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(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 831/2011
af 16. august 2011
om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af bariumcarbonat med oprindelse i
Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 1225/2009
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(3)

Anmodningen om en udløbsundersøgelse blev indgivet af
Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG
(»ansøgeren«), der er den eneste producent af bariumcar
bonat i Den Europæiske Union, og som tegner sig for
100 % af den samlede EU-produktion af bariumcarbonat.
Anmodningen begrundedes med, at foranstaltningernes
bortfald sandsynligvis ville medføre fortsat dumping og
fortsat skade for EU-erhvervsgrenen.

(4)

Efter høring af det rådgivende udvalg fastslog Kommis
sionen, at der var tilstrækkelige beviser til at indlede en
udløbsundersøgelse i henhold til grundforordningens
artikel 11, stk. 2, og offentliggjorde en indledningsmed
delelse i Den Europæiske Unions Tidende (4) (»indlednings
meddelelse«).

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af
30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra
lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1)
(»grundforordningen«), særlig artikel 9, stk. 4, og artikel 11, stk.
2, 5 og 6,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen
(»Kommissionen«) efter høring af det rådgivende udvalg, og

3. Undersøgelse

ud fra følgende betragtninger:

3.1. Nuværende undersøgelsesperiode og betragtet periode
A. PROCEDURE

(5)

Undersøgelsen af fortsat eller fornyet dumping og skade
omfattede perioden fra 1. juli 2009 til 30. juni 2010
(»nuværende undersøgelsesperiode« eller »NUP«).

(6)

Undersøgelsen af de relevante tendenser for vurderingen
af sandsynligheden for fortsat skade omfattede perioden
fra 1. januar 2007 til udløbet af NUP (»den betragtede
periode«).

1. Gældende foranstaltninger
(1)

Ved forordning (EF) nr. 1175/2005 (2) indførte Rådet en
endelig antidumpingtold på importen af bariumcarbonat
med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«). Den
endelige særlige toldsats varierede fra 6,3 EUR til
56,4 EUR pr. tons.

2. Anmodning om en udløbsundersøgelse
(2)

Efter offentliggørelsen i marts 2010 af en meddelelse om
det forestående udløb af antidumpingforanstaltningerne
vedrørende importen af bariumcarbonat med oprindelse
i Kina (3) modtog Kommissionen den 19. april 2010 en
anmodning om en udløbsundersøgelse i henhold til
grundforordningens artikel 11, stk. 2.

(1) EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.
(2) EUT L 189 af 21.7.2005, s. 15.
(3) EUT C 78 af 27.3.2010, s. 4.

3.2. Parter, som er berørt af undersøgelsen
(7)

Kommissionen underrettede officielt ansøgeren, de
eksporterende producenter i Kina, importører/forhand
lere, brugere i Unionen, som den vidste var berørt, og
deres sammenslutninger, producenter i referencelandet
samt de kinesiske myndigheder om indledningen af
undersøgelsen.

(4) EUT C 192 af 16.7.2010, s. 4.
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(8)

(9)

(10)
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d) Importører
— Norkem Limited, Knutsford, Det Forenede Konge
rige
— L'Aprochimide Srl, Muggio, Italien
e) Brugere

For at sætte Kommissionen i stand til at fastslå, om det
var nødvendigt at anvende stikprøver, og i givet fald at
udtage en stikprøve, blev alle eksporterende producenter
anmodet om at give sig til kende over for Kommissionen
og som angivet i indledningsmeddelelsen fremlægge
basisoplysninger om deres aktiviteter vedrørende den
pågældende vare i perioden 1. juli 2009 til 30. juni
2010.

(12)

Kommissionen sendte spørgeskemaer til alle parter, som
den vidste var berørt, og til dem, der havde anmodet om
et spørgeskema inden for den frist, der var fastsat i
indledningsmeddelelsen.

(14)

— Solvay Vishnu Barium Private Limited, Hyderabad

På baggrund af det tilsyneladende store antal eksporte
rende producenter i Kina, der var anført i anmodningen,
blev stikprøver nævnt som en mulighed i indlednings
meddelelsen for at fastsætte dumpingens omfang og
sandsynligheden for fortsat dumping, jf. grundforordnin
gens artikel 17.

Kommissionen modtog kun besvarelser fra tre virksom
heder eller virksomhedskoncerner i Kina, og det blev
derfor besluttet, at der ikke var behov for stikprøveud
tagning blandt de kinesiske eksporterende producenter.

(13)

c) Producenter i referencelandet (Indien)

Kommissionen gav også interesserede parter 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.

(11)

Kommissionen modtog besvarelser af spørgeskemaet fra
den ansøgende EU-producent og dennes forretningsmæs
sigt forbundne agent, ni brugere, fire importører, to
eksportører/producenter i Kina og to producenter i even
tuelle referencelande. En af de kinesiske eksporterende
producenter, som indsendte en besvarelse i forbindelse
med stikprøveundersøgelsen, besluttede sig for ikke
længere at samarbejde i forbindelse med proceduren.
Kommissionen indhentede og efterprøvede alle oplys
ninger, som den anså for nødvendige for at træffe en
afgørelse om sandsynligheden for fortsat dumping og
skade samt om EU's interesser. Der blev aflagt kontrol
besøg hos følgende virksomheder:

— Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Illmenau,
Tyskland.
B. DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE
1. Den pågældende vare
(15)

Den pågældende vare er den samme som i den foregå
ende undersøgelse og defineres som følger: bariumcar
bonat med indhold af strontium på over 0,07 vægtpro
cent og med indhold af svovl på over 0,0015 vægtpro
cent, i form af pulver, presset granulat eller brændt
granulat, med oprindelse i Kina og på indeværende tids
punkt henhørende under KN-kode 2836 60 00.

(16)

Bariumcarbonat anvendes hovedsagelig i teglindustrien,
keramikindustrien og til fremstilling af ferrit. Det blev
tidligere anvendt til fremstilling af katodestrålerør til
fjernsyn (CRT), men denne anvendelse forsvandt i
Unionen, da de blev erstattet af LCD- og plasmaskærme.
2. Samme vare

(17)

Som i den oprindelige udløbsundersøgelse har denne
procedure vist, at bariumcarbonat, der fremstilles i Kina
og eksporteres til EU, samt bariumcarbonat, der frem
stilles og sælges på hjemmemarkedet i referencelandet
(Indien), og bariumcarbonat, der fremstilles og sælges i
Unionen af ansøgeren, har samme grundlæggende fysiske
og kemiske egenskaber og samme grundlæggende anven
delsesformål.

(18)

Varerne anses derfor for at være samme vare, jf. grund
forordningens artikel 1, stk. 4.

a) Ansøgeren
— Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co.
KG, Hannover og den hermed forretningsmæssigt
forbundne virksomhed Solvay Bario e Derivati
SpA., Massa

C. DUMPING
(19)

b) Eksporterende producenter i Kina
— Zaozhuang Yongli Chemical Co., Ltd., Shangdong
Province
— Guizhou Red Star Developing Import & Export
Co., Ltd., Guizhou Province

19.8.2011

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11,
stk. 2, blev det undersøgt, om de eksisterende foranstalt
ningers udløb ville føre til fortsat dumping.
1. Generelt

(20)

Af de 16 kendte kinesiske eksporterende producenter,
som blev kontaktet, da udløbsundersøgelsen blev indledt,
indsendte tre en besvarelse i forbindelse med stikprøve
undersøgelsen, men kun to samarbejdede fuldt ud med
Kommissionen og besvarede alle spørgsmålene i spørge
skemaet.
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grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), fastsat på
grundlag af oplysninger fra den samarbejdende producent
i referencelandet.

2. Referenceland
(21)

(22)

(23)

Da Kina er et land med overgangsøkonomi, skal den
normale værdi for de eksporterende producenter, der
ikke er indrømmet markedsøkonomisk behandling, fast
sættes på grundlag af prisen eller en beregnet værdi i et
passende tredjeland med markedsøkonomi (»reference
land«), jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a).

USA blev anvendt som referenceland i forbindelse med
den oprindelige undersøgelse og foreslået i forbindelse
med denne undersøgelse til fastsættelse af den normale
værdi. Det blev dog anset for nødvendigt at efterprøve,
om landet stadig var passende i forbindelse med denne
udløbsundersøgelse. Der blev sendt breve til alle kendte
producenter af bariumcarbonat i hele verden, dvs. i Brasi
lien, Indien, Japan og USA. Kommissionen modtog to
svar, et fra en producent i USA og et fra en producent
i Indien.
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(26)

Det blev først konstateret, hvorvidt det samlede hjemme
markedssalg af samme vare til uafhængige kunder var
repræsentativt, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 2,
dvs. om det svarede til 5 % eller mere af den samlede
salgsmængde af den pågældende vare, som blev ekspor
teret til Unionen. Den samarbejdsvillige indiske produ
cents hjemmemarkedssalg blev betragtet som tilstræk
kelig repræsentativt i NUP.

(27)

Kommissionen undersøgte derefter, om hjemmemarkeds
salget af samme vare kunne anses for at have fundet sted
i normal handel i henhold til grundforordningens
artikel 2, stk. 4. Dette blev gjort ved for samme vare,
som blev solgt på markedet i Indien, at fastsætte, hvor
stor en andel af salget på hjemmemarkedet til uafhængige
kunder der var fortjenstgivende i NUP. Der foregik ikke
fortjenstgivende salg af samme vare i NUP, og derfor
skulle den normale værdi beregnes. Den normale værdi
blev fastsat på grundlag af den berørte producents
samlede fremstillingsomkostninger plus et rimeligt
beløb til dækning af SA&G-omkostninger samt en
rimelig fortjeneste, jf. grundforordningens artikel 2, stk.
6, litra c). SA&G-omkostningerne og den fortjeneste, der
blev lagt til fremstillingsomkostningerne for samme vare,
var på linje med de beløb, der blev anvendt i forbindelse
med den oprindelige undersøgelse, svarende til 10,6 %
for SA&G-omkostningerne og 7,2 % for fortjenesten.
Der blev ikke indgivet oplysninger, som viser, at disse
beløb er urimelige, eller at den anvendte fortjeneste over
stiger den fortjeneste, som andre eksportører eller produ
center normalt opnår ved salg af varer inden for samme
generelle kategori på oprindelseslandets hjemmemarked.

Efter en nærmere analyse af kriterier som den samlede
produktion, antal producenter, konkurrence på markedet,
den samlede import, antidumpingtold og told på både
det amerikanske og det indiske hjemmemarked blev det
besluttet at vælge Indien som referenceland. Valget af
Indien, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, blev
anset for mere passende end USA på grund af det
større marked, de større importmængder og den større
konkurrence på hjemmemarkedet for denne vare. Der
blev ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser i den
henseende fra interesserede parter. Den normale værdi
for eksporterende producenter, der ikke er indrømmet
markedsøkonomisk behandling, blev derfor fastsat på
grundlag af data fra producenten i Indien.

3. Dumping af import i NUP
3.2. Eksportpris

3.1. Normal værdi
(24)

(25)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2,
stk. 2, undersøgte Kommissionen for den virksomhed,
der blev indrømmet markedsøkonomisk behandling i
forbindelse med den oprindelige undersøgelse, hvorvidt
salget af bariumcarbonat til uafhængige kunder på hjem
memarkedet var repræsentativt i NUP, dvs. om dette salg
samlet udgjorde mindst 5 % af eksportsalget af den
pågældende vare til Unionen. Undersøgelsen viste, at
salget ikke var repræsentativt, og derfor skulle den
normale værdi fastsættes. Den normale værdi blev
fastsat på grundlag af de samlede fremstillingsomkost
ninger plus virksomhedens salgs- og administrations
omkostninger og andre generalomkostninger (»SA&Gomkostninger«) samt fortjenesten på hjemmemarkeds
salget af samme vare i normal handel.

For den virksomhed, som ikke blev indrømmet markeds
økonomisk behandling i forbindelse med den oprindelige
undersøgelse, blev den normale værdi i henhold til

(28)

Hele eksportsalget til Unionen fra de berørte samarbejds
villige eksporterende producenter fandt sted direkte til
uafhængige kunder i Unionen, og eksportprisen blev
derfor i henhold til grundforordningens artikel 2, stk.
8, fastsat på grundlag af de priser, der faktisk blev
betalt eller skulle betales.

3.3. Sammenligning
(29)

Sammenligningen mellem den normale værdi og eksport
prisen blev foretaget ab fabrik.

(30)

For at sikre en rimelig sammenligning mellem den
normale værdi og eksportprisen blev der i overensstem
melse med grundforordningens artikel 2, stk. 10, i form
af justeringer taget behørigt hensyn til visse forskelle i
transportomkostninger og provision, der påvirkede
priserne og deres sammenlignelighed.

L 214/4
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den pågældende vare fra Kina. Det kan konkluderes, at i
betragtning af den betydelige overskydende produktions
kapacitet i Kina og praksis for dumping på mange
markeder, vil yderligere mængder blive rettet mod EUmarkedet, hvis foranstaltningerne ophæves.

3.4. Dumpingmargen
(31)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2,
stk. 11, blev dumpingmargenen fastsat på grundlag af
en sammenligning mellem et vejet gennemsnit af den
normale værdi og det vejede gennemsnit af eksportpri
serne i samme handelsled.

(32)

For den virksomhed, som blev indrømmet markedsøko
nomisk behandling i forbindelse med den oprindelige
undersøgelse, viste denne sammenligning, at virksom
heden fortsatte med at dumpe på et endnu højere niveau.

(33)

For den virksomhed, som ikke blev indrømmet markeds
økonomisk behandling i forbindelse med den oprindelige
undersøgelse, viste sammenligningen i henhold til grund
forordningens artikel 2, stk. 11, at der fandt væsentlig
dumping sted. Virksomheden tegner sig for 98 % af den
eksport, der er genstand for resttold, og de resterende
2 % af de eksporterende producenter, som ikke samar
bejdede i forbindelse med processen, kan ikke påvirke
den konstaterede dumpingmargen. I betragtning af det
manglende samarbejde anses de endvidere ikke for at
kunne dumpe på et lavere niveau end den samarbejds
villige virksomhed.

(38)

På trods af de nuværende antidumpingforanstaltninger
over for import fra Kina er det lykkedes de eksporterende
producenter fra Kina at eksportere betydelige mængder til
Unionen i NUP (til en gennemsnitspris på 251 EUR/t) og
at øge deres markedsandel i Unionen, hvilket viser, at
kinesiske eksportører fortsat er interesseret i EUmarkedet.

(39)

Af de kinesiske eksportstatistikker fremgår det endnu
tydeligere, at Unionen er et tiltrækkende marked for de
kinesiske eksporterende producenter, da de opnåede
nogle af de højeste eksportpriser (om end der var tale
om dumpingpriser) ved eksport til Unionen. I henhold til
de kinesiske eksportstatistikker lå den gennemsnitlige
salgspris til Unionen i NUP på 269 USD ved levering
frit om bord, mens den gennemsnitlige eksportpris til
Indien var på 220 USD.

(40)

Selv om bariumcarbonats hovedanvendelse (fremstilling
af CRT) er bortfaldet, er Kinas eksport i henhold til de
kinesiske eksportstatistikker steget på verdensplan fra
130 000 tons i 2009 til 158 000 tons i 2010.

(41)

Hvis foranstaltningerne ophæves, forventes det, at Kinas
eksport i betragtning af den store overskydende produk
tionskapacitet med stor sandsynlighed vil blive rettet
mod Unionen. Denne konklusion underbygges af det
forhold, at større markeder rundt omkring i verden,
som f.eks. USA, Indien og Brasilien, beskyttes af høj
antidumpingtold.

(42)

Importpriserne vil sandsynligvis fortsat være dumping
priser, da der ikke er tegn på, at eksportørerne vil
ændre deres prisadfærd, hvis foranstaltningerne ophæves.

(43)

Det konkluderes derfor, at der er sandsynlighed for
fortsat dumping.

D. SANDSYNLIGHED FOR FORTSAT DUMPING
(34)

(35)

(36)

Det blev undersøgt, om det var sandsynligt, at dumping
ville fortsætte, hvis foranstaltningerne bortfaldt, jf. grund
forordningens artikel 11, stk. 2.

For så vidt angår sandsynligheden for fortsat dumping,
blev udviklingen i produktionen og produktionskapaci
teten i Kina undersøgt samt den sandsynlige udvikling i
eksportsalget til Unionen og til andre markeder i tredje
lande.

I henhold til den klagende er Kina langt den største
producent af bariumcarbonat i verden. Endvidere er
Kina også den største producent af baryt, som er det
vigtigste råmateriale i forbindelse med produktionen af
den pågældende vare. De to samarbejdsvillige virksom
heder havde i sig selv en produktionskapacitet på
331 000 tons pr. år, svarende til ca. 3 gange EUforbruget i NUP. Endvidere har de to virksomheder en
samlet overskydende kapacitet på 34 000 tons, hvilket er
nok til at dække halvdelen af EU-forbruget.

E. DEFINITION AF EU-ERHVERVSGRENEN
(44)

(37)

Tre af verdens største producenter af bariumcarbonat
(USA, Indien og Brasilien) anvender på indeværende tids
punkt antidumpingforanstaltninger over for importen af

19.8.2011

Den eneste samarbejdsvillige EU-producent tegnede sig
for 100 % af Unionens produktion af bariumcarbonat i
NUP. Denne producent anses derfor for at udgøre EUerhvervsgrenen, jf. grundforordningens artikel 4, stk. 1,
og artikel 5, stk. 4.
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F. SITUATIONEN PÅ EU-MARKEDET
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(48)

De gennemsnitlige importpriser fra Kina steg med 9 % i
den betragtede periode. Den største prisstigning fandt
sted mellem 2007 og 2008, idet priserne faldt i 2009
for så at stige igen i NUP.

(49)

EU-erhvervsgrenens gennemsnitspris ab fabrik blev
sammenlignet med de gennemsnitlige kinesiske cifimportpriser ved Unionens grænse. Disse priser hidrørte
fra tal fra Eurostat og omfattede omkostninger efter
importen, told og antidumpingtold. Sammenligningen
viste, at de kinesiske importpriser underbød EU-erhvervs
grenens salgspriser med 37,9 % i NUP. Ud fra ovenstå
ende konkluderedes det, at de kinesiske importpriser ville
have underbudt EU-erhvervsgrenens med 44,1 %, hvis
der ikke var indført foranstaltninger.

1. EU-forbruget
Tabel 1
EU-forbruget

Forbrug (tons)
Indeks

2007

2008

2009

NUP

123 354

104 037

62 637

76 560

100

84

51

62

Kilde: EU-erhvervsgrenens efterprøvede besvarelser af spørgeskemaet og
statistikker fra Eurostat.

(45)

EU-forbruget blev baseret på en kombination af EUerhvervsgrenens salgsmængde i Unionen og import
mængden fra tredjelande ud fra oplysninger fra Eurostat.

3. Mængde og markedsandel for importerede varer
fra andre tredjelande

(46)

(50)

Den samlede importerede mængde bariumcarbonat fra
andre tredjelande end Kina var ubetydelig og tegnede
sig for mindre end 1 % af EU-forbruget i den betragtede
periode.

(51)

Det skal bemærkes, at priserne på import fra andre tred
jelande ikke underbød EU-priserne i NUP.

På det grundlag og som vist i tabel 1 ovenfor faldt EUforbruget væsentligt i den betragtede periode, dvs. med
38 %, hvilket hovedsagelig kan forklares med, at der ikke
længere fremstilles CRT i Unionen.

2. Importmængde, markedsandel og priser for
importen fra Kina
4. EU-erhvervsgrenens økonomiske situation

Tabel 2

4.1. Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

Import fra Kina, mængde, markedsandel og importpris

Importmængde
(tons)
Indeks

2007

2008

2009

NUP

76 306

64 573

37 341

48 720

100

85

49

64

(52)

Det skal bemærkes, at da EU-erhvervsgrenen kun består
af en enkelt producent, skulle data vedrørende produk
tion, kapacitet og udnyttelse angives i form af indekse
rede tal.

Tabel 3
Markedsandel

61,9 %

62,1 %

59,6 %

63,6 %

Indeks

100

100

96

103

Cif-importpris
EUR/tons

230

257

239

251

Indeks

100

112

104

Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse i
Unionen

109

Kilde: Eurostats statistikker.

(47)

I den betragtede periode faldt importmængden fra Kina
med 36 %, mens forbruget i Unionen faldt med 38 %.
Trods de gældende antidumpingforanstaltninger og det
faldende forbrug steg den kinesiske markedsandel med
tre procentpoint i den betragtede periode.

2007

2008

2009

NUP

Produktion

100

79

36

47

Produktionska
pacitet

100

100

100

100

Kapacitetsudnyt
telse

100

79

36

47

Indeks

Kilde: EU-erhvervsgrenens efterprøvede besvarelser af spørgeskemaet.

(53)

EU-erhvervsgrenens produktion faldt med 53 % i den
betragtede periode. Det skal bemærkes, at EU-erhvervs
grenen har tilpasset sin produktionsmodel siden 2003,
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4.4. Markedsandel og vækst

således at der i passende omfang tages højde for den nye
markedssituation og det forhold, at der ikke længere
fremstilles CRT i Unionen. Derfor er produktionskapaci
teten reduceret med mere end 50 %, da den undersøgte
vare nu fremstilles skiftevis med strontiumcarbonat på
samme anlæg.

Tabel 6
EU-erhvervsgrenens markedsandel

Indeks

(54)

2007

2008

2009

NUP

100

100

105

95

Kilde: EU-erhvervsgrenens efterprøvede besvarelser af spørgeskemaet og
justerede statistikker fra Eurostat.

EU-erhvervsgrenens produktionskapacitet forblev uændret
i den betragtede periode. Kapacitetsudnyttelsen udviklede
sig således på samme måde som produktionsmængderne.
(57)

EU-erhvervsgrenens markedsandel steg med 5 % i 2009
for så at falde markant med 10 % i NUP. Det viser, at
uden vækst på markedet kunne EU-erhvervsgrenen ikke
bevare sin markedsandel.

4.2. Lagerbeholdninger
4.5. Beskæftigelse, lønninger og produktivitet

Tabel 4

Tabel 7

Lagerbeholdninger

Beskæftigelse, lønninger og produktivitet

Indeks

2007

2008

2009

NUP

100

97

41

41

Kilde: EU-erhvervsgrenens efterprøvede besvarelser af spørgeskemaet.

(55)

Lagrene mindskedes med 59 % i den betragtede periode.
Faldet skyldes mindre efterspørgsel og EU-erhvervsgre
nens evne til at tilpasse sig til den nye markedssituation.

2007

2008

2009

NUP

Beskæftigelse
(indeks)

100

87

55

57

Lønninger
(EUR/arbejds
tager; indeks)

100

108

106

113

Produktivitet
(indeks)

100

91

65

82

Kilde: EU-erhvervsgrenens efterprøvede besvarelser af spørgeskemaet.

4.3. Salgsmængde og salgspriser
(58)

Tabel 5
Salgsmængder, salgsværdier og salgspris pr. enhed

(56)

2007

2008

2009

NUP

Salgsmængde
(indeks)

100

84

53

59

Salgsværdi
(indeks)

100

92

66

73

Salgspris pr.
enhed (indeks)

100

Beskæftigelsen faldt markant i den betragtede periode
som følge af den økonomiske nedgang og den nye
markedssituation. Gennemsnitslønningerne steg med
13 % som følge af den høje inflationsrate, som påvirkede
lønreguleringen direkte. Produktiviteten faldt med 18 % i
den samme periode som følge af faldet i produktions
mængden, som ikke kunne udlignes af nedgangen i
antallet af beskæftigede.
4.6. Rentabilitet
Tabel 8

109

124

Rentabilitet

123

2007

2008

2009

NUP

– 100

– 192

– 351

– 206

Kilde: EU-erhvervsgrenens efterprøvede besvarelser af spørgeskemaet.

Indeks

EU-erhvervsgrenens salgsmængde faldt med 41 % i den
betragtede periode. Det største fald fandt sted i 2009 på
grund af den generelle økonomiske nedgang. Derfor faldt
EU-erhvervsgrenens salgsmængde forholdsvis mere end
EU-forbruget i den samme periode. Salgsværdien faldt
mindre markant end mængden, da det lykkedes EUerhvervsgrenen at øge prisniveauet i den betragtede
periode, hvor salgsprisen pr. enhed steg med 23 %.

Kilde: EU-erhvervsgrenens efterprøvede besvarelser af spørgeskemaet.

(59)

EU-erhvervsgrenens rentabilitet faldt med mere end
106 % i den betragtede periode som følge af den økono
miske nedgang og det forhold, at der ikke længere
anvendes CRT, hvilket både påvirkede salgsmængderne
og produktionsomkostningerne. Erhvervsgrenen led
konstant tab i hele den betragtede periode.
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tidligere dumping, navnlig for så vidt angår salgsmængde,
salgspris og rentabilitet. Det kunne endvidere konstateres,
at dumpingen fortsatte i NUP.

4.7. Investeringer, investeringsafkast og evne til at rejse kapital
Tabel 9
Investeringer og investeringsafkast

Investeringer
(indeks)
Investeringsaf
kast (indeks)

2007

2008

2009

NUP

100

82

90

97

– 100

– 251

– 506

– 176

4.11. EU-erhvervsgrenens eksportaktivitet
Tabel 11
EU-erhvervsgrenens eksportmængde

Kilde: EU-erhvervsgrenens efterprøvede besvarelser af spørgeskemaet.

(60)

(61)

Investeringerne forblev stabile i den betragtede periode.
EU-erhvervsgrenes investeringer blev udgiftsført det år,
hvor de blev foretaget. Investeringsafkastet (fortjeneste
udtrykt i procent af investeringerne pr. år) udviklede sig
negativt i den betragtede periode på linje med rentabili
teten.

Intet i forbindelse med undersøgelsen tydede på, at EUerhvervsgrenen havde større vanskeligheder med at rejse
kapital. Det skal dog bemærkes, at investeringerne i den
betragtede periode ikke var markante.

Indeks

2007

2008

2009

NUP

100

86

45

66

Kilde: EU-erhvervsgrenens efterprøvede besvarelser af spørgeskemaet.

(65)

EU-erhvervsgrenens eksport af bariumcarbonat faldt med
34 % i den betragtede periode. EU-erhvervsgrenen kunne
kun eksportere begrænsede mængder på grund af den
skrappe konkurrence fra kinesisk eksport på ikke-EUmarkeder. Faldet i eksportmængderne i den betragtede
periode skyldes også den økonomiske nedgang.

4.12. Konklusion om EU-erhvervsgrenens situation
(66)

Mens alle de vigtigste skadesindikatorer, f.eks. salgs
mængde, rentabilitet, produktion, beskæftigelse og
produktivitet, udviste en negativ udvikling i den betrag
tede periode, havde antidumpingforanstaltningerne en
afbødende indvirkning på EU-erhvervsgrenens situation.

(67)

For så vidt angår EU-erhvervsgrenens markedsandel, viser
den svagt nedadgående tendens, at den kinesiske import
til trods for de gældende foranstaltninger og et fald i
forbruget på markedet ikke alene udelukkede andre
lande fra markedet, men også øgede markedsandelen
på EU-erhvervsgrenens bekostning.

(68)

På baggrund af den negative udvikling i de indikatorer,
der vedrører EU-erhvervsgrenen, kan det konkluderes, at
EU-erhvervsgrenen fortsat led væsentlig skade i den
betragtede periode. Det blev derfor undersøgt, om der
er sandsynlighed for fortsat skade, hvis foranstaltningerne
får lov til at udløbe.

4.8. Likviditet
Tabel 10
Likviditet

Indeks

2007

2008

2009

NUP

– 100

– 83

25

32

Kilde: EU-erhvervsgrenens efterprøvede besvarelser af spørgeskemaet.

(62)

Likviditeten blev markant forbedret i den betragtede
periode som følge de reducerede lagerbeholdninger.

4.9. Dumpingmargenens størrelse
(63)

I NUP fortsatte den markante dumping til trods for de
gældende foranstaltninger på et endnu højere niveau end
det, der blev fastlagt i forbindelse med den oprindelige
undersøgelse, både ud fra oplysninger fra de samarbejds
villige eksporterende producenter og Eurostat.

G. SANDSYNLIGHED FOR FORTSAT SKADE
1. Resumé af analysen af sandsynligheden for fortsat
dumping og fornyet skadevoldende dumping

4.10. Genrejsning efter virkningerne af tidligere dumping
(64)

Under de negative økonomiske forhold, som kan
tilskrives den generelle økonomiske nedgang og det
forhold, at en enkelt vigtig anvendelse forsvandt,
formåede EU-erhvervsgrenen ikke at genrejse sig efter

(69)

Som bekendt er forbruget på EU-markedet faldet betyde
ligt siden den oprindelige undersøgelse, fordi CRT er
forsvundet, og på grund af den økonomiske nedgang.
Under disse omstændigheder er den kinesiske imports
markedsandel steget med mere end 15 %, mens EUerhvervsgrenens og tredjelandeimportens andel er faldet
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grenens salgspriser kun steg med ca. 7 % i den samme
periode, underbød den kinesiske import fortsat EUpriserne med mere end 15 % efter NUP.

betydeligt. Heraf fremgår det, at de kinesiske eksporte
rende producenter til trods for de gældende foranstalt
ninger og nedgangen i EU-forbruget fortsat var inter
esseret i EU-markedet og kunne udelukke tredjelande
fra EU-markedet.

H. UNIONENS INTERESSER
(70)

(71)

(72)

Som bekendt blev de eksporterende producenter i Kina
også ved med at dumpe og underbyde EU-erhvervsgre
nens priser i meget stort omfang i NUP. På grundlag
heraf er der ingen grund til at tro, at kineserne ikke
fortsat vil dumpe og underbyde EU-erhvervsgrenens
priser i fremtiden.

Undersøgelsen viste, at de kinesiske eksporterende produ
center havde en betydelig overskydende kapacitet i NUP,
dvs. på omkring 280 000 tons. Det svarer til mere end
tre gange EU-markedets størrelse i NUP. Til trods for den
forventede stigning i efterspørgslen i Kina, regnes der
fortsat med en meget betydelig overskydende kapacitet
i de kommende år.

EU-markedet er hoveddestinationen for Kinas eksport.
Andre store eksportmarkeder, f.eks. USA og Indien, har
truffet omfattende (1) antidumpingforanstaltninger over
for bariumcarbonat med oprindelse i Kina. Det er
derfor nærmest umuligt for kinesisk eksport at få
adgang til disse markeder. I betragtning af de kinesiske
eksporterende producenters interesse for EU-markedet,
forventes det, at en stor eksportmængde vil skylle ind
over EU-markedet med et stort samlet pristryk til følge,
hvis foranstaltningerne ophæves.

1. Indledende bemærkning
(75)

Det blev i henhold til grundforordningens artikel 21
undersøgt, om det ville være i strid med Unionens inter
esser som helhed at opretholde de nuværende antidum
pingforanstaltninger. Fastlæggelsen af Unionens interesser
blev baseret på en vurdering af alle de forskellige invol
verede interesser, dvs. hos EU-erhvervsgrenen, importø
rerne og brugerne af den pågældende vare.

(76)

Da denne undersøgelse er en udløbsundersøgelse, kræves
der en analyse af en situation, hvor der allerede er indført
antidumpingforanstaltninger, og en vurdering af enhver
utilbørlig negativ indvirkning på de berørte parter af de
aktuelle antidumpingforanstaltninger.

(77)

På dette grundlag blev det undersøgt, om der til trods for
ovenstående konklusioner om sandsynligheden for fortsat
dumping og fortsat skade var tvingende årsager til at
konkludere, at det ikke var i Unionens interesse at opret
holde foranstaltningerne i dette bestemte tilfælde.

2. EU-erhvervsgrenens interesser
2. Konklusion
(73)

vedrørende sandsynligheden
fortsat skade

for

Undersøgelsen viste, at EU-erhvervsgrenen er meget
omkostningseffektiv. Den reducerede faktisk antallet af
beskæftigede og ændrede produktionsmodellen for at
tilpasse sig til den nye markedssituation og sikre anlæg
gets bæredygtighed, hvor der nu som anført i betragtning
53 skiftevis fremstilles bariumcarbonat og strontiumcar
bonat. Selv om foranstaltningerne ikke har bidraget til at
forbedre EU-erhvervsgrenens finansielle situation, har de
dog haft en afbødende virkning. Uden foranstaltninger
ville EU-markedet sandsynligvis være blevet oversvømmet
af lavprisimport med oprindelse i Kina, og EU-erhvervs
grenen ville have været tvunget til at lukke ned.

(79)

Som nævnt ovenfor er EU-erhvervsgrenens produktions
model baseret på to produkter, som er indbyrdes afhæn
gige; dvs. det er nødvendigt med tilstrækkelige salgs
mængder for begge produkter for at kunne sprede de
faste omkostninger. Hvis foranstaltningerne får lov til at
udløbe, vil den forventede øgede dumpingmængde føre
til en væsentlig reduktion af bariumcarbonat-aktivite
terne, som i sig selv vil gøre strontiumcarbonat-aktivite
terne mindre rentable og i sidste ende føre til nedlægning
af hele anlægget.

På grundlag af ovenstående fastslås det, at hvis foranstalt
ningerne bortfalder, vil dumpingimporten fra Kina til
Unionen sandsynligvis vokse betydeligt med pristryk til
følge. En sådan situation ville sandsynligvis føre til, at
EU-erhvervsgrenen forsvinder på mellemlang sigt, dels
fordi de reducerede salgsmængder ville forhindre EUerhvervsgrenen i at sprede de faste omkostninger tilstræk
keligt, dels fordi erhvervsgrenen ikke ville kunne nå op
på et tilstrækkeligt højt prisniveau. Den fortsatte skade
forværredes i den betragtede periode som følge af den
økonomiske nedgang og det forhold, at en vigtig anven
delse forsvandt.

3. Udviklingen efter NUP
(74)

(78)

Selv om Kinas importpriser steg med 17,8 % fra
udgangen af NUP til februar 2011, mens EU-erhvervs

(1) Indiens antidumpingtold over for bariumcarbonat fra Kina udgør fra
76,06 USD til 236 USD pr. tons; Amerikansk antidumpingtold over
bariumcarbonat fra Kina udgør fra 34,4 til 81,3 %.
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(80)
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På grundlag af ovenstående blev det konkluderet, at det
er i EU-erhvervsgrenens interesse, at foranstaltningerne
mod dumpingimport fra Kina opretholdes.

I. ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER
(89)

Alle parter blev underrettet om de væsentligste kends
gerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det er
hensigten at anbefale, at foranstaltningerne opretholdes.
Parterne fik desuden en frist til at fremsætte bemærk
ninger og krav i forbindelse med ovennævnte fremlæg
gelse af oplysninger. Der blev ikke fremsat bemærkninger
efter fremlæggelsen af oplysninger.

(90)

Det følger af ovenstående, at antidumpingforanstaltnin
gerne over for importen af bariumcarbonat med oprin
delse i Kina, der indførtes ved forordning (EF) nr.
1175/2005, bør opretholdes, jf. grundforordningens
artikel 11, stk. 2 —

3. Ikke-forretningsmæssigt forbundne importørers
interesser
(81)

(82)

Kommissionen sendte spørgeskemaer til alle kendte ikkeforretningsmæssigt forbundne importører. Den modtog
svar fra fire ikke-forretningsmæssigt forbundne impor
tører. To af importørerne beskæftigede sig med fremstil
ling af »slurry«, en opløsning, som er består af barium
carbonat, tilsætningsstoffer og vand, og som er beregnet
til teglindustrien.
Ifølge importørerne havde antidumpingtolden ført til en
prisstigning på det tidspunkt, hvor den blev indført. I den
forbindelse skal det bemærkes, at en sådan forskel ikke
længere var mærkbar, for eksportpriserne til Unionen
viste sig sammenlignet med gennemsnitspriserne til alle
ikke-EU-markeder at befinde sig på lignende niveauer
som i NUP (1).

(83)

Importørerne bemærkede også, at der ikke var mangel på
bariumcarbonat på EU-markedet, selv om de havde
stadigt vanskeligere ved at fremskaffe bariumcarbonat
fra Kina på grund af den øgede indenlandske efter
spørgsel. Importstatistikkerne viser dog ikke et fald i
eksportmængderne af den pågældende vare til Unionen
i eller efter NUP. Det bekræftes også af undersøgelses
resultaterne vedrørende overskydende kapacitet i
betragtning 71.

(84)

Det kunne også konstateres, at de gældende foranstalt
ninger ikke havde en negativ indvirkning på importø
rernes finansielle situation.

(85)

På grundlag af ovenstående konkluderedes det, at de
gældende foranstaltninger ikke havde en væsentlig
negativ indvirkning på deres finansielle situation, og at
en videreførelse af foranstaltningerne ikke ville få en
urimelig indvirkning på importørerne.

(86)

(87)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af
bariumcarbonat, med indhold af strontium på over 0,07 vægt
procent og med indhold af svovl på over 0,0015 vægtprocent, i
form af pulver, presset granulat eller brændt granulat, som i
øjeblikket tariferes under KN-kode ex 2836 60 00 (Taric-kode
2836 60 00 10), med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

2.
Den endelige antidumpingtold svarer til et fast beløb, som
angivet nedenfor, for varer, der fremstilles af følgende produ
center:

Toldsats
(EUR/t)

Taric-tillægs
kode

6,3

A606

4. Brugernes interesser

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt
Corp. Ltd, 62, Qinglong Road,
Songhe Town, Jingshan County,
Hubei Province, Kina

Kommissionen sendte spørgeskemaer til alle kendte
brugere. Den modtog svar fra ni brugere af den pågæl
dende vare. Som anført i betragtning 16 anvendes
bariumcarbonat i Unionen hovedsagelig i teglindustrien,
keramikindustrien og til fremstilling af ferrit.

Zaozhuang Yongli Chemical Co. Ltd,
South Zhuzibukuang Qichun, Zaoz
huang City Center District, Shandong
Province, Kina

8,1

A607

Alle andre virksomheder

56,4

A999

En af brugerne fremførte, at foranstaltningerne eller en
videreførelse af foranstaltningerne ikke ville være i
brugernes interesse, men fremlagde ikke dokumentation
for påstanden. Ingen af de andre brugere, som besvarede
spørgeskemaet, anførte, at foranstaltningerne havde en
væsentlig indvirkning på deres aktiviteter, og at de
burde ophæves.
5. Konklusion vedrørende Unionens interesser

(88)

L 214/9

Kommissionen drager den konklusion af ovenstående, at
der ikke findes tvingende grunde til ikke at forlænge de
gældende antidumpingforanstaltninger.

(1) Kilde: Kinas eksportstatistikker.

Virksomhed

3.
I tilfælde, hvor varerne er blevet beskadiget inden over
gangen til fri omsætning, og den pris, der faktisk er betalt eller
skal betales, derfor fordeles med henblik på fastsættelse af told
værdien i henhold til artikel 145 i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelses
bestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om
indførelse af en toldkodeks (2), nedsættes den antidumpingtold,
der er beregnet på grundlag af ovennævnte beløb, med en
procentdel, der svarer til fordelingen af den pris, der faktisk er
betalt eller skal betales.
(2) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.
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Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og er gældende
i en periode på fem år.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. august 2011.
På Rådets vegne
M. DOWGIELEWICZ

Formand

19.8.2011
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 832/2011
af 18. august 2011
om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning
(EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt
angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grønt
sager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:
Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der
på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger
under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse
af faste importværdier for tredjelande for de produkter og
perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —
VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennem
førelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til
nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 19. august 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2011.
På Kommissionens vegne
For formanden
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.
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BILAG
Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode

(1)

Fast importværdi

0702 00 00

AR
MK
ZZ

38,5
29,3
33,9

0707 00 05

TR
ZZ

141,4
141,4

0709 90 70

EC
TR
ZZ

45,6
147,7
96,7

0805 50 10

AR
BR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

62,5
45,3
75,4
64,0
94,4
82,0
70,6

0806 10 10

EG
MK
TR
ZZ

67,8
41,0
158,0
88,9

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

84,3
60,8
98,2
115,4
73,5
100,9
161,1
90,7
98,1

0808 20 50

AR
CL
CN
NZ
ZA
ZZ

161,3
156,9
49,3
115,4
117,2
120,0

0809 30

TR
ZZ

121,9
121,9

0809 40 05

BA
ZZ

46,2
46,2

(1) Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden
oprindelse«.
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 833/2011
af 18. august 2011
om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for
sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11
2010/11 er fastsat ved Kommissionens forordning (EU)
nr. 867/2010 (3). Disse repræsentative priser og denne
tillægstold er senest ændret ved Kommissionens gennem
førelsesforordning (EU) nr. 823/2011 (4).

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder
over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal
ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning
(EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår
handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig
artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt
sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret

Artikel 1
De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de
produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr.
951/2006, og fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for
produktionsåret 2010/11, ændres og er anført i bilaget til
nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 19. august 2011.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2011.
På Kommissionens vegne
For formanden
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3) EUT L 259 af 1.10.2010, s. 3.
(4) EUT L 209 af 17.8.2011, s. 41.
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BILAG
De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i
KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 19. august 2011
(EUR)
Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

KN-kode

Tillægstold pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

1701 11 10 (1)

48,04

0,00

(1)

48,04

0,49

1701 12 10 (1)

48,04

0,00

1701 12 90 (1)

48,04

0,20

1701 91 00 (2)

53,24

1,50

1701 99 10 (2)

53,24

0,00

(2)

53,24

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20

1701 11 90

1701 99 90

(1) Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.
(2) Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.
(3) Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.
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AFGØRELSER
KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 4. august 2011
om forlængelse af den periode, der er nævnt i artikel 114, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde, for så vidt angår de nationale bestemmelser om opretholdelse af
grænseværdierne for bly, barium, arsen, antimon og kviksølv samt for N-nitrosaminer og
nitroserbare stoffer i legetøj, som er meddelt af Tyskland i henhold til artikel 114, stk. 4
(meddelt under nummer K(2011) 5355)
(Kun den tyske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(2011/510/EU)
6.
Kommissionen bekræfter eller forkaster inden seks
måneder efter meddelelsen (…) de pågældende nationale
bestemmelser efter at have konstateret, om de er et
middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult
begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne,
og om de udgør en hindring for det indre markeds
funktion.

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 114, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:
Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen afgørelse
inden for dette tidsrum betragtes de i stk. 4 (…) omhand
lede nationale bestemmelser som godkendt.

BAGGRUND
(1)

Den 20. januar 2011 anmodede den tyske forbundsrege
ring Kommissionen om tilladelse til i henhold til
artikel 114, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde (TEUF) at opretholde de eksiste
rende bestemmelser i tysk ret om de fem grundstoffer
bly, arsen, kviksølv, barium og antimon samt N-nitro
saminer og nitroserbare stoffer, der frigives fra legetøjs
materialer, ud over ikrafttrædelsesdatoen for bilag II, del
III, til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til
legetøj (1).

Hvis det er begrundet i spørgsmålets kompleksitet, og
hvis der ikke foreligger risiko for menneskers sundhed,
kan Kommissionen meddele den pågældende medlems
stat, at den i dette stykke omhandlede periode kan
forlænges med en ny periode på indtil seks måneder.«

Direktiv 2009/48/EF
(3)

Direktiv 2009/48/EF (i det følgende benævnt »direktivet«)
indeholder bestemmelser om sikkerhedskrav til og fri
bevægelighed for legetøj i Den Europæiske Union. I
henhold til artikel 54 skal medlemsstaterne vedtage
nationale bestemmelser, der er i overensstemmelse med
direktivet inden den 20. januar 2011, og de skal anvende
disse bestemmelser fra 20. juli 2011. Del III i bilag II til
direktivet skal anvendes fra den 20. juli 2013.

(4)

I bilag II, del III, punkt 8, er der angivet specifikke
værdier for N-nitrosaminer og nitroserbare stoffer. Disse
stoffer er forbudt i legetøj beregnet til anvendelse af børn
under 36 måneder eller i andet legetøj, der er beregnet til
at blive puttet i munden, hvis migrationen af stofferne
svarer til eller er højere end 0,05 mg/kg for N-nitro
saminer og 1 mg/kg for nitroserbare stoffer. Punkt 13 i
del III i bilag II til direktivet indeholder specifikke migra
tionsgrænser for flere grundstoffer, bl.a. bly, arsen, kvik
sølv, barium og antimon. Der eksisterer tre forskellige
migrationsgrænser afhængigt af legetøjets materialetype:

Artikel 114, stk. 4 og 6, i TEUF
(2)

Ved artikel 114, stk. 4 og 6, i TEUF er der fastsat
følgende:

»4.
Hvis en medlemsstat, efter at (…) Rådet eller
Kommissionen har vedtaget en harmoniseringsforanstalt
ning, finder det nødvendigt at opretholde nationale
bestemmelser, som er begrundet i vigtige behov, hvortil
der henvises i artikel 36, eller som vedrører miljøbeskyt
telse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet, giver den
Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og
om grundene til deres opretholdelse.

(…)
(1) EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1.
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tørt, skørt, pulverlignende eller bøjeligt legetøjsmateriale,
flydende eller klæbrigt materiale og afskrabet legetøjs
materiale. Følgende grænser må ikke overskrides: 13,5,
3,4 og 160 mg/kg for bly, 3,8, 0,9 og 47 mg/kg for
arsen, 7,5, 1,9 og 94 mg/kg for kviksølv, 4 500, 1 125
og 56 000 mg/kg for barium og 45, 11,3 og 560 mg/kg
for antimon.

(8)

Ved sin første skrivelse fra forbundsministeriet for
økonomi og teknologi, modtaget den 20. januar 2011,
anmodede den tyske forbundsregering Kommissionen
om tilladelse til i henhold til artikel 114, stk. 4, i
TEUF, at opretholde de eksisterende bestemmelser i
tysk ret for de fem grundstoffer bly, arsen, kviksølv,
barium og antimon samt N-nitrosaminer og nitroserbare
stoffer, der frigives fra legetøjsmaterialer, ud over ikraft
trædelsesdatoen for direktivets bilag II, del III. En fuld
stændig begrundelse for anmodningen blev fremsendt af
den tyske forbundsregering ved skrivelse fra Tysklands
faste repræsentation af 2. marts 2011. Den detaljerede
begrundelse indeholdt flere bilag, herunder videnskabelige
undersøgelser vedrørende sundhedsmæssig vurdering af
ovennævnte stoffer fra Bundesinstitut für Risikobewer
tung (i det følgende benævnt »BfR«), dateret januar 2011.

(9)

Kommissionen har bekræftet modtagelsen af anmod
ningen ved skrivelse af 24. februar 2011 og 14. marts
2011 og fastsat en frist for sin reaktion til 5. september
2011 i overensstemmelse med artikel 114, stk. 6, i TEUF.

(10)

Ved skrivelse af 24. juni 2011 underrettede Kommis
sionen de øvrige medlemsstater om den tyske forbunds
regerings meddelelse. Kommissionen offentliggjorde også
en meddelelse om anmodningen i Den Europæiske Unions
Tidende (2) for at underrette andre berørte parter om de
nationale bestemmelser, som den tyske forbundsregering
ønsker at opretholde, og om begrundelsen herfor.

De tyske nationale bestemmelser
(5)

(6)

I den tyske forordning om forbrugsgoder (Bedarfsgegen
ständeverordnung) er der fastsat krav for N-nitrosaminer
og nitroserbare stoffer. Disse bestemmelser blev vedtaget
i 2008, hvor der ikke fandtes særlige EU-bestemmelser
om N-nitrosaminer og nitroserbare stoffer i legetøj. I
henhold til Bedarfsgegenständeverordnung skal legetøj,
som er fremstillet af naturligt eller syntetisk gummi til
børn under 36 måneder, og som er beregnet til eller kan
forventes at blive puttet munden, have en så lav mængde
af N-nitrosaminer og nitroserbare stoffer ved migration,
at den ikke kan spores ved laboratoriekontrol. Ifølge de
nuværende krav i ovennævnte forordning skal migra
tionen af disse stoffer være under 0,01 mg/kg for Nnitrosaminer og under 0,1 mg/kg for nitroserbare stoffer.
De nærmere bestemmelser om N-nitrosaminer og nitro
serbare stoffer er fastlagt i bilag 4, punkt 1.b, og bilag
10, punkt 6, i Bedarfsgegenständeverordnung, offentlig
gjort den 23. december 1997 og senest ændret ved
forordning af 6. marts 2007.

Anden forordning om udstyrs- og produktsikkerhed
(Zweite Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheits
gesetz — Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug
— 2. GPSGV) vedrører navnlig følgende grundstoffer:
bly, arsen, kviksølv, barium og antimon. Grænseværdi
erne for ovennævnte grundstoffer i Zweite Verordnung
zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (Verordnung
über die Sicherheit von Spielzeug — 2. GPSGV) svarer
til dem, som er fastsat i Rådets direktiv 88/378/EØF af
3. maj 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta
ternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj (1). Disse
grænser har fundet anvendelse i EU siden 1990. Den
maksimale daglige biotilgængelighed er 0,7 μg for bly,
0,1 μg for arsen, 0,5 μg for kviksølv, 25,0 μg for
barium og 0,2 μg for antimon. De nærmere bestem
melser om ovennævnte grundstoffer er fastsat i § 2 i
Zweite Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheits
gesetz (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug —
2. GPSGV), senest ændret ved forordning af 6. marts
2007.

SAGSFORLØB
(7)

På tidspunktet for vedtagelsen af direktivet (maj 2009)
stemte Tyskland imod vedtagelsen, bl.a. fordi Tyskland
fandt beskyttelsesniveauet for så vidt angår kravene
vedrørende kemikalier utilstrækkeligt.

(1) EFT L 187 af 16.7.1988, s. 1.

19.8.2011

VURDERING

Antagelighed
(11)

Artikel 114, stk. 4, vedrører tilfælde, hvor nationale
bestemmelser anmeldes i forbindelse med en EU-harmo
niseringsforanstaltning, og hvor førstnævnte er vedtaget
og trådt i kraft inden vedtagelsen af sidstnævnte, og
opretholdelsen af de nationale bestemmelser er uforenelig
med EU's harmoniseringsforanstaltning. De nationale
bestemmelser blev meddelt i forbindelse med direktiv
2009/48/EF, der er en harmoniseringsforanstaltning,
som blev vedtaget i henhold til den tidligere EF-traktats
artikel 95. De blev vedtaget og trådte i kraft i 1990 og
2008, altså før vedtagelsen af direktivet.

I henhold til artikel 114, stk. 4, skal meddelelsen af de
nationale bestemmelser desuden være ledsaget af en rede
gørelse for grundene til deres opretholdelse set i lyset af
et eller flere af de vigtige behov, hvortil der henvises i
artikel 36, eller som vedrører miljøbeskyttelse eller
beskyttelse af arbejdsmiljøet. Anmodningen fra Tyskland
indeholder en forklaring af grundene ud fra hensynet til
beskyttelsen af menneskers sundhed, som efter Tysklands
opfattelse berettiger til opretholdelsen af landets nationale
bestemmelser.
(2) EUT C 159 af 28.5.2011, s. 23.
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På baggrund af ovenstående mener Kommissionen, at
den anmodning, som Tyskland har indgivet med
henblik på at få tilladelse til at opretholde sine nationale
bestemmelser vedrørende de fem grundstoffer bly, arsen,
kviksølv, barium og antimon samt N-nitrosaminer og
nitroserbare stoffer, kan antages.

bestemmelser i direktivet ved fastsættelse af strenge
krav. Det næste møde i arbejdsgruppen er berammet til
den 31. august 2011.

(18)

Den 5. april 2011 anbefalede arbejdsgruppen endvidere
medlemsstaterne at sænke de gældende værdier for bly.
Disse anbefalinger blev godkendt af Kommissionen og
eksperter fra medlemsstaterne. Kommissionen har
indledt det forberedende arbejde i forbindelse med
denne ændring, og den foreløbige konsekvensvurderings
rapport vil blive fremlagt til drøftelse på det næste møde
med medlemsstaternes eksperter i oktober 2011. Et
formelt forslag forventes fremlagt til vedtagelse i første
halvår af 2012.

(19)

Arbejdsgruppen drøftede de gældende grænseværdier for
barium og fastslog, at der ikke forelå nye videnskabelige
beviser; dog indhentedes der divergerende vurderinger fra
videnskabelige organisationer. Arbejdsgruppen besluttede,
at der var behov for yderligere drøftelser. Arbejdsgruppen
forventes at fuldende sine anbefalinger på mødet den
31. august 2011, hvorefter de vil blive forelagt for
medlemsstaternes eksperter i oktober 2011.

Anvendelse af artikel 114, stk. 6, tredje afsnit, i TEUF
(12)

Efter en grundig gennemgang af alle oplysninger finder
Kommissionen, at betingelserne i artikel 114, stk. 6,
tredje afsnit, er opfyldt, således at den kan gøre brug af
muligheden for at forlænge den seksmåneders periode,
som den i henhold til nævnte artikel har til at bekræfte
eller forkaste de nationale bestemmelser, som er meddelt
af Tyskland.
Begrundelse baseret på spørgsmålets kompleksitet

L 214/17

(13)

Forbundsregeringen fremlagde flere bilag med detaljerede
begrundelser og videnskabelige oplysninger til støtte for
de meddelte nationale foranstaltninger. Der blev især
fremlagt sundhedsvurderinger fra BfR vedrørende bly,
antimon, barium, arsen og kviksølv samt vedrørende
N-nitrosaminer og nitroserbare stoffer fra januar 2011.

(14)

Oplysningerne fra BfR indeholder detaljerede og
komplekse toksikologiske data om ovennævnte stoffer
samt udvidede henvisninger til videnskabelige rapporter
og litteratur. Det er nødvendigt, for at Kommissionen
kan træffe en afgørelse i henhold til artikel 114, stk. 6,
i TEUF, at kontrollere, om de oplysninger, som Tyskland
har afgivet, allerede blev vurderet og taget i betragtning i
forbindelse med ændringen af direktivet, eller om de bør
betragtes som nye videnskabelige oplysninger.

(20)

Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF)
vurderer i øjeblikket, hvor alvorlig risikoen i forbindelse
med forekomsten af N-nitrosaminer og nitroserbare
stoffer i balloner og kosmetiske produkter er. Denne
udtalelse, der forventes i september 2011, vil kaste nyt
lys over børns eksponering for N-nitrosaminer og nitro
serbare stoffer og over den risiko, der er forbundet med
denne eksponering.

(15)

I henhold til direktivets artikel 46 er der mulighed for at
ændre kemisk relaterede bestemmelser med henblik på
tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling.
Bestemmelserne vedrørende de fem grundstoffer, der er
berørt af Tysklands anmodning (bly, arsen, barium, kvik
sølv og antimon), kan derfor ændres og tilpasses de
seneste videnskabelige oplysninger.

(21)

(16)

Kommissionen oprettede i 2010 en arbejdsgruppe vedrø
rende kemikalier i legetøj (i det følgende benævnt
»arbejdsgruppen«) efter anmodning fra medlemsstaterne.
Denne arbejdsgruppe, der består af kemiske eksperter fra
Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Frankrig, Italien, Nederlan
dene, Østrig og Sverige samt fra industrien og forbruger
organisationerne, vurderer nye videnskabelige oplysninger
og udsteder anbefalinger til medlemsstaterne og Kommis
sionen vedrørende ændring af visse kemiske bestemmel
serne i direktivet.

Kommissionens afgørelse i henhold til artikel 114, stk. 6,
første afsnit, bør derfor afvente resultatet af de igangvæ
rende drøftelser og evalueringer med henblik på omhyg
geligt at vurdere al relevant nuværende eller fremtidig
dokumentation og drage konsekvenser heraf med
hensyn til de nationale foranstaltninger. Kommissionen
finder det derfor berettiget at forlænge den seksmåneders
periode, som den har til at godkende eller forkaste de
nationale bestemmelser, i yderligere en periode indtil den
5. marts 2012.

(17)

Kommissionen vil indhente udtalelse fra arbejdsgruppen
vedrørende den detaljerede begrundelse, der er afgivet af
Tyskland, med henblik på at afgøre, om den kan
betragtes som nye videnskabelige oplysninger og derfor
anvendes som grundlag for en ændring af de kemiske

Ingen risiko for menneskers sundhed
(22)

Som anført i direktivets artikel 55 finder punkt 8 og 13 i
del III i bilag II anvendelse fra den 20. juli 2013. Indtil
den 20. juli 2013 finder de nuværende bestemmelser
vedrørende bly, antimon, barium, arsen og kviksølv,
der er fastsat ved direktiv 88/378/EØF og ved Zweite
Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug — 2.
GPSGV) anvendelse. Da der ikke findes gældende EUbestemmelser om N-nitrosaminer og nitroserbare stoffer,
der frigives fra legetøj, finder bilag 4, punkt 1.b, og bilag
10, punkt 6, i Bedarfsgegenständeverordnung også fortsat
anvendelse indtil den 20. juli 2013.
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Da de nationale bestemmelser, som den tyske forbunds
regering har til hensigt at opretholde, ikke vil blive
ophævet før den 20. juli 2013, konkluderer Kommis
sionen, at betingelsen om fravær af risiko for menneskers
sundhed er opfyldt.
KONKLUSION

(24)

(25)

På baggrund af ovenstående konkluderer Kommissionen,
at Tysklands anmodning, således som meddelt Kommis
sionen i sin helhed den 2. marts 2011, om tilladelse til
opretholdelse af værdierne for bly, arsen, kviksølv,
barium og antimon samt for N-nitrosaminer og nitroser
bare stoffer til brug i legetøj, der er beregnet til anven
delse af børn på under 36 måneder, eller i andet legetøj,
der er beregnet til at blive puttet i munden, kan antages.
På grund af spørgsmålets kompleksitet, og da der ikke
foreligger dokumentation for en risiko for menneskers
sundhed, anser Kommissionen det for berettiget at
forlænge den i artikel 114, stk. 6, første afsnit, omhand
lede periode med en yderligere periode, der udløber den
5. marts 2012 —

19.8.2011

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
I henhold til artikel 114, stk. 6, tredje afsnit, i TEUF forlænges
den periode på seks måneder, der er omhandlet i nævnte
stykkes første afsnit, til at godkende eller afvise de nationale
bestemmelser om de fem grundstoffer (bly, arsen, kviksølv,
barium og antimon samt N-nitrosaminer og nitroserbare
stoffer), som meddeltes af Tyskland den 2. marts 2011, i
henhold til artikel 114, stk. 4, til den 5. marts 2012.
Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, 4. august 2011.
På Kommissionens vegne
Antonio TAJANI

Næstformand
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KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 17. august 2011
om ændring af beslutning 2004/452/EF om fastlæggelse af en liste over organer, hvis forskere kan
gives adgang til fortrolige data til videnskabelige formål
(meddelt under nummer K(2011) 5777)
(EØS-relevant tekst)

(2011/511/EU)
Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion,
Europa-Kommissionen, og Institute for Fiscal Studies
(Instituto de Estudios Fiscales — IEF), Madrid, Spanien,
må betragtes som organer, der opfylder betingelserne, og
bør derfor tilføjes til listen over organer, organisationer
og institutioner, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra
e), i forordning (EF) nr. 831/2002.

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske stati
stikker (1), særlig artikel 23, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002 af 17. maj
2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EF)
nr. 322/97 om EF-statistikker, for så vidt angår adgang
til fortrolige data til videnskabelige formål (2), fastlægger
med henblik på at gøre det muligt at drage statistiske
konklusioner til videnskabelige formål betingelserne for
at give adgang til fortrolige data, der indberettes til EFmyndigheden, og regler for samarbejdet mellem Fælles
skabet og de nationale myndigheder for at lette denne
adgang.
I Kommissionens beslutning 2004/452/EF (3) fastlægges
listen over organer, hvis forskere kan gives adgang til
fortrolige data til videnskabelige formål.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstem
melse med udtalelse fra Udvalget for Fortrolige Statistiske
Oplysninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Bilaget til afgørelse 2004/452/EF erstattes af teksten i bilaget til
nærværende afgørelse.
Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. august 2011.
På Kommissionens vegne

(3)

Kontoret for strategi for social beskyttelse og social inklu
sion under Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale

(1) EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.
(2) EFT L 133 af 18.5.2002, s. 7.
(3) EUT L 156 af 30.4.2004, s. 1.

Olli REHN

Medlem af Kommissionen
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BILAG
»BILAG
ORGANER, HVIS FORSKERE KAN GIVES ADGANG TIL FORTROLIGE DATA TIL VIDENSKABELIGE
FORMÅL
Den Europæiske Centralbank
Den spanske centralbank
Den italienske centralbank
University of Cornell (staten New York, USA)
Department of Political Science, Baruch College, New York City University (staten New York, USA)
Den tyske centralbank
Kontoret for analyse af beskæftigelsen under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anlig
gender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling
Tel Avivs universitet (Israel)
Verdensbanken
Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton
University, New Jersey, USA
University of Chicago (UofC), Illinois, USA
Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)
Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada
Kontoret for økonometri og statistisk støtte til bekæmpelse af svig (ESAF) under Europa-Kommissionens Generaldirektorat
for Det Fælles Forskningscenter
Kontoret for støtte til det europæiske forskningsrum (SERA) under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Det
Fælles Forskningscenter
Canada Research Chair of the School of Social Sciences, the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York
University, Ontario, Canada
University of Illinois at Chicago (UIC), Chicago, USA
Rady School of Management at the University of California, San Diego, USA
Direktoratet for forskning, undersøgelser og statistik under det franske arbejdsministerium (Direction de l'Animation de la
Recherche, des Études et des Statistiques — DARES — Ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité),
Paris, Frankrig
Research Foundation of State University of New York (RFSUNY), Albany, USA
Det finske pensionskontor (Eläketurvakeskus — ETK), Finland
Direktoratet for forskning, undersøgelser, evaluering og statistik (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et
des Statistiques — DREES) under det franske arbejdsministerium (Ministère du travail, des relations sociales et de la
solidarité), ministeriet for sundhed, ungdom og sport (Ministère de la santé, jeunesse et sports) og ministeriet for budget,
offentlige regnskaber og offentligt ansatte (Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique), Paris,
Frankrig
Duke University (DUKE), North Carolina, USA
Den finske socialsikringsinstitution (Kansaneläkelaitos — KELA), Finland
Hebrew University of Jerusalem (HUJI), Israel

19.8.2011
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Den føderale socialsikringsinstitution, Belgien
Sabanci University, Tuzla/Istanbul, Tyrkiet
McGill University, Montreal, Canada
Direktoratet for økonomiske tjenester og strukturreformer under Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle
Anliggender, Europa-Kommissionen.
Kontoret for strategi for social beskyttelse og social inklusion under Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anlig
gender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, Europa-Kommissionen
Institute for Fiscal Studies (Instituto de Estudios Fiscales — IEF), Madrid, Spanien«
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
af 18. august 2011
om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Bahrain og
Libanon i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra indførsel til Unionen af levende dyr
af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt
(meddelt under nummer K(2011) 5863)
(EØS-relevant tekst)

(2011/512/EU)
lien, ligesom de øvrige importbetingelser anføres. Denne
liste findes i bilag I til beslutningen og indbefatter regi
strerede heste og sæd heraf fra Libanon.

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992
om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og
indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner,
der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt speci
fikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til
direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 3, litra a),

under henvisning til Rådets direktiv 2009/156/EF af
30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for
enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra
tredjelande (2), særlig artikel 12, stk. 1 og 4, artikel 19, hovedet,
og artikel 19, litra a) og b), og

(4)

Den Regionale Kommission for Mellemøsten under
Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) har under
rettet Kommissionen om, at et OIE-referencelaboratorium
har bekræftet, at der er konstateret tilfælde af snive (Burk
holderia mallei) i Libanon.

(5)

Indførsel af registrerede heste og sæd heraf til Unionen
fra Libanon bør derfor ikke længere tillades. Det er derfor
nødvendigt at ændre oplysningerne om Libanon i listen i
bilag I til beslutning 2004/211/EF.

(6)

I april 2010 modtog Kommissionen en rapport om
bekræftede tilfælde af snive i de nordlige dele af Bahrain.
For at suspendere indførsel til Unionen af registrerede
heste samt sæd, æg og embryoner heraf vedtog Kommis
sionen afgørelse 2010/333/EU af 14. juni 2010 om
ændring af beslutning 2004/211/EF for så vidt angår
oplysningerne om Bahrain og Brasilien i listen over tred
jelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Den
Europæiske Union af levende dyr af hestefamilien samt
sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er
tilladt (4).

(7)

Ved en veterinærkontrol i Bahrain i juni 2011 blev det
fundet tilstrækkelig godtgjort, at Bahrain har gennemført
foranstaltninger til bekæmpelse af sygdommen i den
nordlige del af landet, og at overvågningen på hele
Bahrains område bekræfter, at denne sygdom fortsat
ikke findes i den sydlige del af Bahrain. Bahrain har
desuden indført kontrol af flytninger af dyr, som bl.a.
omfatter et strengt håndhævet forbud mod flytning af
dyr af hestefamilien fra den nordlige del af Bahrains
område til den sydlige del af hovedøen, Bahrain. Det er
således muligt at områdeopdele Bahrain, så midlertidig og
anden indførsel til Unionen af registrerede heste fra den
sydlige del af hovedøen, Bahrain, kan tillades.

(8)

Det er derfor nødvendigt at ændre oplysningerne om
Bahrain og nærmere bestemme afgrænsningen af den
sydlige del af hovedøen, Bahrain, i listen i bilag I til
beslutning 2004/211/EF.

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 92/65/EØF er der fastsat betingelser for import
af dyr, sæd, æg og embryoner. Betingelserne skal mindst
svare til dem, der gælder for samhandel mellem
medlemsstaterne.

(2)

I direktiv 2009/156/EF er der fastsat dyresundhedsmæs
sige betingelser for import til Unionen af levende dyr af
hestefamilien. Det fastsættes, at import af dyr af heste
familien til Unionen kun er tilladt fra tredjelande, der har
været frie for snive i mindst seks måneder.

(3)

I Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar
2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande,
hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af
hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af
hestefamilien, og om ændring af beslutning 93/195/EØF
og 94/63/EF (3) er der fastsat en liste over tredjelande,
eller dele heraf, hvis der anvendes en områdeopdeling,
hvorfra medlemsstaterne tillader import af dyr af heste
familien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefami

(1) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.
(2) EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.
(3) EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1.

(4) EUT L 150 af 16.6.2010, s. 53.
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Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Fødevarekæden og Dyresundhed —

(9)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
I bilag I til beslutning 2004/211/EF foretages følgende ændringer:
1) Oplysningerne om Libanon affattes således:
»LB

Libanon

LB-0

Hele landet

E

—

—

—

—

—

—

—

—

—«

2) Oplysningerne om Bahrain affattes således:
»BH

Bahrain

BH-0

Hele landet

E

—

—

—

—

—

—

—

—

—

BH-1

Den sydlige del af
hovedøen, Bahrain

E

X

—

X

—

—

—

—

—

—«

(se nærmere detaljer
i skema 4)

3) Skema 4 indsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2011.
På Kommissionens vegne
John DALLI

Medlem af Kommissionen
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I bilag I til beslutning 2004/211/EF indsættes som skema 4:
»Skema 4:

BH

Bahrain

BH-1

Afgrænsning af den sydlige del af hovedøen, Bahrain
Afgrænsning mod nord: Fra vestkysten for enden af Zallaq Highway ved indgangen til
Sofitel Hotel i østlig retning langs Zallaq Highway til krydset
med SHK Khalifa Highway,
videre langs SHK Khalifa Highway i nordlig retning indtil grænsen
til Al Rawdha, afgrænset ved muren til Kings Palace,
videre langs grænsen til Al Rawdha-området i østlig retning til
rundkørslen ved Al Safra på SHK Salman Highway og videre i
sydlig retning til rundkørslen ved indkørslen til landsbyen Awali,
videre langs Muaskar Highway i østlig retning til rundkørslen på
Al Esteglal Highway/Hawar Highway og videre i sydlig retning på
Hawar Highway, indtil denne ender på østkysten ved indkørslen
til landsbyen Askar.
Afgrænsning mod vest: kystlinjen
Afgrænsning mod øst:

kystlinjen

Afgrænsning mod syd:

kystlinjen«
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