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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 994/98
av den 7 maj 1998
om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

områden där den har tillräcklig erfarenhet för att
fastställa allmänna kriterier för förenlighet, genom
förordningar förklara att vissa stöd är förenliga med
den gemensamma marknaden enligt någon eller
flera av bestämmelserna i artikel 92.2 och 92.3 i
fördraget och undantagna från förfarandet i artikel
93.3 i fördraget.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 94 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
efter att ha hört Europaparlamentet (2),

(5)

Förordningar om undantag av vissa slag av stöd
kommer att öka insynen och rättssäkerheten och
kommer att kunna tillämpas direkt av de nationella
domstolarna utan att det påverkar tillämpningen av
artiklarna 5 och 177 i fördraget.

(6)

När kommissionen antar förordningar om
undantag från anmälningsskyldigheten enligt
artikel 93.3 i fördraget för vissa slag av stöd bör den
ange stödets syfte, kategorier av stödmottagare samt
tröskelvärden som begränsar det undantagna stödet
till en viss maximal stödnivå i förhållande till samtliga tillåtna kostnader eller ett visst maximalt stödbelopp, villkoren för kumulation av stöd samt
kontrollvillkoren, för att säkerställa att det stöd som
omfattas av denna förordning är förenligt med den
gemensamma marknaden.

(7)

När kommissionen antar förordningar om
undantag för vissa slag av stöd från anmälningsskyldigheten enligt artikel 93.3 i fördraget bör den
bemyndigas att föreskriva ytterligare närmare
villkor för att säkerställa att det stöd som omfattas
av denna förordning är förenligt med den gemensamma marknaden.

(8)

Det kan vara ändamålsenligt att fastställa tröskelvärden eller andra lämpliga villkor för anmälan av
beviljande av stöd i ett särskilt fall så att kommissionen har möjlighet att undersöka effekterna av

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (3), och
med beaktande av följande:
(1)

Enligt artikel 94 i fördraget får rådet anta de förordningar som behövs för tillämpningen av artiklarna
92 och 93 och får särskilt fastställa villkoren för
tillämpningen av artikel 93.3 och vilka slag av
stödåtgärder som skall vara undantagna från detta
förfarande.

(2)

Enligt fördraget ankommer det i huvudsak på
kommissionen att bedöma om ett stöd är förenligt
med den gemensamma marknaden.

(3)

För att den inre marknaden skall kunna fungera väl
krävs det en strikt och effektiv tillämpning av
konkurrensreglerna för statligt stöd.

(4)

Kommissionen har tillämpat artiklarna 92 och 93 i
fördraget i ett flertal beslut och har också redovisat
sin politik i en rad meddelanden. För att säkerställa
effektiv kontroll och förenklad administration utan
att kommissionens kontroll försvagas bör kommissionen, mot bakgrund av sin stora erfarenhet av att
tillämpa artiklarna 92 och 93 i fördraget och de
allmänna texter som den har antagit på grundval av
dessa bestämmelser, bemyndigas att, inom

(1) EGT C 262, 28.8.1997, s. 6.
(2) EGT C 138, 4.5.1998.
(3) EGT C 129, 27.4.1998, s. 70.
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vissa stöd på konkurrensen och handeln mellan
medlemsstaterna och att bedöma om stödet är
förenligt med den gemensamma marknaden.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Undantag av vissa slag av stöd

(9)

Med hänsyn till den gemensamma marknadens
utveckling och funktion bör kommissionen
bemyndigas att genom en förordning fastställa att
vissa stöd inte uppfyller samtliga kriterier i artikel
92.1 i fördraget och därför är undantagna från
anmälningsförfarandet i artikel 93.3 i fördraget,
förutsatt att stöd som beviljas samma företag under
en angiven period inte överskrider ett fastställt
belopp.

1. Kommissionen kan, genom förordningar som antas i
enlighet med förfarandet i artikel 8 i denna förordning
och i enlighet med artikel 92 i fördraget, förklara att
följande slag av stöd är förenliga med den gemensamma
marknaden och undantagna från anmälningsskyldigheten
enligt artikel 93.3 i fördraget:
a) Stöd till förmån för
i) små och medelstora företag,
ii) forskning och utveckling,
iii) miljöskydd,

(10)

Kommissionen är enligt artikel 93.1 i fördraget
skyldig att i samarbete med medlemsstaterna
fortlöpande granska alla stödprogram som förekommer. För att säkerställa största möjliga insyn
och lämplig kontroll bör kommissionen därför se
till att ett tillförlitligt system införs för att registrera
och sammanställa uppgifter om tillämpningen av
de förordningar som den antar, till vilket alla
medlemsstater har tillgång, och att den erhåller alla
nödvändiga uppgifter från medlemsstaterna om
genomförandet av stöd som undantagits från
anmälan, vilka kan komma att granskas och utvärderas i samarbete med medlemsstaterna i en rådgivande kommitté. Kommissionen bör därför också
ha möjlighet att begära in de uppgifter som krävs
för att granskningen skall bli effektiv.

iv) sysselsättning och yrkesutbildning.
b) Stöd i enlighet med den karta som kommissionen har
godkänt för varje medlemsstat för att bevilja regionalstöd.
2. I de av kommissionens förordningar som avses i
punkt 1 skall för varje slag av stöd anges
a) stödets syfte,
b) kategorier av stödmottagare,
c) tröskelvärden, uttryckta antingen som stödnivå i
förhållande till samtliga tillåtna kostnader eller som
högsta belopp,
d) villkor för kumulation av stöd,
e) villkor för kontroll enligt artikel 3.

(11)

Kontrollen av beviljandet av stöd inbegriper en rad
mycket komplicerade faktiska, rättsliga och ekonomiska överväganden i en omgivning som ständigt
förändras. Kommissionen bör därför regelbundet
ompröva vilka slag av stöd som skall vara undantagna från anmälningsskyldigheten. Kommissionen
bör kunna upphäva eller ändra förordningar som
den har antagit enligt denna förordning, om något
viktigt förhållande som legat till grund för antagandet har förändrats eller om den gemensamma
marknadens gradvisa utveckling eller fuktion gör
det nödvändigt.

3. I de förordningar som avses i punkt 1 får det dessutom särskilt
a) fastställas tröskelvärden eller andra villkor för när
beviljande av stöd i ett särskilt fall skall anmälas,
b) undantas vissa sektorer från att omfattas av förordningen,
c) föreskrivas ytterligare villkor för att stöd som undantas
enligt de förordningarna skall anses vara förenligt med
den gemensamma marknaden.
Artikel 2
De minimis-regel

(12)

Kommissionen bör ha möjlighet att i nära och
fortlöpande samarbete med medlemsstaterna exakt
fastställa tillämpningsområdet för dessa förordningar och de villkor som anges i dem. För att
möjliggöra samarbetet mellan kommissionen och
de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör
en rådgivande kommitté för statligt stöd inrättas,
som skall höras innan kommissionen antar förordningar i enlighet med denna förordning.

1. Kommissionen kan, genom förordningar som antas i
enlighet med förfarandet i artikel 8 i denna förordning,
besluta att med tanke på den gemensamma marknadens
utveckling och funktion vissa former av stöd inte
uppfyller samtliga kriterier i artikel 92.1 i fördraget och
därför skall undantas från anmälningsförfarandet enligt
artikel 93.3 i fördraget, så länge som det stöd som beviljas
ett och samma företag under en angiven period inte överskrider ett bestämt fast belopp.
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2. På kommissionens begäran skall medlemsstaterna
när som helst meddela den alla ytterligare uppgifter om
de former av stöd som är undantagna från anmälningsskyldighet i enlighet med punkt 1.
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månader för att de stöd som omfattades av den föregående
förordningen skall kunna justeras.
3. I de förordningar som antas enligt artiklarna 1 och 2
skall det föreskrivas en sådan period som avses i punkt 2
för det fall att de inte förlängs när deras giltighet upphör.

Artikel 3
Insyn och kontroll
1. När kommissionen antar förordningar enligt artikel
1 skall den föreskriva detaljerade regler för medlemsstaterna för att säkerställa insyn och kontroll när det gäller
det stöd som har undantagits från anmälningsskyldigheten i enlighet med dessa förordningar. Dessa regler
skall särskilt omfatta de krav som anges i punkterna 2–4.
2. Redan vid införandet av stödprogram eller av enskilt
stöd som har beviljats vid sidan av ett program, och där
stödet är undantaget enligt dessa förordningar, skall
medlemsstaterna till kommissionen överlämna en
sammanfattning av uppgifterna om dessa stödprogram
eller fall av enskilt stöd som inte hänför sig till ett undantaget stödprogram för att dessa skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
3. Medlemsstaterna skall registrera och sammanställa
alla uppgifter om tillämpningen av undantagen av vissa
slag av stöd. Om kommissionen förfogar över uppgifter
som ger anledning att ifrågasätta den korrekta tillämpningen av en undantagsförordning, skall medlemsstaterna
meddela kommissionen alla uppgifter som den anser vara
nödvändiga för att bedöma om stödet är förenligt med
den aktuella förordningen.
4. Medlemsstaterna skall åtminstone en gång om året
till kommissionen överlämna en rapport, företrädesvis i
elektronisk form, om tillämpningen av undantagen av
vissa slag av stöd i enlighet med kommissionens särskilda
krav. Kommissionen skall ge alla medlemsstater tillgång
till denna rapport. En gång om året skall den rådgivande
kommitté som avses i artikel 7 granska och utvärdera
dessa rapporter.

Artikel 4
Giltighetstid och ändring av förordningar
1. De förordningar som antas enligt artiklarna 1 och 2
skall ha en fastställd giltighetstid. De stöd som undantas
genom en förordning som har antagits enligt artiklarna 1
och 2 skall undantas under den tid som denna förordning
är giltig och, i förekommande fall, den anpassningsperiod
som avses i punkterna 2 och 3.
2. De förordningar som antas enligt artiklarna 1 och 2
får upphävas eller ändras om något viktigt förhållande
som legat till grund för antagandet har förändrats eller om
den gemensamma marknadens grandvisa utveckling eller
funktion gör det nödvändigt. I sådana fall skall det i den
nya förordningen fastställas en anpassningsperiod på sex

Artikel 5
Utvärderingsrapport
Vart femte år skall kommissionen för Europaparlamentet
och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av
denna förordning. Ett utkast till rapport skall sändas på
remiss till den rådgivande kommitté som avses i artikel 7.
Artikel 6
Remiss till berörda parter
När kommissionen har för avsikt att anta en förordning,
skall den offentliggöra ett utkast så att alla berörda
personer och organisationer skall kunna meddela
kommissionen sina synpunkter inom en rimlig tid som
kommissionen fastställer och som inte i något fall får
understiga en månad.
Artikel 7
Rådgivande kommitté
En rådgivande kommitté, nedan kallad ”rådgivande
kommittén för statligt stöd”, inrättas härmed. Denna
kommitté skall bestå av företrädare för medlemsstaterna
och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.
Artikel 8
Samråd med den rådgivande kommittén
1. Kommissionen skall samråda
kommittén för statligt stöd

med

rådgivande

a) innan ett utkast till förordning offentliggörs, och
b) innan en förordning antas.
2. Samråd med kommittén skall äga rum genom att
kommissionen kallar till ett möte. Till denna kallelse
skall bifogas de utkast och dokument som skall granskas.
Mötet skall äga rum tidigast två månader efter det att
kallelsen har skickats ut.
Denna frist kan minskas om det gäller sådant samråd som
avses i punkt 1 b ovan, i brådskande fall samt om en
förordning enbart skall förlängas.
3. Kommissionens
företrädare
skall
förelägga
kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra
sig över förslaget inom den tid som ordföranden
bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om
nödvändigt genom omröstning.
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4. Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje
medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till
protokollet. Den rådgivande kommittén kan rekommendera att yttrandet offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
5. Kommissionen skall ta största hänsyn till det
yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta
kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

14. 5. 98
Artikel 9

Slutbestämmelser
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 7 maj 1998.
På rådets vägnar
M. BECKETT

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 995/98
av den 13 maj 1998
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset
för vissa frukter och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2375/96 (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 150/95 (4), särskilt artikel 3.3 i denna,
och
med beaktande av följande:
I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av

schablonvärdena vid import från tredje land för de
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen.
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
Denna förordning träder i kraft den 14 maj 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 maj 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

337, 24.12.1994,
325, 14.12.1996,
387, 31.12.1992,
22, 31.1.1995, s.

s. 66.
s. 5.
s. 1.
1.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 13 maj 1998 om fastställande av schablonvärden vid
import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ecu/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde
vid import

0702 00 00

204
999
052
999
052
204
999
052
204
212
400
600
624
999
382
388
999
060
388
400
404
508
512
524
528
804
999

143,0
143,0
94,8
94,8
75,3
87,8
81,6
60,0
38,0
60,0
55,4
54,7
47,6
52,6
60,1
60,1
60,1
42,3
74,4
91,2
93,8
80,3
78,6
89,2
74,6
110,4
81,6

0707 00 05
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2317/97 (EGT L 321, 22.11.1997, s. 19).
Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 996/98
av den 13 maj 1998
om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av
melass inom sockersektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

Informationen skall inte beaktas när det inte är fråga om
varor av sund och god marknadsmässig kvalitet eller om
det pris som anges i anbudet endast gäller en liten kvantitet och inte är representativt för marknaden. Dessutom
skall det bortses från anbudspriser som inte kan antas vara
representativa för den faktiska marknadsutvecklingen.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av
den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1599/96 (2),

För att få upplysningar om melass av standardkvalitet som
är jämförbara måste, allt efter den erbjudna melassens
kvalitet, priserna höjas eller sänkas i förhållande till de
resultat som erhållits i enlighet med artikel 6 i förordning
(EEG) nr 785/68.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1422/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter
för import av melass inom sockersektorn och om ändring
av förordning (EEG) nr 785/68 (3), särskilt artiklarna 1.2
och 3.1 i denna, och

Ett representativt pris får i undantagsfall förbli oförändrat
under en begränsad period när det anbudspris som legat
till grund för det föregående fastställandet av det representativa priset inte har kommit till kommissionens
kännedom och de anbudspriser som finns tillgängliga
inte verkar vara tillräckligt representativa för den faktiska
marknadsutvecklingen och skulle medföra plötsliga och
väsentliga förändringar av det representativa priset.

med beaktande av följande:
I förordning (EG) nr 1422/95 föreskrivs att cif-importpriset för melass, i fortsättningen kallat ”representativt
pris” skall fastställas i enlighet med kommissionens
förordning (EEG) nr 785/68 (4). Detta pris bör fastställas
för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den
förordningen.

När det finns en skillnad mellan utlösningspriset för
produkten i fråga och det representativa priset bör tillläggsbeloppen för import fastställas på de villkor som
anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 1422/95. Om
importtullen upphävs tillfälligt i enlighet med artikel 5 i
förordning (EG) nr 1422/95 bör särskilda belopp fastställas för dessa tullar.

Det representativa priset för melass beräknas för ett gränsövergångsställe i gemenskapen, i detta fall Amsterdam.
Detta pris bör beräknas med utgångspunkt i de mest
förmånliga uppköpsmöjligheterna på världsmarknaden,
vilka fastställs på grundval av noteringarna eller priserna
på den marknaden, justerade efter eventuella kvalitetsskillnader i förhållande till standardkvaliteten. Standardkvaliteten för melass har definierats i förordning (EEG) nr
785/68.

Tillämpningen av dessa bestämmelser medför att de
representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av
produkterna i fråga bör fastställas så som anges i bilagan
till denna förordning.

Vid fastställandet av de mest förmånliga uppköpsmöjligheterna på världsmarknaden bör hänsyn tas till all information om anbud på världsmarkanden, priser som registrerats på viktigare marknader i tredje land och försäljningskontrakt som ingåtts i internationell handel och
som kommit till kommissionens kännedom antingen
direkt eller via medlemsstaterna. I enlighet med artikel 7 i
förordning (EEG) nr 785/68 får detta fastställande bygga
på genomsnittet av flera priser, på villkor att detta genomsnitt kan betraktas som representativt för den faktiska
marknadsutvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(1)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

177,
206,
141,
145,

1.7.1981, s. 4.
16.8.1996, s. 43.
24.6.1995, s. 12.
27.6.1968, s. 12.

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

Artikel 1
De representativa priser och de tilläggsbelopp som skall
tillämpas vid import av den produkt som avses i artikel 1 i
förordning (EG) nr 1422/95 fastställs i enlighet med
bilagan.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 maj 1998.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 maj 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA
Förordning om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av
melass inom sockersektorn

KN-nummer

1703 10 00 (1)
1

1703 90 00 ( )

Representativt pris i ecu
per 100 kg nettovikt av
produkten i fråga

Tilläggsbelopp i ecu
per 100 kg nettovikt av
produkten i fråga

Den tull i ecu som skall
tas ut på grund av det
upphävande som avses i artikel 5
i förordning (EG) nr 1422/95
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga (2)

7,00

0,02



8,29



0,00

(1) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den ändrade förordningen (EEG) nr 785/68.
(2) Detta belopp skall i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 ersätta den tullsats som Gemensamma tulltaxan
föreskriver för dessa produkter.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 997/98
av den 13 maj 1998
om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i
obearbetat skick
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av
den 1 juni 1981 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1599/96 (2), särskilt artikel 19.4 första stycket a,
och

med beaktande av följande:

I artikel 19 i förordning (EEG) nr 1785/81 föreskrivs att
skillnaden mellan prisnoteringarna eller priserna på
världsmarknaden för de produkter som räknas upp i
artikel 1.1 a i samma förordning och priserna för dessa
produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

I förordning (EEG) nr 1785/81 föreskrivs att när exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i odenaturerat och obearbetat skick fastställs måste hänsyn tas till
sockersituationen i gemenskapen och på världsmarknaden, och särskilt till de pris- och kostnadsfaktorer som
anges i artikel 17a i den förordningen. I samma artikel
föreskrivs att hänsyn även skall tas till den ekonomiska
aspekten av den föreslagna exporten.

reskrifter för beviljande av exportbidrag vid sockerexport (5). Det exportbidrag som beräknas på detta sätt för
socker som innehåller arom- eller färgtillsatser måste tilllämpas på sackarosinnehållet och följaktligen fastställas
per 1 % av innehållet.
Situationen på världsmarknaden eller vissa marknaders
särskilda krav kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för socker efter destinationen.
I särskilda fall får exportbidraget fastställas genom andra
rättsakter.
De representativa marknadskurser som definieras i artikel
1 i rådets förordning (EEG) nr 3813/92 (6), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 150/95 (7), används för att
räkna om belopp uttryckta i tredje länders valutor och
som grundval för fastställande av jordbruksomräkningskurserna i medlemsstaternas valutor. Närmare bestämmelser för tillämpningen och fastställande av dessa omräkningskurser föreskrivs i kommissionens förordning
(EEG) nr 1068/93 (8), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1482/96 (9).
Exportbidraget måste fastställas varannan vecka. Det får
ändras under mellantiden.
Tillämpningen av de bestämmelser som föreskrivs ovan
på den nuvarande situationen på sockermarknaden,
särskilt på prisnoteringar eller priser på socker inom
gemenskapen och på världsmarknaden innebär att
exportbidraget bör vara det som anges i bilagan till denna
förordning.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidraget för råsocker måste fastställas i förhållande
till standardkvaliteten. Denna definieras i artikel 1 i rådets
förordning (EEG) nr 431/68 av den 9 april 1968 om
fastställande av en standardkvalitet för råsocker samt av
gemenskapens gränsövergångsställe för beräkning av cifpris för socker (3), ändrad genom förordning (EG) nr 3290/
94 (4). Dessutom bör detta exportbidrag fastställas i
enlighet med artikel 17a.4 i förordning (EEG) nr 1785/81.
Kandisocker definieras i kommissionens förordning (EG)
nr 2135/95 av den 7 september 1995 om tillämpningsfö( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

177, 1.7.1981, s. 4.
206, 16.8.1996, s. 43.
89, 10.4.1968, s. 3.
349, 31.12.1994, s. 105.

Exportbidragen för de produkter som räknas upp i artikel
1.1 a i förordning (EEG) nr 1785/81 och som exporteras i
odenaturerat och obearbetat skick skall vara de belopp
som anges i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 maj 1998.
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

214, 8.9.1995, s. 16.
387, 31.12.1992, s. 1.
22, 31.1.1995, s. 1.
108, 1.5.1993, s. 106.
188, 27.7.1996, s. 22.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 maj 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA
till kommissionens förordning av den 13 maj 1998 om fastställande av exportbidragen för
vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick
Produktnummer

Bidragsbelopp
 ecu/100 kg 

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950

41,05
38,11
41,05
38,11

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

 ecu/1 % sackaros × 100 kg 

1701 91 00 9000

0,4463
 ecu/100 kg 

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

44,63
43,07
43,07
 ecu/1 % sackaros × 100 kg 

1701 99 90 9100

0,4463

(1) Tillämpligt på råsocker med utbyte på 92 %. Om utbytet är ett annat än 92 %
skall det tillämpliga exportbidraget beräknas i enlighet med bestämmelserna i
artikel 17a.4 i förordning (EEG) nr 1785/81.
(2) Fastställande upphävt genom kommissionens förordning (EEG) nr 2689/85
(EGT L 255, 26.9.1985, s. 12), ändrad genom förordning (EEG) nr 3251/85
(EGT L 309, 21.11.1985, s. 14).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 998/98
av den 13 maj 1998
om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på
den trettioåttonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående
anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1408/97
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

särskilt till situationen och den förutsebara utvecklingen i
gemenskapen och på världsmarknaden i fråga om socker.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

Efter en granskning av de anbud som har lämnats in till
följd av den trettioåttonde delanbudsinfordran bör de
bestämmelser som anges i artikel 1 fastställas.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av
den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1599/96 (2), särskilt artikel 17.5 b andra stycket i
denna, och
med beaktande av följande:
I kommissionens förordning (EG) nr 1408/97 av den
22 juli 1997 om en stående anbudsinfordran för att fastställa
importavgifter
och/eller
exportbidrag
för
vitsocker (3), krävs att delanbudsinfordringar skall utfärdas
för export av detta socker.
I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1408/97
skall ett maximalt exportbidrag fastställas för den aktuella
delanbudsinfordran i förekommande fall, med hänsyn

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Med avseende på den trettioåttonde delanbudsinfordran
för vitsocker som utfärdas i enlighet med förordning (EG)
nr 1408/97 skall det maximala beloppet för exportbidrag
fastställas till 46,082 ecu per 100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 maj 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 maj 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 177, 1.7.1981, s. 4.
(2) EGT L 206, 16.8.1996, s. 43.
(3) EGT L 194, 23.7.1997, s. 16.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 999/98
av den 12 maj 1998
om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa
lättfördärvliga varor
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

periodiska enhetsvärdena för de produkter som avses i
klassificeringen i bilaga 26 i den förordningen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

Genom tillämpningen av de regler och kriterier som fastställs i ovannämnda artiklar på de uppgifter som meddelats kommissionen i enlighet med bestämmelserna i
artikel 173.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 kan enhetsvärdena för de avsedda produkterna fastställas i enlighet
med vad som föreskrivs i bilagan till den här förordningen.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av
den 12 oktober 1992 om upprättandet av en tullkodex för
gemenskapen (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
82/97 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr
2454/93 av den 2 juli 1993 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2913/92 om
upprättandet av en tullkodex för gemenskapen (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 75/98 (4), särskilt artikel
173.1 i denna, och
med beaktande av följande:
I artikel 173–177 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs kommissionens kriterier för bestämmande av de

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De enhetsvärden som avses i artikel 173.1 i förordning
(EEG) nr 2454/93 skall fastställas i enlighet med vad som
anges i tabellen i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 12 maj 1998.
På kommissionens vägnar
Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

302, 19.10.1992, s. 1.
17, 21.1.1997, s. 1.
253, 11.10.1993, s. 1.
7, 13.1.1998, s. 3.
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BILAGA
Varuslag
Nr

Art, sort, KN-nr

Belopp per enhet à 100 kg netto
a)
b)
c)

ECU
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

1.10

Färskpotatis
0701 90 51
0701 90 59

a)
b)
c)

41,59
248,77
351,92

576,08
274,54
1 688,95

81,87
32,55
28,14

312,01
80 747,82

14 257,76
92,26

6 954,35
8 387,50

1.30

Lök (annan än sättlök)
0703 10 19

a)
b)
c)

47,55
284,42
402,35

650,64
313,88
1 930,99

93,60
37,21
32,18

356,72
92 319,28

16 300,95
105,48

7 950,93
9 589,46

1.40

Vitlök
0703 20 00

a)
b)
c)

139,82
836,34
1 183,11

1 936,72
922,95
5 678,03

275,24
109,42
94,61

1 048,93
271 463,33

47 932,67
310,15

23 379,58
28 197,64

1.50

Purjolök
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

39,59
236,81
335,00

548,38
261,33
1 607,73

77,93
30,98
26,79

297,00
76 864,78

13 572,13
87,82

6 619,92
7 984,15

1.60

Blomkål
ex 0704 10 10
ex 0704 10 05
ex 0704 10 80

a)
b)
c)

75,84
453,64
641,73

1 050,50
500,62
3 079,83

149,29
59,35
51,32

568,95
147 244,88

25 999,24
168,23

12 681,36
15 294,73

1.70

Brysselkål
0704 20 00

a)
b)
c)

59,69
357,04
505,07

826,80
394,01
2 423,99

117,50
46,71
40,39

447,79
115 889,33

20 462,75
132,40

9 980,88
12 037,74

1.80

Vitkål och rödkål
0704 90 10

a)
b)
c)

37,33
223,29
315,87

517,08
246,42
1 515,96

73,49
29,21
25,26

280,05
72 476,94

12 797,36
82,81

6 242,02
7 528,38

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

105,95
633,74
896,51

1 467,57
699,38
4 302,59

208,57
82,91
71,69

794,84
205 704,04

36 321,46
235,02

17 716,11
21 367,04

1.100

Salladskål
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

84,06
502,81
711,28

1 164,36
554,88
3 413,64

165,47
65,78
56,88

630,62
163 204,17

28 817,20
186,46

14 055,84
16 952,46

1.110

Huvudsallad
0705 11 10
0705 11 05
0705 11 80

a)
b)
c)

152,67
913,20
1 291,84

2 114,71
1 007,77
6 199,87

300,54
119,48
103,31

1 145,33
296 411,86

52 337,87
338,65

25 528,26
30 789,11

1.120

Endiver
ex 0705 29 00

a)
b)
c)

21,82
130,52
184,63

302,24
144,03
886,10

42,95
17,08
14,77

163,69
42 363,97

7 480,27
48,40

3 648,57
4 400,46

1.130

Morötter
ex 0706 10 00

a)
b)
c)

49,26
294,65
416,82

682,32
325,17
2 000,43

96,97
38,55
33,33

369,55
95 639,28

16 887,17
109,27

8 236,86
9 934,31

1.140

Rädisor
ex 0706 90 90

a)
b)
c)

173,89
1 040,13
1 471,39

2 408,64
1 147,85
7 061,60

342,31
136,08
117,67

1 304,52
337 610,91

59 612,45
385,72

29 076,49
35 068,57

1.160

Ärter (Pisum sativum)
0708 10 90
0708 10 20
0708 10 95

a)
b)
c)

379,98
2 272,87
3 215,25

5 263,29
2 508,25
15 430,84

748,00
297,36
257,12

2 850,61 130 263,60
737 738,77
842,88

63 537,22
76 630,95
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Varuslag
Nr

Art, sort, KN-nr

1.170

Bönor:

1.170.1

Bönor (Vigna spp., Phaseolus ssp.)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.170.2

Bönor (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.180

14. 5. 98

Belopp per enhet à 100 kg netto
a)
b)
c)

ECU
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

131,93
789,14
1 116,34

1 827,43
870,83
5 357,62

259,71
103,24
89,27

989,74
256 144,73

45 227,85
292,65

22 060,28
26 606,46

a)
b)
c)

196,37
1 174,60
1 661,61

2 720,02
1 296,24
7 974,51

386,56
153,67
132,88

1 473,17
381 256,28

67 318,97
435,59

32 835,42
39 602,13

Bondbönor
ex 0708 90 00

a)
b)
c)

157,74
943,53
1 334,74

2 184,94
1 041,24
6 405,76

310,52
123,44
106,74

1 183,37
306 255,36

54 075,95
349,90

26 376,02
31 811,58

1.190

Kronärtskockor
0709 10 00

a)
b)
c)

1.200

Sparris:

1.200.1

 grön
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

380,79
2 277,71
3 222,10

5 274,51
2 513,59
15 463,73

749,60
298,00
257,67

2 856,69 130 541,29
739 311,40
844,67

63 672,66
76 794,30

1.200.2

 annan
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

349,62
2 091,27
2 958,36

4 842,76
2 307,84
14 197,93

688,24
273,60
236,58

2 622,85 119 855,68
678 794,22
775,53

58 460,66
70 508,22

1.210

Auberginer (äggplantor)
0709 30 00

a)
b)
c)

148,70
889,45
1 258,24

2 059,72
981,57
6 038,65

292,72
116,37
100,62

1 115,55
286 704,02

50 976,89
329,85

24 064,42
29 988,48

1.220

Stjälkselleri (Apium graveolens L., var. dulce
(Mill.) Pers.)
ex 0709 40 00

a)
b)
c)

76,32
456,51
645,79

1 057,15
503,79
3 099,32

150,24
59,73
51,64

572,55
148 176,81

26 163,79
169,29

12 761,62
15 391,53

1.230

Kantareller
0709 51 30

a)
b)
c)

1 799,53
10 763,96
15 226,96

24 926,19
11 878,70
73 078,19

3 542,43
1 408,26
1 217,70

1.240

Paprika
0709 60 10

a)
b)
c)

179,88
1 075,96
1 522,08

2 491,61
1 187,39
7 304,85

354,10
140,77
121,72

1 349,46
349 240,62

61 665,92
399,01

30 078,09
36 276,58

1.250

Fänkål
0709 90 50

a)
b)
c)

73,55
439,94
622,35

1 018,78
485,50
2 986,84

144,79
57,56
49,77

551,77
142 798,80

25 214,39
163,15

12 298,44
14 832,90

1.270

Sättpotatis, hela, färska (avsedda som livsmedel)
0714 20 10

a)
b)
c)

72,62
434,38
614,48

1 005,90
479,36
2 949,07

142,95
56,83
49,14

544,80
140 993,18

24 895,37
161,09

12 142,94
14 645,35

2.10

Kastanjer (Castanea spp.), färska
ex 0802 40 00

a)
b)
c)

140,29
839,15
1 187,08

1 943,23
926,05
5 697,12

276,17
109,79
94,93

1 052,46
272 375,84

48 093,80
311,19

23 458,17
28 292,42

2.30

Ananas, färsk
ex 0804 30 00

a)
b)
c)

78,76
471,11
666,44

1 090,94
519,89
3 198,41

155,04
61,64
53,30

590,86
152 914,12

27 000,27
174,71

13 169,62
15 883,61






















13 500,09 616 909,48 300 903,01
3 493 823,49
3 991,74 362 913,01
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Varuslag
Nr

Art, sort, KN-nr

L 142/15

Belopp per enhet à 100 kg netto
a)
b)
c)

ECU
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.40

Avocado, färsk
ex 0804 40 90
ex 0804 40 20
ex 0804 40 95

a)
b)
c)

66,63
398,55
563,80

922,93
439,82
2 705,82

131,16
52,14
45,09

499,86
129 363,48

22 841,90
147,80

11 141,34
13 437,34

2.50

Guava och mango, färska
ex 0804 50 00

a)
b)
c)

134,70
805,71
1 139,78

1 865,80
889,15
5 470,11

265,16
105,41
91,15

1 010,52
261 522,74

46 177,45
298,79

22 523,46
27 165,08

2.60

Apelsiner, färska:

2.60.1

 Blod och halvblodapelsiner
0805 10 10

2.60.2

 Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,
Vernas, Valencia Lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins
0805 10 30

a)
b)
c)






















a)
b)
c)






















a)
b)
c)






















2.60.3

 Andra
0805 10 50

2.70

Mandariner, (inbegripet tangeriner och satsumas) färska; klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska:

2.70.1

 Klementiner
0805 20 10

a)
b)
c)

50,37
301,29
426,21

697,70
332,49
2 045,51

99,15
39,42
34,08

377,88
97 794,36

17 267,69
111,73

8 422,47
10 158,17

2.70.2

 Monreales och satsumas
0805 20 30

a)
b)
c)

84,38
504,72
713,99

1 168,79
556,99
3 426,64

166,10
66,03
57,10

633,02
163 825,46

28 926,90
187,17

14 109,35
17 017,00

2.70.3

 Mandariner och wilkings
0805 20 50

a)
b)
c)

53,59
320,55
453,46

742,30
353,75
2 176,27

105,49
41,94
36,26

402,03
104 046,06

18 371,56
118,87

8 960,89
10 807,55

2.70.4

 Tangeriner och andra
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

a)
b)
c)

66,02
394,90
558,64

914,48
435,80
2 681,05

129,96
51,67
44,67

495,28
128 179,15

22 632,78
146,45

11 039,34
13 314,32

2.85

Limefrukter (Citrus aurantifolia), färska
ex 0805 30 90

a)
b)
c)

130,20
778,80
1 101,70

1 803,47
859,45
5 287,37

256,30
101,89
88,10

976,76
252 785,90

44 634,77
288,81

21 771,00
26 257,56

2.90

Grapefrukter, färska:

2.90.1

 blonda
ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

a)
b)
c)

48,55
290,40
410,81

672,49
320,48
1 971,60

95,57
37,99
32,85

364,22
94 260,80

16 643,77
107,69

8 118,14
9 791,13

2.90.2

 blod
ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

a)
b)
c)

53,93
322,58
456,34

747,01
355,99
2 190,08

106,16
42,20
36,49

404,58
104 706,17

18 488,12
119,63

9 017,74
10 876,12

2.100

Bordsdruvor
ex 0806 10 10

a)
b)
c)

159,26
952,62
1 347,60

2 205,99
1 051,28
6 467,48

313,51
124,63
107,77

1 194,77
309 206,48

54 597,04
353,27

26 630,18
32 118,12
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Varuslag
Nr

Art, sort, KN-nr

2.110

Vattenmeloner
0807 11 00

2.120

Meloner (andra än vattenmeloner):

2.120.1

 Amarillo, Cuper, Honey Dew (inbegripet
Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (inbegripet Verde Liso), Rochet, Tendral,
Futuro
ex 0807 19 00

14. 5. 98

Belopp per enhet à 100 kg netto
a)
b)
c)

ECU
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

50,06
299,44
423,59

693,41
330,45
2 032,92

98,54
39,18
33,87

375,55
97 192,49

17 161,42
111,04

8 370,63
10 095,65

a)
b)
c)

59,99
358,83
507,61

830,95
395,99
2 436,17

118,09
46,95
40,59

450,05
116 471,78

20 565,59
133,07

10 031,05
12 098,24

a)
b)
c)

119,44
714,44
1 010,66

1 654,42
788,42
4 850,41

235,12
93,47
80,82

896,04
231 895,15

40 946,06
264,94

19 971,80
24 087,59

2.120.2

 andra slag
ex 0807 19 00

2.140

Päron:

2.140.1

Päron  Nashi (Pyrus pyrifolia)
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

152,71
913,44
1 292,18

2 115,26
1 008,04
6 201,49

300,61
119,51
103,34

1 145,63
296 489,52

52 351,58
338,74

25 534,94
30 797,18

2.140.2

Andra
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

77,74
465,00
657,81

1 076,82
513,16
3 156,99

153,03
60,84
52,60

583,21
150 933,76

26 650,59
172,44

12 999,06
15 677,90

2.150

Aprikoser
ex 0809 10 00

a)
b)
c)

111,49
666,88
943,39

1 544,30
735,95
4 527,56

219,47
87,25
75,44

836,40
216 460,06

38 220,67
247,31

18 642,47
22 484,30

2.160

Körsbär
0809 20 05
0809 20 95

a)
b)
c)

296,82
1 775,44
2 511,58

4 111,40
1 959,31
12 053,74

584,30
232,28
200,85

2 226,75 101 754,94
576 281,97
658,41

49 631,87
59 859,99

2.170

Persikor
0809 30 90

a)
b)
c)

157,34
941,14
1 331,35

2 179,40
1 038,60
6 389,51

309,73
123,13
106,47

1 180,37
305 478,76

53 938,83
349,01

26 309,14
31 730,92

2.180

Nektariner
ex 0809 30 10

a)
b)
c)

174,73
1 045,15
1 478,50

2 420,27
1 153,39
7 095,72

343,96
136,74
118,24

1 310,83
339 241,79

59 900,41
387,59

29 216,95
35 237,97

2.190

Plommon
0809 40 05

a)
b)
c)

180,40
1 079,07
1 525,48

2 498,81
1 190,82
7 325,97

355,12
141,18
122,07

1 353,36
350 250,21

61 844,19
400,17

30 165,04
36 381,45

2.200

Jordgubbar
0810 10 10
0810 10 05
0810 10 80

a)
b)
c)

152,83
914,16
1 293,19

2 116,92
1 008,83
6 206,37

300,85
119,60
103,42

1 146,53
296 722,50

52 392,72
339,01

25 555,01
30 821,38

2.205

Hallon
0810 20 10

a)
b)
c)

1 368,45
8 185,44
11 579,32

18 955,09
9 033,14
55 572,21

2 693,83
1 070,91
926,00

10 266,13 469 127,92 228 822,26
2 656 873,04
3 035,51 275 976,68

2.210

Bär av arten Vaccinium myrtillus
0810 40 30

a)
b)
c)

966,98
5 784,03
8 182,23

13 394,12
6 383,03
39 269,67

1 903,53
756,73
654,33

7 254,29 331 497,18 161 690,66
1 877 411,01
2 144,96 195 011,82

2.220

Kiwifrukter (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 10
0810 50 20
0810 50 30

a)
b)
c)

136,55
816,78
1 155,44

1 891,42
901,37
5 545,24

268,80
106,86
92,40

1 024,40
265 114,55

46 811,66
302,90

22 832,80
27 538,18
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Varuslag
Nr

Art, sort, KN-nr
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Belopp per enhet à 100 kg netto
a)
b)
c)

ECU
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.230

Granatäpplen
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

156,12
933,84
1 321,03

2 162,50
1 030,55
6 339,97

307,33
122,18
105,64

1 171,21
303 110,10

53 520,59
346,31

26 105,14
31 484,88

2.240

Kaki/persimoner (inbegripet sharonfrukter)
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

304,96
1 824,13
2 580,46

4 224,15
2 013,04
12 384,30

600,32
238,65
206,36

2 287,81 104 545,47
592 085,94
676,47

50 992,97
61 501,59

2.250

Litchiplommon
ex 0810 90 30

a)
b)
c)

787,23
4 708,85
6 661,25

10 904,32
5 196,51
31 969,10

1 549,69
616,06
532,70

5 905,81 269 875,83 101 634,30
1 528 422,79
1 746,24 158 761,46
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1000/98
av den 13 maj 1998
om ändring av bilagorna I och II i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta
tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av
den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel
med animaliskt ursprung (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 613/98 (2), särskilt
artikel 6, 7 och 8 i denna, och

med beaktande av följande:

I enlighet med förordning (EEG) nr 2377/90 måste gränsvärden för högsta tillåtna restmängder successivt fastställas för samtliga farmakologiskt verksamma substanser
som används inom gemenskapen i veterinärmedicinska
läkemedel som är avsedda att ges till livsmedelsproducerande djur.

Gränsvärden bör fastställas först efter det att Kommittén
för veterinärmedicinska läkemedel har granskat all relevant information beträffande säkerheten med restmängder
av ämnet i fråga för den som konsumerar livsmedel med
animaliskt ursprung samt restmängdernas påverkan på
den industriella bearbetningen av livsmedel.

Vid fastställandet av gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel
med animaliskt ursprung är det nödvändigt att ange de
djurarter i vilka restmängder kan förekomma, vilka
mängder som kan förekomma i var och en av de relevanta
vävnaderna från det behandlade djuret (målvävnad) samt
vilken slag av restmängd som är relevant vid övervakningen av restmängder (restmarkör).

målvävnaderna lever eller njure. I den internationella
handeln avlägsnas dock ofta lever och njure från slaktkroppen, och gränsvärden bör därför alltid fastställas även
för muskel- eller fettvävnader.
För veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda för
äggläggande fåglar, mjölkdjur eller honungsbin, måste
gränsvärden även fastställas för ägg, mjölk eller honung.
Tiabendasol, flubendasol, tiamfenicol, doxycyklin och
oxibendasol skall införas i bilaga I till förordning (EEG)
nr 2377/90.
Natrium selenit, natrium selenat och kalium selenat skall
införas i bilaga II till förordning (EEG) nr 2377/90.
En tidsfrist på 60 dagar bör tillåtas innan denna förordning träder i kraft så att medlemsstaterna kan göra de
nödvändiga anpassningarna till bestämmelserna i denna
förordning av tillstånden att släppa ut de berörda veterinärmedicinska läkemedlen på marknaden, vilka beviljats
enligt rådets direktiv 81/851/EEG (3), senast ändrat genom
direktiv 93/40/EEG (4).
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I och II till förordning (EEG) nr 2377/90 skall
ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

För kontroll av resthalter bör enligt tillämplig gemenskapslagstiftning gränsvärden vanligtvis fastställas för

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

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 1.
(2) EGT L 82, 19.3.1998, s. 14.

(3) EGT L 317, 6.11.1981, s. 1.
(4) EGT L 214, 24.8.1993, s. 31.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 maj 1998.
På kommissionens vägnar
Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

L 142/19

Tetracykliner

1.2.6

1.2.7

Antibiotika

1.2

”Tiamfenikol

Farmakologiskt verksamma
substanser

Tiamfenikol

Restmarkör

Doxycyklin

Tiamfenicol och liknande ämnen

”Doxycyklin

Restmarkör

Djurarter

Kyckling
Ej för användning hos djur som producerar ägg för förtäring av människa

Nötkreatur

Svin, fjäderfä

Nötkreatur

Djurarter

Njure
Muskel
Hud och fett
Lever
Njure”

600 µg/kg
100 µg/kg
300 µg/kg
300 µg/kg
600 µg/kg

Muskel
Fett
Lever
Njure
Mjölk
Muskel
Hud och fett
Lever
Njure”

50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg

Målvävnader

Lever

300 µg/kg

MRL

Muskel

Målvävnader

100 µg/kg

MRL

Andra bestämmelser

Andra bestämmelser

¬ SV ¬

Farmakologiskt verksamma
substanser

Medel mot infektioner

1.

A. Bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90 ändras på följande sätt:

BILAGA

L 142/20
Europeiska gemenskapernas officiella tidning
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Summan av tiabendazol
och 5-hydroxytiabendazol

Tiabendazol

Nötkreatur

Svin

Kyckling

Flubendazol

Oxibendazol

Svin, kyckling, fågelvilt

1.

Alla livsmedelsproducerande arter
Alla livsmedelsproducerande arter
Alla livsmedelsproducerande arter”

Natrium selenat

Natrium selenit

Djurarter

”Kalium selenat

Farmakologiskt verksamma substanser

Oorganiska ämnen

Djurarter

Summan av flubendazol
och (2-amino 1H-benzimidazol-5-yl) (4 flurorophenyl)methanone

Restmarkör

Oxibendazol

”Flubendazol

Farmakologiskt verksamma
substanser

Bensimidazoler och pro-bensimidazoler

100
100
100
100
100

Muskel
Hud och fett
Lever
Njure
Muskel
Fett
Lever
Njure
Mjölk”

µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg

Ägg

400 µg/kg
100
500
200
100

Hud och fett
Lever
Njure

Målvävnader

50 µg/kg
400 µg/kg
300 µg/kg

MRL

Andra bestämmelser

Andra bestämmelser
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B. I bilaga II till förordning (EEG) nr 2377/90 skall följande ändringar göras:

2.1.3
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1001/98
av den 13 maj 1998
om ändring av förordning (EEG) nr 536/93 om tillämpningsföreskrifter för
tilläggsavgiften för mjölk och mjölkprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

femton dagar samt att föreskriva ökande straffavgifter för
ytterligare förseningar.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och
mjölkprodukter.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3950/92 av
den 28 december 1992 om införande av en tilläggsavgift
inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (1), senast
ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 903/
98 (2), särskilt artikel 11 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
med beaktande av följande:
I artikel 3.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 536/93
av den 9 mars 1993 (3) om tillämpningsföreskrifter för
tilläggsavgiften för mjölk och mjölkprodukter, senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2186/96 (4) föreskrivs
en straffavgift om uppköparen överskrider tidsfristen för
inlämnandet av de uppgifter om leveranser som avses i
den punkten.
En god förvaltning av systemet vilar på ett ytterst
noggrant iakttagande av det exakta tidsschema där
datumet den 14 maj är särskilt viktigt eftersom det är sista
datum för uppköparna att till den behöriga myndigheten i
medlemsstaten överlämna uppgifter om insamling samt
datumet den 31 augusti, vilket är sista datum för uppköparen att till den behöriga myndigheten betala det belopp
han är skyldig.
Den information som varje uppköpare måste ha för att
före den 15 maj kunna lämna in uppgifterna om insamling skall finnas tillgänglig hos denne redan under april
månad.
Om uppköparna överskrider tidsfristen satt till den
14 maj kan detta hindra de behöriga myndigheterna i
arbetet med de beräkningar som krävs för att fastställa
överskridandet av kvoterna samt de belopp som skall
betalas. Ju mer försenad en uppköpare är med att lämna
in uppgifter desto svårade blir konsekvenserna för de
behöriga myndigheterna som måste se till att avgiften
betalas före tidsfristens utgång.
Erfarenheten har visat att för att straffavgiften skall bli så
effektiv som möjligt och för att garantera att dess storlek
motsvarar överträdelsens, är det lämpligt att öka den
straffavgift som tillämpas om förseningen överskrider
(1)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

405, 31.12.1992, s. 1.
127, 29.4.1998, s. 8.
57, 10.3.1993, s. 12.
292, 15.11.1996, s. 6.

Artikel 3.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 536/93
skall ersättas med följande:
”Om tidfristen överskrids skall uppköparen vara
skyldig att betala en straffavgift som beräknas enligt
följande:
— Om inlämnandet av uppgifter som avses i första
stycket sker före den 1 juni skall straffavgiften
motsvara det avgiftsbelopp som skall betalas för ett
överskridande på 0,1 % av de kvantiteter mjölk
och mjölkekvivalent som producenterna har levererat till uppköparen. Straffavgiften får inte understiga 500 ecu och inte överstiga 20 000 ecu.
— Om inlämnandet av uppgifter som avses i första
stycket sker efter den 31 maj men före den 16 juni
skall straffavgiften motsvara det avgiftsbelopp som
skall betalas för ett överskridande på 0,2 % av de
kvantiteter mjölk och den mjölkekvivalent som
producenterna har levererat till uppköparen.
Straffavgiften får inte understiga 1 000 ecu och
inte överstiga 40 000 ecu.
— Om inlämnandet av uppgifter som avses i första
stycket sker efter den 15 juni men före den 1 juli
skall straffavgiften motsvara det avgiftsbelopp som
skall betalas för ett överskridande på 0,3 % av de
kvantiteter mjölk och den mjölkekvivalent som
producenterna har levererat till uppköparen.
Straffavgiften får inte understiga 1 500 ecu och
inte överstiga 60 000 ecu.
— Om inlämnandet av uppgifter som avses i första
stycket inte sker före den 1 juli skall straffavgiften
vara den som avses i tredje strecksatsen ökad med
ett belopp motsvarande 3 % av denna för varje
kalenderdag som förflyter från och med den 1 juli.
Straffavgiften får inte överstiga 100 000 ecu.
Om de kvantiteter mjölk eller mjölkekvivalenter som
levereras till uppköparen per tolvmånadersperiod
underskrider 100 000 kg skall de lägsta straffavgifter
som avses i de tre första strecksatserna reduceras till
100, 200 respektive 300 ecu.”
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Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
De lägsta straffavgifter som avses i artikel 1 skall tillämpas med utgångspunkt i de
uppgifter som lämnas in från och med 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 maj 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1002/98
av den 13 maj 1998
om införande av en preliminär antidumpningstull på import av obearbetat
olegerat magnesium med ursprung i Folkrepubliken Kina
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

tillkänna inom den tidsperiod som anges i tillkännagivandet. Svar mottogs från den ende gemenskapsproducenten, tio kinesiska exportörer, tre
icke-närstående importörer i gemenskapen och en
icke-närstående handlare etablerad i Schweiz.
Dessutom besvarade sex användare och en
sammanslutning av användare i gemenskapen
kommissionens frågeformulär och tillhandahöll
uppgifter som var tillräckligt uttömmande för att
kunna användas i bedömningen av gemenskapens
intresse.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av
den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import
från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
905/98 (2), särskilt artikel 7 i denna,
efter samråd med rådgivande kommittén, och

(5)

med beaktande av följande:

Kommissionen inhämtade och kontrollerade
därefter alla uppgifter som ansågs nödvändiga för
ett preliminärt fastställande, och den genomförde
undersökningar på plats hos följande företag:
— Gemenskapsproducent
— Pechiney Electrometallurgie, Frankrike

A. FÖRFARANDE

— Producent i jämförbart land
(1)

(2)

(3)

(4)

— Norsk Hydro ASA, Hydro Magnesium
Norge, Porsgrunn, Norge

Ett klagomål beträffande import av obearbetat
olegerat magnesium med ursprung i Kina ingavs
den 7 juli 1997 av Comité de Liaison des Industries
de Ferro-Alliages (Euroalliages) som var ombud för
den ende kände producenten av denna produkt i
gemenskapen,
Pechiney
Electrometallurgie,
Frankrike, (PEM). Klagomålet innehöll bevisning
om att den berörda produkten med ursprung i
Kina dumpades och att detta vållade väsentlig
skada.

och ett företag som samordnar försäljningen
— Hydro Magnesium Marketing SA, Belgien
— Importörer i gemenskapen
— Ayrton and Partners Ltd, Förenade kungariket
— EHC Egger Consulting und Handelsgesellschaft GmbH, Tyskland

Kommissionen
fastslog
efter
samråd
att
bevisningen var tillräcklig för att motivera att ett
förfarande inleddes och meddelade att en undersökning skulle inledas genom ett tillkännagivande i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning (3)
(nedan kallat ”tillkännagivandet”).
Kommissionen meddelade officiellt de producenter, exportörer och importörer som den visste var
berörda, företrädarna för det exporterande landet
och den klagande att en undersökning skulle
inledas och gav direkt berörda parter möjlighet att
skriftligen lämna sina synpunkter och begära att bli
hörda.

— NV Speciality Metals SA, Belgien.
Även om kommissionen inte genomförde någon
undersökning på plats hos handlaren, Ferrolegeringar AG, Schweiz, användes uppgifter som fanns i
svaret från denna (tillsammas med svaren från tre
importörer baserade i gemenskapen) eftersom de
ansågs tillförlitliga.
(6)

Undersökningen av dumpning omfattade perioden
1 juli 1996–30 juni 1997 (nedan kallad ”undersökningsperioden”). Granskningen av skada omfattade
perioden från och med 1993 till och med slutet av
undersökningsperioden.

(7)

Det nuvarande förfarandet följer på ett tidigare
antidumpningsförfarande rörande samma produkt
med ursprung i Ryssland, Ukraina och Kazakstan

Kommissionen sände frågeformulär till de parter
den visste var berörda och till dem som gav sig

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.
(2) EGT L 128, 30.4.1998, s. 18.
(3) EGT C 256, 21.8.1997, s. 3.
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Därför drogs slutsatsen att alla typer av obearbetat
olegerat magnesium utgör en enda produkt inom
ramen för detta förfarande.

som ledde till att antidumpningsåtgärder infördes i
form av en rörlig antidumpningstull för import från
Ryssland och Ukraina, med undantag för vissa
samarbetsvilliga företag i dessa länder vars
åtaganden godtogs. Beträffande import från Kazakstan (1) avslutades förfarandet utan att skyddsåtgärder vidtogs.

2. Likadan produkt
(12)

I undersökningen konstaterades det att obearbetat
olegerat magnesium med ursprung i Kina som säljs
för export till Europeiska gemenskapen, obearbetat
olegerat magnesium som tillverkas och säljs av
gemenskapsproducenten på gemenskapsmarknaden
och obearbetat olegerat magnesium som tillverkas
och säljs i det jämförbara landet, Norge, är likadana
produkter i den mening som avses i artikel 1.4 i
förordning (EG) nr 384/96 (nedan kallad ”grundförordningen”) eftersom de grundläggande fysiska
och tekniska egenskaperna och användningsområdena i samtliga fall är de samma eller nära
påminner om varandra.

(13)

Den produkt som är föremål för undersökning
klassificeras för närvarande enligt KN-nummer
8104 11 00 och ex 8104 19 00. KN-nummer
8104 11 00 omfattar obearbetat olegerat magnesium
som innehåller minst 99,8 viktprocent magnesium
medan KN-nummer 8104 19 00 omfattar såväl
annat obearbetat olegerat magnesium som obearbetat legerat magnesium.

B. PRODUKT SOM OMFATTAS AV UNDERSÖKNING OCH LIKADAN PRODUKT

1. Berörd produkt
(8)

(9)

Den produkt som omfattas av klagomålet är obearbetat olegerat magnesium. Obearbetat magnesium
finns som antingen rent, dvs. olegerat magnesium
som innehåller mindre mängder orenheter, eller
legerat magnesium med tillsats av legeringselement
som exempelvis aluminium och zink. Detta förfarande berör enbart obearbetat olegerat magnesium.
De två vanligaste framställningsmetoderna som
används vid magnesiumproduktion är termiska
processer och elektrolys.
I båda dessa processer kan en rad olika råmaterial
användas tack vare att magnesium förekommer
naturligt i många olika föreningar, t. ex. dolomit,
karnalit och havsvatten.

(10)

L 142/25

De kinesiska exportörerna har hävdat att eftersom
det är en obetydlig andel obearbetat olegerat
magnesium (nedan även kallat ”magnesium”) som
importeras under KN-nummer 8104 19 00 bör
detta nummer uteslutas ur undersökningen. Visserligen verkar det inte som om det importerades
något alls från de samarbetsvilliga exportörerna i
Kina under detta KN-nummer (och den norska
försäljningen på hemmamarknaden skulle inte ha
omfattats av detta nummer) men att utesluta detta
nummer skulle kunna uppmuntra till kringgående
av eventuella åtgärder genom ökning av den export
till gemenskapen av den berörda produkten som tas
in under detta KN-nummer och därför anser
kommissionen inte det lämpligt att utesluta det.

Obearbetat olegerat magnesium säljs vanligen i
tackor. Dessa tackor kan variera i vikt från några
hundra gram till hundratals kilogram. Obearbetat
olegerat magnesium har följande huvudsakliga
användningsområden:
— Legeringselement vid framställning av aluminiumlegeringar.
— Avsvavling av stål.
— Tillverkning av gjutjärn med kulformig grafit.
— Kemiska tillämpningar, t. ex. titanproduktion.
— Annat, t. ex. anodproduktion, farmaceutiska
eller militära tillämpningar.

(11)

Obearbetat olegerat magnesium i alla former, från
olika produktionsprocesser, uppvisar bara mindre
skillnader i fråga om renhetsgrad och fysiskt
utseende och är i stor utsträckning utbytbara vad
beträffar slutanvändning; således konkurrerar olika
typer av obearbetat olegerat magnesium med
varandra.

(1) Rådets förordning (EG) nr 1347/96, EGT L 174, 12.7.1996,
s. 1.
Kommissionens beslut 96/422/EG, EGT L 174, 12.7.1996,
s. 32).

C. DUMPNING

1. Normalvärde
a) Jämförbart land
(14)

Eftersom Kina anses vara ett land som inte har
marknadsekonomi måste normalvärdet fastställas
på grundval av ett jämförbart land med marknadsekonomi i enlighet med artikel 2.7 i grundförordningen.
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Den klagande föreslog Norge som jämförbart land
och hävdade att detta land var ett lämpligt val.
Norge användes också som jämförbart land under
det tidigare förfarandet beträffande import av
samma produkt med ursprung i Ryssland, Ukraina
och Kazakstan.

(16)

— Det förekommer betydande import av obearbetat magnesium från tredje land till Norge
vilket leder till att det råder konkurrens på
denna marknad.
— Det finns inga handelsrestriktioner på import
av den berörda produkten till Norge, vilket
hade kunnat snedvrida konkurrensen.
— Den norske producenten har en mycket effektiv
produktionsprocess och har under årens lopp
fortlöpande investerat i denna process.
— Den norske producenten har mycket god
tillgång till de huvudsakliga råmaterial (dolomit
och havsvatten) som används i produktionsprocessen. Produktionsanläggningen ligger vid
havet vilket ger obegränsad tillgång till
havsvatten samt underlättar mottagandet av
råmaterial och distributionen av de färdiga
produkterna. Dolomit anskaffas också i Norge.

Beträffande detta argument anses det faktum att
den största producenten i världen av den berörda
produkten finns i en modern, effektiv och kostnadsmedveten omgivning, vilket har befunnits vara
fallet, vara mycket mera relevant än den norska
ekonomins samlade, jämförbara utvecklingsnivå när
normalvärdet skall fastställas i denna undersökning.
Följaktligen verkar inte valet av Norge som jämförbart land vara orimligt i detta avseende.

De kinesiska exportörerna hävdade dessutom att
produktionsmetoden som används av den norske
producenten, dvs. elektrolys, var annorlunda än den
termiska metod som de kinesiska producenterna
huvudsakligen använde, den s.k. Pidgeon-metoden
och därför skulle det vara omöjligt att göra en
rättvis jämförelse i syfte att beräkna dumpningsmarginalen.

Vad gäller de olika metoderna verkar den norske
producenten i en mycket kostnadseffektiv omgivning, som är resultatet av att forskning och investeringar har skett fortlöpande. Detta ledde till slutsatsen att det inte är troligt att den produktionsmetod som används av kinesiska producenter är
effektivare än den som används av den norske
producenten och att kostnader och priser i Norge
följaktligen skulle ha ökat på grund av den produktionsmetod som den norske producenten använder.
Av denna anledning drogs den preliminära slutsatsen att de kinesiska producenterna inte hade
några relativa fördelar i jämförelse med den norske
producenten beträffande den produktionsteknik
som används och därför gjordes ingen justering i
detta sammanhang.

Kommissionen övervägde också följande i sitt
beslut att välja Norge som jämförbart land:
— Den likadana produkten tillverkas och säljs på
den norska hemmamarknaden i representativa
kvantiteter jämfört med volymen av den kinesiska exporten av den berörda produkten till
gemenskapen.

Anmärkningar beträffande valet av Norge som
jämförbart land inkom från de samarbetsvilliga
kinesiska exportörerna. De föreslog inte något alternativt tredje land med marknadsekonomi (det
gjorde inte heller någon annan berörd part) men de
hävdade att det inte kunde göras någon rättvis
jämförelse mellan de norska försäljningspriserna på
hemmamarknaden och de kinesiska exportpriserna
eftersom den norska ekonomin hade en utvecklingsnivå som var betydligt högre än den i Kina
och den enda producenten i Norge var världens
största medan de kinesiska producenterna till
största delen var småföretag.

(15)

14. 5. 98

— Det finns en betydande tillgång på lokal elektricitet till låga kostnader.
Mot bakgrund av alla de överväganden som anges
ovan ansåg kommissionen att det var lämpligt att
använda Norge som jämförbart land vid fastställandet av normalvärde beträffande import av
magnesium från Kina.
b) Fastställande av normalvärde
(17)

Kommissionen konstaterade att tackor av olika
renhet och storlek av den berörda produkten var
utbytbara med varandra för samma slutändamål.
Utbytbarheten bekräftades även av överlappande
priser. Mot bakgrund av dessa omständigheter fastställdes ett enda normalvärde för alla kategorier,
dvs. alla renheter och storlekar.

(18)

Försäljningen av den norske producentens likadana
produkt under undersökningsperioden skedde i
tillräckligt stora kvantiteter eftersom den motsvarade betydligt mer än 5 % av den kvantitet av den
berörda produkten med ursprung i Kina som såldes
för export till gemenskapen.

(19)

Kommissionen undersökte också huruvida försäljningen på hemmamarknaden av den likadana
produkten kunde sägas utgöra normal handel i
fråga om pris, dvs. inte skedde med förlust.
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missionens frågeformulär redogör för cirka 60 % av
den sammanlagda importvolymen till gemenskapen från Kina, enligt uppgifter i Eurostat för den
berörda produkten under undersökningsperioden.
Exportpriset för den återstående importvolymen
från icke-samarbetsvilliga exportörer måste fastställas på grundval av tillgängliga uppgifter, i enlighet
med artikel 18 i grundförordningen. Eftersom andelen icke-samarbetsvilliga var betydande och för
att undvika att parter tjänar på att inte samarbeta
ansåg kommissionen det lämpligt att fastställa att
det lägsta vägda genomsnittliga exportpris som påträffades hos en samarbetsvillig kinesisk exportör
med representativ exportvolym skulle användas på
den återstående försäljningsvolymen från de ickesamarbetsvilliga exportörerna.

I detta syfte jämfördes hela kostnaden per enhet vid
försäljning på hemmamarknaden under undersökningsperioden med priset vid var och en av försäljningstransaktionerna på hemmamarknaden under
samma period. Mer än 80 % av försäljningsvolymen på hemmamarknaden befanns ha gett
vinst.

Följaktligen fastställdes normalvärdet som det
vägda genomsnittliga pris vid försäljning på hemmamarknaden för alla transaktioner till oberoende
köpare som fastställts för den ende norske producenten, Hydro Magnesium Norway.

3. Jämförelse

2. Exportpris

(20)

(21)

Åtta av de tio kinesiska exportörer som besvarade
kommissionens frågeformulär sålde enbart till oberoende köpare vid exporten till gemenskapen. För
dem fastställdes exportpriserna på grundval av de
priser som faktiskt betalades eller skulle betalas för
produkten när den såldes för export från Kina till
gemenskapen, i enlighet med artikel 2.8 i grundförordningen.

De andra två kinesiska exportörerna sålde till närstående försäljningsföretag i gemenskapen och i
deras svar på frågeformulären fanns inte de begärda
nödvändiga uppgifterna om de närstående företagens försäljning av den berörda produkten till ickenärstående köpare i gemenskapen. Den ena av dessa två exportörer hade ingen försäljning direkt till
icke-närstående köpare i gemenskapen medan den
andra sålde till både närstående och ickenärstående köpare i gemenskapen.

(23)

(24)

De kinesiska exportörerna krävde att hänsyn skulle
tas till fysiska skillnader och skillnader i kvalitet
mellan det kinesiska magnesiumet och det norska
magnesiumet. De hävdade att den kinesiska produkten har otillförlitlig kvalitet (dvs. oxiderar lättare, möjligen till följd av att den utsätts för vatten
under sjötransporten) och att den därför uppfattas
som sämre av användarna. Exportörerna har emellertid inte lagt fram några bevis som kunde ha
medgett beräkning av de påstådda skillnaderna och
inga justeringar beviljades därför på detta preliminära stadium.

4. Dumpningsmarginal

(25)

De utförliga uppgifter om försäljningsvolymen till
icke-närstående köpare i gemenskapen som inkom
från de kinesiska exportörer som besvarade kom-

Kommissionen jämförde normalvärdet med exportpriserna fob Kinas/Norges gräns och i samma handelsled.

För att jämförelsen mellan normalvärdet och exportpriserna skulle bli rättvis gjordes justeringar där
det var lämpligt för att ta hänsyn till skillnader som
påverkade prisernas jämförbarhet. Därför gjordes justeringar för transport, försäkring, hantering, lastning och därmed sammanhängande kostnader; kreditkostnader samt handelsled i enlighet med artikel
2.10 i grundförordningen.

I den sistnämnda exportörens fall beslutades det att
de priser vid försäljning till icke-närstående köpare
i gemenskapen som hade uppgivits i svaret på frågeformuläret skulle beaktas. Beträffande de två exportörernas försäljning till gemenskapen via sina
närstående försäljningsföretag beräknades emellertid exportpriset på samma grunder som för alla
andra icke-samarbetsvilliga företag och som beskrivs nedan, dvs. på grundval av tillgängliga
uppgifter i enlighet med artikel 18 i grundförordningen.

(22)

L 142/27

Jämförelsen mellan det vägda genomsnittliga normalvärdet och det vägda genomsnittliga exportpriset som fastställts enligt ovan visade att dumpning
förekommer och att dumpningsmarginalen motsva-
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Den kinesiska exporten till gemenskapen uppgick
under 1993 till 205 ton. Mellan 1995 och 196 ökade den med över 300 % och mellan 1996 och undersökningsperioden skedde ytterligare en stegring
med över 170 % så att volymen uppgick till 15 534
ton.

rar det belopp med vilket normalvärdet överskrider
exportpriset. Den enda vägda genomsnittliga
dumpningsmarginalen för samtliga kinesiska exportörer, uttryckt i procent av exportpriset cif fritt
gemenskapens gräns, uppgick till 40,6 %.

ii) Den dumpade importens marknadsandel

D. SKADA
(31)

1. Inledning
(26)
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Uppgifterna nedan om gemenskapsindustrin
uttrycks av sekretesskäl i index eftersom de berör
en enda gemenskapsproducent.

Marknadsandelen för importen från Kina (i volym)
steg under hela perioden från 0,5 % 1993 och
1994, till 4,2 % 1995 och 22,8 % under undersökningsperioden. Denna utveckling ledde till att Kina
blev den andra största leverantören på gemenskapsmarknaden.
iii) Den dumpade importens priser

(27)

(28)

Kommissionen har i sin analys av om skada har
vållats granskat perioden från 1993 till undersökningsperioden men koncentrerat sig på perioden
från och med 1995 till och med slutet av undersökningsperioden eftersom importen av magnesium
från Kina utgjorde mindre än 1 % av gemenskapsförbrukningens volym och värde under 1993 och
1994.
I analysen av om skada vållats användes importuppgifter från Eurostat (tillsammans med exportuppgifter från exportörerna) medan uppgifter rörande gemenskapsindustrin hämtades från de verifierade svaren i frågeformuläret.

(32)

c) Den dumpade importens prisunderskridande
(33)

2. Gemenskapsmarknaden
a) Förbrukning
(29)

Den sammanlagda förbrukningen i gemenskapen
fastställdes på grundval av den sammanlagda importen av den berörda produkten till gemenskapen
(Eurostats importstatistik) samt gemenskapsindustrins sammanlagda verifierade försäljning på gemenskapsmarknaden.
Med utgångspunkt från ett index på 100 under
1993 utvecklades förbrukningen i gemenskapen,
uttryckt i volym, till 162 under 1994, 166 under
1995, 150 under 1996 och 173 under undersökningsperioden, dvs. en ökning med 73 % under
hela den granskade perioden.
b) Faktorer som avser den dumpade importen
i) Den dumpade importens volym

(30)

Under den period som har granskats, dvs. från och
med 1993 till och med undersökningsperioden,
ökade den kinesiska exportvolymen betydligt.

Från 1993 till 1995 steg importpriserna med 24 %,
huvudsakligen till följd av en allmänt ökad efterfrågan under den perioden. Mellan 1995 och undersökningsperioden (dvs. när importvolymerna från
Kina ökade betydligt) sjönk emellertid importpriserna kraftigt, dvs. med 31,5 % till nivåer under
dem som rådde under 1993.

En jämförelse mellan gemenskapsindustrins och de
kinesiska exportörernas försäljningspriser på gemenskapsmarknaden under undersökningsperioden
visade att den vägda genomsnittliga prisunderskridandemarginalen var 45,5 %. Denna jämförelse
gjordes i samma handelsled. Eftersom de kinesiska
exportörerna sålde till handlare som i sin tur sålde
vidare till slutanvändare medan gemenskapsindustrin sålde direkt till slutanvändare, justerades gemenskapens försäljningspriser neråt med avdrag för
transport och vissa försäljningskostnader så att priset blev jämförbart med importpriserna cif.

3. Gemenskapsindustrins situation
a) Inledning
(34)

Man bör komma ihåg att i det förra antidumpningsförfarandet som rörde import av samma produkt med ursprung i Ryssland, Ukraina och Kazakstan fastställdes det att gemenskapsindustrin hade
vållats väsentlig skada av den dumpade importen
från två av dessa länder.
Det bör också noteras att magnesiumpriserna i gemenskapen ökade allmänt under 1995 till följd av
ökad efterfrågan. Detta ledde till en kortvarig förbättring för gemenskapsindustrin det året, vilket
framgår av att industrins försäljningsvolymer och
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L 142/29

industrin väsentlig skada som bestod i att försäljningens volym och värde, marknadsandelen, lönsamheten och sysselsättningsnivån minskade.

priser ökade mellan 1994 och 1995. Denna förbättrng följdes av den nedan beskrivna försämringen, trots att antidumpningsåtgärder infördes
1995 på import av magnesium med ursprung i
Ryssland och Ukraina.
b) Produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande

E. VÅLLANDE AV SKADA
(35)

Produktionen minskade med 5 % under perioden
1995 till och med undersökningsperioden medan
produktionskapaciteten förblev den samma. Gemenskapsindustrins kapacitetsutnyttjandegrad minskade därför från 85 % till 81 % under denna period.

(41)

c) Försäljningens volym, värde och priser
(36)

Gemenskapsindustrins försäljning på gemenskapsmarknaden under perioden 1995 till och med undersökningsperioden minskade i volym med 28 %
och i värde med 36 %.

I detta sammanhang har det i det tidigare antidumpningsförfarandet beträffande magnesium med
ursprung i bland annat Ryssland och Ukraina redan
konstaterats att gemenskapsmarknaden för den berörda produkten är priskänslig och öppen för insyn,
vilket leder till att enbart det faktum att lågprisimport finns att tillgå får omdelbara konsekvenser för
situationen på gemenskapsmarknaden som helhet.
Inga uppgifter har framkommit under det nuvarande förfarandet som skulle motsäga detta.

Det genomsnittliga försäljningspriset på magnesium som såldes av gemenskapsindustrin på gemenskapsmarknaden minskade med 11 % mellan 1995
och undersökningsperioden.
d) Marknadsandel
(37)

Gemenskapsindustrins andel av gemenskapsmarknaden i fråga om volym minskade från 15,5 %
1995 till 10,7 % under undersökningsperioden, dvs.
med 31 %. Motsvarande siffror i fråga om värdet
var 18,4 % respektive 12,7 %.
e) Lönsamhet

(38)

Efter förluster 1993 och 1994 blev lönsamheten,
definierad som vinst i relation till omsättningen,
positiv igen under 1995 tack vare en ökning av efterfrågan på EU-marknaden. Lönsamheten sjönk
emellertid kraftigt mellan 1995 och undersökningsperioden (om index 1995 = 100, blir 1996 = 110
och undersökningsperioden = 35). Denna minskning berodde i huvudsak på kraftiga minskningar
av både försäljningens volym och värde, vilket beskrivs i punkt 36 ovan.
f) Sysselsättning

(39)

Mellan 1995 och undersökningsperioden minskade
sysselsättningen i gemenskapsindustrin med 9 %.
Eftersom den berörda produkten utgör huvuddelen
av produktionen i gemenskapsproducentens enda
magnesiumsanläggning kan hela anläggningen vara
i riskzonen om skadan inte avhjälps.

4. Slutsats om skada
(40)

Ovanstående undersökningsresultat visar att mellan
1995 och undersökningsperioden led gemenskaps-

För att försäkra sig om att skada som vållats av
andra faktorer inte tillskrevs den dumpade
importen i fråga undersökte kommissionen huruvida den skada som gemenskapsindustrin lidit har
vållats av den dumpade importen från Kina och
huruvida andra faktorer har vållat skadan eller bidragit till den.

1. Den dumpade importens inverkan
(42)

Efter att antidumpningsåtgärder infördes på import
av magnesium från Ryssland och Ukraina (dvs. från
20 december 1995) har importen från dessa två länder minskat från 17 700 ton under 1995 till 8 969
ton under undersökningsperioden (en minskning
med 8 731 ton eller 49 %). Nedgången i importvolymer från Ryssland och Ukraina har emellertid
mer än uppvägts av importen från Kina, som under
samma period har ökat från 2 753 ton till 15 534
ton – en ökning med 12 781 ton eller 464 %.
Denna import skedde til mycket lägre priser än det
genomsnittliga pris som rådde på gemenskapsmarknaden och underskred påtagligt gemenskapsindustrins priser vid en tidpunkt då gemenskapsindustrin kunde ha förväntats dra nytta av antidumpningsåtgärdernas verkningar och en expanderande
marknad. Det är uppenbart att dessa omständigheter ledde till att priserna pressades.
Priset cif gemenskapens gräns för importen från
Kina minskade faktiskt med 31,5 % mellan 1995
och undersökningsperioden. Vid denna tidpunkt
var de kinesiska priserna de lägsta bland alla betydande säljare på gemenskapens marknad för magnesium och låg 17 % under de genomsnittliga importpriserna samt 19 % under genomsnittet av alla
priser på gemenskapsmarknaden.
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Det är tydligt att gemenskapsindustrins allt sämre
situation sammanfaller med de ökande volymerna
av import från Kina till dumpade priser. Efter en
kort återhämtningsperiod under 1995 försämrades
gemenskapsindustrins situation betydligt ända fram
till undersökningsperioden; den dumpade importen
från Kina växte i volym mellan 1995 och slutet av
undersökningsperioden på ett sätt som bara kan beskrivas som anmärkningsvärt.

rioden låg 14,5 % över motsvarande pris på den berörda produkten med ursprung i Kina.

3. Slutsats om orsakssamband
(48)

2. Import från andra länder

(44)

Med hänsyn till att mgnesium är en homogen produkt av råvarutyp som säljs på en marknad som i
hög grad är öppen för insyn och priskänslig anser
kommissionen att importerat magnesium med
ursprung i Kina har haft en betydande, negativ inverkan på gemenskapsmarknaden och därför på
den ende gemenskapsproducentens situation.
Gemenskapsindustrin kunde inte dra nytta av verkningarna att antidumpningsåtgärder infördes på
import från Ryssland och Ukraina eftersom dessa
mer än väl uppvägdes av en ökad import från Kina
till dumpade priser. Mellan 1995 och undersökningsperioden ökade faktiskt importvolymen från
Kina med 464 % medan importen från Ryssland
och Ukraina halverades. I jamförelse med ökningen
av importen från Kina är ökningen av importen
från Norge blygsam och kan inte ha upphävt orsakssambandet mellan den import som är föremål
för undersökning och den väsentliga skada som gemenskapsindustrin har vållats.

Importen till gemenskapen med ursprung i bland
annat Norge, USA och Kanada granskades för att
man skulle kunna bedöma om och i vilken
utsträckning den hade vållat gemenskapsindustrin
skada.

a) Norge

(45)
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Såsom marknadsledande på genemskapsmarknaden
under hela den granskade perioden har importen
från Norge haft starkt inflyande på marknaden.
Den norske producentens exportvolymer, marknadsandel och andel av den sammanlagda importen till
gemenskapen ökade mellan 1995 och undersökningsperioden, då Norges andel av gemenskapsmarknaden var 31,3 %. Mellan 1995 och undersökningsperioden har emellertid priserna på exporten
från Norge legat betydligt högre än de genomsnittliga import- och marknadspriserna i gemenskapen.

Följaktligen är kommissionen av den uppfattningen att den dumpade importen från Kina,
när den bedöms separat, har vållat gemenskapsindustrin väsentlig skada. Det faktum att de
kinesiska exportörernas prissättning i gemenskapen
står i skarp kontrast till de andra marknadsaktörernas prissättning pekar på att den dumpade importen från Kina faktiskt har vållat väsentlig skada.

b) Förenta staterna och Kanada

(46)

Från och med 1995 till och med undersökningsperioden minskade de sammanlagda importvolymerna från dessa två länder från 12 533 till 9 932
ton. Under samma period steg priserna på import
från Förenta staterna med 7 % medan priserna på
import från Kanada var de högsta av alla bland länder som exporterade till gemenskapen och låg
22 % högre än det genomsnittliga importpriset.

c) Ryssland och Ukraina

(47)

Efter att antidumpningsåtgärder infördes för magnesiumimport från Ryssland och Ukraina minskade
importvolymen från dessa två länder med 49 %
och dennas värde med 55 %. Deras gemensamma
marknadsandel i volym räknat minskade också från
27,2 % under 1995 till 13,2 % under undersökningsperioden. Det vägda genomsnittliga priset på
import från dessa länder under undersökningspe-

F. GEMENSKAPENS INTRESSE

1. Undersökning beträffande gemenskapens
intresse
(49)

I enlighet med artikel 21 i grundförordningen och
i syfte att utröna huruvida ett införande av antidumpningsåtgärder skulle strida mot gemenskapens intresse som helhet undersökte kommissionen
följderna för de olika berörda intressena av att införa eller inte införa åtgärder. Som redan nämnts i
punkt 4 skickade kommissionen frågeformulär till
kända eller potentiella industriella användare av
den berörda produkten enligt följande:
— Elva frågeformulär till industrisammanslutningar som är verksamma i sektorer i gemenskapen
där den berörda produkten används i stor
utsträckning.
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skapen av den produkt som är föremål för undersökning som låg på mellan 2 % och 16 % av deras
sammanlagda försäljning. Deras uppskttning av hur
stor del av personalen som är direkt sysselsatt med
den berörda produkten är att detta antal uppgår till
mindre än tio personer för de samarbetsvilliga företagen.

— Sjuttiofem frågeformulär till enskilda företag
(inom sektorerna aluminium, stål, kemi, magnesiumlegeringar och annan magnesiumförädling).
Besvarade frågeformulär mottogs inom den fastställda tidsfristen från
— två företag som bearbetade magnesium till korn,
pulver och legeringar (Magnesium Elektron, en
avdelning av British Aluminium Ltd, Förenade
kungariket och Pometon SpA, Italien),

Alla handlare/importörer är emot skyddsåtgärder
och hävdar att gemenskapsindustrin har otillräcklig
kapacitet för att kunna möta efterfrågan och att de
negativa följderna för användarna av en prishöjning
efter att åtgärder införs skulle uppväga fördelarna
för gemenskapsindustrin. Detta påstående har granskats.

— en sammanslutning av tyska stålproducenter
(Wirtschaftsvereinigung Stahl), och
— fem företag i ståltillverkningssektorn som alla
var medlemmar i ovannämnda sammanslutning
(Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH,
Preussag Stahl AG, Saarstahl AG, Thyssen
Krupp Stahl GmbH, AG der Dillinger Hüttenwerke).

Vad beträffar balansen mellan tillgång och efterfrågan bör man komma ihåg att antidumpningsåtgärder är avsedda att avhjälpa enbart den snedvridna
handel som orsakas av dumpningen. Utvecklingen
för denna produkt har visat att den sammanlagda
importen faktiskt ökade kraftigt trots införandet av
skyddsåtgärder 1995. Importens marknadsandel
ökade från 78,4 % 1995 till 83,5 % under undersökningsperioden. Med tanke på att det finns så
många leverantörer av den berörda produkten är
det knappast troligt att det uppstår någon brist på
marknaden om åtgärder införs.

2. Gemenskapsindustrin
(50)
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Som tidigare nämnts infördes antidumpningsåtgärder 1996 på import av magnesium med ursprung i
Ryssland och Ukraina. Den dumpade import från
Kina som är föremål för detta förfarande har vållat
gemenskapsindustrin ny skada och hindrat den
från att återhämta sig från verkningarna av den tidigare dumpningen.

4. Användarnas intresse
(52)

Om inte denna fortsatta skada avhjälps är det tveksamt huruvida den ende gemenskapsproducenten
kan överleva, särskilt om man betänker tendenserna
i den kinesiska exporten till gemenskapen mellan
1995 och mitten av 1997 (kraftigt ökande volymer,
sjunkande priser), de många olika leverantörerna av
produkten (se punkerna 44-47) och den omläggning av handeln som blev följden av att en antidumpningstull (108 %) infördes 1995 på import
av denna produkt från Kina till Förenta staterna.

Användarna är
— aluminiumgjuterier (cirka 50 % av förbrukningen under 1996 i gemenskapen),
— tillverkare av magnesiumbaserade legeringar;
svarvspån, granulat och pulver av magnesium
(cirka 50 % av marknaden), och
— ståltillverkare.
a) Aluminiumgjuterier

3. Handlare/importörer
(51)

Samarbetsvilliga handlare/importörer står för 11 %
(i volym räknat) av importen till gemenskapen av
den berörda produkten under undersökningsperioden.
Handlarnas verksamhet verkar omfatta en lång rad
olika metaller, bortsett från ett företag som nästan
enbart handlade med den berörda produkten. De
andra tre företagen hade en omsättning i gemen-

(53)

Ingen aluminiumtillverkare (eller sammanslutning
av sådana) gav sig tillkänna eller besvarade frågeformulären som skickades ut under undersökningen.
Enligt de uppgifter som kommissionen har tillgång
till varierar mängden magnesium som används för
att tillverka aluminium mellan 3 % och 5 % av
den sammanlagda råmaterialmängden. Inverkan av
en antidumpningstull på tillverkningskostnaderna
kan därför anses bli marginell. Detta skulle också
kunna förklara den bristande samarbetsviljan hos
användarna inom denna sektor.

L 142/32

¬ SV ¬

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

b) Tillverkare av magnesiumlegeringar, svarvspån, granulat och pulver

(54)

De två samarbetsvilliga företag som har nämnts
ovan står för mindre än 10 % av gemenskapens
förbrukning av den berörda produkten, med varierande volymer av magnesium med ursprung i Kina.
Det sammanlagda antalet anställda i produktionen
som använder den berörda produkten uppgår till
cirka 300 personer, varav den stora majoriteten arbetar med legeringar. Hur arbetskraftsintensiv verksamheten är varierar emellertid betydligt beroende
på vilken produkt som tillverkas, dvs, antingen
magnesiumbaserade legeringar (som används inom
bil-, läkemedels- och kärnkraftsindustrin) eller granulat (som används för avsvavling inom den kemiska industrin eller stålindustrin). Förädlingsvärde
och arbetskraftintensitet är mycket högre för legeringar (särskilt vissa typer) än för granulat. Åtgärdernas verkningar kommer därför att bli mindre kännbara för legeringstillverkarna, som har den övervägande majoriteten av anställda.

att tas ut hos dem. Det lades emellertid inte fram
något bevis för att så är fallet. Med tanke på hur
stor andel av de sammanlagda kostnaderna som
magnesiumgranulat kan förväntas stå för drar kommissionen slutsatsen att antidumpningsåtgärderna
bara kan ha liten inverkan.

5. Slutsats om gemenskapens intresse
(56)

G. PRELIMINÄR TULL

1. Nivån för undanröjande av skada
(57)

Kommissionen anser det nödvändigt att anta preliminära antidumpningsåtgärder för att förhindra att
den dumpade importen vållar ytterligare skada.
I syfte att fastställa vilken nivå och utformning dessa åtgärder skulle ha utgick kommissionen ifrån
den fastställda dumpningsmarginalen och det tullbelopp som krävs för att undanröja den skada som
gemenskapsindustrin har lidit.

Ståltillverkare köper magnesiumgranulat som mestadels används i blandningar för avsvavling. Till
följd av detta kom det inte in några siffror beträffande den berörda produktens andel i deras egna
kostnadsstrukturer.

Kommissionen ansåg att för att uppnå detta borde
priserna på den dumpade importen höjas till en
icke-skadlig nivå. Den nödvändiga prisökningen
fastställdes på grundval av en jämförelse mellan det
vägda, genomsnittliga importpris som användes för
att fastställa prisunderskridandet, så som anges i
punkt 33, och den ende gemenskapsproducentens
produktionskostnader plus en vinstmarginal på
5 %. Denna vinstmarginal ansågs nödvändig för att
trygga industrins fortlevnad.

Ståltillverkarna motsätter sig åtgärder och hävdar att
varje ökning av kostnaderna för råmaterial som deras leverantörer använder så småningom kommer

Jämförelsen (gjord på en vägd, genomsnittlig
grundval och uttryckt i procent av nivån cif) visar
en skademarginal på 46,9 %. Denna marginal är
större än den fastställda dumpningsmarginalen.

c) Ståltillverkare

(55)

Varje prisökning som beror på antidumpningsåtgärder kan öka användarindustriernas kostnader. Det
faktum att det finns så många leverantörer av magnesium innebär emellertid att det fortfarande kommer att råda intensiv konkurrens på gemenskapsmarknaden. Att inte vidta antidumpningsåtgärder
skulle kunna medföra att den ende gemenskapsproducenten försvinner och konkurrensen minskas
med följden att priserna troligen stiger.
På grundval av. ovanstående analys av gemenskapens intresse har kommissionen preliminärt fastslagit att det inte finns några tvingade skäl till att inte
vidta åtgärder.

Båda företagen motsätter sig skyddsåtgärder och
hävdar att den berörda produkten står för mer än
50 % av deras tillverkningskostnader, uttryckt i
hur mycket råmaterial som används. De säger att
varje ökning av magnesiumpriset skulle göra att
stålindustrin anskaffade komponenterna i sina avsvavlingsblandningar hos leverantörer utanför gemenskapen (de skulle fortfarande kunna köpa magnesium från Kina till dumpade priser) eller
uppmuntra den kinesiska industrin att själv tillverka och exportera granulat.

Dessa påståenden har emellertid inte bestyrkts. Det
bör också noteras att lönsamhetssiffrorna (som bara
ett av de samarbetsvilliga företagen har lämnat in)
visade nivåer som tyder på att det finns en bred
marginal för absorbering av kostnadsökningar som
beror på tullar och att deras verksamhet inte skulle
påverkas allvarligt av att åtgärder infördes.
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magnesium som oavsiktligt kan innehålla små
mängder andra element i form av orenheter.

Den preliminära tullen bör därför sättas på samma
nivå som den fastställda dumpningsmarginalen,
dvs. 40,6 %.

b) Denna förordning skall inte omfatta obearbetat legerat magnesium i form av obearbetat magnesium
som innehåller mer än 3 viktprocent avsiktligt tillsatta legeringselement som till exempel aluminium
och zink.

2. Tullarnas utformning
(58)

För att skapa överensstämmelse med de åtgärder
som antogs i det förra förfarandet som rörde samma
produkt, och med tanke på att gemenskapsindustrin har lidit väsentlig skada och på produktens natur, anses en rörlig tull vara lämpligast i detta fall. På så sätt läggs ingen extra börda på exportörer som vill höja exportpriset till eller över tullnivån.
Under dessa omständigheter föreslås det att en rörlig tull grundad på ett minimipris på 2 797 ecu per
ton på nivån cif gemenskapens gräns antas beträffande import av obearbetat olegerat magnesium
med ursprung i Kina.

H. SLUTBESTÄMMELSE

(59)

I enlighet med god förvaltningssed bör det fastställas en period inol vilken de berörda parterna ges
tillfälle att skriftligen lämna sina synpunkter och
begära att bli hörda. Dessutom bör det klargöras att
de avgöranden som träffats i denna förordning är
preliminära och kan komma att tas upp till ny
prövning om kommissionens föreslår en slutgiltig
tull.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. a) En preliminär antidumpningstull skall införas på
import av obearbetat, rent magnesium som omfattas
av KN-nummer 8104 11 00 och ex 8104 19 00 (Taric-nummer 8104 19 00*10) med ursprung i Kina.
Vid tillämpningen av denna förordning skall obearbetat, rent magnesium definieras som obearbetat
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2. Antidumpningstullen skall motsvara skillnaden mellan minimiimportpriset på 2 797 ecu per ton och priset
cif gemenskapens gräns i de fall där priset cif gemenskapens gräns per ton är lägre än minimiimportpriset. Ingen
tull skall tas ut när priset cif gemenskapens gräns per ton
är det samma som eller högre än minimiimportpriset.
3.

Gällande bestämmelser om tullar skall tillämpas.

4. I de fall där tullvärdet minskas i enlighet med artikel
145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (1)
skall det minimiimportpris som avses i punkt 2 också
minskas proportionerligt så att den tull som skall betalas
blir det belopp med vilket det minskade minimiimportpriset överskrider det minskade tullvärdet.
5. Övergång till fri omsättning i gemenskapen av de
produkter som avses i punkt 1 får ske under förutsättning
att det ställs en säkerhet som motsvarar beloppet på den
preliminära tullen.
Artikel 2
Utan att det påverkar tillämpingen av artikel 20 i förordning (EG) nr 384/96 får berörda parter inom en månad efter denna förordnings ikraftträdande skriftligen lämna
synpunkter och begära att bli hörda muntligen av kommissionen.
I enlighet med artikel 21.4 i förordning (EG) nr 384/96
kan berörda parter inom en månad efter det att den här
förordningen träder i kraft lämna synpunkter på tillämpningen av denna förordning.
Artikel 3
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 13 maj 1998.
På kommissionens vägnar
Leon BRITTAN

Vice ordförande

(1) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1003/98
av den 13 maj 1998
om fastställande av exportbidrag för griskött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av
den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1), senast ändrad genom
Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige och
genom förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 13.3
andra stycket i denna, och
med beaktande av följande:
I artikel 13 i förordning (EEG) nr 2759/75 fastställs att
skillnaden mellan världsmarknadspriserna för de
produkter som förtecknas i artikel 1.1 i den förordningen
och gemenskapspriserna för dessa produkter får utjämnas
av ett exportbidrag.
Av tillämpningen av dessa regler och kriterier på den
nuvarande marknadssituationen för griskött följer att
bidraget bör fastställas så som anges nedan.
I fråga om produkter som omfattas av KN-nummer
0210 19 81 bör bidraget begränsas till ett belopp som tar
hänsyn dels till de kvalitativa egenskaperna hos var och
en av produkterna som omfattas av detta nummer, dels
till den förväntade utvecklingen av produktionskostnaderna på världsmarknaden. Det är viktigt att gemenskapen fortsätter att delta i den internationella handeln
med vissa typiska italienska produkter som omfattas av
KN-nummer 0210 19 81.

På grund av konkurrensvillkoren i vissa tredje länder som
traditionellt är de viktigaste importländerna för produkter
som omfattas av KN-numren 1601 00 och 1602, bör
bidraget för dessa produkter fastställas med hänsyn till
den situationen. Åtgärder bör vidtas för att säkerställa att
bidraget endast beviljas för nettovikten av det ätliga innehållet och att nettovikten av eventuella ben i dessa beredningar dras av.
Enligt artikel 13 i förordning (EEG) nr 2759/75 kan situationen på världsmarknaden eller särskilda krav på vissa
marknader göra det nödvändigt att differentiera bidraget
beroende på bestämmelse för de varor som förtecknas i
artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2759/75.
Bidragen bör fastställas med hänsyn till ändringarna av
den nomenklatur för exportbidrag som fastställs genom
kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 707/98 (4).
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för griskött.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förteckningen över de varor som beviljas det exportbidrag
som anges i artikel 15 i förordning (EEG) nr 2759/75 och
bidragsbeloppen fastställs enligt bilagan till den här
förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 maj 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 maj 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 1.
(2) EGT L 349, 31.12.1994, s. 105.

(3) EGT L 366, 24.12.1987, s. 1.
(4) EGT L 98, 31.3.1998, s. 11.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 13 maj 1998 om fastställande av exportbidrag för
griskött
(ecu/100 kg netto)

(ecu/100 kg netto)

Produktkod

Destination (1)

Bidragsbelopp

Produktkod

Destination (1)

Bidragsbelopp

0203 11 10 9000
0203 12 11 9100
0203 12 19 9100
0203 19 11 9100
0203 19 13 9100
0203 19 15 9100
0203 21 10 9000
0203 22 11 9100
0203 22 19 9100
0203 29 11 9100
0203 29 13 9100

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
13,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

0203 29 15 9100
0210 11 31 9110
0210 11 31 9910
0210 12 19 9100
0210 19 81 9100
0210 19 81 9300
1601 00 91 9000
1601 00 99 9110
1602 41 10 9210
1602 42 10 9210
1602 49 19 9120

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

13,00
90,00
90,00
20,00
95,00
76,00
28,00
25,00
62,00
34,00
25,00

(1) Destinationerna är följande:
01 alla tredje länder.

Obs.: Produktkoderna och fotnoterna fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87.

L 142/36

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

14. 5. 98

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1004/98
av den 13 maj 1998
om fastställande av importtullar inom rissektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av
den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1), ändrad genom förordning
(EG) nr 192/98 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1503/96 av den 29 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EG) nr 3072/95 vad avser importtullar inom rissektorn (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1403/97 (4), särskilt artikel 4.1 i denna, och
med beaktande av följande:
I artikel 11 i förordning (EG) nr 3072/95 föreskrivs att när
de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen
importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som avses i
punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara
lika med det interventionspris som gäller för dessa
produkter vid importen ökat med en särskild procentsats,
om det rör sig om råris eller helt slipat ris, minskat med
cif-importpriset, om denna importtull inte överstiger tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.
Enligt artikel 12.3 i förordning (EG) nr 3072/95 skall
cif-importpriserna beräknas på grundval av representativa
priser för produkten i fråga på världsmarknaden eller på
gemenskapens importmarknad för produkten.

I förordning (EG) nr 1503/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 3072/95 vad avser importtullar inom rissektorn.
Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande
träder i kraft. De förblir likaså gällande om det inte finns
någon börsnotering som kan utgöra referenspris i enlighet
med artikel 5 i förordning (EG) nr 1503/96 under två
veckor före nästa period för fastställande.
För att få systemet för importtullar att fungera normalt
bör vid beräkningen av dessa tullar de marknadskurser
som fastställs under en referensperiod fortsätta att tilllämpas.
Tillämpningen av förordning (EG) nr 1503/96 medför att
det skall fastställas importtullar enligt bilagorna i denna
förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Importtullarna inom rissektorn som avses i artikel 11.1
och 11.2 i förordning (EG) nr 3072/95 skall fastställas i
bilaga I i denna förordning på grundval av de faktorer
som tas upp i bilaga II.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 maj 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 maj 1998.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
20, 27.1.1998, s. 16.
189, 30.7.1996, s. 71.
194, 23.7.1997, s. 2.
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BILAGA I
Importtullar vad gäller ris och brutet ris
(ecu/ton)
Importtull (5)
KN-nummer

Tredje land
(undantaget AVS
och Bangladesh) (3) (7)

AVS och
Bangladesh
(1) (2) (3) (4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
332,41
332,41
332,41
268,27
332,41
332,41
332,41
268,27
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

130,91
130,91
130,91
130,91
130,91
130,91
130,91
130,91
161,87
161,87
161,87
129,80
161,87
161,87
161,87
129,80
251,59
251,59
251,59
251,59
251,59
251,59
251,59
251,59
251,59
251,59
251,59
251,59
251,59
251,59
251,59
251,59
78,38

Basmati från
Indien
och Pakistan (6)

18,27

18,27

Egypten (8)

202,88
202,88
202,88
202,88
202,88
202,88
202,88
202,88
249,31
249,31
249,31
201,20
249,31
249,31
249,31
201,20
399,75
399,75
399,75
399,75
399,75
399,75
399,75
399,75
399,75
399,75
399,75
399,75
399,75
399,75
399,75
399,75
123,00

(1) Med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 12 och 13 i rådets ändrade förordning (EEG) nr 715/90 (EGT L 84, 30.3.1990, s. 85).
(2) I enlighet med förordning (EEG) nr 715/90, skall importtull inte tillämpas på produkter som har sitt ursprung i länder i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet och som direktimporteras till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.
(3) I artikel 11.3 i förordning (EG) nr 3072/95 fastställs importtullen för import av ris till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.
(4) För import av ris, undantaget brutet ris (KN-nummer 1006 40 00), med ursprung i Bangladesh skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som
fastställs genom rådets förordning (EEG) nr 3491/90 (EGT L 337, 4.12.1990, s. 1) och kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 862/91 (EGT L 88,
9.4.1991, s. 7).
(5) Import av produkter med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) skall befrias från importtull enligt artikel 101.1 i rådets ändrade
beslut 91/482/EEG (EGT L 263, 19.9.1991, s. 1).
(6) Importtullen för råris av sorten Basmati med ursprung i Indien och Pakistan skall nedsättas med 250 ecu/ton (artikel 4a i förordning (EG) nr 1503/96,
ändrad).
(7) Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan.
(8) För import av ris med ursprung i och som kommer från Egypten skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom
kommissionens förordningar (EG) nr 2184/96 (EGT L 292, 15.11.1996, s. 1) och (EG) nr 196/97 (EGT L 31, 1.2.1997, s. 53).
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BILAGA II
Beräkning av importtull inom rissektorn

Paddyris

Indicaris

Japonicaris

Brutet ris

Råris

Helt slipat ris

Råris

Helt slipat ris

(1)

268,27

533,00

332,41

533,00

(1)

a) Cif-pris ARAG (ecu/ton)



339,14

336,06

302,00

347,08



b) Pris fritt ombord (ecu/ton)







274,96

320,04



c) Sjöfrakt (ecu/ton)







27,04

27,04



d) Källa



Operatör

Operatör



1. Importtull (ecu/ton)
2. Beräkningsfaktorer:

(1) Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan.

USDA

Operatör
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 24 april 1998
om arbetsprogram för 1998 beträffande proteinhalten i de huvudsakliga mjölkprodukterna
(Text av betydelse för EES)

(98/325/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSIONEN HAR
FATTAT FÖLJANDE BESLUT

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 96/16/EG av den
19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och
mjölkprodukter (1), särskilt artikel 4.2 i detta, och av
följande skäl:
Det är lämpligt att fortsätta det arbete som medlemsstaterna påbörjat för att den årliga statistiska informationen i
framtiden även skall kunna omfatta proteinhalten i de
huvudsakliga mjölkprodukterna.
I arbetsprogrammet för 1998 tas hänsyn till
erfarenheterna från arbetsprogrammet för 1997 och föreslås en vidareutveckling av de olika metoderna för att
mäta proteinhalten i de huvudsakliga mjölkprodukterna.
De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga kommittén för jordbruksstatistik.

(1) EGT L 78, 28.3.1996, s. 27.

Arbetsprogrammet för 1998 beträffande proteinhalten i de
huvudsakliga mjölkprodukterna, vilket bifogas i bilaga,
godtas.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 24 april 1998.
På kommissionens vägnar
Yves-Thibault DE SILGUY

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
VERKSAMHETSPLAN FÖR 1998
Medlemsstaterna skall senast den 30 juni 1998 till Eurostat överlämna följande:
1. Uppgifter om proteininnehållet i de väsentligaste mejeriprodukterna. Senast tillgängliga årsstatistik skall
användas, och som tillägg till kolumn 1 måste antingen kolumn 2 eller 3 vara fullständigt ifylld. Om endast en av kolumnerna 2 och 3 är ifylld, skall medlemsstaten bifoga en noggrann förklaring.
2. En beskrivning av de metoder som används för insamling av den information som återges i tabellen (direkta förfrågningar, koefficienter, uppskattningar, referensteknik, administrativa källor, information från
branschorganisationer, andra källor).
3. De upplysningar som saknas i verksamhetsplanen för 1997 och som ännu inte har meddelats. Medlemsstaterna ombesörjer denna rapportering i nära samarbete med Eurostat.
4. Förslag till verksamhetsplan för 1999.
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MEJERIERNAS VERKSAMHET
(Protein från komjölk per mejeriproduktgrupp)

Land:

År:

Kod

Produkt

1

Färska produkter

11

Konsumtionsmjölk

112

Helmjölk

113

Mellanmjölk

114

Skummjölk

12

Kärnmjölk

13

Grädde

2
21

Vid
framställning (2)

Innehåll (3)

1

2

3

Tillverkade produkter
Mjölkkoncentrat

221

Gräddpulver

222

Helmjölkspulver

223

Mellanmjölkspulver

224

Skummjölkspulver

225

Kärnmjölkspulver

2411

Kvantitet (1)
(1 000 T)

Ost av enbart komjölk

(1) Kolumn 1: producerade kvantiteter om (1 000 t) under ifrågavarande period (år). Definition: se bilaga II till beslut 97/80/
EG, tabell B, kolumn 1.
(2) Kolumn 2: mängd (ton) protein från komjölk som använts för framställning av ifrågavarande produkt, inklusive eventuella
förluster under tillverkningsprocessen.
(3) Kolumn 3: mängd (ton) protein från komjölk i produkten.

MEDDELANDE TILL LÄSARNA
De rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk får inte ett officiellt löpnummer som utgör en
integrerande del av titeln utan får, om de publiceras i EGT, ett publikationsnummer som fastställs av Publikationsbyrån.
Eftersom dessa rättsakter ofta delges med eller översänds till sina adressater med det nummer för
förfarandet (nr K(1998). . .) under vilket de har antagits, har det ansetts lämpligt att etablera ett
samband mellan publikationsnummer och förfarandenummer.
Förfarandenumren kommer därför från och med den 1 juni 1998 att nämnas efter titeln för
berörda rättsakter från kommissionen.

