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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 17 november 1998
om att befria import av vissa cykeldelar med ursprung i Kina från utvidgningen
enligt rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som infördes
genom förordning (EEG) nr 2474/93
[delgivet med nr K(1998) 3529]
(98/684/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

A. ANSÖKNINGAR ENLIGT ARTIKEL
FÖRORDNING (EG) nr 88/97

Efter ikraftträdandet av förordning (EG) nr 88/97
har ett antal cykelmonteringsföretag enligt artikel 3
i den förordningen ansökt om befrielse från utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som
genom förordning (EEG) nr 2474/93 infördes på
cyklar med ursprung i Kina till att även omfatta
import av vissa cykeldelar med ursprung i Kina
enligt förordning (EG) nr 71/97 (nedan kallad den
utvidgade antidumpningstullen). Kommissionen
har i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning offentliggjort en förteckning över parter
som är föremål för undersökning (5) och för vilka
betalning av den utvidgade antidumpningstullen
rörande import av vissa cykeldelar som deklarerats
för fri omsättning har skjutits upp enligt artikel 5.1
i förordning (EG) nr 88/97.

(2)

Kommissionen begärde och erhöll nödvändiga
uppgifter från de parter som förtecknas i bilagan
till detta beslut och ansåg det möjligt att godkänna
deras ansökningar enligt artikel 4.1 i förordning
(EG) nr 88/97. De uppgifter som lämnades granskades och kontrollerades vid behov på platsen hos
de berörda parterna.

(3)

De av kommissionen slutgiltigt fastställda omständigheterna visar att de berörda parternas monteringsverksamhet inte omfattas av artikel 13.2 i
förordning (EG) nr 384/96. För alla parterna

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 71/97 av den
10 januari 1997 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som införs genom rådets förordning (EEG)
nr 2474/93 på cyklar som har sitt ursprung i Folkerepubliken Kina till att även omfatta import av vissa cykeldelar från Folkrepubliken Kina, samt om uttag av den
utvidgade tullen på sådan import som registrerats enligt
förordning (EG) nr 703/96 (3),

efter samråd med rådgivande kommittén, och
av följande skäl:
(1)
( 2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

56, 6.3.1996, s. 1.
128, 30.4.1998, s. 18.
16, 18.1.1997, s. 55.
17, 21.1.1997, s. 17.

I

(1)

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av
den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import
från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 905/
98 (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
88/97 av den 20 januari 1997 om bemyndigande av att
import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkerepubliken Kina befrias från utvidgning genom rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som införs
genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 (4), särskilt
artikel 7 i denna,

3

(5) EGT
EGT
EGT
EGT

C
C
C
C

45, 13.2.1997, s. 3,
112, 10.4.1997, s. 9,
378, 13.12.1997, s. 2. och
217, 11.7.1998, s. 9.
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konstaterades att värdet av de delar med ursprung i
Kina som användes i cykelmonteringsverksamheten underskred 60 % av det sammanlagda värdet
av de delar som användes i denna verksamhet. För
vissa parter konstaterades även att ökningen av de
införda delarnas värde översteg 25 % av de färdiga
cyklarnas tillverkningskostnad.
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serie C, enligt artikel 16.2 i den förordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

(4)

Av dessa skäl och i enlighet med artikel 7.1 i
förordning (EG) nr 88/97 bör de parter som anges i
bilagan till detta beslut befrias från den utvidgade
antidumpningstullen. De berörda parterna har
underrättas om detta och givits möjlighet att yttra
sig.

De parter som förtecknas i bilagan till detta beslut skall
befrias från utvidgning enligt förordning (EG) nr 71/97 av
den slutgiltiga antidumpningstull som genom förordning
(EEG) nr 2474/93 infördes på cyklar med ursprung i Kina
till att även omfatta import av vissa cykeldelar med
ursprung i Kina.

(5)

I enlighet med artikel 7.2 i förordning (EG) nr
88/97 bör de parter som anges i bilagan till detta
beslut från och med dagen för mottagandet av deras
ansökan befrias från den utvidgade antidumpningstullen, och deras tullskuld för den utvidgade antidumpningstullen bör från och med den tidpunkten
anses som upphävd.

Befrielsen skall för varje part gälla från och med den dag
som anges i kolumnen ”Tidpunkt för ikraftträdande”.

B. INFORMATION TILL BERÖRDA PARTER
(6)

Efter antagandet av detta beslut kommer en uppdaterad förteckning över parter som befriats enligt
artikel 7 i förordning (EG) nr 88/97 och över parter
vars ansökningar enligt artikel 3 i den förordningen
är föremål för undersökning att offentliggöras i

Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemmstaterna och de parter
som förtecknas i bilagan till detta beslut.
Utfärdat i Bryssel den 17 november 1998.
På kommissionens vägnar
Leon BRITTAN

Vice ordförande
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BILAGA
BEFRIADE PARTER

Namn

Stad

Land

Befriad i
enlighet med
förordning
(EG) nr 88/97

Dag för
Taricikraftträdande tilläggsnummer

FIB srl

I-60032 Castelpiano

Italien

Artikel 5

18.7.1997

8327

Rabeneick GmbH

D-26135 Oldenburg

Tyskland

Artikel 5

6.1.1998

8489

Planet’Fun SA

F-17180 Périgny

Frankrike

Artikel 5

12.2.1998

8767

Cyclopodilatiki SA

GR-54627 Thessaloniki

Grekland

Artikel 5

9.2.1998

8768

Cicli Regina di Romagna snc

I-47023 Cesena (FO)

Italien

Artikel 5

27.2.1998

8005

Pending Systems GmbH

D-95679 Waldershof

Tyskland

Artikel 5

16.3.1998

8490

Thompson SA

B-7860 Lessines

Belgien

Artikel 5

22.4.1998

8491

Lew Ways Ltd

UK-WS11 3NB Cannock

Förenade kungariket

Artikel 5

2.6.1998

8492

Aurora srl

I-Vittorio Veneto (TV)

Italien

Artikel 5

5.6.1998

8033

Olmo Giuseppe SpA

I-17015 Celle Ligure (SV)

Italien

Artikel 5

6.7.1998

8981

