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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 448/2000
av den 28 februari 2000
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 1498/98 (2), särskilt artikel 4.1 i
denna, och
av följande skäl:
(1)

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.
(2)

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 29 februari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 februari 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT L 198, 15.7.1998, s. 4.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 februari 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde
vid import

0702 00 00

204
624
999
052
068
628
999
220
999
052
204
628
999
052
204
212
624
999
052
204
999

51,3
219,5
135,4
116,8
75,8
159,4
117,3
203,6
203,6
116,7
37,7
127,8
94,1
45,8
36,6
38,7
56,4
44,4
50,8
66,7
58,8

052
204
220
600
624
999
052
600
999
039
060
388
400
404
528
720
999
388
400
512
528
720
999

46,4
49,5
74,4
74,4
63,5
61,6
51,2
83,2
67,2
114,7
49,0
149,3
90,0
85,6
101,7
116,9
101,0
97,6
108,4
94,8
90,8
64,3
91,2

0707 00 05

0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2543/1999 (EGT L 307, 2.12.1999, s. 46). Koden ”999” betecknar
”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 449/2000
av den 28 februari 2000
om införande av en preliminär antidumpningstull på import av aducerade rördelar med ursprung i
Brasilien, Japan, Kina, Sydkorea, Thailand och Tjeckien och om godtagande av åtagande från en
exporterande tillverkare i Tjeckien
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

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
av följande skäl:

synpunkter. Alla parter som begärde att bli hörda inom
den ovannämnda fristen och visade att det fanns
särskilda skäl för detta gavs tillfälle att höras.
(5)

Kommissionen skickade frågeformulär till de parter som
kommissionen visste var berörda och till alla andra
företag som gav sig till känna inom de frister som
angavs i tillkännagivandet om inledande av förfarandet.
Kommissionen mottog svar från sex gemenskapstillverkare och elva exporterande tillverkare i de berörda
länderna liksom från deras närstående importörer i
gemenskapen. Kommissionen mottog också svar från
sjutton icke närstående importörer/handlare i gemenskapen liksom från två användare.
Kontrollbesök avlades hos följande företag:

1. FÖRFARANDE

1.1 Inledande
(1)

(2)

(3)

(4)

Den 29 maj 1999 offentliggjorde kommissionen genom
ett tillkännagivande (nedan kallat tillkännagivande om
inledande av förfarandet) i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (3) inledandet av ett antidumpningsförfarande beträffande import till gemenskapen av aducerade
rördelar (i tillkännagivandet om inledande av förfarandet
kallade rördelar av aducerat gjutjärn) med ursprung i
Brasilien, Japan, Jugoslavien, Kina, Sydkorea, Kroatien,
Thailand och Tjeckien.
Förfarandet inleddes till följd av ett klagomål som ingivits i april 1999 av Defence Committee of Malleable
Cast Iron Tube or Pipe Fittings Industry of the European
Union (nedan kallat den klagande) som ombud för tillverkare vars sammanlagda tillverkning utgjorde 100 %
av gemenskapens tillverkning av aducerade rördelar.
Klagomålet innehöll bevisning om dumpning av
produkten och väsentlig skada till följd av denna dumpning. Bevisningen bedömdes tillräcklig för att berättiga
inledandet av ett förfarande.
Kommissionen underrättade officiellt de exporterande
tillverkare och importörer/handlare som kommissionen
visste var berörda och deras sammanslutningar, företrädare för de berörda exportländerna samt den klagande
om förfarandets inledande. De berörda parterna gavs
tillfälle att inom den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet om inledande av förfarandet lämna sina
synpunkter skriftligen och begära att bli hörda.
Ett flertal exporterande tillverkare i de berörda länderna,
tillverkare i gemenskapen och användare och importörer/handlare i gemenskapen lämnade skriftliga

( ) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.
(2) EGT L 128, 30.4.1998, s. 18.
(3) EGT C 151, 29.5.1999, s. 21.
1

a) Tillverkare i gemenskapen
— Georg Fischer GmbH, Österrike
— R. Woeste Co GmbH & Co. KG, Tyskland
— Ferriere e Fonderie Di Dongo SpA, Italien
— Raccordi Pozzi Spoleto SpA, Italien
— Accesorios de Tuberia, SA, Spanien
— Crane Fluid System, Förenade kungariket
b) Oberoende importörer i gemenskapen
— SIRE SA, Frankrike
— Sofreco, Frankrike
— Hage Fittings GmbH & Co. KG, Tyskland
— Hermann Schmidt, Tyskland
— Intersantherm, Warenhandelsgesellschaft mbH,
Tyskland
— ”Invest” Import und Export GmbH, Tyskland
— Euraccordi, Italien
— GT Comis SpA, Italien
— Jannone Arm SpA, Italien
— Jannone SpA, Italien
— OML SRL, Italien
— Gill & Russell Ltd, Förenade kungariket
— T. Hackett & Sons Ltd, Förenade kungariket
c) Användare
— Società Italiana per il Gas, Italien
— Transco BG plc, Förenade kungariket
d) Exporterande tillverkare
— Brasilien:
— Indústria de Fundição Tupy Ltda, Joinville
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— Tjeckien:
— Moravské Zelezárny as, Olomouc och det
närstående inhemska försäljningsföretaget
Moze Prodej sro, Olomouc
— Japan:
— Hitachi Metals Ltd, Tokyo
— Sydkorea:
— Yeong Hwa Metal Co. Ltd, Kyongnam
— Thailand:
— BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd,
Samutsakorn
— Siam Filtings Co. Ltd, Samutsakorn
— Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd, Bangkok
— Kina (för undersökning av ställning som marknadsekonomi)
— Jianzhong Malleable Iron Factory, Hebei
— Jinan Meide Casting Co. Ltd, Jinan
(6)

Undersökningen om dumpning och skada omfattade
perioden 1 april 1998–31 mars 1999 (nedan kallad
undersökningsperioden). Undersökningen av utvecklingen i samband med skadeanalysen omfattade
perioden från och med den 1 januari 1995 till slutet av
undersökningsperioden (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

rördelar, å ena sidan, och övriga typer av rördelar, å
andra sidan, har olika grundläggande fysiska och
tekniska egenskaper, i synnerhet vad gäller sätten att
sammanfoga rördelarna. De gängade rördelarna
sammanfogas genom att skruvas samman, medan
sammanfogningen av de övriga typerna förutsätter
användning av olika tekniker, såsom svetsning eller
koppling.
(11)

På grundval av undersökningsresultaten har också
konstaterats att tillverkarna i de exporterande länderna
endast säljer gängade rördelar på gemenskapsmarknaden, medan övriga typer av rördelar antingen inte
tillverkas eller inte säljs av de berörda parterna. Med
hänsyn till skillnaden mellan gängade och icke gängade
aducerade rördelar och att endast gängade aducerade
rördelar exporteras till gemenskapen från de berörda
länderna fann kommissionen att den produkt som är
föremål för undersökning är gängade aducerade rördelar
(nedan kallade aducerade rördelar eller den berörda
produkten). Dessa rördelar uppfyller kraven i de internationella standarder som anges i klagomålet (dvs.
EN 10.242, ISO – 49 och ANSI) (1) och klassificeras för
närvarande enligt KN-nummer ex 7307 19 10.

(12)

Denna produkt tillverkas i många olika typer beroende
på, bland annat, storlek, form, ytbehandling och den
gjutjärnskvalitet som används. Oavsett dessa skillnader
har alla dessa typer samma grundläggande fysiska och
tekniska egenskaper och samma användningsområden.
De betraktas därför som en och samma produkt.

1.2 Inlagor rörande klagomålet
(7)

Ett antal parter ifrågasatte varför Bulgarien inte ingick i
undersökningen som ett av exportländerna. Dessa parter
gjorde gällande att det var diskriminerande att inleda ett
förfarande endast mot de åtta länderna i fråga och
undanta Bulgarien.

(8)

Situationen vad gäller Bulgarien undersöktes i samband
med den granskning av klagomålet som gjordes innan
förfarandet inleddes. Den klagande framlade bevisning
om normalvärde och exportpriser för bulgariska
produkter på samma sätt som för andra länder som
nämndes i klagomålet (prislistor och uppgifter från
Eurostat). Enligt vad som framgick av denna bevisning
förekom ingen dumpning, vilket innebar att en undersökning rörande Bulgarien inte kunde inledas.

2.2 Likadan produkt
(13)

2. PRODUKT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR UNDERSÖKNING
OCH LIKANDAN PRODUKT

Den produkt som är föremål för undersökning i enlighet
med tillkännagivandet är aducerade rördelar (i tillkännagivandet om inledande av förfarandet kallade rördelar av
aducerat gjutjärn).

(10)

Av undersökningen har framgått att det finns ett antal
olika typer av aducerade rördelar, till exempel gängade,
räfflade, släta eller avsedda för flänsning och svetsning.
Alla dessa typer omfattas av KN-nummer 7307 19 10.
Beträffande dessa olika typer konstaterades att gängade

Kommissionen konstaterade att aducerade rördelar som
tillverkas av tillverkarna i gemenskapen och säljs på
gemenskapens marknad och aducerade rördelar som tillverkas i de berörda länderna och exporteras till gemenskapen är likadana produkter, eftersom det inte finns
några skillnader dem emellan vad gäller de grundläggande egenskaperna och användningsområdena för de
olika typerna av aducerade rördelar. Samma sak gäller
för de aducerade rördelar som säljs på de exporterande
ländernas hemmamarknad och de typer som exporteras
till gemenskapen. Därför konstaterades också dessa vara
likadana produkter i den mening som avses i artikel 1.4
i förordning (EG) nr 384/96 (nedan kallad grundförordningen). Kommissionen konstaterade också att de aducerade rördelar som exporteras från Kina till gemenskapen
och de som säljs på den inhemska marknaden i Thailand
(som användes som jämförbart land) var likadana
produkter.
2.2.1 Rördelar av svart aducergods respektive vitt aducergods

2.1 Produkt som är föremål för undersökning
(9)

29. 2. 2000

(14)

Några parter gjorde gällande att de aducerade rördelar
som tillverkas och säljs av tillverkarna i gemenskapen
inte kunde anses jämförbara med de produkter som
tillverkas och exporteras till gemenskapen av vissa av de
berörda exporterande länderna, eftersom de produkter
som tillverkas i gemenskapen i allmänhet tillverkas av
vitt aducergods (perlitisk grundmassa), medan de exporterade produkterna tillverkas av svart aducergods (ferritisk grundmassa).

(1) Dessa standarder är bara tillämpliga på gängade aducerade rördelar.

29. 2. 2000
(15)

(16)
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Undersökningen har preliminärt visat att rördelar av vitt
aducergods och rördelar av svart aducergods har mycket
snarlika fysiska egenskaper och samma användningsområden, och att de därför i allmänhet är utbytbara. Detta
har bekräftats av att användarna av den produkt som är
föremål för undersökning, till exempel de som distribuerar gas eller installerar gasledningar, inte gör någon
åtskillnad mellan rördelar av vitt aducergods och
rördelar av svart aducergods. Dessutom omfattas såväl
rördelar av vitt aducergods som rördelar av svart aducergods av den europeiska standarden EN 10242 och den
internationella standarden ISO 49, i vilka anges de krav
rörande utformning och egenskaper som gäller för de
aducerade rördelar som är föremål för undersökningen.
Vad särskilt gäller kvaliteten på det material som
används tillåts såväl vitt aducergods som svart aducergods.

3. DUMPNING

A. LÄNDER MED MARKNADSEKONOMI

3.1 Allmänt om metod

3.1.1 Normalvärde
(20)

Vid fastställandet av normalvärdet undersökte kommissionen först, för varje exporterande tillverkare, huruvida
deras totala försäljning på hemmamarknaden av aducerade rördelar var representativ i förhållande till den
totala exportförsäljningen till gemenskapen av den
berörda produkten. I enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen ansågs en exporterande tillverkares försäljning
på hemmamarknaden av den berörda produkten vara
representativ när den totala inhemska försäljningsvolymen utgjorde minst 5 % av den totala försäljningsvolymen för exporten till gemenskapen.

(21)

Kommissionen identifierade därefter de typer av aducerade rördelar som såldes på hemmamarknaden av de
företag vilkas försäljning på hemmamarknaden var
representativ och var identiska eller direkt jämförbara
med de typer som såldes på export till gemenskapen.
Generellt ansågs typer av samma storlek, form, ytbehandling och gjutjärnskvalitet vara jämförbara.

(22)

För varje typ som de exporterande tillverkarna sålde på
sina hemmamarknader och som konstaterades vara
direkt jämförbara med de typer som såldes på export till
gemenskapen fastställdes huruvida försäljningen på
hemmamarknaden var tillräckligt representativ enligt
artikel 2.2 i grundförordningen. Försäljningen på
hemmamarknaden av en viss typ ansåg tillräckligt representativ när den totala försäljningen på hemmamarknaden av den produkttypen under undersökningsperioden motsvarade minst 5 % av den totala exportförsäljningen av aducerade rördelar av jämförbar typ till
gemenskapen.

(23)

Kommissionen undersökte också huruvida försäljningen
på hemmamarknaden av varje produkttyp kunde anses
ha skett vid normal handel genom att fastställa andelen
lönsam försäljning till oberoende köpare av produkttypen i fråga. I de fall som den volym av försäljningen av
aducerade rördelar som såldes till ett nettopris som
motsvarade eller översteg den beräknade produktionskostnaden (nedan också kallat lönsam försäljning)
utgjorde minst 80 % av den totala försäljningsvolymen
och det vägda genomsnittliga priset för produkttypen
inte understeg produktionskostnaden grundades normalvärdet på det faktiska priset vid försäljning på hemmamarknaden, beräknat som det vägda genomsnittet av
priserna vid all inhemsk försäljning under undersökningsperioden, oavsett om all denna försäljning varit
lönsam eller inte. I de fall där volymen lönsam försäljning av aducerade rördelar motsvarade mindre än 80 %
men minst 10 % av den totala försäljningsvolymen grundades normalvärdet på det faktiska priset på hemmamarknaden, beräknat som ett vägt genomsnitt av den
lönsamma försäljningen.

Med hänsyn till detta konstateras preliminärt att de
rördelar av vitt aducergods som tillverkas och säljs av
vissa tillverkare i gemenskapen bör betraktas som likadana produkter som de rördelar av svart aducergods
som tillverkas och exporteras till gemenskapen av de
berörda exporterande länderna.

2.2.2 Särskilda egenskaper hos de produkter som exporteras
från Sydkorea
(17)

Vissa sydkoreanska exporterande tillverkare hävdade att
deras produkter inte borde ingå i definitionen av den
berörda produkten, eftersom deras produkter har
särskilda tekniska egenskaper. Dessa aducerade rördelar
har koniska utvändiga gängor och koniska invändiga
gängor, i motsats till övriga importerade rördelar som
har koniska utvändiga gängor och cylindriska invändiga
gängor.

(18)

Av undersökningen har dock framgått att de sydkoreanska aducerade rördelarna, bortsett från de nämnda
tekniska egenskaperna, har samma fysiska och tekniska
egenskaper som de andra importerade aducerade rördelarna. Dessutom har, vad gäller deras användning, undersökningen visat att de sydkoreanska aducerade rördelarna används på samma sätt som de aducerade rördelar
som importeras från de andra berörda länderna. I en
medlemsstat där båda typer används har dessa konstaterats vara utbytbara. I praktiken kan och brukar användare fritt välja att använda den ena eller den andra typen.
Det är bara av historiska skäl som typen med utvändiga
och invändiga koniska gängor ännu är den som föredras
i den medlemsstat som avses ovan. Dessutom omfattas
båda typer av den europeiska standarden EN 10242 i
vilken anges de krav beträffande utformning och egenskaper som gäller för aducerade rördelar som är avsedda
för sammanfogning av delar som är gängade i enlighet
med ISO 7-1, storlek 1/8 till 6.

(19)

Därför konstateras preliminärt att de aducerade rördelar
som tillverkas av de exporterande tillverkarna i Sydkorea
och exporteras till gemenskapen är identiska eller
jämförbara med andra importerade aducerade rördelar.
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(24)

I de fall där den lönsamma försäljningen av en viss typ
av aducerade rördelar motsvarade mindre än 10 % av
den totala försäljningsvolymen ansågs denna typ inte ha
sålts i tillräcklig mängd för att priset på hemmamarknaden skulle kunna utgöra en lämplig grund för fastställande av normalvärdet.

(25)

När priserna på hemmamarknaden för en viss
produkttyp som såldes av en exporterande tillverkare
inte kunde användas föredrog kommissionen att
använda konstruerade normalvärden, hellre än priserna
på hemmamarknaden för andra liknande typer eller
andra exporterande tillverkares priser på hemmamarknaden. På grund av antalet olika typer och de många
faktorer (såsom kvalitetskontroll, materialkvalitet, vikt
m.m.) som påverkar priserna på hemmamarknaden
skulle användandet av andra exporterande tillverkares
priser på hemmamarknaden i detta fall förutsatt en
mängd justeringar, varav de flesta skulle ha baserats på
uppskattningar. Därför bedömde kommissionen att det
konstruerade värdet för varje exporterande tillverkare
utgjorde en lämpligare grund för fastställande av
normalvärdet.

(26)

(27)

Följaktligen konstruerades normalvärdet i enlighet med
artikel 2.3 i grundförordningen genom att kommissionen till produktionskostnaderna för de exporterade
produkttyperna, som vid behov justerades, lade ett
skäligt belopp för försäljnings- och administrationskostnader samt andra allmänna kostnader samt en skälig
vinstmarginal. För att göra detta undersökte kommissionen om uppgifterna om försäljnings- och administrationskostnaderna och de andra allmänna kostnaderna
samt vinsten för var och en av de exporterande tillverkarna på hemmamarknaden var tillförlitliga.
De faktiska försäljnings- och administrationskostnaderna
och de andra allmänna kostnaderna på hemmamarknaden bedömdes som tillförlitliga när det berörda företagets försäljning på hemmamarknaden ansågs representativ i förhållande till volymen av exportförsäljningen till
gemenskapen. Vinstmarginalen för hemmamarknaden
fastställdes på grundval av försäljning på hemmamarknaden vid normal handel, dvs. när denna försäljning till
oberoende köpare till priser som motsvarade eller
översteg produktionskostnaderna utgjorde minst 10 %
av den totala volymen av det berörda företagets försäljning av den berörda produkten på hemmamarknaden.
När så inte var fallet användes en vägd genomsnittlig
vinstmarginal för de andra företagen med tillräcklig
försäljning vid normal handel i det berörda landet.

(29)

(30)

För att åstadkomma en rättvis jämförelse mellan normalvärdet och exportpriset gjorde kommissionen i enlighet
med artikel 2.10 i grundförordningen justeringar för
olikheter som påverkar prisernas jämförbarhet.
3.1.4 Dumpningsmarginal för de företag som omfattas av
undersökningen

(31)

I enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen
jämfördes för varje exporterande tillverkare det vägda
genomsnittliga normalvärdet per produkttyp med det
vägda genomsnittliga exportpriset.
3.1.5 Övrig dumpningsmarginal

(32)

I enlighet med artikel 18 i grundförordningen fastställdes en övrig dumpningsmarginal för övriga företag
på grundval av tillgängliga uppgifter.

(33)

För att säkerställa att eventuella åtgärder verkligen skulle
bli effektiva beslöt kommissionen att, för de samarbetsvilliga länder vars uppgifter låg nära Eurostats uppgifter
och för vilka det alltså inte fanns anledning att misstänka att någon exporterande tillverkare inte varit
samarbetsvillig vid undersökningen, fastställa den övriga
dumpningsmarginalen till den högsta dumpningsmarginal som konstaterats för ett samarbetsvilligt företag.

(34)

För länderna med en låg grad av samarbetsvilja användes
uppgifterna från det samarbetsvilliga företag som hade
den högsta dumpningsmarginalen. Den övriga dumpningsmarginalen fastställdes på grundval av den vägda
genomsnittliga marginalen för de dumpade produkttyper
som exporterades i representativa kvantiteter. Denna
metod ansågs nödvändig också för att inte premiera
bristande samarbetsvilja och eftersom det inte fanns
några tecken på att någon icke samarbetsvillig part
skulle ha ägnat sig åt mindre omfattande dumpning.
3.2 Brasilien

3.1.2 Exportpris
I alla de fall där aducerade rördelar exporterades till
oberoende köpare i gemenskapen fastställdes exportpriset i enlighet med artikel 2.8 i grundförordningen,
dvs. på grundval av de exportpriser som faktiskt betalats
eller skulle betalas.

I de fall då exportförsäljningen gick till en närstående
importör konstruerades exportpriset i enlighet med
artikel 2.9 i grundförordningen, dvs. på grundval av det
pris till vilket de importerade produkterna första gången
såldes vidare till en oberoende köpare. För fastställelse av
ett tillförlitligt exportpris gjordes i dessa fall justeringar
för alla kostnader som tillkommit mellan importen och
återförsäljningen samt för vinst. På grundval av uppgifter
från samarbetsvilliga oberoende importörer fastställdes
denna vinst till cirka 7 %.
3.1.3 Jämförelse

(35)

(28)
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Ett företag besvarade frågeformuläret för exporterande
tillverkare. Ett företag i gemenskapen som var närstående denna exporterande tillverkare besvarade också
frågeformuläret för närstående köpare.
3.2.1 Normalvärde

(36)

Vid fastställandet av normalvärdet för produkter med
ursprung i Brasilien använde kommissionen de förfaranden och metoder som beskrivits under 3.1.1.

29. 2. 2000
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I svaret på frågeformuläret använde företaget produktionskostnaden för de sålda enheterna som grund för att
fördela försäljnings- och administrationskostnaderna och
de andra allmänna kostnaderna på hemmamarknaden på
de olika typerna av den berörda produkten, trots att
inget sådant system användes internt för kostnadsfördelningen. Kommissionen bedömde därför att fördelningsmetoden borde ändras så att kostnaderna fördelades på
grundval av omsättningen, i enlighet med artikel 2.5 i
grundförordningen.

(38)

För ungefär hälften av de produkttyper som såldes på
export till gemenskapen fastställdes normalvärdena på
grundval av priserna på hemmamarknaden för jämförbara typer i enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen.

(39)

För alla andra typer av den berörda produkten som
såldes på export till gemenskapen beräknades normalvärdet i enlighet med artikel 2.3 i grundförordningen.
De uppgifter om försäljnings- och administrationskostnader, andra allmänna kostnader samt vinst som
användes var de som fastställts för den exporterande
tillverkaren i fråga.

(45)

Den exporterande tillverkaren begärde justeringar av
normalvärdet och exportpriset för marknadsföringskostnader. Vid granskningen kunde kommissionen inte med
en rimlig grad av tillförlitlighet avgöra om de angivna
kostnadsbeloppen var riktiga. Dessutom kunde inte företaget visa att dess kostnader påverkade prisernas jämförbarhet. Kommissionen beslöt därför att inte göra en
justering för marknadsföringskostnader.

(46)

Företaget begärde också justering av normalvärdet för
olikheter avseende kostnaderna för finansiering av lagerhållning. Det konstaterades dock att lagerhållningen för
hemmamarknaden och för export antingen inte klart
kunde fastställas eller att de perioder under vilka
produkter för hemmamarknaden respektive produkter
för gemenskapsmarknaden hölls i lager i stort sett eller
helt sammanföll. Den exporterande tillverkaren kunde
dessutom inte visa att detta påverkade prisernas jämförbarhet. Följaktligen kunde justeringen inte medges.

(47)

En justering av försäljningspriset på hemmamarknaden
avseende återbetalning av vissa indirekta skatter begärdes
också. Denna begäran grundades på en felaktig beräkning och var starkt överdriven. Den begärda justeringen
har därför preliminärt minskats till 50 % av det begärda
beloppet. Kommissionen kommer att undersöka denna
fråga ytterligare för att fastställa beloppet för de indirekta skatter som faktiskt återbetalades på exportförsäljningen till gemenskapen och som samtidigt belastade
den berörda produkten vid förbrukning i Brasilien.

(48)

Eftersom den exporterande tillverkaren använt sig av
växelkurser som inte var förknippade med försäljningsdatumet har kommissionen räknat om exportpriset
enligt de valutakurser som gällde vid fakturadatum i
enlighet med artikel 2.10 j i grundförordningen.

(49)

De justeringar som gjordes av det normalvärde som
grundades på försäljningen på hemmamarknaden
gjordes också av det normalvärde som beräknats i
enlighet med artikel 2.3 i grundförordningen.

3.2.2 Exportpris
(40)

Vid bedömningen av exportpriset för produkter från
Brasilien använde kommissionen de förfaranden och
metoder som beskrivs under 3.1.2 ovan.

(41)

Exporten gick till både oberoende och närstående
företag. Kommissionen uteslöt den försäljning på export
till gemenskapen som gick genom det närstående företaget i gemenskapen från dumpningsberäkningarna,
eftersom denna försäljning motsvarade en försumbar del
av den kvantitet som den brasilianske exporterande tillverkaren exporterade och därför inte kunde ha påverkat
slutsatserna annat än i obetydlig omfattning.

(42)
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All övrig export gick till oberoende importörer i gemenskapen. Exportpriset fastställdes följaktligen i enlighet
med artikel 2.8 i grundförordningen på grundval av de
priser som faktiskt betalats eller skulle betalas.

3.2.4 Dumpningsmarginal
3.2.3 Jämförelse
(43)

(44)

I de fall där så har varit möjligt och berättigat har
kommissionen medgivit justeringar för olikheter vad
gäller indirekta skatter, handelsled, transport, försäkring,
hantering, lastning och därmed sammanhängande kostnader, kredit, provisioner och kostnader efter försäljningen.
Den exporterande tillverkaren begärde en justering av
normalvärdet och exportpriset för olikheter avseende
förpackningskostnader. Företaget kunde dock inte lägga
fram någon bevisning för sådana olikheter, varför
kommissionen inte kunde bevilja justeringen.

(50)

I enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen
jämfördes det vägda genomsnittliga normalvärdet för
varje typ av den berörda produkten som exporterades till
gemenskapen med det vägda genomsnittliga exportpriset
för varje typ av den berörda produkten.

(51)

Jämförelsen visade förekomsten av dumpning för den
samarbetsvilliga exporterande tillverkaren. Den preliminära dumpningsmarginalen, uttryckt i procent av
importpriset cif vid gemenskapens gräns, är följande:
Indùstria de Fundição Tupy Ltda: 26,1 %.

L 55/8
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Eftersom samarbetsviljan var stor fastställdes den preliminära dumpningsmarginalen för övriga företag till
samma nivå som för det samarbetsvilliga företaget, dvs.
26,1 %.

(60)

3.3 Tjeckien
(53)

Ett företag besvarade frågeformuläret för exporterande
tillverkare. Detta svar innehöll uppgifter om ett närstående inhemskt försäljningsföretags försäljning på
hemmamarknaden. Ett företag i gemenskapen som var
närstående denna exporterande tillverkare besvarade
också frågeformuläret för närstående-importörer.

3.3.1 Normalvärde
(54)

Vid fastställandet av normalvärdet för produkter med
ursprung i Tjeckien använde kommissionen de förfaranden och metoder som beskrivs under punkt 3.1.1.

(55)

De försäljnings- och administrationskostnader och andra
allmänna kostnader på hemmamarknaden som den
exporterande tillverkaren uppgav omfattade belopp som
inte rörde den berörda produkten eller som inte avsåg
undersökningsperioden. De försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader som
uppgivits korrigerades följaktligen.

(56)

De försäljnings- och administrationskostnader och andra
allmänna kostnader på hemmamarknaden som uppgavs
för det närstående inhemska försäljningsföretaget fördelades på ett sådant sätt att resultatet inte på ett rimligt
sätt återspeglade de kostnader som hörde samman med
försäljningen av den berörda produkten. Kommissionen
omfördelade därför försäljnings- och administrationskostnaderna och de andra allmänna kostnaderna med
beaktande av vilka kostnader som var att hänföra till de
olika typer av produkter som sålts.
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Det samarbetsvilliga företaget hade klassificerat ett antal
exporterade produkttyper såsom identiska och lämnat
en enda uppgift om produktionskostnad för dessa typer.
Kommissionens undersökning visade att det i själva
verket rörde sig om olika produkttyper med olika
produktionskostnader. Produktionskostnaden för dessa
olika typer användes sedan för att beräkna normalvärdet
på det sätt som beskrivs ovan.

3.3.2 Exportpris
(61)

Vid bedömningen av exportpriset för Tjeckien använde
kommissionen de förfaranden och metoder som beskrivits under punkt 3.1.2.

(62)

Exporten gick till både oberoende och närstående
företag. Kommissionen uteslöt från dumpningsberäkningarna den exportförsäljning till gemenskapen som
gick från den närstående importören, eftersom denna
försäljning motsvarade en försumbar del av den kvantitet som den tjeckiske exporterande tillverkaren exporterade och därför inte kunde påverka slutsatserna i annat
än obetydlig omfattning.

(63)

All övrig exportförsäljning gick till oberoende importörer i gemenskapen. Följaktligen fastställdes exportpriset i enlighet med artikel 2.8 i grundförordningen på
grundval av de priser som faktiskt betalats eller skulle
betalas.

3.3.3 Jämförelse
(64)

I de fall där så har varit möjligt och berättigat har
kommissionen medgivit justeringar för olikheter vad
gäller handelsled, transport, kredit och provisioner.

(65)

Den exporterande tillverkaren och det närstående
inhemska försäljningsföretaget begärde en justering av
normalvärdet för en ytterligare hypotetisk kvantitetsrabatt som skulle beviljats på hemmamarknaden vid köp
av mängder motsvarande dem som exporterades till
köpare i gemenskapen. Det bör noteras att kommissionen redan beaktat olikheter avseende de sålda mängderna genom att från försäljningspriset avräkna rabatter
och avdrag för sådana olikheter vilka uppgivits noggrant
och som haft direkt samband med den försäljning som
nu är föremål för undersökning.

(57)

I avsaknad av något av hävd tillämpat system fördelades
vid beräkningen av produktionskostnaden för varje
produkttyp som såldes på hemmamarknaden det korrigerade totalbeloppet för försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader på de
olika produkttyperna på grundval av omsättningen i
enlighet med artikel 2.5 i grundförordningen.

(58)

För omkring hälften av de produkttyper som såldes på
export till gemenskapen fastställdes normalvärdena på
grundval av försäljningspriserna på hemmamarknaden
av jämförbara produkttyper i enlighet med artikel 2.2 i
grundförordningen.

(66)

För alla andra typer av den berörda produkten som
exporterades till gemenskapen beräknades normalvärdet
i enlighet med artikel 2.3 i grundförordningen. Till
grund för beräkningen låg de försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt
den vinst som fastställts för den berörda exporterande
tillverkaren.

Eftersom den exporterande tillverkaren använt sig av
växelkurser som inte var förknippade med försäljningsdatumet har kommissionen räknat om omsättningen vid
varje exportförsäljning enligt de valutakurser som gällde
vid fakturadatum i enlighet med artikel 2.10 j i grundförordningen.

(67)

Justeringarna som gjordes av det normalvärde som grundades på försäljningen på hemmamarknaden gjordes
också av det normalvärde som beräknats i enlighet med
artikel 2.3 i grundförordningen.

(59)
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3.3.4 Dumpningsmarginal
(68)

I enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen
jämfördes det vägda genomsnittliga normalvärdet för
varje typ av den berörda produkt som exporterades till
gemenskapen med det vägda genomsnittliga exportpriset
för varje typ av den berörda produkten.

(69)

Jämförelsen visade förekomst av dumpning för den
samarbetsvilliga exporterande tillverkaren. Den preliminära dumpningsmarginalen, uttryckt i procent av
importpriset cif vid gemenskapens gräns, var följande:

(77)

(78)

Eftersom samarbetsviljan var stor fastställdes dumpningsmarginalen för övriga företag till samma nivå som
för det samarbetsvilliga företaget, dvs. 28.4 %.

Ett företag besvarade frågeformuläret för exporterande
tillverkare. Ett företag i gemenskapen som var närstående denna exporterande tillverkare besvarade också
frågeformuläret för närstående importörer.

(79)

I enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen gjordes
jämförelsen på grundval av ett vägt genomsnittligt
normalvärde och ett vägt genomsnittligt exportpris.

(80)

Av jämförelsen framgick att dumpning förekom vad
beträffar den samarbetsvillige exporterande tillverkaren.
Den preliminära dumpningsmarginalen, uttryckt i
procent av importpriset cif gemenskapens gräns, är
följande:

3.4.1 Normalvärde
(72)

(73)

Vid fastställandet av normalvärdet för produkter med
ursprung i Japan använde kommissionen de förfaranden
och metoder som beskrivs under punkt 3.1.1 utom i de
fall då tillgängliga uppgifter användes i enlighet med
artikel 18 i grundförordningen.

Hitachi Metals Ltd: 17,6 %.
(81)

Eftersom företaget inte lämnade uppgifter om produktionskostnaderna för vissa produkttyper och för att inte
premiera bristande samarbetsvilja tillämpade kommissionen i enlighet med artikel 18 i grundförordningen på
dessa produkttyper den dumpningsmarginal som fastställts för de hårdast dumpade produkttyper för vilka det
förekom representativ försäljning.

(74)

För vissa av de andra typerna fastställdes normalvärdet
på grundval av priset på hemmamarknaden för jämförbara typer i enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen.

(75)

För alla andra typer av den berörda produkten som
exporterades till gemenskapen beräknades normalvärdet
i enlighet med artikel 2.3 i grundförordningen. Detta
gjordes genom att företagets egna försäljnings- och
administrationskostnader och andra allmänna kostnader
samt dess vinstmarginal på hemmamarknaden lades till
produktionskostnaden för de exporterade produkttyperna i enlighet med artikel 2.6 i grundförordningen.

Företaget begärde justeringar för transport och för kostnader avseende olikheter i handelsled. Eftersom företaget
inte lämnade någon förklaring eller tillförlitlig bevisning
vid kontrollbesöket och svaret på frågeformuläret inte
innehöll någon motivering för sådana justeringar kunde
kommissionen inte medge de begärda justeringarna.

3.4.4 Dumpningsmarginal

3.4 Japan
(71)

En stor del av exportförsäljningen till gemenskapen gick
till en närstående importör i gemenskapen. I detta fall
konstruerade kommissionen exportpriset i enlighet med
artikel 2.9 i grundförordningen. Priserna för övriga
exporttransaktioner fastställdes i enlighet med artikel
2.8.

3.4.3 Jämförelse

Moravské Zelezárny as: 28,4 %.
(70)
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Vid fastställandet av en preliminär dumpningsmarginal
för övriga företag i Japan använde kommissionen den
metod för länder med låg samarbetsnivå som beskrivs
under punkt 3.1.5. Den sålunda beräknade dumpningsmarginalen för övriga företag är 28,3 %.

3.5 Sydkorea
(82)

Ett företag besvarade frågeformuläret för exporterande
tillverkare.

3.5.1 Normalvärde
(83)

Vid bedömningen av normalvärdet för produkter med
ursprung i Sydkorea använde kommissionen de förfaranden och metoder som beskrivs under punkt 3.1.1.

(84)

Med detta tillvägagångssätt var det möjligt att för
omkring en fjärdedel av produkttyperna fastställa
normalvärdet på grundval av priset på hemmamarknaden för jämförbara typer.

(85)

För alla andra typer av den berörda produkten som
såldes av det samarbetsvilliga företaget för export till
gemenskapen beräknades normalvärdet i enlighet med
artikel 2.3 i grundförordningen.

3.4.2 Exportpris
(76)

Vid bedömningen av exportpriset för produkter med
ursprung i Japan använde kommissionen de förfaranden
och metoder som beskrivs under punkt 3.1.2.

L 55/10
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Detta gjordes genom att företagets egna försäljningsoch administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt dess vinstmarginal på hemmamarknaden
lades till produktionskostnaden för de exporterade
produkttyperna i enlighet med artikel 2.6 i grundförordningen.

3.6 Thailand
(95)

Tre företag besvarade frågeformuläret för exporterande
tillverkare.

(96)

För ett av de thailändska företagen konstaterades att de
tillhandahållna uppgifterna om försäljningsvolym och
produktionskostnad för aducerade rördelar som såldes
på hemmamarknaden innehöll allvarliga brister som
gjorde det omöjligt att dra tillräckligt säkra slutsatser
eller att beräkna en preliminär dumpningsmarginal.
Kommissionen beslöt därför att delvis använda sig av
tillgängliga uppgifter i enlighet med artikel 18 i grundförordningen. I avsaknad av bättre alternativ användes
normalvärdena för de två andra exporterande tillverkarna när så var möjligt. För den exportförsäljning för
vilken inget normalvärde fanns att tillgå användes
dumpningsmarginalen för den transaktion som innebar
störst dumpning, för att inte den bristfälliga samarbetsviljan skulle premieras.

3.5.2 Exportpris
(87)

Vid bedömningen av exportpriset för produkter med
ursprung i Sydkorea använde kommissionen de förfaranden och metoder som beskrivs under punkt 3.1.2.

(88)

Det samarbetsvilliga företagets sammanlagda försäljning
av den berörda produkten på gemenskapsmarknaden
gick till oberoende köpare i gemenskapen. Exportpriset
fastställdes följaktligen på grundval av de priser som
faktiskt betalades eller skulle betalas.
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3.5.3 Jämförelse
(89)

Justeringar för olikheter avseende transport, försäkring,
hanterings- och förpackningskostnader samt kredit har
gjorts där så varit möjligt och berättigat.

(90)

Företaget begärde också justering för kreditkostnader
rörande försäljning på hemmamarknaden. Dessa försäljningar skedde dock med användning av ett kreditkonto.
Utan bevis för att kreditkostnaderna utgjorde en faktor
som borde ha beaktats vid fastställandet av priserna
kunde en justering för kreditkostnader inte göras i
enlighet med artikel 2.10 g i grundförordningen.

(91)

Företaget begärde vidare justering för påstådda olikheter
i handelsled för att beakta sådana kostnader vid försäljningen på hemmamarknaden som inte uppstod på
exportmarknaden. Begäran avslogs dock eftersom
försäljningen på båda marknaderna skedde i samma
handelsled, nämligen till distributörer. Dessutom gavs
inga bevis för att en sådan olikhet vad gäller försäljningskostnader skulle ha påverkat prisernas jämförbarhet.

3.5.4 Dumpningsmarginal
(92)

I enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen gjordes
jämförelsen mellan ett vägt genomsnittligt normalvärde
och ett vägt genomsnittligt exportpris.

(93)

Denna jämförelse visar på dumpning från det samarbetande företagets sida. Den preliminära dumpningsmarginalen, uttryckt i procent av importpriset cif gemenskapens gräns, är följande:
Yeong Hwa Metal Co. Ltd: 11,8 %.

(94)

Vid fastställandet av en preliminär dumpningsmarginal
för övriga företag i Sydkorea använde kommissionen
den metod för länder med låg samarbetsnivå som
beskrivs under punkt 3.1.5. Den sålunda beräknade
dumpningsmarginalen för övriga företag är 24,6 %.

3.6.1 Normalvärde
(97)

Vid bedömningen av normalvärdet för produkter med
ursprung i Thailand använde kommissionen de förfaranden och metoder som beskrivs under punkt 3.1.1,
med undantag för de fall där tillgängliga uppgifter
användes för dumpningsmarginalens fastställande i
enlighet med artikel 18.

(98)

Med detta tillvägagångssätt var det i vissa delar möjligt
att fastställa ett normalvärde på grundval av priset på
hemmamarknaden för jämförbara produkttyper i
enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen.

(99)

För alla andra typer av den berörda produkten som
såldes på export till gemenskapen av de två samarbetsvilliga företag för vilka en dumpningsberäkning beräknades normalvärdet, i enlighet med artikel 2.3 i grundförordningen, på grundval av ett konstruerat värde.

(100) Detta gjordes genom att företagets egna försäljnings-

och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt dess vinstmarginal på hemmamarknaden
lades till produktionskostnaden för de exporterade
produkttyperna i enlighet med artikel 2.6 i grundförordningen.

3.6.2 Exportpris
(101) Vid bedömningen av exportpriset för produkter med

ursprung i Thailand använde kommissionen de förfaranden och metoder som beskrivs under punkt 3.1.2.
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(102) De två företagens hela försäljning av aducerade rördelar

på gemenskapsmarknaden gick till oberoende importörer i gemenskapen. Exportpriset fastställdes följaktligen
på grundval av de priser som faktiskt betalades eller
skulle betalas.
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innebar att köpeavtalet fullbordades utan saknade
bindande verkan.
3.6.4 Dumpningsmarginal
(108) I enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen gjordes

3.6.3 Jämförelse

jämförelsen på grundval av ett vägt genomsnittligt
normalvärde och ett vägt genomsnittligt exportpris för
alla företag.

(109) Jämförelsen visar dumpning från alla tillverkare som till
(103) Justeringar för olikheter avseende kostnader för trans-

port, förpackning, kredit och provisioner har gjorts där
så varit möjligt och berättigat.

fullo samarbetade med kommissionen. De provisoriska
dumpningsmarginalerna, uttryckta i procent av importpriset cif gemenskapens gräns, är följande:

(110) BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd, Samutsakorn:
(104) Ett av de samarbetsvilliga företagen begärde en justering

för importavgifter. Företaget visade inte sambandet
mellan betalad importtull och de så kallade åtgärderna
för skattekompensation, avsedda att hjälpa exportörer.
Begäran om justering avslogs följaktligen.

25,8 %.

Siam Fittings Co. Ltd, Samutsakorn: 12,4 %.
Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd, Bangkok: 25,8 %.
(111) För de icke samarbetsvilliga företagen bedömdes den

(105) Ett av de samarbetsvilliga företagen begärde justering för

olikheter i fysiska egenskaper. Denna begäran omfattade
egentligen tre olika delar: i) en begäran om justering för
olikheter i handelsled på den grund av att prisernas
jämförbarhet påverkades av de skillnader som uppstår
vid OEM-försäljning (original equipment manufacturer),
ii) ett påstående om olikhet i fysiska egenskaper vad
gäller muffarna (släta, med sickning eller med band) och
iii) slutligen, en begäran om justering för olikhet vad
gäller kvantiteter. Inget av dessa tre krav var dock styrkt.
Vid kontrollbesöket konstaterades att det vid fastställandet av priset inte gjordes någon skillnad på olika
typer av köpare och muffar eller olika kvantiteter. Det
var tydligt att prisernas jämförbarhet inte påverkades av
de tre påstådda olikheterna. Eftersom de påstådda olikheterna inte kunde styrkas beviljades ingen justering i
detta hänseende.

(106) Samma företag begärde en justering för kreditkostnader

vid försäljning på hemmamarknaden. Som grund för
begäran låg användningen av ett kreditkonto, utan bevis
för att det förelåg ett avtal mellan leverantör och köpare
av produkten vid försäljningstillfället. Denna begäran
avslogs på grund av att en justering enligt artikel 2.10 g
i grundförordningen endast kan beviljas för det antal
dagar som överenskommits vid försäljningstillfället,
eftersom endast en kostnad förknippad med det antal
dagar som överenskommits vid försäljningen kan anses
påverka prisernas jämförbarhet.

(107) Ett av de samarbetsvilliga företagen begärde justering för

valutaomräkning på grundval av en påstådd olikhet i
växelkurserna mellan beställningsdatumet och det egentliga fakturadatumet. Denna begäran avslogs i enlighet
med artikel 2.10 j i grundförordningen, eftersom den
påstådda olikheten i växelkurserna inte kunde bekräftas
med de uppgifter som erhållits under kontrollbesöket,
inga varaktiga förändringar av växelkurserna förekom
under undersökningsperioden och beställningen inte

provisoriska dumpningsmarginalen på grundval av
dumpningsmarginalen för det företag som hade den
högsta dumpningsmarginalen. Uttryckt i procent av
importpriset cif gemenskapens gräns är dumpningsmarginalen 25,8 %.
3.7 Kroatien och Jugoslavien

(112) Med hänsyn till att marknadsandelarna för importerade

produkter med ursprung i Kroatien och Jugoslavien var
minimala beslöt kommissionen preliminärt att inte
beräkna en dumpningsmarginal för import av den
berörda produkten med ursprung i dessa länder.

B. LÄNDER UTAN MARKNADSEKONOMI

3.8 Kina
3.8.1 Analys av marknadsekonomiska förhållanden
(113) Tre kinesiska företag anhöll om att bedömas som

företag verksamma under marknadsekonomiska förhållanden i enlighet med artikel 2.7 c i grundförordningen.

(114) Det ena företagets begäran måste avvisas, eftersom före-

taget i sin ansökan uppgav att dess bokföring inte varit
föremål för revision. Företaget uppfyllde således inte de
krav som anges i artikel 2.7 c andra strecksatsen i grundförordningen. Följaktligen ansågs också ett kontrollbesök
vara onödigt.

(115) Kommissionen

inhämtade alla upplysningar som
bedömdes nödvändiga och undersökte alla uppgifter i
ansökningarna om bedömning som företag verksamma
under marknadsekonomiska förhållanden vid kontrollbesök hos de två återstående företagen.
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(116) Vad gäller ett av dessa företag fastställde kommissionen

att det förekom omfattande statliga ingripanden i form
av skatteavdrag och i samband med fastställandet av
arbetstagarnas löner. Vidare konstaterades att företaget
inte hade en bestämd uppsättning räkenskaper och att
dess produktionskostnader och ekonomiska situation
var föremål för betydande snedvridning.

(117) Vad gäller det andra företaget konstaterade kommis-

sionen att dess räkenskaper inte var föremål för självständig revision samt att de revisionsmetoder som
användes inte överensstämde med internationella redovisningsnormer.

(118) Inget av de två återstående företag som ansökt om att

betraktas som företag verksamma under marknadsekonomiska förhållanden uppfyllde alltså kraven i artikel
2.7 c i grundförordningen. Samtliga tre företag underrättades om att kommissionen måste avslå deras ansökningar.

3.8.2 Val av jämförbart land
(119) I avsaknad av företag som kan betraktas som verk-

samma under marknadsekonomiska förhållanden var det
nödvändigt att jämföra de kinesiska exporterande tillverkarnas exportpriser med ett normalvärde, fastställt för
ett lämpligt land med marknadsekonomi i enlighet med
artikel 2.7 a i grundförordningen.

(120) Polen föreslogs av den klagande och av kommissionen i

dess tillkännagivande om inledande av förfarandet. En
polsk tillverkare visade sig vara samarbetsvillig och
besvarade frågeformuläret. Detta svar visade sig dock
vara bristfälligt i ett antal mycket viktiga hänseenden,
särskilt beträffande försäljningen på hemmamarknaden
och produktionskostnaderna. Kommissionen ansåg det
därför inte lämpligt att använda Polen som jämförbart
land vid denna undersökning.

(121) Trots kommissionens ansträngningar visade det sig att

ingen annan tillverkare i något av de länder som inte
berördes av denna undersökning vara beredd att samarbeta. På grund av denna brist på samarbetsvilja hade
kommissionen ingen annan möjlighet än att välja ett
land som omfattades av klagomålet.

(122) Med hänsyn till volymen av de thailändska tillverkarnas

försäljning på hemmamarknaden jämförd med importen
till gemenskapen från Kina och förekomsten av flera
inhemska tillverkare av produkten vilket gjorde att vinstnivåerna för denna typ av produkt var rimliga beslöt
kommissionen slutligen att Thailand var det lämpligaste
tredje landet med marknadsekonomi för fastställande av
normalvärde i enlighet med artikel 2.7 i grundförordningen.

3.8.3 Individuell behandling
(123) De tre samarbetsvilliga företagen begärde alla individuell

behandling.
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(124) I enlighet med artikel 9.5 i grundförordningen har

gemenskapen för praxis att beräkna en enda, landsomfattande, tull för länder som inte är marknadsekonomier,
utom i de fall då företagen kan visa en sådan grad av
rättsligt och faktiskt oberoende att risken för kringgående av den landsomfattande tullen undanröjs. Av
denna anledning infogades detaljerade frågor i det
formulär för anhållan om behandling som företag verksamma under marknadsekonomiska förhållanden som
skickades ut när förfarandet inleddes.

(125) För ett av företagen tycktes det vid genomgång av de

uppgifter som lämnats i samband med ansökan om
individuell behandling framgå att företaget kunde
komma i fråga för sådan individuell behandling. Dock
var företagets svar på frågeformuläret bristfälligt i viktiga
delar, särskilt vad gäller uppgifterna om exportförsäljningen. Kommissionen har preliminärt beslutat att detta
företag inte skall ges individuell behandling. Frågan
kommer dock att prövas ytterligare fram till det slutgiltiga skedet av undersökningen.

(126) Vad gäller de två andra samarbetsvilliga företagen

förekom det tydligt statligt ingripande i fastställandet av
priserna och kvantiteterna vid exporten.

(127) Följaktligen kunde inte något av de tre företagen beviljas

individuell behandling.

3.8.4 Normalvärde
(128) Normalvärdet för de kinesiska exporterande tillverkarna

beräknades på grundval av de normalvärden som fastställts för de samarbetsvilliga thailändska företagen
genom den metod som beskrivs under punkt 3.1.1. Vid
denna beräkning användes uppgifterna rörande de
produkttyper som sålts på den inhemska thailändska
marknaden och som befunnits jämförbara med de kinesiska produkttyper som exporterades till gemenskapen.

3.8.5 Exportpris
(129) Vid bedömningen av exportpriset för produkter med

ursprung i Kina använde kommissionen de förfaranden
och metoder som beskrivs under punkt 3.1.2. För de
samarbetsvilliga exporterande tillverkarna fastställdes
exportpriset på grundval av de priser som betalats eller
skulle betalas. För exporten från icke samarbetsvilliga
parter användes tillgängliga uppgifter från Eurostat.

3.8.6 Jämförelse
(130) I tillämpliga fall justerades exportpriset med beaktande

av olikheter avseende transport, försäkring, hanteringskostnader och förpackning.

(131) De justeringar rörande normalvärdet som gjorts för de

thailändska exporterande tillverkarna och som var relevanta också för de exporterande tillverkarnas export
gjorde också för Kina.
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3.8.7 Dumpningsmarginal
(132) Den

preliminära dumpningsmarginalen för Kina,
uttryckt i procent av importpriset cif gemenskapens
gräns, är 49,4 %.

4. SKADA

L 55/13

(138) Vad

gäller Kroatien och Jugoslavien konstaterade
kommissionen preliminärt att volymen av importen med
ursprung i dessa länder under undersökningsperioden
motsvarade 0,4 % respektive 0,3 % av den totala
förbrukningen i gemenskapen. I enlighet med artikel 3.4
i grundförordningen anses det preliminärt att dessa
länder inte har bidragit till den skada som eventuellt har
vållats gemenskapsindustrin och de utesluts därför från
skadebedömningen.

(139) Den brasilianske exporterande tillverkaren hävdade att

4.1 Gemenskapsindustrin
(133) De

klagande gemenskapstillverkarnas sammanlagda
produktion utgör 100 % av produktionen i gemenskapen av aducerade rördelar och utgör således gemenskapsindustrin i den mening som avses i artiklarna 4.1
och 5.4 i grundförordningen.

(134) En berörd part gjorde gällande att en viss tillverkare inte

borde anses tillhöra gemenskapsindustrin, eftersom han
importerade produkten i fråga från ett av de berörda
länderna, nämligen Kina. Inget stöd gavs dock för detta
påstående, som inte heller har bekräftats av undersökningen. Vidare gjorde en del berörda parter gällande att
vissa gemenskapstillverkare importerade den berörda
produkten från andra tredje länder. Av undersökningen
har framgått att en tillverkare faktiskt ägnade sig åt
sådan import. Denna import var dock minimal i förhållande till försäljningen på gemenskapsmarknaden av
produkter tillverkade i gemenskapen. Detta företag var
alltså fortfarande en gemenskapstillverkare om man ser
till dess huvudsakliga verksamhet. Beträffande de andra
företagen har påståendena inte bekräftats.

exporten av aducerade rördelar från Brasilien inte borde
bedömas sammanslagen med exporten från de andra
berörda länderna med hänsyn till olikheterna i marknadsbeteende och exportpriser. Den tjeckiske exporterande tillverkaren gjorde också gällande att exporten
från Tjeckien inte borde slås samman med exporten från
de andra berörda länderna, eftersom Tjeckiens handelsmönster var olikt de andra ländernas. De thailändska
exporterande tillverkarna hävdade också att exporten
från Thailand inte borde bedömas sammanslagen med
exporten från de andra berörda länderna med tanke på
den minskande exportvolymen och deras förhållandevis
högre exportpriser. De sydkoreanska exporterande tillverkarna hävdade slutligen att exporten från Sydkorea
inte borde bedömas sammanslagen med exporten från
de andra berörda länderna på grund av de särskilda
tekniska egenskaperna hos de produkter som de exporterar till Förenade kungariket. På denna punkt har
kommissionen kommit fram till följande preliminära
slutsatser.

4.3.1 Brasilien

(135) Dessa påståenden har därför avvisats.
(140) Utvecklingen av importvolymen från Brasilien har inte

4.2 Förbrukningen i gemenskapen
(136) Den synliga förbrukningen i gemenskapen har fastställts

på grundval av gemenskapsindustrins försäljningsvolym
på gemenskapens marknad plus volymen av importen
av aducerade rördelar från de berörda länderna och från
varje annat tredje land som veterligen tillverkar den
berörda produkten och exporterar den till gemenskapen.
Den sålunda beräknade förbrukningen minskade med
cirka 6 % mellan 1995 och undersökningsperioden, från
cirka 65 000 ton till cirka 61 000 ton, och nådde sin
lägsta nivå 1996, ett år då hela sektorn led av svåra
marknadsförhållanden.

4.3 Sammanslagen bedömning av effekterna av den
berörda importen
(137) Beträffande vissa av de berörda länderna har gjorts

gällande att importen inte borde bedömas sammanslagen med annan import med hänsyn till bestämmelserna i artikel 3.4 i grundförordningen. I detta avseende
har undersökningen visat följande.

varit stabil. Detsamma har gällt importen från vissa
andra av de berörda länderna. Importen från Brasilien
har alltid varit stor absolut sett, medan dess marknadsandel legat tämligen stabilt kring 7–8 % under hela
undersökningsperioden. Priserna hade en instabil utveckling under skadeundersökningsperioden. Priserna ändå
sjönk så gott som kontinuerligt mellan 1996 och skadeundersökningsperioden. Slutligen har ett avsevärt underskridande av gemenskapsindustrins priser konstaterats
vad gäller importen från Brasilien. Av dessa skäl har
kommissionen preliminärt funnit det lämpligt att
bedöma exporten från Brasilien sammanslagen med
exporten från de andra berörda länderna.

4.3.2 Tjeckien
(141) Importen från Tjeckien ökade såväl absolut som relativt

under skadeundersökningsperioden. Särskilt bör framhållas att importvolymen ökade med 123 % medan dess
marknadsandel ökade med cirka 4 procentenheter från
cirka 3 % till cirka 7 %. Priserna var tämligen stabila
under skadeundersökningsperioden och underskred
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väsentligengemenskapsindustrins priser under undersökningsperioden. Av dessa skäl anser kommissionen att det
är lämpligt att preliminärt bedöma importen från
Tjeckien sammanslagen med importen från de övriga
berörda länderna.

för Kroatien och Jugoslavien, eftersom importen från
dessa länder varit försumbar.

4.3.3 Thailand

4.4.1 Den berörda importens volym

(142) För Thailands del har den allmänna utvecklingen av

4.4 Den berörda importens volym och marknadsandel

(145) Enligt uppgifter från Eurostat och de svar på frågeformu-

importvolymen inte avvikit från utvecklingen för vissa
andra berörda länder som också haft en instabil utveckling. Priserna ökade mellan 1995 och undersökningsperioden. Kommissionen har dock konstaterat att gemenskapsindustrins priser underskreds i betydande utsträckning. Av dessa skäl anser kommissionen att det är lämpligt att preliminärt bedöma importen från Thailand
sammanslagen med importen från de andra berörda
länderna.

lären som mottagits från de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna ökade volymen av importen av aducerade rördelar med ursprung i de berörda länderna med
cirka 32 % mellan 1995 och undersökningsperioden,
från cirka 13 100 ton till cirka 17 500 ton. Särskilt bör
märkas att importen från de berörda länderna, efter en
nedgång mellan 1995 och 1996 som skedde samtidigt
med minskningen av förbrukningen i gemenskapen det
året, ökade kontinuerligt. Mellan 1996 och undersökningsperioden ökade importvolymen med omkring 45 %
från cirka 12 000 ton till cirka 17 500 ton.

4.3.4 Sydkorea

4.4.2 Marknadsandel

(143) Vad gäller Sydkoreas begäran att importen från det

landet inte skall bedömas sammanslagen med annan
import eftersom de produkter som tillverkas av den
sydkoreanska industrin och exporteras till gemenskapen
(nämligen till en medlemsstat) har särskilda tekniska
egenskaper hänvisar kommissionen till slutsatserna om
den likadana produkten ovan. Eftersom de aducerade
rördelar som tillverkas av de sydkoreanska exporterande
tillverkarna och säljs på sagda medlemsstats marknad
befunnits vara likadana som de aducerade rördelar som
tillverkas i denna medlemsstaat och resten av gemenskapen gör kommissionen den preliminära bedömningen att det är lämpligt att bedöma importen från
Sydkorea sammanslagen med importen från de andra
berörda länderna.

(144) Sammanfattningsvis har undersökningen visat att det

finns ett antal olikheter mellan importen från de olika
länderna vad gäller nivå, utveckling och priser. Dock är
förutsättningarna för sammanslagen bedömning enligt
artikel 3.4 i grundförordningen uppfyllda, eftersom
dumpningsmarginalen ligger över miniminivå och
omfattningen av den berörda importen inte är
försumbar. Vad gäller konkurrensvillkoren mellan de
importerade produkterna och den likadana produkten
från gemenskapen befanns dessa vara jämförbara
eftersom all berörd import under undersökningsperioden skett i betydande mängder, erhållit betydande
marknadsandelar och skett till priser som under samma
period starkt underskridit gemenskapsindustrins priser.
Dessutom har det konstaterats att produkten från
gemenskapen och produkterna från de andra berörda
länderna har gemensamma eller liknande distributionskanaler. Följaktligen gör kommissionen bedömningen
att det är lämpligt att preliminärt bedöma importen från
de olika länderna sammanslagen, dock med undantag

(146) Marknadsandelen för import från de berörda länderna

ökade kontinulerligt mellan 1995 och undersökningsperioden, från cirka 20 % till cirka 29 %.

4.5 Priserna på den berörda importen

4.5.1 Prisutveckling
(147) Det vägda genomsnittliga priset på importen från de

berörda länderna minskade med cirka 5 % mellan 1995
och undersökningsperioden från 1,88 till 1,78 ecu/kilogram. Priserna ökade markant mellan 1995 och 1996, i
linje med den allmänna prisökningen på marknaden
som omfattade också gemenskapsindustrin och andra
länder utanför unionen. Därpå följde mellan 1996 och
undersökningsperioden en mycket stark prisminskning
på 10 %, från 1,96 till 1,78 ecu/kilogram.

4.5.2 Prisunderskridande
(148) Kommissionen undersökte vidare om de exporterande

tillverkarna i de berörda länderna underskred gemenskapsindustrins priser under undersökningsperioden. I
detta syfte har de exporterande tillverkarnas priser justerats till nivån cif och tull betald, medan gemenskapstillverkarnas priser på aducerade rördelar justerats till nivån
från fabrik. Det konstaterades att gemenskapsindustrin
och de exporterande tillverkarna i de berörda länderna i
allmänhet sålde till samma kategorier av köpare, till
exempel handlare och distributörer, och ibland också till
samma företag. Dessa kategorier av köpare var också
importörer.
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(149) För varje typ av rördel av aducerade rördelar enligt

definitionen i skäl 10 har gemenskapstillverkarnas vägda
genomsnittliga pris fritt fabrik jämförts med de vägda
genomsnittliga exportpriserna för varje berörd exporterande tillverkare. De på detta sätt fastställda underskridandemarginalerna för de olika länderna är långt över
20 %, uttryckt i procent av gemenskapsindustrins priser.
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år som gemenskapsindustrins marknadsandelar nådde en
topp på cirka 71 %.

4.6.6 Försäljningspriser
(155) Undersökningen har visat att gemenskapstillverkarnas

4.6 Gemenskapsindustrins situation

4.6.1 Tillverkning
(150) Gemenskapsindustrins tillverkning av aducerade rördelar

minskade med cirka 10 % mellan 1995 och undersökningsperioden, från cirka 54 600 ton till cirka 49 300
ton. Minskningen av tillverkningen var särskilt stark från
1995 till 1996 av huvudsakligen två orsaker: en fabrik i
Tyskland som tillverkade aducerade rördelar lades ned
och förbrukningen på gemenskapsmarknaden minskade.
Gemenskapsindustrin ökade sin tillverkning med cirka
6 % mellan 1996 och undersökningsperioden i ett
försök att minska sina fasta kostnader. Detta ledde dock
till större lager i stället för ökad försäljning, trots att
förbrukningen i gemenskapen åter ökade från och med
1996.

4.6.2 Tillverkningskapacitet
(151) Gemenskapsindustrins tillverkningskapacitet minskade

med 14 % mellan 1995 och undersökningsperioden,
från 85 000 ton till 73 000 ton. Denna utveckling bör
ses mot bakgrund av att en tillverkningsanläggning i
Tyskland upphörde med verksamheten 1996, som
nämnts ovan.

genomsnittliga försäljningspriser ökade från 3,60 ecu/
kilogram 1995 till 3,88 ecu/kilogram under undersökningsperioden, dvs. en ökning med cirka 8 %. Ökningen
skedde i två faser, en mellan 1995 och 1996 och den
andra mellan 1997 och 1998. Under den första fasen
ökade priserna för alla ekonomiska aktörer på marknaden (gemenskapsindustrin, de berörda länderna och
andra tredje länder), men under den andra fasen berörde
ökningen bara gemenskapsindustrin och de andra
länderna utanför gemenskapen. De berörda länderna
följde en motsatt utveckling och deras försäljningspriser
minskade med cirka 5 % under den nämnda perioden
1997–1998.

4.6.7 Lager
(156) Gemenskapsindustrins utgående lager ökade från cirka

16 300 ton 1995 till cirka 17 400 ton under undersökningsperioden, dvs. med cirka 6 %. Ökningen av lagervolymen var särskilt markant från 1996, i linje med
ökningen av gemenskapsindustrins tillverkning och de
minskande försäljningsvolymerna.

4.6.8 Lönsamhet
(157) Gemenskapsindustrins lönsamhet, uttryckt i procent av

4.6.3 Kapacitetsutnyttjande
(152) Kapacitetsutnyttjandet ökade från 64 % 1995 till 67 %

under undersökningsperioden.

4.6.4 Försäljningsvolym
(153) Gemenskapsindustrins försäljningsvolym minskade från

cirka 45 500 ton 1995 till cirka 37 700 ton under
undersökningsperioden, dvs. med cirka 17 %. Det bör
framhållas att gemenskapsindustrins försäljning minskade under en period då marknaden minskade medan de
berörda länderna lyckades öka sin försäljningsvolym
med cirka 32 %.

nettoförsäljningen, minskade med 2,3 procentenheter
mellan 1996 och undersökningsperioden, från 1,4 % till
– 0,9 %. Med utgångspunkt från 1995 gick lönsamheten
från – 2,2 % till – 0,9 %. Lönsamheten under 1995 och
den negativa genomsnittliga lönsamhetsnivån för
gemenskapsindustrin återspeglar de kostnader som är
förknippade med den ovan nämnda fabriksnedläggning
som ägde rum 1995. Dessutom markerades 1995 av
ansträngningar för omstrukturering, särskilt från två tillverkares sida, med målsättningen att rationalisera
produktionen och av de investeringar som krävdes för
att genomföra gemenskapens miljölagstiftning.

4.6.9 Sysselsättning
(158) Sysselsättningen i gemenskapsindustrin minskade från

4.6.5 Marknadsandel
(154) Gemenskapsindustrins andel av gemenskapens marknad

minskade från 70 % 1995 till cirka 62 % under undersökningsperioden, dvs. med omkring åtta procentenheter. Denna nedåtgående trend började efter 1996, det

2 532 anställda 1995 till 2 370 anställda under undersökningsperioden, en minskning med cirka 6 %. Denna
minskning bör ses mot bakgrund av gemenskapsindustrins försök att omstrukturera sin verksamhet och minska
sina kostnader. Undersökningen har dock visat att tillverkningen av aducerade rördelar är mycket arbetsintensiv.

L 55/16

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

4.6.10 Investeringar
(159) Gemenskapsindustrin minskade sina investeringar från

cirka 20,4 miljoner ecu 1995 till cirka 17 miljoner ecu
under undersökningsperioden vilket innebär en minskning med cirka 16 %. Inom denna period finns dock
viktiga skillnader. Mellan 1998 och undersökningsperioden ökade till exempel investeringarna från 12,7
miljoner ecu till 17 miljoner ecu. Det bör noteras att
investeringsnivån är ganska hög under hela skadeundersökningsperioden, särskilt under 1995, vilket sammanfaller med de omstruktureringsåtgärder som gjordes det
året och som nämnts ovan. Detta visar att gemenskapsindustrin ännu är livskraftig och inte är beredd att ge
upp sitt produktionssegment, i synnerhet som dessa
investeringar främst syftade till att rationalisera tillverkningsprocessen.

4.7 Slutsats om skada
(160) Undersökningen av de ovan nämnda skadefaktorerna

visar att gemenskapsindustrins situation försämrats.
Gemenskapsindustrin har särskilt upplevt en minskning
av tillverkningen, tillverkningskapaciteten, försäljningen
och marknadsandelen. Dessutom har gemenskapsindustrin drabbats av en betydande förlust av arbetstillfällen och av minskade investeringar liksom av större
lager. Det ökade kapacitetsutnyttjandet berodde på den
minskade tillverkningskapaciteten.

(161) Kommissionen

konstaterar därför preliminärt att
gemenskapsindustrin vållats väsentlig skada i den
mening som avses i artikel 4.1 i grundförordningen.

5. ORSAKSSAMBAND

29. 2. 2000

gemenskapsindustrins marknadsandel minskade från
70 % till cirka 62 %. Minskningen av gemenskapsindustrins marknadsandel var nästan symmetrisk med
ökningen av marknadsandelen för importen från de
berörda länderna, i synnerhet från och med 1996.
(164) Dessutom konstaterades betydande prisunderskridande-

marginaler vad gäller priserna på den dumpade
importen. Marknaden för aducerade rördelar är mycket
priskänslig och de samarbetsvilliga importörerna och
användarna har bekräftat att prisnivån är den avgörande
faktorn vid användarnas produktval.

(165) Under dessa förhållanden hade prispressen från den

berörda importen en betydande inverkan på
gemenskapsindustrins försäljningsvolym och marknadsandel. Eftersom gemenskapsindustrin inte kunde följa
den nedåtgående prisutvecklingen för den berörda
importen minskade dess försäljningsvolym avsevärt
samtidigt som den led finansiella förluster. De betydligt
mindre försäljningsvolymerna påverkade också tillverkningsnivån och lagervolymen, vilket ledde till en ökning
av de fasta kostnaderna. Detta fick i sin tur negativa
följder för gemenskapsindustrins lönsamhet generellt.

5.2 Verkan av andra faktorer
(166) Kommissionen undersökte också om andra faktorer än

den dumpade importen från de berörda länderna kan ha
vållat eller bidragit till den skada som gemenskapsindustrin lidit.

5.2.1 Import från tredje land

(162) För att inte tillskriva den dumpade importen skada som

eventuellt vållats av andra faktorer undersökte kommissionen i enlighet med artikel 3.6 och 3.7 i grundförordningen om den väsentliga skada som vållats gemenskapsindustrin hade förorsakats av den dumpade
importen och om andra faktorer kan ha vållat eller
bidragit till skadan.

(167) Vissa berörda parter hävdade, på grundval av uppgifter

från Eurostat, att den skada som eventuellt drabbat
gemenskapsindustrin vållats av import från tredje länder
som inte omfattades av detta förfarande, i synnerhet
Turkiet, Bulgarien och Polen.

(168) Enligt dessa uppgifter minskade volymen av importen av

5.1 Verkan av den dumpade importen
(163) Kommissionen

konstaterade att utvecklingen av
importen från de berörda exporterande länderna och
ökningen av dess marknadsandel sammanföll med
försämringen av gemenskapsindustrins situation. Samtidigt som förbrukningen i gemenskapen minskade med
cirka 6 % ökade den berörda importens marknadsandel
med cirka 9 procentenheter, från cirka 20 % under 1995
till cirka 29 % under undersökningsperioden medan

aducerade rördelar från alla andra tredje länder från cirka
6 200 ton under 1995 till cirka 5 300 ton under undersökningsperioden, dvs. med cirka 14 %, medan marknadsandelarna under perioden förblev relativt stabila
med en svagt nedåtgående utveckling, från cirka 10 %
1995 till cirka 9 % under undersökningsperioden. Enligt
uppgifter från Eurostat ökade de vägda genomsnittliga
priserna på importen från andra tredje länder från 1,93
ecu/kilogram till 2,22 ecu/kilogram. Det bör noteras att
dessa priser var betydligt högre än de vägda genomsnittliga priserna för exporten från de berörda länderna
under hela skadeundersökningsperioden.
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(169) Vid undersökning av importen från enskilda länder

framgår först att importen från Turkiet låg stabilt på
närmast försumbar nivå under hela skadeundersökningsperioden. Importens volym var 553 ton 1995 och 632
ton under undersökningsperioden, medan marknadsandelen låg stabilt på cirka 1 % under hela skadeundersökningsperioden. Enhetspriset var enligt Eurostat högre än
för den berörda importen under hela skadeundersökningsperioden.

(170) För Bulgarien ökade importen båda absolut och relativt:

mellan 1995 och undersökningsperioden ökade importvolymen från 43 ton till 1 109 ton och marknadsandelen från 0,1 % till 1,8 % (marknadsandelen förblev
alltså förhållandevis liten). Enhetspriset ökade under
skadeundersökningsperioden och var under undersökningsperioden högre än de vägda genomsnittliga
priserna på de exporterade produkterna från de berörda
länderna.

(171) Vad gäller importen från Polen förblev dess marknads-

andel förhållandevis stabil under skadeundersökningsperioden på omkring 4–5 %, men ökade dock i absoluta
termer från cirka 2 500 ton 1995 till cirka 3 000 ton
under undersökningsperioden. Enhetspriset var dock
under undersökningsperioden betydligt högre än de
vägda genomsnittliga priserna för importen från de
berörda länderna.

(172) Vidare hävdade vissa berörda parter på grundval av

uppgifter från Eurostat att den skada som eventuellt
vållats gemenskapsindustrin förorsakats främst av
importen av aducerade rördelar från Förenta staterna.
Undersökningen har dock visat att importen från
Förenta staterna består av andra produkter än den
berörda produkten, varför kommissionen konstaterar att
importen från Förenta staterna inte kan ha vållat
gemenskapsindustrin väsentlig skada.
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som kan ha vållat gemenskapsindustrin skada var den
minskade verksamheten inom byggnadsindustrin och
den därav följande minskade förbrukningen av den
berörda produkten i gemenskapen. På denna punkt har
undersökningen visat att aducerade rördelar i stor
utsträckning verkligen ersatts av rördelar av andra material, till exempel koppar och plast, under åttiotalet.
Denna utveckling har sedermera avtagit och användningen av aducerade rördelar har varit stabil, särskilt vad
gäller de användningsområden inom vilka det ställs
särskilda krav på hållbarhet, motståndsförmåga och
längd.
(176) Dessa allmänna undersökningsresultat stöds av den

utveckling av förbrukningen i gemenskapen som framgått av undersökningen. Även om förbrukningen minskade med 6 % under skadeundersökningsperioden är
denna minskning inte sådan att den i någon större
utsträckning bidragit till den väsentliga skada som
gemenskapsindustrin lidit. Tvärtom har de berörda
länderna i denna situation, även med beaktande av den
minskade aktiviteten i byggnadssektorn, förmått öka sin
exportvolym till gemenskapen med cirka 32 %, vilket
varit till ytterligare nackdel för gemenskapsindustrin vars
försäljning minskade med cirka 17 %.

5.3 Slutsats om orsakssamband
(177) På dessa grunder konstaterar kommissionen preliminärt

att den dumpade importen med ursprung i Brasilien,
Japan, Kina, Sydkorea, Thailand och Tjeckien vållat
gemenskapsindustrin väsentlig skada. De andra faktorer
som kan ha bidragit till gemenskapsindustrins skada,
särskilt importen från tredje land, är sådana att de inte
kan anses bryta det orsakssamband mellan dumpningen
och den väsentliga skada som konstaterats mot
bakgrund av den stora ökningen av importen i fråga till
särskilt låga priser.

(173) Det fanns för övrigt inga tecken på att import från tredje

land som inte omfattas av undersökningen skulle ha
dumpats.

5.2.2 Andra invändningar
(174) Vissa berörda parter gjorde gällande att den skada som

gemenskapsindustrin lidit vållats av dess egen import för
vidareförsäljning på gemenskapens marknad från ett av
de berörda länderna och från andra tredje länder. Som
påpekats i skäl 127 har undersökningen visat att en
gemenskapstillverkare
importerade
den
berörda
produkten från ett tredje land. Eftersom denna import
omfattade mycket små volymer och endast utgjorde en
försumbar del av företagets försäljning i gemenskapen
kan dock denna import inte ha haft någon större inverkan på den gemenskapstillverkarens situation.

(175) Vidare hävdade vissa berörda parter att den främsta

orsaken till den skada som eventuellt vållats gemenskapsindustrin var att aducerade rördelar ersatts av
rördelar av andra material, såsom koppar eller plast.
Vissa berörda parter hävdade också att en av de faktorer

6. GEMENSKAPENS INTRESSE

6.1 Allmänna överväganden
(178) I enlighet med artikel 21 i grundförordningen under-

sökte kommissionen om det ligger i gemenskapens
intresse att införa antidumpningsåtgärder, med särskilt
beaktande av behovet att undanröja den snedvridning av
handeln som följer av skadevållande dumpning och
behovet av att återställa en effektiv konkurrens. Fastställandet av gemenskapens intresse byggde på en uppskattning av intressena för alla inblandade, dvs. gemenskapsindustrin, importörerna och handlarna samt användarna
av den berörda produkten.

(179) För att bedöma verkan av att införa eller inte införa

antidumpningsåtgärder begärde kommissionen uppgifter
från alla dessa berörda parter. Frågeformulär sändes till
52 importörer. Sjutton importörer svarade och uppgifterna från tretton av dem undersöktes. Därutöver underrättades elva användarsammanslutningar som bedömdes
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vara berörda av förfarandet om undersökningens inledande. Från dessa sammanslutningar erhölls inga svar
eller inlagor. Vad gäller enskilda användare av aducerade
rördelar svarade två av de 34 till vilka frågeformulär
skickats; deras uppgifter granskades.
6.2 Gemenskapsindustrin
(180) Gemenskapsindustrin har påverkats av lågprisimporten

av aducerade rördelar från de berörda länderna under
skadeundersökningsperioden. Att inte vidta antidumpningsåtgärder mot den dumpade importen skulle
förvärra gemenskapsindustrins redan svåra situation,
särskilt med hänsyn till den nedåtgående utvecklingen av
försäljningen. Tillverkningen av aducerade rördelar
kännetecknas av betydande fasta kostnader (för t.ex.
lager och värdeminskning) som innebär att tillverkarna
måste upprätthålla en viss tillverkningsnivå och, följaktligen, också en viss försäljningsnivå. Med hänsyn till den
ständiga ökningen av den berörda importen och den
motsvarande minskningen av gemenskapsindustrins
försäljning förefaller det som om gemenskapsindustrin
skulle få svårt att återta sin förlorade försäljning och
uppnå nödvändig lönsamhet om inte antidumpningsåtgärder vidtas.
6.3 Oberoende importörer/handlare

(181) Tack vare den i vissa fall goda samarbetsviljan har det

varit möjligt att för oberoende importörer/handlare av
den berörda produkten fastställa lönsamheten för aducerade rördelar till cirka 7 % i genomsnitt under undersökningsperioden. Dessutom konstaterades att påslaget på
försäljningspriset varierar starkt beroende på inköpspriset (påslaget är högre när inköpspriset är lågt och
omvänt).

(182) Det förefaller därför som om de oberoende importö-

rerna/handlarna av den berörda produkten skulle kunna
låta sina kunder bära en del av eventuella antidumpningstullar. Det måste dessutom beaktas att vissa handlare som importerar från de berörda länderna också
köper aducerade rördelar från gemenskapstillverkarna
och från andra tredje länder och därför har tillgång till
alternativa försörjningskällor. Undersökningen har
vidare visat att vissa handlare/importörer handlar uteslutande med aducerade rördelar, men att dessa i många fall
har ett flertal leveranskällor och att de berörda länderna
bara utgör en del av dessa. Kommissionen har också
konstaterat att andra importörer/handlare för ett långt
större produktsortiment.

(183) Med hänsyn till detta konstaterar kommissionen prelimi-

närt att den sannolika effekten av antidumpningsåtgärder för importörer/handlare av den berörda
produkten inte skulle innebära en allvarlig risk för deras
ekonomiska verksamhet.
6.4 Användarna

(184) De vanligaste användningsområdena för produkten är

distribution av gas och vatten. Produkten används också
av rörmokare samt av dem som installerar värmeanläggningar och sanitära anläggningar. I mindre utsträckning
används produkterna också inom industrin och verk-
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stadsindustrin. Den låga samarbetsviljan (kommissionen
har endast fått två svar) tyder på att införandet eller
icke-införandet av antidumpningsåtgärder skulle få
minimal inverkan på användarna av aducerade rördelar.
Detta har bekräftats av undersökningen, av vilken det
framgått att den berörda produkten motsvarar en
försumbar del av användarnas totala kostnader. Som
exempel kan anföras marknaden för gasdistribution
(särskilt hushållsgas) där den största kostnadsposten är
själva tjänsten, medan de rördelar som används vid
installationen endast motsvarar cirka 1 % av de totala
kostnaderna.
(185) Med hänsyn till den begränsade effekten för användarna

som beskrivs ovan kan kommissionen preliminärt
konstatera att antidumpningsåtgärderna inte kommer att
få någon större negativ inverkan på användarnas situation. Däremot skulle gemenskapsindustrins försvinnande
innebära att användarna förlorade en viktig leveranskälla
som erbjuder god service och snabba leveranser.

6.5 Slutsats om gemenskapens intresse
(186) Av ovan redovisade skäl bedömer kommissionen preli-

minärt att det inte finns några tvingande skäl till att inte
vidta antidumpningsåtgärder.

7. PRELIMINÄRA ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

7.1 Nivå för skadans undanröjande
(187) Med hänsyn till undersökningsresultaten vad gäller

dumpning, skada, orsakssamband och gemenskapens
intresse bör preliminära åtgärder vidtas för att undvika
att gemenskapsindustrin vållas ytterligare skada av den
dumpade importen.

(188) Vid fastställandet av tullen har kommissionen beaktat de

dumpningsmarginaler som konstaterats samt den tullnivå som skulle krävas för att undanröja den skada som
vållats gemenskapsindustrin. För fastställandet av den
tullnivå som krävs för att undanröja den skada som
dumpningen har vållat har prisunderskridandet beräknats. Den prisökning som krävs har fastställts på
grundval av en jämförelse mellan det vägda genomsnittliga exportpriset per produkttyp som fastställts för
beräkningen av prisunderskridandet och det icke-skadliga priset på olika produkttyper som gemenskapsindustrin säljer på gemenskapsmarknaden. Det icke-skadliga priset har framräknats genom att kommissionen till
gemenskapsindustrins försäljningspriser lagt dess
faktiska genomsnittliga vinstbortfall samt en ytterligare
vinstmarginal på 7 %. Denna vinstmarginal tycks lämplig
för att gemenskapsindustrin skall kunna nå den vinstnivå som den sannolikt skulle ha uppnått i avsaknad av
dumpning. De skillnader som denna jämförelse gav vid
handen, uttryckta i procent av det totala importvärdet
cif, utgör tröskelvärdet för skada.
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7.2 Preliminära åtgärder
(189) Mot bakgrund av det föregående bedömer kommissionen att en preliminär antidumpningstull i

enlighet med artikel 7.2 i grundförordningen bör införas till samma nivå som de dumpningsmarginaler som konstaterats, vilka i samtliga fall var lägre än skadetröskeln.

(190) Den övriga tull som skall tillämpas på de exporterande tillverkare som inte varit samarbetsvilliga

fastställdes, i de fall där samarbetsviljan för ett visst exportland varit hög, i enlighet med den högsta
antidumpningstull som konstaterats för de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna. I de fall där
samarbetsviljan för ett visst exportland varit låg fastställdes den övriga tullen på grundval av den
högsta dumpningsmarginal eller skadetröskel som konstaterats för ett representativt urval produkttyper som exporteras av samarbetsvilliga exporterande tillverkare (tullen fastställdes i enlighet med
det lägsta av dessa värden).

(191) På grundval av detta bör den preliminära tullen, uttryckt i procent av priset cif gemenskapens gräns,

tull ej erlagd, fastställas till följande:
7.2.1 Berörda länder

Land

Brasilien

Tjeckien

Japan

Sydkorea

Thailand

Företag

Indústria de Fundição Tupy Ltda

26,1

Övriga

26,1

Moravské Zelezárny as

28,4

Övriga

28,4

Hitachi Metals Ltd

17,6

Övriga

28,3

Yeong Hwa Metal Co. Ltd

11,8

Övriga

24,6

BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd

25,8

Siam Fittings Co. Ltd

12,4

Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd

Kina

Preliminär tull
(%)

6,3

Övriga

25,8

Samtliga företag

49,4

7.2.2 Kroatien och Jugoslavien
(192) Eftersom Kroatiens och Jugoslaviens marknadsandelar befunnits vara minimala anses det inte lämp-

ligt att i detta skede av förfarandet införa antidumpningstullar på import av aducerade rördelar med
ursprung i dessa länder. Kommissionen kommer dock att fortsätta att undersöka saken för att kunna
göra ett slutgiltigt ställningstagande.
7.2.3 Individuella tullsatser

(193) De individuella tullsatser för olika företag som anges i denna förordning fastställdes på grundval av

resultaten av denna undersökning. De återspeglar alltså den situation som konstaterats i undersökningen beträffande dessa företag. Dessa tullsatser (i motsats till den landsomfattande tullsats som
gäller för alla ”övriga företag”) är alltså uteslutande tillämpliga på import med ursprung i de länderna
i fråga och som tillverkas av de angivna företagen (alltså av de specifika rättsliga enheterna).
Importerade produkter som tillverkats av något annat företag som inte uttryckligen anges med namn
och adress i denna förordnings artikeltext kan inte utnyttja dessa tullsatser utan skall omfattas av den
tullsats som gäller för alla ”övriga företag”.
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(194) En begäran om tillämpning av dessa individuella tullsatser för ett enskilt företag (exempelvis till följd

av att en rättslig enhet ändrat sitt namn eller till följd av inrättandet av nya tillverknings- eller
försäljningsenheter) bör snarast ställas till kommissionen (1) och innehålla alla relevanta uppgifter, i
synnerhet uppgifter om ändringar av företagets verksamhet vad gäller tillverkningen och försäljningen på hemmamarknaden eller på export som har samband med, till exempel, namnbytet eller
förändringen avseende tillverknings- och försäljningsenheterna. Om det visar sig lämpligt kommer
kommissionen, efter samråd med rådgivande kommittén, att anpassa förordningen genom att
uppdatera förteckningen över de företag som omfattas av individuella tullsatser.
7.3 Åtaganden

(195) Den exporterande tillverkaren i Tjeckien har gjort ett prisåtagande i enlighet med artikel 8.1 i

grundförordningen. Kommissionen anser att detta åtagande kan godtas eftersom det innebär att
dumpningens skadliga effekt undanröjs. Vidare kommer de regelbundna och utförliga rapporter som
företaget åtagit sig att avge till kommissionen att möjliggöra en effektiv övervakning.

(196) För att säkerställa att åtagandet iakttas och kan övervakas på ett effektivt sätt bör, när övergång till fri

omsättning begärs i enlighet med åtagandet, ett villkor för befrielse från tullen vara uppvisandet för
den berörda medlemsstatens tullmyndigheter av en giltig åtagandefaktura som utfärdats av den
exporterande tillverkare som gjort åtagandet och som innehåller de uppgifter som anges i bilagan.
Om en sådan faktura inte uppvisas eller om fakturan inte motsvarar den produkt som uppvisats för
tullmyndigheterna skall antidumpningstull betalas enligt den gällande tullsatsen för att undvika
kringgående av åtagandet.

(197) Om åtagandet överträds eller återtas kan en slutgiltig antidumpningstull införas i enlighet med artikel

8.9 och artikel 10 i grundförordningen.

(198) Undersökningen om dumpning, skada och gemenskapens intresse kommer i enlighet med artikel 8.6

i grundförordningen att fullföljas oavsett om åtaganden godtas under undersökningens gång.
8. SLUTBESTÄMMELSER

(199) Enligt god förvaltningssed bör en period fastställas inom vilken de berörda parterna skriftligen kan

lämna sina synpunkter och begära att bli hörda. Det bör vidare anges att alla avgöranden i denna
förordning är preliminära, och att de kan komma att övervägas på nytt inför det eventuella
införandet av en slutgiltig tull.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
En preliminär antidumpningstull skall införas på import av gängade aducerade rördelar enligt KNnummer ex 7307 19 10 (Taric-nummer 7307 19 10*10) med ursprung i Brasilien, Japan, Kina, Sydkorea,
Thailand och Tjeckien.
2.
Den preliminära antidumpningstullen skall, i fråga om produkter med ursprung i nedan angivna
länder, tas ut med följande tullsatser på grundval av nettopriset fritt gemenskapens gräns före tull:
Preliminär tull
(%)

Taric-tilläggsnummer

Brasilien

26,1

—

Tjeckien

28,4

A999

Japan

28,3

A999

Kina

49,4

—

Sydkorea

24,6

A999

Thailand

25,8

A999

Land

(1) Europeiska kommissionen
GD Handel
Direktorat C
DM 24 - 8/38
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bryssel
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Dessa tullsatser skall inte tillämpas på de produkter som tillverkas av nedan angivna företag, vilka i stället
skall omfattas av följande antidumpningstullsatser:
Land

Företag

Preliminär tull
(%)

Taric-tilläggsnummer

Japan

Hitachi Metals Ltd
Seavans North
2-1, Shibaura 1 — Chome
Minato-Ku,
Tokyo 105-8614
Japan

17,6

A092

Sydkorea

Yeong Hwa Metal Co. Ltd
363-6 Namyang-Dong,
Chinhae,
Kyongnam,
Korea

11,8

A093

Thailand

BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd
107 Moo 4, Petchkasem Rd,
Omnoi, Krathumban,
Samutsakorn 74130,
Thailand

25,8

A094

Siam Fittings Co., Ltd
100/1-100/2, Moo 2, Settakit 1 Road,
Omnoi, Krathumban,
Samutsakorn 74130,
Thailand

12,4

A095

6,3

A096

Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd
469/19 Rama III Road, Yannawa,
Bangkok 10120,
Thailand

3.
Trots vad som sägs i punkt 1 skall den preliminära tullen inte tillämpas på import av berörda
produkter som av det företag som anges i artikel 2.1 tillverkas och exporteras (dvs. fraktas och faktureras)
direkt till den förste oberoende köparen i gemenskapen som agerar som importör, när sådan import sker i
enlighet med artikel 2.2.
4.

Om inte annat anges skall gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

5.
Övergång till fri omsättning i gemenskapen av den produkt som avses i punkt 1 skall förutsätta att
det ställs en säkerhet som motsvarar den preliminära tullens belopp.
Artikel 2
1.
Det åtagande som gjorts av det nedan angivna företaget i samband med antidumpningsförfarandet
rörande gängade aducerade rördelar som klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 19 10 med ursprung i
Brasilien, Japan, Kina, Sydkorea, Thailand och Tjeckien skall godtas:
Land

Tjeckien

Företag

Moravské Zelezárny as
Repcinska 86,
77900 Olomouc 9
Tjeckien

Taric-tilläggsnummer

A097

2.
När begäran om övergång till fri omsättning med stöd av ett åtagande uppvisas skall tullbefrielsen
gälla endast om en giltig åtagandefaktura utfärdad av det företag som anges i artikel 2.1 uppvisas för den
behöriga tullmyndigheten i medlemsstaten. De viktigaste uppgifterna som skall anges i åtagandefakturan
framgår av bilagan till denna förordning. Importerade produkter som åtföljs av en åtagandefaktura skall
deklareras enligt det Taric-tilläggsnummer som avses i artikel 2.1.
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Tullbefrielsen skall vidare vara beroende av att de varor som deklareras och uppvisas för tullmyndigheterna
exakt motsvarar beskrivningen i åtagandefakturan.
Artikel 3
1.
I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr 384/96 kan berörda parter inom en månad från
ikraftträdandet av denna förordning skriftligen lämna sina synpunkter och begära att bli hörda muntligen
av kommissionen.
2.
De parter som avses i artikel 21.4 i förordning (EG) nr 384/96 får yttra sig om tillämpningen av
denna förordning inom en månad från dess ikraftträdande.
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Denna förordning skall vara tillämplig i sex månader.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 februari 2000.
På kommissionens vägnar
Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen

29. 2. 2000
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BILAGA
Uppgifter som skall ingå i den åtagandefaktura som avses i artikel 2.2:
1. Det Taric-tilläggsnummer enligt vilket den fakturerade varan kan deklareras vid gemenskapens gräns (i enlighet med
bestämmelserna i förordningen).
2. En exakt beskrivning av varan med bland annat följande uppgifter:
— Det produktnummer (PRC) som fastställs i åtagandet från den exporterande tillverkaren i fråga, inbegripet
typnummer, diameter och yta.
— KN-nummer.
— Kvantitet (i enheter).
3. Beskrivning av försäljningsvillkoren med bland annat följande uppgifter:
— Pris per enhet.
— Betalningsvillkor.
— Leveransvillkor.
— Sammanlagda rabatter och avdrag.
4. Namnet på den oberoende importör till vilken företaget direkt har utställt fakturan.
5. Namnet på den företrädare för företaget som har utställt åtagandefakturan samt följande undertecknade försäkran:
”Jag intygar härmed att försäljningen för direkt export till Europeiska gemenskapen av de varor som avses i denna
faktura omfattas av och sker enligt villkoren i det åtagande som gjorts av … (företaget) och som godtagits av
Europeiska kommissionen genom förordning (EG) nr 449/2000. Jag försäkrar att uppgifterna på denna faktura är
fullständiga och riktiga.”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 450/2000
av den 28 februari 2000
om ändring av förordning (EG) nr 2698/1999 om fastställande av exportbidrag för nötkött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 33.12 i denna, och
av följande skäl:
I kommissionens förordning (EG) nr 2698/1999 (2) fastställs exportbidragen för nötkött.

(1)
(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (3) fastställs de gemensamma tillämpningsföreskrifterna för
systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter.

(3)

Exportbidrag till produkter som omfattas av den fria
rörligheten för varor inom gemenskapen bör begränsas,
det bör följaktligen föreskrivas att produkterna för att
beviljas stöd skall vara märkta med en kontrollstämpel, i
enlighet med vad som anges i rådets direktiv 64/
433/EEG (4), senast ändrat genom direktiv 95/23/EG (5), i
rådets direktiv 94/65/EG (6) och i rådets direktiv
77/99/EEG (7),
senast
ändrat
genom
direktiv
97/76/EG (8).

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 1 i förordning (EG) nr 2698/1999 skall följande läggas
till som punkt 3:
”3.
Produkterna skall uppfylla de krav på kontrollmärkning som anges i:
— Bilaga I, kapitel XI till direktiv 64/433/EEG.
— Bilaga I, kapitel VI till direktiv 94/65/EG.
— Bilaga B, kapitel VI till direktiv 77/99/EEG.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas på de betalningsdeklarationer som anges i
artikel 26.1 i förordning (EG) nr 800/1999 och på de exportdeklarationer som anges i artikel 5.2 i förordning (EG) nr
800/1999 och som åtföljs av en exportlicens som utfärdats
efter den 3 mars 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 februari 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L 160, 26.6.1999, s. 21.
L 326, 18.12.1999, s. 49.
L 102, 17.4.1999, s. 11.
121, 29.7.1964, s. 2012/64.
L 243, 11.10.1995, s. 7.
L 368, 31.12.1994, s. 10.
L 26, 31.1.1977, s. 85.
L 10, 16.1.1998, s. 25.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 451/2000
av den 28 februari 2000
om genomförandebestämmelser för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i
artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli
1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1),
senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/80/EG (2),
särskilt artikel 8.2 andra stycket i detta, och

ingår i, uppenbara fall av otillräcklig dokumentation
samt alla likheter beträffande kemiska och biologiska
egenskaper.
(5)

Det bör fastställas vilket förhållande som skall råda
mellan producenterna, medlemsstaterna och kommissionen samt vilka skyldigheter som var och en av dessa
parter har när det gäller genomförandet av programmet.
Hänsyn skall då tas till de erfarenheter som gjorts under
den första etappen av programmet. För att programmet
skall bli effektivare krävs ett nära samarbete mellan alla
berörda parter.

(6)

Vid utvärderingarna skall hänsyn också tas till sådana
tekniska och vetenskapliga rön om ett verksamt ämne
som någon annan av de berörda parterna lagt fram
inom den fastställda tidsfristen, och då särskilt sådana
rön som gäller potentiella skadeverkningar och
resthalter.

(7)

Det bör finnas ett förfarande som de berörda producenterna kan använda sig av för att meddela kommissionen
att de vill föra in ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv
91/414/EEG och att de i samband med detta åtar sig att
lämna all information som krävs för en grundlig utvärdering av och ett senare beslut om det verksamma
ämnet i fråga, i enlighet med de villkor för införande
som anges i artikel 5 i direktiv 91/414/EEG. Den information som lämnas in bör därför innehålla upplysningar
om ett begränsat antal typiska användningsområden för
det verksamma ämnet, och den sökande måste, på
grundval av de upplysningar som lämnas in, kunna visa
att en eller flera beredningar uppfyller kraven i artikel 5 i
direktiv 91/414/EEG för dessa användningsområden.

(8)

Det är nödvändigt att fastställa vilken form och vilka
tidsfrister som skall gälla för den information som de
sökande lämnar in samt vilka myndigheter som informationen skall skickas till.

(9)

Utvärderingsarbetet bör fördelas mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter. För varje verksamt ämne
bör därför en rapporterande medlemsstat utses som skall
undersöka och bedöma den information som lämnats in
och som för kommissionen skall lägga fram resultatet av
denna bedömning samt en rekommendation till beslut
om det verksamma ämnet i fråga.

(10)

De rapporterande medlemsstaterna bör först granska
den inlämnade dokumentationen och bedöma den
kontroll av dokumentationens fullständighet som de
sökande gjort och därefter underrätta kommissionen.
Medlemsstaterna bör i normala fall skicka utkast till
utvärderingsrapporter till kommissionen inom tolv
månader från den tidpunkt då den dokumentation som
de sökande lämnat in kan betraktas som fullständig.

av följande skäl:
Kommissionen skall genomföra ett tolvårigt arbetsprogram i syfte att successivt undersöka de verksamma
ämnen som fanns på marknaden två år efter det att
direktiv 91/414/EEG delgavs. Den första etappen i
programmet inrättades genom kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om
närmare bestämmelser för genomförandet av den första
etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i
rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1972/1999 (4). Denna första etapp
pågår för närvarande. Det är nödvändigt att fortsätta
med och påskynda undersökningen av de återstående
verksamma ämnena och då beakta de erfarenheter som
gjorts under den första etappen.

(1)

(2)

Med tanke på att det finns ett mycket stort antal verksamma ämnen på marknaden som ännu inte utvärderats
är det nödvändigt att inrätta ett program i flera etapper.
Erfarenheten har dock visat att det tar lång tid att utvärdera och fatta beslut om verksamma ämnen. Det är
därför ännu inte möjligt att föreskriva att alla befintliga
verksamma ämnen skall genomgå en detaljerad utvärdering.

(3)

Under den andra etappen bör därför en noggrann utvärdering av ett antal verksamma ämnen göras, och antalet
ämnen under denna etapp bör motsvara antalet under
den första etappen. Under den tredje etappen bör sedan
efterföljande utvärderingar av verksamma ämnen göras.
För vissa typer av verksamma ämnen måste harmoniseringen drivas längre när det gäller den dokumentation
som skall tas fram och den utvärdering som skall göras.
Dessa typer av ämnen bör därför inte tas med i den
innevarande delen av det föreslagna arbetsprogrammet
utan bör i stället omfattas av senare etapper. De verksamma ämnena skall då utvärderas för att senare eventuellt föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.
Under den andra etappen bör ett urval göras med beaktande av bland annat hälso- och miljöaspekter, risken för
att behandlade produkter innehåller restsubstanser, jordbrukets behov av de medel som de verksamma ämnena

(4)

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

230,
210,
366,
244,

19.8.1991, s. 1.
10.8.1999, s. 13.
15.12.1992, s. 10.
16.9.1999, s. 41.
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(11)

De utkast till rapporter som de rapporterande medlemsstaterna sammanställer bör, innan de överlämnas till
Ständiga kommittén för växtskydd och där så är
nödvändigt, bli föremål för en preliminär bedömning av
experter från andra medlemsstater inom ramen för ett
program som samordnas av kommissionen.

(12)

För att undvika dubbelarbete, framför allt i form av
experiment på ryggradsdjur, bör producenterna
uppmuntras att lämna in gemensamma akter med dokumentation.

(13)

Efter det att ett verksamt ämne har förts in i bilaga I till
direktiv 91/414/EEG bör anmälan och inlämnande av
dokumentation inte vara ett krav för att få släppa ut
motsvarande växtskyddsmedel på marknaden i enlighet
med bestämmelserna i artikel 13 i direktiv 91/414/EEG.
Aktörer som inte har lämnat in någon anmälan bör
därför ha möjlighet att under samtliga etapper erhålla
information om eventuella tilläggskrav för fortsatt saluföring av ett växtskyddsmedel som innehåller ett verksamt ämne under utvärdering.

(14)

De förfaranden som fastställs i denna förordning bör
inte påverka andra förfaranden och åtgärder som vidtas
inom ramen för gemenskapens övriga lagstiftning. Detta
gäller särskilt förfaranden och åtgärder enligt rådets
direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om
förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller
vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och
används (1), senast ändrat genom kommissionens
direktiv 91/188/EEG (2), i de fall kommissionen får
belägg för att kraven i detta direktiv kommer att
uppfyllas.

(15)

I artikel 8.2 andra stycket i direktiv 91/414/EEG föreskrivs att arbetsprogrammet för utvärdering av befintliga
verksamma ämnen skall omfatta en period på 12 år.
Kommissionen kan emellertid förlänga denna period på
grundval av slutsatserna i den lägesrapport som avses i
artikel 8.2 tredje stycket i samma direktiv och som skall
läggas fram för Europaparlamentet och rådet. När den
normala eller förlängda tidsfristen har löpt ut måste
medlemsstaterna dra in tillstånden för växtskyddsmedel
som innehåller de verksamma ämnen som inte förts in i
bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

och de uppgifter som krävs inte har överlämnats inom
den föreskrivna tidsperioden samt att medlemsstaterna
skall dra tillbaka godkännanden av växtskyddsmedel
som innehåller sådana verksamma ämnen. Det kan dock
vara lämpligt att, mot bakgrund av slutsatserna i
nämnda rapport och om det är nödvändigt, på nytt se
över dessa bestämmelser när det gäller sådana viktiga
användningsområden där det inte finns några alternativa
sätt att effektivt skydda växter eller växtprodukter, så att
det blir möjligt att utveckla alternativ som kan ersätta de
växtskyddsmedel som förbjudits. Det måste i varje
enskilt fall kunna visas att en sådan översyn av bestämmelserna är nödvändig.

(16)

Om kraven i den här förordningen i fråga om anmälan
och inlämnande av fullständig dokumentation inte är
uppfyllda för ett visst verksamt ämne, har de berörda
parterna möjlighet att vid en senare tidpunkt försöka få
ämnet infört i bilaga I till direktiv 91/414/EEG i enlighet
med förfarandet i artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG.

(17)

En tredje etapp i arbetsprogrammet planeras avse samtliga verksamma ämnen som inte omfattas av den första
och andra etappen. Producenter som vill försäkra sig om
att ett sådant verksamt ämne förs in i bilaga I till direktiv
91/414/EEG bör lämna in detaljerade uppgifter om hur
fullständig deras dokumentation är vid tidpunkten i
fråga och om ändpunkterna; denna information kan
sedan användas för att göra ytterligare prioriteringar
inom arbetsprogrammet. Producenterna bör i detta
sammanhang åta sig att lämna in kompletta uppgifter.
Tidsfristen för inlämning av dessa uppgifter bör samtidigt anges.

(18)

För att underlätta inlämnandet av gemensamma akter
med dokumentation och utförandet av de undersökningar och den faktainsamling som krävs är det nödvändigt att informera producenterna så tidigt som möjligt
om kommande etapper i programmet för förnyad utvärdering. Detta bör ske genom att namnen på de verksamma ämnen som skall tas med i den tredje etappen i
arbetsprogrammet offentliggörs.

(19)

För att säkerställa att arbetsprogrammet genomförs på
ett korrekt sätt bör en avgift erläggas till de rapporterande medlemsstaterna som ersättning för detaljutvärderingen av anmälningarna och dokumentationen. Alla
medlemsstater har dock inte samma kostnadsstruktur
och det är därför inte möjligt att föreskriva att denna
avgift skall vara lika stor i alla medlemsstater. En avgift
bör också erläggas till den myndighet som fått i uppdrag
av kommissionen att undersöka anmälningar av sådana
verksamma ämnen som omfattas av den tredje etappen i
arbetsprogrammet.

(20)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

Kommissionen skall, med beaktande av slutsatserna i
rapporten, anta närmare bestämmelser som gör det
möjligt att så snart som möjligt slutföra utvärderingen
och godkännandeförfarandet beträffande de verksamma
ämnen för vilka kraven i denna förordning om anmälan
och inlämnande av en komplett dokumentation är
uppfyllda.
I artikel 8.2 fjärde stycket i direktiv 91/414/EEG föreskrivs att kommissionen skall besluta att inte föra in ett
verksamt ämne i bilaga I om kraven i artikel 5 i direktiv
91/414/EEG inte är uppfyllda eller om den information
(1) EGT L 33, 8.2.1979, s. 36.
(2) EGT L 92, 13.4.1991, s. 42.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
KAPITEL 1
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH DEFINITIONER

Artikel 1
Räckvidd
1.
I denna förordning fastställs tillämpningsbestämmelser
för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som
avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG, nedan kallat direktivet.
2.
Den andra etappen omfattar en utvärdering av de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I till den här förordningen för att de eventuellt vid en senare tidpunkt skall kunna
föras in i bilaga I till direktivet.
3.
Den tredje etappen gäller rapportering av de verksamma
ämnen som avses i bilaga II till den här förordningen i syfte att
dessa eventuellt vid en senare tidpunkt skall kunna föras in i en
prioriteringsförteckning över verksamma ämnen. Från dessa
förteckningar kan de senare eventuellt föras in i bilaga I till
direktivet.
4.
Artikel 6.2 och 6.3 samt artikel 6.4 andra stycket i direktivet skall inte tillämpas på de ämnen som förtecknas i bilagorna I och II till denna förordning så länge som de förfaranden som fastställs i denna förordning beträffande ämnena i
fråga ännu inte har slutförts.
5.
Tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning
skall inte påverka
a) medlemsstaternas granskningar, vilket särskilt gäller den
granskning som görs då godkännanden förnyas enligt
artikel 4.4 i direktivet,
b) kommissionens omprövning i enlighet med artikel 5.5 i
direktivet, eller
c) utvärderingar i enlighet med direktiv 79/117/EEG.
Artikel 2
Definitioner
1.
I denna förordning definieras begreppen växtskyddsmedel, ämne, verksamt ämne, beredning och godkännande av
växtskyddsmedel på det sätt som anges i artikel 2 i direktivet.
2.
I denna förordning används också följande beteckningar
med de betydelser som här anges:
a) producent:
— när det gäller verksamma ämnen som tillverkas inom
gemenskapen: tillverkaren eller en person som är
etablerad i gemenskapen och som av tillverkaren utsetts
att vara dennes exklusiva företrädare när det gäller efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning.
— när det gäller verksamma ämnen som tillverkas utanför
gemenskapen: en person som är etablerad i gemenskapen och som av tillverkaren utsetts att vara dennes
exklusiva företrädare i gemenskapen när det gäller efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning.
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— när det gäller verksamma ämnen för vilka en gemensam
anmälan eller en gemensam akt med dokumentation har
lämnats in: en producentsammanslutning som är
etablerad i gemenskapen och som utsetts av de producenter som avses i första eller andra strecksatsen att
svara för efterlevnaden av bestämmelserna i denna
förordning.
b) tillverkare: den person som själv tillverkar det verksamma
ämnet eller som genom ett avtal låter någon annan tillverka
det verksamma ämnet.
c) kommitté: Ständiga kommittén för växtskydd, enligt artikel
19 i direktivet.
Artikel 3
Medlemsstatens behöriga myndighet
1.
Medlemsstaterna skall delegera ansvaret för fullgörandet
av de egna i skyldigheterna enligt det arbetsprogram som avses
i artikel 8.2 i direktivet till en eller flera nationella myndigheter.
2.
Den myndighet i var och en av medlemsstaterna som
avses i bilaga III skall svara för samordning och alla nödvändiga
kontakter med producenter, övriga medlemsstater och
kommissionen, i enlighet med vad som föreskrivs i denna
förordning. Medlemsstaterna skall informera kommissionen
och den behöriga samordnande myndigheten i övriga
medlemsstater om alla ändringar av de uppgifter som meddelats beträffande den behöriga samordnande myndigheten.
KAPITEL 2
DEN ANDRA FASEN I ARBETSPROGRAMMET

Artikel 4
Ansökan
1.
En producent som vill försäkra sig om anförandet i bilaga
I till direktivet av ett verksamt ämne som anges i bilaga I till
denna förordning, eller av varianter av detta i form av t.ex.
salter, estrar eller aminer, skall separat för varje verksamt ämne
ansöka om detta till den rapporterande medlemsstat som anges
i bilaga I till denna förordning inom sex månader från det att
denna förordning har trätt i kraft.
2.
Ansökan måste göras i pappersform enligt den mall för
ansökningar som anges i del 1 i bilaga IV till denna förordning.
Den skall skickas i rekommenderat brev till den samordnande
myndighet i den rapporterande medlemsstaten som anges i
bilaga III till denna förordning. En kopia av ansökan skall
skickas till Europeiska kommissionen, GD Hälsa och konsumentskydd, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bryssel.
3.
En producent som inte har lämnat in någon ansökan
beträffande ett sådant verksamt ämne som avses i punkt 1
inom den tidsfrist som avses i samma punkt, eller vars ansökan
inte kunnat godkännas i enlighet med bestämmelserna i artikel
5.2, får delta i programmet bara om detta sker tillsammans
med en eller flera parter som lämnat in en ansökan för det
verksamma ämnet och vars ansökningar har godkänts i
enlighet med artikel 5.2. Deltagandet skall i sådana fall ske
genom att en gemensam akt med dokumentation lämnas in.

L 55/28

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

Artikel 5
Granskning av ansökan och krav på inlämnande av dokumentation till den rapporterande medlemsstaten
1.
En medlemsstat som har utsetts till rapporterande
medlemsstat skall för vart och ett av de verksamma ämnen
som den ansvarar för granska de ansökningar som avses i
artikel 4.2 och, senast tre månader efter det att tidsfristen i
artikel 4.1 har löpt ut, meddela kommissionen huruvida de
inkomna ansökningarna kan godtas, med beaktande av de
kriterier som avses i del 1 i bilaga V.
2.
Kommissionen skall inom tre månader efter mottagandet
hänskjuta de rapporter som avses i punkt 1 till kommittén, så
att denna kan göra en ytterligare granskning av om dessa
rapporter kan godtas, med beaktande av de kriterier som avses
i del 1 i bilaga V.
Efter det att denna granskning har slutförts skall, i enlighet med
förfarandet i artikel 19 i direktivet, en förordning antas med en
förteckning över de verksamma ämnen som godkänts för
utvärdering i syfte att eventuellt föras in i bilaga I till direktivet.
Endast sådana verksamma ämnen för vilka minst en ansökan
har kunnat godtas i enlighet med bestämmelserna i första
stycket skall föras in i den förordningen.
3.
I den förteckning som avses i punkt 2 är det tillåtet att
föra samman vissa verksamma ämnen med likartad struktur
eller likartade kemiska egenskaper. Om flera ansökningar har
lämnats in för ett och samma verksamma ämne, fast i olika
sammansättningar som kan ha skilda toxikologiska egenskaper
eller miljöeffekter, får dessa sammansättningar förtecknas var
för sig.
4.
För varje verksamt ämne som godkänts för utvärdering
skall följande uppgifter anges i den förordning som avses i
punkt 2:
a) Namn och adress för alla sökande som i enlighet med
artikel 4.1 och 4.2 har lämnat in ansökningar vilka efter en
granskning i enlighet med punkt 2 första stycket har ansetts
vara godtagbara.
b) Namnet på den medlemsstat som utsetts till rapporterande
medlemsstat. Detta skall vara samma medlemsstat som
anges i bilaga I, såvida det inte har visat sig att fördelningen
av verksamma ämnen mellan de olika medlemsstaterna är
uppenbart ojämn.
c) Sista datum för inlämnande av den dokumentation som
avses i artikel 6 till den rapporterande medlemsstaten. Tidsfristen skall vara 12 månader.
d) Motsvarande sista datum för samtliga berörda parters inlämnande till de rapporterande medlemsstaterna av sådan information som kan bidra till utvärderingen, särskilt beträffande
de skadliga effekter som det verksamma ämnet eller
resthalter av detta kan ha på människors och djurs hälsa
eller på miljön.
5.
Om en medlemsstat, med stöd av den dokumentation
som avses i artikel 6 eller den rapport som avses i artikel 8,
tänker vidta åtgärder för att återta från marknaden eller kraftigt
begränsa användningen av ett växtskyddsmedel som innehåller
ett verksamt ämne som finns upptaget i den förordning som
avses i punkt 2, och om detta sker efter det att den förordningen har antagits, skall medlemsstaten i fråga så snart som
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möjligt informera kommissionen och övriga medlemsstater om
dessa åtgärder och samtidigt ange skälen för dessa.
6.
Om det, under den bedömning och utvärdering som
avses i artiklarna 6 och 7, framkommer att skyldigheten att
vara rapporterande medlemsstat är ojämnt fördelad bland
medlemsstaterna kan ett beslut fattas, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 19 i direktivet, om att ersätta den
medlemsstat som ursprungligen fått i uppdrag att vara
rapportör för ett visst verksamt ämne med en annan medlemsstat.
I sådana fall skall den ursprungliga rapporterande medlemsstaten informera de berörda sökande om detta, och den skall
till den nya rapporterande medlemsstaten översända all skriftväxling och all information som den har erhållit i egenskap av
rapporterande medlemsstat och som gäller det verksamma
ämnet i fråga. Den ursprungliga rapporterande medlemsstaten
skall till de berörda sökande betala tillbaka den avgift som
avses i artikel 12, med undantag av den del som avses i artikel
12.2 d. Den nya rapporterande medlemsstaten skall därefter
begära att de sökande betalar den avgift som avses i artikel 12,
med undantag av den del som avses i artikel 12.2 d.
7.
Då en sökande inte längre vill delta i arbetsprogrammen
för ett visst verksamt ämne skall den rapporterande medlemsstaten, kommissionen och övriga sökande för ämnet i fråga
samtidigt underrättas om detta, varvid även skälen skall anges.
Om en sökande inte längre deltar eller inte fullgör de skyldigheter som föreskrivs i den här förordningen, skall förfarandena
i artiklarna 7 och 8 avbrytas beträffande dokumentationen i
fråga.
Om en sökande kommer överens med en annan producent om
att den senare i den sökandes ställe skall delta i det arbetsprogram som avses i denna förordning, skall den sökande och
producenten meddela detta till den rapporterande medlemsstaten och kommissionen. Detta meddelande skall utgöras av
en gemensam förklaring där det framgår att den nya producenten övertar den ursprungliga sökandes skyldigheter enligt
artiklarna 6,7 och 8. Den sökande och producenten skall vidare
se till att övriga sökande för ämnet i fråga samtidigt erhåller
denna information. Producenten kan i så fall bli skyldig att
betala eventuellt obetalda avgifter enligt det system som den
rapporterande medlemsstaten har fastställt i enlighet med
artikel 12.
Artikel 6
Den sökandes inlämning av dokumentation
1.
Inom den tidsfrist som avses i artikel 5.4 c skall de
sökande som anges i den förordning som avses i den artikeln,
enskilt eller gemensamt, för varje verksamt ämne lämna in den
fullständiga dokumentation som avses i punkt 3, samt även
den sammanfattande dokumentation som avses i punkt 2, till
den ansvariga myndigheten i den medlemsstat som utsetts till
rapportör:
Om det enligt den förordning som avses i artikel 5 finns flera
ansökningar för ett visst ämne skall de berörda sökande vidta
alla rimliga åtgärder för att gemensamt lägga fram den dokumentation som avses i första stycket.
Om en akt med dokumentation inte lagts fram av alla berörda
sökande skall det framgå av akten vilka ansträngningar som
gjorts i detta syfte och vilken anledningen är till att vissa
producenter inte har deltagit.
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Samlingsakterna skall omfatta följande:

a) En kopia av ansökan. Om flera producenter lämnar in en
gemensam ansökan skall en kopia bifogas av de ansökningar som gjorts enligt artikel 4. I detta fall skall även
namnet på den person anges som utsetts av de berörda
producenterna att ansvara för den gemensamma dokumentationen och den administrativa hanteringen av dokumentationen i enlighet med denna förordning.
b) Ett begränsat antal representativa användningsområden för
det verksamma ämne för vilket den sökande, på grundval av
de uppgifter som lämnats in, kan visa att kraven i fråga om
kriterierna i artikel 5 i direktivet kan uppfyllas beträffande
en eller flera beredningar.
c) — För varje punkt i bilaga II till direktivet: sammanfattningar och resultat från de vetenskapliga undersökningarna och försöken samt namnet på den person eller det
institut som utfört försöken.
— Samma information för varje punkt i bilaga III till direktivet som är av betydelse för bedömningen av de kriterier som avses i artikel 5 i direktivet för en eller flera
beredningar som är representativa för de användningsområden som avses i b, med beaktande av att ofullständig information i den dokumentation som fastställs i
bilaga II och som härrör från det föreslagna begränsade
antalet representativa användningsområden för det verksamma ämnet kan leda till begränsningar beträffande
införandet i bilaga I till direktivet.
— För vetenskapliga studier som ännu inte avslutats: belägg
för att dessa studier har beställts senast tre månader efter
det att denna förordning trätt i kraft, samt en försäkran
om att de kommer att lämnas in senast tolv månader
efter den tidsfrist som avses i artikel 5.4 c.
d) En kontroll, utförd av den sökande, av att dokumentationen
är fullständig.
3.
Den fullständiga akten med dokumentation skall omfatta
rapporterna från enskilda tester och vetenskapliga undersökningar beträffande all information som avses i punkt 2 c, eller
de protokoll och åtaganden som avses i punkt 2 c, om arbetet
fortfarande pågår.
4.
Medlemsstaterna skall bestämma antalet kopior och
formen för den dokumentation som avses i punkterna 2 och 3
och som de sökande skall lämna in. Vid fastställandet av dokumentationens form skall medlemsstaterna ta synnerligen stor
hänsyn till kommissionens rekommendationer inom ramen för
Ständiga kommittén för växtskydd.
5.
Om den dokumentation över ett verksamt ämne som
avses i punkt 1 inte överlämnas inom den tidsfrist som avses i
artikel 5.4 c skall den rapporterande medlemsstaten informera
kommissionen om detta inom tre månader och samtidigt redovisa de sökandes skäl för dröjsmålet.
6.
På grundval av rapporten från den rapporterande
medlemsstat som avses i punkt 5 skall, i enlighet med förfarandet i artikel 19 i direktivet, en ny tidsfrist endast fastställas i
den förordning som avses i artikel 5 för inlämnande av en akt
med dokumentation som uppfyller kraven i punkterna 2 och 3,
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om det kan påvisas att dröjsmålet har orsakats av forte
majeure.
7.
När denna undersökning är avslutad skall kommissionen
besluta, enligt bestämmelserna i artikel 8.2 fjärde stycket i
direktivet, att inte föra in sådana verksamma ämnen i bilaga I
till direktivet för vilka ingen anmälan eller dokumentation har
överlämnats inom den fastställda tidsfristen. Kommissionen
skall samtidigt ange skälen för detta beslut. Medlemsstaterna
skall senast den 25 juli 2003 dra in godkännandena för växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen.

Artikel 7
Kontroll av att dokumentationen är fullständig
1.
En medlemsstat som har utsetts till rapportör för ett visst
verksamt ämne har följande skyldigheter beträffande detta
ämne:
a) Medlemsstaten skall granska den dokumentation som avses i
artikel 6.2 och 6.3 samt bedöma de sökandes kontroll(er) av
att dokumentationen är fullständig.
b) Medlemsstaten skall, senast sex månader efter det att alla
akter med dokumentation för ett visst verksamt ämne har
kommit in, meddela kommissionen om dokumentationen är
fullständig eller ej. När det gäller sådana verksamma ämnen
för vilka en eller flera akter med dokumentation anses vara
fullständiga enligt artikel 6.2 och 6.3 skall den rapporterande medlemsstaten göra den utvärdering som avses i
artikel 8, såvida inte kommissionen inom två månader
meddelar den rapporterande medlemsstaten att dokumentationen inte kan betraktas som fullständig. När det gäller de
verksamma ämnen för vilka dokumentationen skall
kompletteras i enlighet med artikel 6.2 c tredje strecksatsen,
skall det i meddelandet anges det datum då dokumentationen skall vara fullständig och från och med vilket den
utvärdering som avses i artikel 8 kommer att påbörjas.
2.
Om en rapporterande medlemsstat eller kommissionen
anser att det för vissa verksamma ämnen inte finns någon
fullständig akt med dokumentation i den bemärkelse som avses
i artikel 6.2 och 6.3 skall kommissionen inom tre månader
efter det att rapporten inkommit från den rapporterande
medlemsstat som avses i punkt 1 b hänskjuta rapporten till
kommittén. Beslutet om huruvida en dokumentation skall
anses vara fullständig i den bemärkelse som avses i artikel 6.2
och 6.3 skall fattas i enlighet med det förfarande som anges i
artikel 19 i direktivet. I de fall dokumentationen anses vara
fullständig skall den rapporterande medlemsstaten göra den
utvärdering som avses i artikel 8.
3.
När denna undersökning är avslutad skall kommissionen
besluta, enligt bestämmelserna i artikel 8.2 fjärde stycket i
direktivet, att inte föra in sådana verksamma ämnen i bilaga I
till direktivet för vilka ingen fullständig dokumentation har
överlämnats inom den fastställda tidsfristen. Kommissionen
skall samtidigt ange skälen för detta beslut. Medlemsstaterna
skall senast den 25 juli 2003 dra in godkännandena för växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen.
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Artikel 8
De rapporterande medlemsstaternas och kommissionens
utvärdering av dokumentationen
1.
Den rapporterande medlemsstaten skall endast utvärdera
och utarbeta rapporter om de akter med dokumentation som
anses vara fullständiga enligt artikel 6.2 och 6.3. Beträffande
övriga akter skall medlemsstaten kontrollera det verksamma
ämnets identitet och befintliga föroreningar. Den rapporterande
medlemsstaten skall ta hänsyn till befintliga uppgifter i annan
dokumentation som en sökande eller någon annan berörd part
lämnat in i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.4 d. Så
snart som möjligt, och senast tolv månader efter det att dokumentationen har bedömts vara fullständig, skall medlemsstaten
till kommissionen överlämna en utvärderingsrapport om dokumentationen. Rapporten skall ha den form som kommissionen
rekommenderar inom ramen för Ständiga kommittén för växtskydd, och det skall innehålla en av följande rekommendationer:
— Att föra in det verksamma ämnet i bilaga I till direktivet
och samtidigt ange villkoren för införande.
— Att inte föra in det verksamma ämnet i bilaga I till direktivet och samtidigt ange skälen till detta.
Den rapporterande medlemsstaten skall framför allt se till att
rapporten för varje punkt i bilagorna II och III till direktivet
innehåller en referens till samtliga tester och vetenskapliga
undersökningar som använts för bedömningen. Referensen
skall omfatta titel, författare, det datum som anges i undersökningen eller testrapporten, datum för offentliggörande, den
standard som användes då testet eller undersökningen gjordes,
innehavarens namn samt, i förekommande fall, innehavarens
eller den sökandes begäran om uppgiftsskydd. När det gäller
övriga källor för de verksamma ämnen för vilka dokumentationen inte kunnat anses som fullständig skall det också anges
huruvida sådana verksamma ämnen kan anses vara jämförbara
i den bemärkelse som avses i artikel 13.5 i direktivet.
2.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktivet skall det inte vara möjligt att lämna in nya resultat från
vetenskapliga undersökningar utom när det gäller sådana
undersökningar som avses i artikel 6.2 c tredje strecksatsen.
Den rapporterande medlemsstaten får begära att de sökande
lämnar in sådana ytterligare uppgifter som är nödvändiga för
att komplettera dokumentationen. Om den rapporterande
medlemsstaten begär in sådana ytterligare uppgifter som är
nödvändiga för att komplettera dokumentationen skall detta
inte påverka tidsfristen för inlämnande av den rapport som
avses i punkt 1.
Den rapporterande medlemsstaten får också, när undersökningen inletts, rådgöra med experter från en eller flera
medlemsstater och begära in kompletterande teknisk eller
vetenskaplig information från andra medlemsstater för att
underlätta utvärderingen.
Den rapporterande medlemsstaten skall se till att de sökande
lämnar in uppdaterade samlingsakter till kommissionen och
övriga medlemsstater samtidigt som rapporten från den
rapporterande medlemsstaten om utvärderingen av den uppdaterade dokumentationen skickas till kommissionen.
Medlemsstaterna eller kommissionen kan begära, via den
rapporterande medlemsstaten, att de sökande också lämnar in
uppdaterade och fullständiga akter med dokumentation eller
delar av sådana.
3.
Efter det att kommissionen erhållit samlingsakterna och
den rapport som avses i punkt 1 skall den hänskjuta dessa
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dokument till Ständiga kommittén för växtskydd för granskning.
Innan dokumentationen och rapporten överlämnas till
kommittén skall kommissionen i informationssyfte skicka ut
den rapporterande medlemsstatens rapport till övriga medlemsstater; i samband med detta har kommissionen rätt att konsultera experter från en eller flera medlemsstater. Kommissionen
får också rådgöra med en eller flera av de sökande för verksamma ämnen som anges i den förordning som avses i artikel
5.2 beträffande hela eller delar av rapporten för det verksamma
ämnet i fråga. Under dessa överläggningar skall den rapporterande medlemsstaten se till att det finns tillräckligt tekniskt och
vetenskapligt stöd.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i direktivet
skall det inte vara möjligt att lämna in nya resultat från vetenskapliga undersökningar utom när det gäller sådana undersökningar som avses i artikel 6.2 c tredje strecksatsen. Den rapporterande medlemsstaten får, efter samråd med kommissionen,
begära att de sökande lämnar in de ytterligare uppgifter som är
nödvändiga för att klargöra dokumentationens innehåll.
Kommissionen skall i alla frågor som rör hälsa och miljö
rådgöra med behörig(a) vetenskaplig(a) kommitté(er) innan ett
utkast till direktiv eller beslut överlämnas till kommittén i
enlighet med punkt 4.
Den rapporterande medlemsstaten skall hålla följande uppgifter
tillgängliga eller göra dem tillgängliga på begäran, så att
berörda parter kan ta del av dem:
a) Den information som avses i punkt 1 andra stycket,
förutom de uppgifter som har klassats som konfidentiella i
enlighet med artikel 14 i direktivet.
b) Namnet på det verksamma ämnet.
c) Halten av det verksamma ämnet i ren form i växtskyddsmedlet i fråga.
d) En förteckning med alla uppgifter som krävs för att bedöma
om det verksamma ämnet eventuellt kan föras in i bilaga I
till direktivet dels i den form som den hade i rapportörens
rapport, dels i den form den fått efter det att kommissionen
när det varit lämpligt har rådfrågat de experter som avses i
andra stycket.
4.
Efter det att den undersökning som avses i punkt 3 har
avslutats skall kommissionen, utan att det påverkar de förslag
som den kan komma att lägga fram i syfte att ändra bilagan till
direktiv 79/117/EEG, i enlighet med förfarandet i artikel 19 i
direktivet anta
a) ett direktiv för att föra in det verksamma ämnet i bilaga I till
direktivet, vari vid behov olika villkor för anförandet, till
exempel en tidsfrist, kan anges, eller
b) ett beslut som riktar sig till medlemsstaterna och som föreskriver att godkännandena för de växtskyddsmedel som
innehåller det verksamma ämnet i fråga skall dras in i
enlighet med artikel 8.2 fjärde stycket i direktivet. Det verksamma ämnet i fråga skall i sådana fall inte tas med i bilaga
I till direktivet, och skälen för detta skall redovisas i utkastet
till beslut.
5.
Då kommissionen lägger fram ett utkast till direktiv eller
ett utkast till beslut för kommittén i enlighet med punkt 4 skall
den samtidigt presentera slutsatserna från kommitténs undersökning i form av en uppdaterad granskningsrapport som även
skall omnämnas i det sammanfattande protokollet från mötet.
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Granskningsrapporten – utom de delar som rör konfidentiell
information från akterna med dokumentation och som klassats
som sådan information i enlighet med artikel 14 i direktivet –
skall på begäran göras tillgänglig för alla medlemsstater, eller
skall finnas tillgänglig så att de berörda parterna kan ta del av
den.
Artikel 9
Avbrytande av utvärderingen
Om kommissionen, i enlighet med bestämmelserna i direktiv
79/117/EEG, lägger fram ett förslag till totalförbud för ett
ämne som är infört i bilaga I till denna förordning, skall de
tidsfrister som fastställs i denna förordning upphöra att gälla
till dess att ett beslut har fattats om förslaget. Om rådet
beslutar att totalförbjuda ett ämne enligt direktiv 79/117/EEG
skall det förfarande som anges i denna förordning avslutas.
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som avses i punkt 3 för sådana långtidsstudier som annars inte
förväntas bli klara inom den tidsfrist som anges ovan, förutsatt
att de inlämnade uppgifterna omfattar
— belägg för att sådana studier har beställts senast 12
månader efter ikraftträdandet av denna förordning,
— en hållbar vetenskaplig motivering,
— ett protokoll och en lägesrapport från studien.
5.
En producent som inte har anmält ett sådant verksamt
ämne som avses i punkt 1 inom de tidsfrister som avses i
punkt 2 eller vars anmälan avslagits med hänvisning till artikel
11, skall tillåtas delta i granskningsprogrammet endast om
detta sker genom att en gemensam akt med dokumentation
lämnas in tillsammans med en eller flera sökande för det
verksamma ämnet i fråga vars anmälan godtagits i enlighet
med artikel 11.
Artikel 11

KAPITEL 3

Granskning av anmälningarna

TREDJE ETAPPEN I ARBETSPROGRAMMET

1.
Kommissionen skall inom tre månader efter det att den
tidsfrist löpt ut som avses i artikel 10.2 b informera kommittén
om de anmälningar som inkommit i tid. Senast åtta månader
efter det att en anmälan inkommit skall kommissionen lämna
en rapport till kommittén, som därefter med beaktande av de
kriterier som avses i del 2 i bilaga V skall granska de inkomna
anmälningarna ytterligare för att avgöra om de kan godtas eller
ej.

Artikel 10
Anmälan
1.
En producent som vill föra in ett sådant verksamt ämne
som avses i bilaga II till denna förordning i bilaga I till direktivet skall anmäla detta till det organ som anges i bilaga VII till
denna förordning. Kommissionen skall regelbundet följa upp
de uppgifter som anges i bilaga VII till denna förordning och
som ålagts det organ som anges i den bilagan. I enlighet med
förfarandet i artikel 19 i direktivet får kommissionen fatta
beslut om att utse ett annat organ om det skulle visa sig att
uppgifterna inte utförs på ett korrekt sätt.
2.
Anmälan skall för varje enskilt verksamt ämne göras
enligt följande:
a) Inom tre månader från det att denna förordning har trätt i
kraft skall en första anmälan göras, i enlighet med avsnitt 1
i den mall för anmälningar som återfinns i del 2 i bilaga IV
till denna förordning,

2.
Kommissionen skall besluta, enligt bestämmelserna i
artikel 8.2 fjärde stycket i direktivet, att inte föra in sådana
verksamma ämnen i bilaga I till direktivet som avses i bilaga II
till denna förordning och för vilka ingen godtagbar anmälan
och inga fullständiga uppgifter har överlämnats inom den fastställda tidsfristen. Kommissionen skall samtidigt ange skälen
för detta beslut. Medlemsstaterna skall senast den 25 juli 2003
dra in godkännandena för växtskyddsmedel som innehåller
dessa verksamma ämnen.
KAPITEL 4
AVGIFTER

och
b) inom nio månader från det att denna förordning har trätt i
kraft skall en andra anmälan göras, i enlighet med avsnitten
1 och 2 i den mall för anmälningar som återfinns i del 2 i
bilaga IV till denna förordning. Anmälan skall innehålla en
skriftlig försäkran om att en fullständig dokumentation skall
läggas fram.
3.
Närmare bestämmelser om inlämnandet av denna dokumentation, vilken eller vilka tidsfrister som gäller för inlämnandet samt avgiftssystemet för de verksamma ämnena i fråga
skall fastställas av kommissionen i en förordning som skall
antas i enlighet med artikel 8.2 andra stycket i direktivet.
4.
Fullständiga uppgifter skall lämnas in senast den 25 maj
2003. Dessa uppgifter skall innehålla rapporter från tester och
vetenskapliga studier som innehåller all den information som
avses i artikel 6.2 c första och andra strecksatsen. Ett senare
datum får dock undantagsvis fastställas genom den förordning

Artikel 12
Avgifter för den andra prioritetsförteckningen
1.
När en medlemsstat utses till rapporterande medlemsstat
skall den införa ett system enligt vilket de sökande är skyldiga
att erlägga en avgift för den administrativa hanteringen och
utvärderingen av de anmälningar och dithörande akter med
dokumentation som har lämnats in i enlighet med artikel 4
eller artikel 6.
2.
I samband med detta skall medlemsstaterna uppfylla
följande villkor:
a) De skall ta ut en avgift för varje anmälan, antingen den
lämnas in av en enskild sökande eller av flera sökande
gemensamt, samt för varje akt med kompletterande dokumentation.
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b) De skall se till att avgiften fastställs med insyn och öppenhet
och att den motsvarar de faktiska kostnaderna för att
granska och administrativt handlägga anmälan och akten.
Medlemsstaterna får dock vid beräkningen av den totala
avgiften använda sig av en skala med fasta avgifter som
grundar sig på de genomsnittliga kostnaderna.
c) De skall se till att avgiften erläggs i enlighet med de anvisningar som lämnas av den organisation i varje medlemsstat
som förtecknas i bilaga VI och att intäkterna från avgiften
bara används för att täcka de faktiska kostnader som den
rapporterande medlemsstaten har i samband med utvärderingen och den administrativa hanteringen av de anmälningar och akter med dokumentation för vilka medlemsstaten har utsetts till rapporterande medlemsstat, eller för att
täcka kostnaden för allmänna åtgärder som avser fullgörandet av de skyldigheter medlemsstaten har i egenskap av
rapportör och i enlighet med artikel 7 eller artikel 8.
d) De skall kräva att en första delavgift, som skall täcka kostnaderna för den rapporterande medlemsstatens skyldigheter i
enlighet med artikel 5.1 och artikel 7, erläggs då den
ansökan som avses i artikel 4 lämnas in. Denna del skall
under inga förhållanden betalas tillbaka.
Artikel 13
Avgifter för anmälan beträffande den tredje etappen i
arbetsprogrammet
Alla producenter som lämnar in en anmälan i enlighet med
artikel 10 skall, samtidigt som den första anmälan lämnas in
som avses i artikel 10.2 a, erlägga en avgift på 5 000 euro för
varje verksamt ämne till det organ som avses i bilaga VII.
Avgiften skall bara användas för att täcka de faktiska kostnaderna för de uppgifter som avses i bilaga VII.

29. 2. 2000
Artikel 14

Övriga skatter eller avgifter
Artiklarna 12 och 13 skall inte påverka medlemsstaternas rätt
att, utöver den avgift som fastställs i artiklarna 12 och 13 och i
enlighet med fördragets bestämmelser, behålla eller införa
skatter eller avgifter för godkännande, utsläppande på marknaden, användning eller kontroll av verksamma ämnen och
växtskyddsmedel.
KAPITEL 5
SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15
Tillfälliga åtgärder
Kommissionen skall lämna en rapport till kommittén om slutsatserna i den lägesrapport som avses i artikel 8.2 tredje stycket
i direktivet.
Kommissionen har också möjlighet att, om så är nödvändigt
och efter beslut i varje enskilt fall, vidta tillfälliga åtgärder enligt
vad som föreskrivs i artikel 8.2 tredje stycket i direktivet beträffande sådana användningsområden för vilka ytterligare tekniska
belägg har lagts fram som visar att det verksamma ämnet
fortfarande är oundgängligt och att det inte finns något fungerande alternativ.
Artikel 16
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 februari 2000.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
Förteckning över verksamma ämnen som skall omfattas av den andra etappen i det arbetsprogram som
föreskrivs i artikel 8.2 i direktivet och motsvarande rapporterande medlemsstat
Namn
DEL A: KOLINESTERASHÄMMANDE VERKSAMMA ÄMNEN
Organiska fosforföreningar

Rapporterande medlemsstat

Azametifos

Förenade kungariket

Ampropylfos

Sverige

Bromofos

Österrike

Bromofosetyl

Österrike

Kadusafos

Grekland

Karbofenotion

Luxemburg

Klorfenvinfos

Italien

Tetraklorvinfos

Italien

Klormefos

Spanien

Klortiofos

Spanien

Demeton-S-metyl

Frankrike

Demeton-S-metylsulfon

Frankrike

Oxidemetonmetyl

Frankrike

Dialifos

Frankrike

Diazinon

Portugal

Diklofention

Nederländerna

Diklorvos

Italien

Dikrotofos

Italien

Monokrotofos

Italien

Dimefox

Tyskland

Dimetoat

Förenade kungariket

Ometoat

Förenade kungariket

Formotion

Förenade kungariket

Dioxation

Frankrike

Disulfoton

Grekland

Ditalimfos

Österrike

Etefon

Nederländerna

Etion

Frankrike

Etoatmetyl

Italien

Etoprofos

Förenade kungariket

Etrimfos

Förenade kungariket

Fenamifos

Nederländerna

Fenitrotion

Danmark

Fonofos

Irland

Isazofos

Frankrike

Isoxation

Spanien

Heptenofos

Österrike

Jodfenfos

Frankrike

Isofenfos

Österrike

Malation

Finland

Mekarbam

Spanien

Mefosfolan

Irland

Metidation

Portugal

Mevinfos

Sverige
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Organiska fosforföreningar

Naled

Rapporterande medlemsstat

Frankrike

Forat

Förenade kungariket

Fosalon

Österrike

Fosmet

Spanien

Fosfamidon

Tyskland

Foxim

Belgien

Pirimifosetyl

Förenade kungariket

Pirimifosmetyl

Förenade kungariket

Profenofos

Tyskland

Propetamfos

Luxemburg

Protiofos

Spanien

Protoat

Grekland

Pyraklofos

Spanien

Pyridafention

Italien

Kinalfos

Frankrike

Sulprofos

Spanien

Sulfotep

Finland

Temefos

Irland

Terbufos

Österrike

Tiometon

Nederländerna

Tionazin

Italien

Tolklofosmetyl

Nederländerna

Triazofos

Grekland

Triklorfon

Portugal

Trikloronat

Finland

Vamidotion

Portugal

Karbamater

Rapporterande medlemsstat

Bendiokarb

Förenade kungariket

Benfurakarb

Belgien

Karbofuran

Belgien

Karbosulfan

Belgien

Furatiokarb

Belgien

Butokarboxim

Tyskland

Butoxikarboxim

Tyskland

Karbaryl

Spanien

Dioxakarb

Danmark

Etiofenkarb

Tyskland

Formetanat

Italien

Metiokarb

Tyskland

Metomyl

Förenade kungariket

Tiodikarb

Förenade kungariket

Oxamyl

Irland

Pirimikarb

Portugal

Promekarb

Portugal

Propamokarb

Sverige

Protiokarb

Sverige

Propoxur

Belgien

Tiofanox

Frankrike

Triazamat

Förenade kungariket
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DEL B

1,3-diklorpropen

Spanien

1,3-diklorpropen (cis)

Spanien

Kaptan

Italien

Folpet

Italien

Klodinafop

Nederländerna

Klopyralid

Finland

Cyanazin

Sverige

Cyprodinil

Frankrike

Diklorprop

Danmark

Diklorprop-P

Danmark

Dimetenamid

Tyskland

Dimetomorf

Tyskland

Diuron

Danmark

Fipronil

Frankrike

Fosetyl

Frankrike

Glufosinat

Sverige

Haloxifop

Danmark

Haloxifop-R

Danmark

Metkonazol

Belgien

Metoxiklor

Italien

Metolaklor

Belgien

Metribuzin

Tyskland

Prometryn

Grekland

Pyrimetanil

Portugal

Rimsulfuron

Tyskland

Terbutryn

Tyskland

Tolylfluanid

Finland

Tribenuron

Sverige

Triklopyr

Irland

Trifluralin

Grekland

Trinexapak

Nederländerna

Tritikonazol

Österrike

DEL C
Barban

Belgien

Bromcyklen

Danmark

Bronopol

Tyskland

Kloralsemiacetal

Tyskland

Kloralbisacylal

Tyskland

Klorfenprop

Grekland

Klorbensilat

Spanien

Kloroxuron

Spanien

P-klornitrobensen

Spanien

Zinkdietylditiokarbamat

Frankrike

Diallat

Frankrike

Difenoxuron

Irland

2-(ditiocyanometyltio)bensotiazol

Italien

Fluorodifen

Italien

Furfural

Luxemburg

L 55/35

L 55/36

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Isokarbamid

Nederländerna

Naftylättiksyrahydrazid

Österrike

Noruron

Portugal

Pentaklorfenol

Finland

4-tert-pentylfenol

Sverige

Propazin

Förenade kungariket

Natriumdiacetonketogulonat

Förenade kungariket

Natriumdimetylditiokarbamat

Förenade kungariket

2,4,5-T

Frankrike

29. 2. 2000

29. 2. 2000

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA II
Verksamma ämnen som omfattas av den tredje etappen i det arbetsprogram som föreskrivs i artikel 8.2 i
direktivet
Alla verksamma ämnen (inbegripet variationer av dessa såsom salter, estrar eller aminer) som fanns på marknaden före
den 25 juli 1993 med undantag av följande ämnen:
1. De verksamma ämnen som förtecknas i bilagan till förordning (EEG) nr 3600/92.
2. De verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I till den här förordningen.
3. Verksamma ämnen som består av mikroorganismer, inbegripet virus.
4. Verksamma ämnen som får användas i livsmedel eller foder i enlighet med EU:s bestämmelser.
5. Verksamma ämnen som består av växtextrakt.
6. Verksamma ämnen som består av animaliska produkter eller som framställts ur sådana genom enkel bearbetning.
7. Verksamma ämnen som används eller kommer att användas enbart som attraherande eller avskräckande medel (till
exempel feromoner). Verksamma ämnen som används eller kommer att användas enbart i fällor och/eller automater,
enligt rådets förordning (EEG) nr 2092/91 (1) om ekologiskt jordbruk.
8. Verksamma ämnen som används eller kommer att användas enbart för bekämpning av gnagare.
9. Verksamma ämnen som används eller kommer att användas enbart på lagrade växter och växtprodukter.
10. Följande handelsvaror:
aluminiumsulfat
kalciumklorid
koldioxid
EDTA och salter av detta
etanol
fett (band, fruktträd)
fettalkoholer
järnsulfat
kalciumfosfat
kalciumpolysulfid
kväve
paraffinolja
petroleumoljor
kaliumpermanganat
propionsyra
hartser och polymerer
natriumklorid
natriumhydroxid
svavel och svaveldioxid
svavelsyra
vaxer.

(1) EGT L 36, 10.2.1998, s. 16.
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BILAGA III
Samordnande myndigheter i medlemstaterna

ÖSTERRIKE
Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft
Spargelfeldstraße 191
A-1226 Wien
BELGIEN
Ministère des classes moyennes et de l'agriculture,
Service ”Qualité des matières premières et analyses”
WTC 3, 8e étage
Boulevard Simon Bolivar 30
B-1000 Bruxelles
Ministerie van Middenstand en Landbouw
Dienst Kwaliteit van de grondstoffen en analyses
WTC 3, 8e verdieping
Simon Bolivarlaan 30
B-1000 Brussel
DANMARK
Ministry of Environment and Energy
Danish Environmental Protection Agency
Pesticide Division
Strandgade 29
DK-1401 Copenhagen K
TYSKLAND
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)
Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)
Messeweg 11-12
D-38104 Braunschweig
GREKLAND
Hellenic Republic
Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce
Directorate of Plant Produce Protection
Department of Pesticides
3-4 Hippokratous Street
GR-10164 Athens
SPANIEN
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas
c/Ciudad de Barcelona, 118-120
E-28007 Madrid
FINLAND
Plant Production Inspection Centre
Pesticide Division
P.O. BOX 42
FIN-00501 Helsinki
FRANKRIKE
Ministère de l'agriculture
Service de la protection des végétaux
251, rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15
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IRLAND
Pesticide Control Service
Department of Agriculture, Food and Rural Development
Abbotstown Laboratory Complex
Abbotstown, Castleknock
Dublin 15
Ireland
ITALIEN
Ministero della Sanità
Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria
Ufficio XIV
Piazza G. Marconi, 25
I-00144 Roma
LUXEMBURG
Administration des services techniques de l'agriculture
Service de la protection des végétaux
Boîte postale 1904
16, route d'Esch
L-1019 Luxembourg
NEDERLÄNDERNA
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
Postbus 217
6700 AE Wageningen
Nederland
PORTUGAL
Direcção-Geral de Protecção das Culturas,
Quinta do Marquês
P-2780-155 Oeiras
SVERIGE
Kemikalieinspektionen
Box 1384
S-171 27 Solna
FÖRENADE KUNGARIKET
Pesticides Safety Directorate
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Mallard House
Kings Pool
3 Peasholme Green,
York YO1 7PX
United Kingdom
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BILAGA IV
DEL 1
Ansökan beträffande ett verksamt ämne enligt artikel 4
MALL
Ansökan skall vara i pappersform och skickas i rekommanderat brev.
Den skall innehålla följande uppgifter.
1. Uppgifter om den sökande
1.1

Tillverkaren av det verksamma ämnet enligt definitionen i artikel 2.2 a (namn och adress, inbegripet fabrikens
adress):

1.2

Namn och adress för producenten enligt definitionen i artikel 2.2 a, inbegripet namnet på den (fysiska) person
som ansvarar för ansökan och övriga förpliktelser som följer av denna förordning:

1.2.1 a) Telefon:
b) Fax:
c) E-postadress:
1.2.2 a) Kontaktperson 1:
b) Kontaktperson 2:
2. Information för att underlätta identifiering
2.1

Trivialnamn (som föreslagits eller som godkänts av ISO). Ange i förekommande fall också vilka varianter av
ämnet i form av t.ex. salter, estrar och aminer som produceras av tillverkaren:

2.2

Kemisk benämning (IUPAC- och CAS-namn):

2.3

CAS-, CIPAC- och EG-nummer (om sådana finns):

2.4

Empirisk formel, strukturformel och molekylvikt:

2.5

Det verksamma ämnets renhet i g/kg eller g/l, beroende på vad som är lämpligt:

2.6

Klassificering och märkning av verksamma ämnen enligt rådets direktiv 67/548/EEG (hälso- och miljöeffekter)
(EGT L 196, 16.8.1967, s. 1):

3. Åtagande
Den sökande förbinder sig att till den ansvariga samordnande myndigheten i den rapporterande medlemsstaten sända
in akterna med dokumentation enligt vad som anges i artikel 6 i denna förordning och inom den tidsfrist som
fastställs i den förordning som skall antas i enlighet med artikel 5.2. I de fall flera sökande för det verksamma ämnet i
fråga anges i denna förordning förbinder sig den sökande att vidta alla rimliga åtgärder för att tillsammans med övriga
sökande lägga fram en gemensam akt med dokumentation.
Den sökande förbinder sig att erlägga återstoden av avgiften i enlighet med artikel 12.2 och i enlighet med de
anvisningar som utfärdas av den organisation i den utsedda rapporterande medlemsstaten som anges i bilaga VI
samtidigt som den fullständiga dokumentationen lämnas in för de verksamma ämnen som omfattas av den förordning
som avses i artikel 5.2. Om en ny rapporterande medlemsstat har utsetts i enlighet med artikel 5.6 skall den sökande
förbinda sig att erlägga återstoden av avgiften i enlighet med artikel 12.2 till den nya rapporterande medlemsstaten i
enlighet med de anvisningar som utfärdas av den organisation i den rapporterande medlemsstaten som avses i bilaga
VI.
Den sökande intygar att den första delavgiften har erlagts i enlighet med artikel 12.2 d vid den tidpunkt då anmälan
lämnades in och i enlighet med de anvisningar som utfärdas av den organisation i den utsedda rapporterande
medlemsstaten som anges i bilaga VI, eller – i de fall den utsedda rapporterande medlemsstaten uttryckligen har bett
den sökande att vänta med betalningen – förbinder sig att omedelbart erlägga summan.
Den sökande intygar att han, om så krävs, bifogar ett intyg som visar att tillverkaren utsett honom till sin exklusiva
företrädare när det gäller att följa bestämmelserna i den här förordningen.
Den sökande intygar på heder och samvete att uppgifter som lämnas ovan den . . . . . . . . . (datum) är korrekta.
Underskrift (av den person som är behörig att företräda det
företag som anges under 1.1).

29. 2. 2000

29. 2. 2000

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

DEL 2
Anmälan av ett verksamt ämne enligt artikel 10
MALL
Anmälan skall göras i två avsnitt:
Avsnitt 1 och 2 skall lämnas in i både pappersform och elektronisk form. Formatet för datafilen skall fastställas av det
organ som anges i bilaga VII i samråd med kommissionen.
AVSNITT 1
Referensnummer:
1. Uppgifter om den sökande
1.1

Tillverkaren av det verksamma ämnet enligt definitionen i artikel 2.2 a (namn och adress, inbegripet fabrikens
adress):

1.2

Namn och adress för producenten enligt definitionen i artikel 2.2 a, inbegripet namnet på den (fysiska) person
som ansvarar för ansökan och övriga förpliktelser som följer av denna förordning:

1.2.1 a) Telefon:
b) Fax:
c) E-postadress:
1.2.2 a) Kontaktperson 1:
b) Kontaktperson 2:
2. Information för att underlätta identifiering
2.1

Trivialnamn (som föreslagits eller som godkänts av ISO). Ange i förekommande fall också vilka varianter av
ämnet i form av t.ex. salter, estrar och aminer som produceras av tillverkaren:

2.2

Kemisk benämning (IUPAC- och CAS-namn):

2.3

CAS-, CIPAC- och EG-nummer (om sådana finns):

2.4

Empirisk formel, strukturformel och molekylvikt:

2.5

Det verksamma ämnets renhet i g/kg eller g/l, beroende på vad som är lämpligt:

2.6

Klassificering och märkning av verksamma ämnen enligt direktiv 67/548/EEG (hälso- och miljöeffekter):

3. Åtagande
Den sökande intygar att den information som lämnas i punkterna 3 och 8 i avsnitt 2 i anmälan grundar sig på
vetenskapliga undersökningar som är tillgängliga för den sökande och som kommer att sändas till den rapporterande
medlemsstaten som en del av den dokumentation som avses i artikel 11.3.
Den sökande förbinder sig att till den ansvariga samordnande myndigheten i den rapporterande medlemstaten sända
in akterna med dokumentation inom den tidsfrist som fastställs i den förordning som skall antas i enlighet med artikel
10.3 i denna förordning. I de fall flera sökande för ett och samma verksamma ämne anges i denna förordning skall
den sökande förbinda sig att vidta alla rimliga åtgärder för att lägga fram en gemensam akt med dokumentation
tillsammans med övriga sökande.
De sökande förbinder sig att erlägga den avgift som fastställs i artikel 13 då anmälan lämnas in till det organ som
anges i bilaga VII.
Den sökande förklarar sig vara medveten om att han måste erlägga en avgift till den utsedda rapporterande
medlemsstaten då den fullständiga dokumentationen lämnas in för de verksamma ämnen som omfattas av den
förordning som avses i artikel 11.
Den sökande intygar på heder och samvete att de uppgifter som lämnats ovan och de uppgifter som lämnats den
. . . . . . . . (datum) i form av avsnitt 2 är korrekta.
Den sökande intygar att han, om så krävs, bifogar ett intyg som visar att tillverkaren utsett honom till sin exklusiva
företrädare när det gäller att följa bestämmelserna i den här förordningen.
Underskrift (av den person som är behörig att företräda det
företag som anges under 1.1).
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AVSNITT 2
Referensnummer:
De sökande skall i punkterna 1 och 2 på nytt lämna de uppgifter som redan lämnats in som en del av anmälan enligt
avsnitt 1 punkterna 1 och 2. Om ändringar har gjorts skall dessa vara tydligt markerade.
1. Uppgifter om den sökande
1.1

Tillverkaren av det verksamma ämnet enligt definitionen i artikel 2.2 a (namn och adress, inbegripet fabrikens
adress):

1.2

Namn och adress för producenten enligt definitionen i artikel 2.2 a, inbegripet namnet på den (fysiska) person
som ansvarar för ansökan och övriga förpliktelser som följer av denna förordning:

1.2.1 a) Telefon:
b) Fax:
c) E-postadress:
1.2.2 a) Kontaktperson 1:
b) Kontaktperson 2:
2. Information för att underlätta identifiering
2.1

Trivialnamn (som föreslagits eller som godkänts av ISO). Ange i förekommande fall också vilka varianter av
ämnet i form av t.ex. salter, estrar och aminer som produceras av tillverkaren:

2.2

Kemisk benämning (IUPAC- och CAS-namn):

2.3

CAS-, CIPAC- och EG-nummer (om sådana finns):

2.4

Empirisk formel, strukturformel och molekylvikt:

2.5

Det verksamma ämnets renhet i g/kg eller g/l, beroende på vad som är lämpligt:

2.6

Klassificering och märkning av verksamma ämnen enligt direktiv 67/548/EEG (hälso- och miljöeffekter):

3. Kontroll av att dokumentationen är fullständig
Resultatet från en kontroll av att dokumentationen är fullständig skall redovisas i den form som kommissionen, inom
ramen för Ständiga kommittén för växtskydd, rekommenderar när denna förordning träder i kraft. Detta gäller för
varje punkt i bilagorna II och III till direktivet som är relevant för ett begränsat antal representativa användningsområden för det verksamma ämne för vilket den sökande, på grundval av uppgifter som kommer att inlämnas, har för
avsikt att visa att den är godtagbar för bedömning utifrån de kriterier som avses i artikel 5 i direktivet för en eller flera
beredningar.
Den sökande måste ange vilka dessa representativa användningsområden är.
4. Förteckning över tillgängliga undersökningar
— En förteckning över alla vetenskapliga undersökningar som den sökande har tillgång till och som kommer att
lämnas in till den rapporterande medlemsstaten som en del av dokumentationen.
— En detaljerad provisorisk plan som också innehåller förpliktelser att utföra ytterligare vetenskapliga undersökningar i syfte att komplettera dokumentationen.
— En separat förteckning över alla undersökningar som genomförts sedan den 1 august 1994 (med undantag för
sådana undersökningar om effektivitet som avses i avsnitt 6 i bilaga III till direktivet.
5. En förteckning för varje medlemsstat över de grödor som för närvarande får behandlas med sådana växtskyddsmedel
som innehåller det verksamma ämnet.
6. Datum för den senaste undersökningen av det verksamma ämnet i en av Europeiska unionens medlemsstater.
7. Datum för den senaste undersökningen av det verksamma ämnet i ett OECD-land.
8. Förteckning över ändpunkter
En förteckning skall läggas fram som omfattar samtliga nedan angivna ändpunkter och som är relevant för det
begränsade antal användningsområden för det verksamma ämne för vilket den sökande på grundval av uppgifter som
kommer att lämnas in skall visa att kraven i direktivet beträffande de kriterier som avses i artikel 5 kan uppfyllas för
en eller flera beredningar.
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IDENTIFIERING SAMT FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Trivialnamn (ISO)
Kemisk benämning (IUPAC)
Kemisk benämning (CA)
CIPAC-nummer
CAS-nummer
EG-nummer
FAO-specifikation
Lägsta renhetsgrad
Molekylformel
Molekylvikt
Strukturformel
Smältpunkt
Kokpunkt
Utseende
Relativ densitet
Ångtryck
Henrys lag-konstant
Löslighet i vatten
Löslighet i organiska lösningsmedel
Fördelningskoefficient (log POW)
Hydrolytisk stabilitet (DT50)
Dissociationskonstant
Kvantutbyte vid direkt fototransformering i vatten vid Σ > 290 nm
Brandfarlighet
Explosiva egenskaper
UV/VIS-absorption (max.)
Fotostabilitet (DT50)

TOXIKOLOGI OCH METABOLISM
Upptag, fördelning, utsöndring och metabolism hos däggdjur
Upptag: hastighet och omfattning
Fördelning
Ackumulationspotential
Utsöndring: hastighet och omfattning
Toxikologiskt signifikanta föreningar
Metabolism hos djur
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Akut toxicitet
Råtta oralt (1)
Råtta LD50 dermalt
Råtta LC50 inhalering
Hudirritation
Ögonirritation
Hudsensibilisering (testmetod och resultat)

Korttidstoxicitet
Mål/kritisk effekt
Lägsta relevanta värde för NOAEL/NOEL, oralt
Lägsta relevanta värde för NOAEL/NOEL, dermalt
Lägsta relevanta värde för NOAEL/NOEL, inhalering

Genotoxicitet

Långtidstoxicitet och cancerogenitet
Mål/kritisk effekt
Lägsta relevanta värde för NOAEL
Cancerogenitet

Reproduktionstoxicitet
Mål/kritisk effekt – reproduktion
Lägsta relevanta värde för NOAEL/NOEL, reproduktion
Mål/kritisk effekt – toxitet, fosterutveckling
Längsta relevanta värde för NOAEL/NOEL, fosterutveckling

Fördröjd neurotoxicitet

Övriga toxikologiska undersökningar

Medicinska data

(1) Kan inbegripa ett exakt värde eller en uppskattning inom ett intervall.
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Översikt

Värde

ADI
AOEL, systemiskt
AOEL, inhalering
AOEL, dermalt
ArfD (akut referensdos)

Dermalt upptag

SPRIDNING OCH UPPTRÄDANDE I MILJÖN
Spridning och uppträdande i mark
Nedbrytningsväg
Aerob
Mineralisering efter 100 dagar

Ej extraherbara rester efter 100 dagar

Relevanta metaboliter: namn och/eller kod % av använd mängd
(fördelning och maximivärde)

Kompletterande undersökningar
Anaeroba

Fotolys i mark

Kommentarer

Nedbrytningshastighet (1)
Laboratorieundersökningar
DT50lab (20 °C, aerobt)
DT90lab (20 °C, aerobt)
DT50lab (10 °C, aerobt)
DT50lab (20 °C, anaerobt)

(1) Ange beräkningsmetod samt reaktionens ordning.

L 55/45
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Säkerhetsfaktor
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Fältstudier (1)
DT50f från undersökningar av ämnenas försvinnande i marken
DT90f från undersökningar av ämnenas försvinnande i marken
Undersökningar av ackumulation i mark
Undersökningar av resthalter i mark

Kommentarer
Till exempel effekter av markens pH på nedbrytningshastigheten

Adsorption/desorption
Kf
Kd
Koc
PH-beroende

Rörlighet
Laboratorieundersökningar
Urlakning i kolonn
Urlakning av åldrade restsubstanser

Fältstudier
Fältstudier av urlakning med hjälp av lysimeter

Kommentarer

Spridning och uppträdande i vatten
Abiotisk nedbrytning
Hydrolytisk nedbrytning
Relevanta metaboliter
Fotolytisk nedbrytning
Relevanta metaboliter

(1) Ange land eller region.
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Biologisk nedbrytning
Lätt biologiskt nedbrytbart
Undersökning av vatten/sediment
DT50 vatten
DT90 vatten
DT50 hela systemet
DT90 hela systemet
Fördelning i vatten-/sedimentsystem (verksamt ämne)
Fördelning i vatten-/sedimentsystem (metaboliter)
Ackumulation i vatten och/eller sediment

Nedbrytning i den mättade zonen

Kommentarer

Spridning och uppträdande i luft
Flyktighet
Ångtryck
Henrys lag-konstant

Fotolytisk nedbrytning
Direkt fotolys i luft
Fotokemisk oxidativ nedbrytning i luft
DT50

Kommentarer

EKOTOXIKOLOGI
Landlevande ryggradsdjur
Akut toxicitet för däggdjur
Långtidstoxicitet för däggdjur
Akut toxicitet för fåglar
Födotoxicitet för fåglar
Reproduktionstoxicitet för fåglar
Semi-/fältförsök
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Vattenlevande organismer
Akut toxicitet för fisk
Långtidstoxicitet för fisk
Bioackumulation hos fisk
Akut toxicitet för ryggradslösa djur
Kronisk toxicitet för ryggradslösa djur
Akut toxicitet för alger
Akut toxicitet för vattenlevande växter
Kronisk toxicitet för sedimentlevande organismer
Mikro-/mesokosmstudie

Honungsbin
Akut oral toxicitet
Akut kontakttoxicitet
Semi-/fältförsök

Övriga leddjur (1)
Testarter

Daggmaskar
Akut toxicitet
Reproduktionstoxicitet
Fältförsök

Marklevande mikroorganismer
Kvävemineralisering
Kolmineralisering

(1) Ange typ av undersökning: laboratorieundersökning/utökad laboratorieundersökning/semi-fältförsök/fältförsök.

% effekt
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BILAGA V
DEL 1
Kriterier för godkännande av de ansökningar som avses i artikel 4
En ansökan kommer att anses godtagbar endast om följande villkor är uppfyllda:
1. Den skall ha lämnats in inom den tidsfrist som anges i artikel 4.1.
2. Den skall ha lämnats in av en sökande som också är producent enligt definitionen i artikel 2.2 a och avse ett verksamt
ämne enligt den definition som anges i direktivet.
3. Den skall ha lämnats in i den form som anges i del 1 i bilaga IV.
4. En avgift skall ha erlagts i enlighet med artikel 12.2 d.
DEL 2
Kriterier för godkännande av de anmälningar som avses i artikel 10
En anmälan kommer att anses godtagbar endast om följande villkor är uppfyllda:
1. Den skall ha gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 10.2.
2. Den skall ha lämnats in av en sökande som också är producent enligt definitionen i artikel 2.2 a och avse ett verksamt
ämne enligt den definition som anges i direktivet.
3. Den skall ha lagts fram i den form som anges i del 2 i bilaga IV.
4. Det skall framgå av en kontroll att den inkomna dokumentationen är tillräckligt komplett. I annat fall skall en tidsplan
ha lagts fram för att komplettera dokumentationen.
5. Förteckningen över ändpunkter skall vara tillräckligt omfattande.
6. En avgift skall ha erlagts i enlighet med artikel 13.
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BILAGA VI
Organisationer i medlemsstaterna som skall kontaktas för ytterligare upplysningar om de betalningar som avses i
artikel 12 och som är betalningsmottagare för dessa avgifter

ÖSTERRIKE
Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft
Spargelfeldstraße 191
A-1226 Wien
BELGIEN
Fonds budgétaire des matières premières
Ministère des classes moyennes et de l'agriculture
Inspection générale des matières premières et produits transformés, WTC 3
Boulevard Simon Bolivar 30
B-1000 Bruxelles
Kontonummer 679-2005985-25 (Banque de la Poste)
Begrotingsfonds voor de grondstoffen
Ministerie van Middenstand en Landbouw
Inspectie-generaal Grondstoffen en verwerkte producten, WTC 3
Simon Bolivarlaan 30
B-1000 Brussel
Kontonummer 679-2005985-25 (Bank van De Post)
DANMARK
Ministry of Environment and Energy
Danish Environmental Protection Agency
Strandgade 29
DK-1401 Copenhagen K
TYSKLAND
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik
Messeweg 11-12
D-38104 Braunschweig
GREKLAND
Hellenic Republic
Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce
Directorate of Plant Produce Protection
Department of Pesticides
3-4 Hippokratous Street
GR-10164 Athens
SPANIEN
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas
c/Ciudad de Barcelona, 118-120
ES-28007 Madrid
FINLAND
Plant Production Inspection Centre
Pesticide Division
P.O. Box 42
FIN-00501 Helsinki
Bank och bankkonto:
Leonia Bank plc
PSP BFIHH
800015-18982
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FRANKRIKE
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Bureau de la réglementation des produits antiparasitaires
251, rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15
IRLAND
Pesticide Control Service
Department of Agriculture, Food and Rural Development
Abbotstown Laboratory Complex
Abbotstown, Castleknock
Dublin 15
Ireland
ITALIEN
Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo
post current account n. 11281011
LUXEMBURG
Administration des services techniques de l'agriculture
Boîte postale 1904
L-1019 Luxembourg
NEDERLÄNDERNA
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
Postbus 217
6700 AE Wageningen
Nederland
PORTUGAL
Direcção-Geral de Protecção das Culturas,
Quinta do Marquês
P-2780-155 Oeiras
Konto: 003505840003800793097
Bank: Caixa Geral de Depósitos
SVERIGE
Kemikalieinspektionen
Box 1384
S-171 27 Solna
Nationellt girokonto: 4465054-7
FÖRENADE KUNGARIKET
Pesticides Safety Directorate
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Mallard House
Kings Pool
3 Peasholme Green,
York YO1 7PX
United Kingdom
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BILAGA VII
Behörigt organ enligt Artikel 10
Följande organ utses att på kommissionens vägnar utföra de uppgifter som avses i artikel 11: Biologische Bundesanstalt
für Land- und Forstwirtschaft, (ANGE PROJEKT) Messeweg 11/12, D-38104 Braunschweig (Internet:
http://www.bba.de/english/render.htm eller e-post: render@bba.de). Den avgift som avses i artikel 13 skall betalas in på
konto nr 250 010 00, BLZ 250 000 00, Landeszentralbank, Hannover (referens: ”BBA-RENDER” och referensnumret för
anmälan).
Detta organ skall
1. granska de anmälningar som avses i artikel 10,
2. underrätta de sökande om vilken form som skall användas för den anmälan som avses i artikel 10.2,
3. granska anmälningarna och konsultera experter från andra medlemsstater när det gäller de godkännandekriterier som
avses i del 2 i bilaga V,
4. överlämna en rapport till kommissionen inom den tidsfrist som fastställs i artikel 10.2, med en bedömning av om de
inkomna anmälningarna kan godtas,
5. göra inkomna anmälningar tillgängliga för kommissionen,
6. göra en noggrann bokföring tillgänglig för kommissionen,
7. om summan av de avgifter som samtliga sökande betalat in överstiger den faktiska kostnaden för granskning och
administrativ hantering av alla anmälningar: återbetala det överskjutande beloppet till de sökande i lika stora delar.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 452/2000
av den 28 februari 2000
om genomförande av rådets förordning (EG) nr 530/1999 om strukturstatistik över löner och
arbetskraftskostnader vid kvalitetsbedömning av arbetskraftskostnadsstatistik
(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 (EG) nr 530/1999 av den
9 mars 1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader (1), särskilt artikel 11 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 530/1999
är det nödvändigt med tillämpningsåtgärder i fråga om
utvärderingskriterier för kvaliteten på statistiken och den
rapport där tillämpningen av förordningen beskrivs.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för det statistiska
programmet som upprättades genom rådets beslut
89/382/EEG, Euratom (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Utvärderingskriterier
för
kvalitetsbedömning
och
anvisningar för innehållet i rapporten om kvalitet
Utvärderingskriterierna för kvalitetsbedömning och anvisningar
för innehållet i den rapport om kvalitet som avses i artikel 10 i
förordning (EG) nr 530/1999 återfinns i bilagan till denna
förordning.
Artikel 2
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde 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 28 februari 2000.
På kommissionens vägnar
Pedro SOLBES MIRA

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 63, 12.3.1999, s. 6.
(2) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.
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BILAGA
UTVÄRDERINGSKRITERIER FÖR KVALITETSDÖMING OCH ANVISNINGAR FÖR INNEHÄLLET
RAPPORTEN OM KVALITET PÅ ARBETSKRAFTSKOSTNADSSTATISTIKEN

I

TIDSFRIST FÖR INSÄNDANDE AV RAPPORTEN
Kvalitetsrapporten skall helst sändas in samtidigt med uppgifterna men senast 24 månader efter utgången av den
referensperiod som de insamlade uppgifterna avser.
ÖVERGÅNGSPERIOD
Eftersom kvalitetsrapporter är en nyhet i Europeiska statistiksystemet måste man ge de nationella statistikkontoren
möjlighet att stegvis anpassa sina verktyg, metoder och resurser till detta. Med anledning av detta har man nedan
sammanställt ett antal punkter som man kan välja att ta med i den första kvalitetsrapporten som skall inlämnas för den
arbetskraftskostnadsundersökning som skall göras för referensåret 2000. Dessa punkters ändamålsenlighet och relevans
kommer att utvärderas mot bakgrund av det material som medlemsstaterna faktiskt översänder och de allmänna framsteg
som görs inom statistiken. Utvärderingen bör göras gemensamt av Eurostat och de nationella statistikkontoren före nästa
undersökning så att beslut kan fattas om huruvida de frivilliga uppgifterna skall vara frivilliga även i framtiden.
OMFATTNING
Den information som efterfrågas står inte i motsatsförhållande till andra relevanta förordningar från rådet eller kommissionen. Dessa förordningar rör strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader, arbetskraftsundersökning, företagsstrukturer och nationalräkenskaper. Detsamma gäller de frivilliga punkterna eller uppdelningarna nedan.
SPRIDNING AV DEN INFORMATION SOM INSAMLATS VIA KVALITETSRAPPORTEN
Kvalitetskomponenter: relevans, aktualitet och punktlighet, tillgänglighet och tydlighet samt fullständighet kommer främst
att användas internt inom Europeiska statistiksystemet.
Punkterna exakthet, jämförbarhet samt koherens är av störst intresse för användarna. Informationen kommer att skickas
ut till användarna via statistiska eller metodiska dokument.
INNEHÅLL
Anm.: Tabellerna A, B och C definieras, tillsammans med de tillhörande variablerna (t.ex. A11, B1, D1,…) i kommissionens förordning (EG) nr 1726/1999 av den 27 juli 1999 om genomförande av rådets förordning (EG) nr
530/1999 (1) om strukturstatistik över arbetskraftskostnader i fråga om definitioner och rapportering.
1.

Relevans
Frivillig punkt
— En sammanfattning som omfattar en beskrivning av användare, ursprung till och tillfredsställande av
användarnas behov, samt statistikens relevans för användarna.

2.

Exakthet

2.1

Fel som beror på urvalet

2.1.1

Sannolikhetsurval

2.1.1.1 Snedvridning
Frivillig punkt
— Snedvridningar på grund av skattningsmetoden, som är mätbara.
2.1.1.2 Variation
— Variationskoefficienter (2) uppdelade enligt strukturen i tabellerna A, B, och C för:
— Årliga arbetskraftskostnader per anställd (D1/A11+A121+A131)
— Arbetskraftskostnader per timme (D1/B1).
(1) EGT L 203, 3.8.1999, s. 28.
(2) Variationskoefficienten är kvoten mellan kvadratroten ur estimatorns varians och väntevärdet. Den skattas genom kvoten ur kvadratroten av skattningen av urvalets varians och det skattade värdet. Vid skattningen av urvalsvariansen måste man ta hänsyn till
urvalets utformning.
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— Variationskoefficienter uppdelade enligt strukturen i tabell A för:
— B1 Antal utförda arbetstimmar av alla anställda
— D1 Löner och kollektiva avgifter
— D11 Egentlig lön (totalt)
— Metodik som använts för skattningen av variationen
Frivilliga punkter
— Variationskoefficienter uppdelade enligt strukturen i tabellerna B och C för:
— B1 Antal utförda arbetstimmar av alla anställda
— D1 Löner och kollektiva avgifter
— D11 Egentlig lön (totalt)
— Variationskoefficienter uppdelade enligt strukturen i tabellerna A, B, och C för:
— A1 Totalt antal anställda
— A11+A121+A131 Totalt antal anställda omräknade till årsverken
2.1.2

Andra metoder än sannolikhetsurval
Om existerande källor används där beräkning av en variationskoefficient inte ger mening, bör istället en
beskrivning göras av eventuella felkällor.

2.2

Fel som beror på annat än urvalet

2.2.1

Fel i urvalsramen
— Beskrivning av den huvudsakliga felklassificeringen, problem med under- och övertäckning (1) vid insamling
av data.
— De metoder som använts för att motverka dessa eventuella fel.
Frivilliga punkter
— Förekomsten av över- och undertäckning samt felklassificering uppdelad efter den stratifiering som använts
för urvalet.
Den efterfrågade informationen kan delvis hämtas från den rapport som beskriver kvaliteten på registret.
Anm.: Om man använder sig av individuella administrativa data skall en liknande analys göras av den administrativa referensfilen.

2.2.2

Fel i samband med mätningen eller behandlingen
— Beskrivning av de metoder som använts för att minska felen i samband med mätningen eller behandlingen (2).
Frivillig punkt
— Antalet korrigerade fall för de variabler som efterfrågas i tabell A i procent av de enheter som svarat på den
aktuella variabeln.
— Felfrekvens för inmatning eller kodning för variablerna:
— Antal anställda
— Löner och kollektiva avgifter
— Den lokala enhetens verksamhet (NACE Rev.1)
— Region (NUTS 1)
— Metodiska uppgifter om skattningen (3) av dessa siffror.

(1) Övertäckning avser enheter som antingen klassificerats fel och som de facto inte omfattas (ex. den lokala enhetens faktiska
verksamhet omfattas inte av C–K NACE Rev.1) eller enheter som i verkligheten inte finns.
Undertäckning avser (nya) enheter som inte omfattas av ramen, antingen p.g.a. att de uppstått eller upphört att existera, eller
felaktigt klassade enheter. Den svarta ekonomin berörs inte.
Felklassificering avser felaktiga klassningar av enheter som hör till målgruppen.
(2) Fel i samband med mätningen är fel som uppstår vid insamlingen av data. Det finns ett antal källor till mätfel, bl.a. undersökningsinstrumentet (frågeformulärets utformning), den person som intervjuats, informationssystemet, sättet på vilket data insamlats
och personen som utför intervjun.
Fel i samband med behandlingen är fel som uppstår efter det att data insamlats, t.ex. vid inmatning av data, kodning, stansning,
redigering, viktning och tabulering.
(3) Mätningen av felkvoter kan uppnås genom användning av normala tekniker för kvalitetssäkring, t.ex. verifiering av kvaliteten på
underurvalet av de behandlade frågeformulären (för att kontrollera antalet fel antingen under stansningen eller vid behandlingen av
poster hos de nationella statistikkontoren).
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2.2.3

Svarsbortfall
— Enheternas svarsfrekvens (1) totalt och uppdelad enligt den stratifiering som använts för urvalet.
— En beskrivning av de metoder som använts för imputering och/eller omviktning av svarsbortfallen.
Anm.: Om man använder sig av individuella administrativa data skall administrativa dataposter som inte är
tillgängliga ersätta svarsbortfall.
Frivilliga punkter
— Svarsfrekvens per post för varje variabel. Frekvensen är förhållandet mellan antalet svar per post och antalet
svar som erhållits från dem som omfattas.
— En beskrivning av orsakerna till svarsbortfallet och en utvärdering av den snedvridning svarsbortfallet medfört
för en av frågeformulärets viktigaste frågor.

2.2.4

Fel som beror på modeller
— Rapportera (2) den eventuella användningen av följande modeller:
— Anpassning av räkenskapsår till kalenderår.
— Hänsynstagande till små och medelstora företag.
— Om data från administrativa källor kombinerats med data från undersökningar.
Anm.: Om individuella administrativa data används skall överensstämmelsen mellan det administrativa konceptet
och det teoretiska statistiska konceptet kommenteras.

3.

Aktualitet och punktlighet
— Viktiga datum för insamling av data: t.ex. sista inlämningsdag i de olika medlemsstaterna, datum då
frågeformulären skickades ut, datum då uppföljning utfördes och datum då fältundersökningar utfördes.
— Viktiga datum för arbetet efter insamlingen: t.ex. när arbetet påbörjades och när det avslutades, när kodning
och kontroller utfördes, när kvalitetskontroll utfördes (resultatens överensstämmelse) och när åtgärder vidtagits av sekretesskäl.
— Viktiga publikationsdatum: t.ex. när speciella och detaljerade resultat framkommit och publicerats.
Anm.: Punktligheten hos dataöverföringen till Eurostat kommer att bedömas enligt kriterierna i den förordning
som anger tidpunkter och tidsfrister för dataöverföring.

4.

Tillgänglighet och tydlighet
— Ett exemplar av publikationen.
— I tillämpliga fall information om vilka resultat som översänts till de redovisande enheter som ingår i urvalet.
— Information om hur resultaten skall publiceras (t.ex. till vilka personer resultaten kommer att skickas).
— Ett exemplar av eventuella metodiska dokument som diskuterar den aktuella statistiken.

5.

Jämförbarhet

5.1

Spatial jämförbarhet
— Medlemsstaterna bör rapportera eventuella skillnader mellan nationella och europeiska koncept avseende
definitionerna främst för statistiska enheter, referenspopulation, klassifikationer och definitioner av variabler i
de översända resultaten. Om möjlighet finns, bör skillnaderna kvantifieras.
Anm.: Om klassifikationer och enheter kommer från register, bör kvaliteten på denna information komma från
rapporten om kvaliteten på registret.

(1) Frekvensen är förhållandet mellan det antal svar som erhållits från dem som omfattas och antalet frågeformulär som skickats ut till
målgruppen.
(2) Kommentarer kan t.ex. röra urvalsmetoden för dessa modeller (t.ex. varför en viss modell föredragits framför andra), vid behov kan
de behandla förekommande skattningsfel för motsvarande skattningar eller röra de element som verifierar antagandena i den underliggande modellen. Andra möjligheter omfattar undersökningar av modellens förmåga att förutspå utvecklingar genom att göra tester
med historiska data, jämförelser med de resultat som modellen genererat i förhållande till resultat från andra liknande datakällor,
användningen av kontrollundersökningar, modellens känslighet för skattningar av olika parametrar eller kontroller av de data som
använts i modellen.
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Jämförbarhet mellan olika tidsperioder
— Detaljerad information om ändringar i definitioner, täckning eller metoder och om möjligt en utvärdering av
de konsekvenser som eventuella icke-försumbara ändringar får.

6.

Koherens
Anm.: Det finns två mål för denna punkt: det första är att informera användarna om de ofta små konceptuella
skillnader som existerar mellan olika källor för variablerna och som ofta har samma namn i statistiska
publikationer. Informationen skall också göra det möjligt för användaren att bedöma hur övergången
mellan de olika koncepten kan se ut. Det andra målet är att se till att statistik som ur ett konceptuellt
perspektiv är förhållandevis koherent även ger jämförbara resultat på samma referenspopulation. För att
uppnå dessa båda mål bör arbetskraftskostnadsstatistiken och annan statistik som sänds till Eurostat
jämföras med lämpliga nationella koncept och nationella mätningar. Som exempel kan nämnas att
arbetskraftsundersökningen (AKU) använder sig av en annan definition på anställning: i AKU mäts
anställningen bland invånarna medan arbetskraftskostnadsundersökningen utgår från antalet anställda
nationellt. Arbetskraftskostnadsundersökningens metod stämmer överens med de metoder som används
för nationalräkenskaper och i företagsstatistik. Jämförelser bör också ta hänsyn till att arbetskraftskostnadsstatistiken bygger på företag med fler än nio anställda.

6.1

Koherens med statistik från arbetskraftsundersökningen
Frivillig punkt
— Beskrivning av de huvudsakliga skillnaderna i relationstalen mellan ”antalet deltidsanställda i förhållande till
antalet heltidsanställda” och relationen mellan talet för ”genomsnittligt antal utförda arbetstimmar av deltidsanställda i förhållande till genomsnittligt antal utförda arbetstimmar av heltidsanställda” i båda källorna. En
uppdelning efter ekonomisk aktivitet (NACE Rev.1, avdelningarna C-K) skulle vara av stor hjälp. Hänsyn
måste tas till exakthet och koncept hos de båda källorna.

6.2

Koherens med företagsstatistiken
Förordningen (1) om statistik rörande företagsstrukturer omfattar alla de slag av verksamhet på marknaden som
anges i avsnitten C-K och M-O i NACE Rev.1.
De delar som stämmer bäst överens i dessa två källor sammanfattas i tabellerna nedan:
Arbetskraftskostnadsundersökningen

Företagsstrukturundersökningen

Serier

Regionala data

Årlig regional statistik

Statistik enhet

Lokal enhet

Lokal enhet

Aktivitet som omfattas

NACE Rev.1, avdelningarna C-K med
undantag för avdelning J

NACE Rev.1, avdelningarna C-K med
undantag för avdelning J

Information om enheter

D11 Egentlig lön
E1 Lokala enheter, population

13 32 0 Löner
11 21 0 Antal arbetsställen

Uppdelning efter aktivitet

NACE Rev.1, 2-siffrig nivå (huvudgrupp)

NACE Rev.1, 2-siffrig nivå (huvudgrupp)

Uppdelning efter region

NUTS 1

NUTS 1

— Beskrivning av de huvudsakliga skillnaderna hos dessa variabler under beaktande av exakthet och koncept i
respektive källa (uppdelad på NACE Rev.1, huvudgrupper). Frivilligt: korstabulering efter NUTS 1 och större
NACE Rev.1, grupper (C-D-E, F, G-H, I J K).
(1) EGT L 14, 17.1.1997.
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Frivilliga punkter
Tabellen nedan sammanfattar andra delar av statistiken som skulle kunna jämföras:
Arbetskraftskostnadsundersökningen

Företagsstrukturundersökningen

Serier

Tabell B Nationell statistik efter företagens storlek

Årlig företagsstatistik efter storleksklass

Statistisk enhet

Lokal enhet

Företag

Aktivitet som omfattas

NACE Rev.1, avdelningarna C-E

NACE Rev.1, avdelningarna C-E

Information om enheter

A1 Totalt antal anställda
B1 Antal utförda arbetstimmar av alla
anställda
D11 Egentlig lön
D12 Arbetsgivares kollektiva avgifter

16 13 0 Antal anställda
16 15 0 Antal arbetade timmar
13 32 0 Löner
13 33 0 Kostnader för sociala avgifter

Uppdelning efter aktivitet

NACE Rev.1, tvåsiffrig nivå (huvudgrupp)

NACE Rev.1, tvåsiffrig nivå (huvudgrupp)

Uppdelning efter storleksklass

Färre än 10 anställda (*) 10–49,
50–249, 250–499, 500–999, 1 000+

Antal anställda: färre än 10 anställda,
10–49, 50–249, 250–499, 500–999,
1 000+

(*) Ej tillämplig på undersökningen år 2000.

— Beskrivning av de huvudsakliga skillnaderna under beaktande av exaktheten i respektive statistik och
skillnader i koncept. Dessa jämförelser kan korstabuleras efter företagets storlek och större NACE Rev.l
grupper.
6.3

Koherens med nationalräkenskaper
De delar som stämmer bäst överens i dessa två källor sammanfattas i tabellerna nedan
Arbetskraftsundersökning

Nationalräkenskaper

Serier

Tabell A: Nationella data

Tabell 3: Tabeller efter industri – årlig
insamling (*)

Aktivitet som omfattas

NACE Rev.1, avdelningarna C-O

NACE Rev.1, avdelningarna C-O

Information om enheter

A1 Totalt antal anställda
B1 Antal utförda arbetstimmar av alla
anställda
D1 Löner och kollektiva avgifter
D11 Egentlig lön

Anställda
Utförda arbetstimmar (**)
D1 Löner och kollektiva avgifter
D11 Egentlig lön

Uppdelning efter aktivitet

NACE Rev.1, avdelning

NACE Rev.1, avdelning

(*) Eurostat (1997) ESA95 Program för rapportering av data.
(**) Om uppgifterna finns tillgängliga.

— Beskrivning av huvudsakliga skillnader under beaktande av skillnader i koncept och täckning samt om
möjligt även exakthet i respektive statistik.
— Kommentarer till i vilken utsträckning arbetskraftskostnadsundersökningen är en källa för nationalräkenskaperna.
7.

Fullständighet
— En lista över alla variabler och/eller uppdelningar som skall finnas enligt förordningen men som de facto inte
finns samt en förklaring till varför dessa inte finns tillgängliga.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 453/2000
av den 28 februari 2000
om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i
gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den
15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna rörande
vissa jordbruksprodukter (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2348/96 (2), särskilt artikel 3 i denna, och
av följande skäl:
Enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 1601/92 skall
Kanarieöarnas behov av ris, med avseende på kvantitet,
pris och kvalitet, täckas av gemenskapsris på avyttringsvillkor som är likvärdiga med befrielse från importavgift,
vilket inbegriper beviljande av stöd för leveranser med
ursprung i gemenskapen. Detta stöd bör fastställas med
särskild hänsyn till kostnaderna för olika försörjningskällor och bör i synnerhet grundas på exportpriserna till
tredje land.

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2790/94 (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1620/1999 (4),
fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för den

(2)

särskilda försörjningsordningen för Kanarieöarna med
avseende på vissa jordbruksprodukter, däribland ris.
(3)

Som en följd av tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på rissektorn i nuvarande marknadssituation, och
särskilt på prissatserna för dessa produkter i den europeiska delen av gemenskapen och på världsmarknaden,
bör stödet för försörjning av Kanarieöarna fastställas i
enlighet med bilagan till denna förordning.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 1601/92 skall stödbeloppen för ris med ursprung i gemenskapen inom ramen för
den särskilda försörjningsordningen för Kanarieöarna fastställas
i enlighet med bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 februari 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

173,
320,
296,
192,

27.6.1992, s. 13.
11.12.1996, s. 1.
17.11.1994, s. 23.
24.7.1999, s. 19.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 februari 2000 om fastställande av stödbelopp för försörjning av
Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen
(EUR/t)
Produkt
(KN-nummer)

Stödbelopp

Slipat ris
(1006 30)

159,00

Brutet ris
(1006 40)

35,00
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 454/2000
av den 28 februari 2000
om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med
ursprung i gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med risprodukter samt för upprättandet av en prognostiserad försörjningsbalans för dessa produkter (5), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1683/94 (6), fastställs
bestämmelser som kompletterar eller avviker från
bestämmelserna i förutnämnda förordning.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1600/92 av den
15 juni 1992 om särskilda bestämmelser för Azorerna och
Madeira angående vissa jordbruksprodukter (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 562/98 (2), särskilt artikel 10 i
denna, och

(3)

Som en följd av tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på rissektorn i nuvarande marknadssituation, och
särskilt på priserna för dessa produkter i den europeiska
delen av gemenskapen och på världsmarknaden, bör
stödet för försörjning av Azorerna och Madeira fastställas i enlighet med bilagan till denna förordning.

(4)

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

av följande skäl:
Enligt artikel 10 i förordning (EEG) nr 1600/92 skall
Azorernas och Madeiras behov av ris, med avseende på
kvantitet, pris och kvalitet, täckas av gemenskapsris på
avyttringsvillkor som är likvärdiga med befrielse från
importavgift, vilket inbegriper beviljande av stöd för
leveranser med ursprung i gemenskapen. Detta stöd bör
fastställas med särskild hänsyn till kostnaderna för olika
försörjningskällor och bör i synnerhet grundas på
exportpriserna till tredje land.

(1)

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 1696/
92 (3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2596/
93 (4) fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för
de särskilda ordningarna för att försörja Azorerna och
Madeira med vissa jordbruksprodukter, däribland ris.
Genom kommissionens förordning (EEG) nr 1983/92 av
den 16 juli 1992 om tillämpningsföreskrifter för en
särskild ordning för att försörja Azorerna och Madeira

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Enligt artikel 10 i förordning (EEG) nr 1600/92 skall stödbeloppen för ris med ursprung i gemenskapen enligt de särskilda
ordningarna för försörjning av Azorerna och Madeira fastställas
i enlighet med bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 februari 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

173, 27.6.1992, s. 1.
76, 13.3.1998, s. 6.
179, 1.7.1992, s. 6.
238, 23.9.1993, s. 24.

(5) EGT L 198, 17.7.1992, s. 37.
(6) EGT L 178, 12.7.1994, s. 53.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 februari 2000 om fastställande av stödbelopp för försörjning av
Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen
(EUR/t)
Stödbelopp
Produkt
(KN-nummer)

Slipat ris
(1006 30)

Bestämmelse
Azorerna

Madeira

159,00

159,00
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 455/2000
av den 28 februari 2000
om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som
inte omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

situationen på marknaden under de kommande månaderna.
(5)

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som
kan beviljas till export av jordbruksprodukter som ingår
i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan
äventyras av förutfastställelsen av höga bidragssatser.
Därför bör säkerhetsåtgärder vidtas i sådana situationer
utan att det hindrar att långtidskontrakt ingås. Genom
att en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag
bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(6)

Artikel 4.5 punkt b i förordning (EG) nr 1222/94 fastställer att i avsaknad av det bevis som avses i artikel 4.5
punkt a i samma förordning skall en minskad bidragssats fastställas med hänsyn till det produktionsbidrag
som tillämpas enligt rådets förordning (EEG) nr 1010/
86 (4), senast ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 1148/95 (5), för den använda basprodukten
under den förmodade tiden för varornas framställning.

(7)

Det är nödvändigt att även i fortsättningen garantera en
strikt förvaltning med hänsyn dels till utgiftsberäkningar,
dels till tillgängliga budgetmedel.

(8)

Förvaltningskommittén för socker har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2038/1999 av den
13 september 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker (1), särskilt artikel 18.5 a och 18.15 i
denna, och

av följande skäl:

(1)

(2)

I artikel 17.1 och 17.2 i förordning (EG) nr 2038/1999
föreskrivs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 a, c,
d, f, g och h i den förordningen och priserna inom
gemenskapen får täckas av ett exportbidrag då produkterna exporteras i form av varor som förtecknas i
bilagan till samma förordning. I kommissionens förordning (EG) nr 1222/94 av den 30 maj 1994 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som
exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I
till fördraget samt om kriterierna för fastställande av
bidragsbeloppen (2), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 238/2000 (3), anges de produkter för vilka en
bidragssats bör fastställas som skall tillämpas när dessa
produkter exporteras i form av varor som förtecknas i
bilaga I till förordning (EG) nr 2038/1999.

Enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1222/94 är det
nödvändigt att för varje månad fastställa bidragssatsen
per 100 kg av var och en av basprodukterna ifråga.

(3)

Artikel 17.3 i förordning (EG) nr 2038/1999 samt
artikel 11 i det jordbruksavtal som slöts inom ramen för
de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan föreskriver att bidrag som beviljas för export av en produkt
som ingår i en vara inte får överstiga det bidrag som
tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetad
form.

(4)

De bidrag som fastställs i denna förordning får förutfastställas eftersom det för närvarande inte går att förutse

( ) EGT L 252, 25.9.1999, s. 1.
(2) EGT L 136, 31.5.1994, s. 5.
(3) EGT L 24, 29.1.2000, s. 45.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter som
anges i bilaga A till förordning (EG) nr 1222/94, som
förtecknas i artikel 1.1 och 1.2 i förordning (EG) nr 2038/
1999, och som exporteras i form av varor som förtecknas i
bilaga I till förordning (EG) nr 2038/1999, fastställs i enlighet
med vad som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

1

(4) EGT L 94, 9.4.1986, s. 9.
(5) EGT L 159, 3.6.1998, s. 38.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 februari 2000.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 februari 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
Bidragssats i EUR/100 kg
Produkt

vid förutfastställelse av
bidrag

annan

Vitt socker:
— Vid tillämpning av artikel 4.5 b i förordning (EG)
nr 1222/94
— I alla andra fall

1,27

1,27

46,99

46,99
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 456/2000
av den 28 februari 2000
om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som
inte omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(4)

I artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs
att ett stöd skall utbetalas för gemenskapsproducerad
skummjölk som bearbetas till kasein, om denna mjölk
och det kasein som framställs av denna mjölk uppfyller
vissa villkor.

(5)

I kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15
december 1997 om försäljning av smör till reducerat
pris och beviljande av stöd för grädde, smör och
koncentrerat smör som används vid framställning av
bakverk, glass och andra livsmedel (4), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 494/1999 (5), fastställs att
smör och grädde till reducerat pris bör göras tillgängliga
för industrier som framställer vissa produkter.

(6)

Det är nödvändigt att även i fortsättningen garantera en
strikt förvaltning med hänsyn dels till utgiftsberäkningar,
dels till tillgängliga budgetmedel.

(7)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter
har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har
bestämt.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
15 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 31 i
denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 31 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs att skillnaden mellan priserna i internationell
handel för de produkter som förtecknas i artikel 1 a–e
och g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag. I kommissionens
förordning (EG) nr 1222/94 av den 30 maj 1994 om
gemensamma tillämpningsföreskrifter för beviljande av
exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till
fördraget, och kriterier för fastställande av bidragsbeloppen (2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 238/
2000 (3), anges de produkter för vilka en bidragssats bör
fastställas som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilagan till förordning (EG) nr 1255/1999.

(2)

Enligt artikel 4.1 första stycket i förordning (EG) nr
1222/94 är det nödvändigt att för varje månad fastställa
bidragssatsen för 100 kg av var och en av basprodukterna i fråga.

(3)

I artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1222/94 föreskrivs att
när exportbidragssatsen fastställs, bör hänsyn vid behov
tas till de produktionsbidrag, stöd och andra åtgärder
med motsvarande verkan, som i enlighet med förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för produkten i fråga, är tillämpliga i alla
medlemsstater för de basprodukter som förtecknas i
bilaga A till nämnda förordning eller för likställda
produkter.

( ) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.
(2) EGT L 136, 31.5.1994, s. 5.
(3) EGT L 24, 29.1.2000, s. 45.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter
som anges i bilaga A till förordning (EG) nr 1222/94, som
förtecknas i artikel 1 i förordning (EG) nr 1255/1999, och som
exporteras i form av varor som förtecknas i bilagan till förordning (EG) nr 1255/1999, fastställs i enlighet med vad som
anges i bilagan till denna förordning.
2.
Det fastställs inga exportbidragssatser för de produkter
som avses i föregående punkt som inte förtecknas i bilagan till
denna förordning.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

1

(4) EGT L 350, 20.12.1997, s. 3.
(5) EGT L 59, 6.3.1999, s. 17.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 februari 2000.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 februari 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
(EUR/100 kg)
KN-nummer

ex 0402 10 19

Varuslag

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med
socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (PG
2):
a) Vid export av varor enligt KN-nummer 3501
b) Vid export av andra varor

ex 0402 21 19

—
72,58

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med
socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent (PG 3):
a) Vid export av varor som innehåller, i form av produkter som jämställs med
PG 3, smör eller grädde till reducerat pris enligt förordning (EG) nr 2571/97
b) Vid export av andra varor

ex 0405 10

Bidragssats

75,06
104,10

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):
a) Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till reducerat pris,
framställda i enlighet med de villkor som fastställs i förordning (EG) nr
2571/97

67,35

b) Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller minst 40
viktprocent mjölkfett

169,60

c) Vid export av andra varor

162,35
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 25 februari 2000
om förlängning av giltighetstiden för beslut 91/482/EEG om associering av de utomeuropeiska
länderna och territorierna med Europeiska ekonomiska gemenskapen
(2000/169/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av beslut 91/482/EEG (1), särskilt artikel 240.4, andra meningen i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
I avvaktan på att ett nytt beslut av rådet om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna
med Europeiska gemenskapen träder i kraft bör giltighetstiden för tillämpliga bestämmelser inom ramen för
beslut 91/482/EEG förlängas fram till det nya beslutets ikraftträdande, dock längst till och med den 28
februari 2001.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 240.1 i beslut 91/482/EEG skall ersättas med följande:
”1.

Detta beslut skall gälla fram till och med den 28 februari 2001.”
Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Det skall tillämpas från och med den 29 februari 2000.
Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2000.
På rådets vägnar
J. GAMA

Ordförande

(1) EGT L 263, 19.9.1991, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 97/803/EG (EGT L 329, 29.11.1997, s. 50).
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 14 februari 2000
om ändring av beslut 97/296/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka
import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåten
[delgivet med nr K(2000) 367]
(Text av betydelse för EES)

(2000/170/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(2)

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

De brister som upptäcktes vid ett inspektionsbesök i Kap
Verde är så allvarliga att import därifrån inte kan tillåtas.
Kap Verde måste därför strykas ur förteckningen.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

med beaktande av rådets beslut 95/408/EG av den 22 juni
1995 om villkor för upprättande, under en övergångsperiod, av
provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land, från
vilka medlemsstaterna får importera vissa produkter av animaliskt ursprung, fiskprodukter och levande tvåskaliga
mollusker (1), senast ändrat genom beslut 98/603/EG (2),
särskilt artikel 2.2 och artikel 7 i detta, och
av följande skäl:
I kommissionens beslut 97/296/EG (3), senast ändrat
genom beslut 2000/88/EG (4), förtecknas de länder och
territorier från vilka import av fiskeriprodukter avsedda
att användas som livsmedel är tillåten. I del I i bilagan
förtecknas namnen på de länder och territorier som
omfattas av ett särskilt beslut och i del II namnen på de
länder och territorier som uppfyller villkoren i artikel
2.2 i beslut 95/408/EG.

(1)

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

243, 11.10.1995, s. 17.
289, 28.10.1998, s. 36.
122, 14.5.1997, s. 21.
26, 2.2.2000, s. 47.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till beslut 97/296/EG skall ersättas med bilagan till det
här beslutet.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 14 februari 2000.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
Förteckning över länder och territorier från vilka det är tillåtet att importera alla slags fiskeprodukter för
livsmedelsändamål
I. Länder och territorier som omfattas av ett särskilt beslut på grundval av rådets direktiv 91/493/EEG
AL
AR
AU
BD
BR
CA
CI
CL
CN
CO
CU
EC
EE
FK
FO
GH
GM

— Albanien
— Argentina
— Australien
— Bangladesh
— Brasilien
— Kanada
— Elfenbenskusten
— Chile
— Kina
— Colombia
— Kuba
— Ecuador
— Estland
— Falklandsöarna
— Färöarna
— Ghana
— Gambia

GT
ID
IN
JP
KR
LT
LV
MA
MG
MR
MU
MV
MX
MY
NG
NZ
OM

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Guatemala
Indonesien
Indien
Japan
Sydkorea
Litauen
Lettland
Marocko
Madagaskar
Mauretanien
Mauritius
Maldiverna
Mexiko
Malaysia
Nigeria
Nya Zeeland
Oman

PA
PE
PH
PK
RU
SC
SG
SN
TH
TN
TW
TZ
UY
VN
YE
ZA

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

PG
PL
PM
RO
SB
SH
SI
SR
TG
TR
UG
US
VC

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Panama
Peru
Filippinerna
Pakistan
Ryssland
Seychellerna
Singapore
Senegal
Thailand
Tunisien
Taiwan
Tanzania
Uruguay
Vietnam
Yemen
Sydafrika

II. Länder och territorier som uppfyller villkoren i artikel 2.2 i rådets beslut 95/408/EG
AO
AG
AN
AZ
BJ
BS
BY
BZ
CH
CM
CR
CY
CZ
DZ
ER
FJ
GA
GD

— Angola
— Antigua och Barbuda (1)
— Nederländska Antillerna
— Azerbajdzjan (2)
— Benin
— Bahamas
— Vitryssland
— Belize
— Schweiz
— Kamerun
— Costa Rica
— Cypern
— Tjeckien
— Algeriet
— Eritrea
— Fiji
— Gabon
— Grenada

GL
GN
HK
HN
HR
HU
IL
IR
JM
KE
LK
MM
MT
MZ
NA
NC
NI
PF

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Grönland
Guinea Conakry
Hongkong
Honduras
Kroatien
Ungern (3)
Israel
Iran
Jamaica
Kenya
Sri Lanka
Myanmar
Malta
Moçambique
Namibia
Nya Kaledonien
Nicaragua
Franska Polynesien

(1) Endast godkänt för import av färsk fisk.
(2) Endast godkänt för import av kaviar.
(3) Endast godkänt för import av levande djur avsedda som livsmedel.

Papua Nya Guinea
Polen
Saint Pierre och Miquelon
Rumänien
Salomonöarna
Saint Helena
Slovenien
Surinam
Togo
Turkiet
Uganda
Förenta staterna
Saint Vincent och Grenadinerna
VE — Venezuela
ZW — Zimbabwe
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 16 februari 2000
om upprättande av förteckningen över godkända vattenbruksanläggningar i Österrike
[delgivet med nr K(2000) 375]
(Text av betydelse för EES)

(2000/171/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

Det framgår av denna granskning att anläggningarna i
fråga uppfyller kraven i artikel 6 i direktiv 91/67/EEG.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(5)

Vattenbruksanläggningen i fråga får därför beviljas status
som godkänd anläggning belägen i en icke-godkänd zon.

med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari
1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av
djur och produkter från vattenbruk (1), senast ändrat genom
direktiv 98/45/EG (2), särskilt artikel 6 i detta, och

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

av följande skäl:
(1)

För vattenbruksanläggningar som är belägna i en icke
godkänd zon med avseende på infektiös hematopoietisk
nekros (IHN) och viral hemorrhagisk septikemi (VHS)
kan medlemsstaterna erhålla status som godkänd anläggning som är fri från dessa fisksjukdomar.

(2)

Österrike har för kommissionen lagt fram belägg för att
en vattenbruksanläggning bör beviljas status som
godkänd anläggning belägen i en icke-godkänd zon med
avseende på IHN och VHS, samt överlämnat de nationella bestämmelser som garanterar att villkoren för fortsatt godkännande följs.

(3)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den vattenbruksanläggning som anges i bilagan erkänns
härmed som godkänd anläggning belägen i en icke-godkänd
zon med avseende på IHN och VHS.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 16 februari 2000.

Kommissionen och medlemsstaterna har granskat de
handlingar som Österrike överlämnat om anläggningen i
fråga.

På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA
VATTENBRUKSANLÄGGNINGAR I ÖSTERRIKE SOM GODKÄNTS MED AVSEENDE PÅ IHN OCH VHS
Alois Köttl
Forellenzucht Alois Köttl
A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

(1) EGT L 46, 19.2.1991, s. 1.
(2) EGT L 189, 3.7.1998, s. 12.
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 16 februari 2000
om ändring av beslut 95/473/EG om fastställande av förteckningen över godkända vattenbruksanläggningar i Frankrike
[delgivet med nr K(2000) 377]
(Text av betydelse för EES)

(2000/172/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande
på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (1), senast ändrat genom direktiv 98/45/EG (2), särskilt
artikel 6 i detta, och
av följande skäl:
(1)

För vattenbruksanläggningar som är belägna i en icke-godkänd zon med avseende på infektiös
hematopoietisk nekros (IHN) och viral hemorrhagisk septikemi (VHS) kan medlemsstaterna erhålla
status som godkänd anläggning som är fri från dessa fisksjukdomar.

(2)

Förteckningen över godkända vattenbruksanläggningar i Frankrike upprättades genom kommissionens beslut 95/473/EG (3), senast ändrat genom beslut 1999/556/EG (4).

(3)

Frankrike har i en skrivelse till kommissionen anfört skälen till varför vissa andra vattenbruksanläggningar bör beviljas status som godkänd anläggning belägen i en icke-godkänd zon med avseende på
IHN och VHS, samt lagt fram de nationella bestämmelser som garanterar att reglerna för fortsatt
godkännande följs.

(4)

Kommissionen och medlemsstaterna har granskat de handlingar som Frankrike har överlämnat om
anläggningarna i fråga.

(5)

Det framgår av denna granskning att anläggningarna i fråga uppfyller kraven i artikel 6 i direktiv
91/67/EEG.

(6)

Anläggningarna i fråga får därför beviljas status som godkänd anläggning belägen i en icke-godkänd
zon.

(7)

Dessa anläggningar bör läggas till i förteckningen över redan godkända vattenbruksanläggningar.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till beslut 95/473/EEG skall ersättas med bilagan till detta beslut.
(1)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

46, 19.2.1991, s. 1.
189, 3.7.1998, s. 12.
269, 11.11.1995, s. 31.
211, 11.8.1999, s. 50.
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Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 16 februari 2000.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

29. 2. 2000
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BILAGA
VATTENBRUKSANLÄGGNINGAR I FRANKRIKE SOM GODKÄNTS MED AVSEENDE PÅ IHN OCH VHS
1. ADOUR-GARONNE
— Pisciculture de Sarrance
64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)
— Pisciculture des Sources
12540 Cornus (Aveyron)
— Pisciculture de Pissos
40410 Pissos (Landes)
— Pisciculture de Tambareau
40000 Mont-de-Marsan (Landes)
— Pisciculture ”Les Fontaines d'Escot”
64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)
— Pisciculture de la Forge
47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)
2. ARTOIS-PICARDIE
— Pisciculture du Moulin-du-Roy
62156 Rémy (Pas-de-Calais)
— Pisciculture du Bléquin
62380 Séninghem (Pas-de-Calais)
— Pisciculture de Sangheen
62102 Calais (Pas-de-Calais)
3. LOIRE-BRETAGNE
— SCEA ”Truites du lac de Cartravers”
Bois-Boscher
22460 Merleac (Côtes-d'Armor)
— Pisciculture du Thélohier
35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)
— Pisciculture de Plainville
28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)
4. RHIN-MEUSE
— Pisciculture du ruisseau de Dompierre
55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)
— Pisciculture de la source de la Deüe
55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)
5. SEINE-NORMANDIE
— Pisciculture du Vaucheron
55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)
6. RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE
— Pisciculture Charles Murgat
Les Fontaines
38270 Beaufort (Isère)
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 16 februari 2000
om ändring av beslut 95/124/EG om upprättande av förteckningen över godkända fiskodlingsanläggningar i Tyskland
[delgivet med nr K(2000) 378]
(Text av betydelse för EES)

(2000/173/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(6)

Anläggningarna i fråga får därför beviljas status som
godkänd anläggning belägen i en icke-godkänd zon.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(7)

Dessa anläggningar bör upptas i förteckningen över
redan godkända anläggningar.

med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari
1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av
djur och produkter från vattenbruk (1), senast ändrat genom
direktiv 98/45/EG (2), särskilt artikel 6 i detta, och

(8)

Genom en skrivelse av den 15 september 1999 underrättade Tyskland kommissionen om att anläggningen
”Hattop” i Thüringen som återfinns i förteckningen i
bilagan till kommissionens beslut 95/124/EG har lagt
ned sin verksamhet.

(9)

Denna anläggning bör därför utgå ur förteckningen över
godkända anläggningar.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

av följande skäl:
För fiskodlingsanläggningar som är belägna i en ickegodkänd zon med avseende på infektiös hematopoietisk
nekros (IHN) och viral hemorrhagisk septikemi (VHS)
kan medlemsstaterna erhålla status som godkänd anläggning som är fri från dessa fisksjukdomar.

(1)

Genom kommissionens beslut 95/124/EG (3), senast
ändrat genom beslut 1999/521/EG (4), upprättades en
förteckning över godkända fiskodlingsanläggningar i
Tyskland.

(2)

Tyskland har i en skrivelse av den 17 september 1999
till kommissionen anfört skäl för att vissa fiskodlingsanläggningar i Niedersachsen och Baden-Württemberg
skall beviljas status som godkänd anläggning belägen i
en icke-godkänd zon, med avseende på IHN och VHS,
samt framlagt de nationella bestämmelser som garanterar att reglerna för fortsatt godkännande följs.

(3)

(4)

Kommissionen och medlemsstaterna har granskat de
skäl som anförts av Tyskland för varje anläggning.

(5)

Det framgår av denna granskning att anläggningarna i
fråga uppfyller kraven i artikel 6 i direktiv 91/67/EEG.

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

46, 19.2.1991, s. 1.
189, 3.7.1998, s. 12.
84, 14.4.1995, s. 6.
199, 30.7.1999, s. 73.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till beslut 95/124/EG skall ersättas med bilagan till
detta beslut.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 16 februari 2000.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

29. 2. 2000

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

BILAGA
I. ANLÄGGNINGAR I NIEDERSACHSEN
1. Jochen Moeller
Fischzucht Harkenbleck
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

5. Ingeborg Riggert-Schlumbohm
Forellenzucht W. Riggert
D-29465 Schnega

2. Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen
(endast kläckningsanläggningen)
D-37586 Dassel

6. Volker Buchtmann
Fischzucht Nordbach
D-21441 Garstedt

3. Dr. R. Rosengarten
Forellenzucht Sieben Quellen
D-49124 Georgsmarienhütte

7. Sven Kramer
Forellenzucht Kaierde
D-31073 Delligsen

4. Klaus Kröger
Fischzucht Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme

8. Hans-Peter Klusak
Fischzucht Grönegau
D-49328 Melle
II. ANLÄGGNINGAR I THÜRINGEN

1. Firma Tautenhahn
D-98646 Trostadt

4. Fischzucht Kindelbrück GmbH
D-99638 Kindelbrück

2. Thüringer Forstamt Leinefelde
Fischzucht Worbis
D-37327 Leinefelde

5. Forellenhof Wichmar
D-07774 Wichmar
6. Reinhardt Strecker
Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt

3. Fischzucht Salza GmbH
D-99734 Nordhausen-Salza

III. ANLÄGGNINGAR I BADEN-WÜRTTEMBERG
1. Heiner Feldmann
Riedlingen/Neufra
D-88630 Pfullendorf

10. Reinhard Lenz
Forsthaus, Gaimühle
D-64759 Sensbachtal

2. Walter Dietmayer
Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen
D-72501 Gammertingen

11. Peter Hofer
Sulzbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

3. Heiner Feldmann
Bad Waldsee
D-88630 Pfullendorf

12. Stephan Hofer
Oberer Lautenbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

4. Heiner Feldmann
Bergatreute
D-88630 Pfullendorf

13. Stephan Hofer
Unterer Lautenbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

5. Oliver Fricke
Anlage Wuchzenhofen, Boschenmühle
D-87764 Mariasteinbach Legau 13 1/2

14. Stephan Hofer
Schelklingen
D-78727 Aistaig/Oberndorf

6. Peter Schmaus
Fischzucht Schmaus, Steinental
D-88410 Steinental/Hauerz

15. Hubert Schuppert
Brutanlage: Obere Fischzucht
Mastanlage: Untere Fischzucht
D-88454 Unteressendorf

7. Josef Schnetz
Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell

16. Johannes Dreier
Brunnentobel
D-88299 Leutkich/Hebrazhofen

8. Erwin Steinhart
Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen
D-72513 Hettingen

17. Peter Störk
Wagenhausen
D-88348 Saulgau

9. Hugo Strobel
Quellwasseranlage Otterswang, Sägmühle
D-72505 Hausen am Andelsbach

18. Erwin Steinhart
Geislingen/St.
D-73312 Geislingen/St.
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19. Joachim Schindler
Forellenzucht Lohmühle
D-72275 Alpirsbach

30. Meinrad Nuber
Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen

20. Heribert Wolf
Forellenzucht Sohnius
D-72160 Horb-Diessen

31. Anton Spieß
Höhmühle
D-88353 Kißleg
32. Karl Servay
Osterhofen
D-88339 Bad Waldsee

21. Claus Lehr
Forellenzucht Reinerzau
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

33. Kreissportfischereiverein Biberach
Warthausen
D-88400 Biberach

22. Hugo Hager
Bruthausanlage
D-88639 Walbertsweiler

34. Hans Schmutz
Gossenzugen
D-89155 Erbach

23. Hugo Hager
Waldanlage
D-88639 Walbertsweiler

35. Reinhard Rösch
Haigerach
D-77723 Gengenbach

24. Gumpper und Stöll GmbH
Forellenhof Rössle, Honau
D-72805 Liechtenstein

36. Harald Tress
Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen

25. Ulrich Ibele
Pfrungen
D-88271 Pfrungen
26. Hans Schmutz
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)
D-89155 Erbach
27. Wilhelm Drafehn
Obersimonswald
D-77960 Seelbach

37. Alfred Tröndle
Tiefenstein
D-79774 Albbruck
38. Alfred Tröndle
Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen
39. Peter Hofer
Schenkenbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

28. Wilhelm Drafehn
Brutanlage Seelbach
D-77960 Seelbach

40. Heiner Feldmann
Bainders
D-88630 Pfullendorf

29. Franz Schwarz
Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach

41. Andreas Zordel
Fischzucht Im Gänsebrunnen
D-75305 Neuenbürg
IV. ANLÄGGNINGAR I NORDRHEIN-WESTFALEN

1. Wolfgang Lindhorst-Emme
Hirschquelle
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3. Hugo Rameil und Söhne
Sauerländer Forellenzucht
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

2. Wolfgang Lindhorst-Emme
Am Oelbach
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

4. Peter Horres
Ovenhausen, Jätzer Mühle
D-37671 Höxter
V. ANLÄGGNINGAR I BAYERN
1. Gerstner Peter
(Forellenzuchtbetriebe Juraquell)
Wellheim
D-97332 Volkach

29. 2. 2000

29. 2. 2000

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 55/77

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 16 februari 2000
om godkännande av Frankrikes program mot infektiös hematopoietisk nekros och viral hemorrhagisk septikemi för odlingen ”Sources de la Fabrique”
[delgivet med nr K(2000) 379]
(Endast den franska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)

(2000/174/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari
1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av
djur och produkter från vattenbruk (1), senast ändrat genom
direktiv 98/45/EG (2), särskilt artikel 10.2 i detta, och
av följande skäl:
(1)

Medlemsstaterna får lämna in program till kommissionen för att en odling i ett icke-godkänt område skall
kunna godkännas med avseende på vissa fisksjukdomar.

(2)

Frankrike har lämnat in ett program till kommissionen
om infektiös hematopoietisk nekros och viral hemorrhagisk septikemi i syfte att få ett godkännande för odlingen
”Sources de la Fabrique” i Valence (departementet
Drôme).

(3)

(4)

I detta program beskrivs odlingens geografiska läge, de
åtgärder som skall vidtas av de offentliga myndigheterna,
de förfaranden som de godkända laboratorierna skall
följa, prevalensen för sjukdomarna i fråga och de
åtgärder som skall vidtas om sjukdomarna bryter ut.
Programmet har efter granskning befunnits uppfylla villkoren i artikel 10 i direktiv 91/67/EEG.

(1) EGT L 46, 19.2.1991, s. 1.
(2) EGT L 189, 3.7.1998, s. 12.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det program för infektiös hematopoietisk nekros och viral
hemorrhagisk septikemi som Frankrike har lagt fram för
odlingen ”Sources de la Fabrique” godkänns härmed.
Artikel 2
Frankrike skall sätta i kraft de lagar och andra författningar
som krävs för att genomföra det program som avses i artikel 1.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.
Utfärdat i Bryssel den 16 februari 2000.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen)

RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD
av den 28 februari 2000
om att förlänga rådets gemensamma åtgärd 1999/522/GUSP om inrättande av strukturerna för
Förenta nationernas uppdrag i Kosovo (MINUK)
(2000/175/GUSP)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT OM FÖLJANDE
GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, och
särskilt artikel 14 i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Rådets gemensamma åtgärd 1999/522/GUSP av den 29
juli 1999 om att inrättande av strukturerna för
MINUK (1) löper ut den 29 februari 2000.

Artikel 2
Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den
antas.
Artikel 3
Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Officiella
tidningen.

En ytterligare begränsad förlängning av den gemensamma åtgärden är nödvändig.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Utfärdad i Bryssel den 28 februari 2000.

Artikel 1

På rådets vägnar

Den gemensamma åtgärdens 1999/522/GUSP giltighet skall
förlängas till och med den 30 april 2000.

J. PINA MOURA

(1) EGT L 201, 31.7.1999, s. 1. Den gemensamma åtgärden såsom den
ändrats genom rådets gemensamma åtgärd 1999/864/GUSP av den
21 december 1999 (EGT L 328, 22.12.1999, s. 67).

Ordförande

