbejde udbudsmateriale og i givet fald materiale
vedrørende indkaldelse af forslag

d) inden iværksættelsen af udbud og i givet fald indkaldelser af forslag forelægge udbudsmaterialet og i givet
fald materialet vedrørende indkaldelse af forslag for
Kommissionen til godkendelse

11) Artikel 14 affattes således:
e) i nært samarbejde med Kommissionen indkalde bud og i
givet fald forslag
»Artikel 14
Territorial anvisningsberettiget
1.
Regeringen i hvert OLT udpeger en territorial anvisningsberettiget, der repræsenterer det ved alle foranstaltninger, der finansieres over den del af EUF’s midler, som
Kommissionen og Banken forvalter. Den territoriale anvis-

f) modtage bud og i givet fald forslag og fremsende kopi
heraf til Kommissionen, forestå gennemgangen af dem
og træffe afgørelse herom efter en gennemgang inden
for vedståelsesfristen for tilbuddene under hensyn til den
tid, der er nødvendig til godkendelse af kontrakterne
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g) indbyde Kommissionen til gennemgangen af buddene
og i givet fald forslagene og forelægge resultatet af
gennemgangen af buddene og forslagene for Kommissionen med henblik på godkendelse af forslagene om
tildeling af kontrakter og tilskud

h) forelægge kontrakter og programoverslag samt tillæg
hertil for Kommissionen til godkendelse

i) underskrive kontrakter og tillægskontrakter, som er
godkendt af Kommissionen

j) fastsætte og anvise udgifter inden for rammerne af de
midler, han har fået tildelt, samt

k) under gennemførelsesforanstaltningerne foretage de
nødvendige tilpasninger for at sikre en økonomisk og
teknisk set tilfredsstillende gennemførelse af godkendte
programmer og projekter.

2.
Under foranstaltningernes gennemførelse træffer den
territoriale anvisningsberettigede, forudsat at han underretter Kommissionen derom, beslutning om følgende:

a) tekniske ændringer og detailtilpasninger af programmer
og projekter, forudsat at de ikke påvirker de valgte
tekniske løsninger og ikke overskrider det beløb, der i
finansieringsaftalen er afsat til ændringer

b) ændringer i placeringen af projekter eller programmer,
der består af flere enheder, når dette er berettiget af
tekniske, økonomiske eller sociale grunde

5.12.2007

h) endelig overtagelse, forudsat at Kommissionen er til
stede ved den foreløbige overtagelse; han påtegner
rapporterne herom og er eventuelt til stede ved den
endelige overtagelse, navnlig når der ved den foreløbige
overtagelse er taget så mange forbehold, at et større
supplerende arbejde er påkrævet, samt

i) rekruttering af konsulenter og andre eksperter i faglig
bistand.

3.

Den territoriale anvisningsberettigede skal desuden:

a) udfærdige og, efter at overvågningsudvalget har givet
tilladelse dertil, forelægge Kommissionen den årlige
rapport om gennemførelsen

b) foretage den midtvejsrevision, der er omhandlet i artikel
22

c) sikre, at de organer, der deltager i forvaltningen og
gennemførelsen af EUF-programmer, anvender enten et
separat regnskab eller hensigtsmæssige regnskabskoder
for alle transaktioner vedrørende interventionen, samt

d) tage alle nødvendige skridt til at sikre gennemførelse af
artikel 16, 19, 24 og 30.

4.
Når den årlige gennemførelsesrapport, der er omtalt i
artikel 21, foreligger, gennemgår Kommissionen og den
territoriale anvisningsberettigede de vigtigste resultater fra
det foregående år.

c) pålæg eller eftergivelse af bod for forsinkelse

d) frigivelse af sikkerhedsstillelse

e) køb af varer på det lokale marked uden hensyn til
oprindelse

f) anvendelse af entreprenørmateriel og -maskiner, der ikke
har oprindelse i OLT, medlemsstaterne eller AVSstaterne, forudsat at tilsvarende materiel og maskiner
ikke fremstilles i OLT, medlemsstaterne eller AVSstaterne

g) underleverancer

Efter denne gennemgang kan Kommissionen fremsætte
bemærkninger til den territoriale anvisningsberettigede.
Den territoriale anvisningsberettigede meddeler Kommissionen, hvilke skridt der er taget på baggrund af disse
bemærkninger. Hvis Kommissionen i behørigt begrundede
tilfælde vurderer, at de trufne foranstaltninger ikke er
tilstrækkelige, kan den rette henstillinger til et OLT og
den territoriale anvisningsberettigede om tilpasninger med
henblik på at opnå mere effektive overvågnings- eller
forvaltningsordninger sammen med begrundelserne for
disse henstillinger.

Når den territoriale anvisningsberettigede modtager sådanne
henstillinger, skal han efterfølgende dokumentere, hvilke
skridt der er taget til at forbedre overvågnings- eller forvaltningsordningerne, eller forklare, hvorfor der ikke er taget
sådanne skridt.«
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12) Artikel 22 affattes således:
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under behørigt hensyn til de seneste tilgængelige statistiske
oplysninger for dette OLT.

»Artikel 22
Midtvejsrevision
1.
Der foretages en midtvejsrevision for at undersøge de
indledende resultater af SPD-foranstaltningerne, deres relevans, og i hvilket omfang målene er nået.

Den skal også omfatte en vurdering af udnyttelsen af de
finansielle ressourcer og af overvågningens og gennemførelsens forløb.

Denne tilpasning finder normalt sted ved midtvejsrevisionen, der er omhandlet i artikel 22, eller, i tilfælde af
uregelmæssigheder, hurtigst muligt efter proceduren i
artikel 24 i associeringsafgørelsen.«

14) Artikel 29 affattes således:

»Artikel 29
Inddrivelse og tilbagebetaling
2.
Midtvejsrevisionen foretages på Kommissionens
ansvar i samarbejde med den territoriale anvisningsberettigede og den berørte medlemsstat.

Midtvejsrevisionen foretages generelt mellem 30 og 42
måneder efter ikrafttrædelsen af den interne aftale om
oprettelse af den 10. EUF.

Der kan fastsættes en anden frist i det pågældende SPD,
navnlig med hensyn til de indikatorer, der fastsættes i
forbindelse med budgetstøtte.

Midtvejsrevisionen gennemføres af en uafhængig vurderingsmand, forelægges overvågningsudvalget og sendes
derefter til Kommissionen.

3.
Kommissionen undersøger revisionens relevans og
kvalitet på basis af SPD-kriterierne, herunder med hensyn
til den finansielle tildeling fra EUF.«

13) Artikel 27 affattes således:

»Artikel 27
Tilpasning af EUF-tildelingerne
Med udgangspunkt i resultaterne af overvågningen, revisionen og evalueringerne og under hensyn til bemærkningerne fra overvågningsudvalget kan Kommissionen tilpasse
beløbene og betingelserne i det oprindelige SPD på eget
initiativ eller på forslag af det berørte OLT på baggrund
af det pågældende OLT’s aktuelle behov og resultater og

1.
Alle tilbagebetalinger til Kommissionen skal ske på
den forfaldsdato, som er angivet på indtægtsordren, der
udarbejdes i overensstemmelse med finansforordningen
for den 10. EUF. Forfaldsdatoen er den sidste dag i den
anden måned efter udstedelsen af ordren.

2.
Betalingsforsinkelser medfører morarenter fra den
forfaldsdato, der er angivet i stk. 1, indtil datoen for den
faktiske betaling. Rentesatsen er halvandet procentpoint
over den sats, der anvendes af Den Europæiske Centralbank
for dens vigtigste refinansieringsoperationer på den første
arbejdsdag i den måned, hvor forfaldsdatoen falder.

3.
Den territoriale anvisningsberettigede fører regnskab
over beløb, der kan inddrives af allerede udbetalt fællesskabsstøtte, og drager omsorg for, at beløbene inddrives
uden uberettiget forsinkelse.

Modtageren tilbagebetaler ethvert beløb, der skal inddrives,
sammen med morarenter på grund af for sen betaling, ved
fradrag af de pågældende beløb fra den næste udgiftsopgørelse og anmodninger til Kommissionen om betaling eller,
hvis dette er utilstrækkeligt, ved tilbagebetaling til Fællesskabet.

Den territoriale anvisningsberettigede sender en gang om
året Kommissionen en opgørelse over de beløb, der på
det tidspunkt afventer inddrivelse, opdelt efter året for
indledning af inddrivelsesproceduren.«

15) Bilaget erstattes af et nyt bilag, der affattes som angivet i
bilaget til denne forordning.
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Artikel 2
I overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, i bilag II Aa til associeringsafgørelsen tildeles følgende vejledende
beløb fra den 10. EUF:
(mio. EUR)
OLT

Vejledende tildeling fra den 10. EUF

Ny Caledonien

19,81

Fransk Polynesien

19,79

Wallis- og Futunaøerne

16,49

Mayotte

22,92

Saint Pierre og Miquelon

20,74

Aruba

8,88

Nederlandske Antiller

24

Falklandsøerne

4,13

Turks- og Caicosøerne

11,85

Anguilla

11,7

Montserrat

15,66

St. Helena, herunder øerne Ascension og Tristan da Cunha

16,63

Pitcairn

2,4
Regionalt samarbejde og regional integration

40

Ikke–tildelt B-reserve

15

Artikel 3
Denne forordning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning træder i kraft på dagen for ikrafttrædelsen af den interne aftale om oprettelse af den 10.
EUF.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2007.
På Kommissionens vegne
Louis MICHEL

Medlem af Kommissionen
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BILAG
»BILAG
STANDARDOPBYGNING AF ENHEDSPROGRAMMERINGSDOKUMENTER FOR DE OVERSØISKE LANDE
OG TERRITORIER UNDER DEN 10. EUF
Den fulde tekst, inklusive resuméet og kapitel 1-6, må højst være på ca. 15 sider (ordtælling) samt bilag.
DEL A: SAMARBEJDSSTRATEGI
Resumé
Et enhedsprogrammeringsdokument (SPD) skal begynde med en halv sides resumé. Det skal indeholde en beskrivelse af de
vigtigste politiske, økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer for det pågældende OLT på mellemlang og lang
sigt, SPD-hovedmål, hovedårsagerne til valget af indsatsområder og den generelle fordeling af midlerne.
Kapitel 1: Fællesskabets samarbejdsmål
I dette kapitel redegøres der for de bredere mål for Fællesskabets samarbejde som omhandlet i EF-traktaten, associeringsafgørelsen, internationale aftaler og den nylige erklæring om Fællesskabets udviklingspolitik.
Kapitel 2: Vurdering af den politiske, økonomiske, sociale og miljømæssige situation
Her redegøres der for udviklingen inden for indenrigspolitik/indenrigsanliggender og relevante aspekter ved den eksterne
kontekst, herunder den politiske situation, handelsaspekter, den økonomiske og sociale situation, miljøaspekter og endelig
de aktuelle politikkers bæredygtighed og udfordringerne på mellemlang sigt.
Det skal være en analytisk og ikke blot en deskriptiv redegørelse. Analysen skal bygge på en dialog og (i givet fald)
udarbejdes i nært samarbejde med andre donorer og med inddragelse af ikke-statslige aktører.
Hvor det er relevant, bør der være særlig opmærksomhed på implementering af internationale principper for god
regeringsførelse inden for de finansielle, beskatningsmæssige og retlige områder samt på omfanget af og tidsplanen for
reformer i denne forbindelse.
Der bør ligeledes være særlig opmærksomhed på tilgængeligheden af ajourførte statistiske oplysninger.
Kapitel 3: Politisk dagsorden for det pågældende OLT
I dette kapitel gives der en sammenfatning af regeringens hensigter og mål, som de fremgår af officielle politikdokumenter, af mellem- og langsigtede planer, reformstrategier eller udviklingsprogrammer. Det suppleres med en angivelse af,
hvordan regeringen agter at nå disse mål.
Kapitel 4: Vurdering af Fællesskabets tidligere og nuværende samarbejde
Dette kapitel skal indeholde en kort redegørelse for resultater af og erfaringer fra Fællesskabets tidligere og nuværende
samarbejde. Der kan medtages henstillinger baseret på relevante evalueringer af det berørte OLT, specifikke sektorer eller
projekter.
I et afsnit om kohærens (et »mix« af fællesskabspolitikker) skal der gives en vurdering af forbindelsen mellem SPD’et og
andre fællesskabspolitikker, -ressourcer og -instrumenter. EU-medlemsstaternes og andre donorers programmer skitseres i
givet fald. Der bør være særlig opmærksomhed på koordinering mellem territoriale og regionale programmer og samarbejde med AVS-landene og regionerne i den yderste periferi, der er omhandlet i traktatens artikel 299, stk. 2.
Kapitel 5: Reaktionsstrategi
I dette kapitel redegøres der for de strategiske valg i Fællesskabets samarbejde med en angivelse af, på hvilke områder og i
hvilke sektorer støtten skal koncentreres. Valget kan logisk set tilskrives:
— Fællesskabets politikmål
— en analyse af det pågældende OLT’s situation og dets udviklingsstrategi med en redegørelse for støttestrategiens
relevans og bæredygtighed
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— konklusioner på baggrund af en analyse af anvendelsen af forskellige politikker og deres sammenhæng
— det vejledende omfang af disponible midler
— erfaringer fra tidligere og nuværende fællesskabsaktiviteter
— komplementaritet med bistand fra andre større donorer og OLT-regeringens egne programmer. Fællesskabsstøtten skal
koncentreres på områder, hvor der findes komparative fordele, eller Fællesskabet har særlig ekspertise.
Dette kapitel bør også omfatte en kortfattet vurdering af institutionel kapacitet og eventuelt beskrive mulige behov for
foranstaltninger til styrkelse af institutioner og kapacitet eller, om nødvendigt, støtte til foranstaltninger til styrkelse af
regeringsførelse, herunder på de finansielle, beskatningsmæssige og retlige områder, hvor det er relevant.
Hvor den foreslåede finansiering er støtte til programmer eller projekter, redegøres der for de ekstraordinære og behørigt
dokumenterede omstændigheder, der ikke gør det muligt at yde bistand i form af budgetstøtte. Hvis betingelserne for at
yde budgetstøtte ikke er opfyldt, bør der gives en beskrivelse af planlagte foranstaltninger, der skal sikre de rette
betingelser for ydelse af budgetstøtte.
DEL B: TERRITORIALT PROGRAM
Kapitel 6: Territorialt program
I dette kapitel præsenteres det territoriale OLT-program, som skal baseres på og være helt i overensstemmelse med den
strategiske analyse. Det territoriale program udgør en integrerende SPD-del og skal omfatte følgende afsnit:
OPTION A: SEKTORPOLITISK STØTTEPROGRAM
Identifikation
Titel

Samlede omkostninger

Specificer: Fællesskabsbidrag og eventuelt bidrag fra støttemodtagende OLT (og eventuelt fra andre
donorer)

Støttemetode/forvaltningsform

Sektorpolitisk støtteprogram:
— Sektorbudgetstøtte (central forvaltning)
— Pool-finansiering (central (direkte eller indirekte)/decentral/eller fælles forvaltning)
— Projekttilgang (central (direkte eller indirekte)/decentral/eller fælles forvaltning)

DAC-kode

Sektor

1. Grundlag og OLT-kontekst
Økonomisk og social situation
Vigtigste konklusioner efter vurderingen af den makroøkonomiske situation, navnlig på mellemlang og lang sigt.
Hvis finansieringen ydes i form af budgetstøtte, angives følgende:
— Makroøkonomisk situation: BNP-struktur, seneste økonomiske resultater og forventet udvikling, herunder udvikling
i BNP og inflation, offentlige finanser, budgetunderskud, gældsbyrde og restancer, andel af udgifter i centrale
sektorer, betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter, reserver, valutasituation, den eksterne bistands betydning for økonomien, forhold til Den Internationale Valutafond
— Fattigdomsprofil og –tendenser: udvikling inden for realt BNP pr. indbygger, sammenhæng mellem vækstrate og
udfordring mht. fattigdomsbekæmpelse, resultater af fattigdomsundersøgelser, situationen mht. de vigtigste sociale
indikatorer sammenlignet med andre lande, indikatorernes udvikling de seneste år (hvor de foreligger)
— At de relevante kriterier for berettigelse til budgetstøtte er opfyldt, navnlig at der foreligger en tilstrækkeligt stabil
makroøkonomisk situation.
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Samarbejdspolitik i støttemodtagende OLT
Vigtigste politik, strategiske prioriteter og retningslinjer:
— De vigtigste træk ved den nationale udviklingspolitik og –strategi (analyse af den øjeblikkelige situation, erklæring
om politik og strategi, handlingsplan(-er), finansielle overslag og budget på mellemlang sigt, resultatmåling,
-overvågning og –evaluering)
— Politisk og strategisk realisme (f.eks. forbindelse mellem vækst og fattigdomsbekæmpelse, strategiske retningslinjer)
— Ejerskab af politik og strategi, hvad angår regeringen i almindelighed og det pågældende sektorministerium i
særdeleshed.
Regeringssektorprogram
Regeringssektorprogrammets oprindelse og status:
— Vigtigste resultater af vurderingen af sektorpolitikken og sektorbudgettet og dets mellemsigtede finansielle overslag
(hvis sådanne foreligger) samt forbindelsen med de territoriale strategiske rammer
— Vurdering af den institutionelle kapacitet
— Overordnede rammer for overvågning af gennemførelse af sektorpolitikker og –strategier.
Hvis finansieringen anvendes til budgetstøtte, angives de vigtigste konklusioner om evaluering af offentlig finansiel
forvaltning:
— Kvaliteten af det eksisterende offentlige system til finansiel forvaltning, herunder specifikke emner og reformer
vedrørende den offentlige finansforvaltningssektor
— En vurdering af processen med forbedringer af den offentlige finansielle forvaltning.
Ved anvendelse af budgetstøtte angives det, at de relevante kriterier for støtteberettigelse er opfyldt vedrørende:
— En veldefineret sektorpolitik, og
— et veldefineret program til forbedring af den offentlige finansielle forvaltning.
Indhøstede erfaringer
Henvisning til revisioner, vurderinger, overvågningsresultater og evalueringer af relevante tidligere foranstaltninger.
Supplerende foranstaltninger
Generelt overblik over igangværende fællesskabsforanstaltninger, andre donorers foranstaltninger og/eller foranstaltninger iværksat af det støttemodtagende OLT, som supplerer denne foranstaltning.
Koordinering mellem donorerne
Beskrivelse af koordineringen i forhold til det støttemodtagende OLT og/eller andre donorer, navnlig medlemsstaterne.
2. Beskrivelse
Mål og forventede resultater
Mål og vigtige elementer i regeringssektorprogrammet og mål i det nuværende sektorpolitiske støtteprogram i forhold
til førstnævnte program.
Forventede resultater af regeringssektorprogrammet og det sektorpolitiske støtteprogram, særlige aktiviteter, der skal
gennemføres under det sektorpolitiske støtteprogram.
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Interessenter
Beskrivelse af de vigtigste interessenter, herunder støttemodtagere, høring af civilsamfundet og andre partnere, ejerskab
og vurdering af institutionel kapacitet.
Risici og formodninger
Identificering af de største risici og overblik over afhjælpende foranstaltninger, dokumentation for den foreslåede
foranstaltnings bæredygtighed. Hvis der ydes finansiering til budgetstøtte, bør risici for så vidt angår kriterier for
støtteberettigelse angives.
Tværgående spørgsmål
Miljømæssig bæredygtighed, ligestilling mellem kønnene, god regeringsførelse og menneskerettigheder.
3. Spørgsmål vedrørende gennemførelse
Gennemførelsesmetode
Vælg den relevante løsning i overensstemmelse med den valgte finansieringsform:
— Central forvaltning
— Fælles forvaltning gennem underskrivelse af en aftale med en international organisation
— Decentral forvaltning gennem underskrivelse af en finansieringsaftale med et OLT (i tilfælde af delvist central
gennemførelse og delvist decentral gennemførelse anvendes denne metode)
I tilfælde af decentralisering af procedurer for tildeling af indkøbskontrakter og ydelse af tilskud:
— Kommissionen gennemfører forudgående kontrol af procedurerne for tildeling af indkøbskontrakter > 50 000
EUR og efterfølgende kontrol af indkøbskontrakter ≤ 50 000 EUR
eller
— Kommissionen gennemfører efterfølgende kontrol af procedurerne for tildeling af kontrakter (der kan kun
vælges fuld decentralisering, hvis alle finansforordningens decentraliseringskriterier er opfyldt).
I tilfælde af decentralisering af betalingerne (kun muligt, hvis procedurerne for indgåelse af de pågældende aftaler er
decentral):
— Betalingerne foretages decentralt på basis af programoverslagene for driftsudgifter og kontrakter op til følgende
lofter:
Bygge- og anlægsarbejder

Leverancer

Tjenesteydelser

Tilskud

< 300 000 EUR

< 150 000 EUR

< 200 000 EUR

≤ 100 000 EUR

eller
— Betalingerne er decentraliseret fuldt ud (der kan kun vælges fuld decentralisering, hvis alle finansforordningens
decentraliseringskriterier er opfyldt).
Procedurer for indkøbskontrakter og ydelse af tilskud
Følgende indsættes uændret for de aktiviteter, som fællesskabsprocedurerne anvendes på: »Alle kontrakter om gennemførelse af foranstaltningen tildeles og gennemføres i overensstemmelse med de procedurer og standarddokumenter, der
er udarbejdet og offentliggjort af Kommissionen til gennemførelse af eksterne foranstaltninger, og som var gældende,
da den pågældende procedure blev iværksat.«
Følgende indsættes uændret, hvis aftalen med en international organisation fastsætter anvendelse af dens egne regler og
procedurer, som er i overensstemmelse med gældende internationale standarder: »Alle kontrakter om gennemførelse af
foranstaltningen tildeles og gennemføres i overensstemmelse med de procedurer og standarddokumenter, der er
udarbejdet og offentliggjort af den pågældende internationale organisation.«
Hvis der anvendes andre regler og procedurer end Fællesskabets, specificeres disse procedurer, som skal opfylde de
kriterier, der er fastsat i finansforordningen.
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Budget og kalender
Vejledende fordeling af det samlede beløb efter hovedposter, herunder evaluering, revision og synlighed. I givet fald
specificeres også det støttemodtagende OLT’s bidrag pr. budgetpost, og det angives, om dette bidrag er i naturalier eller
kontant.
Om muligt angives, i hvilket omfang finansieringen ydes i form af tilskud og til indkøbskontrakter; for kontrakter
angives, hvilken form for indkøb der er tale om (tjenesteydelser, leverancer, offentlige arbejder), og for tilskuddene
angives den vigtigste kategori af potentielle støttemodtagere.
I givet fald: Angiv vejledende tidsramme for iværksættelse af kontraktprocedurer eller indkaldelse af forslag.
Hvis finansieringen ydes i form af budgetstøtte, angives vejledende kalender for udbetalinger fordelt på måneder, idet
der i givet fald skelnes mellem faste og variable rater.
Angiv operationel periode i måneder fra underskrivelsen af finansieringsaftalen (kontrakt eller anden aftale om
gennemførelse, hvis der ikke undertegnes en finansieringsaftale).
Overvågning af resultater og kriterier for udbetaling
Beskrivelse af foranstaltninger til overvågning af resultater.
Resultatindikatorer for det sektorpolitiske støtteprogram, sammenhæng med de overordnede rammer for regeringens
vurdering af sektorprogramresultater, resultatovervågningsproces, kontrolmidler, skridt til styrkelse af resultatmåling
(eventuelt).
Hvor der anvendes budgetstøtte eller pool-finansiering som finansieringsform: generelle betingelser for udbetaling af
alle rater, områder, hvor der fastsættes specifikke betingelser for udbetaling af individuelle rater.
Der skal fastlægges indikatorer for input, output, resultater og så vidt muligt konsekvenser på de politikområder, der er
omfattet af indsatsområdet. Indikatorerne skal bygge på SMART-kriterierne (specifikke, målelige på kort/mellemlang
sigt, realisable, realistiske og tidsbundne) og omfatte et startniveau, et mål og en klar tidshorisont, således at der kan
foretages sammenligninger ved den årlige revision og midtvejs- og slutrevisionen.
Evaluering og revision
Beskrivelse af evalueringer (midtvejsevaluering, endelig evaluering, efterfølgende evaluering) og revisionsforanstaltninger.
Kommunikation og synlighed
Beskrivelse af kommunikations– og synlighedsforanstaltninger.
OPTION B: GENEREL BUDGETSTØTTE
Identifikation
Titel

Samlede omkostninger

Fællesskabsbidrag

Støttemetode/forvaltningsform

Generel budgetstøtte — central forvaltning

DAC-kode

Sektor

1. Grundlag og OLT-kontekst
Økonomisk og social situation
Makroøkonomisk situation: BNP-strukturen, seneste økonomiske resultater, herunder udvikling i BNP og inflation,
offentlige finanser, budgetunderskud, gældsbyrde og restancer, andel af udgifter i centrale sektorer, betalingsbalancens
løbende poster og kapitalposter, reserver, valutasituation, den eksterne bistands betydning for økonomien, sammenfatning af de vigtigste seneste udviklingstendenser og forventet udvikling i makroøkonomiske variabler, beskrivelse af
forholdet mellem partnerlandet og Den Internationale Valutafond, eventuelle særlige emner af specifik makroøkonomisk interesse for det pågældende OLT.
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Fattigdomsprofil og –tendenser: udviklingen inden for realt BNP pr. indbygger, sammenhæng mellem vækstrate og
udfordring mht. fattigdomsbekæmpelse, resultater af fattigdomsundersøgelser, situationen mht. de vigtigste sociale
indikatorer sammenlignet med andre lande og indikatorernes udvikling de seneste år (hvor de foreligger).

Angiv, at de relevante kriterier for berettigelse til budgetstøtte er opfyldt, navnlig at en stabilitetsorienteret makroøkonomisk politik er på plads eller under gennemførelse, og at denne politik bør støttes af Fællesskabet.

Samarbejdspolitik og strategi for støttemodtagende OLT
Vigtigste politik, strategiske prioriteter og retningslinjer:
— OLT-politik og -strategi:
— De vigtigste træk ved OLT-politikken og –strategien (analyse af den øjeblikkelige situation, erklæring om politik
og strategi, handlingsplan(-er), finansielle overslag og budget på mellemlang sigt, resultatmåling, -overvågning
og –evaluering)
— Politisk og strategisk realisme (f.eks. forbindelse mellem vækst og fattigdomsbekæmpelse, strategiske retningslinjer)
— Ejerskab i forhold til politik og strategi.
— Resultatovervågning: eksistens af en overvågningsproces med resultatindikatorer til måling af virkeliggørelse af mål,
sammenhæng med millennium-udviklingsmålene og politisk og økonomisk tilnærmelse til EU, eksistens af et
program til at sikre kvaliteten af de anvendte resultatindikatorer
— Angiv, at de relevante kriterier for berettigelse til budgetstøtte er opfyldt, navnlig at en veldefineret udviklings- eller
reformpolitik og en strategi er på plads eller under gennemførelse, og at denne politik bør støttes af Fællesskabet.

Sektorpolitikker (i givet fald)
Overblik over karakteristika for hovedsektorerne og sektorpolitikker på de prioriterede områder, der er omfattet af
dette program.

Offentlige finanser
Vigtigste offentlige finansielle spørgsmål på to hovedområder:
— Offentlig finansiel forvaltning:
— Vurdering af kvaliteten af det eksisterende system til offentlig finansiel forvaltning
— Vurdering af forbedringer i den offentlige finansielle forvaltning, herunder tilsagn fra OLT-myndighederne om
at forbedre resultaterne inden for den offentlige finansielle forvaltning, relevansen og omfanget af gennemførelsen af reformstrategien, relevansen og omfanget af koordinering og gennemførelse af kapacitetsudviklingsprogrammerne inden for offentlig finansiel forvaltning
— Angiv, at de relevante kriterier for ydelse af budgetstøtte er opfyldt, navnlig at der findes et troværdigt og
relevant program til forbedring af forvaltningen af offentlige finanser.
— Nationalt budget og finansielle overslag på mellemlang sigt: budgetstøttens omfang i forhold til budgettet, budgettets art og dækning (herunder sammensætning af budgetindtægter og budgetudgifter), sammenhæng mellem OLTpolitik og –strategi samt budgetbevillinger og –udgifter, budgetstrategi (herunder budgetmæssig bæredygtighed,
gældsbæredygtighed, budgetregler, finansieringsstrategier), indsats til fremme af økonomisk fordelagtighed og status
for mellemsigtede finansielle overslag (herunder dækning, omfanget af integration i budgetprocessen, omfanget af
revision i overensstemmelse med politikker og strategier).
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Indhøstede erfaringer
Sammenfatning af indhøstede erfaringer, herunder resultater af revisioner, vurderinger, overvågning og evalueringer af
tidligere foranstaltninger, der er relevante for dette specifikke program.
Supplerende foranstaltninger
Generelt overblik over igangværende fællesskabsforanstaltninger, andre donorers foranstaltninger og/eller foranstaltninger iværksat af det støttemodtagende OLT, som supplerer denne foranstaltning.
Koordinering mellem donorerne
Beskrivelse af koordineringen i forhold til det støttemodtagende OLT og/eller andre donorer, navnlig medlemsstaterne.
2. Beskrivelse
Målsætninger
Overordnede mål: Disse mål er udledt af OLT-politikken og –strategien og omfatter normalt et bidrag til brede
udviklingsmål og millennium-udviklingsmål, f.eks. vækst, fattigdomsbekæmpelse, sikkerhed og gode naboforbindelser,
integration i den internationale økonomi og økonomisk partnerskab.
Formål (særligt mål): Dette formål er udledt af OLT-politikken og –strategien og omfatter særlige aspekter ved den
overordnede strategi. Det vedrører ofte forbedring af makroøkonomisk stabilitet, offentlig finansiel forvaltning,
gennemførelse af reformer og forbedring af resultater inden for offentlige og sociale tjenesteydelser.
Forventede resultater og hovedaktiviteter
Forventede resultater: Disse vedrører ofte indsatsen for at opnå en bedre fungerende offentlig sektor og forbedring af
de varer og tjenesteydelser, den leverer, samt forbedring af rammerne for den offentlige politik og offentlige udgifter.
Disse varer og tjenesteydelser skal bidrage til virkeliggørelse af de overordnede mål som f.eks. dem, der har at gøre
med fattigdomsbekæmpelse og millennium-udviklingsmålene.
Aktiviteterne dækker spørgsmål vedrørende politikdialog, aktiviteter til udvikling af kapacitet og overvågning af
betingelser for udbetaling af budgetstøtte. Midler (eller input) vedrører navnlig finansiel støtte ydet via budgetstøtte,
og omfanget af denne støtte i forhold til centrale makroøkonomiske variabler angives.
Interessenter
Beskrivelse af de vigtigste interessenter, herunder støttemodtagere, høring af civilsamfundet og andre partnere, ejerskab
og vurdering af institutionel kapacitet.
Risici og formodninger
Identifikation af vigtigste risici, navnlig med hensyn til kriterier for støtteberettigelse og overblik over afhjælpende
foranstaltninger.
Tværgående spørgsmål
Miljømæssig bæredygtighed, ligestilling mellem kønnene, god regeringsførelse og menneskerettigheder.
3. Spørgsmål vedrørende gennemførelse
Budget og kalender
Samlet budget og vejledende månedskalender for udbetaling, eventuelt med skelnen mellem faste/variable rater.
Operationel periode angivet i måneder fra underskrivelse af finansieringsaftale.
Budgetbevillinger til supplerende støtte til foranstaltningen.
Budgetstøtteform
Specificer: direkte/indirekte, målrettet/ikke-målrettet, mellemsigtet/kortsigtet politik og strategi (eventuelt).
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Procedurer for indkøbskontrakter og ydelse af tilskud
Kun for supplerende støtte som f.eks. teknisk bistand, revision og evaluering. Følgende indsættes uændret: »Alle
kontrakter om gennemførelse af foranstaltningen tildeles og gennemføres i overensstemmelse med de procedurer
og standarddokumenter, der er fastlagt og offentliggjort af Kommissionen til gennemførelse af eksterne foranstaltninger, og som var gældende, da den pågældende procedure blev iværksat.«
Overvågning af resultater og kriterier for udbetaling
Beskrivelse af foranstaltninger til overvågning af resultater, generelle betingelser for udbetaling af alle rater, særlige
betingelser for udbetaling af individuelle rater. Der skal fastlægges indikatorer for input, output, resultater og, så vidt
muligt, konsekvenser på de politikområder, der er omfattet af indsatsområdet. Indikatorerne skal bygge på SMARTkriterierne (specifikke, målelige på kort/mellemlang sigt, realisable, realistiske og tidsbundne) og omfatte et startniveau,
et mål og en klar tidshorisont, således at der kan foretages sammenligninger ved den årlige revision og midtvejs- og
slutrevisionen.
Evaluering og revision
Beskrivelse af evalueringer (midtvejsevaluering, endelig evaluering, efterfølgende evaluering) og revisionsforanstaltninger.
Kommunikation og synlighed
Beskrivelse af kommunikations– og synlighedsforanstaltninger.
OPTION C: PROJEKTTILGANG
Identifikation
Titel

Samlede omkostninger

Specificer: Fællesskabsbidrag og eventuelt bidrag fra støttemodtagende OLT (og eventuelt fra andre
donorer)

Støttemetode/forvaltningsform

Projekttilgang — central (direkte eller indirekte)/decentral/eller fælles forvaltning)

DAC-kode

Sektor

1. Grundlag
Sektorkontekst
Karakteristika og politikker for berørt sektor eller tematisk område (i givet fald på regionalt plan) og de vigtigste
problemer, som projektet skal løse.
Indhøstede erfaringer
Henvisning til revisioner, vurderinger, overvågningsresultater og evalueringer af tidligere foranstaltninger, der er relevante for det specifikke projekt.
Supplerende foranstaltninger
Generelt overblik over igangværende fællesskabsforanstaltninger, andre donorers foranstaltninger og/eller foranstaltninger iværksat af det støttemodtagende OLT, som supplerer denne foranstaltning.
Koordinering mellem donorerne
Beskrivelse af koordineringen i forhold til det støttemodtagende OLT og/eller andre donorer, navnlig medlemsstaterne.
2. Beskrivelse
Målsætninger
Generelle mål og formål (specifikt mål) med fællesskabsstøtten.
Forventede resultater og hovedaktiviteter
Strategi, der er udvalgt til at afhjælpe identificerede problemer, som projektet har til formål at løse, beskrivelse af
forventede resultater og angivelse af, hvordan de vil blive opnået.
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Interessenter
Beskrivelse af de vigtigste interessenter, herunder støttemodtagere, i givet fald høring af civilsamfundet og andre
partnere, ejerskab og vurdering af institutionel kapacitet.
Risici og formodninger
Identificering af vigtigste risici og overblik over afhjælpende foranstaltninger, herunder betingelser, der skal opfyldes før
og under gennemførelsen, dokumentation for den foreslåede foranstaltnings bæredygtighed.
Tværgående spørgsmål
Miljømæssig bæredygtighed, ligestilling mellem kønnene, god regeringsførelse og menneskerettigheder.
3. Spørgsmål vedrørende gennemførelse
Gennemførelsesmetode
Vælg den relevante løsning i overensstemmelse med den valgte finansieringsform:
— Central forvaltning.
— Fælles forvaltning gennem underskrivelse af en aftale med en international organisation.
— Decentral forvaltning gennem underskrivelse af en finansieringsaftale med et OLT (i tilfælde af delvist central
gennemførelse og delvist decentral gennemførelse anvendes denne metode).
Angiv, hvilke opgaver (procedurer/betaling i tilknytning til kontrakter om indkøb og ydelse af tilskud), der planlægges centraliseret eller decentraliseret, samt ordregivende myndighed og betalingsmyndighed.
I tilfælde af decentralisering af procedurer for indgåelse af kontrakter om indkøb og ydelse af tilskud:
— Kommissionen gennemfører forudgående kontrol af procedurerne for indgåelse af indkøbskontrakter > 50 000
EUR og efterfølgende kontrol af indkøbskontrakter ≤ 50 000 EUR
eller
— Kommissionen gennemfører efterfølgende kontrol af procedurer for kontraktindgåelse (der kan kun vælges fuld
decentralisering, hvis alle finansforordningens decentraliseringskriterier er opfyldt).
I tilfælde af decentralisering af betalingerne (kun muligt, hvis procedurerne for tildeling af de pågældende
kontrakter er decentrale):
— Betalingerne foretages decentralt på basis af programoverslagene for driftsudgifter og kontrakter op til følgende
lofter:

Bygge- og anlægsarbejder

Indkøb

Tjenesteydelser

Tilskud

< 300 000 EUR

< 150 000 EUR

< 200 000 EUR

≤ 100 000 EUR

eller
— Betalingerne er fuldt decentraliserede (der kan kun vælges fuld decentralisering, hvis alle finansforordningens
decentraliseringskriterier er opfyldt).
Procedurer for indkøbskontrakter og ydelse af tilskud
Følgende indsættes uændret for de aktiviteter, som fællesskabsprocedurerne anvendes på: »Alle kontrakter om gennemførelse af foranstaltningen tildeles og gennemføres i overensstemmelse med de procedurer og standarddokumenter, der
er fastlagt og offentliggjort af Kommissionen til gennemførelse af eksterne foranstaltninger, og som var gældende, da
den pågældende procedure blev iværksat.«
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Følgende indsættes uændret, hvis aftalen med en international organisation fastsætter anvendelse af dens egne regler og
procedurer, som er i overensstemmelse med gældende internationale standarder: »Alle kontrakter om gennemførelse af
foranstaltningen tildeles og gennemføres i overensstemmelse med de procedurer og standarddokumenter, der er
fastlagt og offentliggjort af den pågældende internationale organisation.«
Hvis der anvendes andre procedurer end fællesskabsprocedurer, specificeres disse procedurer, som skal opfylde de
kriterier, der er fastsat i finansforordningen.
Budget og kalender
Vejledende fordeling af det samlede beløb på de vigtigste poster, herunder evaluering, revision og synlighed. I givet fald
specificeres også det støttemodtagende OLT’s bidrag pr. budgetpost, og det angives, om dette bidrag er i naturalier eller
kontant.
Om muligt angives, i hvilket omfang finansieringen ydes som tilskud og til indkøbskontrakter; for kontrakter angives,
hvilken form for indkøbskontrakt der er tale om (tjenesteydelser, leverancer, offentlige arbejder), og for tilskuddene
angives den vigtigste kategori af de potentielle støttemodtagere.
Angiv i givet fald tidsramme for iværksættelse af kontraktprocedure eller indkaldelse af forslag.
Forventet operationel periode angivet i måneder fra underskrivelsen af finansieringsaftalen (kontrakt eller anden aftale
om gennemførelse, hvis der ikke undertegnes en finansieringsaftale).
Resultatovervågning
Beskrivelse af foranstaltninger til overvågning af resultater, overblik over centrale indikatorer til måling af fremskridt.
Der skal fastlægges indikatorer for input, output, resultater og, så vidt muligt, konsekvenser på de politikområder, der
er omfattet af indsatsområdet. Indikatorerne skal bygge på SMART-kriterierne (specifikke, målelige på kort/mellemlang
sigt, realisable, realistiske og tidsbundne) og omfatte et startniveau, et mål og en klar tidshorisont, således at der kan
foretages sammenligninger ved den årlige revision og midtvejs- og slutrevisionen.
Evaluering og revision
Beskrivelse af evalueringer (midtvejsevaluering, endelig evaluering, efterfølgende evaluering) og revisionsforanstaltninger.
Kommunikation og synlighed
Beskrivelse af kommunikations- og synlighedsforanstaltninger.«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1425/2007
af 3. december 2007
om forbud mod fiskeri efter torsk i ICES-underområde IV og i ICES-afsnit II a (EF-farvande) fra
fartøjer, der fører belgisk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den
pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af
20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af
fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig
artikel 26, stk. 4,

Artikel 1
Opbrugt kvote
Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er
omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag
omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den
dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af
12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under
den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

Artikel 2

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december
2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og
dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og
grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og
for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af
fangstbegrænsninger (3), er der fastsat kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har
fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til
denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme
bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i
den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at
den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

Forbud
Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne
forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat,
er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.
Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster
af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den
pågældende dato.
Artikel 3
Ikrafttræden
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 3. december 2007.
På Kommissionens vegne
Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender

(1) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. Ændret ved forordning (EF) nr.
865/2007 (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 1).
(2) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11). Berigtiget ved EUT
L 36 af 8.2.2007, s. 6.
(3) EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 898/2007 (EUT L 196 af 28.7.2007, s. 22).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1426/2007
af 3. december 2007
om forbud mod fiskeri efter torsk i ICES-område VII b-k, VIII, IX og X og i CECAF-afsnit 34.1.1
(EF-farvande) fra fartøjer, der fører belgisk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Det er derfor nødvendigt at forbyde fiskeri efter den
pågældende bestand samt opbevaring om bord, omladning og landing af fangster af denne bestand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af
20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af
fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig
artikel 26, stk. 4,

Artikel 1
Opbrugt kvote
Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er
omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag
omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den
dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af
12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under
den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

Artikel 2

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december
2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og
dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og
grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og
for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af
fangstbegrænsninger (3), fastsættes der kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget, har
fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til
denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme
bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i
den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at
den tildelte kvote for 2007 er opbrugt.

Forbud
Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne
forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat,
er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.
Det er forbudt at opbevare om bord, omlade eller lande fangster
af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den
pågældende dato.
Artikel 3
Ikrafttræden
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 3. december 2007.
På Kommissionens vegne
Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender

(1) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. Ændret ved forordning (EF) nr.
865/2007 (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 1).
(2) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11). Berigtiget ved EUT
L 36 af 8.2.2007, s. 6.
(3) EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 898/2007 (EUT L 196 af 28.7.2007, s. 22).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1427/2007
af 3. december 2007
om forbud mod fiskeri efter lange i EF-farvandene i ICES-underområde IV fra fartøjer, der fører
belgisk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Fiskeri efter den pågældende bestand samt opbevaring
om bord, omladning og landing af fangster af denne
bestand bør derfor forbydes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af
20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af
fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig
artikel 26, stk. 4,

Artikel 1
Opbrugt kvote
Den fiskekvote, som for 2007 tildeltes den medlemsstat, der er
omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag
omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den
dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af
12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under
den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

Artikel 2

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december
2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og
dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og
grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og
for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af
fangstbegrænsninger (3), er der fastsat kvoter for 2007.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har
fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra
fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede
medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende
medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte
kvote for 2007 er opbrugt.

Forbud
Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget, fra fartøjer,
der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller
er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der
er fastsat i nævnte bilag. Det er forbudt at opbevare om bord,
omlade og lande fangster af denne bestand taget af de pågældende fartøjer efter den dato.
Artikel 3
Ikrafttræden
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 3. december 2007.
På Kommissionens vegne
Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender

(1) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. Ændret ved forordning (EF)
nr. 865/2007 (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 1).
(2) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11). Berigtiget ved
EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6.
(3) EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 898/2007 (EUT L 196 af 28.7.2007, s. 22).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1428/2007
af 4. december 2007
om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om
fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible
spongiforme encephalopatier
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

I henhold til bilag VII til forordning (EF) nr. 999/2001
gjaldt der, inden det blev ændret ved forordning (EF) nr.
727/2007, en undtagelse vedrørende destruktion af får
og geder efter bekræftelse af et TSE-tilfælde på en bedrift
med får eller geder. Medlemsstaterne kunne således på
visse betingelser beslutte at udskyde destruktionen af
dyrene i op til fem avlsår. Undtagelsen var dog ikke
med i ændringen af bilag VII til forordning (EF) nr.
999/2001, da den ikke længere var nødvendig.

(5)

Frankrig anlagde den 17. juli 2007 sag (sag T-257/07)
ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans
mod Europa-Kommissionen med påstand om annullation
af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 727/2007,
navnlig foranstaltningerne vedrørende TSE-ramte flokke,
eller subsidiært annullation af forordningen i sin helhed.
Ved kendelse af 28. september 2007 udsatte Retten som
en foreløbig forholdsregel gennemførelsen af de pågældende bestemmelser, indtil der er afsagt endelig dom.

(6)

I henhold til kendelsen har medlemsstaterne ikke længere
mulighed for at anvende de udsatte foranstaltninger.
Derfor kan visse medlemsstater have problemer med at
foretage den øjeblikkelige destruktion af de pågældende
dyr.

(7)

Det er derfor nødvendigt at genindføre den undtagelse,
der gjaldt inden ændringerne ved forordning (EF) nr.
727/2007 af de pågældende bestemmelser i bilag VII til
forordning (EF) nr. 999/2001, for fra den dato, hvor
kendelsen blev afsagt, at tillade medlemsstater, hvor
ARR-allelens frekvens i racen eller på bedriften er lav,
eller hvor det anses for nødvendigt for at undgå indavl,
at udskyde destruktionen af dyrene i op til fem avlsår.

(8)

Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for
forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 23, stk. 1,
og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

Der er i bilag VII til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsat
foranstaltninger til udryddelse, der skal iværksættes efter
bekræftet forekomst af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos får og geder.

Som led i Kommissionens TSE-køreplan (2) af 15. juli
2005 og i overensstemmelse med Generaldirektoratet
for Sundhed og Forbrugerbeskyttelses TSE-arbejdsprogram for 2006-2007 (3) af 21. november 2006 vedtog
Kommissionen forordning (EF) nr. 727/2007 af 26. juni
2007 om ændring af bilag I, III, VII og X til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om
fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og
udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier. I henhold til den således ændrede forordning (EF)
nr. 999/2001 skal der anvendes bestemte foranstaltninger, hvis der bekræftes TSE på en bedrift med får
eller geder, og når forekomst af bovin spongiform encephalopati (BSE) er blevet udelukket.

Da det er almindeligt kendt, at fåre- og gedesektorens
struktur er forskelligartet i Fællesskabet, blev der ved
forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved forordning (EF) nr. 727/2007, indført en mulighed for at
anvende alternative politikker, forudsat at der er fastsat
harmoniserede regler på fællesskabsplan.

(1) EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 727/2007 (EUT L 165 af 27.6.2007, s. 8).
(2) KOM(2005) 322 endelig.
(3) SEK(2006) 1527.
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dyrene, der er omhandlet i punkt 2.3, litra b), nr. i) og ii), i
op til fem avlsår.«

Artikel 1
I kapitel A, punkt 2.3, i bilag VII til forordning (EF) nr.
999/2001 indsættes som litra f):
»f) Hvis ARR-allelens frekvens i racen eller på bedriften er lav,
eller hvis det anses for nødvendigt for at undgå indavl,
kan en medlemsstat beslutte at udskyde den destruktion af

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 28. september 2007.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2007.
På Kommissionens vegne
Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen

5.12.2007
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II
(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse
ikke er obligatorisk)

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

RÅDET
RÅDETS AFGØRELSE
af 22. oktober 2007
om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse
af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og
Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens
tiltrædelse af Den Europæiske Union
(2007/786/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(2)

Forhandlingerne er blevet ført til ende til Kommissionens
tilfredshed.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300,
stk. 2, første afsnit, første punktum,

(3)

Teksten til den med Israel forhandlede protokol har i
artikel 9, stk. 2, bestemmelser om midlertidig anvendelse
af protokollen, inden den træder i kraft.

(4)

Protokollen bør undertegnes på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne og anvendes midlertidigt med forbehold af senere indgåelse —

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2005, særlig artikel 6,
stk. 2,

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
Artikel 1
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. oktober 2006 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne at indlede forhandlinger med Israel om
tilpasning af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en
associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres
medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den
anden side (1), i det følgende benævnt »Euro-Middelhavsaftalen«, for at tage hensyn til Republikken Bulgarien og
Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(1) EFT L 147 af 21.6.2000, s. 3.

Undertegnelsen af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen
godkendes herved på vegne af Det Europæiske Fællesskab og
dets medlemsstater med forbehold af Rådets afgørelse om
indgåelse af aftalen.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de)
person(er), der er beføjet til at undertegne protokollen på
vegne af Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater
med forbehold af dens indgåelse.
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Artikel 3
Med forbehold af gensidighed anvendes protokollen midlertidigt fra den 1. januar 2007 i afventning af
gennemførelsen af de procedurer, der er nødvendige for dens gennemførelse.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. oktober 2007.
På Rådets vegne
J. SILVA

Formand
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PROTOKOL
til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og
deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til
Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union
KONGERIGET BELGIEN,
REPUBLIKKEN BULGARIEN,
DEN TJEKKISKE REPUBLIK,
KONGERIGET DANMARK,
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,
REPUBLIKKEN ESTLAND,
DEN HELLENSKE REPUBLIK,
KONGERIGET SPANIEN,
DEN FRANSKE REPUBLIK,
IRLAND,
DEN ITALIENSKE REPUBLIK,
REPUBLIKKEN CYPERN,
REPUBLIKKEN LETLAND,
REPUBLIKKEN LITAUEN,
STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,
REPUBLIKKEN UNGARN,
REPUBLIKKEN MALTA,
KONGERIGET NEDERLANDENE,
REPUBLIKKEN ØSTRIG,
REPUBLIKKEN POLEN,
DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,
RUMÆNIEN,
REPUBLIKKEN SLOVENIEN,
DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,
REPUBLIKKEN FINLAND,
KONGERIGET SVERIGE,
DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,
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i det følgende benævnt »medlemsstaterne«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union,
og
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske
Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber,
på den ene side, og
STATEN ISRAEL, i det følgende benævnt »Israel«,
på den anden side,
SOM TAGER HENSYN TIL, at Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber
og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side, i det følgende benævnt »Euro-Middelhavsaftalen«, blev undertegnet i Bruxelles den 20. november 1995 og trådte i kraft den 1. juni 2000,
SOM HENVISER TIL, at traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union og den
dertil knyttede akt blev undertegnet i Luxembourg den 25. april 2005 og trådte i kraft den 1. januar 2007,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at i henhold til artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005 skal tiltrædelsen af de nye
parter til Euro-Middelhavsaftalen vedtages ved indgåelse af en protokol til nævnte aftale,
SOM HENVISER TIL, at der har fundet konsultationer sted i medfør af artikel 21 i Euro-Middelhavsaftalen for at sikre, at
der tages hensyn til Fællesskabets og Israels fælles interesser,
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1
Republikken Bulgarien og Rumænien, i det følgende benævnt »nye medlemsstater«, bliver parter i EuroMiddelhavsaftalen og godkender og noterer sig på samme måde som de øvrige medlemsstater teksten til
Euro-Middelhavsaftalen såvel som fælleserklæringerne, erklæringerne og brevvekslingerne.
KAPITEL I
ÆNDRINGER

TIL

TEKSTEN

TIL

EURO-MIDDELHAVSAFTALEN,
PROTOKOLLERNE

HERUNDER

BILAGENE

OG

Artikel 2
Landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fiskevarer
1.
Tabel 1 i bilag VI til Euro-Middelhavsaftalen over varer med oprindelse i Israel, der ved indførsel i
Fællesskabet er genstand for toldindrømmelser, suppleres med endnu en indrømmelse defineret således:

»KN-kode (*)

ex 2106 90 98

Varebeskrivelse (**)

Citrus til tilberedning af læskedrikke og drikkevarer med
indhold af koncentreret saft på mindst 30 vægtprocent
og af saccharose på ikke over 50 vægtprocent, uden
indhold af mælk eller mælkeprodukter

Årligt kontingent
(tons)

5 550 (***)

Indrømmelse inden for kontingentet

33 % nedsættelse af
landbrugselementet

(*) KN-koder svarende til forordning (EF) nr. 1549/2006 (EUT L 301 af 31.10.2006, s. 1).
(**) Hvor der anvendes »ex« KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KN-koderne og den tilsvarende varebeskrivelse taget
under ét.
(***) For 2007 vil dette kontingent blive fastsat til 3 240 tons.«
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2.
Parterne giver yderligere toldindrømmelser med henblik
på tilpasning af bilaterale indrømmelser for landbrugsprodukter,
forarbejdede landbrugsprodukter og fiskevarer i overensstemmelse med bestemmelserne i bilaget.
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Græsk
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν
έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός
εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Artikel 3
Oprindelsesregler
I protokol [4] foretages følgende ændringer:

1) I artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, udgår henvisningen til
de nye medlemsstater.

Engelsk
The exporter of the products covered by this document
(customs authorisation No … (1)) declares that, except
where otherwise clearly indicated, these products are of
… (2) preferential origin.

Fransk
2) Bilag IVa affattes således:

»Bulgarsk
Износителят на продуктите, които се обхващатот този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен
когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

L’exportateur des produits couverts par le présent document
[autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle
… (2).

Italiensk
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che,
salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di
origine preferenziale … (2).

Spansk
El exportador de los productos incluidos en el presente
documento [autorización aduanera no … (1)] declara que,
salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos
gozan de un origen preferencial … (2).

Lettisk
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā
(muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir
citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību
izcelsme no … (2).

Tjekkisk
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo
povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených
mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Litauisk
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès
liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta,
tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Dansk
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tysk
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr.
… (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier
bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estisk
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli
kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud
teisiti.

Ungarsk
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az
áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltesisk
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn
indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’
oriġini preferenzjali … (2).

Nederlandsk
De exporteur van de goederen waarop dit document van
toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze
goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
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Polsk
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem
gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2)
preferencyjne pochodzenie.
Portugisisk
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo
expressamente indicado em contrário, estes produtos são de
origem preferencial … (2).
Rumænsk
Exportatorul produselor la care se referă acest document
[autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul
în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse
sunt de origine preferențială … (2).
Slovensk
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo
carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni
drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2)
poreklo.
Slovakisk
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo
povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených,
majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Finsk
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o
… (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Svensk
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument
(tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa
varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Hebræisk
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когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
Spansk
El exportador de los productos incluidos en el presente
documento [autorización aduanera no … (1)] declara que,
salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos
gozan de un origen preferencial. … (2):
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
Tjekkisk
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo
povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených
mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
Dansk
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
Tysk

«

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr.
… (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier
bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

3) Bilag IVb affattes således:
»Bulgarsk
Износителят на продуктите, които се обхващат от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
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Estisk
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Lettisk

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli
kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud
teisiti:

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā
(muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir
citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību
izcelsme no … (2):

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— no cumulation applied (3).

— no cumulation applied (3).

Græsk

Litauisk

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν
έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός
εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės
liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta,
tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— no cumulation applied (3).

— no cumulation applied (3).

Engelsk
The exporter of the products covered by this document
(customs authorisation No … (1)) declares that, except
where otherwise clearly indicated, these products are of
… (2) preferential origin:
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
Fransk
L’exportateur des produits couverts par le présent document
[autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle
… (2):
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
Italiensk

Ungarsk
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az
áruk preferenciális … (2) származásúak:
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
Maltesisk
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn
indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’
oriġini preferenzjali … (2):
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
Nederlandsk

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che,
salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di
origine preferenziale … (2):

De exporteur van de goederen waarop dit document van
toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze
goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— no cumulation applied (3).

— no cumulation applied (3).
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Finsk

Polsk
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem
gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2)
preferencyjne pochodzenie:

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o
… (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— no cumulation applied (3).

— no cumulation applied (3).

Portugisisk

Svensk

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo
expressamente indicado em contrário, estes produtos são de
origem preferencial … (2):

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument
(tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa
varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

— no cumulation applied (3).

— no cumulation applied (3).

Rumænsk

Hebræisk

Exportatorul produselor la care se referă acest document
[autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul
în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse
sunt de origine preferențială … (2):
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)

«

— no cumulation applied (3).
Slovensk
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo
carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače
jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).
Slovakisk
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo
povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených,
majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):
— cumulation applied with … (name of the country/
countries)
— no cumulation applied (3).

KAPITEL II
OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 4
Oprindelsesbeviser og administrativt samarbejde
1.
Oprindelsesbeviser, der er behørigt udstedt enten af Israel
eller af en ny medlemsstat i forbindelse med bilaterale frihandelsaftaler eller autonome ordninger, de indbyrdes anvender,
accepteres i de respektive lande i henhold til denne protokol,
forudsat at:
a) en sådan oprindelsesstatus giver præferencetoldbehandling
på basis af de præferencetoldforanstaltninger, der er indeholdt i Euro-Middelhavsaftalen eller i Fællesskabets arrangement med generelle præferencer
b) oprindelsesbeviset og transportdokumenterne er udstedt
senest dagen før tiltrædelsesdatoen
c) oprindelsesbeviset forelægges toldmyndighederne inden fire
måneder efter tiltrædelsesdatoen.
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Når varer er blevet angivet til indførsel enten i Israel eller i en
ny medlemsstat inden tiltrædelsesdatoen under de bilaterale
frihandelsaftaler eller autonome ordninger, der anvendtes
mellem Israel og den pågældende nye medlemsstat på dette
tidspunkt, kan et oprindelsesbevis, der er udstedt med tilbagevirkende kraft under de pågældende aftaler eller ordninger, også
accepteres, forudsat at dette bevis forelægges for toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen.

henhold til GATT 1994, artikel XXIV.6 og XXVIII, vedrørende
landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter eller fiskevarer i forbindelse med denne udvidelse af Fællesskabet; for
andre varer end de varer, der henhører under KN-kode
2106 90 98, gælder det med forbehold af afslutning af forhandlingerne om en ny tillægsprotokol om tilpasning af bilaterale
handelsindrømmelser for landbrugsprodukter, forarbejdede
landbrugsprodukter eller fiskevarer ifølge bilaget til denne
protokol.

2.
Israel og de nye medlemsstater bemyndiges til at opretholde de tilladelser, hvormed der er givet status som »godkendt
eksportør« som led i de bilaterale frihandelsaftaler eller autonome ordninger, der er anvendt mellem dem, forudsat at:

Artikel 7

a) der også er en sådan bestemmelse i den aftale, som inden
tiltrædelsesdatoen blev indgået mellem Israel og Fællesskabet,
og
b) den godkendte eksportør anvender de oprindelsesregler, der
er gældende under nævnte aftale.
Ovennævnte tilladelser skal senest et år efter tiltrædelsesdatoen
erstattes med nye tilladelser, der er udstedt efter bestemmelserne
i Euro-Middelhavsaftalen.
3.
Anmodninger om efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser, der er udstedt i henhold til de i stk. 1 og 2 nævnte
bilaterale frihandelsaftaler eller autonome ordninger, kan fremsættes af de kompetente toldmyndigheder i enten Israel eller de
nye medlemsstater, og de skal accepteres af disse myndigheder i
tre år efter, at det pågældende oprindelsesbevis er udstedt. En
sådan kontrol skal udføres i overensstemmelse med de bilaterale
frihandelsaftaler, som var i kraft på datoen for udstedelsen af
oprindelsesbeviset.
Artikel 5
Varer under forsendelse
1.
Bestemmelserne i Euro-Middelhavsaftalen kan anvendes på
varer, som udføres enten fra Israel til en af de nye medlemsstater eller fra en af de nye medlemsstater til Israel, som er i
overensstemmelse med protokol [4], og som på tiltrædelsesdatoen enten er under transport eller midlertidigt oplagt i et toldlager eller en frizone i Israel eller i den pågældende nye
medlemsstat.
2.
Der indrømmes i sådanne tilfælde præferencebehandling,
hvis der senest fire måneder efter tiltrædelsesdatoen forelægges
toldmyndighederne i indførselslandet et oprindelsesbevis, som
toldmyndighederne i udførselslandet har udstedt med tilbagevirkende kraft.

Denne protokol udgør en integrerende del af Euro-Middelhavsaftalen.
Bilaget til denne protokol udgør en integrerende del deraf.
Artikel 8
1.
Denne protokol godkendes af Fællesskabet, af Rådet for
Den Europæiske Union på medlemsstaternes vegne og af Israel i
overensstemmelse med egne procedurer.
2.
Parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de
i stk. 1 nævnte procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske
Union.
Artikel 9
1.
Denne protokol træder i kraft på den første dag i den
første måned efter datoen for deponeringen af det sidste
godkendelsesinstrument.
2.
Denne protokol anvendes midlertidigt fra den 1. januar
2007.
3.
Uanset stk. 1 og 2 i denne artikel anvendes artikel 2, stk.
1, i denne protokol fra den første dag i den første måned efter
datoen for undertegnelsen af denne protokol.
Artikel 10
Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på hvert af
parternes officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme
gyldighed.
Artikel 11
Teksten til Euro-Middelhavsaftalen, herunder bilagene og protokollerne, som udgør en integrerende del deraf, samt slutakten
og de dertil knyttede erklæringer udfærdiges på bulgarsk og
rumænsk (1), og disse tekster har samme gyldighed som originalteksterne.

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 6
Israel forpligter sig til ikke at fremsætte krav, anmodninger eller
indsigelser og til ikke at ændre eller tilbagekalde indrømmelser i

Associeringsrådet godkender disse tekster.
(1) Den bulgarske og den rumænske udgave offentliggøres i specialudgaven af EU-Tidende på et senere tidspunkt.
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Съставено в Брюксел, 31 октомври 2007 г.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2007.
V Bruselu dne 31. října 2007.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.
Geschehen zu Brüssel am 31. Oktober 2007.
Brüsselis, 31. oktoober 2007.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 31 Οκτωβρίου 2007.
Done at Brussels on the 31 October 2007, which corresponds to the 19th day of Heshvan in
the year five thousend seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2007.
Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2007.
Briselē, 2007. gada 31. oktobrī.
Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.
Kelt Brüsszelben, 2007. október 31-én.
Magħmul fi Brussell, 31 ta' Ottubru 2007.
Gedaan te Brussel, 31 oktober 2007.
Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.
Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro de 2007.
Întocmit la Bruxelles, 31 octombrie 2007.
V Bruseli 31. októbra 2007.
V Bruslju, dne 31. oktobra 2007.
Tehty Brysselissä 31. lokakuuta 2007.
Som skedde i Bryssel den 31 oktober 2007.
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За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā —
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar

За Европейската общност
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Community
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienas vārdā —
Europos bendrijų vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskiej
Pelas Comunidades Europeias
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvá
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisöjen puolesta
För Europeiska gemenskapernas vägnar
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За Държавата Израел
Por el Estado de Israel
Za Stát Izrael
For Staten Israel
Für den Staat Israel
Iisraeli Riigi nimel
Για τα Κράτος του Ισραήλ
For the State of Israel
Pour l'État d'Israël
Per lo Stato di Israele
Izraēlas Valsts vārdā —
Izraelio Valstybės vardu
Izrael Állam részéről
Għall-Istat ta' Iżrael
Voor de Staat Israël
W imieniu Państwa Izrael
Pelo Estado de Israel
Pentru statul Israel
Za Izraelský štát
Za Državo Izrael
Israelin valtion puolesta
På Staten Israels vägnar

BILAG
Om de ordninger, der gælder for handelsindrømmelser for landbrugsprodukter, forarbejdede
landbrugsprodukter og fiskevarer
Parterne er enige om, at det nuværende omfang af handelen og betingelserne for markedsadgang mellem Israel og
Bulgarien og mellem Israel og Rumænien under de eksisterende bilaterale frihandelsaftaler skal tjene som den minimumsmængde for tilpasningen af de bilaterale handelsindrømmelser for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter
og fiskevarer i Euro-Middelhavsaftalen, der skal gennemføres inden for rammerne af en ny tillægsprotokol.
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RÅDETS AFGØRELSE
af 29. november 2007
om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side
for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union
(2007/787/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300,
stk. 2, første afsnit, andet punktum, og stk. 3, andet afsnit,

(2)

Protokollen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
under henvisning til tiltrædelsesakten af 2005, særlig artikel 6,
stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,

Protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at
tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne.

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og
Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse (3).
ud fra følgende betragtninger:
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2007.
(1)

Protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af
en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og
deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på
den anden side (2) blev undertegnet på Det Europæiske
Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne den 31.
oktober 2007 i Bruxelles.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EFT L 147 af 21.6.2000, s. 3

På Rådets vegne
M. LINO

Formand

(3) Se side 65 i denne EUT.
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KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 13. september 2007
om en procedure efter EF-traktatens artikel 81
(sag COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler)
(meddelt under nummer K(2007) 4275)
(Kun den engelske version er autentisk)

(2007/788/EF)
(1)

Denne beslutning, der er vedtaget på grundlag af artikel
9, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (1), er rettet
til DaimlerChrysler AG (herefter benævnt »DaimlerChrysler«) og vedrører udlevering af tekniske informationer
med henblik på reparation af køretøjer af mærkerne
Mercedes-Benz og Smart.

— informationer om reservedele, herunder reservedelskataloger med koder og beskrivelser og køretøjsidentifikationsmetoder (dvs. oplysninger, der giver reparatøren mulighed for at identificere de forskellige koder
for de dele, der er monteret ved køretøjets samling,
og til at identificere de tilsvarende koder for kompatible originale reservedele til det specifikke køretøj)

(2)

De tekniske informationer omfatter de data, processer og
instruktioner, der er nødvendige for at kontrollere, reparere og udskifte defekte og brugte dele i et motorkøretøj
eller reparere svigt i nogen af køretøjets systemer. De
omfatter følgende syv hovedgrupper:

— særlige oplysninger (tilbagekaldelsesmeddelelser og
meddelelser om hyppige fejl)

— undervisningsmateriale.

— basisparametre (dokumentation for alle referenceværdier og indstillinger vedrørende køretøjet, f.eks.
omdrejningsmoment, bremsebelægningsfrigang, tryk
i hydraulik- og trykluftssystemer)
(3)

I december 2006 indledte Kommissionen en procedure
og tilsendte DaimlerChrysler en foreløbig vurdering,
hvori den anførte det foreløbige synspunkt, at DaimlerChryslers aftaler med dets eftersalgs-servicepartnere gav
anledning til betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt
de var forenelige med EF-traktatens artikel 81, stk. 1.

(4)

— koder, software og andre informationer, der er
nødvendige for at installere eller omprogrammere
de elektroniske styringsenheder (»ECU«) på et motorkøretøj. Denne kategori er forbundet med den
ovenfor nævnte, da der ofte anvendes de samme elektroniske værktøjer til at diagnosticere fejl og derefter
foretage de nødvendige justeringer ved hjælp af ECU

Ifølge Kommissionens foreløbige vurdering så det ud til,
at DaimlerChrysler længe efter udløbet af den overgangsperiode, der var fastsat i forordning (EF) nr.
1400/2002 (2), havde undladt at frigive visse kategorier
af tekniske reparationsinformationer. På tidspunktet, hvor
Kommissionens undersøgelse var blevet indledt, havde
DaimlerChrysler endnu ikke indført et effektivt system,
der gav uafhængige reparatører adgang til de tekniske
reparationsinformationer i ubundtet form. Selv om
DaimlerChrysler forbedrede adgangen til sine tekniske
oplysninger i løbet af Kommissionens undersøgelse,
bl.a. ved i juni 2005 at oprette en webside (»TIwebside«) med dette mål for øje, forekom de oplysninger,
der var tilgængelige for de uafhængige reparatører, stadig
at være ufuldstændige.

(1) Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om
gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82
(EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1419/2006 (EUT L 269 af 28.9.2006, s. 1).

(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 1400/2002 af 31. juli 2002 om
anvendelse af artikel 81, stk. 3, i traktaten på kategorier af vertikale
aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen (EFT
L 203 af 1.8.2002, s. 30). Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

— diagrammer og beskrivelse af reparations- og eftersynsfaser (servicemanual, tekniske dokumenter f.eks.
arbejdsplaner, beskrivelse af værktøj, der anvendes til
at gennemføre en bestemt reparation og diagrammer
f.eks. over elektriske og hydrauliske systemer)

— testning og diagnosticering (herunder diagnosticerings- og fejlfindingskoder, software og de andre
informationer, der er nødvendige for at diagnosticere
køretøjsfejl) — mange af disse informationer, men
ikke alle, findes i elektroniske specialværktøjer

5.12.2007

(5)

(6)
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Det fastslås i den foreløbige vurdering, at de relevante
markeder, der er berørt af den omhandlede praksis, er
markedet for udbud af reparations- og vedligeholdelsestjenester for personbiler samt markedet for udlevering af
tekniske informationer til reparatører. Mercedes-Benz’ og
Smarts autoriserede net havde meget høje markedsandele
på det første af disse markeder, medens DaimlerChrysler
var den eneste udbyder på det andet marked, der kunne
tilbyde alle de tekniske informationer, som reparatørerne
af disse køretøj havde brug for.

Ifølge de service- og reservedelsdistributionsaftaler, som
DaimlerChrysler har indgået med medlemmerne i sit
autoriserede net, er disse forpligtet til at udføre en hel
vifte af mærkespecifikke reparationsydelser og fungere
som reservedelsgrossister. Kommissionen er bekymret
for, at de mulige negative virkninger af sådanne aftaler
kunne blive forstærket af, at DaimlerChrysler ikke giver
uafhængige reparatører tilstrækkelig adgang til tekniske
oplysninger og dermed udelukker virksomheder, som er
villige og i stand til at tilbyde reparationsydelser på
grundlag af en anden forretningsmodel.

(7)

Kommissionen konkluderede indledningsvis, at DaimlerChryslers arrangementer for udlevering af tekniske informationer til de uafhængige reparatører ikke svarede til
disses behov, hverken hvad angår omfanget af de disponible informationer, eller hvad angår tilgængeligheden af
disse, og at en sådan praksis, sammen med en lignende
praksis hos andre bilproducenter, kunne bidrage til, at de
uafhængige reparatørers position på markedet er blevet
svækket. Det kunne til gengæld medføre betydelige
ulemper for forbrugerne i form af en væsentlig formindskelse af udbuddet af reservedele, højere priser for reparationsydelser, forringelse af udbuddet af reparationsværksteder, potentielle sikkerhedsproblemer og utilstrækkelig
adgang til innovative reparationsværksteder.

(8)

Det ser endvidere ud til, at DaimlerChryslers påståede
undladelse af at give de uafhængige reparatører tilstrækkelig adgang til tekniske oplysninger vil kunne medføre,
at DaimlerChryslers aftaler med selskabets eftersalgsservice-partnere ikke er omfattet af fritagelsen i forordning
(EF) nr. 1400/2002, da denne fritagelse ifølge forordningens artikel 4, stk. 2, ikke gælder, hvis leverandøren af
motorkøretøjer nægter at give uafhængige reparatører
adgang til tekniske oplysninger, diagnosticeringsudstyr
og andet udstyr, værktøjer, herunder relevant software,
eller den undervisning, der kræves til reparation og vedligeholdelse af disse motorkøretøjer. Som anført i begrundelse 26 i forordningen må der ikke være forskelsbehandling mellem autoriserede og uafhængige reparatører.

(9)

Kommissionen kom endelig til den foreløbige konklusion, at aftalerne mellem DaimlerChrysler og dets autoriserede reparatører sandsynligvis ikke er omfattet af artikel
81, stk. 3, på grund af den manglende adgang til tekniske
informationer.

L 317/77

(10)

Den 14. februar 2007 afgav DaimlerChrysler en række
tilsagn over for Kommissionen for at fjerne de konkurrencemæssige betænkeligheder, som den havde givet
udtryk for i sin foreløbige vurdering.

(11)

Ifølge disse tilsagn er det princip, der er bestemmende for
omfanget af de oplysninger, der skal gives, princippet om
ikke-forskelsbehandling mellem uafhængige og autoriserede reparatører. På denne baggrund skal DaimlerChrysler
sørge for, at alle de tekniske oplysninger, det værktøj,
udstyr, software og undervisning, der kræves til reparation og vedligeholdelse af selskabets motorkøretøjer, og
som af eller på vegne af DaimlerChrysler stilles til rådighed for autoriserede reparatører og/eller uafhængige
importører af dets Mercedes-Benz- og Smart-mærker i
en hvilken som helst EU-medlemsstat, også stilles til rådighed for uafhængige reparatører.

(12)

I tilsagnene specificeres det, at »tekniske oplysninger«
ifølge artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1400/2002
omfatter alle de oplysninger, der stilles til rådighed for
autoriserede reparatører med henblik på reparation eller
vedligeholdelse af køretøjer af mærket Mercedes-Benz og
Smart. De omfatter f.eks. software, fejlkoder og andre
parametre samt den relevante opdatering, der er
nødvendig for at arbejde med elektroniske styringssystemer (»ECU«) med henblik på at installere eller omprogrammere indstillinger, der er anbefalet af DaimlerChrysler, køretøjsidentifikationsmetoder, reservedelskataloger,
arbejdsløsninger som følge af praktisk erfaring, og som
vedrører problemer, der er typisk for en bestemt model
eller en bestemt serie samt tilbagekaldelsesmeddelelser og
andre meddelelser vedrørende reparationsarbejder, der
gennemføres gratis inden for det autoriserede reparationsnet.

(13)

Adgang til værktøjer omfatter adgang til elektroniske
diagnosticeringssystemer og andet reparationsudstyr,
værktøjer, samt relevant software, herunder regelmæssig
opdatering og eftersalgsservice for sådanne værktøjer.

(14)

Tilsagnene er bindende for DaimlerChrysler og dets
forbundne selskaber, men er ikke direkte bindende for
uafhængige importører af mærkerne Mercedes-Benz og
Smart. DaimlerChrysler har derfor accepteret, at det i
de medlemsstater, hvor DaimlerChrysler distribuerer
Mercedes-Benz- og/eller Smart-biler via uafhængige
importører, vil sørge for, at disse virksomheder kontraktligt forpligtes til gratis og uden forskelsbehandling at
stille alle de tekniske oplysninger og sprogversioner af
sådanne oplysninger, som den pågældende importør
har stillet til rådighed for de autoriserede reparatører i
den pågældende medlemsstat, og som ikke er til rådighed
for uafhængige reparatører på TI-websiden, til rådighed
for de uafhængige reparatører via deres kommercielle
web-sider i den pågældende medlemsstat.
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(16)

(17)
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Det fremgår af begrundelse 26 i forordningen, at DaimlerChrysler ikke er forpligtet til at give uafhængige reparatører adgang til tekniske oplysninger, der kunne give
tredjemand mulighed for at frakoble eller afmontere
installerede tyverialarmer, rekalibrere elektronisk udstyr
eller manipulere (1) med elektroniske anordninger, der
for eksempel begrænser et motorkøretøjs hastighed. I
lighed med en hvilken som helst undtagelse fra EUlovgivningen skal begrundelse 26 fortolkes snævert. Det
anføres i tilsagnene, at hvis DaimlerChrysler skulle påberåbe sig undtagelsen i begrundelse 26 som begrundelse
for at tilbageholde visse tekniske oplysninger for uafhængige reparatører, har selskabet forpligtet sig til at sikre, at
de tilbageholdte oplysninger begrænses til det omfang,
der er nødvendigt for at opnå den i begrundelse 26
omhandlede beskyttelse, samt sikre, at mangelen på de
pågældende oplysninger ikke hindrer uafhængige reparatører i at udføre andre end de i begrundelse 26 anførte
operationer, herunder arbejder på anordninger som
motorstyresystemer, airbags, forstærkere til sikkerhedsbælter eller centrallåskomponenter.
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sler eller et andet selskab, der handler på DaimlerChryslers vegne, gør bestemte tekniske oplysninger tilgængelige
for autoriserede reparatører på et bestemt EU-sprog,
garanterer DaimlerChrysler, at denne sprogversion af
oplysningerne omgående lægges på TI-websiden.
(19)

DaimlerChrysler har fastsat det årlige gebyr for adgang til
TI-websiden til 1 254 EUR (1 239 EUR for adgang til
hovedsektionen, det såkaldte WIS-net; det elektroniske
reservedelskatalog er gratis bortset fra et årlig bidrag til
administrationsudgifterne på 15 EUR). For at opfylde
proportionalitetskravet i forordningen erklærer DaimlerChrysler sig imidlertid rede til at foretage en forholdsmæssig opdeling af gebyrerne på »tidsvinduer« omfattende en måned, en uge, en dag og en time til en pris
på henholdsvis 180 EUR, 70 EUR, 20 EUR og 4 EUR.
DaimlerChrysler forpligter sig til at fastholde denne
gebyrstruktur og til ikke at forhøje gebyrniveauet over
den gennemsnitlige inflationstakt inden for EU.

(20)

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordningen
skal de tekniske oplysninger stilles til rådighed på en
måde, der står i et rimeligt forhold til de uafhængige
reparatørers behov. Det indebærer, at der gives adgang
til oplysningerne i ubundtet form, og at der ved prisfastsættelsen tages hensyn til, i hvilket omfang de
uafhængige reparatører bruger oplysningerne.

DaimlerChryslers tilsagn gives med forbehold af eventuelle nuværende eller fremtidige krav i Fællesskabet eller i
national lov, der udvider omfanget af de tekniske oplysninger, som DaimlerChrysler skal gøre tilgængelige for
uafhængige aktører, og/eller foreskriver mere fordelagtige
metoder til at gøre sådanne oplysninger tilgængelige.

(21)

I overensstemmelse med dette princip lægger DaimlerChrysler alle tekniske oplysninger vedrørende modeller,
der er lanceret efter 1996, på TI-websiden og sørger for,
at alle opdaterede tekniske oplysninger til enhver tid er
tilgængelige på websiden eller eventuelt efterfølgende
websider. Hvis visse tekniske oplysninger vedrørende
modeller, der er lanceret efter 1996 eller sprogversioner
heraf, som DaimlerChrysler eller dets forbundne virksomheder stiller til rådighed for autoriserede reparatører i en
given medlemsstat ikke er tilgængelige på TI-websiden,
anses DaimlerChrysler for at have opfyld tilsagnet herom,
hvis den pågældende oplysning omgående og gratis gøres
tilgængelig for de uafhængige reparatører på dets
kommercielle webside i den pågældende medlemsstat.

Hvis en uafhængig reparatør eller sammenslutning af
reparatører anmoder herom, forpligter DaimlerChrysler
sig til at acceptere en mæglingsordning for bilæggelse
af uoverensstemmelser om udlevering af tekniske informationer. Mæglingen vil finde sted efter de gældende
regler og de materielle regler, som DaimlerChrysler har
indgået aftale om med dets autoriserede reparatører i den
medlemsstat, hvor den anmodende part har sit forretningssted. DaimlerChrysler forpligter sig til efter anmodning at fremlægge oplysninger om disse regler. Mæglingsorganet består af tre mæglere, der er upeget efter disse
regler. Mæglingen udelukker ikke muligheden for at
anlægge sag ved den kompetente nationale domstol.

(22)

Beslutningen konkluderer, at det i lyset af de afgivne
tilsagn ikke længere er nødvendigt, at Kommissionen
griber ind. Tilsagnene er bindende indtil den 31. maj
2010.

(23)

Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål
afgav en positiv udtalelse den 9. juli 2007.

Endvidere sørger DaimlerChrysler til enhver tid for, at
websiden er let at finde og giver et serviceniveau, der
svarer til det, der opnås ved de metoder, der benyttes
for at gøre tekniske oplysninger tilgængelige for
medlemmer af dets autoriserede net. Hvis DaimlerChry-

(1) Dvs. ændre den oprindelige indstilling af et ECU på en måde, der
ikke er anbefalet af GME.
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KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 4. december 2007
om suspension af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1420/2007 på
importen af siliciummangan med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Kasakhstan
(2007/789/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

mangan, hvilket tyder på en ændring i markedssituationen og markedsvilkårene. Kommissionen har derfor
gennemført en supplerende undersøgelse for at vurdere
den seneste udvikling i mængder af og priser på den
pågældende vare i perioden mellem den 1. juli 2006
og den 30. september 2007 og udviklingens indvirkning
på den skade, som EF-erhvervsgrenen og Fællesskabets
generelle interesser har lidt.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1),
(»grundforordningen«), særlig artikel 14, stk. 4,
efter høring af det rådgivende udvalg, og

(5)

På grundlag af de indsamlede oplysninger blev det fastlagt, at markedspriserne på siliciummangan på fællesskabsmarkedet steg efter den oprindelige undersøgelsesperiode indtil tredje kvartal 2007 med ca. 69 %, dvs. fra
gennemsnitligt 622 EUR/MT i tredje kvartal 2006 til
gennemsnitligt 1 051 EUR/MT i tredje kvartal 2007.
Der blev især registreret en betydelig stigning på ca.
42 % mellem andet og tredje kvartal 2007. Denne
tendens ses også på andre større markeder på verdensplan og for importen af siliciummangan til Fællesskabet.

(6)

Siliciummangan er et vigtigt råmateriale, der anvendes til
produktionen af stål. Den prisstigning, som er beskrevet
ovenfor, kan tilskrives den midlertidige forsyningsknaphed kombineret med en højere efterspørgsel efter
siliciummangan, som skyldes en øget efterspørgsel efter
stål på verdensplan. Dokumentation fra tidligere pludselige prisstigninger, f.eks. prisstigningen i 2004, viser, at
en sådan forsyningsknaphed på disse markeder er af
midlertidig art. Priserne har tendens til at finde deres
langtidsniveau, når den overskydende kapacitet af siliciummangan er fuldt udnyttet.

(7)

I tiden mellem den oprindelige undersøgelsesperiode og
perioden fra den 1. oktober 2006 til den 30. september
2007 faldt markedsandelen af import af siliciummangan
med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Kasakhstan
med 0,6 procentpoint til 9,8 % af det samlede EFforbrug. EF-forbruget steg med 20 %.

(8)

Med hensyn til EF-erhvervsgrenen bør det bemærkes, at
dens situation er blevet bedre efter den oprindelige
undersøgelsesperiode. I tiden mellem den oprindelige
undersøgelsesperiode og perioden fra den 1. oktober
2006 til den 30. september 2007 er salgs- og produktionsmængden steget med henholdsvis 15 % og 19 %. EFerhvervsgrenens markedsandel faldt imidlertid med 1,1
procentpoint til 23,8 %. Fortjenesten blev betydeligt
forbedret, og EF-erhvervsgrenens rentabilitet var på
42 % i tredje kvartal 2007 og oversteg dermed kraftigt
den fortjenstmargen på 5 %, som blev fastlagt i den
oprindelige undersøgelse.

ud fra følgende betragtninger:
A. PROCEDURE
(1)

(2)

Rådet indførte ved forordning (EF) nr. 1420/2007 (2) en
endelig antidumpingtold på importen af siliciummangan
(herunder ferrosiliciummangan) henhørende under KNkode 7202 30 00 og ex 8111 00 11 (Taric-kode
8111 00 11 10) med oprindelse i Folkerepublikken
Kina og Kasakhstan (»den pågældende vare«). Antidumpingtolden er fastsat til 8,2 % og 6,5 % for varer med
oprindelse i henholdsvis Folkerepublikken Kina og
Kasakhstan.
Efter udløbet af den oprindelige undersøgelsesperiode fik
Kommissionen imidlertid oplysninger om en ændring af
markedsvilkårene, jf. forordning (EF) nr. 1420/2007, som
kunne berettige en suspension af de gældende foranstaltninger, jf. grundforordningens artikel 14, stk. 4. Kommissionen har derfor undersøgt, om en sådan suspension var
berettiget.
B. BEGRUNDELSE

(3)

(4)

Ifølge grundforordningens artikel 14, stk. 4, kan antidumpingforanstaltningerne, hvis det er i Fællesskabets
interesse, suspenderes med den begrundelse, at markedsvilkårene midlertidigt har ændret sig i et omfang, der
giver grund til at formode, at der ikke vil ske skade
som følge af suspensionen, og forudsat at EF-erhvervsgrenen har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger,
og der er blevet taget hensyn til disse bemærkninger. Det
hedder endvidere i artikel 14, stk. 4, at de pågældende
antidumpingforanstaltninger til enhver tid kan genindføres, hvis begrundelsen for suspensionen ikke længere
er gyldig.
Siden den oprindelige undersøgelsesperiode er der observeret en stigning i verdensmarkedspriserne på silicium-

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).
(2) Se side 5 i denne EUT.

L 317/80

(9)

(10)

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Som anført i betragtning 157-163 i forordning (EF) nr.
1420/2007 var det forventet, at indførelsen af de pågældende foranstaltninger ville få en række negative, men
dog begrænsede, virkninger for brugerne i form af
omkostningsstigninger som følge af behovet for eventuelt
at finde nye eller alternative forsyningsmuligheder. I
betragtning af den midlertidige ændring i markedsvilkårene og af at EF-erhvervsgrenen ikke for øjeblikket lider
skade, kan negative virkninger for brugerne afbødes ved
at suspendere foranstaltningerne. Det kan således konkluderes, at en suspension er i Fællesskabets generelle interesse.
I betragtning af den midlertidige ændring i markedsvilkårene, især det høje prisniveau for siliciummangan, som
praktiseres på EF-markedet, og som ligger langt over den
skadestærskel, der blev konstateret i den oprindelige
undersøgelse, sammenholdt med den påståede mangel
på forsyning af den pågældende vare, er konklusionen,
at den skade, der var forbundet med importen af den
pågældende vare med oprindelse i Folkerepublikken
Kina og Kasakhstan, sandsynligvis ikke vil gentage sig
som følge af suspensionen. Det foreslås derfor at suspendere de gældende foranstaltninger i ni måneder i overensstemmelse med grundforordningens artikel 14, stk. 4.
C. HØRING AF EF-ERHVERVSGRENEN

(11)

Kommissionen har i overensstemmelse med grundforordningens artikel 14, stk. 4, meddelt EF-erhvervsgrenen, at
den har til hensigt at suspendere de pågældende antidumpingforanstaltninger. EF-erhvervsgrenen har fået
mulighed for at fremføre bemærkninger og har ikke
modsat sig en suspension af antidumpingforanstaltningerne.

5.12.2007

Den antidumpingtold, der er indført ved forordning (EF)
nr. 1420/2007, bør derfor suspenderes i en periode på ni
måneder.
(13)

Kommissionen vil fortsat overvåge udviklingen i
importen og i priserne på den pågældende vare nøje.
Hvis der på noget tidspunkt skulle opstå en situation,
hvor der importeres øgede mængder af den pågældende
vare til dumpede priser fra Folkerepublikken Kina og
Kasakhstan, og dette skader EF-erhvervsgrenen, vil
Kommissionen træffe de fornødne foranstaltninger for
at genindføre antidumpingtolden under behørig hensyntagen til de materielle regler for skadesvurdering. En interimsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel
11, stk. 3, kan om nødvendigt indledes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Den endelige antidumpingtold på importen af siliciummangan
(herunder ferrosiliciummangan) henhørende under KN-kode
7202 30 00 og ex 8111 00 11 (Taric-kode 8111 00 11 10)
med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Kasakhstan, som
blev indført ved forordning (EF) nr. 1420/2007, suspenderes
hermed for en periode på ni måneder.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2007.
D. KONKLUSION
(12)

Det er derfor Kommissionens opfattelse, at alle betingelser for at suspendere den antidumpingtold, der er
indført over for den pågældende vare, er opfyldt i overensstemmelse med grundforordningens artikel 14, stk. 4.

På Kommissionens vegne
Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen
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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS BESLUTNING
af 23. november 2007
om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2008
(BCE/2007/16)
(2007/790/EF)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 106, stk. 2, og
under henvisning til Rådets beslutning 2007/503/EF af 10. juli 2007 i henhold til traktatens artikel 122, stk.
2, om Cyperns indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2008 (1),
under henvisning til Rådets beslutning 2007/504/EF af 10. juli 2007 i henhold til traktatens artikel 122, stk.
2, om Maltas indførelse af den fælles valuta den 1. januar 2008 (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den Europæiske Centralbank (ECB) har fra og med den 1. januar 1999 eneret til at godkende
omfanget af udstedelse af mønter for de medlemsstater, som har indført euroen (herefter benævnt
»de deltagende medlemsstater«).

(2)

Undtagelsen for Cypern og Malta som angivet i artikel 4 i tiltrædelsesakten af 2003 ophæves med
virkning fra den 1. januar 2008.

(3)

De 13 nuværende deltagende medlemsstater, Cypern samt Malta har forelagt ECB deres skøn over
omfanget af udstedelsen af euromønter i 2008 til godkendelse, sammen med forklarende noter om
den anvendte prognosemetode —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Godkendelse af omfanget af udstedelse af euromønter i 2008
ECB godkender herved omfanget af de deltagende medlemsstaters udstedelse af mønter i 2008 som anført i
den følgende tabel:
(mio. EUR)
Udstedelse af mønter bestemt til at sættes i omløb og udstedelse af mønter til
samlerbrug
(ikke bestemt til at sættes i omløb) i 2008

Belgien

130,0

Tyskland

655,0

Irland

114,0

(1) EFT L 186 af 18.7.2007, s. 29.
(2) EFT L 186 af 18.7.2007, s. 32.
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(mio. EUR)

Udstedelse af mønter bestemt til at sættes i omløb og udstedelse af mønter til
samlerbrug
(ikke bestemt til at sættes i omløb) i 2008

Grækenland

97,3

Spanien

550,0

Frankrig

500,0

Italien

375,2

Cypern

147,4

Luxembourg

49,0

Malta

56,7

Nederlandene

57,5

Østrig

185,0

Portugal

50,0

Slovenien

39,0

Finland

60,0

Artikel 2
Afsluttende bestemmelse
Denne beslutning er rettet til de deltagende medlemsstater.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 23. november 2007.
Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB

5.12.2007
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III
(Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union)

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN
RÅDETS AFGØRELSE 2007/791/FUSP
af 4. december 2007
om gennemførelse af fælles aktion 2007/749/FUSP om Den Europæiske Unions politimission
(EUPM) i Bosnien-Hercegovina (BiH)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
under henvisning til Rådets fælles aktion 2007/749/FUSP af 19.
november 2007 om Den Europæiske Unions politimission
(EUPM) i Bosnien-Hercegovina (BiH) (1), særlig artikel 12, stk.
1, sammenholdt med artikel 23, stk. 2, andet led, i traktaten om
Den Europæiske Union, og

1.
Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne
i forbindelse med gennemførelsen af fælles aktion
2007/749/FUSP udgør 14 800 000 EUR for 2008.
2.
Udgifter, der finansieres med det i stk. 1 nævnte beløb,
forvaltes efter de procedurer og regler, der gælder for Den
Europæiske Unions almindelige budget, med den undtagelse,
at eventuelle forudfinansieringer ikke forbliver Fællesskabets
ejendom.

ud fra følgende betragtninger:
Artikel 2
Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.
(1)

Den 19. november 2007 vedtog Rådet fælles aktion
2007/749/FUSP, der fastsætter, at EUPM skal fortsætte
indtil den 31. december 2009. Det finansielle referencegrundlag for 2008 og 2009 fastsættes på årsbasis.

Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2007.
(2)

EUPM’s mandat vil blive gennemført i en situation, der
kan blive forværret og vil kunne skade målene for den
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, jf. artikel 11 i traktaten —

(1) EUT L 303 af 21.11.2007, s. 40.

På Rådets vegne
F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Formand

