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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2022/95
av den 16 augusti 1995

om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av ammoniumnitrat
med ursprung i Ryssland
EUROPEISKA UNIONENS RAD HAR ANTAGIT DENNA

i Litauen och i Ryssland har till följd av ett regio
nalt antidumpningsförfarande varit i kraft sedan
maj 1994 (4). Dessa utgörs av åtaganden som godta
gits och som begränsar exporten till Förenade
kungariket till 100 000 ton per år från respektive

FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3283/94 av
den 22 december 1994 om skydd mot dumpad import
från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemen
skapen ('), särskilt artikel 23 i denna, i vilken det fastställs
att rådets förordning nr 2423/88 av den 1 1 juli 1988 om

land.

(3)

skydd mot dumpad eller subventionerad import från
länder som inte är medlemmar i Europeiska ekonomiska

gemenskapen (2) fortsatt skall gälla för förfaranden som
pågick den 1 september 1994 i samband med en under
sökning som inte avslutats då förordning (EG) nr 3283/94
trädde i kraft,

betydande andel av gemenskapens tillverkning.
(4)

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt
fram efter samråd med Rådgivande kommittén, och
med beaktande av följande :

(2)

(5)

Kommissionen meddelade officiellt de producen
ter, exportörer och importörer som den visste var
berörda, de exporterande ländernas företrädare samt
den klagande och gav de direkt berörda parterna
tillfälle att skriftligen ge sina synpunkter och
begära att bli hörda.

(6)

Den litauiske exportören, nagra ryska exportörer,
vissa importörer och alla klagande producenter gav
skriftligen sina synpunkter. Ett flertal parter, inbe
gripet de litauiska och de ryska myndigheterna,
begärde att få bli hörda. Dessa krav blev till fullo

I juni 1994 offentliggjorde kommissionen ett
meddelande i Europeiska gemenskapernas offici
ella tidning (3) om att ett antidumpningsförfarande
skulle påbörjas avseende import till gemenskapen
av ammoniumnitrat med ursprung i Litauen och
Ryssland samt inledde en undersökning.

Antidumpningsåtgärder som rör import till Före
nade kungariket av ammoniumnitrat med ursprung

(') EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 1 . Förordningen ändrad genom
förordning (EG) nr 1251 /95 (EGT nr L 122, 2.6.1995, s. 1 ).
(2) EGT nr L 209, 2.8.1988, s. 1 . Förordningen senast ändrad ge
nom förordning (EG) nr 355/95 (EGT nr L 41 , 23.2.1995, s. 2).
O EGT nr C 158 , 9.6.1994, s. 3.

Klagomålet innehöll bevis om att denna produkt
med ursprung i Litauen och i Ryssland dumpades
och att dumpningen orsakade väsentlig skada, och
klagomålet ansågs vara tillräckligt befogat för att ett
förfarande skulle inledas .

A. FÖRFARANDE

(1 )

Förfarandet pabörjades till följd av ett klagomål
som framförts av sammanslutningen av europeiska
tillverkare av gödningsmedel (EFMA) i egenskap av
företrädare för producenter vars sammanlagda
produktion av ammoniumnitrat påstods utgöra en

tillmötesgångna. Även sammanslutningen av euro
peiska importörer av gödningsmedel (EFIA)
lämnade skriftligen sina synpunkter och blev hörd.
(7)

Kommissionen skickade frågeformulär till de parter
som den visste var berörda och tog emot detaljerade
svar från de klagande gemenskapsproducenterna,

(4) Kommissionens beslut 94/293/EG av den 13 april 1994 (EGT
nr L 129, 21.5.1994, s . 24).
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B. PRODUKT UNDER ÖVERVÄGANDE OCH

den ende producenten och exportören i Litauen
och några importörer i gemenskapen. Kommis
sionen fick även ett detaljerat svar från en gemen

skapsproducent som inte var part i klagomålet.
Ofullständiga svar togs emot från vissa producenter

LIKADAN PRODUKT

( 13)

i Ryssland.

(8)

Produkten i fraga är ammoniumnitrat, som är ett
gödningsmedel som tillverkas i gryn- eller pellet
form och innehåller mellan 33 och 35% växt

Kommissionen sökte och kontrollerade alla upplys
ningar som den ansåg vara nödvändiga i syfte att
fastställa dumpning och skada, och utförde inspek
tioner vid följande företag:

gödsel i form av kväve.

( 14)

a) Klagande gemenskapsproducenter:
— Grande
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Paroisse

SA.,

Paris-La-Defense,

Det ammoniumnitrat som tillverkas av gemen
skapsindustrin är i fråga om fysiska och tekniska
egenskaper en likadan produkt som det ammoni
umnitrat som Ryssland och Litauen exporterar till
gemenskapen liksom det ammoniumnitrat som
tillverkas och säljs i Polen, som har använts som
jämförelseland (punkterna 22 — 24).

Frankrike

— Hydro-Agri-France SA., Neuilly-sur-Seine,
C. GEMENSKAPSINDUSTRI

Frankrike

— Hydro-Agri (UK) Ltd., Immingham, Före
nade kungariket

( 15)

— Hydro-Agri, Sluiskil B.V., Nederländerna

utgör därför en gemenskapsindustri i enlighet med
artikel 4.5 i förordning (EEG) nr 2423/88 .

b) Oberoende importörer i gemenskapen:
(16)
— Noortrade GmbH, Viernheim, Tyskland

— Schweizerhall Fertilizer GmbH, Hamburg,
Tyskland
— Conagra Resources Europé Ltd, Tiverton,
Devon, Förenade kungariket.

c) Producent i jämförelseland:
— Zaklady Azotawe Pulawy , Pulawy, Polen

Dumpningsundersökningen varade under perioden
den 1 april 1993 — 31 mars 1994 (undersökningspe
rioden)

(10)

Kommissionen delgav alla berörda parter sina
preliminära undersökningsresultat. Flera parter
yttrade sig skriftligen över dessa. Några begärde att

Det finns därför inte någon anledning att överväga
uteslutning från gemenskapsindustrin av vare sig
Hydro Fertilizers Ltd (UK) eller BASF.

bli hörda och beviljades detta.

(11 )

EFIA som företräder gemenskapsimportörerna
ansåg att Hydro Fertilizers Ltd (UK) borde uteslutas
från gemenskapsindustrin eftersom det påstods
importera ammoniumnitrat från Ryssland och
Litauen genom Fertrachem UK som är ett bero
ende bolag. Det fastställdes emellertid att Fertra
chem inte gjorde någon sådan import under under
sökningsperioden . Det ansågs även att BASF, en
annan klagande producent, borde uteslutas på
samma grunder, eftersom bolaget påstods importera
ryskt och litauiskt ammoniumnitrat till gemen
skapen genom ett beroende bolag, Kali (UK) Ltd.
Det fastställdes att Kali (UK) Ltd. faktiskt importe
rade ammoniumnitrat från Litauen och Ryssland
under undersökningsperioden, men under denna
period varken direkt eller genom dotterbolag var
beroende av BASF och vad beträffar uppköp av
ammoniumnitrat inte hade något avtal med något
bolag beroende av BASF.

— Unifert France SA, Séte, Frankrike

(9)

De klagande producenterna svarar för 94 % av
gemenskapens tillverkning av ammoniumnitrat och

Kommissionen fortsatte att söka alla upplysningar
som den ansåg vara nödvändiga för att komma till

D. DUMPNING

ett definitivt resultat. Parterna informerades om de

viktigaste omständigheter och skäl som legat till
grund för förslaget att rekommendera införandet av
slutgiltiga antidumpningstullar. De beviljades även
en tidsfrist under vilken de kunde yttra sig över
dessa omständigheter och skäl.

(12)

a) Normalvärde

I. Val av jämförelseland
( 17)

Parternas kommentarer togs i beaktande och
kommissionens slutsatser ändrades i enlighet med

Eftersom de båda exportländerna i fråga är länder
utan marknadsekonomi baserades normalvärdet på
priser respektive kostnader i ett jämförelseland i
enlighet med artikel 2.5 i förordning (EEG) nr

dessa då det var befogat.

2423/88 .
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A. DEN KLAGANDES FÖRSLAG: UNGERN

(18)

Den klagande ansåg att Ungern, som hade använts
i det regionala brittiska fallet (se punkt 2), skulle
vara ett lämpligt jämförelseland för denna under
sökning. Kontakter togs med Nitrogenmuvek,
Varpalota och Ungern . Kommissionen hade inte
tillgång till några uppgifter om den andra ungerska
tillverkaren. Nitrogenmuvek besvarade kommissio
nens frågeformulär. På grundval av detta svar
framkom det att Nitrogenmuveks inhemska försälj
ning under undersökningsperioden var betydande i
jämförelse med importen till gemenskapen från
Ryssland och Litauen. 80 % av den inhemska
försäljningen förpackades i säckar. Den ungerska
tillverkaren använder inhemsk eller importerad gas
inköpt till marknadspriser.

Nr L 198/3

Trots att det finns tre inhemska tillverkare och inte

några formella importbegränsningar har dock den
30-procentiga tullavgiften på import av ammoni
umnitrat till Egypten fört till en situation där det
inte finns utrymme för någon import. På den
marknaden finns således endast en begränsad
konkurrens.

ii) Polen

(22)

Under

undersökningsperioden

var

Pulawys

inhemska försäljning av ammoniumnitrat nästan

lika stor som den sammanlagda volymen av import
till gemenskapen från Ryssland och Litauen. Den
produkt som tillverkas av Pulawy är i pelletform.
100 % av den inhemska försäljningen förpackas i
säckar. Pulawy använder sig av gas som importeras
från Ryssland till marknadspriser uttryckta i hård
valuta.

(19)

Nitrogenmuvek svarade emellertid inte på kommis
sionens begäran att få göra ett kontrollbesök. Under
dessa förhållanden framstod det inte som möjligt
att fastställa ett tillförlitligt normalvärde baserat på
tillgängliga ungerska uppgifter. Förutom att det

Det finns fyra inhemska tillverkare av ammonium
nitrat. Under undersökningsperioden förelåg inga
importbegränsningar och importens marknadsandel
var 18,2 % .

endast finns två inhemska tillverkare av ammoni

umnitrat i Ungern, begränsas dessutom importen
genom en 15-procentig importtull och sedan 1993
av en årlig importkvot för CIS-länder om 50 000
ton ammoniumnitrat jämte kalciumammonium
nitrat. Konkurrensen är således ganska begränsad.
På grund av detta är Ungern inte ett lämpligt

Polen ansågs därför utgöra en öppen och konkur
renskraftig marknad för ammoniumnitrat.

C. VAL AV JAMFÖRELSELAND

jämförelseland.

(23)

Ungern kan inte väljas som jämförelseland med
hänsyn till de slutsatser som dragits i punkt 19.

B. ANDRA LÄNDER

I fråga om de övriga länder vars tillverkare i till
räckligt hög grad samarbetat med kommissionen

(20)

Kommissionen skrev även till alla kända tillverkare
av ammoniumnitrat i Australien, Bulgarien,
Kanada, Egypten, Mexiko, Polen, Turkiet och USA.
Dessutom föreslog EFIA Algeriet och Rumänien
som jämförelseländer och kommissionen tillskrev

förelåg, trots att de inhemska samarbetsföretagens
försäljningsvolym både i Egypten och i Polen är
betydande i förhållande till importvolymen från
Ryssland och Litauen och att tillgången på råvaror
är jämförbar, den åsikten att den polska markna
dens större öppenhet mer lämpar sig vid valet av
jämförelseland i denna undersökning och Polen

de tillverkare som var kända i dessa länder.

valdes därför.

Följande tillverkare samarbetade och svarade pa
kommissionens frågeformulär:
II . Fastställande av normalvärde

— Abu Qir Fertilizers Co, Alexandria, Egypten

— Zaklady Azotawe "Pulawy", Pulawy, Polen
i) Egypten

(24)

På grundval av de faktorer som anges i punkt 22,
kan Pulawys inhemska försäljning anses vara repre
sentativ.

Det vägda genomsnittet av den polska tillverkarens
(21 )

Under undersökningsperioden översteg den
inhemska försäljningsvolymen av ammoniumnitrat

inhemska försäljningspris till oberoende kunder
befanns under undersökningen vara lönsamt i det

i Egypten den sammanlagda volymen av import till
gemenskapen från Ryssland och Litauen. Inhemsk
försäljning förpackades till 100 % i säckar, liksom

att det täckte alla uppkomna kostnader, vilka i det
här fallet var representativa för en normal kostnads
struktur i bolag som arbetar under marknadsekono

den ryska och litauiska exporten.

miska förhållanden .
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aktioner var exportpriset lägre än normalvärdet, vil
ka båda anpassats för jämförelse. Det inhemska pri
set fritt fabrik höjdes för att täcka normalkostnaden
för transport och hantering mellan fabriken och
den polska hamnen under undersökningsperioden.
Denna höjning beräknades på grundval av de fakti
ska transport- och hanteringskostnader som den
polska tillverkaren i fråga hade samt på ytterligare
upplysningar från andra operatörer i Polen om han
teringskostnader för andra sorters säckar.

EFMA ansåg att det inhemska pris pa vilket nor
malvärdet grundades inte var korrekt, eftersom det
var lägre än den rapporterade prisnivån på den pol
ska marknaden. EFMA ansåg dessutom att det in
hemska pris som normalvärdet indikerade inte
skulle täcka produktionskostnaderna i Polen.
EFMA lämnade en del material till stöd för dessa

påståenden .

(26)

Ytterligare kontakt togs med den ifrågavarande pol
ska tillverkaren i syfte att klargöra pris- och kost
nadsförhållandena i Polen. De relevanta uppgifter
som bolaget lämnade hade till största delen redan
kontrollerats av kommissionen .

(27)

Det polska bolaget klargjorde förhållandena och
lämnade bevis till stöd för att de prisuppgifter som
EFMA hänvisade till baserades på standardiserade

priser från handlare till jordbrukare och därför låg
betydligt högre än tillverkarens pris fritt fabrik till
handlaren. Beträffande kostnaderna lämnades ytter

ligare bevis till stöd för de kostnadsuppgifter som
kommissionen kontrollerat, i syfte att påvisa att de
täckte bolagets kostnader för denna produkt och att
gas köptes in till ett rent kommersiellt pris. Kom
missionen kunde emellertid även få bekräftelse på
att en kostnad som normalt skulle bäras av bolaget
av misstag hade utelämnats ur bolagets egna beräk

ningar av normalvärdet. Normalvärdet höjdes därför
för att återspegla det faktum att denna kostnad inte
skulle ha dragits ifrån det inhemska priset vid be
räkningen av normalvärdet.
(28)

23. 8 . 95

(31 )

Normalvärdet och exportpriset justerades med be
aktande av vissa försäljningskostnader i enlighet
med artikel 2.10 c i förordning (EEG) nr 2423/88 .
Kostnaden för de säckar som den polska tillverka
ren använde för inhemsk försäljning var lägre än

priset på de säckar som användes vid förpackning
av rysk export, och normalvärdet och exportpriset
sänktes båda för att återspegla dessa direkt förbund
na förpackningskostnader. I fråga om litauisk ex
port skedde, trots att normalkostnaden för säckar
var högre än för de säckar som användes av den
polska tillverkaren, en betydande andel av den li
tauiska exportförsäljningen till gemenskapen under
undersökningsperioden i bulk, vilket inte medförde
några kostnader för säckar. Den justering som var
nödvändig gjordes därför endast i fråga om den del
av exporten som skedde i säckar.

Efter genomgång av samtliga upplysningar är slut
satsen att det nettopris fritt fabrik som lämnats av
den polska tillverkaren, inbegripet den korrigering
som avses i punkt 27, var korrekt och att detta pris
var lönsamt och täckte alla kostnader som bolaget
hade i detta tillverkningsskede .

De ryska myndigheterna begärde att normalvärdet
skulle sänkas med hänsyn till den lägre kostnaden
för transport av gas till ryska anläggningar i förhål
lande till den polska fabriken . I detta avseende kan
det noteras att inga exakta uppgifter har lämnats
om de avstånd det är fråga om och att kostnaderna
och priserna för gas och distribution av gas i Ryss
land inte är fastställda på marknadsbasis. Under alla

Normalvärdet fastställdes därför på grundval av Pu
lawys nettopris fritt fabrik till kunder i Polen.

omständigheter skall sådana krav på sänkningar av
normalvärdet med hänsyn till en påstådd naturlig
konkurrensfördel ges en övergripande bedömning.

Även om det skulle konstateras att de ryska tillver
b) Exportpris

(29)

Exportpriset på ammoniumnitrat med ursprung i
Ryssland och Litauen fastställdes på grundval av det
pris som exportörerna fick för den produkt som
såldes för export till gemenskapen. Detta pris
utgjordes av det fob-pris fritt gräns som exportören
gav agenter eller importörer i gemenskapen.

c) Jämförelse

(30)

Jämförelsen mellan normalvärde och exportpris
(båda i ledet fritt gräns) gjordes på grundval av ett
vägt genomsnitt i samma handelsled. Vid alla träns

karna hade en fördel gentemot den polska tillverka
ren i fråga om närhet till gasförsörjning, skulle den
na fördel dock utjämnas av det faktum att de befin

ner sig på ett mycket större avstånd från Östersjö
hamnarna och att detta medför högre transport
kostnader. Detta krav på justering kan därför inte
godtas.

De ryska myndigheterna krävde även att normal
värdet skulle sänkas med hänsyn till att produk
tionsenheterna i Ryssland påstods vara större och
mer effektiva. Vad beträffar detta krav har inte nå

got bevis framlagts till stöd för att de fabriker som
sålde ammoniumnitrat till gemenskapen under un
dersökningsperioden skulle vara mer effektiva än
den polska tillverkaren. Därför tillbakavisas även
detta krav.

23 . 8 . 95

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

d) Dumpningsmarginal

(32)

Dumpningsmarginalerna, uttryckta som procentsat
ser av cif-priset vid gemenskapens gräns, var
41,6 % i fråga om import med ursprung i Ryssland
och 27,4 % i fråga om import med ursprung i Li
tauen. Uttryckta i ecu/ton var marginalerna 31,3 för
Ryssland och 21 för Litauen.

Nr L 198/5

91 inte väsentligt paverka de slutsatser som dras se
nare i denna förordning).

(36)

Den sammanlagda marknadsandelen för import
från Ryssland och Litauen ökade från 0,5 % under
1990/91 till 10,5 % under undersökningsperioden.
Den ryska importens marknadsandel ökade från
strax under 0,3 % till 7,3 % . Den litauiska andelen

ökade från strax under 0,3 % till 3,2 % (').
iii) Priser på dumpad import

E. SKADA

(37)
a) Marknadsanalys
(33)

Undersökningsperioden avseende dumpning var i
detta förfarande den 1 april 1993 till den 31 mars
1994. I syfte att säkerställa en korrekt utvärdering
av utvecklingen av de faktorer som rör skada, jäm
förs uppgifter för denna period med motsvarande
perioder under tidigare år. För enkelhetens skull
anges de ifrågavarande perioderna på följande sätt i
texten :

ras .

1 april 1990-31 mars 1991 "1990/91 "
1 april 1991—31 mars 1992 "1991 /92"

Vid beräkningen av det vägda genomsnittspriset på

1 april 1992-31 mars 1993 "1992/93"

den dumpade importen beaktades att en viss del av
den ryska produkten var av dålig kvalitet.

i) Total förbrukning i gemenskapen
(34)

Gemenskapens förbrukning (dvs. gemenskapspro
ducenternas försäljning inom gemenskapen plus
import) sjönk från 4,76 miljoner ton år 1990/91 till
4,65 miljoner ton under undersökningsperioden, en
sänkning med totalt 2,3 % . Förbrukningen låg un
der undersökningsperioden emellertid 3,1 % över
1992/93 års nivå, då försäljningen av ammoniumni
trat sjönk drastiskt till endast 4,5 miljoner ton.

ii) Den dumpade importens volym och mark
nadsandel

(35)

Den sammanlagda importen av ammoniumnitrat
med ursprung i Ryssland och Litauen steg från
26 000 ton under 1990/91 till 489 000 ton under

undersökningsperioden . Eurostat-statistiken sär
skiljer inte importsiffrorna för Ryssland och
Litauen under 1990/91 utan ger endast en siffra för
det förutvarande Sovjetunionen. Med hänsyn till att
det är belagt att export från bägge länderna har ägt

rum under denna period, är det dock rimligt att, på
grundval av tillgängliga uppgifter från exportörerna,
fördela 50 % av det förutvarande Sovjetunionens
exportsiffra på vardera landet. Under denna förut
sättning ökade importen från Ryssland från 1 3 000
ton till 341 000 ton, och importen från Litauen
från 13 000 till 148 000 ton . (Under alla omständig
heter skulle en annorlunda fördelning av importvo

lymerna mellan Ryssland och Litauen under 1990/

Det vägda genomsnittliga försäljningspriset på im
port från Ryssland och Litauen jämfördes med ge
menskapsproducenternas vägda genomsnittliga för
säljningspris fritt lager i gemenskapen, med hänsyn
tagen till ett pålägg för importerat material . Samtli
ga priser jämfördes på nettobasis efter avdrag för
prisnedsättningar och rabatter. Hänsyn togs till det
faktum att en betydande del av gemenskapsprodu
centernas försäljning, särskilt på den franska mark
naden, skedde i bulk, medan nästan all import
skedde i säckar. Gemenskapsindustrins pris justera
des därför uppåt så att jämförelse skulle kunna gö

Med detta beräkningssätt kunde det konstateras att
den litauiska och den ryska importen under under
sökningsperioden såldes till ett pris som låg under
gemenskapsproducenternas pris med 14,7 respekti
ve 16,2 ecu per ton (motsvarande 12,6 % och

13,9 % av gemenskapsproducenternas pris).
(38)

Undersökningen har dock visat att gemenskaps
marknaden kräver att importerade produkter för att
sälja alltid, även under normala konkurrensförhål
landen, måste erbjudas till ett lägre pris än den in
hemska produkten . Det ryska och litauiska ammo
niumnitratet uppfattas av jordbrukarna som varande
av lägre kvalitet än gemenskapsprodukten, en
uppfattning som stärks genom vissa gemen
skapstillverkares reklam. Importörer kan dessutom
inte erbjuda samma säkra leverans som de inhem
ska tillverkarna och inte heller samma service

gentemot kunderna. Merparten av gemenskapens
tillverkning av ammoniumnitrat är dessutom i
grynform, medan den importerade produkten från
Ryssland och Litauen är i pelletform. Produkter i
grynform betingar i allmänhet ett högre pris. På
grundval av de uppgifter som framkommit i under
sökningen, anses denna skillnad i kvalitet utgöra 10
ecu per ton. Detta grundar sig på siffran £8 per ton
(') Summan av angivna siffror gar inte alltid jämnt ut på grund av
avrundning.
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(10,4 ecu) som använts i det regionala brittiska för
farandet (se punkt 2), med en liten sänkning med
hänsyn till den allmänna prisnedgången på mark
naden under nuvarande undersökningsperiod.

— De ryska och litauiska produkterna konkurrerar
med varandra i gemenskapen och med den li
kadana produkt som framställs av gemen
skapsindustrin.

Med beaktande av det normala påslag som står till
buds för gemenskapsproducenterna jämfört med
import, säljs den litauiska och ryska importen till
priser som ligger under gemenskapsprodukten med
4,7 ecu respektive 6,2 ecu per ton under undersök
ningsperioden (motsvarande 4,4 % och 5,8 % un
der gemenskapsproducenternas pris).

— De ryska och litauiska produkterna använder sig
av samma slags distributionskanaler i gemen
skapen och försäljningspriset i gemenskapen på

EFIA ansåg att den kvalitetsskillnad om 10 ecu per
ton som medgavs för skillnaden mellan försälj
ningspriset för gemenskapsprodukten och den
dumpade importen var för låg då den grundades på
det regionala brittiska fallet. I samband med ett ge
menskapsövergripande fall borde kvalitetsskill
naden på den andra större marknaden, Frankrike,
vara större mot bakgrund av att denna marknad av
tradition varit skyddad och jordbrukarna därför va
rit misstänksamma mot import. Det ansågs med
andra ord att priserna på import borde vara lägre än
vad kommissionen beräknat för att upplevda kvali
tetsskillnader skulle kunna överbryggas och import
en göra en inbrytning på marknaden.

Detta argument måste tillbakavisas, i första hand då
det konstaterades att priset på den dumpade im
porten var högre i Frankrike än i Förenade kunga
riket och att prisskillnaden mellan import och in
hemsk produktion var lägre i Frankrike och i andra
hand då den faktiska prisnivån på marknaden un
der undersökningsperioden var lägre i det gemen
skapsövergripande fallet än i det regionala fallet.
Med hänsyn till detta finns det ingen anledning att
höja kvalitetsskillnaden utöver 10 ecu och inga
andra bevis har framlagts som stöder en sådan höj
ning.

iv) Kumulering av dumpad import

(41)

Vid fastställandet av den dumpade importens åter
verkningar på gemenskapsindustrin var det nödvän
digt att ställa frågan huruvida en gemensam be
dömning skulle göras av effekterna av dumpad im
port från Ryssland och Litauen .

(42)
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ammoniumnitrat av god kvalitet från båda län
derna är i stort sett samma.

(43)

I detta särskilda fall bör dock ett antal andra fakto
rer beaktas

Även om den sammanlagda volymen av import
från Ryssland och Litauen ökade under undersök

ningsperioden, ökade volymen av rysk import med
55 % under undersökningsperioden jämfört med
1992/93, medan import från Litauen sjönk med
28 % under samma period, trots att den totala ef
terfrågan i gemenskapen steg med 3 % . Rysslands
marknadsandel ökade från 4,9 % till 7,3 % medan
Litauens minskade från 4,6 % till 3,2 % . Från att
således ha varit i stort sett lika stor under 1992/93

divergerade under undersökningsperioden litauisk
och rysk import till den grad att den förra endast
motsvarade ca 40 % av den ryska importen.

Även om de försäljningspriser som importörerna i
gemenskapen begär för en rysk och litauisk pro
dukt av normal kvalitet inte skiljer sig mycket åt så
ligger priset på den litauiska produkten något
högre. Det genomsnittliga cif-priset vid import av
den litauiska produkten var 89 ecu per ton under
undersökningsperioden, jämfört med 75 ecu per
ton för den ryska produkten. Det genomsnittliga
fob-priset vid export av litauiskt ammoniumnitrat
låg även mycket över priset för den ryska produk
ten. Denna skillnad i genomsnittspriser förklaras av
det faktum att vissa leveranser av den ryska produk
ten var av en låg kvalitet som medförde osedvanligt
låga priser vid ankomst till gemenskapen och för
stärkte intrycket av att den ryska produkten var
sämre och mindre pålitligt än litauiskt ammonium
nitrat som nästan alltid nådde gemenskapens gräns
i gott skick.

Vid en första bedömning tycks ett flertal faktorer
tala till förmån för en kumulering

— Importvolymen med ursprung i både Ryssland
och Litauen är betydande. Under undersök
ningsperioden utgjorde deras marknadsandelar
7,3 % respektive 3,2 % .

— De fysiska egenskaperna är i stort sett likadana
för ammoniumnitrat av normal kvalitet från bå
da länderna.

En särskild aspekt av detta fall utgörs även av den
tidigare regionala brittiska undersökningen, som re
sulterade i åtgärder för att häva skadan på den brit
tiska marknaden. Fram till 1993 hade både rysk
och litauisk export koncentrerats på Förenade kun
gariket. Under undersökningsperioden tog Förena
de kungariket fortfarande emot den största delen av
importen från Litauen till gemenskapen. Denna
höga koncentration på Förenade kungariket inne
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bär att Litauens marknadsandel i den övriga ge
menskapen knappt uppgick till 2 % , jämfört med
4 % i Förenade kungariket. Däremot skedde mind
re än 40 % av den ryska importen till
gemenskapen till Förenade kungariket och Ryss
lands andel av den totala gemenskapsmarknaden
var mer enhetlig än Litauens.

Nr L 198/7

m) Lager

(47)

Gemenskapsindustrins lager sjönk från 363 000 ton
vid slutet av 1990/91 till 201 000 ton vid slutet av

undersökningsperioden .

iv) Försäljning inom gemenskapen
I den övriga gemenskapsmarknaden, med undantag
av Förenade kungariket, ökade rysk import drama
tisk under undersökningsperioden, med en marke
rad förskjutning från den brittiska marknaden, allt
medan den litauiska importen visade en nedåtgåen
de tendens. Importen till EG (förutom Förenade
kungariket) från Litauen sjönk från 33 153 ton (för
sta kvartalet 1993) till 28 676 ton (första kvartalet
1994), en sänkning med 13,5 % . Under samma pe
riod ökade den ryska exporten till samma
mottagare från 22 768 ton till 105 830 ton, dvs.

(44)

(48)

Mellan 1990/91 och 1992/93 sjönk gemenskapsin
dustrins försäljning inom gemenskapen från 3,85

till 3,16 miljoner ton. Även om försäljningen steg
till 3,40 miljoner ton under undersökningsperioden
låg volymen ändå 12% under 1990/91 års nivå.
v) Marknadsandel

(49)

364 % .

Gemenskapsindustrins andel av den gemensamma
marknaden sjönk från 81 % under 1990/91 till
69 % under 1992/93, för att efter undersökningspe
rioden öka något till 73 % .

v) Sammanfattning

vi) Priser

Mot bakgrund av att importen fran Ryssland och
Litauen utvecklats på olika sätt vad beträffar sam
manlagd volym och marknadsandelar i gemenska
pen och graden av koncentration på den brittiska
marknaden samt skillnaden i fråga om pris, är det

(50)

Gemenskapsindustrins vägda genomsnittliga netto
försäljningspris sjönk från 145,4 ecu per ton under
1990/91 till 117,1 ecu per ton under 1992/93 och
sjönk under undersökningsperioden sedan ytterliga
re till 106,9 ecu per ton . Priserna under undersök
ningsperioden låg därför 26,5 % under 1990/91 års

med beaktande av konkurrensvillkoren mellan de

nivå.

båda länderna inte lämpligt att i detta fall tillämpa
kumulering.

vii) Lönsamhet

(51 )

Gemenskapsindustrin gjorde en vinst i vägt ge
nomsnitt om 15,6 % av försäljningen under 1990/
91 . Under 1992/93 hade denna omvandlats till en

b) Gemenskapsindustrins situation

förlust om 2,7 % och under undersöknings
perioden förvärrades denna förlust till 6,8 % av för
säljningen.

i) Tillverkning
viii) Sysselsättning

(45)

Gemenskapsindustrins tillverkning av ammonium
nitrat sjönk från 4,68 miljoner ton under 1990/91
till 3,69 miljoner under undersökningsperioden, en
sänkning med 21 %. Tillverkningen under under

(52)

sökningsperioden låg dock 6,7 % över 1992/93 års
nivå, då den föll till 3,46 miljoner ton .

Antalet personer som var direkt anställda av ge
menskapsindustrin inom sektorn för ammoniumni
trat sjönk från 2 444 under 1990/91 till 1 810 under
undersökningsperioden, en förlust av 634 arbetstill
fällen och en sänkning med 26 % . I detta hänseen
de sjönk sysselsättningen i linje med produktionen
som sjönk med litet mer än 21 % .

ii) Kapacitetsutnyttjande
c) Sammanfattning

(46)

Gemenskapsindustrins produktionskapacitet sjönk
från 9,12 miljoner ton under 1990/91 till 8,58
miljoner ton under undersökningsperioden, en
sänkning med 6 % . Under samma period sjönk ka
pacitetsutnyttjandet från 51 % till 43 % .

(53)

Det är uppenbart att situationen för gemenskapsin
dustrin har förvärrats mellan 1990/91 och under

sökningsperiodens slut. Merparten av de viktigaste
indikatorerna har utvecklats i negativ riktning.
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Under denna period sjönk bade produktion, kapa
citetsutnyttjande, inhemsk försäljning och mark

ningsperioden, men denna förbättring uppnåddes
på bekostnad av import från andra källor (inbegri
pet Litauen), som sjönk med sju procentenheter
tillbaka till 1990/91 års nivå. Den ryska importens

nadsandelar, medan priserna sjönk med 26 % och
industrins finansresultat rasade från en god vinst
under 1990/91 till en allvarlig förlust under under
sökningsperioden .

marknadsandel fortsatte att öka mellan 1992/93

och undersökningsperioden. Under dessa förhållan
den står det klart att den nedgång som drabbade
gemenskapsindustrin mellan 1990/91 och under
sökningsperioden huvudsakligen berodde på att
den dumpade importen från Ryssland ökade.

Även om gemenskapsindustrins produktion och
försäljningsvolym jämfört med 1992/93 förbättrades
under undersökningsperioden, återspeglade detta i
lika hög grad en allmän ökning av den totala efter
frågan som en eventuell förbättrad förmåga att göra
en inbrytning på marknaden, eftersom gemen
skapsindustrins marknadsandel endast ökade med 4

procentenheter medan försäljningsvolymen ökade
med nästan 8 % . Industrin var samtidigt tvungen
att sänka priserna ytterligare under undersöknings
perioden och led en allvarligare förlust än under

iii) Tillverkning

(58)

nästan 1 miljon ton mellan 1990/91 och undersök

dumpade importen från Ryssland bidrog till stor
del till denna produktionssänkning, och i motsva
rande mån till det minskade kapacitetsutnyttjandet,
även med beaktande av den andel produkter av då
lig kvalitet som avses i punkt 56.

Den kombinerade effekten av sjunkande försälj
ningsvolym och sänkt prisnivå medförde dessutom
att gemenskapsindustrins omsättning av ammoni
umnitrat under undersökningsperioden föll till en

iv) Priser och lönsamhet

dast 65 % av 1990 /91 års nivå.

Med hänsyn till ovan angivna omständigheter kan
det sammanfattningsvis konstateras att gemen
skapsindustrin har orsakats väsentlig skada.

Tillverkningen av ammoniumnitrat sjönk med

ningsperioden. Ökningen med 328 000 ton av den

1992/93 .

(54)
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(59)

Mellan 1990/91 och undersökningsperioden sjönk
gemenskapsindustrins genomsnittliga nettoförsälj
ningspris från 145 till 107 ecu per ton. Samtidigt
ökade volymen av dumpad import från Ryssland
med 328 000 ton och ersatte en motsvarande volym
av gemenskapstillverkarnas försäljning. Efter 1990/
91 erbjöds denna dumpade import till priser som,
även med beaktande av kvalitetsskillnaden mellan

F. ORSAKSSAMMANHANG

den gemenskapstillverkade och den importerade
produkten, genomgående låg betydligt under ge
menskapsindustrins tillverkningskostnad.

a) Skada orsakad av dumpad import med
ursprung i Ryssland

Vid undersökningen har det på grundval av doku
menterad bevisning kunnat konstateras att många
kunder enbart på grund av prisaspekten har övergi
vit gemenskapsprodukten till förmån för den ryska

i) Försäljning
(55)

Mellan 1990/91 och undersökningsperioden sjönk
gemenskapsindustrins försäljning med 452 000 ton
medan importvolymen från Ryssland ökade med
328 000 ton. Även om en liten del av den ryska im

porten bestod av produkter av dålig kvalitet som
endast kunde säljas billigt för användning i lös
ningar, står det klart att den största delen av ge
menskapsindustrins förlust av inhemsk försäljning
kan hänföras till den dumpade importen från Ryss
land vilken trädde i dess ställe.

ii) Marknadsandel
(56)

(57)

Mellan 1990/91 och undersökningsperioden ökade
marknadsandelen för den dumpade importen från
Ryssland från 0,3 % till 7,3 % . Under denna period
minskade gemenskapsindustrins marknadsandel
med åtta procentenheter från 81 % till 73 % .

importen

(60)

Det kan därför slutligen konstateras att gemen
skapsproducenterna har varit tvungna att sänka sina
priser långt under kostnadsnivån för att kunna be
hålla en viss försäljningsnivå gentemot de låga pri
serna på den dumpade importen från Ryssland. Det
obetydligt lägre pris som den ryska importen be
tingat under undersökningsperioden, såsom tidigare
angivits i punkt 39, återspeglar därför, efter en ju
stering i fråga om kvalitet, endast i vilken omfatt
ning gemenskapsindustrin i konkurrenssyfte varit
tvungen att sänka sina priser, dvs. till en nivå där
priserna låg nästan 7 % under kostnaderna.

Gemenskapsindustrins marknadsandel förbättrades

Den dumpade importen från Ryssland har därför
uppenbarligen varit en avgörande orsak till gemen
skapsindustrins prisfall och har på så sätt spelat en
viktig roll för att vinst har övergått till betydande

från 69 % till 73 % mellan 1992/93 och undersök

förlust.
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b) Skada orsakad av dumpad import från Li

(66)

tauen

Nr L 198/9

Med hänsyn till detta kan det konstateras att import
från Litauen inte i någon betydande grad har påver
kat gemenskapsproducenternas priser och lönsam
het.

i) Försäljning
(61 )

Mellan 1990/91 och undersökningsperioden sjönk
gemenskapsindustrins försäljning med 452 000 ton
medan volymen av import från Litauen ökade med
135 000 ton. Gemenskapsindustrins minskade in
hemska försäljning tycks därför ha ett visst
samband med den dumpade importen från Litauen,
även om gemenskapsindustrins försäljning under
undersökningsperioden ökade med 287 000 ton
jämfört med 1992/93, medan importen av den li
tauiska produkten minskade med 58 000 ton. De
totala återverkningarna av den litauiska importen
verkar därför att ha varit ganska begränsade.

c) Skada orsakad av andra faktorer

i) Import frän andra källor

(67)

med 92 000 ton, motsvarande 15 % . Under denna
period minskade marknadsandelen för denna im

port, som huvudsakligen har sitt ursprung i Öst
europa och Nordafrika, från 13,2% till 11,6% .

Denna import såldes dessutom till priser som ge
nomgående låg högre än priserna på import från
Ryssland respektive Litauen även om den inte låg
på samma prisnivå som gemenskapens produktion.

ii) Marknadsandel
(62)

(63)

Mellan 1990/91 och undersökningsperioden ökade
marknadsandelen för den dumpade importen från
Litauen från 0,3 % till 3,2 % . Under denna period
minskade, som tidigare angivits, gemenskapsindus
trins marknadsandel med åtta procentenheter från

(68)

Under dessa förhållanden kan det konstateras att

importen från andra källor under undersökningspe
rioden inte på något betydande sätt har bidragit till

81 % till 73 % .

den skada som orsakats gemenskapsindustrin.

Under dessa förhållanden står det klart att den ned
gång i marknadsandelar mellan 1990/91 som drab
bade gemenskapsindustrin delvis står i samband
med ökningen av dumpad import från Litauen.Det
bör dock påpekas att Litauens marknadsandel mel
lan 1992/93 och undersökningsperioden minskade
från 4,6 % till 3,2 % . Sammantaget kan det därför
konstateras att Litauens bidrag till gemenskapsin

ii) Nedgång i den totala efterfrågan
(69)

Den sammanlagda förbrukningen av ammoniumni
trat i EG minskade med 109 000 ton mellan 1990/

iii) Tillverkning

91 och undersökningsperioden . Under samma pe
riod minskade gemenskapsindustrins försäljning
med 452 000 ton, medan importen från Ryssland
och Litauen ökade med 463 000 ton. Med hänsyn
till detta kan det konstateras att nedgången i den
totala efterfrågan inom gemenskapen endast margi
nellt har påverkat gemenskapsindustrins minskade

Tillverkningen av ammoniumnitrat sjönk med
nästan 1 miljon ton mellan 1990/91 och undersök

iii) Gemenskapsproducenternas strategi

dustrins minskade marknadsandel är litet.

(64)

Mellan 1990/91 och undersökningsperioden sjönk
importvolymen från andra länder än Ryssland och
Litauen från 629 000 till 537 000 ton, en sänkning

försäljning.

ningsperioden. ökningen med 135 000 ton av den
dumpade importen från Litauen har förmodligen
endast bidragit obetydligt till denna produktions
sänkning, liksom till det minskade kapacitetsut
nyttjandet. Under undersökningsperioden ökade

gemenskapens tillverkning med 232 000 ton och
den litauiska importen sjönk med 58 000 ton.
iv) Priser och lönsamhet
(65)

Priset på den litauiska importen ligger över priset
på rysk import och det verkar som om den
litauiska importen endast har ersatt en begränsad
volym av gemenskapens tillverkning. Gemenskaps
producenternas försäljningspriser föll dessutom
med 9 % under undersökningsperioden samtidigt
som importen av den litauiska produkten sjönk
med 28 % och cif-priset på denna steg med 9 % .

(70)

Eftersom gemenskapsindustrins tillverkningsvolym
sjönk med 1 miljon ton mellan 1990/91 och un
dersökningsperioden medan den dumpade import
en ökade med 463 000 ton, är det uppenbart att an
dra faktorer måste ha bidragit till den minskade
produktionen och det minskade kapacitets
utnyttjande samt den minskade sysselsättning som
följer av detta. Undersökningen har påvisat att två
faktorer har legat till grund för den återstående pro
duktionsnedgången.
i) Gemenskapsindustrin minskade lager (se punkt
47).

ii) Gemenskapsproducenternas minskade använd
ning av ammoniumnitrat för inhemsk förbruk
ning, huvudsakligen för iblandning i samman
satta gödningsmedel.
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Det står klart att dessa båda faktorer har varit av av
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ster har rasat. Den ryska importen har även i bety
dande grad påverkat produktionen och kapacitets
utnyttjandet och dessutom sysselsättningen (punk

görande betydelse för nedgången i gemenskapsin
dustrins tillverkning.

terna 55 — 60). Gemenskapsindustrin har i sin hel

(71 )

Vid undersökningen har det även kunnat konstate
ras att gemenskapsindustrin mellan 1990/91 och
undersökningsperioden har bibehållit en tillverk
ningsnivå som överskrider marknadsbehovet. Vis
serligen kan en del av den deklarerade kapaciteten

het känt av verkningarna av den ryska importen, ef
tersom den i hög grad brutit sig in på marknaden
och ökat inom hela gemenskapen.
(75)

för ammoniumnitrat vid vissa fabriker även använ

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en viss
del av den skada som orsakats gemenskapsindustrin
härrör från andra faktorer än den dumpade import

das för tillverkning av andra kväveprodukter och ha
den sammanlagda kapaciteten minskad med 6 %,
men det är trots detta uppenbart att gemenskapsin
dustriris kapacitet rent generellt klart överskrider

dumpade importen från Litauen kan inte anses vara
väsentlig. Med hänsyn till allvaret av den totala ska

marknadsbehovet i gemenskapen, även utan den
dumpade importen från Ryssland och Litauen. Det

att den återstående skada som enbart den dumpade
importen från Ryssland har orsakat är väsentlig.

en . Den lilla del av skadan som kan tillskrivas den

da som orsakats i detta fall, måste det konstateras

ta förhållande tycks ha bidragit till att vidmakthålla
en onödigt hög nivå för fasta kostnader för denna
produkt.

G. GEMENSKAPENS INTRESSE

d) Sammanfattning
1 . Allmänt

(72)

De övriga faktorer som angivits ovan (punkterna
67 — 71 ) har spelat en viss roll för gemenskapsin
dustrins nedgång i fråga om produktion, kapacitet
sutnyttjande och sysselsättning, och bibehållandet
av en onödigt hög kapacitetsnivå kan ha bidragit
till högre tillverkningskostnader än nödvändigt och
därför påverkat vinsten i en negativ riktning. Inte
desto mindre bör det noteras att gemenskapsin
dustrin

mellan

1990/91

och

(76)

Vid bedömningen av huruvida gemenskapens in
tresse kräver att antidumpningsåtgärder vidtas, be
aktas särskilt behovet av att avlägsna den snedvrid
ning som orsakas av dumpning och behovet av att
återställa en effektiv konkurrens.

undersöknings

perioden inte förmådde konkurrera med den dum
pade importen trots att den lyckades sänka sin ge
nomsnittliga tillverkningskostnad från 126 till 115

2. Konsekvenser för gemenskapsindustrin

ecu per ton .

(77)
(73)

Den dumpade importen fran Litauen har i viss
mån påverkat gemenskapsindustrins försäljning och

eventuellt att avveckla sin verksamhet totalt, särskilt

marknadsandel och har spelat en viss roll för ned
gången i produktion och kapacitetsutnyttjande

(punkterna 61 — 66). Med hänsyn till den litauiska
importens obetydliga volym och dess kraftiga
minskning under undersökningsperioden måste
den dock anses ha orsakat mycket liten skada för
gemenskapsindustrin i dess helhet. Den litauiska
importen har, som tidigare påpekats, endast lyckats
göra en avsevärd inbrytning på den brittiska mark
naden, där regionala antidumpningsåtgärder mot li
tauisk ammoniumnitrat förblir i kraft.

Vad beträffar detta förfarande kan, om inte några
åtgärder vidtas för att korrigera verkningarna av den
dumpade importen, en eller flera gemenskapspro
ducenter tvingas att lägga ned anläggningar och
med hänsyn till Rysslands stora överskottskapacitet
samt de dumpningsmetoder som påvisats under
undersökningsperioden. Detta skulle leda till en av
sevärd minskning av sysselsättningen i gemenska
pen och minska konkurrensen på marknaden.

(78)

EFIA anså att det inte förelåg någon stor över
skottskapacitet för ammoniumnitrat i Ryssland.
Detta antagande motsägs emellertid av svaren från
de samarbetande exportörerna, som sinsemellan vi
sade på en outnyttjad kapacitet om mer än 1 miljon
ton under undersökningsperioden, vilken kapacitet

(74)

Den dumpade importen från Ryssland har vallat
den återstående skada som utgör en av de viktigaste
anledningarna till nedgången i försäljning och
marknadsandelar och den allra viktigaste anled
ningen till att gemenskapsindustrins priser och vin

dessutom endast motsvarar en liten del av ammoni

umnitrattillverkningen i Ryssland. En oberoende
studie som publicerades i januari 1995 kom till den
slutsatsen att Ryssland hade en överskottskapacitet
om 5 miljoner ton ammoniumnitrat.
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3. Återverkningar på användarna
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2. Pågående åtgärder (ör den brittiska mark
naden

(79)

Det är ett faktum att jordbrukarna i gemenskapen
på kort sikt har dragit nytta av den dumpade im

portens låga pris. Man måste emellertid betänka att
gödningsmedel endast utgör 12 % av kostnaderna
för jordbrukarnas sammanlagda produktionsmedel i
gemenskapen, och priset på konstgödsel har fallit

(83)

och Ryssland har det kunnat konstateras att det i
fråga om Ryssland är påkallat att vidta antidump
ningsåtgärder. Det bör samtidigt noteras att anti
dumpningsåtgärder sedan maj 1994 även har varit i
kraft för import av ryskt och litauiskt ammonium
nitrat till Förenade kungariket, till följd av det re
gionala fall som anges i punkt 2.

avsevärt under de senaste åren.

Det är därför inte sannolikt att jordbrukarnas bud
get i betydande grad skulle påverkas av eventuella
prisjusteringar till följd av antidumpningsåtgärder,
särskilt med hänsyn till att de åtgärder som krävs
för att förhindra skadlig dumpning är av relativt
lindrig art, och i detta fall finns det på det hela ta
get inte någon fullgod anledning att neka gemen
skapsproducenterna ett legitimt skydd.

Dessa åtgärder har vidtagits i form av kvantitativa
åtaganden som begränsar den årliga ryska och litau
iska importen till Förenade kungariket till 100 000
ton för vardera landet.

(84)

4. Återverkningar på handeln med Ryssland
(80)

Vid bedömningen av gemenskapens intresse och
vid utformandet av förslag i detta ärende skall ve
derbörlig hänsyn tas till den förpliktelse som ge
menskapen förklarat sig ha att uppmuntra handeln
med Ryssland i syfte att underlätta landets övergång
till marknadsekonomi. Detta betyder naturligtvis
inte att antidumpningsåtgärder inte skall vidtas när
de är berättigade. Däremot bör den föreslagna lös
ningen vara sådan, att eventuella konflikter mellan
att å ena sidan skydda gemenskapsindustrin från
skada genom dumpad import, och å andra sidan
behovet att uppmuntra fortsatt och ökad handel
med Ryssland minimeras.

Sammanfattningsvis kan det i detta fall konstateras
att antidumpningsåtgärder ligger i gemenskapens

Förenade kungariket under denna period svarade
för 55 % av gemenskapens tillverkning och 60 %
av efterfrågan, och att de ifrågavarande tillverkarna
drabbades av en större nedgång i priser och lön
samhet än de brittiska tillverkarna.

3 . Slutgiltiga åtgärder på gemenskapsnivå av
seende import från Ryssland

(85)

intresse. Vid beaktandet av de åtgärder som skall
vidtas bör trots det full hänsyn tas till de argument
som framförs i punkt 80.

(82)

Då slutsatsen dragits att den litauiska importen inte
har orsakat gemenskapsindustrin väsentlig skada,
har förfarandet i fråga om Litauen avslutats genom
kommissionens beslut 95/344/EG (').

(') Se sida 27 i denna tidning.

Antidumpningsåtgärder på gemenskapsnivå är så
lunda berättigade avseende import från Ryssland.
Det är därför uppenbart att de brittiska regionala
åtgärderna avseende denna import bör avskaffas, då
Förenade kungariket annars skulle komma i åtnju
tande av två olika skyddsåtgärder samtidigt.
Det regionala brittiska förfarandet avseende import
av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland har
därför avslutats genom kommissionens beslut 95/
345/EG (2).

H. SAMMANFATTNING

1 . Avslutande av det gemenskapsövergripande
förfarandet i fråga om Litauen

Vad beträffar import från Ryssland lämnar den re
gionala åtgärden inte tillräckligt skydd för gemen
skapsindustrin i dess helhet, eftersom 60 % av ge
menskapsimporten av ammoniumnitrat från Ryss
land under undersökningsperioden gick till andra
medlemsstater än Förenade kungariket. Volymmäs
sigt motsvarade detta mer än 200 000 ton och visa
de på en stark ökning jämfört med 1992/93.
Det bör även noteras att andra medlemsstater än

5. Sammanfattning

(81 )

Vid den föreliggande gemenskapsövergripande un
dersökningen om ammoniumnitrat från Litauen

(86)

Ett flertal parter ansåg att priserna på ammonium
nitrat i gemenskapen, och som en följd av detta ge
menskapsproducenternas situation, hade förbättrats
efter det att denna undersökningsperiod avslutats.
De anser att denna förbättring gör skyddsåtgärder
onödiga, och att detta bör beaktas.

(2) Se sida 29 i denna tidning.
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Trots att den inte omfattats av en formell undersök

(90)

ning, verkar det som om marknaden för ammo
niumnitrat, liksom marknaden för kvävegödselme
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EFMA ansåg att det vinstmål om 10 % av kostna
den, som användes i det regionala brittiska ärendet,
skulle vara en rimligare vinstnivå.

del i sin helhet, har förbättrats efter det att denna

undersökningsperiod avslutats. Detta innebär emel
lertid inte på något sätt att det inte föreligger något
behov av att råda bot på skadlig dumpning, även
om arten av den föreslagna åtgärden bör ta den si
tuationen med i beräkningen .

(91 )

4. Åtgärdens art
(87)

Den vinstmarginal som användes i det regionala
förfarandet tillämpades inte på den brittiska indus
trins faktiska produktionskostnad, men på kostna
derna som justerats så att de inte inbegrep verk
ningarna av andra faktorer än den dumpade im
porten. Den brittiska industrin svarar ändå för en
mindre del av gemenskapens tillverkning av am
moniumnitrat och har lägre kostnader än de övriga
gemenskapsproducenterna. Den brittiska industrins
kostnadsstruktur tycks därför vara utformad så att
det är rimligt att förvänta en högre vinstnivå under
normala marknadsförhållanden, än för gemenska
psindustrin i sin helhet. Det har dessutom
fastställts att gemenskapsindustrins fasta kostnader
är något uppdrivna genom bibehållandet av en
överkapacitet (punkt 71 ). EFMA påstod även att det
vore lämpligare att använda ett högre vinsttal efter

Slutsatsen är att en definitiv antidumpningsåtgärd
avseende import av ammoniumnitrat med ursprung
i Ryssland bör införas i form av en rörlig tull. För
delen med detta skulle vara att exportpriserna höjs
till en nivå där skadlig dumpning sätts ur spel utan
att samtidigt ytterligare börda läggs på de exportö
rer som sedermera har höjt exportpriserna till eller

som vissa kostnader i samband med ammoniumni

över en nivå där skada inte orsakas.

trat inte uppstår vid tillverkningen av karbamid
och UAN-lösningar. EFMA lämnade emellertid in
te tillräcklig bevisning till stöd för detta påstående.
Med hänsyn till dessa faktorer och efter en grundlig
genomgång av saken, är slutsatsen att 5 % av de
faktiska kostnaderna fortfarande utgör en rimlig

Denna metod förenar bäst behovet av att sätta

stopp för skadlig dumpning och synpunkterna i
punkterna 80 och 86.

vinstnivå.

(88)

EFIA oroade sig för att en tull på minimipriset
skulle kunna försvåra exportörernas försäljning i ge
menskapen ifall marknadspriserna sjönk eller kur
sen på US-dollarn ändrades. För att motverka en så

(92)

med beaktande av den skillnad i kvalitet om 1 0 ecu

som fastställs i punkt 38, bör priset på den dumpa
de importen från Ryssland höjas med 20,4 ecu per
ton för att avlägsna skadan .

dan eventualitet noterar rådet att kommissionen

skulle vara beredd att överväga att inleda en snabb
översyn av åtgärden, om tillräckliga bevis lämnades
till grund för detta, även inom ett år efter det att åt
gärden infördes.

b) Tull för att avlägsna skada
(93)

5. Tullsats

(89)

Med tillämpning av denna vinstnivå om 5 % och

Dumpningsmarginalen för ammoniumnitrat fran
Ryssland är 31,3 ecu per ton.

a) Riktpris för gemenskapsindustrin

Eftersom dumpmngsmarginalen är större än den
prishöjning som krävs för att avlägsna skadan ("ska
demarginal") skall antidumpningstullsatsen faststäl

I syfte att fastställa hur mycket priset på den dum
pade importen behöver höjas för att avlägsna
skadan för gemenskapsindustrin har det vägda ge
nomsnittet per ton av gemenskapsindustrins pro

las enligt skademarginalen om 20,4 ecu per ton.

c) Beräkning av minimipris för fastställande av
en rörlig tull

duktionskostnad för ammoniumnitrat i säckar be

räknats och en vinst om 5 % lagts till för att uppnå
ett riktpris där skadan avlägsnas.
(94)
En vinst om 5 % av kostnaden har nyligen tilläm

pats i antidumpningsärenden rörande karbamid
och UAN-lösningar och ansågs därför utgöra en
skälig vinstmarginal för kvävegödningsmedel i anti
dumpningsförfaranden.

Minimipriströskeln beräknas genom att addera ex
portpriset (fritt gränsen) och skademarginalen samt
kostnaderna för frakt, försäkring och handlarens
marginal i syfte att komma fram till ett cif-pris ge
menskapens gräns före tull. Antidumpningstull
skall endast tas ut om cif-priset vid import ligger
under denna nivå.
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För att beräkna de kostnader som uppstår mellan
export och import räcker det inte med att ta skill
naden mellan exportpriset fritt ryska gränsen och
Eurostats cif-pris, eftersom det genomsnittliga cif

punkt föreligger åsikten att ett lägre minimipris för
produkter i bulk oundvikligen öppnar upp möjlig
heter att kringgå antidumpningstull på produkter i
säckar genom åtgärder som kompenserar säckkost

priset för rysk import sänks på grund av en andel
undermåliga produkter, medan exportpriset är
grundat på enbart ammoniumnitrat av god kvalitet.
Den ovan angivna skillnaden skulle innebära en
undervärdering av uppkomna kostnader och leda
till ett minimipris som inte till fullo skulle avlägsna

naden .

Slutsatsen är därför att i syfte att bibehålla åtgärder
nas effektivitet måste samma minimipris om 102,9
ecu per ton tas ut på produkter i både säckar och i

skadan .

bulk.

I avsaknad av fullt samarbete med importörer och

exportörer av ryskt ammoniumnitrat, bör den mest
rimliga metoden vara att räkna med de kostnader
som uppstår mellan export och import till gemen
skapen av den litauiska produkten och som vid un
dersökningen har fastställts på grundval av kontrol
lerade uppgifter. Det är här fråga om en produkt
som genomgående är av god kvalitet och som
transporteras en ungefär lika lång sträcka och under

6. Åtagande
(98)

samma förhållanden som det ryska ammoniumni
tratet.

Det ryska utrikeshandelsministeriet ansag att det
belopp om 24,7 ecu per ton som framkommer vid
beräkning enligt denna metod var för högt. Det
lämnade vissa uppgifter från exportörer som tydde
på lägre fraktkostnader.

marknaden, godtaget genom beslut 94/293/EG, re
dan i februari 1995 hade överskridits trots att de ry
ska myndigheterna hade åtagit sig att begränsa ex
porten till 100 000 ton under den tolvmånaderspe
riod som löpte ut den 21 maj 1995.

Dessa uppgifter kan inte godtas da de lämnades
mycket sent i förfarandet och inte har kontrollerats,
endast rörde en liten del av den sammanlagda ex

Mot bakgrund av detta har de ryska myndigheterna
inte på ett tillfredsställande sätt visat sin förmåga
att uppfylla övervakningskraven för åtagandet i frå

porten och inte inkluderade några kostnader för
agenter eller andra mellanhänder som köper och
säljer produkten mellan det ryska fob-ledet och ge
menskapens cif-led. Detta är den normala försälj
ningsvägen för ryskt ammoniumnitrat enligt de
upplysningar som lämnats vid kontrollen.
Vid tillämpning på det ryska ammoniummtratet re
sulterar detta i följande beräkning:
Exportpris (fritt gräns)

57,8 ecu per ton

Skademarginal

20,4 ecu per ton

Frakt, försäkring, osv.

24,7 ecu per ton

Totalt

(96)

102,9 ecu per ton

Minimipriset för import i säckar från Ryssland bör
därför vara 102,9 ecu per ton.

(97)

EFIA har begärt att minimipriset skall sänkas om
ammoniumnitratet importeras i bulk. På denna

Det ryska utrikeshandelsministeriet har erbjudit sig
att begränsa exporten till gemenskapen till 300 000
ton per år och att endast utfärda licenser till, eller
över, ett riktpris som återspeglar "marknadspriset" i
gemenskapen. Detta åtagande kan inte godtas med
hänsyn till att den begränsning om 100 000 ton i
det kvantitativa åtagande som avser den brittiska

ga om export av ammoniumnitrat.

Ytterligare invändningar:

(99)

Siffran 300 000 ton är för hög. Den motsvarar en
dast en minskning om 27 % av den volym som
importerades under undersökningsperioden, även
om de 70 000 ton ryskt ammoniumnitrat som im

porterades till Österrike, Finland och Sverige inbe
räknas. Detta är inte tillräckligt för att avlägsna ska
dan för gemenskapsindustrin .

(100) I alla händelser skulle, i detta fall och med beaktan
de av att en begränsning om 100 000 ton fortfaran
de är i kraft för import från Litauen till Förenade

kungariket, ett godtagande av en högre siffra för
rysk import till hela gemenskapen ge Ryssland
möjlighet att exportera mer än 100 000 ton till
Förenade kungariket och på så sätt belöna de ryska
exportörerna för tidigare orsakad skada, särskilt
med hänsyn till att de överskridit den ovan angivna

begränsningen för det regionala åtagandet.
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(101 ) "Riktpriset" skulle, trots att det aterspeglar de
högsta erbjudna priserna, inte alltid motsvara eller
överskrida det minimipris som förhindrar skadlig
dumpning: de ryska myndigheterna begär mark
nadsanpassad flexibilitet. I alla händelser skulle mi
nisteriet i praktiken inte kunna kontrollera det pris
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2. Antidumpningstullens storlek skall beräknas som
skillnaden mellan 102,9 ecu per ton nettoprodukt och cif
priset netto gemenskapens gräns före tullklarering för alla
produkter där cif-priset är lägre.

som faktiskt betalas .

7. Sammanfattning

3 . Om inte annat anges skall gällande bestämmelser
om tullar tillämpas.

(102) Slutsatsen är att det ovan angivna åtagandet inte bör
godtas. Den rörliga antidumpningstullen bör därför
införas .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 2

Artikel 1

1 . En slutgiltig antidumpningstull skall införas på im
port av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland och
som omfattas av KN-numren 3102 30 90 och 3102 40 90 .

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den

har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 augusti 1995.

Pä rådets vägnar
J. SOLANA
Ordförande

23 . 8 . 95

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr L 198/ 15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2023/95
av den 21 augusti 1995

om en tillfällig anpassning av de särskilda bestämmelserna för import av ersätt
ningsprodukter för spannmål och produkter framställda av spannmål och ris i
förordning (EEG) nr 2245/90 för att genomföra det jordbruksavtal som slöts
inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3290/94 av
den 22 december 1994 om de anpassningar och över
gångsåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att
genomföra avtalen som slöts inom ramen för de multila
terala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan ('), särskilt
artikel 3.1 i denna, och

Uruguayrundan f) åtagit sig att omvandla de rörliga avgif
terna till tull från och med den 1 juli 1995. Det finns risk
för att denna ersättning leder till att de särskilda bestäm
melserna inte kan tillämpas. I avvaktan på att nya avtal
sluts med de berörda länderna är det därför nödvändigt att
tillfälligt anpassa förordning (EEG) nr 2245/90, ändrad
genom förordning (EG) nr 1515/95, men bevara bestäm
melsernas huvuddrag.
Av denna anledning bör den befrielse från den fasta delen
av avgiften som beviljas tredje land tillämpas på de tullar
som gäller från och med den 1 juli. För att inte skada

exportländernas intressen är det bl.a. nödvändigt att
med beaktande av följande :

I rådets förordning (EEG) nr 715/90 av den 5 mars 1990
om de bestämmelser som gäller för jordbruksprodukter
och vissa varor som framställs genom förädling av jord
bruksprodukter som har sitt ursprung i AVS-staterna eller
i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT)(2),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2484/94 (3), före
skrivs att vissa ersättningsprodukter för spannmål och
produkter framställda av spannmål och ris med ursprung i
AVS-staterna eller de utomeuropeiska länderna och terri

ersätta koncessionen vad avser den rörliga delen av
avgiften med en schablonsänkning av tullen på hela eller
en del av importen .

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

torierna skall undantas från tull och den fasta delen av

avgiften samt att den rörliga delen av avgiften skall sänkas
eller inte tillämpas på dessa produkter.
I kommissionens förordning (EEG) nr 2245/90 av den 31
juli 1990 om tillämpningsföreskrifter för importordningen
för produkter som omfattas av KN-numren 0714 10 91
och 0714 90 11 med ursprung i stater i Afrika, Västindien
och Stillahavsområdet (AVS-staterna) eller i de utomeuro
peiska länderna och territorierna (ULT) (4), ändrad genom
förordning (EG) nr 1515/95 (5), fastställs tillämpningsfö
reskrifter för denna ordning.
I artikel 101.1 i rådets beslut 91 /482/EEG av den 25 juli
1991 om associering av de utomeuropeiska länderna och
territorierna med Europeiska ekonomiska gemenskapen (6)
föreskrivs att import av produkter med ursprung i de
utomeuropeiska länderna och territorierna till gemen
skapen är undantagna från tull och avgifter med motsva
rande verkan.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2245/90 ändras på följande sätt:
1 ) Artikel 1 skall ersättas med följande artiklar:
"Artikel 1

1 . Vid tillämpningen av artikel 14.1 i förordning
(EEG) nr 715/90 skall den tillämpliga tullen vid
import av de produkter som avses i bilaga A till rådets
förordning (EEG) nr 1766/92 f) och de produkter som
avses i artikel 1.1 c i rådets förordning (EEG) nr
1418/76 (**) med ursprung i AVS-staterna vara den tull
som anges i bilagan till den här förordningen.

Gemenskapen har i kraft av det jordbruksavtal som slöts

2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1
skall den sänkta tull som är tillämplig på import av
följande produkter med ursprung i AVS-staterna

inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i

minskas med

(')
O
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

349, 31.12.1994,
84, 30.3.1990, s.
265, 15.10.1994,
203, 1.8.1990, s.

s. 105.
85.
s. 3.
47.

O EGT nr L 147, 30.6.1995, s. 46.
(6) EGT nr L 263, 19.9.1991 , s. 1 .

— 2,19 ecu per 1 000 kg för produkter enligt KN-nr
0714 10 99 och ex 071490 19, med undantag av
arrowrot,

O EGT nr L 336, 23.12.1994, s. 22.
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— 4,38 ecu per 1 000 kg för produkter enligt KN-nr
0714 10 10 och ex 1106 20, med undantag av mjöl
av arrowrot,

— 50 % för produkter enligt KN-nr 1108 14 00 och
1108 19 90, med undantag av stärkelse av arrowrot.
3. Trots bestämmelserna i punkt 1 skall den till
lämpliga tullen vid import av följande produkter med
ursprung i AVS-staterna inte tillämpas på någon av
dem:

— Produkter enligt KN-nr 0714 10 91 .
— Produkter enligt KN-nr ex 0714 90 11

23 . 8 . 95

— produkter som omfattas av KN-nummer
0714 90 11 med ursprung i AVS-staterna och i de
utomeuropeiska länderna och territorierna till de

franska utomeuropeiska departementen (avdelning
II).

o EGT nr L 181 , 1.7.1992, s. 21
O EGT nr L 166, 25.6.1976, s. 1 ."

2. I artikel 2.2 och artikel 4.3 skall orden "importtull"
ersättas med orden "tull fastställd i gemenskapens
och

tulltaxa" varje gång de förekommer.

arrowrot enligt KN-nr ex 0714 90 19.

— Mjöl av arrowrot enligt KN-nr ex 1106 20 .
— Stärkelse av arrowrot enligt KN-nr ex 1108 19 90 .
Artikel la
1.

Artiklarna

2—8

fastställer

bestämmelser

för

ordningen med import av
— produkter som omfattas av KN-numren 0714 10 91
och 0714 90 11 med ursprung i AVS-staterna till
gemenskapen (avdelning I),

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas offi
ciella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1995 till
och med den 30 juni 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 augusti 1995.

Pä kommissionens vägnar
Karel VAN MIERT

Ledamot av kommissionen
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Nr L 198/ 17

BILAGA

KN-nr

Varuslag

Tillämplig tull

1

2

3

0714

Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) och liknande rötter,
stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, färska eller torkade, hela el
ler i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm:

0714 10

— Maniokrot (kassava):

07104 1010

— — Pelletar av mjöl

13,5 ecu/ 100 kg netto

— — Andra slag:

0714 10 91

0714 10 99
0714 90

— — — Av sådanna slag som används som livsmedel, i förpackningar med en netto
vikt av högst 28 kg, antingen färska och hela eller utan skal och frysta, även
skivade
— — — Andra
— Andra slag:
— — Arrowrot, salepsrot och liknande rötter, stam- och rotknölar med hög halt av

13,5 ecu/ 100 kg netto
13,5 ecu/ 100 kg netto

stärkelse :

0714 90 11

0714 90 19

— — — Av sådana slag som används som livsmedel, i förpackningar med en nettovikt
av högst 28 kg, antingen färska och hela eller utan skal och frysta, även skiva
de
— — — Andra

1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg ('):

1 102 20
1102 20 10

— Av majs :
— — Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

247,4 ecu/ton

1102 20 90

— — Annat

140,2 ecu/ton

1102 30 00

— Av ris

198,6 ecu/ton

1102 90

— Annat:

110290 10

1102 90 30
1102 90 90

1103
1103 1200

1 103 13
1103 1310
1103 1390

1103 14 00

Av korn

— — Av havre
Annat

13,5 ecu/ 100 kg netto
13,5 ecu/ 100 kg netto

243,7 ecu/ton

234,3 ecu/ton
140,2 ecu/ton

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål ('):
— Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn):
Av havre

- — Av majs :
— — — Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent
Annat

Av ris

234,3 ecu/ton

247,4 ecu/ton
140,2 ecu/ton

198,5 ecu/ton

1103 19
11031910

— — Av annan spannmål:
Av råg

243,7 ecu/ton

1103 19 30

Av korn

243,7 ecu/ton

1103 19 90

— — — Av annan spannmål

140,2 ecu/ton

— Pelletar:

1103 21 00

Av vete

250,3 ecu/ton

1103 29
1103 29 10

— — Av annan spannmål:
Av råg

1103 29 20
1103 29 30

Av havre

243,7 ecu/ton
234,3 ecu/ton

1103 29 40

Av majs

247,4 ecu/ton

1103 29 50

Av ris

198,5 ecu/ton

1103 29 90

Av korn

— — — Av annan spannmål

243,7 ecu/ton

140,2 ecu/ton
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KN-nr

Varuslag

Tillämplig tull

1

2

3

1104

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärl
gryn, klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål,
hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda ('):
— Spannmål, valsad eller bearbetad till flingor:

1104 11

— — Korn :

110411 10

— — — Valsat

1104 11 90

Bearbetat till flingor

1104 12

Havre:

1104 12 10

— Valsad

1104 1290

Bearbetad till flingor

138,3 ecu/ton

270,9 ecu/ton
132,7 ecu/ton

260,6 ecu/ton

1104 19

— — Annan spannmål:

1104 1910

— — — Vete

250,3 ecu/ton

1104 1930
1104 1950

— Råg
— — — Majs

243,7 ecu/ton
247,4 ecu/ton

— — — Annan :

1104 1991

____ Risflingor

336,7 ecu/ton

1104 1999

— — — — Annan

247,4 ecu/ton

— Spannmål bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, bearbetad till pärlgryn, klippt eller
gröpad):
1104 21

Korn :

1104 21 10

— — — Skalat

217,3 ecu/ton

1104 21 30

— — — Skalat och klippt eller gröpat

217,3 ecu/ton

1104 21 50

— — — Bearbetat till pärlgryn

339,6 ecu/ton

1104 21 90

— — — Inte vidare bearbetat än gröpat

138,3 ecu/ton

110421 99

— — — Annat

138,3 ecu/ton

1104 22

Havre:

110422 10

— — — Skalad

234,2 ecu/ton

1104 22 30

— — — Skalad och klippt eller gröpad

234,2 ecu/ton

1104 22 50
1104 22 90
1104 22 99

— Bearbetad till pärlgryn
— Inte vidare bearbetad än gröpad
Annan :

— — — — Bruten

132,7 ecu/ton

— — — — Annan

132,7 ecu/ton

1104 23
1104 23 10

Majs:
— Skalad, även klippt eller gröpad

1104 23 30
1104 23 90

— — — Bearbetad till pärlgryn
— Inte vidare bearbetad än gröpad

1104 23 99

1104 29
1104 29 11

1104 29 15
1104 29 19
1104 29 31

1104 29 35
1104 29 39

208,3 ecu/ton
132,7 ecu/ton

Annan

220,1 ecu/ton
220,1 ecu/ton
140,2 ecu/ton
140,2 ecu/ton

Annan spannmål:
— — — Skalad, även klippt eller gröpad:
Vete

Råg
— — Annan spannmål
— — — Bearbetad till pärlgryn :
Vete

Råg
— — — — Annan spannmål

185,3 ecu/ton

185,3 ecu/ton
185,3 ecu/ton
222,9 ecu/ton

222,9 ecu/ton
222,9 ecu/ton
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KN-nr

Varuslag

Tillämplig tull

1

2

3

— — — Inte vidare bearbetad än gröpad:
1104 29 51

— — — — Vete

142,1 ecu/ton

1104 29 55

— — — — Råg

138,3 ecu/ton

1104 29 59

— — — — Annan spannmål

140,2 ecu/ton

— — — Annan spannmål :
1104 29 81

— — — — Vete

142,1 ecu/ton

1104 29 85

— — — — Råg

138,3 ecu/ton

1104 29 89
1 1 04 30

— — — — Annan spannmål
— Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda:

140,2 ecu/ton

1104 30 10

— — Av vete

103,6 ecu/ton

1104 30 90

— — Av annan spannmål

102,7 ecu/ton

1 106

Mjöl av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713, av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar
enligt nr 0714; mjöl och pulver av produkter enligt kap. 8 :

1106 20

— Mjöl av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 0714:

110620 10

— — Denaturerat (2)

135,5 ecu/ton

1106 20 90

— — Andra slag

219,6 ecu/ton

1108

Stärkelse; inulin :
— Stärkelse :

1108 11 00

— — Vetestärkelse

304,2 ecu/ton

1108 12 00

— — Majsstärkelse

219,6 ecu/ton

1108 13 00

— — Potatisstärkelse

219,6 ecu/ton

1108 14 00

— — Maniokstärkelse (kassavastärkelse)

219,6 ecu/ton

1108 19

— — Annan stärkelse:

1108 19 10

— — — Risstärkelse

1108 1990

Annan

1109 00 00

Vetegluten, även torkad

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; si
rap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord
honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:
— Druvsocker (inbegripet kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av druv
socker, inte innehållande fruktsocker (fruktos) eller innehållande mindre än 20
viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:

1 702 30

280,5 ecu/ton

219,6 ecu/ton

533

ecu/ton

— — Annat:
Andra:

1702 30 51

I form av vitt kristallinsikt pulver, även agglomererat

27,6 ecu/ 100 kg netto

1702 30 59

Annat

21,2 ecu/ 100 kg netto

1702 30 91
1702 30 99

I form av vitt kristallinsikt pulver, även agglomererat
Annat

27,6 ecu/ 100 kg netto
21,2 ecu/ 100 kg netto

1 702 40
1702 40 90

1702 90

1702 90 50

— Druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker, innehållande minst 20
viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:
Annat

21,2 ecu/ 100 kg netto

- Andra slag, inbegripet invertsocker:

Maltodextrin samt sirap och andra lösningar av maltodextrin

21,2 ecu/ 100 kg netto

— — Sockerkulör:
— — — Annat

1702 90 75

I form av pulver, även agglomererat:

29

1702 90 79

Annat

20,1 ecu/ 100 kg netto

ecu/ 100 kg netto
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KN-nr

Varuslag

Tillämplig tull

1

2

3

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2106 90

— Andraslag:

— — Aromatiserade eller färgade sockerlösningar:
— — — Andra:

2106 90 55

— — — — Av druvsocker eller maltodextrin

21,2 ecu/ 100 kg netto

2302

Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, mål
ning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter:

2302 10

— Av majs :

2302 10 10

— — Med ett stärkelseinnehåll av högst 35 viktprocent

2302 10 90

— — Andra

2302 20

— Av ris:

2302 20 10

— — Med ett stärkelseinnehåll av högst 35 viktprocent

2302 20 90

— — Andra

2302 30

— Av vete:

2302 30 10

— — Med ett stärkelseinnehåll av högst 28 viktprocent, förutsatt att högst 10 viktpro
cent passerar genom en sikt med en maskvidd av 0,2 mm eller, om mer än 10
viktprocent av varan passerar genom sikten, att askinnehället i torrsubstansen av
den siktade produkten är minst 1,5 viktprocent

56,7 ecu/ton
123,5 ecu/ton

56,7 ecu/ton
123,5 ecu/ton

2302 30 90

— — Andra

2302 40

— Av annan spannmål:

2302 40 10

— — Med ett stärkelseinnehåll av högst 28 viktprocent, förutsatt att högst 10 viktpro
cent passerar genom en sikt med en maskvidd av 0,2 mm eller, om mer än 10
viktprocent av varan passerar genom sikten, att askinnehållet i torrsubstansen av
den siktade produkten är minst 1,5 viktprocent

2302 40 90

2303

56,7 ecu/ton (')
123,5 ecu/ton (')

Andra

56,7 ecu/ton (')
1 23,5 ecu/ton (■)

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och an
nat avfall från sockerframställning, drav, dränk och annat avfall från bryggerier eller
brännerier, även i form av pelletar:

2303 10
2303 10 11

— Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder:
Återstoder från framställning av majsstärkelse (med undantag av koncentrerat
majsstöpvatten):

— — — Med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av mer än 40 viktprocent

2309
ex 2309 10

Beredningar av sådanna slag som används vid utfodring av djur:
— Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar:

— — Innehållande stärkelse, glukos-, maltodextrin, sirap eller andre lösningar av glu
kos eller maltodextrin enligt nr 1702 30 51
1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölprodukter:

—

1702 30 99, 1702 40 90,

— — — Innehållande stärkelse, glukos, sirap eller andra lösningar av glukos eller mal
todextrin :

Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 viktprocent stärkel
se :

251

ecu/ton
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KN-nr

Varuslag

Tillämplig tull

1

2

3

2309 10 11

— — — — — Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande minder än 10 vikt
procent mjölkprodukter
_____ Innehållande minst 10 men mindre än 50 vikprocent mjölkprodukter
_____ inte innehållande mjölprodukter eller innehållande mindre än 10 vikt
procent mjölprodukter
_____ Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter
— — — — — Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 vikt
procent mjölkprodukter
_____ Innehållande minst 1 0 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 13
2309 10 31
2309 10 33
2309 10 51
2309 10 53
x 2309 90

22,9 ecu/ton

720,4 ecu/ton
69,9 ecu/ton
767,4 ecu/ton
138,6 ecu/ton

1 060,8 ecu/ton

— Andra slag:
— — Andra :

— — — Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av
glukos eller maltodextrin enligt nr 1702 30 51—1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölprodukter:
— — — — Innehållande stärkelse, glukos, sirap eller andra lösningar av glukos eller
maltodextrin :

— — — — — — Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 viktprocent
stärkelse :

2309 90 31

2309 90 33

______ inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10
viktprocent mjölkprodukter

______ Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkproduk
ter

2309 90 41
2309 90 43

22,9 ecu/ton

______ Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10
viktprocent mjölkprodukter
______ Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkproduk
ter

2309 90 51

______ Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 20
viktprocent mjölkprodukter

2309 90 53

______ Innehållande minst 10 men mindre än 50 vigtprocent mjölkproduk
ter

720,4 ecu/ton

69,9 ecu/ton
767,4 ecu/ton

138,6 ecu/ton
837

ecu/ton

(') Vid avgörandet av om produkter skall klassificeras enligt KN-nr 1 102, 1 103 och 1 104 å ena sidan eller enligt KN-nr 2302 — 2302 40 å andra sidan gäller
att produkter enligt KN-nr 1102, 1103 och 1104 skall uppfylla samtliga följande villkor:
— De skall ha en stärkelsehalt (bestämd med Ewers modifierade polanmetnska metod) som överstiger 45 viktprocent av torrsubstansen
— Den skall ha en askhalt beräknad pä torrsubstansen (efter avdrag för eventuellt tillsatta mineralämnen) som inte överstige rl,6 viktprocent för ris 2,5

viktprocent för vete och råg, 3 viktprocent för korn, 4 viktprocent för bovete, 5 viktprocent för havre och 2 viktprocent för övriga spannmålslag.
Groddar av spannmål, även malda, klassificeras alltid enligt KN-nr 1101 00 00 och 1102.
(2) För tillämpning av detta undernummer fordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda.

Nr L 198/22

IjSV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

23 . 8 . 95

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2024/95
av den 22 augusti 1995

som fastställer i vilken utsträckning ansökningar om exportlicenser inom
sektorn för ägg kan accepteras
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1371 /95 av den 16 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter
för ordningen om exportlicenser inom sektorn för ägg (!),
särskilt artikel 3.4 i denna, och

med beaktande av följande :

I förordning (EG) nr 1371 /95 föreskrivs särskilda åtgärder
när de ansökningar om exportlicens som inlämnats avser
kvantiteter eller kostnader som överskrider eller riskerar

att överskrida de normala avsättningskvantiteterna med
hänsyn till de gränser som anges i artikel 8.12 i rådets
förordning (EEG) nr 2771 /75 (2), senast ändrad genom

Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige samt
genom förordning (EG) nr 3290/94 (3), eller de kostnader
som hänför sig till dem under den period som gäller.
Marknaden för vissa produkter inom sektorn för ägg
kännetecknas av osäkerhet. De exportbidrag som
tillämpas på dessa produkter skulle kunna leda till speku
lativa ansökningar om exportlicenser. Utfärdandet av
licenser för de begärda kvantiteterna från och med den 14
till och med den 18 augusti 1995 riskerar att överskrida
de normala avsättningskvantiteterna av de berörda

produkterna. Det är lämpligt att avvisa de ansökningar för

vilka exportlicens ännu inte beviljats för de berörda
produkterna och bestämma den koefficient för godkän
nande som skall tillämpas på vissa begärda kvantiteter.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

För de ansökningar om exportlicens som inlämnats i
enlighet med förordning (EG) nr 1371 /95 inom sektorn
för ägg gäller att:
1 . de ansökningar som inlämnats från och med den 14
till och med den 18 augusti 1995 skall godkännas med
en koefficient på 100 % för de kategorier 1 och 2 som
avses i bilaga I till den här förordningen,
2. de ansökningar som inlämnats från och med den 16

till och med den 18 augusti 1995 skall godkännas med
en koefficient på 100 % för de kategorier 3, 4, 5 och 7
som avses i bilaga I till den här förordningen,
3 . för den kategori 6 som avses i bilag I till den här
förordningen, fullföljs inte de ansökningar som är
under behandling och som borde ha utfärdats från och
med den 23 augusti 1995.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 augusti 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 augusti 1995.

Pä kommissionens vägnar
Karel VAN MIERT

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 133, 17.6.1995, s. 16.
O EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49.
O EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2025/95
av den 22 augusti 1995
om ändring av exportbidragen (ör ägg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771 /75 av
den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för ägg ('), senast ändrad genom

Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige och
genom förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 8.3
femte stycket andra meningen i denna, och
med beaktande av följande:

Exportbidragen för ägg fastställs kommissionens förord
ning (EG) nr 1951 /95 (3).
Tillämpningen av de kriterier som avses i artikel 8 i
förordning (EEG) nr 2771 /75 på den information som

kommissionen har tillgänglig i dagsläget innebär att de
exportbidrag som för närvarande gäller bör ändras till de
belopp som anges i bilagan till den här förordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som förtecknas i artikel
1.1 i förordning (EEG) nr 2771 /75, exporterade i naturligt
tillstånd, som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr
1951 /95 skall ändras i enlighet med bilagan till den här
förordningen .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 augusti 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 augusti 1995.

På kommissionens vägnar
Karel VAN MIERT

Ledamot av kommissionen

(>) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49.
(2) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.
3 EGT nr L 188, 9.8.1995, s. 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 22 augusti 1995 om ändring av exportbidragen för
ägg

Produktnummer

Bestämmelseland (')

Bidragsbelopp (2)
ecu/ 100 st

0407 00 1 1 000

02

4,00

0407 00 19 000

02

2,80

ecu/ 100 kg
0407 00 30 000

03

20,00

04

10,00

0408 11 80 100

01

68,00

0408 19 81 100

01

25,00

0408 19 89 100

01

25,00

0408 91 80 100

01

45,00

0408 99 80 100

01

10,00

(>) Bestämmelseländerna är följande:

01
02
03
04

Samtliga bestämmelseländer.
Samtliga bestämmelseländer utom USA.
Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Förenade arabemiraten, Yemen, Hongkong och Ryssland.
Samtliga bestämmelseländer utom de under 03.

(2) Bidrag för export till Jugoslavien (Serbien och Montenegro) får beviljas endast när de villkor som föreskrivs i den
ändrade förordningen (EEG) nr 990/93 följs.

Obs.: Produktnumren och fotnoterna definieras i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr
3846/87.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2026/95
av den 22 augusti 1995

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset
för vissa frukter och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

guayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

schablonvärdena vid import från tredje land för de
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföre
skrifter för importordningen för frukt och grönsaker ('),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1740/95 (2),
särskilt artikel 4.1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de

omräkningskurser som skall tillämpas avseende den
gemensamma jordbrukspolitiken (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (4), särskilt artikel 3.3 i denna,
och

med beaktande av följande:

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena

vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen
i bilagan .
Artikel 2

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uru

Denna förordning träder i kraft den 23 augusti 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 augusti 1995.

På kommissionens vägnar
Karel VAN MIERT

Ledamot av kommissionen

(>) EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 66.
O EGT nr L 167, 18.7.1995, s. 10.
(3) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .
(<) EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 22 augusti 1995 om fastställande av schablonvärden

vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ecu/100 kg)
KN-nr

0702 00 35

0707 00 25

0709 90 79

0805 30 30

0806 10 40

Kod

Schablonvärde

för tredje land (')

vid import

052

44,7

060
066
068

80,2
41,7
32,4

204

50,9

212

117,9

624
999

75,0
63,3

052

50,1

053
060
066
068
204
624
999
052
204
624
999
388

166,9
61,0
53,8
60,4
49,1
207,3
92,7
55,6
77,5
196,3
109,8
63,3

512

77,7

524
528
600
624
999

62,3
62,1
54,7
78,0
66,3

052

103,7

220
400
412

110,8
134,9
132,4

(ecu/100 kg)
KN-nr

Kod

Schablonvärde

för tredje land (')

vid import

512
600
624

186,0
101,6
99,9
124,2

999

0808 10 92, 0808 10 94,
0808 10 98

0808 20 57

0809 30 41,0809 30 49

0809 40 30

039
064
388
400
508
512
524
528
800
804
999
052
388
512
528
800
804

79,3
81,6
63,3
68,4
67,8
54,6
55,5
91,5
78,7
70,2
69,4
42,1
89,7
54,0
55,8
112,9

999

70,6

052
220
624
999
064
066
624
999

56,5
121,8

60,9

106,8
95,0
64,9
62,1
152,8
93,3

(') Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 3079/94 (EGT nr L 325, 17.12.1994, s. 17). Koden "999" betecknar "övriga
ursprung".
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 3 augusti 1995

om avslutande av antidumpnings förfarandet avseende import av ammonium
nitrat med ursprung i Litauen
(95/344/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

skapen av ammoniumnitrat med ursprung i
Litauen och Ryssland och den inledde även en
undersökning.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3283/94 av

Förfarandet inleddes till följd av ett klagomål som
Europeiska
gödningstillverkares
organisation
(EFMA) inkommit med på de tillverkares vägnar

den 22 december 1994 om skydd mot dumpad import
från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemen

vars samlade tillverkning av ammoniumnitrat sades
utgöra större delen av gemenskapstillverkningen.

skapen ('), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1251 /95 (2), särskilt artikel 23 i denna,

(2)

(3)

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2423/88 av
den 11 juli 1988 om skydd mot dumpad import eller
subventionerad import från länder som inte är
medlemmar i Europeiska ekonomiska gemenskapen (3),

Klagomålet angavs bevis för att dumpning före
kommer av denna produkt vad gäller sådana
produkter som har sitt ursprung i Litauen och
Ryssland och bevis rörande väsentlig skada som
detta orsakat och klagomålet ansågs innehålla
tillräckligt med bevis för att ett förfarande skulle

senast ändrad genom förordning (EG) nr 522/94 (4),

kunna inledas.

särskilt artikel 9 i denna,

efter samråd med Rådgivande kommittén, och

(4)

med beaktande av följande:

och den klagande samt gav de parter som är direkt
berörda möjlighet att lämna synpunkter skriftligen
och att begära en utfrågning.

A. FÖRFARANDE

(1)

Kommissionen underrättade officiellt tillverkare,
exportörer och importörer som veterligen var
berörda, företrädare för de exporterande länderna

(5)

Flera parter, däribland de litauiska myndigheterna,
och den ende litauiske exportören lämnade
synpunkter skriftligen samt begärde en utfrågning,
vilket beviljades i samtliga fall.

(6)

Kommissionen samlade in och kontrollerade alla
uppgifter som den ansåg vara nödvändiga för att

I juni 1994 meddelade kommissionen genom ett

tillkännagivande offentliggjort i Europeiska gemen
skapernas officiella tidning (*) att ett antidump
ningsförfarande inletts avseende import till gemen

kunna fastställa om dumpning och skada förelåg.
C)
(2)
O
(<)
O

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
C

349, 31.12.1994,
122, 2.6.1995, s.
209, 2.8.1988, s.
66, 10.3.1994, s.
158 , 9.6.1994, s.

s. 1 .
1.
1.
10.
3.

(7)

Dumpningsundersökningen pågick under perioden
1 april 1993 — 31 mars 1994 ("undersökningsperio
den").
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(8)
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Kommissionen fortsatte att samla in alla de
uppgifter som den ansåg vara nödvändiga för att
kunna fatta slutgiltigt beslut. Parterna underrättades
om de väsentliga fakta och överväganden som var
avsedda att ligga till grund för ett avslutande av
förfarandet avseende import från Litauen. De be
viljades även en tidsperiod för att göra framställ

ningar rörande dessa uppgifter.
B. AVSLUTANDE
SEENDE

AV

IMPORT

FÖRFARANDET
MED

( 11 )

23 . 8 . 95

Mot bakgrund av detta bedöms det inte vara
nödvändigt att vidta skyddsåtgärder mot import
från

Litauen

och

förfarandet

avseende

denna

import bör avslutas i enlighet med artikel 9.1 i
förordning (EGG) nr 2423/88.
( 12)

Inga invändningar gjordes i Rådgivande kommittén
rörande avslutandet av förfarandet avseende import
av ammoniumnitrat med ursprung i Litauen .

AV

URSPRUNG

I

LITAUEN

HÄRIGENOM FATTAS FÖLJANDE BESLUT.
Enda artikel

(9)

Undersökningen av import av ammoniumnitrat
med ursprung i Litauen har visat att även om
denna import är dumpad så har den inte bidragit
väsentligt till den skada som vållats gemenskapsin
dustrin .

( 10)

De skäl som denna slutsats grundar sig på anges i
punkterna 62 — 67 och 73 — 76 i rådets förordning
(EG) nr 2022/95 (') om införande av en slutlig anti
dumpningstull för import av ammoniumnitrat med
ursprung i Ryssland.

(') Se sida 1 i denna tidning.

Antidumpningsförfarandet avseende import av ammoni
umnitrat med ursprung i Litauen avslutas härmed.
Utfärdat i Bryssel den 3 augusti 1995.

På kommissionens vägnar
Hans VAN DEN BROEK

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT

av den 3 augusti 1995
om avslutande av antidumpningsförfarandet avseende import till Förenade
kungariket Storbritannien och Nordirland av ammoniumnitrat med ursprung i
Ryssland samt om avslutande av den förnyade antidumpningsundersökningen
avseende import till Förenade kungariket av ammoniumnitrat med ursprung i
Litauen

(95/345/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

nitrat med ursprung i Litauen och Ryssland till
gemenskapen som helhet ("gemenskapsförfaran
det") O

(4)

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3283/94 av
den 22 december 1994 om skydd mot dumpad import
från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemen

skapen ('), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1251 /95 (2), särskilt artikel 23 i denna
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2423/88 av

den 11 juli 1988 om skydd mot dumpad import eller
subventionerad import från länder som inte är
medlemmar i Europeiska ekonomiska gemenskapen (3),

senast ändrad genom förordning (EG) nr 522/94 (4),

När gemenskapsförfarandet inletts blev det uppen
bart att, om skyddsåtgärder skulle visa sig nödvän
diga, sådana åtgärder skulle omfatta hela gemenska
pen, inklusive Förenade kungariket. I så fall måste
de åtgärder upphävas som beslutats i det regionala
förfarandet avseende Förenade kungariket rörande
import från Ryssland och/eller Litauen, eftersom
marknaden i det Förenade kungariket inte samti
digt kunde skyddas av två skilda beslut om anti
dumpningsåtgärder avseende import av samma
produkt med samma ursprung.
Under dessa omständigheter inleddes en översyn av
beslut 94/293/EG (8) — utan att något föregripande
av resultatet av gemenskapsförfarandet därmed
avsågs — för att ge berörda parter möjlighet att
framföra sina synpunkter beträffande denna fråga.

särskilt artikel 9 i denna,

efter samråd med Rådgivande kommittén, och
med beaktande av följande :

(5)

Ingen av de berörda parterna uttalade sig direkt om
den fråga som behandlas i punkt 4.

A. FÖRFARANDE

(1 )

I november 1992 inledde kommissionen ett anti
dumpningsförfarande avseende
import till
Förenade kungariket av ammoniumnitrat med
ursprung i Vitryssland, Georgien, Litauen, Ryssland,

AV

GEMENSKAPSUNDER

SÖKNINGEN

I maj 1994 avslutades genom kommissionens
beslut 94/293/EG (*) antidumpningsförfarandet av
seende import med ursprung i Vitryssland, Geor

Gemenskapsundersökningen avslutades genom
rådets förordning (EG) nr 2022/95 (9) om införande
av en slutgiltig antidumpningstull på importen av
ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland samt
genom kommissionens beslut 95/344/EG (,0) om
avslutande av gemenskapsförfarandet avseende
import av den aktuella produkten med ursprung i

gien, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan.

Litauen .

Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan ("det regio
nala förfarandet för Förenade Kungariket")^.

(2)

B. AVSLUTANDE

(6)

Genom samma beslut avbröts undersökningen
avseende Litauen och Ryssland genom att

åtaganden godtogs rörande import av ammonium

C. ÄNDRING AV BESLUT 94/293/EG

nitrat från båda dessa länder.

(3)

I juni 1994 inledde kommissionen ett antidump
ningsförfarande avseende import av ammonium

(7)

Eftersom en antidumpningstull införts för import
till hela gemenskapen av ammoniumnitrat med
ursprung i Ryssland bör kommissionen, för att
hindra att

två

separata

C ) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 1 .
2 EGT nr L 122, 2.6.1995, s. 1 .

(3) EGT nr L 209, 2.8.1988, s. 1 .

4 EGT nr L 66, 10.3.1994, s . 10 .

O EGT nr C 306, 24.11.1992, s. 2.
(6) EGT nr L 129, 21.5.1994, s. 24.

O EGT nr C 158, 9.6.1994, s. 3.
(8) EGT nr C 343, 6.12.1994, s. 9.
(9) Se sida 1 i denna tidning.
(10) Se sida 27 i denna tidning.

antidumpningsregimer

Nr L 198/30
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samtidigt skall gälla för marknaden i det Förenade
kungariket, inte vidmakthålla skyddsåtgärder i form
av åtaganden rörande Ryssland. Det regionala förfa
randet för Förenade kungariket avseende import av
ammoniumnitrat från Ryssland bör därför avslutas
med giltighet från och med dagen för ikraftträ
dandet av åtgärderna för hela gemenskapen.
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gjordes några invändningar mot vidmakthållandet
av antidumpningsåtgärderna avseende importen av
ammoniumnitrat med ursprung i Litauen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

(8)

(9)

Beträffande Litauen begränsades översynen av
beslut 94/293/EG till att gälla den fråga som
behandlas under punkt 4. Ingen berörd part har
emellertid gett in några uppgifter som tyder på att
upphävandet av antidumpningsåtgärderna i det
regionala förfarandet för Förenade kungariket
avseende import från Litauen, inte på nytt skulle
leda till att industrin i Förenade kungariket vållas
skada. Under dessa omständigheter bör dessa
åtgärder fortsätta att gälla.

Alla berörda parter fick del av ett förslag om
genomförande av ovannämnda åtgärder. Ingen av
parterna invände mot avslutande av det regionala
förfarandet avseende

Ryssland och

ingen av

parterna invände mot vidmakthållandet av
regionala åtgärder såvitt angår importen från
Litauen.

(10)

Inga invändningar gjordes i Rådgivande kommittén
mot avslutandet av det regionala förfarandet för
Förenade kungariket avseende import av ammoni
umnitrat med ursprung i Ryssland, inte heller

Antidumpningsförfarandet avseende import till Förenade
kungariket av ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland
avslutas.

Artikel 2

Översynen av beslut 94/293/EG avslutas såvitt angår
importen till Förenade kungariket av ammoniumnitrat
med ursprung i Litauen.
Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 3 augusti 1995.

På kommissionens vägnar
Hans VAN DEN BROEK

Ledamot av kommissionen

