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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1407/2002
av den 23 juli 2002
om statligt stöd till kolindustrin
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

energitrygghetsrisker och en vidare betydelse åt
begreppet försörjningstrygghet. I detta sammanhang bör
det göras en regelbunden bedömning av de risker som är
förenade med strukturen i unionens energiförsörjning.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 87.3 e och artikel 89 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

(5)

Utifrån de parametrar på energiområdet som för närvarande kan observeras är det därför enligt grönboken om
en europeisk strategi för trygg energiförsörjning nödvändigt att vidta åtgärder som gör det möjligt att garantera tillgången till kolreserver, så att gemenskapens kol
blir potentiellt tillgängligt.

(6)

I detta sammanhang antog Europaparlamentet den 16
oktober 2001 en resolution om kommissionens grönbok
om en europeisk strategi för trygg energiförsörjning, där
kolets viktiga roll som inhemsk energikälla erkänns.
Europaparlamentet framhåller att det behövs ett finansiellt stöd till kolproduktionen men erkänner samtidigt att
effektiviteten inom denna sektor behöver förbättras och
att subventionerna behöver minskas.

(7)

Att förstärka unionens energitrygghet, enligt den
allmänna försiktighetsprincipen, motiverar följaktligen
att man bevarar en produktionskapacitet för kol med
hjälp av statligt stöd. Detta mål innebär emellertid inte
att behovet av en fortsatt omstrukturering inom kolindustrin ifrågasätts, eftersom större delen av det kol
som produceras inom gemenskapen troligen inte heller i
framtiden kommer att kunna konkurrera med kol som
importeras.

(8)

En minimiproduktion av kol skulle – tillsammans med
andra åtgärder som bland annat syftar till att främja
förnybara energikällor – bidra till att bibehålla en andel
inhemska primära energikällor som skulle göra det
möjligt att öka unionens energitrygghet avsevärt. En
andel inhemska primära energikällor skulle dessutom
bidra till att främja miljömålen inom ramen för en
hållbar utveckling.

med beaktande av yttrandet från den rådgivande kommitté som
inrättats enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska koloch stålgemenskapen (3),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (4), och
av följande skäl:
(1)

EKSG-fördraget och de regler som antagits för dess
tillämpning, bland annat kommissionens beslut nr 3632/
93/EKSG av den 28 december 1993 om gemenskapsregler för statsstöd till kolindustrin (5), löper ut den 23
juli 2002.

(2)

Den konkurrensmässiga obalansen mellan gemenskapsproducerat kol och kol som importeras har tvingat kolindustrin att vidta omfattande åtgärder för omstrukturering och driftsinskränkning under de senaste
årtiondena.

(3)

Gemenskapen har blivit allt mer beroende av sina
externa försörjningskällor för primärenergi. Enligt
grönboken om en europeisk strategi för trygg energiförsörjning i Europeiska unionen, som kommissionen
antog den 29 november 2000, skulle en diversifiering av
energikällorna, både mellan olika geografiska områden
och mellan olika produkter, göra det möjligt att skapa
säkrare försörjningsvillkor. I en sådan strategi ingår att
utveckla inhemska primära energikällor, särskilt energikällor som bidrar till elproduktionen.

(4)

Dessutom ger den världspolitiska situationen en helt ny
dimension åt bedömningen av geopolitiska risker och

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT C 304 E, 30.10.2001, s. 202.
Yttrande avgett den 30 maj 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).
EGT C 321, 16.11.2001, s. 2.
EGT C 48, 21.2.2002, s. 49.
EGT L 329, 30.12.1993, s. 12.
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(9)

Energitryggheten ingår i ett föränderligt strategiskt
sammanhang, vilket motiverar en utvärdering av denna
förordning på medellång sikt med beaktande av bidragen
från alla inhemska primära energikällor.

(10)

Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas frihet
att välja vilka energikällor som skall bidra till deras
försörjning. Beviljandet av stöd och stödintensitet skall
ske i enlighet med tillämpliga regler för varje kategori av
energikällor och enligt de fördelar som kännetecknar var
och en av dessa.

(11)

Enligt proportionalitetsprincipen bör den subventionerade kolproduktionen begränsas till vad som verkligen
krävs för att effektivt bidra till målet energitrygghet. Det
stöd som medlemsstaterna beviljar skall sålunda
begränsas till att täcka investeringskostnader eller
förluster i samband med den löpande produktionen, när
utvinningen ingår i en plan för tillgång till kolreserver.

(12)

Statligt stöd som bidrar till att bevara en tillgång till
kolreserver för energitrygghetens skull bör reserveras för
produktionsenheter som kan bidra till detta mål på tillfredsställande ekonomiska villkor. Genom att tillämpa
dessa principer bör man gradvis kunna minska stödet till
kolindustrin.

(13)

Med tanke på riskerna i samband med osäkerhet om
geologiska förhållanden kan livskraftiga eller ekonomiskt
nästan livskraftiga produktionsenheter genom stöd för
täckning av kostnader för inledande investering göra de
tekniska investeringar som krävs för att de skall behålla
sin konkurrensförmåga.

(14)

Omstruktureringen av kolindustrin får kraftiga sociala
och regionala återverkningar som hänger samman med
den minskade verksamheten. De produktionsenheter
som inte kan beviljas stöd i syfte att ha fortsatt tillgång
till kolreserver bör därför tillfälligtvis kunna få stöd för
att lindra de sociala och regionala konsekvenserna av
deras nedläggning. Detta stöd skall bland annat göra det
möjligt för medlemsstaterna att genomföra lämpliga
åtgärder för en social och ekonomisk utveckling i de
regioner som berörs av dessa omstruktureringar.

(15)

(16)

Företagen kan dessutom få stöd i syfte att täcka kostnader som enligt normal redovisningssed inte påverkar
produktionskostnaderna. Detta stöd är avsett att täcka
extraordinära kostnader, närmare bestämt ärvda åtaganden.

Den gradvisa minskningen av stödet till kolindustrin
kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att –
inom ramen för sina budgetbegränsningar – omfördela
stödet till energisektorn enligt principen om en gradvis
överföring av det stöd som traditionellt beviljats konventionella energikällor, särskilt kolsektorn, till förnybara
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energikällor. Beviljandet av stöd till förnybara energikällor kommer att ske enligt de bestämmelser och kriterier som föreskrivs i gemenskapens riktlinjer om statligt
stöd till skydd för miljön (1).

(17)

I fullföljandet av sitt uppdrag måste gemenskapen se till
att normala konkurrensvillkor upprättas, bevaras och
iakttas. När det mer specifikt gäller elmarknaden får
stödet till kolindustrin inte vara av en sådan art att det
påverkar elproducenternas val av försörjningskälla för
sitt behov av primärenergi. Följaktligen bör kolleveranser
vad gäller pris och mängd bygga på frivilliga överenskommelser mellan avtalsparterna mot bakgrund av de
villkor som gäller på världsmarknaden.

(18)

En minimiproduktion av subventionerat kol skulle också
bidra till att bevara den europeiska teknikens framstående ställning inom området utvinning och ren
förbränning av kol, och därmed möjliggöra att den
överförs till de regioner utanför unionen som är stora
kolproducenter. En sådan politik skulle bidra till avsevärt
minskade utsläpp av föroreningar och växthusgaser i
världen.

(19)

Kommissionens befogenhet att godkänna statligt stöd
bör grunda sig på en exakt och fullständig kännedom
om de åtgärder som medlemsstaterna planerar att vidta.
Därför bör medlemsstaterna på ett samlat sätt lämna
kommissionen alla uppgifter om det direkta eller indirekta stöd som de planerar att bevilja kolindustrin och
ange motiven för och omfattningen av det planerade
stödet samt vilken koppling det har till framlagda planer
för tillgång till kolreserver och, i förekommande fall, för
nedläggning.

(20)

För att beakta den tidsfrist som fastställts i direktiv 2001/
80/EG (2) för stora förbränningsanläggningar bör medlemsstaterna ha möjlighet att meddela kommissionen
vilka produktionsenheter som ingår i nedläggningsplanerna eller planerna för tillgång till kolreserver senast i
juni 2004.

(21)

I den mån det är förenligt med dessa regler får medlemsstaterna också bevilja stöd till kolindustrin för forskning
och utveckling samt stöd för miljöskydd och utbildning.
Sådant stöd skall beviljas i enlighet med de villkor och
kriterier som kommissionen har fastställt för dessa typer
av stöd.

(22)

Genomförandet av bestämmelserna i denna förordning
efter det att EKSG-fördraget och beslut nr 3632/93/EKSG
har löpt ut kan leda till problem för företagen i samband
med att två stödordningar tillämpas under samma kalenderår. Det är därför lämpligt att föreskriva en övergångsperiod fram till den 31 december 2002.

(1) EGT C 37, 3.2.2001, s. 3.
(2) EGT L 309, 27.11.2001, s. 1.
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(24)
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I de föreslagna reglerna för statligt stöd beaktas de kraftigt varierande faktorer som kännetecknar den nuvarande
kolsektorn samt gemenskapens energimarknad i dess
helhet. Under förordningens löptid är det därför
nödvändigt att i en rapport se över dessa faktorer, som i
olika grad och ibland oväntat kan komma att ändras,
och då särskilt det gemenskapsproducerade kolets
faktiska bidrag till unionens energitrygghet mot
bakgrund av en hållbar utveckling. På grundval av denna
rapport kommer kommissionen, med beaktande av de
olika kategorier av fossila bränslen som finns tillgängliga
på gemenskapens territorium, att utarbeta förslag till
rådet med hänsyn till reglernas utveckling på lång sikt,
särskilt de sociala och regionala aspekterna på omstruktureringen av kolindustrin.
Denna förordning bör träda i kraft snarast möjligt efter
det att EKSG-fördraget har upphört att gälla och bör
tillämpas retroaktivt så att dess bestämmelser får full
avsedd verkan.

L 205/3

d) kostnader för inledande investering: fasta kapitalkostnader i
direkt samband med infrastrukturarbete eller utrustning som
behövs för att kolreserver skall kunna utvinnas ur befintliga
gruvor.
e) produktionskostnader: kostnader som är förknippade med den
löpande produktionen och som beräknas enligt artikel 9.3.
De omfattar kostnaderna för utvinning och förädling av kol,
inklusive rening och sortering, samt för transport till leveransplatsen.
f) förluster i den löpande produktionen: den positiva skillnaden
mellan kolproduktionskostnaden och det försäljningspris
som bygger på frivilliga överenskommelser mellan avtalsparterna mot bakgrund av de villkor som gäller på världsmarknaden.

Artikel 3
Stöd

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
KAPITEL 1
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH DEFINITIONER

Artikel 1
Syfte
I denna förordning anges regler för beviljande av statligt stöd i
syfte att bidra till omstruktureringen av kolindustrin. I dessa
regler beaktas
— de sociala och regionala aspekterna på omstruktureringen
av sektorn,
— behovet av att som försiktighetsåtgärd bibehålla en produktion av en minimikvantitet inhemskt kol för att garantera
tillgång till reserver.

1. Stöd till kolindustrin kan endast betraktas som förenligt
med en väl fungerande gemensam marknad om det uppfyller
kraven i kapitel 2, utan att det påverkar tillämpningen av
ordningarna för statligt stöd till forskning och teknisk utveckling, miljö och utbildning.
2. Stödet får bara täcka de kostnader som är förknippade
med kol avsett för elproduktion, för kombinerad värme- och
elproduktion, för produktion av koks samt för masugnar inom
stålindustrin då det används inom gemenskapen.

KAPITEL 2
STÖDTYPER

Artikel 4
Artikel 2

Stöd till driftsinskränkning

Definitioner
I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
a) kol: högvärdigt, medelvärdigt och lågvärdigt kol av klass A
och B enligt den klassificering som Förenta nationernas
ekonomiska kommission för Europa upprättat i det internationella systemet för kodifiering av kol (1).
b) plan för tillgång till kolreserver: en plan som har fastställts av
en medlemsstat, och som avser den produktion av en minimikvantitet inhemskt kol som behövs för att garantera tillgång till kolreserver.
c) nedläggningsplan: en plan som har fastställts av en medlemsstat och som anger de åtgärder som bör leda till definitiv
nedläggning av enheter för kolproduktion.
(1) Internationella systemet för kodifiering av medelvärdigt och
högvärdigt kol (1998), Internationell klassificering av kolförande
lager (1998) och Internationella systemet för kodifiering för användning av lågvärdigt kol (1999).

Stöd till ett företag specifikt för att täcka förluster i den löpande
produktionen i produktionsenheter kan anses som förenligt
med den gemensamma marknaden endast om följande villkor
respekteras:
a) Verksamheten i dessa produktionsenheter ingår i en
nedläggningsplan som skall vara genomförd senast den 31
december 2007.
b) Det anmälda stödet per ton kolekvivalent får inte överstiga
skillnaden mellan de uppskattade produktionskostnaderna
och de intäkter som kan förväntas under ett kolproduktionsår. Det stöd som faktiskt betalas ut skall varje år justeras
på grundval av de verkliga kostnaderna och intäkterna
senast före utgången av det kolproduktionsår som följer på
det år för vilket stödet beviljades.
c) Stödbeloppet per ton kolekvivalent får inte leda till att leveranspriserna för kol från gemenskapen hamnar under
priserna på kol av motsvarande kvalitet från tredje land.
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d) Stödet får inte leda till några snedvridningar av konkurrensen mellan köpare eller mellan användare av kol i gemenskapen.
e) Stödet får inte leda till några snedvridningar av konkurrensen på elmarknaden, på marknaderna för produktion av
kraftvärme och koks eller på stålmarknaden.

Artikel 5
Stöd till tillgång till kolreserver
1.
Medlemsstaterna får enligt punkterna 2 och 3 bevilja ett
företag stöd som är avsett specifikt som stöd till produktionsenheter eller en grupp produktionsenheter, endast om stödet
bidrar till att bibehålla tillgången till kolreserver. En produktionsenhet får ta emot stöd endast inom en av de kategorier
som tas upp i punkt 2 eller 3. Ingen kumulation av stöd enligt
punkterna 2 och 3 skall vara möjlig.

Stöd ti ll i nledande i nve ster i ng
2.
Sådant stöd som är avsett att täcka kostnader för inledande investering kan förklaras förenligt med den gemensamma
marknaden endast om det uppfyller villkoren enligt artikel 4 c,
4 d och 4 e samt villkoren nedan:
a) Stödet är reserverat för befintliga produktionsenheter som
inte har fått något stöd enligt artikel 3 i beslut nr 3632/93/
EKSG eller som har fått stöd som tillåtits av kommissionen
enligt nämnda artikel 3 på grund av att de kunde påvisa att
de hade förmåga att uppnå en situation där de kunde
konkurrera med priserna på kol av motsvarande kvalitet från
tredje land.
b) Produktionsenheterna upprättar en driftsplan och en finansieringsplan som visar att det stöd som beviljas till investeringsprojektet kommer att trygga produktionsenheternas
ekonomiska livskraft.
c) Det anmälda och faktiskt utbetalade stödet får inte överstiga
30 % av de totala kostnaderna för det relevanta investeringsprojekt som kommer att göra det möjligt för en produktionsenhet att bli konkurrenskraftig i förhållande till priserna
för kol av motsvarande kvalitet från tredje land.
Stöd som beviljats i enlighet med denna punkt, vare sig det
utbetalats vid ett enda tillfälle eller spritt över flera år, får inte
utbetalas efter den 31 december 2010.
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marknaden endast om de villkor som fastställs i artikel 4 b–e
och följande villkor respekteras:
a) Driften av de berörda produktionsenheterna eller gruppen
produktionsenheter inom samma företag ingår i en plan för
tillgång till kolreserver.
b) Stödet beviljas de produktionsenheter som, särskilt med
tanke på produktionskostnadernas storlek och utveckling
och inom gränsen för den kvantitet inhemskt kol som skall
produceras i enlighet med den plan som avses i punkt a, har
de gynnsammaste ekonomiska utsikterna.

Artikel 6
Gradvis minskning av stödet
1. Totalbeloppet för det stöd till kolindustrin som beviljats
enligt artikel 4 och artikel 5.3 skall fortlöpande minska så att
resultatet blir en betydande minskning. Inget stöd till driftsinskränkning får beviljas enligt artikel 4 efter den 31 december
2007.
2. Totalbeloppet för det stöd till kolindustrin som beviljats
enligt artiklarna 4 och 5 får inte för något år efter 2003
överstiga det stödbelopp som kommissionen tillåtit för år 2001
enligt artiklarna 3 och 4 i beslut nr 3632/93/EKSG.

Artikel 7
Stöd för att täcka extraordinära kostnader
1. Statligt stöd till företag som bedriver eller har bedrivit en
verksamhet som är förknippad med kolproduktion för att
kunna täcka sådana kostnader som uppstår eller har uppstått
genom rationalisering eller omstrukturering av kolindustrin och
som inte avser den löpande produktionen (”ärvda åtaganden”),
kan anses förenligt med den gemensamma marknaden om
stödbeloppet inte överstiger dessa kostnader. Detta stöd kan
täcka följande kostnader:
a) Kostnader som åsamkas endast de företag som genomför
eller har genomfört omstruktureringar, bl.a. kostnader i
samband med miljörehabilitering av gamla gruvanläggningar.
b) Kostnader som åsamkas flera företag.
2. De kostnadsslag som uppkommer genom rationalisering
och omstrukturering av kolindustrin definieras i bilagan.

Artikel 8
Gemensamma bestämmelser

S töd t i ll de n löp ande p r odukt i one n
3.
Sådant stöd som är avsett att täcka förluster i den löpande
produktionen kan förklaras förenligt med den gemensamma

1. Det stödbelopp som beviljas genom någon av bestämmelserna i denna förordning skall beräknas med beaktande av allt
slags stöd som beviljas i samma syfte med andra nationella
medel.

2.8.2002

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

2.
Allt stöd som ett företag får skall bokföras i resultaträkningen som en särskild intäkt i förhållande till omsättningen.
Då ett företag som får stöd enligt denna förordning inte bara
bedriver verksamhet som rör kolproduktion utan även en
annan ekonomisk verksamhet, skall de medel som beviljas redovisas separat så att de finansiella flöden som grundar sig på
denna förordning klart framgår. De skall förvaltas på ett sådant
sätt att ingen möjlighet ges till överföring till den andra verksamheten.

KAPITEL 3
FÖRFARANDEN FÖR ANMÄLAN, GRANSKNING OCH GODKÄNNANDE

Artikel 9

L 205/5

d) Uppskattat belopp för stöd till driftsinskränkning per
kolproduktionsår.

5. De medlemsstater som avser att bevilja sådant stöd som
avses i artikel 5.2 skall senast den 31 december 2002 delge
kommissionen en preliminär plan för tillgång till kolreserver.
Planen skall åtminstone innehålla de objektiva urvalskriterier,
till exempel ekonomisk livskraft, som produktionsenheterna
skall uppfylla för att erhålla stöd till investeringsprojekt.

6. De medlemsstater som avser att bevilja sådant stöd som
avses i artikel 5.3 skall senast den 31 oktober 2002 delge
kommissionen en plan för tillgång till kolreserver. Planen skall
minst innehålla följande uppgifter:
a) Objektiva urvalskriterier som produktionsenheterna skall
uppfylla för att kunna omfattas av planen.

Anmälan

b) Identifiering av de produktionsenheter eller den grupp
produktionsenheter inom samma kolföretag som uppfyller
ovan nämnda urvalskriterier.

1.
Utöver bestämmelserna i artikel 88 i fördraget och i
rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om
tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (1) skall det
stöd som avses i denna förordning omfattas av de särskilda
regler som anges i punkterna 2–12.

c) De faktiska eller uppskattade produktionskostnaderna för
varje produktionsenhet per kolproduktionsår. Dessa kostnader skall beräknas i enlighet med punkt 3.

2.
De medlemsstater som beviljar stöd till kolindustrin skall
förse kommissionen med all information som med tanke på
situationen på energiområdet behövs för att motivera den
uppskattade produktionskapacitet som ingår i planen för tillgång till kolreserver, den minimiproduktion som krävs för att
trygga denna tillgång och, i fråga om de stödkategorier som
föreskrivs i denna förordning, lämpliga typer av stöd med
hänsyn till de särskilda förutsättningar som gäller för kolindustrin i varje medlemsstat.
3.
Produktionskostnaderna skall beräknas enligt det system
som innebär att kolföretag eller sammanslutningar av sådana
varje kvartal lämnar deklarationer till kommissionen. Kolföretagen skall i sin beräkning av produktionskostnaderna ta med
normala avskrivningar och ränta på lånat kapital. Stödberättigande räntekostnader för lånat kapital skall baseras på och
begränsas till marknadsbaserade räntesatser och begränsas till
sådana operationer (processer) som förtecknats i artikel 2 e.
4.
De medlemsstater som planerar att bevilja stöd till driftsinskränkning enligt artikel 4 skall på förhand senast den 31
oktober 2002 delge kommissionen en nedläggningsplan för de
berörda produktionsenheterna. Planen skall minst innehålla
följande uppgifter:

d) En verksamhetsplan och en finansiell plan som upprättats
för varje produktionsenhet eller grupp produktionsenheter
inom samma företag och avspeglar medlemsstaternas
budgetprinciper.
e) Den uppskattade kolproduktionen per kolproduktionsår vid
de produktionsenheter eller den grupp produktionsenheter
inom samma företag som ingår i planen för tillgång till
kolreserver.
f) Det uppskattade beloppet för stöd till tillgång till kolreserver
per kolproduktionsår.
g) Andelen inhemskt kol respektive förnybara energikällor med
avseende på mängden av de inhemska primära energikällor
som bidrar till energitrygghetsmålet inom ramen för en
hållbar utveckling och deras förväntade utveckling.

7. Inom ramen för den anmälan av planer som avses i punkterna 4, 5 och 6 skall medlemsstaterna anmäla alla uppgifter
om minskning av utsläppen av växthusgaser till kommissionen.
De skall särskilt anmäla utsläppsminskningar till följd av
ansträngningar som genomförts inom ramen för användningen
av ren teknik för förbränning av kol.

a) Identifiering av produktionsenheterna.
b) De faktiska eller uppskattade produktionskostnaderna för
varje produktionsenhet per kolproduktionsår. Dessa kostnader skall beräknas i enlighet med punkt 3.
c) Den uppskattade kolproduktionen per kolproduktionsår för
de produktionsenheter som ingår i nedläggningsplanen.
(1) EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

8. Medlemsstaterna får av vederbörligt motiverade skäl
senast i juni 2004 meddela kommissionen vilka produktionsenheter som ingår i de planer som avses i punkterna 4 och 6.

9. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla alla
ändringar i den plan som ursprungligen har förelagts kommissionen enligt punkterna 4, 5, 6, 7 och 8.
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10. Medlemsstaterna skall anmäla alla ekonomiska åtgärder
som de planerar att vidta till förmån för kolindustrin under ett
kolproduktionsår och precisera åtgärdernas art genom att
hänvisa till de stödformer som anges i artiklarna 4, 5 och 7. De
skall lämna kommissionen alla uppgifter om beräkningen av de
uppskattade produktionskostnaderna och ange kopplingen till
de planer som anmälts till kommissionen enligt punkterna 4, 5,
6, 7 och 8.

2.8.2002

2. Kommissionen skall lägga fram en sammanställning över
de olika inhemska primära energikällornas respektive andel i
varje medlemsstat, inbegripet de olika typer av fossila bränslen
som finns tillgängliga. Den skall med hänsyn till hur de förnybara energikällorna utvecklas bedöma det inhemska kolets
faktiska bidrag till den långsiktiga energitryggheten i Europeiska
unionen inom ramen för en strategi för en hållbar utveckling
och lägga fram sin bedömning av hur mycket kol som krävs för
detta.

11. Medlemsstaterna skall anmäla beloppet och alla uppgifter som rör beräkningen av det stöd som faktiskt betalas ut
under ett kolproduktionsår senast sex månader efter slutet av
detta produktionsår. Före slutet av följande kolproduktionsår
skall de också redovisa eventuella justeringar som görs i förhållande till de belopp som ursprungligen betalats ut.

Tillämpningsföreskrifter

12. Medlemsstaterna skall i samband med att de anmäler det
stöd som avses i artiklarna 4, 5 och 7 och vid avstämningen av
det stöd som faktiskt betalats ut lämna alla upplysningar som
krävs för att bekräfta att de villkor och kriterier som anges i
dessa bestämmelser är uppfyllda.

Kommissionen skall vidta alla åtgärder som krävs för tillämpningen av denna förordning. Den skall fastställa en gemensam
ram för lämnandet av de upplysningar som den behöver för att
bedöma huruvida de villkor och kriterier som skall uppfyllas
för beviljande av stöd har iakttagits.

Artikel 10
Granskning och godkännande
1.
Kommissionen skall granska den plan eller de planer som
anmälts enligt artikel 9. Kommissionen skall fatta ett beslut om
dessa planers överensstämmelse med de villkor och kriterier
som anges i artiklarna 4, 5, 6, 7 och 8 samt om deras
överensstämmelse med målen för denna förordning, enligt de
förfaranderegler som anges i förordning (EG) nr 659/1999.
2.
Kommissionen skall granska de åtgärder som anmälts
enligt artikel 9.10 mot bakgrund av de planer som lagts fram
enligt artikel 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 och 9.8. Den skall fatta ett beslut
enligt föreskrifterna i förordning (EG) nr 659/1999.

KAPITEL 4
ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11
Kommissionens rapporter
1.
Senast den 31 december 2006 skall kommissionen
rapportera till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och
sociala kommittén och Regionkommittén, och i rapporten
särskilt ta upp de erfarenheter som gjorts och de problem som
stötts på i tillämpningen av förordningen efter dess ikraftträdande. Mot bakgrund av de åtgärder som genomförts av
medlemsstaterna skall den bedöma resultaten av omstruktureringen av kolindustrin och effekterna på den inre marknaden.

Artikel 12

Artikel 13
Översyn
1. På grundval av den rapport som utarbetats enligt artikel
11 skall kommissionen vid behov lämna rådet förslag till
ändring av denna förordning när det gäller dess tillämpning för
stöd som omfattar tiden från och med den 1 januari 2008. I
förslagen skall bland annat, med beaktande av principen om en
minskning av stödet, fastställas principer som kan ligga till
grund för hur medlemsstaternas planer skall genomföras från
och med den 1 januari 2008.
2. De principer som avses i punkt 1 skall fastställas med
hänsyn till målen i artikel 1, särskilt med beaktande av de
sociala och regionala konsekvenserna av de åtgärder som skall
vidtas och situationen på energiområdet.

Artikel 14
Ikraftträdande
1. Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 24 juli 2002.
2. Stöd som täcker kostnader för år 2002 får dock, på
grundval av en motiverad begäran från en medlemsstat, även
fortsättningsvis omfattas av de regler och principer som anges i
beslut nr 3632/93/EKSG, med undantag för bestämmelser om
tidsfrister och förfaranden.
3. Denna förordning skall tillämpas till och med den 31
december 2010.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2002.
På rådets vägnar
P. S. MØLLER

Ordförande
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BILAGA
Definition av de kostnader som avses i artikel 7
1. Kostnader och avsättningar för kostnader som åsamkas endast de företag som genomför eller har genomfört omstruktureringar
Dessa kostnader avser uteslutande följande:
a) Kostnader för sociala förmåner i samband med pensionering av arbetstagare innan de når lagstadgad pensionsålder.
b) Andra extraordinära utgifter för arbetstagare som förlorar arbetet till följd av omstruktureringar och rationalisering.
c) Utbetalning av pensioner och bidrag utöver det lagstadgade pensionssystemet till arbetstagare som förlorar arbetet
till följd av omstruktureringar och rationalisering samt till arbetstagare som hade rätt till sådana utbetalningar före
omstruktureringarna.
d) Kostnader som betalas av företagen för återanpassning av arbetstagare i syfte att underlätta för dessa att hitta en
ny anställning utanför kolindustrin, särskilt utbildningskostnader.
e) Fria leveranser av kol till arbetstagare som förlorar arbetet till följd av omstruktureringar och rationalisering samt
till arbetstagare som hade rätt till sådana leveranser före omstruktureringarna.
f) Resterande kostnader på grund av skattemässiga, rättsliga eller administrativa bestämmelser.
g) Extra säkerhetsarbete under jord till följd av att produktionsenheter läggs ned.
h) Terrängskador i den mån de avser produktionsenheter som är föremål för nedläggningsåtgärder till följd av
omstruktureringar.
i) Kostnader i samband med återställande av gamla platser för kolutvinning, särskilt följande:
— Resterande kostnader till följd av avgifter till organ som svarar för vatten och avlopp.
— Övriga resterande kostnader för vatten och avlopp.
j) Resterande kostnader för före detta gruvarbetares sjukförsäkring.
k) Väsentliga extraordinära nedskrivningar som uppstått till följd av nedläggning av produktionsenheter (utan hänsyn
till eventuella uppskrivningar efter den 1 januari 1994 som är högre än inflationstakten).
2. Kostnader och avsättningar för kostnader som åsamkas flera företag
a) Höjning av avgifterna utöver det lagstadgade systemet för att täcka de sociala avgifter som uppstått genom att
antalet betalande minskat till följd av omstruktureringar.
b) Utgifter för vatten och avlopp till följd av omstruktureringar.
c) Höjning av avgifterna till organ som svarar för vatten och avlopp om denna höjning uppstått till följd av att den
kolproduktion som ligger till grund för avgiftsdebiteringen minskat efter en omstrukturering.
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1408/2002
av den 29 juli 2002
om fastställande av medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och
om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Ungern
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och

anpassa de jordbruksmedgivanden som föreskrivs i Europaavtalet med Ungern.
(6)

Förordning (EG) nr 1727/2000 bör därför upphöra att
gälla.

(7)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2
juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex
för gemenskapen (4) fastställs förvaltningsföreskrifterna
för de tullkvoter som skall användas i kronologisk
ordning efter tulldeklarationernas datum. De tullkvoter
som fastställs i den här förordningen skall därför
förvaltas i enlighet med de föreskrifterna.

(8)

De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG
av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall
tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I Europaavtalet om upprättande av en associering mellan
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å
ena sidan, och Republiken Ungern, å andra sidan (1),
föreskrivs vissa medgivanden för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Ungern.
De första förbättringarna av förmånsordningarna i Europaavtalet med Ungern infördes genom protokollet om
anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om
upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och
Republiken Ungern, å andra sidan, för att beakta Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket
Sveriges anslutning till Europeiska unionen och resultaten av jordbruksförhandlingarna inom Uruguayrundan,
däribland förbättringarna av den befintliga förmånsordningen, godkänd genom beslut 1999/67/EG (2).
Förbättringar av förmånsordningarna i Europaavtalet
med Ungern infördes likaså till följd av den första
förhandlingsrundan för att liberalisera handeln med jordbruksprodukter. Förbättringarna trädde i kraft den 1 juli
2000 i form av rådets förordning (EG) nr 1727/2000 av
den 31 juli 2000 om vissa medgivanden i form av
gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och
om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av
vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med
Ungern (3). Den andra anpassningen av tillämpliga
bestämmelser i Europaavtalet – som kommer att ske i
form av ett tilläggsprotokoll till Europaavtalet – har ännu
inte trätt i kraft.

(4)

Förhandlingar har förts om ett nytt tilläggsprotokoll till
Europaavtalet beträffande liberalisering av handeln med
jordbruksprodukter.

(5)

En viktig del av resultaten av förhandlingarna om antagande av ett nytt tilläggsprotokoll till Europaavtalet med
Ungern är att anpassningarna genomförs snabbt. Det är
därför lämpligt att som en autonom övergångsåtgärd

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. De villkor för import till gemenskapen som är tillämpliga
på vissa jordbruksprodukter med ursprung i Ungern, och som
fastställs i bilaga A.a och bilaga A.b till denna förordning, skall
ersätta dem som fastställs i bilaga VIII till Europaavtalet mellan
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena
sidan, och Republiken Ungern, å andra sidan, nedan kallat
Europaavtalet.
2. Samma dag som det tilläggsprotokoll om anpassning av
Europaavtalet som antas för att beakta resultatet av parternas
förhandlingar om nya ömsesidiga medgivanden för jordbruksprodukter träder i kraft, skall de medgivanden som anges i det
protokollet ersätta dem som anges i bilaga A.a och bilaga A.b
till den här förordningen.
3. Kommissionen skall anta tillämpningsföreskrifter för
denna förordning i enlighet med förfarandet i artikel 3.2.

Artikel 2

(1) EGT L 347, 31.12.1993, s. 2.
(2) EGT L 28, 2.2.1999, s. 1.
(3) EGT L 198, 4.8.2000, s. 6.

1. Tullkvoter med löpnummer över 09.5100 skall förvaltas
av kommissionen i enlighet med artiklarna 308a, 308b och
308c i förordning (EEG) nr 2454/93.
(4) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 444/2002 (EGT L 68, 12.3.2002, s. 11).
(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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2.
De kvantiteter av varor som omfattas av tullkvoter och
övergår till fri omsättning från och med den 1 juli 2002 enligt
de medgivanden som föreskrivs i bilaga A.b till förordning (EG)
nr 1727/2000 skall till fullo räknas av mot de kvantiteter som
föreskrivs i bilaga A.b till den här förordningen, utom när det
gäller kvantiteter för vilka importlicens utfärdades före den 1
juli 2002.

3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.
Artikel 4

Förordning (EG) nr 1727/2000 upphör att gälla när denna
förordning träder i kraft.

Artikel 3
1.
Kommissionen skall biträdas av den förvaltningskommitté
för spannmål som inrättades genom artikel 23 i rådets förordning (EEG) nr 1766/92 (1), eller i tillämpliga fall den kommitté
som inrättats genom tillämpliga bestämmelser i andra förordningar om den gemensamma organisationen av jordbruksmarknader.
2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas.
Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara
en månad.

2.8.2002

Artikel 5
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2002, utom när det
gäller nya medgivanden som inbegriper öppnande av nya tullkvoter. För dessa nya medgivanden som omfattas av ordningsnummer 09.4774, 09.4776, 09.4777, 09.4778, 09.4780,
09.5862 och 09.5864 skall den tillämpas från och med den
dag då de detaljerade regler som avses i artikel 1.3 i denna
förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 2002.
På rådets vägnar
P. S. MØLLER

Ordförande

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
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BILAGA A.a
Importtullar i gemenskapen för produkter med ursprung i Ungern som förtecknas nedan skall avskaffas

KN-nummer (1)

KN-nummer (1)

KN-nummer (1)

KN-nummer (1)

0101 10 90
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0105 11 11
0105 11 19
0105 11 91
0105 11 99
0105 12 00
0105 19 20
0105 19 90
0106 19 10
0106 39 10

0707 00 90
0708 10 00
0708 90 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 00
0709 52 00
0709 59
0709 60 10
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 31
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 90
0710 10 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0711 30 00
0711 40 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90
0714 20
0714 90 90

0809 40 90
0810 10 00
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 50 00
0810 60 00
0810 90 95
0811 10 19
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 31
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 20
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 95
0813 50
0814 00 00

1209 99 99
1210 10 00
1210 20 10
1210 20 90
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10

0802 11 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 50 00
0802 90 50
0802 90 60
0802 90 85
0805 10 80
0805 50 90
0806 20
0808 20 90

1106 10 00
1106 30
1107 10
1107 20 00
1108 20 00

0205 00
0206 80 91
0206 90 91
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90 10
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 95
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 79
0407 00 11
0407 00 19
0409 00 00
0410 00 00
0601
0602
0603
0604 10 90
0604 91 21
0604 91 29
0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90
0604 99 90
0701 10 00
0703 10 90
0703 20 00
0703 90 00
0704 20 00
0704 90 90
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0706 90

0901 12 00
0901 90 90
0904 12 00
0904 20 90
0905 00 00
0907 00 00
0910 20 90
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
1006 10 10
1007 00 10

1208 10 00
1209 10 00
1209 21 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 60
1209 29 80
1209 30 00
1209 91
1209 99 91

1302 12 00
1302 13 00
1302 19 05
1501 00 90
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1508 10 90
1508 90
1511 10 90
1511 90
1512 11 99
1512 19 99
1512 21
1512 29
1513 11 10
1513 11 91
1513 11 99
1513 19
1513 21
1513 29
1515
1516 10
1516 20 91
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1518 00 31
1518 00 95
1522 00 91
1601 00 10
1602 20 11
1602 20 19
1602 31 11
1602 31 19
1602 31 30
1602 31 90
1602 32 19
1602 41 90
1602 42 90
1602 49 90
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 69
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
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2.8.2002

KN-nummer (1)

KN-nummer (1)

KN-nummer (1)

KN-nummer (1)

1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
2001 10 00
2001 90 50
2001 90 60
2001 90 65
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 91
2001 90 93
2001 90 96
2003 20 00
2003 90 00
2004 90 30
2004 90 50
2004 90 91
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 70 10
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 80
2006 00 91
2006 00 99
2007 99 10
2007 99 91
2007 99 93
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99

2008 30 11
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90
2008 50 11
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 59
2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 60 11
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 80 11
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 91
2008 80 99
2008 92 12
2008 92 14
2008 92 32
2008 92 34
2008 92 36

2008 92 38
2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78
2008 92 92
2008 92 93
2008 92 94
2008 92 96
2008 92 97
2008 92 98
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 23
2008 99 25
2008 99 26
2008 99 28
2008 99 36
2008 99 37
2008 99 38
2008 99 40
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 53
2008 99 55
2008 99 61
2008 99 62
2008 99 68
2008 99 72
2008 99 78
2008 99 99
2009 31 11
2009 39 31
2009 41 10
2009 49 30
2009 50
2009 71
2009 79 19
2009 79 30

2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19
2009 80 36
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 73
2009 80 79
2009 80 88
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 41
2009 90 49
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90
2309 10 51
2309 10 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 91
2309 90 93
2309 90 95
2309 90 97

(1) Enligt kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr
2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 279, 23.10.2001, s. 1).

2.8.2002

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 205/13

BILAGA A.b

För import till gemenskapen av följande produkter med ursprung i Ungern skall följande medgivanden gälla
(MGN = tull för mest gynnad nation)

Tillämplig
tullsats
(% av MGN) (2)

Årlig kvantitet
fr.o.m. 1.7.2002
t.o.m. 30.6.2003
(ton)

Levande nötkreatur med en vikt av
högst 80 kg

10

178 000 djur

0

(3)

Levande nötkreatur med en färskvikt
över 80 kg, men högst 300 kg

10

153 000 djur

0

(3)

Kvigor och kor, ej avsedda för slakt, av
följande bergsraser: grå, brun, gul,
brokig Simmental och Pinzgau

6 % av värdet

7 000 djur

0

(4)

tullfritt

obegränsad

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

09.4598

0102 90 05

09.4537

0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49

09.4563

ex 0102 90

Årlig ökning
fr.o.m. 1.7.2003
(ton)

Särskilda
bestämmelser

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 10
0104 20 90

Levande får eller getter

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller
fryst

0210 99 21

Ätbart kött av får eller get, med ben

0210 99 29

Ätbart kött av får eller get, benfritt

0210 99 60

Ätbara slaktbiprodukter av får eller get

09.4707

0201
0202

Kött av nötkreatur, färskt, kylt eller
fryst

tullfritt

13 655

1 365

(5)

09.4708

ex 0203

Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst

tullfritt

48 000

4 000

(5) (6)

0206 10 95

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur
eller andra oxdjur, färska eller kylda,
njurtapp och mellangärde

tullfritt

1 000

100

0206 29 91

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur
eller andra oxdjur, frysta, andra, njurtapp och mellangärde

0210 20 10
0210 20 90

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur,
saltat, i saltlake, torkat eller rökt

0210 99 51

Njurtapp och mellangärde av nötkreatur eller andra oxdjur

0210 99 59

Andra slaktbiprodukter av nötkreatur
eller andra oxdjur

0210 99 90

Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött

09.4774

(5)

(5)

L 205/14
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Löpnummer

KN-nummer

09.5861

0207 11 30
0207 11 90
0207 12

Slaktkroppar av kyckling

0207 13 50
0207 14 50

Kycklingbröst

0207 13 60
0207 14 60

Kycklingklubbor

0207 13 10
0207 14 10

Benfria styckningsdelar av kyckling

0207 26 10
0207 27 10

Benfria styckningsdelar av kalkon

0207 26 50
0207 27 50

Kalkonbröst

0207 32 11
0207 32 15
0207 32 19
0207 33 11
0207 33 19

Ankor

ex 0207 35 15
ex 0207 36 15

Styckningsdelar av ankor, benfria

ex 0207 35 53
ex 0207 36 53

Bröst och delar därav med ben, av
ankor

ex 0207 35 63
ex 0207 36 63

Klubbor och delar därav med ben, av
ankor

ex 0207 35 79
ex 0207 36 79

Bröst och delar därav av ankor, där
revbenen helt eller delvis har tagits bort

0207 32 51
0207 32 59
0207 33 51
0207 33 59
0207 35 11
0207 35 23
0207 35 51
0207 35 61
0207 36 11
0207 36 23
0207 36 51
0207 36 61

09.4704

Varuslag (1)

2.8.2002

Tillämplig
tullsats
(% av MGN) (2)

Årlig kvantitet
fr.o.m. 1.7.2002
t.o.m. 30.6.2003
(ton)

Årlig ökning
fr.o.m. 1.7.2003
(ton)

Särskilda
bestämmelser

tullfritt

118 900

9 900

(5)

tullfritt

1 200

100

(5)

Gäss

ex 0207 35 31
ex 0207 36 31

Hela vingar av gäss, med eller utan
vingspetsar

ex 0207 35 41
ex 0207 36 41

Ryggben, hals, ryggben med hals,
gump och vingspetsar av gäss

ex 0207 35 71
ex 0207 36 71

Gåspaletat

ex 0207 35 79
ex 0207 36 79

Bröst och delar därav av gäss, där
revbenen helt eller delvis har tagits bort

0210 11 11
0210 12 11
0210 19 40
0210 19 51

Kött av tamsvin, saltat eller i saltlake

2.8.2002

Löpnummer
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KN-nummer

Tillämplig
tullsats
(% av MGN) (2)

Årlig kvantitet
fr.o.m. 1.7.2002
t.o.m. 30.6.2003
(ton)

Årlig ökning
fr.o.m. 1.7.2003
(ton)

Särskilda
bestämmelser

Fjäderfä, torkade eller rökta

tullfritt

2 400

200

(5)

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade
och inte försatta med socker eller annat
sötningsmedel

tullfritt

1 300

130

(5)

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller
försatta med socker eller annat sötningsmedel

0403 10 11 till
0403 10 39

Yoghurt, icke smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

tullfritt

50

10

(5)

0403 90 11 till
0403 90 69

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, kefir och
annan fermenterad eller syrad mjölk
och grädde, varken smaksatta eller
innehållande frukt, bär, nötter eller
kakao

09.4777

0404

Vassle, även koncentrerad eller försatt
med socker eller annat sötningsmedel;
produkter bestående av naturliga
mjölkbeståndsdelar, även försatta med
socker eller annat sötningsmedel, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans

tullfritt

50

10

(5)

09.4778

0405 10

Smör

tullfritt

300

30

(5)

0405 20 90

Bredbara smörfettsprodukter med en
fetthalt av mer än 75 viktprocent men
mindre än 80 viktprocent

0405 90

Fetter och oljor framställda av mjölk

09.4733

0406

Ost och ostmassa

tullfritt

4 200

350

(5)

09.5866

0407 00 30

Ägg av fjäderfä, med skal, ej för kläckning

tullfritt

3 155

315

09.5867

0408 91 80

Ägg, torkade, lämpliga som livsmedel

tullfritt

755

80

09.5503

ex 0702 00 00

Tomater, 1–31 oktober

tullfritt

300

30

09.5105

0703 10 11
0703 10 19

Kepalök (vanlig lök)

tullfritt

70 200

5 850

09.5557

0704 90 10

Vitkål och rödkål

tullfritt

2 555

255

09.4775

09.4776

ex 0210 99 39
ex 0210 99 80

Varuslag (1)

L 205/15

(8)
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Löpnummer
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KN-nummer

Varuslag (1)

Tillämplig
tullsats
(% av MGN) (2)

2.8.2002

Årlig kvantitet
fr.o.m. 1.7.2002
t.o.m. 30.6.2003
(ton)

Gurkor, 1 november–15 maj

tullfritt

ex 0707 00 05

Gurkor, 16 maj–31 oktober

tullfritt

obegränsad

(8)

0709 10 00

Kronärtskockor, färska eller kylda

tullfritt

obegränsad

(8)

0709 90 70

Zucchini, färsk eller kyld

tullfritt

obegränsad

(8)

09.5141

0710 21 00

Ärter, frysta

tullfritt

19 655

1 965

09.5149

0710 80 95

Andra grönsaker, frysta

tullfritt

25 355

2 535

09.5151

0710 90 00

Blandningar av grönsaker, frysta

tullfritt

5 800

580

0805 10 10

Blod- och halvblodapelsiner

tullfritt

0805 10 30

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese,
Shamoutis, Ovalis, Trovita och
Hamlins, färska

0805 10 50

Andra, färska

ex 0806 10 10

09.5571

260

Särskilda
bestämmelser

ex 0707 00 05

09.5511

2 600

Årlig ökning
fr.o.m. 1.7.2003
(ton)

obegränsad

(8)

(8)

Bordsdruvor, 15 juli–31 oktober

tullfritt

900

90

0807 11 00
0807 19 00

Meloner, inbegripet vattenmeloner

tullfritt

11 855

990

09.5157

0808 10 10

Äpplen i lös vikt, för framställning av
cider eller saft, under tiden 16
september–15 december

tullfritt

37 800

3 780

09.5159

0808 10 20
0808 10 50
0808 10 90

Äpplen, med undantag av äpplen till
cider

tullfritt

9 155

915

(8) (9)

0808 10 20

Äpplen, med undantag av äpplen till
cider

100 %

—

—

(9)

0808 10 50

100 %

—

—

(9)

0808 10 90

100 %

—

—

(9)

210

(8)

09.5513

(8)

0808 20 10
0808 20 50

Päron

tullfritt

2 100

0809 10 00

Aprikoser, färska

tullfritt

obegränsad

(8)

0809 20

Körsbär

tullfritt

obegränsad

(8) (10)

0809 40 05

Plommon
— avsedda för bearbetning, i förpackningar med en nettovikt av mer än
250 kg (12)

tullfritt

obegränsad

— andra

tullfritt

obegränsad

(8) (11)

2.8.2002
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KN-nummer

Varuslag (1)

Tillämplig
tullsats
(% av MGN) (2)

L 205/17

Årlig kvantitet
fr.o.m. 1.7.2002
t.o.m. 30.6.2003
(ton)

Årlig ökning
fr.o.m. 1.7.2003
(ton)

0810 20 10

Hallon

41

0810 30 10

Svarta vinbär

41

(7)

0801 30 30

Röda vinbär

41

(7)

0810 30 90

Andra bär

24

0811 10 90

Jordgubbar och smultron, frysta, utan
tillsats av socker eller annat sötningsmedel

ex 0811 20 19

Hallon, frysta, med tillsats av socker
eller annat sötningsmedel av högst 13
% viktprocent

0811 20 31

Hallon, frysta, utan tillsats av socker
eller annat sötningsmedel

0811 20 39

Svarta vinbär, utan tillsats av socker
eller annat sötningsmedel

0811 20 51

Röda vinbär, frysta, utan tillsats av
socker eller annat sötningsmedel

ex 0811 20 19

Hallon, björnbär, mullbär, loganbär,
vinbär och krusbär

tullfritt

0812 90 30
0812 90 99

Papayafrukter och andra frukter och
nötter, tillfälligt konserverade

tullfritt

0901 21 00

Rostat kaffe (utom koffeinfritt)

0901 22 00

Rostat, koffeinfritt kaffe

09.5575

0904 20 10

Sötpaprika, varken krossad eller malen

tullfritt

1 200

100

09.4779

1001

Vete samt blandsäd av vete och råg

tullfritt

600 000

60 000

(5)

1101

Mjöl av vete eller blandsäd

1103 11 10

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet
fingryn) av durumvete

1103 11 90

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet
fingryn) av vanligt vete och spält

1103 20 60

Vetepelletar

1002 00 00

Råg

tullfritt

2 000

200

(5)

1102 10 00

Rågmjöl

1103 19 10

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet
fingryn) av råg

1103 20 10

Rågpelletar

1003

Korn

tullfritt

7 000

700

(5)

1102 90 10

Kornmjöl

1103 19 30

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet
fingryn) av korn

1103 20 20

Kornpelletar

09.5865

09.5862

09.5863

tullfritt

50

obegränsad

Särskilda
bestämmelser

(7)

obegränsad

(7)

obegränsad

1 200

100

obegränsad
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Tillämplig
tullsats
(% av MGN) (2)

Årlig kvantitet
fr.o.m. 1.7.2002
t.o.m. 30.6.2003
(ton)

Årlig ökning
fr.o.m. 1.7.2003
(ton)

Löpnummer

KN-nummer

09.5864

1004 00 00

Havre

1102 90 30

Havremjöl

1103 19 40

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet
fingryn) av havre

1103 20 30

Havrepelletar

1005 10 90

Annan utsädesmajs än hybridmajs

1005 90 00

Annan majs än utsädesmajs

1102 20 10

Finmalet mjöl av majs med en fetthalt
av högst 1,5 viktprocent

1102 20 90

Finmalet mjöl av majs med en fetthalt
av mer än 1,5 viktprocent

1103 13 10
1103 13 90

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet
fingryn) av majs

1103 20 40

Majspelletar

1008

Bovete, hirs och kanariefrö; andra
spannmål:

1102 90 90

Spannmålsmjöl, andra slag

1103 19 90

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet
fingryn) av annat spannmål

1103 20 90

Spannmålspelletar, andra slag

09.5297

1109 00 00

Vetegluten

tullfritt

455

45

09.4727

1501 00 19

Svinfett (även ister), annat

tullfritt

2 880

290

09.5172

1512 11 10

Solrosolja

tullfritt

9 000

750

09.5173

1512 11 91

3 455

290

09.5174

1512 19 10

1 500

125

09.4780

09.4705

09.4706

Varuslag (1)

2.8.2002

Särskilda
bestämmelser

tullfritt

1 000

100

(5)

tullfritt

450 000

45 000

(5)

tullfritt

obegränsad

1517 10 90

Margarin med en mjölkfetthalt av högst
10 % (med undantag av flytande
margarin)

50

1517 90 99

Andra ätbara blandningar och beredningar

1601 00 91
1601 00 99

Korv, torr eller annan

tullfritt

10 500

1602 39 29
1602 39 40
1602 39 80

Annat berett eller konserverat kött av
annat fjäderfä

tullfritt

obegränsad

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50

Andra beredningar, konserverat kött av
tamsvin

tullfritt

1 080

(5)

obegränsad

875

(5)

(5)

90

(5)

2.8.2002
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Tillämplig
tullsats
(% av MGN) (2)

L 205/19

Årlig kvantitet
fr.o.m. 1.7.2002
t.o.m. 30.6.2003
(ton)

Årlig ökning
fr.o.m. 1.7.2003
(ton)

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

09.5705

1602 50 10
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80

Annat berett eller konserverat kött eller
andra beredda eller konserverade slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra
oxdjur

tullfritt

2 400

ex 1605 90 30

Ätliga sniglar av arten Helix pomatia

tullfritt

obegränsad

1702 30
1702 40

Druvsocker (inbegripet kemiskt ren
glukos) samt sirap och andra lösningar
av druvsocker

tullfritt

1 055

1703

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker

tullfritt

obegränsad

2001 90 20
2005 90 10

Konserverade frukter av släktet
Capsicum, med undantag av paprika
och pimento

50

obegränsad

09.5177

2002 90 31
2002 90 39

Konserverade tomater

tullfritt

9 000

900

09.5179

2002 90 91
2002 90 99

Konserverade tomater

tullfritt

2 520

250

09.5521

2005 40 00

Ärter (Pisum satvium), beredda eller
konserverade på annat sätt än med
ättika eller ättiksyra, inte frysta:

tullfritt

1 355

115

09.5181

2005 90 75

Surkål

tullfritt

4 355

435

09.5189

ex 2007 99 31

Sylt av surkörsbär

tullfritt

5 255

525

tullfritt

obegränsad

09.5298

2007 99 33

Sylt av jordgubbar eller smultron

2007 99 35

Hallonsylt

ex 2007 99 39

Fruktberedningar med ett sockerinnehåll på högst 30 viktprocent, frukt
enligt nummer 0801, 0803, 0804
(utom fikon och ananas), 0807 20 00,
0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10,
0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90

ex 2007 99 98

Andra, frukt under rubrikerna 0801,
0803, 0804 (utom fikon och ananas),
0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90,
0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90,
0810 90

240

Särskilda
bestämmelser

(5)

90

(5)

(8)

(8)

09.5205

2009 80 11
2009 80 32
2009 80 33
2009 80 35
2009 80 61
2009 80 83
2009 80 84
2009 80 86

Fruktsaft

tullfritt

2 555

255

09.5299

2303 10 11

Återstoder från framställning av majsstärkelse

tullfritt

1 355

135

(8)
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KN-nummer

09.5716

ex 2309 10

09.5207

2401 10
2401 20

Varuslag (1)

Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar utom KN-nr 2309 10 11,
2309 10 31, 2309 10 51, 2309 10 90.
Tobak

2.8.2002

Tillämplig
tullsats
(% av MGN) (2)

Årlig kvantitet
fr.o.m. 1.7.2002
t.o.m. 30.6.2003
(ton)

Årlig ökning
fr.o.m. 1.7.2003
(ton)

tullfritt

17 800

1 780

20

5 255

440

Särskilda
bestämmelser

(1) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av ”Varubeskrivning” endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet vad gäller denna
bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges, skall förmånssystemet avgöras genom att KN-numret och uppgifterna om varuslag tillämpas
tillsammans.
(2) Om det finns en minimitull för mest gynnad nation, skall den tillämpliga minimitullen vara minimitullen för mest gynnad nation multiplicerad med procenttalet i denna
kolumn.
(3) Kvoten för denna produkt har öppnats för Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och Slovakien. Om importen till gemenskapen av
levande djur av nötkreatur överstiger 500 000 djur för ett visst år får gemenskapen vidta förvaltningsåtgärder för att skydda sin marknad, utan att det påverkar andra
rättigheter enligt avtalet.
(4) Kvoten för denna produkt har öppnats för Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och Slovakien.
(5) Denna koncession gäller endast produkter för vilka det inte betalas ut någon form av exportbidrag.
(6) Med undantag av filé som presenteras ensam.
(7) Med förbehåll för bestämmelserna om minimipris vid import som anges i tillägget till denna bilaga.
(8) Sänkningen gäller endast värdetullen.
(9) För dessa KN-nummer skall följande medgivanden – gäller för äpplen som importerats både inom och utanför tullkvoten – tillämpas:
— Fem sänkningsetapper (10 %, 12 %, 14 %, 16 % och 18 %) skall införas för perioden 1 januari–14 februari och dessa skall passeras innan full särskild tull kan tas ut i
enlighet med Kombinerade nomenklaturen.
— Tre ytterligare sänkningsetapper (14 %, 16 % och 18 %) skall införas för perioden 15 februari–31 mars och dessa skall passeras innan full särskild tull kan tas ut i
enlighet med Kombinerade nomenklaturen.
— Två ytterligare sänkningsetapper (16 % och 18 %) skall införas för perioden 1 april–15 juli och dessa skall passeras innan full särskild tull kan tas ut i enlighet med
Kombinerade nomenklaturen.
— Fem ytterligare sänkningsetapper (10 %, 12 %, 14 %, 16 % och 18 %) skall införas för perioden 16 juli–31 december och dessa skall passeras innan full särskild tull kan
tas ut i enlighet med Kombinerade nomenklaturen.
(10) Utöver sänkningen av värdetullsdelen av tullen införs härmed följande fem sänkningsetapper (10 %, 12 %, 14 %, 16 % och 18 %) och dessa skall passeras innan full
särskild tull kan tas ut i enlighet med Kombinerade nomenklaturen.
(11) Utöver sänkningen av värdetullsdelen av tullen införs härmed följande tre sänkningsetapper (10 %, 12 % och 14 %) och dessa skall passeras innan full särskild tull kan tas
ut i enlighet med Kombinerade nomenklaturen.
(12) För tillämpning av detta undernummer erfordras att villkoren i de berörda gemenskapsbestämmelserna är uppfyllda (se artiklarna 291 till 300 i kommissionens förordning
(EEG) nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 71) och senare ändringar).
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Tillägg till bilaga A.b
Minimiprisbestämmelser vid import av vissa bär avsedda för bearbetning
Import till gemenskapen av de produkter med ursprung i Ungern som förtecknas i detta tillägg kommer att omfattas av
de villkor som beskrivs nedan.
1. Minimipriset vid import fastställs för följande produkter:
KN-nummer

Varuslag

Minimipris vid import
(euro/ton netto)

ex 0810 20 10

Färska hallon

631

ex 0810 30 10

Färska svarta vinbär

385

ex 0810 30 30

Färska röda vinbär

233

ex 0811 10 90

Jordgubbar och smultron, frysta, utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel: hela bär

750

ex 0811 10 90

Jordgubbar och smultron, frysta, utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel: andra

576

ex 0811 20 19

Hallon, frysta, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, med ett
sockerinnehåll av högst 13 % viktprocent: hela bär

995

ex 0811 20 19

Hallon, frysta, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, med ett
sockerinnehåll av högst 13 % viktprocent: andra

796

ex 0811 20 31

Hallon, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel: hela bär

995

ex 0811 20 31

Hallon, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel: andra

796

ex 0811 20 39

Svarta vinbär, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:
utan stjälk

628

ex 0811 20 39

Svarta vinbär, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:
andra

448

ex 0811 20 51

Röda vinbär, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel: utan
stjälk

390

ex 0811 20 51

Röda vinbär, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:
andra

295

2. De minimipriser vid import som fastställs i punkt 1 skall iakttas för varje försändelse. Om tulldeklarationsvärdet är
lägre än minimipriset vid import skall en utjämningstull motsvarande skillnaden mellan minimipriset och tulldeklarationsvärdet tas ut.
3. Om importpriserna för en produkt som omfattas av detta tillägg visar tecken på att inom den närmaste framtiden
kunna falla under minimipriserna vid import, skall Europeiska kommissionen underrätta de ungerska myndigheterna
om detta, så att dessa kan åtgärda situationen.
4. På begäran av gemenskapen eller Ungern skall Associeringskommittén granska systemets funktion eller se över nivån
för minimipriserna vid import. Associeringskommittén skall vid behov fatta de beslut som är nödvändiga.
5. För att uppmuntra och främja handelsutvecklingen och för de berörda parternas ömsesidiga nytta får ett samrådsmöte
hållas tre månader före början av varje regleringsår inom Europeiska gemenskapen. Detta samrådsmöte skall äga rum
mellan deltagare från Europeiska kommissionen och de europeiska producentorganisationerna för de berörda produkterna, å ena sidan, och företrädare för myndigheter och producent- och exportorganisationer i alla de associerade
exportländerna, å andra sidan.
Vid detta samrådsmöte skall marknaden för bär diskuteras, särskilt produktionsprognoser, lagersituationen, prisutvecklingen och den tänkbara marknadsutvecklingen samt möjligheterna att anpassa utbudet till efterfrågan.

L 205/22

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

2.8.2002

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1409/2002
av den 1 augusti 2002
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,

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.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

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

(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

Artikel 1

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2002.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(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 1 augusti 2002 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

0707 00 05

052
999
052
999
388
524
528
999
052
064
220
508
600
624
999
388
400
508
512
524
528
720
804
999
052
388
512
528
804
999
052
400
404
999
052
064
999
064
999

65,0
65,0
77,0
77,0
56,6
55,6
52,3
54,8
143,2
114,9
117,4
75,3
141,2
190,3
130,4
92,8
119,9
72,5
93,7
31,4
77,7
143,5
107,0
92,3
131,2
97,7
79,7
92,6
66,9
93,6
399,3
293,0
301,6
331,3
110,2
88,7
99,5
63,1
63,1

0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90

0809 40 05

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273, 16.10.2001, s. 6). Koden ”999” betecknar
”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1410/2002
av den 1 augusti 2002
om stöd till bearbetning av sockerrör till sockerrörssaft eller jordbruksrom på Madeira
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

beroende på vad som är lämpligt, antingen till enskilda producenter av sockerrörssaft eller till enskilda destillerier vars anläggningar är belägna på Madeira och som direkt bearbetar sockerrör som skördats på Madeira.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1453/2001 av den
28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Azorerna och Madeira samt om
upphävande av förordning (EEG) nr 1600/92 (Poseima) (1),
särskilt artikel 19 i denna, och

2. Stödet skall utbetalas varje år för de kvantiteter sockerrör
som direkt bearbetas till sockerrörssaft eller jordbruksrom och
för vilka producenterna av sockerrörssaft eller destillerierna kan
styrka att de har betalat sockerrörsproducenterna i fråga det
minimipris som avses i artikel 2.

av följande skäl:

3.

(1)

(2)

I artikel 18 i förordning (EG) nr 1453/2001 föreskrivs
att stöd från gemenskapen skall beviljas för direkt bearbetning av sockerrör som producerats på Madeira till
sockerrörssaft eller till jordbruksrom enligt definitionen i
artikel 1.4 a 2 i rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av
den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker (2),
senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 3378/94 (3).
Detta stöd utbetalas på villkor att sockerrörsproducenten
har erhållit lägst minimipriset och stödet får beviljas för
högst 2 500 hektoliter jordbruksrom med en alkoholhalt
på 71,8 procent och högst 250 ton sockerrörssaft per år.
Stödet fastställs på ett sådant sätt att förhållandet mellan
de två stödbeloppen tar hänsyn till kvantiteterna av den
använda råvaran. För tydlighetens skull bör beloppen för
rom avse ren alkohol.

(3)

Det bör fastställas ett minimipris för sockerrör avsett att
bearbetas till sockerrörssaft eller rom vilket tar hänsyn
till resultatet av de pågående överläggningarna mellan å
ena sidan den autonoma regionen Madeiras regering och
å andra sidan producenterna av sockerrör och företag
som bearbetar denna till sockerrörssaft och rom.

(4)

För att förenkla tillämpningen av de årliga bearbetningströsklarna bör det föreskrivas att denna förordning
skall tillämpas från och med ingången av kalenderåret
2002.

(5)

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

Bearbetningsstödet skall vara följande:

a) För sockerrörssaft: 53 euro per 100 kg socker uttryckt som
vitsocker.
b) För jordbruksrom: 90 euro per hektoliter ren alkohol.

Artikel 2
1. Det minimipris som avses i artikel 18.1 andra stycket i
förordning (EG) nr 1453/2001 skall vara 78,9 euro per ton
sockerrör för sockerrör av sund och god marknadsmässig
kvalitet, med standardsockerinnehåll, levererad oförpackad fritt
bearbetningsanläggningen.
2. Standardsockerinnehållet samt de tillägg till och avdrag
från minimipriset som skall göras när sockerinnehållet i sockerrören avviker från standardsockerinnehållet skall fastställas av
de behöriga regionala myndigheterna på förslag från en
gemensam kommitté bestående av företrädare för destillerier
och producenter av sockerrörssaft å ena sidan och sockerrörsproducenter å andra sidan.

Artikel 3
1. Som bevis för att minimipriset har betalats till sockerrörsproducenten skall ett skriftligt intyg utfärdas på ostämplat
papper av producenten av sockerrörssaft eller destilleriet.
Intyget skall innehålla följande uppgifter:
a) Namnet på producenten av sockerrörssaft eller destilleriet.
b) Namnet på sockerrörsproducenten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Stöd för direkt bearbetning av sockerrör till sockerrörssaft
eller jordbruksrom enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 1453/
2001 skall betalas ut enligt villkoren i denna förordning,
(1) EGT L 198, 21.7.2001, s. 26.
(2) EGT L 160, 12.6.1989, s. 1.
(3) EGT L 366, 31.12.1994, s. 1.

c) De totala kvantiteter sockerrör som har levererats till sockerrörssaftfabriken eller destilleriet av sockerrörsproducenten
i fråga under kalenderåret och för vilka det fastställda minimipriset för kalenderåret i fråga har betalats.
d) Den kvantitet för vilken minimipriset betalats.
2. Intyget skall undertecknas av sockerrörsproducenten och
producenten av sockerrörssaft eller destilleriet.
3. Producenten av sockerrörssaft eller destilleriet skall behålla
originalet av intyget. Sockerrörsproducenten skall få en kopia.
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Artikel 4
1.
Om summan av de kvantiteter för vilka stöd sökts är
större under ett givet kalenderår än de årliga kvantiteter som
avses i atikel 18.2 i förordning (EG) nr 1453/2001 skall en
enhetlig minskningskoefficient tillämpas för alla ansökningar
avseende den aktuella produkten.
2.
Ansökningar om stöd skall lämnas till de behöriga
myndigheter som utsetts av Portugal.
Artikel 5
1.
De nationella myndigheterna skall vidta de åtgärder som
krävs för kontroll av att villkoren för stödbeviljande enligt den
här förordningen iakttas.
2.
Kontrollerna skall genomföras i form av administrativa
kontroller och kontroller på plats. De administrativa kontrollerna skall vara uttömmande och skall, om så är lämpligt, bestå
av dubbelkontroller gentemot det integrerade systemet för
administration och kontroll enligt rådets förordning (EEG) nr
3508/92 (1), senast ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 495/2001 (2). Kontrollerna skall även avse vilka kvantiteter sockerrör som levereras och huruvida minimipriset enligt
artikel 2 iakttas.
De nationella myndigheterna skall, på grundval av en riskanalys, genomföra kontroller i form av stickprov på plats hos
var och en av producenterna av sockerrörssaft och destillerierna. Stickprovskontrollerna skall avse minst 10 % av de kvantiteter som levererats av sockerrörsproducenterna.

L 205/25
Artikel 6

Portugal skall till kommissionen anmäla följande:
a) Inom tre månader efter ikraftträdandet av denna förordning
de kompletterande åtgärder som vidtagits enligt artikel 5.
b) Inom 45 arbetsdagar efter utgången av varje kalenderår
— de totala kvantiteterna sockerrörssaft och jordbruksrom
för vilka stöd har sökts, uttryckt som vitsocker respektive
som hektoliter ren alkohol,
— namnen på de fabriker eller destillerier som fått stöd,
— stödbelopp och de kvantiteter sockerrörssaft och jordbruksrom som varje fabrik och destilleri producerat.
Artikel 7
Kommissionens förordning (EEG) nr 2627/93 (3) upphör att
gälla.
Artikel 8
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 355, 5.12.1992, s. 1.
(2) EGT L 72, 14.3.2001, s. 6.

(3) EGT L 240, 25.9.1993, s. 19.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1411/2002
av den 29 juli 2002
om införande av en provisorisk utjämningstull på import av texturerat filamentgarn av polyestrar
med ursprung i Republiken Indien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), särskilt artikel 12 i denna,
efter samråd med rådgivande kommittén, och
av följande skäl:

A. FÖRFARANDE
(1)

Kommissionen meddelade den 9 november 2001 genom ett tillkännagivande (nedan kallat tillkännagivandet om inledande) som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (2) att den
inledde ett antisubventionsförfarande beträffande import till gemenskapen av texturerat filamentgarn
av polyestrar med ursprung i Indien och Indonesien.

(2)

Förfarandet inleddes som en följd av en framställning (nedan kallad klagomålet) som i september
2001 ingivits av International Committee of Rayon and Synthetics Fibres (Internationella kommittén
för rayon och syntetfibrer – CIRFS) såsom företrädare för tillverkare som representerar en betydande
del av gemenskapens tillverkning av texturerat filamentgarn av polyestrar. Klagomålet innehöll
bevisning om subventionering av denna produkt och om därav följande väsentlig skada. Bevisningen
ansågs tillräcklig för att motivera att det inleddes ett förfarande.

(3)

Samma dag meddelades genom ett tillkännagivande som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning (2) att det inleddes ett parallellt antidumpningsförfarande beträffande import av
samma produkt med ursprung i Indien.

(4)

Slutgiltiga antidumpningsåtgärder är för närvarande i kraft beträffande import av texturerat filamentgarn av polyestrar med ursprung i Malaysia (rådets förordning (EG) nr 1001/97 (3), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1992/2000 (4)), Indonesien och Thailand (rådets förordning (EG) nr
2160/96 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1078/2001 (6)) samt Taiwan (rådets förordning
(EG) nr 3905/88 (7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2010/2000 (8)). Åtgärderna beträffande
import med ursprung i Malaysia (9), Taiwan (10), Indonesien (11) och Thailand (12) är för närvarande
föremål för en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr
384/96 (13), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2238/2000 (14).

(1) EGT L 288, 21.10.1997, s. 1.
(2) EGT C 315, 9.11.2001, s. 2 och s. 5.
(3) EGT L 145, 5.6.1997, s. 1.
(4) EGT L 238, 22.9.2000, s. 1.
(5) EGT L 289, 12.11.1996, s. 14.
(6) EGT L 149, 2.6.2001, s. 5.
(7) EGT L 347, 16.12.1988, s. 10.
(8) EGT L 241, 26.9.2000, s. 1.
(9) EGT C 135, 6.6.2002, s. 10.
(10) EGT C 170, 14.6.2001, s. 2.
(11) EGT C 316, 10.11.2001, s. 9.
(12) EGT C 316, 10.11.2001, s. 9.
(13) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.
(14) EGT L 257, 11.10.2000, s. 2.
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(5)

Innan förfarandet inleddes underrättade kommissionen, i enlighet med artikel 10.9 i rådets förordning (EG) nr 2026/97 (nedan kallad grundförordningen), Indiens och Indonesiens offentliga myndigheter (nedan kallade de indiska myndigheterna respektive de indonesiska myndigheterna) om att den
hade mottagit ett vederbörligen underbyggt klagomål i vilket det påstods att subventionerad import
av texturerat filamentgarn av polyestrar med ursprung i Indien och Indonesien vållade gemenskapsindustrin väsentlig skada. De indiska och indonesiska myndigheterna inbjöds till samråd med syfte
att situationen vad gäller påståendena i klagomålet skulle klargöras och att en ömsesidigt godtagbar
lösning skulle kunna nås. Samråd mellan de indiska myndigheterna och kommissionen ägde därefter
rum hos kommissionen i Bryssel. De indiska myndigheterna lade inte fram någon avgörande
bevisning som kunde vederlägga påståendena i klagomålet. De indonesiska myndigheterna svarade
inte på inbjudan.

(6)

Kommissionen underrättade officiellt de exporterande tillverkarna och deras intresseorganisationer,
de importörer och handlare som den visste var berörda, företrädarna för de berörda exportländerna,
användare, leverantörer, de klagande tillverkarna i gemenskapen samt alla andra kända tillverkare i
gemenskapen om att förfarandet hade inletts. De berörda parterna gavs tillfälle att inom den tidsfrist
som angavs i tillkännagivandet om inledande skriftligen lämna synpunkter och begära att bli hörda.

(7)

De indiska myndigheterna, de indonesiska myndigheterna, flera exporterande tillverkare i de berörda
länderna samt tillverkare och användare i gemenskapen, importörer och handlare lämnade skriftliga
synpunkter. Alla parter som inom utsatt tid begärde att bli hörda och visade att det fanns särskilda
skäl att höra dem gavs tillfälle till detta.

(8)

Av klagomålet att döma fanns det ett stort antal exporterande tillverkare av den berörda produkten i
Indien och Indonesien, och det förutsågs därför i tillkännagivandet om inledande att man skulle
komma att tillämpa ett stickprovsförfarande vid undersökningen av subventionering.

(9)

Kommissionen sände frågeformulär till och fick utförliga uppgifter från ett representativt urval av de
exporterande tillverkarna i Indien (se skälen 17–22).

(10)

Vad Indonesien beträffar ansågs ett stickprovsförfarande inte nödvändigt, eftersom endast ett
begränsat antal exporterande tillverkare givit sig till känna och lämnat de upplysningar som begärts i
tillkännagivandet om inledande. Kommissionen sände frågeformulär till och fick svar från fem
exporterande tillverkare i Indonesien

(11)

Kommissionen sände också frågeformulär till de andra parter som den visste var berörda. Svar inkom
från två av de sex klagande tillverkarna i gemenskapen, från en tillverkare i gemenskapen som
ursprungligen inte var part i klagomålet samt från de indiska och de indonesiska myndigheterna.
Kommissionen fick också svar från en användare och två råvaruleverantörer, vilka lämnade upplysningar som var tillräckligt utförliga och representativa för att användas vid bedömningen av
gemenskapens intresse. Inga importörer i gemenskapen som inte var de exporterande tillverkarna
närstående besvarade frågeformuläret eller gav sig till känna.

(12)

Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som den bedömde vara nödvändiga för
ett avgörande i fråga om subventionering, skada och gemenskapens intresse. Kontrollbesök genomfördes hos de indiska myndigheterna, hos de indonesiska myndigheterna och hos följande företag:
a) Tillverkare i gemenskapen
— Dupont SA, Förenade kungariket.
— Sinterama SpA, Italien.
b) Exporterande tillverkare i Indien
— Indo Rama Synthetics Ltd, Nagpur, Maharashtra.
— Reliance Industries Ltd, Mumbai, Maharashtra.
— Welspun Syntex Ltd, Mumbai, Maharashtra.
c) Exporterande tillverkare i Indonesien
— PT. Indorama Synthetics Tbk, Jakarta.
— PT. Mutu Gading Tekstil, Jakarta.
— PT. Panasia Indosyntec, Bandung.
— PT. Polyfin Canggih, Bandung.
— PT Sulindafin (PT Susilia Idah Synthetic Fiber Industries), Jakarta.
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Undersökningen av subventionering och skada omfattade perioden från och med den 1 oktober
2000 till och med den 30 september 2001 (nedan kallad undersökningsperioden). Undersökningen
av tendenser av betydelse för bedömningen av skada omfattade perioden från och med den 1
oktober 1997 till och med undersökningsperiodens slut (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

B. BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

1. Berörd produkt
(14)

Den produkt som är föremål för undersökningen är texturerat filamentgarn av polyestrar enligt
KN-nummer 5402 33 00 med ursprung i Indien och Indonesien. Produkten säljs i olika produkttyper, vilka kan identifieras med hjälp av olika specifikationer såsom vikt (denier), antalet filament,
trådens flamskyddsegenskaper, färgning och tvinning. Det finns även olika kvaliteter beroende på
effektiviteten i tillverkningsprocessen. Det föreligger emellertid inte några betydande skillnader när
det gäller de grundläggande fysiska egenskaperna eller användningsområdena för olika typer och
kvaliteter av texturerat filamentgarn av polyestrar. Under dessa omständigheter bör alla typer av
texturerat filamentgarn av polyestrar anses vara en och samma produkt i detta förfarande.
2. Likadan produkt

(15)

Undersökningen visade att det texturerade filamentgarn av polyestrar som tillverkas och säljs på den
indiska och indonesiska hemmamarknaden och det texturerade filamentgarn av polyestrar som
exporteras från dessa länder till gemenskapen har liknande grundläggande fysiska egenskaper och
användningsområden. Likaså har texturerat filamentgarn av polyestrar som framställs av de klagande
tillverkarna i gemenskapen och som säljs på gemenskapsmarknaden liknande grundläggande fysiska
egenskaper och användningsområden som det texturerade filamentgarn av polyestrar som exporteras
till gemenskapen från de berörda länderna.

(16)

Texturerat filamentgarn av polyestrar som säljs på hemmamarknaden i Indien och Indonesien och
exporteras till gemenskapen och texturerat filamentgarn av polyestrar som tillverkas och säljs i
gemenskapen bör därför anses vara en likadan produkt i enlighet med artikel 1.5 i grundförordningen.

C. STICKPROVSFÖRFARANDE

1. Stickprovsförfarande avseende indiska exportörer
(17)

Med hänsyn till det stora antal exporterande tillverkare i Indien som omnämndes i klagomålet ansåg
kommissionen när förfarandet inleddes att det kanske skulle bli nödvändigt att använda ett stickprovsförfarande i enlighet med artikel 27 i grundförordningen.

(18)

För att kommissionen skulle kunna göra ett urval enligt artikel 27.2 i grundförordningen ombads
exporterande tillverkare att ge sig till känna inom tre veckor efter inledandet av förfarandet och ge
grundläggande uppgifter om sin export och inhemska försäljning, detaljerade uppgifter om sin
tillverkning av den berörda produkten samt om namnen på och verksamheten hos alla dem
närstående företag som var inbegripna i tillverkning eller försäljning av texturerat filamentgarn av
polyestrar. I detta avseende kontaktade kommissionen också de indiska myndigheterna och den
indiska intresseorganisationen för exporterande tillverkare. Ingen av dessa invände mot användningen av stickprovsförfarande.
2. Första urval av samarbetsvilliga företag

(19)

Tolv företag i Indien gav sig till känna och lämnade de begärda uppgifterna inom den treveckorsperiod som fastställs i artikel 27.2 i grundförordningen. Två av dessa företag var emellertid handlare
som inte kunde beaktas för urvalet till stickprovsundersökningen. De återstående tio tillverkare som
förklarade sig villiga att ingå i urvalet betraktades till att börja med som samarbetsvilliga och
beaktades när urvalet skulle göras. Dessa företag svarade för upp till 98 % av den sammanlagda
exporten av den berörda produkten från Indien till gemenskapen.
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De företag som inte gav sig till känna inom treveckorsperioden betraktades som icke-samarbetsvilliga
företag.

3. Urvalet för stickprovsundersökningen
(21)

Urvalet av företag till stickprovsundersökningen baserades enligt artikel 27.1 i grundförordningen på
den största representativa exportvolym som rimligen kunde undersökas inom den tid som stod till
förfogande. På grundval av detta valdes i samråd med den indiska intresseorganisationen för
exporterande tillverkare och de indiska myndigheterna tre exporterande tillverkare ut att ingå i
urvalet. De tre företag som ingick i urvalet representerade omkring 70 % av den indiska exporten av
texturerat filamentgarn av polyestrar till gemenskapen och ca 65 % av den inhemska försäljningen av
texturerat filamentgarn av polyestrar i Indien.

(22)

De sju samarbetsvilliga tillverkare som inte ingick i det slutliga urvalet informerades om att en
eventuell utjämningstull när det gäller deras export skulle komma att beräknas enligt artikel 15.3 i
grundförordningen. Några av dessa företag hade ursprungligen angivit att de hade för avsikt att
ansöka om en individuell marginal enligt artikel 27.3 i grundförordningen för det fall att de inte
skulle inbegripas i urvalet. Någon underbyggd ansökan om detta mottogs dock inte inom den
tidsfrist som angivits i tillkännagivandet om inledande.

(23)

Frågeformulär sändes ut för att fyllas i av de företag som ingick i urvalet. För de företag som slutligen
utgjorde urvalet och som till fullo samarbetade i undersökningen fastställdes en individuell subventionsmarginal och en individuell tullsats.

D. SUBVENTIONER

I. INDIEN

1. Inledning
(24)

På grundval av uppgifterna i klagomålet och svaren på kommissionens frågeformulär undersöktes
följande fem system som påstods innefatta exportsubventioner:
i) Industriella frizoner för bearbetning på export/exportorienterade företag.
ii) Tullkreditsystemet.
iii) Förmånstullar i exportfrämjande syfte vid import av kapitalvaror.
iv) Befrielse från inkomstskatt.
v) Systemet med förhandslicenser.

(25)

Systemen i, ii och iii och v, vilka beskrivs närmare i skäl 24, grundar sig på utrikeshandelslagen
(Foreign Trade (Development and Regulation) Act nr 22) från 1992 som trädde i kraft den 7 augusti
1992. Genom avdelning 5 i utrikeshandelslagen bemyndigas de indiska myndigheterna att utfärda
kungörelser inom ramen för export- och importpolitiken. Dessa sammanfattas i dokument om
export- och importpolitiken (Export and Import Policy documents) som ges ut av handelsministeriet
vart femte år och uppdateras varje år. Ett sådant dokument om export- och importpolitiken är
relevant när det gäller undersökningsperioden i detta fall, nämligen femårsplanen för perioden 1 april
1997–31 mars 2002. De indiska myndigheterna har dessutom fastställt förfarandena för Indiens
utrikeshandel i volym 1 av den s.k. handboken för export- och importförfaranden för perioden 1
april 1997–31 mars 2002 (Handbook of Procedures for Exports and Imports –
1.4.1997–31.3.2002).
Systemet med befrielse från inkomstskatt (iv), som beskrivs närmare i skäl 24, grundar sig på lagen
om inkomstskatt (Income Tax Act) från 1961, som ändras varje år genom skattelagen (Finance Act).
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2. Industriella frizoner för bearbetning på export/exportorienterade företag
a) Rättslig grund
(26)

Systemet med industriella frizoner för bearbetning på export och exportorienterade företag infördes
1965. Det är ett instrument inom ramen för export- och importpolitiken och innefattar exportrelaterade stimulansåtgärder. Under undersökningsperioden reglerades ordningen genom tullkungörelserna
nr 53/97, 133/94 och 126/94. Närmare uppgifter om systemen finns i kapitel 9 i och tillägg I till
dokumentet om export- och importpolitiken för perioden 1997–2002 samt i den relevanta delen av
handboken för export- och importförfaranden.
b) Stödberättigade företag och verksamheter

(27)

I princip kan företag som åtar sig att exportera hela sin tillverkning av varor och tjänster få ställning
som företag som omfattas av systemet med industriella frizoner för bearbetning på export och
exportorienterade företag. Företag som beviljats denna ställning kan utnyttja vissa förmåner. Det
finns sju industriella frizoner för bearbetning på export i Indien. Exportorienterade företag kan vara
belägna var som helst i Indien. Dessa företag, vilkas tillverkning bedrivs under tullförsegling,
övervakas av tulltjänstemän i enlighet med avsnitt 65 i tullagen (Customs Act). Även om de företag
som är verksamma inom ramen för systemet för exportorienterade företag/företag i industriella
frizoner för bearbetning på export normalt förväntas exportera hela sin produktion, tillåter de
indiska myndigheterna att en del av den under vissa omständigheter avsätts på den inhemska
marknaden.
c) Slutsatser

(28)

Det konstaterades att inget av de undersökta företagen hade utnyttjat detta system, eftersom de inte
hade några anläggningar i industriella frizoner för bearbetning på export eller ställning som exportorienterat företag. Detta system behandlades därför inte vidare i undersökningen.
3. Tullkreditsystemet
Rättslig grund

(29)

Tullkreditsystemet trädde i kraft den 1 april 1997 genom tullkungörelse nr 34/97. En utförlig
beskrivning av systemet ges i punkterna 7.14–7.17 i dokumentet om export- och importpolitiken
och i punkterna 7.32–7.53 i handboken för export- och importförfaranden. Tullkreditsystemet
ersätter det ”passbook”-system som upphörde att gälla den 31 mars 1997. Det finns två typer av
tullkreditsystem:
— Tullkredit som beviljas före export.
— Tullkredit som beviljas efter export.
Tullkredit som beviljas före export.

(30)

De indiska myndigheterna anför att systemet med tullkredit före export avskaffades den 1 april 2000
och att systemet därför inte var tillämpligt under undersökningsperioden. Det konstaterades att de
undersökta företagen inte utnyttjade några förmåner enligt systemet med tullkredit som beviljas före
export. Det är därför inte nödvändigt att undersöka om systemet är utjämningsbart.
Tullkredit som beviljas efter export
a) Stödberättigade företag och verksamheter

(31)

Systemet med tullkredit som beviljas efter export står öppet för exporterande tillverkare (dvs. alla
tillverkare i Indien som exporterar) och för exporterande handlare.
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b) Praktiskt genomförande
(32)

Enligt detta system kan alla stödberättigade exportörer ansöka om tullkrediter, vilka beräknas som en
viss procentsats av värdet på exporterade färdiga produkter. De indiska myndigheterna har fastställt
sådana tullkreditsatser för flertalet produkter, inbegripet den berörda produkten, på grundval av de
s.k. standardnormerna för input/output. En licens i vilken det beviljade kreditbeloppet anges utfärdas
automatiskt.

(33)

Tullkrediter som beviljas efter export får användas för avräkning av tull på senare genomförd import
av alla slags varor (t.ex. råvaror eller kapitalvaror), med undantag av varor för vilka importen är
begränsad eller förbjuden. Varor som importeras med utnyttjande av dessa krediter får säljas på den
inhemska marknaden (under förutsättning att omsättningsskatt betalas) eller användas på annat sätt.

(34)

Licenser enligt systemet med tullkredit efter export får överföras fritt och är därför ofta föremål för
försäljning. En licens enligt detta system är giltig under en period av tolv månader från och med
dagen för beviljandet av licensen. Företaget måste betala en avgift till den relevanta myndigheten
motsvarande 0,5 % av den erhållna tullkrediten.

c) Slutsatser
(35)

Detta system är klart knutet till exportresultat. När ett företag exporterar varor beviljas det en kredit
som kan användas för avräkning av tull på framtida import av alla slags varor (såväl råvaror som
kapitalvaror) eller helt enkelt säljas.

(36)

Krediten beräknas automatiskt enligt en formel som utgår från standardnormerna för input/output,
oberoende av om insatsvarorna har importerats, tull har betalats för dem eller varorna verkligen har
använts för tillverkning på export och i så fall i vilka mängder. Ett företag kan alltså ansöka om
licens på grundval av tidigare export, oberoende av om det faktiskt genomför någon import eller
köper importerade varor från andra källor.

(37)

Tullkredit som beviljas efter export är inte ett tillåtet avskrivnings- eller restitutionssystem i den
mening som avses i grundförordningen. Skälet till detta är framför allt att exportören inte är skyldig
att faktiskt förbruka de tullfritt importerade varorna i tillverkningsprocessen och att krediten inte
beräknas på grundval av faktiskt använda insatsvaror. Det förefaller därför röra sig om en alltför stor
eftergift enligt artikel 2 första stycket punkt 1 a ii i grundförordningen. Eftergiften av importtullar är
inte begränsad till den tull som skall betalas för varor som förbrukas i tillverkningen av exportvaran.

(38)

I detta fall sålde ett av de tre besökta företagen mer än 90 % av sina licenser enligt systemet med
tullkredit efter export under undersökningsperioden, ett annat sålde 60 % av sina licenser, medan det
tredje företaget självt utnyttjade alla sina licenser och även köpte ett stort antal licenser.

(39)

På grundval av ovanstående kan konstateras att systemet utgör en subvention, eftersom det finansiella bidraget från de indiska myndigheterna i form av uteblivna tullintäkter på importerade varor
innebär en förmån för licenshavaren, som kan importera varor tullfritt genom att använda krediter
som förvärvats genom tidigare export. Subventionen är rättsligt knuten till exportresultat och
betraktas därför som selektiv enligt artikel 3.4 a i grundförordningen.

d) Beräkning av subventionens storlek
(40)

Förmånen för företagen beräknades på grundval av det kreditbelopp inom ramen för det i licensen
totalt beviljade beloppet som hade utnyttjats eller överförts. I de fall licensen överförts (sålts)
beräknades förmånen oberoende av försäljningspriset, eftersom försäljningen av en licens är ett rent
kommersiellt beslut som inte påverkar storleken på den förmån som erhållits genom systemet.
Subventionsbeloppet har fördelats över den sammanlagda exporten under undersökningsperioden.
De företag som ingick i urvalet erhöll subventioner på 9,1 %, 2,9 % respektive 0,4 %. Vid beräkningen av förmånen drogs avgifter som företagen hade betalat för att få subventionen av.
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Ett företag ansåg att förmånen enligt systemet med tullkredit som beviljas efter export borde
begränsas till de licenser som uteslutande använts för import med anknytning till tillverkningen av
texturerat filamentgarn av polyestrar. Eftersom detta företag också hade sålt licenser enligt systemet
med tullkredit som beviljas efter export är det inte möjligt att koppla dessa licenser till någon viss
produkt som tillverkats av företaget. Förmånen kunde därför inte begränsas till endast texturerat
filamentgarn av polyestrar, och den förmån som samtliga licenser representerade fördelades alltså
över den totala exporten.
4. Förmånstullar i exportfrämjande syfte vid import av kapitalvaror
a) Rättslig grund

(42)

Systemet med förmånstullar i exportfrämjande syfte vid import av kapitalvaror kungjordes den 1
april 1992. Under undersökningsperioden reglerades systemet genom tullkungörelserna nr 28/1997,
29/1997 och 49/2000. Närmare uppgifter om systemet finns i kapitel 6 i dokumentet om exportoch importpolitiken för 1997–2002 och i den relevanta delen av handboken för export- och
importförfaranden.
b) Stödberättigade företag och verksamheter

(43)

Systemet med förmånstullar i exportfrämjande syfte vid import av kapitalvaror står öppet för
exporterande tillverkare (dvs. alla tillverkare i Indien som exporterar) och för exporterande handlare.
Sedan den 1 april 1997 kan även tillverkare som är knutna till exporterande handlare utnyttja
systemet.
c) Praktiskt genomförande

(44)

För att komma i fråga för systemet måste företagen lämna uppgifter till de relevanta myndigheterna
om vilken typ av kapitalvaror de avser att importera och om varornas värde. Beroende på omfattningen av det exportåtagande som företaget är berett att göra kommer det att ges rätt att importera
kapitalvarorna till antingen nolltullsats eller nedsatt tullsats. En licens för import till förmånstullsats
utfärdas automatiskt. Företaget måste betala en ansökningsavgift för att få licensen. För att exportskyldigheten skall anses vara fullgjord måste de exporterade varorna ha tillverkats med användande
av de importerade kapitalvarorna.
d) Slutsatser

(45)

Exportörens betalning av tull till nedsatt sats eller nolltullsats innebär ett finansiellt bidrag från de
indiska myndigheterna, eftersom intäkter som normalt skulle tas ut inte drivs in. Mottagaren beviljas
en förmån eftersom han får betala en lägre tull än den normalt tillämpliga eller helt befrias från
importtull. Systemet med förmånstullar i exportfrämjande syfte vid import av kapitalvaror utgör
således en subvention.

(46)

Subventionen är rättsligt knuten till exportresultat i den mening som avses i artikel 3.4 a i
grundförordningen och därför utjämningsbar. Licensen kan inte erhållas utan ett åtagande att
exportera varor och betraktas därför som selektiv.
e) Beräkning av subventionens storlek
Förmånen för exportörerna har beräknats på grundval av det belopp som egentligen skulle ha erlagts
i tull på de importerade kapitalvarorna. Detta belopp har fördelats över en period som motsvarar den
normala avskrivningstiden för kapitalvarorna i fråga inom den industri som tillverkar den berörda
produkten. Subventionsbeloppet har sedan fördelats på den sammanlagda exporten under undersökningsperioden. För att den samlade förmånen för mottagaren inom ramen för detta system skall
kunna fastställas har den del av det sålunda framräknade beloppet som hänför sig till undersökningsperioden justerats genom att ränta för den perioden lagts till. Eftersom denna typ av subvention
motsvarar ett engångsbidrag, ansågs det lämpligt att tillämpa gällande marknadsränta i Indien under
undersökningsperioden, dvs. 11,5 %. Subventionsbeloppet har sedan fördelats på den sammanlagda
exporten under undersökningsperioden.

(47)

Endast två av de undersökta exporterande tillverkarna fick förmåner inom ramen för detta system
under undersökningsperioden. Den ena tillverkaren fick en subvention på 1,25 %, medan subventionen för den andra tillverkaren var försumbar.
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(48)

En av de exporterande tillverkarna gjorde gällande att ”det i de fall licenserna redan förbrukats inte
kan vara fråga om någon utjämningsbar subvention, eftersom det inte längre finns något villkor om
förmåner knutna till exportresultat och någon exportskyldighet alltså inte föreligger; det är därmed
uppenbart att licenserna inte tillhör de utjämningsbara subventionerna”.

(49)

Företagets begäran enligt ovan att man skulle undanta förmånen, i form av tullbefrielse, när det
gällde de licenser som redan förbrukats (dvs. de licenser för vilka exportskyldigheten redan fullgjorts)
kan inte godtas, eftersom de kapitalvaror som importerats med stöd av licenserna fortfarande
användes i produktionsprocessen och ännu inte var fullt avskrivna. Eftersom systemet med förmånstullar i exportfrämjande syfte vid import av kapitalvaror utgör en icke återkommande subvention,
bör förmånen för företaget betraktas som ett engångsbidrag som, även om samtliga exportskyldigheter redan fullgjorts, måste fördelas över den normala avskrivningstiden.

5. Systemet med befrielse från inkomstskatt

a) Rättslig grund
(50)

Systemet med befrielse från inkomstskatt grundar sig på lagen om inkomstskatt från 1961. I denna
lag, som årligen ändras genom den årliga skattelagen (Finance Act), fastställs grunden för skatteuppbörd samt olika befrielser och avdrag som kan yrkas. Till de befrielser som kan yrkas av företag hör
de som omfattas av avsnitten 10A, 10B och 80HHC i lagen, vilka avser befrielse från inkomstskatt
på vinst från exportförsäljning.

b) Stödberättigade företag och verksamheter
(51)

Skattebefrielse enligt avsnitt 10A kan begäras av företag i frihandelszoner. Skattebefrielse enligt
avsnitt 10B kan begäras av exportorienterade företag. Skattebefrielse enligt avsnitt 80HHC kan
begäras av alla varuexporterande företag.

c) Praktiskt genomförande
(52)

För att kunna komma i fråga för dessa skatteavdrag och skattebefrielser måste ett företag i sin
inkomstdeklaration till skattemyndigheterna för beskattningsåret begära att få göra det relevanta
avdraget. Beskattningsåret löper mellan den 1 april och den 31 mars. Inkomstdeklarationen skall
inges till skattemyndigheterna senast den 30 november samma år. Myndigheternas slutliga bedömning kan ta upp till tre år efter det att deklarationen lämnats in. Ett företag kan endast begära att få
utnyttja en av de avdragsmöjligheter som medges enligt de tre nämnda avsnitten i lagen.

d) Slutsats
(53)

I punkt e i förteckningen över exempel på exportsubventioner (bilaga I till grundförordningen)
nämns ”befrielse helt eller delvis från … direkta skatter … vilka … beviljas på grund av deras export”
som ett exempel på en exportsubvention. Systemet med befrielse från inkomstskatt innebär att de
indiska myndigheterna ger företaget ett finansiellt bidrag genom att de avstår från statliga intäkter i
form av direkta skatter som skulle ha betalats om företaget inte begärt att bli befriat från inkomstskatt. Detta finansiella bidrag innebär en förmån för mottagaren genom att dennes inkomstskatt
minskar.

(54)

Subventionen är rättsligt knuten till exportresultat i enlighet med artikel 3.4 a i grundförordningen,
eftersom endast vinst från exportförsäljning är befriad från skatt, och den betraktas därför som
selektiv.
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e) Beräkning av subventionens storlek
(55)

Förmånerna enligt avsnitten 10A, l0B och 80HHC i lagen skall yrkas i samband med att inkomstdeklarationen inges vid beskattningsårets utgång. Eftersom beskattningsåret i Indien löper från och med
den 1 april till och med den 31 mars, ansågs det lämpligt att beräkna förmånen enligt detta system
på grundval av beskattningsåret 2000/2001 (dvs. från och med den 1 april 2000 till och med den 31
mars 2001), vilket täcker sex månader av undersökningsperioden. Förmånen för de exporterande
tillverkarna har beräknats på grundval av skillnaden mellan det skattebelopp som normalt skulle ha
betalats med respektive utan skattebefrielse. Satsen för bolagsskatt uppgick detta beskattningsår till
39,55 %. Subventionsbeloppet har fördelats på den sammanlagda exporten under beskattningsåret
2000/2001.

(56)

En av de undersökta exporterande tillverkarna fick förmåner enligt avsnitt 80HHC i systemet och
mottog en subvention på 0,6 %. De andra två exporterande tillverkare som omfattades av undersökningen noterade förluster under beskattningsåret 2000/2001 och fick alltså inga förmåner enligt
detta system under undersökningsperioden.
6. Systemet med förhandslicenser
a) Rättslig grund

(57)

Detta system grundar sig på utrikeshandelslagen (Foreign Trade (Development and Regulation) Act
1992 (No 22 of 1992) från 1992, som trädde i kraft den 7 augusti 1992. Systemet beskrivs närmare
i punkterna 7.2–7.13 i dokumentet om export- och importpolitiken och i punkterna 7.2–7.31 och
punkt 7.54 i handboken för export- och importförfaranden.
b) Stödberättigade företag och verksamheter

(58)

Förhandslicenser är tillgängliga för exportörer (exporterande tillverkare eller exporterande handlare)
och syftar till att dessa tullfritt skall kunna importera insatsvaror som används i produktionen av
exportvaror.
c) Praktiskt genomförande

(59)

Den tillåtna importvolymen enligt detta system fastställs som en procentandel av volymen exporterade färdiga produkter. I förhandslicenserna anges antingen mängden eller värdet av den tillåtna
importen. I båda fallen bestäms för flertalet produkter, däribland den produkt som omfattas av denna
undersökning, satserna för fastställande av de tillåtna tullfria inköpen på grundval av standardnormerna för input/output. De insatsvaror som anges i förhandslicenserna är varor som används vid
tillverkningen av den berörda färdiga exportvaran.

(60)

En innehavare av en förhandslicens som avser att anskaffa insatsvarorna från inhemska källor i stället
för att direktimportera dem har möjlighet att göra detta med hjälp av en förhandslicens för inköp via
mellanhand. De kvantiteter som köpts på den inhemska marknaden räknas i så fall av från
förhandslicensen och en förhandslicens för inköp via mellanhand, utställd på den inhemska leverantören, utfärdas. Innehavaren av en förhandslicens för inköp via mellanhand får tullfritt importera de
varor som behövs för att tillverka de insatsvaror som levereras till exportören av den färdiga
produkten.

(61)

Det framgår av de indiska myndigheternas svar på frågeformuläret och av tillägg 21 till handboken
för export- och importförfaranden att den indiska lagstiftningen kräver att den som innehar en
förhandslicens för varje licens skall föra ett ”rättvisande och korrekt register över förbrukning och
utnyttjande av varor som importerats med stöd av licensen”.
d) Slutsatser

(62)

Systemet är klart och tydligt knutet till exportresultat. Endast exporterande företag beviljas licenser,
vilka får användas för avräkning av tull på importerade eller på annat sätt förvärvade insatsvaror som
sedan avses utföras igen (som komponent i en färdigvara).

(63)

Det konstaterades för de tre undersökta företagen att förhandslicenser och förhandslicenser för inköp
via mellanhand utnyttjades under undersökningsperioden.
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(64)

De indiska myndigheterna gjorde gällande att systemet med förhandslicenser är ett mängdbaserat
system och att mängden insatsvaror som får importeras med stöd av licensen fastställs i förhållande
till exportkvantiteten. Det hävdades också att insatsvaror som importeras inom ramen för systemet
med förhandslicenser måste användas antingen för att tillverka produkter som kommer att exporteras eller för att fylla på lagren av insatsvaror som använts för produkter som redan exporterats.

(65)

Det noterades emellertid att det inte hade införts något system eller förfarande som gjorde att man
kunde avgöra vilka insatsvaror som förbrukats vid tillverkningen av exportvaran och i vilka mängder.
Systemet visar endast att varor som importerats tullfritt har använts i tillverkningen, utan åtskillnad
mellan varornas destination (den inhemska marknaden eller exportmarknaden). På grundval av dessa
undersökningsresultat kan man inte dra slutsatsen att systemet med förhandslicenser eller förhandslicenser för inköp via mellanhand uppfyller kraven för ett tullrestitutionssystem eller ett tullrestitutionssystem som tillåter substitution.

(66)

Båda systemen kan därför betraktas som utjämningsbara. De undersökta företagen kunde emellertid
visa att de kvantiteter importerade material som befriats från importtull inte översteg de kvantiteter
som använts vid tillverkningen av de exporterade varorna. Därför drogs slutsatsen att befrielsen från
importtull på insatsvaror i detta fall hade beviljats i enlighet med bestämmelserna i bilagorna I–III till
grundförordningen.

(67)

Företagen har därför inte beviljats någon förmån enligt detta system såvitt gäller detta förfarande.

7. De utjämningsbara subventionernas storlek
(68)

De utjämningsbara subventionerna enligt bestämmelserna i grundförordningen, uttryckta i procent
av varans värde, uppgår för de undersökta exporterande tillverkarna till 9,1 %, 4,1 % och 1,0 %
(vilket är lägre än tröskelvärdet på 3 % enligt artikel 14.5 b i grundförordningen).

(69)

I enlighet med artikel 15.3 i grundförordningen ger detta en vägd genomsnittlig subventionsmarginal
på 5,0 % för de samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet. Eftersom samarbetsviljan totalt sett
var betydande för Indiens del (mer än 98 %), fastställdes den övriga subventionsmarginalen för alla
andra företag till nivån för det företag som hade den högsta enskilda marginalen, dvs. 9,1 %.

Subventionstyp

Industriella
frizoner för
bearbetning på
export/exportorienterade
företag

Tullkreditsystemet

Förmånstullar i
exportfrämjande syfte vid
import av
kapitalvaror

Systemet med
befrielse från
inkomstskatt

Systemet med
förhandslicenser

Totalt

Efter export
Indo Rama Synthetics
Ltd, Nagpur, Maharashtra

2,9 %

Reliance Industries Ltd,
Mumbai, Maharashtra

0,4 %

Welspun Syntex Ltd,
Mumbai, Maharashtra

9,1 %

1,2 %

4,1 %

0,6 %

1,0 %
(under
tröskelvärdet)
9,1 %

Samarbetsvilliga exporterande tillverkare som
inte ingick i urvalet

5,0 %

Alla övriga företag

9,1 %
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II. INDONESIEN

1. Inledning
(70)

På grundval av uppgifterna i klagomålet och svaren på kommissionens frågeformulär undersökte
kommissionen följande tre system som påstods innefatta exportsubventioner:
i) Förmåner som beviljats av Styrelsen för investeringssamordning (Badan Koordinasi Penanaman
Modal – BKPM) (”BKPM-systemet”).
ii) Förmåner som beviljats av finansministeriets Byrå för frågor om befrielse från och restitution av
importtull (”Bapeksta-systemet”).
iii) Befrielse från bolagsinkomstskatt.

2. Beräkning av subventionens storlek
(71)

Kommissionen beräknade först vilka förmåner de undersökta exporterande tillverkarna hade fått
inom ramen för vart och ett av systemen ovan. Förmånen inom ramen för Bapeksta-systemet
beräknades på grundval av beloppet för den tullbefrielse som beviljats under undersökningsperioden,
fördelat på total exportförsäljning under samma period. Förmånen inom ramen för BKPM-systemet
beräknades på grundval av det tullbelopp som företagen inte behövt betala under, när det gäller
råvaror och reservdelar, undersökningsperioden och, när det gäller kapitalvaror (för vilka normal
avskrivning inom den berörda industrin tillämpades), perioden från och med den 1 januari 1991 till
och med undersökningsperiodens slut. Beträffande systemet med befrielse från bolagsinkomstskatt
konstaterades att det inte hade utnyttjats av något av de undersökta företagen.

(72)

Den landsomfattande vägda genomsnittliga subventionsmarginalen för importen från Indonesien
konstaterades vara 0,4 %. Den ligger därmed långt under det tröskelvärde på 3 % som fastställs i
artikel 14.5 b i grundförordningen.

(73)

Subventionsnivån för de individuella exportörerna befanns uppgå till mellan 0,1 % och 2,3 % och
understeg i samtliga fall tröskelvärdet. Det bör noteras att den landsomfattande vägda genomsnittliga
subventionsmarginalen fastställdes genom att de volymer (3 % av den totala importen till gemenskapen under undersökningsperioden) beträffande vilka det inte framkom någon samarbetsvilja
åsattes samma subventionssats som den högsta subventionsmarginal som konstaterats för de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna.

(74)

Med hänsyn till ovanstående behöver kommissionen inte överväga om de aktuella subventionerna är
utjämningsbara.

E. GEMENSKAPSINDUSTRIN

1. Tillverkning i gemenskapen
(75)

Texturerat filamentgarn av polyestrar tillverkas i gemenskapen av följande företag:
— Tre tillverkare som till fullo samarbetade med kommissionen under undersökningen. Två av
dessa företag tillhörde de klagande företagen.
— Fyra tillverkare som ingick bland de sex vilka ingivit klagomålet och som lämnade vissa allmänna
uppgifter om sin verksamhet i klagomålet. De samarbetade inte till fullo i undersökningen, men
stödde förfarandet.
— Två andra icke-klagande tillverkare som tillhandahöll vissa allmänna uppgifter om sin verksamhet
och stödde klagomålet, utan att tillhandahålla detaljerade uppgifter.
— Fjorton andra icke-klagande tillverkare, som varken var villiga att samarbeta i undersökningen
eller framförde några synpunkter.
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Det texturerade filamentgarn av polyestrar som tillverkas av alla dessa företag utgör alltså gemenskapens tillverkning i den mening som avses i artikel 9.1 i grundförordningen.

2. Definition av gemenskapsindustrin
(77)

Den sammanlagda tillverkningen för de tre samarbetsvilliga tillverkarna under undersökningsperioden utgjorde 85 238 ton av gemenskapens sammanlagda tillverkning som uppskattningsvis
uppgick till 228 491 ton, dvs. 37 %. De nio tillverkare som stöder förfarandet svarade emellertid
tillsammans för 74 % av gemenskapstillverkningen under undersökningsperioden.

(78)

En berörd part hävdade att endast tre gemenskapstillverkare samarbetade i undersökningen och att
deras gemensamma tillverkning inte utgjorde en betydande del av gemenskapens sammanlagda
tillverkning. Denna part påstod dessutom att fyra av de sex gemenskapstillverkare som ingav
klagomålet slutligen beslutade sig för att inte samarbeta, eftersom de inte ansåg att de vållades någon
skada, och därför skulle ärendet ha inletts på felaktiga grunder och de uppgifter som använts för att
bedöma den skada som gemenskapsindustrin lidit vara missvisande.

(79)

För det första bör det noteras att de tillverkare som uttryckligen stödde klagomålet före inledandet
sammanlagt svarade för ungefär två tredjedelar av gemenskapens tillverkning, och stödet var således
tillräckligt för att inleda en undersökning. För det andra svarade de tre företag som till fullo
samarbetade i undersökningen för mer än 25 % av tillverkningen i gemenskapen och således för en
betydande del i den mening som avses i artikel 9.1 och artikel 10.8 i grundförordningen.

(80)

Kommissionen gör därför preliminärt bedömningen att de tre samarbetsvilliga gemenskapstillverkarna utgör ”gemenskapsindustrin” i enlighet med artiklarna 9.1 och 10.8 i grundförordningen.

F. SKADA

1. Inledande anmärkningar

1.1 Import
(81)

Importtrender avseende volym och priser fastställdes med hjälp av uppgifter från Eurostat. Allt
importerat texturerat filamentgarn av polyestrar klassificeras enligt KN-nummer 5402 33 00 och
inga andra produkter klassificeras enligt detta nummer. Eurostats uppgifter avseende Indien
jämfördes med uppgifter för undersökningsperioden som tillhandahållits av exporterande tillverkare
och uppgifterna befanns vara mycket lika.

(82)

Subventionsmarginalerna konstaterades för Indonesiens del understiga tröskelvärdet. Indonesien bör
därför preliminärt uteslutas från bedömningen av skada.

1.2 Uppgifter om gemenskapsindustrin
(83)

Uppgifter om gemenskapsindustrin erhölls från de kontrollerade svaren på frågeformuläret från de
tre samarbetsvilliga gemenskapstillverkarna.

2. Förbrukning i gemenskapen
(84)

Omfattningen av den synbara förbrukningen i gemenskapen av texturerat filamentgarn av polyestrar
fastställdes på grundval av total import av den berörda produkten till gemenskapen, gemenskapsindustrins totala kontrollerade försäljning på gemenskapsmarknaden och den uppskattade försäljningen från andra tillverkare på gemenskapsmarknaden, vilken baserades på svar på kommissionens
frågeformulär, bevisning i klagomålet samt exportstatistik från Eurostat.
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Förbrukningen av texturerat filamentgarn av polyestrar i gemenskapen uppgick till ungefär 340 000
ton under undersökningsperioden. Såsom framgår av tabellen nedan ökade förbrukningen med 19 %
under skadeundersökningsperioden. Det bör noteras att förbrukningen låg som högst 1998 och
därefter sjönk något.
Förbrukning i gemenskapen

Ton
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Undersökningsperioden

285 640

341 660

369 031

353 376

360 176

339 352

100

120

129

124

125

119

3. Import från Indien
3.1 Importvolym
(86)

Under skadeundersökningsperioden tredubblades mängden import med ursprung i Indien från 7 583
ton 1996 till 22 683 ton under undersökningsperioden. Efter en kraftig ökning mellan 1996 och
1998 sjönk importen 1999 för att sedan återhämta sig 2000. Under undersökningsperioden skedde
ytterligare en ökning på 17 % i förhållande till år 2000.

(87)

Marknadsandelen för den berörda importen uppgick till 7 % under undersökningsperioden jämfört
med 3 % vid skadeundersökningsperiodens början.
Import från Indien

Ton
1996 = 100

Marknadsandel

1996

1997

1998

1999

2000

Undersökningsperioden

7 583

16 992

18 064

11 824

18 752

22 683

100

224

238

156

247

301

3%

5%

5%

3%

5%

7%

3.2 Importpriser
(88)

Priserna på importen i fråga minskade med 7 % under skadeundersökningsperioden. Det inträffade
en kraftig prisnedgång 1999 när importvolymen föll mycket kraftigt.
Priser cif

Euro/kg
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Undersökningsperioden

1,86

1,99

1,69

1,40

1,77

1,73

100

107

91

75

95

93

3.3 Prisunderskridande
(89)

För analysen av prisunderskridandet jämfördes priset på den berörda produkt som gemenskapsindustrin sålde med priset på gemenskapsmarknaden för import från Indien under undersökningsperioden, på grundval av vägda genomsnittspriser per typ texturerat filamentgarn av polyestrar.

(90)

Vid jämförelsen mellan importerade produkter och texturerat filamentgarn av polyestrar som tillverkats av gemenskapsindustrin beaktades decitex (antalet gram per 1 000 meter garn), antalet filament,
kemisk förändring (t.ex. flamskyddsegenskaper) och garnfärg (ofärgad, spinnfärgad, traditionellt
färgad).

(91)

Som priserna på importen från Indien användes de priser cif vid gemenskapens gräns, justerade för
tullar och kostnader efter import, som de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna uppgivit i sina
svar på frågeformuläret. Som gemenskapsindustrins priser användes de priser, enligt gemenskapsindustrins uppgifter i svaren på frågeformuläret, som togs ut vid försäljningen till den första icke
närstående kunden, fritt fabrik.
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På denna grundval fann kommissionen att marginalen för prisunderskridandet, uttryckt i procent av
gemenskapsindustrins priser, under undersökningsperioden uppgick till mellan 21 % och 36 % för de
undersökta exporterande tillverkarna.
4. Gemenskapsindustrins situation
4.1 Tillverkning, tillverkningskapacitet och kapacitetsutnyttjande

(93)

Gemenskapsindustrins produktion ökade med 18 % under skadeundersökningsperioden men minskade med 3 % under undersökningsperioden i förhållande till år 2000. Produktionskapaciteten ökade
med 33 % under skadeundersökningsperioden. Kapaciteten utökades och anläggningarna moderniserades kontinuerligt i syfte att öka gemenskapsindustrins konkurrenskraft. Kapacitetsutnyttjandet var
relativt högt fram till 1998 men sjönk under de följande perioderna med 11 procentenheter.

Produktion i ton
1996 = 100

Kapacitet i ton
1996 = 100

Kapacitetsutnyttjande

1996

1997

1998

1999

2000

Undersökningsperioden

72 330

80 130

83 860

79 607

88 189

85 239

100

111

116

110

122

118

76 104

84 685

88 240

91 506

98 713

101 400

100

111

116

120

130

133

95 %

95 %

95 %

87 %

89 %

84 %

4.2 Lager
(94)

Nivån för utgående lager varierade under åren och tenderade att minska i förhållande till produktionsnivåerna.
Lager

Ton
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Undersökningsperioden

5 958

4 791

3 627

1 824

1 794

5 184

100

80

61

31

30

87

4.3 Försäljningsvolym, marknadsandel och tillväxt
(95)

Gemenskapsindustrins försäljning på gemenskapsmarknaden under skadeundersökningsperioden
ökade, uttryckt i volym, med 8 %. Gemenskapsindustrins försäljning ökade emellertid inte lika
mycket som förbrukningen, som ökade med 16 % under denna period. Gemenskapsindustrin förlorade således 2 procentenheter i marknadsandel under skadeundersökningsperioden.

Försäljningsvolym
i ton
1996 = 100

Marknadsandel

1996

1997

1998

1999

2000

Undersökningsperioden

72 318

82 501

85 434

82 749

84 964

77 846

100

114

118

114

117

108

25 %

24 %

23 %

24 %

24 %

23 %

4.4 Faktorer som påverkar priser
(96)

Gemenskapsindustrins försäljningspriser minskade med 9 % under skadeundersökningsperioden. Den
allt större mängden import med ursprung i Indien och dess låga och sjunkande priser skapade ett
betydande pristryck för gemenskapsindustrin, som tvingades sänka sina priser för att försöka behålla
sin marknadsandel.
Genomsnittligt försäljningspris fritt levererat

Euro/kg
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Undersökningsperioden

2,94

3,00

2,93

2,69

2,58

2,68

100

102

100

91

88

91

L 205/40

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

2.8.2002

4.5 Lönsamhet
(97)

Lönsamheten inom gemenskapsindustrin, uttryckt som vinsten på nettoförsäljningen på gemenskapsmarknaden, sjönk kraftigt under skadeundersökningsperioden, från + 3 % 1996 till − 12 %
under undersökningsperioden.

Lönsamhet

1996

1997

1998

1999

2000

Undersökningsperioden

3%

7%

8%

2%

–7%

– 12 %

4.6 Investeringar och förmåga att anskaffa kapital
(98)

Investeringarna upprätthölls under skadeundersökningsperioden men låg på en lägre nivå under
undersökningsperioden. Merparten av dessa utgifter avsåg maskiner, utrustning och övriga artiklar.
Under 1998 var investeringarna särskilt stora vilket sammanföll med att en gemenskapstillverkare lät
uppföra en ny anläggning för texturerat filamentgarn av polyestrar vid en tidpunkt då gemenskapsindustrins finansiella utsikter fortfarande var goda.
Investeringar

1 000 euro
1996 = 100

(99)

1996

1997

1998

1999

2000

Undersökningsperioden

35 997

30 138

57 567

39 158

33 884

23 051

100

84

160

109

94

64

Gemenskapsindustrins förmåga att anskaffa kapital, från externa finansiärer eller moderbolag, påverkades inte i någon större utsträckning i början av skadeundersökningsperioden. Mot bakgrund av
förlusterna under undersökningsperioden sattes dock förmågan att anskaffa kapital allvarligt på spel
under undersökningsperioden.
4.7 Avkastning på investeringar

(100) För sin bedömning av hur den subventionerade importen hade påverkat avkastningen på invester-

ingar inom gemenskapsindustrin undersökte kommissionen hur vinsten (eller förlusten) före skatt
förhöll sig till det sammanlagda kapitalet inom gemenskapsindustrin.

(101) Försäljningen av texturerat filamentgarn av polyestrar står för den största delen av gemenskaps-

industrins omsättning. Avkastningen på investeringar fördelades därför för att återspegla denna
andel.

(102) Avkastningarna på investeringar utvecklades på samma sätt som lönsamhetssiffrorna och visade en

klar försämring av det finansiella läget i gemenskapsindustrin.

Avkastning på totalt
kapital

1996

1997

1998

1999

2000

Undersökningsperioden

20 %

25 %

19 %

4%

–3%

– 10 %

4.8 Kassaflöde
(103) Försäljningen av texturerat filamentgarn av polyestrar står för den största delen av gemenskaps-

industrins omsättning. Kassaflödet fördelades därför för att återspegla denna andel.

(104) Siffrorna i tabellen nedan avseende gemenskapsindustrins kassaflöde bekräftade tydligt industrins

försämrade finansiella läge.

Kassainflöde (kassautflöde) netto från all
verksamhet (i tusen
euro)
Index

1996

1997

1998

1999

2000

Undersökningsperioden

23 014

30 128

14 778

38 113

15 427

15 836

100

131

64

166

67

69
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4.9 Sysselsättning, produktivitet och löner
(105) Följande tabell visar antalet personer anställda av gemenskapsindustrin inom de områden som avser

produkten i fråga samt personalkostnaderna.

Antal anställda
1996 = 100

Personalkostnader
(i tusen euro)
1996 = 100

Produktivitet
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Undersökningsperioden

1 180

1 260

1 419

1 482

1 487

1 403

100

107

120

126

126

119

27 362

32 522

35 035

38 864

39 861

40 832

100

119

128

142

146

149

61 297

63 595

59 098

53 716

59 307

60 755

100

104

96

88

97

99

(106) I slutet av undersökningsperioden var antalet anställda i gemenskapsindustrin 1 403, en sammanlagd

ökning med 19 % under skadeundersökningsperioden. Ökningen var huvudsakligen en följd av en
betydande ökning av antalet anställda 1998 och 1999, då gemenskapsindustrin beslutade att bygga
ut sin produktionskapacitet väsentligt. Denna utvidgning planerades när utsikterna fortfarande var
goda (se skäl 98). Personalkostnaderna i förhållande till antalet anställda ökade med 30 % under
samma period.

(107) Produktiviteten under undersökningsperioden var ungefär densamma som under 1996. Under 1999,

när produktionskapaciteten liksom antalet anställda ökade, försämrades tillfälligt produktiviteten.
4.10 Återhämtning från tidigare dumpning

(108) Under 1997 och 1998 var gemenskapsindustrins ekonomiska resultat tillfredsställande, vilket visade

att den hade återhämtat sig från tidigare dumpning av import med ursprung i tredje länder för vilka
antidumpningsåtgärder hade införts. Slutgiltiga antidumpningsåtgärder är i kraft beträffande import
av texturerat filamentgarn av polyestrar med ursprung i Malaysia, Indonesien, Thailand och Taiwan
(se skäl 4).
4.11 Faktisk subventionsmarginal

(109) Subventionsmarginalerna för Indien anges i avsnittet om subventioner (skäl 69). De fastställda

marginalerna ligger klart över tröskelvärdet. Med tanke på omfattningen av och priserna på den
subventionerade importen kan verkningarna för gemenskapsindustrin av den faktiska subventionsmarginalen inte anses vara försumbara.
5. Slutsats beträffande skada

(110) Mellan 1996 och undersökningsperioden tredubblades volymen import av texturerat filamentgarn av

polyestrar med ursprung i Indien, från mindre än 7 500 ton till mer än 22 000 ton. Detta ledde till
en ökning av marknadsandelen på 4 procentenheter för den berörda importen sammantaget under
en period då förbrukningen ökade med 19 %. Priserna på de importerade varorna var under hela
skadeundersökningsperioden lägre än priserna på gemenskapsindustrins varor, med ett prisunderskridande på mellan 30 % och 45 % under undersökningsperioden.

(111) Samtidigt försämrades mellan 1996 och undersökningsperioden gemenskapsindustrins situation när

det gäller marknadsandel, försäljningspriser, lönsamhet, avkastning på investeringar, kassaflöde och
förmåga att anskaffa kapital. Gemenskapsindustrins dåliga ekonomiska resultat var ett resultat av att
dess priser föll.

(112) Med hänsyn till ovanstående drar kommissionen preliminärt slutsatsen att gemenskapsindustrin lidit

väsentlig skada i den mening som avses i artikel 8 i grundförordningen.
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G. ORSAKSSAMBAND

1. Inledning
(113) I enlighet med artikel 8.6 i grundförordningen undersökte kommissionen huruvida den väsentliga

skada som gemenskapsindustrin lidit orsakats av den subventionerade importen från det berörda
landet. I enlighet med artikel 8.7 i grundförordningen granskade kommissionen andra kända faktorer
utöver den subventionerade importen vilka kunde ha vållat gemenskapsindustrin skada för att
säkerställa att skada som vållats av dessa faktorer, inte oriktigt tillskrevs den subventionerade
importen.

(114) Antidumpningsåtgärder är för närvarande i kraft beträffande import med ursprung i Thailand,

Indonesien, Taiwan och Malaysia, vilka syftar till att undanröja skadevållande dumpning från dessa
länder. Import av texturerat filamentgarn av polyestrar från dessa fyra länder är för närvarande
föremål för en översyn vid giltighetstidens utgång av de gällande antidumpningsåtgärderna (se skäl
4). Denna faktor beaktades i denna undersökning.

2. Den subventionerade importens verkningar

2.1 Volym
(115) Importen av texturerat filamentgarn av polyestrar med ursprung i Indien tredubblades under skade-

undersökningsperioden och uppgick till 22 683 ton under undersökningsperioden.

(116) Den betydande ökningen av importen med ursprung i Indien, till priser som låg gott och väl under

gemenskapsindustrins, och den ökande marknadsandelen för denna import under skadeundersökningsperioden sammanföll med en allvarlig försämring av gemenskapsindustrins situation, särskilt
med avseende på marknadsandel, försäljningspriser, kassaflöde, förmåga att anskaffa kapital, avkastningen på investeringar och lönsamhet.

(117) Försämringen var tydligast mellan 2000 och undersökningsperioden då den subventionerade

importen ökade med ytterligare 17 % och nådde rekordnivåer.

2.2 Pris
(118) Mellan 1996 och undersökningsperioden minskade priserna på den subventionerade importen med

7 % samtidigt som dess marknadsandel ökade med 4 procentenheter. Samtidigt sänkte gemenskapsindustrin sina försäljningspriser med 9 % i ett misslyckat försök att behålla sin marknadsandel.

(119) Priserna på den subventionerade importen låg hela tiden under gemenskapsindustrins priser med en

marginal för prisunderskridandet som under undersökningsperioden uppgick till mellan 30 % och
45 % för de undersökta exporterande tillverkarna.

(120) Följaktligen anser kommissionen att det pristryck som utövades av den berörda importen, vars

volym och marknadsandel ökade väsentligt från och med 1996 och som skedde till särskilt låga
subventionerade priser, resulterade i ett prisfall för gemenskapsindustrin och en försämring av dess
ekonomiska situation.
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3. Verkan av andra faktorer
3.1 Import med ursprung i andra tredje länder
(121) Fyra länder med export av texturerat filamentgarn av polyestrar till gemenskapen omfattas av

antidumpningstullar, nämligen Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand. De fyra länderna hade
tillsammans en marknadsandel på 18 % under undersökningsperioden. Marknadsandelen för import
med ursprung i dessa länder ökade under skadeundersökningsperioden med 3 procentenheter, från
15 % 1996 till 18 % under undersökningsperioden. De genomsnittliga cif-priserna för denna import
är lägre än gemenskapsindustrins priser. De exporterande tillverkare i Indonesien och Taiwan för
vilka antidumpningstullsatsen satts till 0 % ökade i själva verket sin försäljning på gemenskapens
marknad. Det går inte att utesluta att denna import har bidragit till den skada som gemenskapsindustrin lidit. Detta håller för närvarande på att undersökas inom ramen för de två översyner som
inleddes den 31 maj 2002 (1) enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 384/96.

(122) Import med ursprung i andra tredjeländer hade under undersökningsperioden en marknadsandel på

19 % och dess volym ökade med 47 % under skadeundersökningsperioden. De största mängderna
kom från Förenta staterna, Turkiet och Sydkorea. De genomsnittliga cif-priserna för denna import
ligger något under gemenskapsindustrins priser fritt fabrik. Om man beaktar tullar och kostnader
efter import ligger de dock på ungefär samma nivå som gemenskapsindustrins priser. Denna import
kan alltså inte anses ha vållat gemenskapsindustrin skada.
1996

1997

1998

1999

2000

Undersökningsperioden

Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand

Kvantitet (i ton)

43 443

50 030

55 778

61 485

62 450

61 193

Marknadsandel

15 %

15 %

15 %

17 %

17 %

18 %

Cif-priser (i euro/kg)

1,88

2,02

1,66

1,38

1,81

1,85

Andra tredje länder

Kvantitet (i ton)

41 574

61 630

73 575

75 912

68 209

61 377

Marknadsandel

15 %

20 %

20 %

22 %

19 %

19 %

Cif-priser (i euro/kg)

2,30

2,30

2,09

1,86

2,29

2,30

3.2 Råvarupriser
(123) Den huvudsakliga råvaran vid tillverkning av texturerat filamentgarn av polyestrar är orienterat

polyestergarn.

(124) Gemenskapsindustrin köper in orienterat polyestergarn både i och utanför gemenskapen. En del

orienterat polyestergarn köps även in från närstående företag. En detaljerad jämförelse decitex för
decitex mellan koncerninterna priser, de priser som betalas på marknaden och de priser som
offentliggörs av fackpressen (PCI) visade att inköpen från närstående företag görs på grundval av
marknadsmässiga priser. Även försäljningsvillkoren liknar de allmänna marknadsvillkoren.

(125) Som framgår av tabellen nedan ökade det faktiska pris som gemenskapsindustrin betalade för

orienterat polyestergarn ansenligt under 1997–1998 för att därefter sjunka till nivåer som var lägre
än vid skadeundersökningsperiodens början. Kostnaderna för råvaror kan därför inte anses ha vållat
gemenskapsindustrin skada.

Genomsnittlig kostnad
för orienterat polyestergarn (i euro/kg)

1996

1997

1998

1999

2000

Undersökningsperioden

1,5

2,0

1,7

1,4

1,4

1,4

(1) EGT C 129, 31.5.2002, s. 2 och s. 5.
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3.3 Gemenskapsindustrins exportresultat
(126) Gemenskapsindustrins export ökade i volym med nästan 400 %, till 5 200 ton, under skadeunder-

sökningsperioden, beroende på att gemenskapsindustrin har utvecklat långsiktiga handelsrelationer
med partner utanför gemenskapen. Det bör noteras att de faktiska exportmängderna är små i
jämförelse med gemenskapsindustrins sammanlagda försäljningsvolym.

(127) Kommissionen drar slutsatsen att denna export, eftersom den ökat under perioden i fråga, inte kan

vara orsaken till den skada gemenskapsindustrin lidit.

3.4 Förändringar i konsumtionsmönster
(128) Förbrukningen av den berörda produkten i gemenskapen ökade med 19 % under skadeundersök-

ningsperioden. Kommissionen anser därför att denna faktor inte har bidragit till den skada som
gemenskapsindustrin lidit.

4. Slutsats beträffande orsakssamband
(129) Den betydande uppgången, både i volym och uttryckt i marknadsandel, för importen från Indien

under skadeundersökningsperioden, framför allt under undersökningsperioden, samt nivån på prisunderskridandet under undersökningsperioden fick väsentliga negativa följder för gemenskapsindustrins marknadsandel och försäljningspriser. Detta påverkade i sin tur ett antal ekonomiska indikatorer
avseende gemenskapsindustrins situation, i synnerhet lönsamhet och avkastning på investeringar.
Mot bakgrund av ovanstående analys anser kommissionen att import av texturerat filamentgarn av
polyestrar med ursprung i Indien haft en väsentlig negativ inverkan på gemenskapsindustrins
situation och att verkningarna av andra faktorer, särskilt importen från tredje land (inbegripet
Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand) inte ändrar slutsatsen att det fanns ett faktiskt och
betydande orsakssamband mellan den subventionerade importen från Indien och den väsentliga
skada som gemenskapsindustrin lidit.
På grundval av undersökningen, där man noggrant skilde mellan, och avskilde, den inverkan som alla
kända faktorer haft på gemenskapsindustrins situation, å ena sidan, och de skadevållande verkningarna av den subventionerade importen, å andra sidan, dras slutsatsen att dessa andra faktorer i sig
inte ändrar slutsatsen att den väsentliga skada som konstaterats kan tillskrivas den dumpade
importen.

(130) Kommissionen drar därför preliminärt slutsatsen att den subventionerade importen från det berörda

landet har vållat gemenskapsindustrin väsentlig skada i den mening som avses i artikel 8.6 i
grundförordningen.

H. GEMENSKAPENS INTRESSE

1. Allmänt
(131) Kommissionen undersökte huruvida det, trots slutsatsen om skadevållande subventionering, fanns

några tvingande skäl som skulle kunna leda till slutsatsen att det inte låg i gemenskapens intresse att
vidta åtgärder i detta särskilda fall. För detta ändamål och i enlighet med artikel 31 i grundförordningen grundades fastställandet av gemenskapens intresse på en bedömning av alla olika berörda
intressen, dvs. gemenskapsindustrins intresse, intresset hos övriga tillverkare i gemenskapen, importörernas och handlarnas intresse och intresset hos användarna och leverantörerna av den berörda
produkten.

2. Undersökningen
(132) Kommissionen sände frågeformulär till importörer, råvaruleverantörer och industriella användare av

den berörda produkten. Sammanlagt sändes 13 frågeformulär till leverantörer, 21 till användare, 14
till importörer och 16 till andra tillverkare av texturerat filamentgarn av polyestrar.
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(133) Svar på frågeformuläret inkom inom den fastställda tidsfristen från följande företag:

— En direktleverantör av råvaror som förser gemenskapsindustrin med monoetylglykol och renad
tereftalsyra:
— BP Chemicals Ltd (Förenade kungariket).
— En användare av den berörda produkten som tillverkar textilier som i huvudsak är avsedda att
användas i bilindustrin och möbelbranschen:
— Mattes & Ammann KG (Tyskland).
— Två andra tillverkare av texturerat filamentgarn av polyestrar:
— FITEXAR SA (Portugal).
— Manifattura di Stabbia Spa (Italien).
— Ingen importör av den berörda produkten besvarade frågeformuläret.

3. Sannolika verkningar för gemenskapsindustrin och andra tillverkare av texturerat filamentgarn av polyestrar av att åtgärder införs
(134) Gemenskapsindustrin är livskraftig och har förmåga att förse marknaden med produkten. Gemen-

skapsindustrin har gjort stora ansträngningar för att uppfylla kraven från användarna, i synnerhet
bilindustrin, som begär att produkter av hög kvalitet levereras när de behöver dem. Gemenskapsindustrin har visat en vilja att bibehålla en konkurrenskraftig närvaro på gemenskapsmarknaden. Som
exempel på gemenskapsindustrins åtgärder kan nämnas
a) utveckling av särskilda produkter för nischmarknader,
b) förbättrad produktivitet, inbegripet omfattande användning av modern produktionsteknik (t.ex.
ökad mekanisering och datorisering).

(135) De föreslagna åtgärderna skulle otvivelaktigt gagna gemenskapsindustrin. Det finns ingen orsak att

betvivla att gemenskapsindustrin skulle vara livskraftig och konkurrenskraftig om normala marknadsvillkor gällde. Detta påstående stöds av industrins lönsamhetsnivå mellan 1996 och 1999 och
av dess ställning på gemenskapsmarknaden avseende specialiserade produkter, vilka den subventionerade importen ännu inte har varit inriktad på.

(136) Gemenskapsindustrin har varit utsatt för skadevållande subventionering. Den subventionerade

importen från Indien underskred och sänkte gemenskapsindustrins försäljningspriser, orsakade en
viss minskning av dess marknadsandel och gjorde det omöjligt för gemenskapsindustrin att växa lika
fort som marknaden. Den subventionerade importen från Indien försämrade kännbart gemenskapsindustrins lönsamhet och avkastning på investeringar. Investeringarna minskade också, särskilt under
undersökningsperioden. Om situationen inte förändras kommer förlusterna att ligga kvar på samma
nivåer som under undersökningsperioden och gemenskapsindustrins lönsamhet på lång sikt att
äventyras.

(137) Dessa synpunkter fick stöd från de övriga tillverkare som besvarade kommissionens frågeformulär.
(138) Kommissionen drar därför preliminärt slutsatsen att det skulle ligga i gemenskapsindustrins och

övriga gemenskapstillverkares intresse att åtgärder införs.

4. Sannolika verkningar för importörerna av att åtgärder införs
(139) Inga svar inkom från importörer eller handlare.
(140) Importörernas bristande samarbetsvilja i detta fall leder till slutsatsen att införandet av åtgärder

avseende import med ursprung i Indien antagligen inte kommer att ha någon betydande inverkan på
situationen för icke närstående importörer och handlare på marknaden för texturerat filamentgarn av
polyestrar i gemenskapen.
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5. Sannolika verkningar för råvaruleverantörer av att åtgärder införs

(141) Tillverkarna i gemenskapen köper huvudsakligen monoetylglykol, renad tereftalsyra eller dimetyl-

tereftalat för att tillverka orienterat polyestergarn, vilket därefter textureras för att tillverka texturerat
filamentgarn av polyestrar. En del tillverkare i gemenskapen köper även orienterat polyestergarn
direkt.

(142) Den leverantör som var samarbetsvillig i undersökningen har över 300 anställda som ägnar sig åt

tillverkning av renad tereftalsyra och monoetylglykol.

(143) Den samarbetsvilliga leverantören arbetade nära tillsammans med tillverkarna i gemenskapen och en

betydande andel av företagets omsättning härrörde från försäljning till dem. För detta företag skulle
varje minskning av gemenskapsindustrins inköp därför få allvarliga följder.

(144) Införande av åtgärder skulle otvivelaktligen hjälpa till att upprätthålla gemenskapsindustrins och

därmed även dess leverantörers verksamhetsnivå. Kommissionen drar därför preliminärt slutsatsen
att företagen i tidigare led i produktionskedjan har ett intresse av att det införs åtgärder.

6. Sannolika verkningar för användarna av att åtgärder införs
(145) Som nämnts var bara en användare samarbetsvillig. Denna användare är huvudsakligen oroad över

att införandet av åtgärder kan komma att leda till ökad koncentration inom branschen för texturerat
filamentgarn av polyestrar, eftersom det inom stora multinationella företag redan har skett en viss
koncentration.

(146) Detta argument övertygar inte, eftersom det under undersökningsperioden fanns 23 tillverkare i

gemenskapsindustrin. Om åtgärder inte införs kommer dessutom det svåra ekonomiska läget för
gemenskapsindustrin troligen att leda till ytterligare koncentration globalt sett. Dessutom kan
gemenskapsindustrins hela existens stå på spel, vilket skulle göra användarna helt beroende av
import. Om åtgärder införs kommer de olika gemenskapstillverkarna däremot troligen att fortsätta
den inbördes konkurrensen och konkurrensen med icke-subventionerad import och på så sätt trygga
de bästa marknadsvillkoren för användarna.

(147) Med hänsyn till den låga svarsnivån för kommissionens frågeformulär och trots synpunkterna från

det företag som svarade, gör kommissionen därför preliminärt bedömningen att införandet av
utjämningsåtgärder inte skulle vara till skada för användarnas livskraft och konkurrenskraft.

7. Slutsats
(148) Det är i gemenskapsindustrins, andra tillverkares av texturerat filamentgarn av polyestrar i gemen-

skapen och råvaruleverantörernas intresse att utjämningsåtgärder införs. Dessa kommer att göra det
möjligt för dessa grupper att förbättra lönsamheten och göra de nya investeringar som är avgörande
för deras livskraft.

(149) Om åtgärder inte införs kommer den kontinuerliga lönsamhetsnedgång för gemenskapsindustrin

som noterats under skadeundersökningsperioden att innebära ett allvarligt hot för denna industri.

(150) Kommissionen har också dragit slutsatsen att införandet av utjämningsåtgärder inte skulle vara till

skada för användarnas livskraft och konkurrenskraft.

(151) Kommissionen drar på grundval av ovanstående preliminärt slutsatsen att det inte finns några

tvingande skäl mot att införa provisoriska utjämningsåtgärder i det här fallet.

I. ICKE-INFÖRANDE AV TULLAR
(152) Med hänsyn till att undersökningen visade att den landsomfattande vägda genomsnittliga subven-

tionsmarginalen för importen med ursprung i Indonesien understiger tröskelvärdet beslutas preliminärt att det inte skall införas några utjämningstullar på import med ursprung i det landet.
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J. PROVISORISKA UTJÄMNINGSÅTGÄRDER

1. Nivå för undanröjande av skada
(153) För att förhindra att gemenskapsindustrin vållas ytterligare skada genom den subventionerade

importen bör utjämningsåtgärder införas i form av provisoriska tullar.

(154) Vid fastställandet av nivån på dessa tullar tog kommissionen hänsyn till de konstaterade subventions-

marginalerna och till den tull som är nödvändig för att undanröja den skada som gemenskapsindustrin vållats.

(155) För detta ändamål fastställde kommissionen ett icke-skadevållande pris på grundval av gemenskaps-

industrins tillverkningskostnader jämte en skälig vinstmarginal på 8 %, som anses vara nödvändig för
att säkerställa industrins livskraft och motsvarar den vinst som industrin gjorde under 1998 när den
subventionerade importen från Indien inte hade sådan prissänkande verkan på gemenskapsindustrins
priser och när importen från de länder som omfattas av åtgärder redan låg på ungefär samma nivå
som under undersökningsperioden. Det icke-skadevållande priset jämfördes med de priser på den
subventionerade importen som hade använts för att fastställa prisunderskridandet enligt ovan. De
skillnader som framkom genom denna jämförelse uttrycktes sedan i procent av det totala importvärdet cif, vilket gav nivån för undanröjande av skada.

(156) För att beräkna den nivå för undanröjande av skada som är tillämplig på samarbetsvilliga exporte-

rande tillverkare som inte ingick i urvalet, användes den vägda genomsnittliga nivån för undanröjande av skada för de företag som ingick i urvalet.

(157) För de exporterande tillverkare i Indien som varken besvarade kommissionens frågeformulär eller på

annat sätt gav sig till känna fastställdes den landsomfattande nivån för undanröjande av skada enligt
artikel 28.1 i grundförordningen på grundval av tillgängliga uppgifter. Med hänsyn till den höga
graden av samarbetsvilja ansågs det lämpligt att fastställa nivån för undanröjande av skada för de
icke-samarbetsvilliga företagen till samma nivå som den högsta skademarginal som fastställts för ett
samarbetsvilligt företag i landet i fråga.

2. Provisoriska åtgärder
(158) Eftersom subventionsmarginalerna har konstaterats vara lägre än nivåerna för undanröjande av

skada, bör de provisoriska tullar som införs motsvara de fastställda subventionsmarginalerna, i
enlighet med artikel 12.1 i grundförordningen.
Reliance Industries Ltd

0%

Indo Rama Synthetics Ltd, Nagpur

4,1 %

Welspun Syntex Ltd

9,1 %

Samarbetsvilliga exporterande tillverkare utanför stickprovet

5,0 %

Icke-samarbetsvilliga exporterande tillverkare

9,1 %

(159) De individuella företagsspecifika utjämningstullsatser som anges i denna förordning har fastställts på

grundval av resultaten av den nu aktuella undersökningen. De återspeglar därmed den situation som
i samband med undersökningen konstaterats för företagen i fråga. Dessa tullsatser (i motsats till den
landsomfattande tull som gäller ”alla andra företag”) gäller alltså enbart import av produkter med
ursprung i det berörda landet som tillverkats av de företag, det vill säga de specifika rättsliga enheter,
som nämns. Importerade produkter som tillverkats av något annat företag som inte specifikt nämns
med namn och adress i denna förordnings artikeltext, inbegripet rättssubjekt som är närstående de
som specifikt nämns, kan inte omfattas av dessa tullsatser utan bör omfattas av den tullsats som
gäller ”alla andra företag”.
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(160) Eventuella ansökningar om tillämpning av individuella företagsspecifika utjämningstullsatser (t.ex. till

följd av att enhetens namn ändrats eller att nya produktions- eller försäljningsenheter inrättats) bör
snarast inges till kommissionen (1) tillsammans med alla relevanta upplysningar, särskilt beträffande
sådana eventuella ändringar av företagets verksamhet i fråga om produktion, inhemsk försäljning
eller exportförsäljning som hänger samman med t.ex. en sådan namnändring eller ändring av
produktions- eller försäljningsenheterna. Kommissionen kommer, om så är nödvändigt, att efter
samråd med rådgivande kommittén ändra förordningen i enlighet därmed genom att uppdatera
förteckningen över företag som omfattas av individuella tullsatser.

3. Slutbestämmelse
(161) Enligt god förvaltningspraxis bör en period fastställas inom vilken de berörda parter som givit sig till

känna inom den tidsfrist som angivits i tillkännagivandet om inledande skriftligen kan lämna sina
synpunkter och begära att bli hörda. Vidare bör det anges att alla undersökningsresultat beträffande
införande av tullar i denna förordning är preliminära och kan behöva ses över på nytt för
fastställande av en eventuell slutgiltig tull.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
En provisorisk utjämningstull skall införas på import av texturerat filamentgarn av polyestrar enligt
KN-nummer 5402 33 00 med ursprung i Indien.
2.
Följande satser för den provisoriska utjämningstullen skall tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens
gräns, före tull, för produkter som tillverkats av nedanstående företag:
Företag

Tullsats
(%)

TARIC-tilläggsnummer

Chhabria Polyester Corporation
Mehta House, 1st Floor, 91, Bombay Samachar Marg,
Mumbai 400 023, India

5,0

A388

Indo Rama Synthetics Limited
51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Distt.
Dhar, Madhya Pradesh, India

4,1

A389

Microsynth Fabrics Limited
6, Jai Tirath Mansion, Barrack Road, Behind Metro Cinema,
Mumbai 400 020, India

5,0

A390

Modern Petrofils
NH No 8, Baman Gam, Taluka: Karjan, Distt. Baroda 391
210, India

5,0

A391

Nova Petrochemicals Limited
402, Trividh Chambers, Ring Road, Surat, India

5,0

A392

Parasrampuria Industries Limited
208, Nariman Point, Bombay, 400 021, India

5,0

A393

(1) Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för handel
Direktorat B
J-79 5/17
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bryssel.
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Tullsats
(%)

Företag

L 205/49

TARIC-tilläggsnummer

Reliance Industries Limited
Maker Chambers IV, Nariman Point, Bombay, Mumbai, 400
021, India

0,0

A394

Sarla Polyester Limited
304, Arcadia, 195 Nariman Point, Bombay, Mumbai, 400
021, India

5,0

A395

Supertex Industries Limited
Balkrishna Krupa, 2nd Floor, 45/49, Babu Genu Road, Princess Stree, Bombay, 400 002, India

5,0

A396

Welspun Syntex Limited
Kamani Wadi, 1st Floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road,
Chira Bazar, Stree, Bombay, 400 002, India

9,1

A397

Alla andra företag

9,1

A999

3.

Om inte annat anges skall gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

4.
För övergång till fri omsättning i gemenskapen för den produkt som avses i punkt 1 skall en säkerhet
ställas motsvarande den provisoriska tullen.
Artikel 2
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 2026/97 får berörda parter
inom tjugo dagar efter det att denna förordning trätt i kraft begära att bli underrättade om de viktigaste
omständigheter och överväganden som ligger till grund för denna förordning, lämna synpunkter skriftligen
och begära att bli hörda av kommissionen.
Enligt artikel 31.4 i förordning (EG) nr 2026/97 kan de berörda parterna inom en månad efter denna
förordnings ikraftträdande lämna synpunkter på dess tillämpning.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Artikel 1 skall tillämpas under fyra månader.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 2002.
På kommissionens vägnar
Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen

L 205/50

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1412/2002
av den 29 juli 2002
om införande av en preliminär antidumpningstull beträffande import av texturerat filamentgarn av
polyestrar med ursprung i Republiken Indien
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 2238/2000 (2), särskilt artikel 7 i denna,
efter samråd med rådgivande kommittén, och
av följande skäl:

A. FÖRFARANDE
(1)

Den 9 november 2001 meddelade kommissionen genom ett tillkännagivande som offentliggjordes i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning (3) att den inledde ett antidumpningsförfarande beträffande
import till gemenskapen av texturerat filamentgarn av polyestrar med ursprung i Indien.

(2)

Förfarandet inleddes till följd av ett klagomål som i september 2001 ingavs av Internationella
kommittén för rayon och syntetfibrer (CIRFS) såsom företrädare för tillverkare som svarade för en
betydande del av tillverkningen i gemenskapen av texturerat filamentgarn av polyestrar. Klagomålet
innehöll bevisning om dumpning av den nämnda produkten och om därav följande väsentlig skada
vilken ansågs tillräcklig för att motivera att det inleddes ett antidumpningsförfarande.

(3)

Slutgiltiga antidumpningsåtgärder är för närvarande i kraft beträffande import av texturerat filamentgarn av polyestrar med ursprung i Malaysia (rådets förordning (EG) nr 1001/97 (4), ändrad genom
förordning (EG) nr 1992/2000 (5)), Indonesien och Thailand (rådets förordning (EG) nr 2160/96 (6),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1078/2001 (7)) och Taiwan (rådets förordning (EG) nr
3905/98 (8), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2010/2000 (9)). Åtgärderna beträffande import
med ursprung i Malaysia (10), Taiwan (11), Indonesien (12) och Thailand (13) är för närvarande föremål
för en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 384/96 (nedan
kallad grundförordningen).

(4)

Inledandet av ett parallellt antisubventionsförfarande beträffande import av samma produkt med
ursprung i Indien och Indonesien offentliggjordes samma dag genom ett tillkännagivande i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning (14).

(5)

Kommissionen meddelade officiellt den klagande och andra kända gemenskapstillverkare, exporterande tillverkare, deras intresseorganisationer, importörer, användare och leverantörer som den visste
var berörda samt företrädarna för Indien om inledandet av förfarandet. De direkt 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.

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.
(2) EGT L 257, 11.10.2000, s. 2.
(3) EGT C 315, 9.11.2001, s. 2.
(4) EGT L 145, 5.6.1997, s. 1.
(5) EGT L 238, 22.9.2000, s. 1.
(6) EGT L 289, 12.11.1996, s. 14.
(7) EGT L 149, 2.6.2001, s. 5.
(8) EGT L 347, 16.12.1988, s. 10.
(9) EGT L 241, 26.9.2000, s. 1.
(10) EGT C 135, 6.6.2002, s. 10.
(11) EGT C 170, 14.6.2001, s. 2.
(12) EGT C 316, 10.11.2001, s. 9.
(13) EGT C 316, 10.11.2001, s. 9.
(14) EGT C 315, 9.11.2001, s. 5.
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(6)

Ett antal exporterande tillverkare i Indien och deras intresseorganisation, tillverkare i gemenskapen,
användare samt importörer och handlare lämnade skriftliga synpunkter. Alla parter som begärde det
inom den ovannämnda tidsfristen och som visade att det fanns särskilda skäl att höra dem hördes.

(7)

Med anledning av det enligt klagomålet stora antalet exporterande tillverkare i Indien tillämpades i
samband med undersökningen om dumpning i enlighet med artikel 17 i grundförordningen ett
stickprovsförfarande, vilket beskrivs närmare i skäl 14 och följande i denna förordning. Kommissionen sände frågeformulär till, och mottog detaljerade uppgifter från, ett representativt urval av
exporterande tillverkare i Indien.

(8)

Kommissionen sände också frågeformulär till alla andra kända berörda parter. Det kom in svar från
två av de sex klagande gemenskapstillverkarna och från en gemenskapstillverkare som ursprungligen
inte deltog i klagomålet. Kommissionen mottog också svar från en användare och två råvaruleverantörer som lämnade upplysningar vilka var tillräckligt utförliga och representativa för att användas för
bedömningen av gemenskapens intresse. Inga importörer i gemenskapen som inte var de exporterande tillverkarna närstående svarade på frågeformuläret eller gav sig till känna.

(9)

Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som bedömdes som nödvändiga för ett
preliminärt avgörande i fråga om dumpning, därav följande skada och gemenskapens intresse.
Kontrollbesök gjordes på plats hos följande företag:
a) Tillverkare i gemenskapen
— Dupont SA, Förenade kungariket
— Sinterama SpA, Italien
b) Exporterande tillverkare i Indien
— Indo Rama Synthetics Ltd, Nagpur
— Reliance Industries Ltd och dess närstående företag, Mumbai och Nagpur
— Welspun Syntex Ltd, Mumbai

(10)

Undersökningen av dumpning och skada omfattade perioden från och med den 1 oktober 2000 till
och med den 30 september 2001 (nedan kallad undersökningsperioden). Undersökningen av
tendenser som är av betydelse för bedömningen av skada omfattade perioden från och med den 1
oktober 1997 till och med undersökningsperiodens slut (nedan kallad skadeundersökningsperioden).
B. BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

1. Berörd produkt
(11)

Den produkt som är föremål för undersökningen är texturerat filamentgarn av polyestrar enligt
KN-nummer 5402 33 00 med ursprung i Indien. Det erhålls direkt från delvis orienterat polyestergarn och textureras därefter. Det används både i vävnings- och stickningssektorerna för att tillverka
tyger av polyester eller av polyester och bomull. Produkten säljs i olika produkttyper, vilka kan
identifieras med hjälp av olika specifikationer såsom vikt (denier), antalet filament, trådens flamskyddsegenskaper, färgning och tvinning. Det finns även olika kvaliteter beroende på effektiviteten i
tillverkningsprocessen. Det föreligger emellertid inte några betydande skillnader när det gäller de
grundläggande fysiska egenskaperna eller användningsområdena för olika typer och kvaliteter av
texturerat filamentgarn av polyestrar. Under dessa omständigheter bör alla typer av texturerat
filamentgarn av polyestrar anses vara en och samma produkt i detta förfarande.
2. Likadan produkt

(12)

Undersökningen visade att det texturerade filamentgarn av polyestrar som tillverkas och säljs på den
indiska hemmamarknaden och det texturerade filamentgarn av polyestrar som exporteras från Indien
till gemenskapen har liknande grundläggande fysiska egenskaper och användningsområden. Likaså
har texturerat filamentgarn av polyestrar som framställs av de klagande tillverkarna i gemenskapen
och som säljs på gemenskapsmarknaden liknande grundläggande fysiska egenskaper och användningsområden som det texturerade filamentgarn av polyestrar som exporteras till gemenskapen från
det berörda landet.

(13)

Texturerat filamentgarn av polyestrar som säljs på hemmamarknaden i Indien och exporteras till
gemenskapen och texturerat filamentgarn av polyestrar som tillverkas och säljs i gemenskapen bör
därför anses vara en likadan produkt i enlighet med artikel 1.4 i grundförordningen.
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C. STICKPROVSFÖRFARANDE

1. Stickprovsförfarande avseende indiska exportörer
(14)

Med hänsyn till det stora antal exporterande tillverkare i Indien som omnämndes i klagomålet ansåg
kommissionen när förfarandet inleddes att det kanske skulle bli nödvändigt att använda ett stickprovsförfarande i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

(15)

För att kommissionen skulle kunna göra ett urval enligt artikel 17.2 i grundförordningen ombads
exporterande tillverkare att ge sig till känna inom tre veckor efter inledandet av förfarandet och ge
grundläggande uppgifter om sin export och inhemska försäljning, detaljerade uppgifter om sin
tillverkning av den berörda produkten samt om namnen på och verksamheten hos alla dem
närstående företag som var inbegripna i tillverkning eller försäljning av texturerat filamentgarn av
polyestrar. I detta avseende kontaktade kommissionen också de indiska myndigheterna och den
indiska intresseorganisationen för exporterande tillverkare. Ingen av dessa invände mot användningen av stickprovsförfarande.
2. Första urval av samarbetsvilliga företag

(16)

Tolv företag i Indien gav sig till känna och lämnade de begärda uppgifterna inom den treveckorsperiod som fastställs i artikel 17.2 i grundförordningen. Endast nio av dessa tillverkare uppgav att de
hade exporterat till gemenskapen under undersökningsperioden. De tillverkare som exporterat den
berörda produkten till gemenskapen under undersökningsperioden och förklarat sig villiga att ingå i
urvalet betraktades inledningsvis som samarbetsvilliga företag och beaktades då urvalet gjordes.
Dessa företag svarade för upp till 98 % av den sammanlagda exporten av den berörda produkten från
Indien till gemenskapen. Av de återstående tre företagen var två handlare som inte kunde beaktas när
urvalet gjordes, och ett var en exporterande tillverkare som inte hade någon export till gemenskapen
under undersökningsperioden.

(17)

De företag som inte gav sig till känna inom treveckorsperioden betraktades som icke-samarbetsvilliga
företag.
3. Urvalet för stickprovsundersökningen

(18)

Urvalet av företag till stickprovsundersökningen baserades enligt artikel 17.1 i grundförordningen på
den största representativa exportvolym som rimligen kunde undersökas inom den tid som stod till
förfogande.

(19)

På grundval av detta valdes i samråd med den indiska intresseorganisationen för exporterande
tillverkare och de indiska myndigheterna tre exporterande tillverkare ut att ingå i urvalet. De tre
företag som ingick i urvalet representerade omkring 70 % av den indiska exporten av texturerat
filamentgarn av polyestrar till gemenskapen och omkring 65 % av den inhemska försäljningen av
texturerat filamentgarn av polyestrar i Indien.

(20)

De sex samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingick i det slutliga urvalet informerades
om att en eventuell antidumpningstull när det gäller deras export skulle komma att beräknas enligt
artikel 9.6 i grundförordningen. Några av dessa företag hade ursprungligen angivit att de hade för
avsikt att ansöka om en individuell marginal enligt artikel 17.3 i grundförordningen för det fall att de
inte skulle inbegripas i urvalet. Någon underbyggd ansökan om detta mottogs dock inte inom den
tidsfrist som angivits i tillkännagivandet om inledande.

(21)

Den exporterande tillverkare som inte var närstående någon av de exporterande tillverkare som
omfattades av undersökningen och inte exporterade den berörda produkten till gemenskapen under
undersökningsperioden (men hade en viss export efter undersökningsperioden), underrättades också
om att en eventuell antidumpningstull när det gäller dess export skulle komma att beräknas enligt
artikel 9.6 i grundförordningen.

(22)

Frågeformulär sändes till de tre företag som ingick i urvalet och ett kortare frågeformulär sändes till
det företag som endast exporterade den berörda produkten till gemenskapen efter undersökningsperioden.

(23)

För de företag som slutligen utgjorde urvalet och som till fullo samarbetade i undersökningen
fastställdes en individuell dumpningsmarginal och en individuell tullsats.
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D. DUMPNING

1. Normalvärde
(24)

I enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen undersökte kommissionen först huruvida varje
exporterande tillverkares inhemska försäljning av texturerat filamentgarn av polyestrar till oberoende
kunder var representativ, dvs. huruvida den totala inhemska försäljningsvolymen motsvarade minst
5 % av den sammanlagda volymen av exportförsäljningen till gemenskapen.

(25)

Av denna bedömning framgick det att alla undersökta exporterande tillverkare hade en representativ
försäljning av texturerat filamentgarn av polyestrar på den inhemska marknaden under undersökningsperioden.

(26)

Kommissionen prövade därefter om produkterna för inhemsk försäljning respektive export hade
liknande kvalitet, denier, filament, flamskyddsegenskaper, färgning och tvinning och drog slutsatsen
att de var identiska eller direkt jämförbara.

(27)

För varje produkttyp som den exporterande tillverkaren sålde på hemmamarknaden och som
konstaterades vara direkt jämförbar med den typ som såldes på export till gemenskapen fastställdes
dessutom om den inhemska försäljningen var tillräckligt representativ enligt artikel 2.2 i grundförordningen. Den inhemska försäljningen av en viss produkttyp ansågs som tillräckligt representativ
om den totala inhemska försäljningen av den produkttypen under undersökningsperioden motsvarade minst 5 % av den totala försäljningsvolymen för en jämförbar produkttyp som sålts på export
till gemenskapen.

(28)

Därefter undersökte kommissionen om respektive företags inhemska försäljning kunde anses ha skett
vid normal handel i enlighet med artikel 2.4 i grundförordningen.
I detta syfte fastställdes den andel av den inhemska försäljningen till oberoende kunder som, för varje
exporterad produkttyp, såldes med förlust på den inhemska marknaden under undersökningsperioden:
a) För de produkttyper för vilka mer än 80 % av försäljningen (i volym) på den inhemska marknaden inte gjordes till ett pris som understeg enhetskostnaden och för vilka det vägda genomsnittliga försäljningspriset minst motsvarade den vägda genomsnittliga tillverkningskostnaden
beräknades normalvärdet för varje produkttyp som det vägda genomsnittet av alla inhemska
försäljningspriser för typen i fråga.
b) För de produkttyper för vilka minst 10 % och högst 80 % av försäljningen (i volym) på den
inhemska marknaden inte understeg enhetskostnaden beräknades normalvärdet för varje
produkttyp som ett vägt genomsnitt av enbart de inhemska försäljningspriser som för typen i
fråga uppgick till minst enhetskostnaden.
c) För de produkttyper för vilka mindre än 10 % av försäljningen (i volym) på den inhemska
marknaden gjordes till ett pris som inte understeg enhetskostnaden ansågs det att försäljningen
inte skedde vid normal handel, varför normalvärdet måste konstrueras.

(29)

För vissa typer som såldes på export till gemenskapen av alla de tre undersökta företagen konstaterades att den inhemska försäljningen hade skett vid normal handel. För motsvarande produkttyper
baserades normalvärdet på de priser som oberoende kunder på Indiens inhemska marknad faktiskt
betalat eller skulle betala under undersökningsperioden, enligt artikel 2.1 i grundförordningen.

(30)

När det gällde försäljningen av de produkttyper som inte sålts vid normal handel eller som inte sålts i
representativa volymer på den inhemska marknaden måste normalvärdet konstrueras. Alla de tre
undersökta företagen hade sålt vissa sådana produkttyper för export till gemenskapen.
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I syfte att konstruera normalvärdet enligt artikel 2.6 i grundförordningen lades de berörda samarbetsvilliga exporterande tillverkarnas försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna
kostnader samt vägda genomsnittliga vinst för den inhemska försäljningen av den likadana
produkten vid normal handel under undersökningsperioden till dessa tillverkares genomsnittliga
tillverkningskostnad under undersökningsperioden. Vid behov korrigerades de rapporterade tillverknings-, försäljnings- och administrationskostnaderna och de andra allmänna kostnaderna innan de
användes för bedömningen av om försäljningen skett vid normal handel och för konstrueringen av
normalvärdet.

2. Exportpris

(32)

Eftersom all export av den berörda produkten från samtliga tre exporterande tillverkare gick direkt
till oberoende kunder i gemenskapen fastställdes exportpriset enligt artikel 2.8 i grundförordningen
på grundval av de exportpriser som faktiskt betalats eller skulle betalas.

3. Jämförelse

(33)

Jämförelsen mellan normalvärdet och exportpriset gjordes på nivån fritt fabrik. I syfte att säkerställa
en rättvis jämförelse mellan normalvärdet och exportpriset gjordes i enlighet med artikel 2.10 i
grundförordningen justeringar för olikheter som påverkade prisernas jämförbarhet. För alla exporterande tillverkare gjordes i tillämpliga och berättigade fall justeringar för olikheter i fysiska egenskaper, transport-, hanterings-, lastnings- och därmed sammanhängande kostnader, kostnader för
sjötransport och försäkring, importavgifter och indirekta skatter, kreditkostnader, provisioner och
avdrag samt kostnader efter försäljning.

(34)

Samtliga tre företag som ingick i undersökningen begärde en justering för tullrestitution i enlighet
med artikel 2.10 b i grundförordningen, med motiveringen att importavgifter, hävdade de, togs ut på
den likadana produkten när denna var avsedd för förbrukning i exportlandet, men återbetalades eller
inte betalades när produkten såldes för export till gemenskapen. Samtliga företag tillämpade i detta
avseende systemet med tullkredit efter export eller systemet med förhandsliscenser. Denna begäran
avslogs, eftersom det inte fanns någon bevisning för att importavgiften togs ut på den likadana
produkten när denna var avsedd för inhemsk konsumtion. Alternativt begärde företagen samma
justering enligt artikel 2.10 k. Justeringen kunde inte godkännas, eftersom företagen inte kunde
bevisa att det nämnda tullkreditsystemet eller systemet med förhandslicsenser påverkade prisernas
jämförbarhet och i synnerhet att konsumenterna, till följd av de förmåner som dessa system ger,
genomgående betalade olika priser på den inhemska marknaden.

(35)

Ett företag som ingick i undersökningen begärde en justering i enlighet med artikel 2.10 b med ett
belopp motsvarande en indirekt skatt som togs ut på den likadana produkten när denna var avsedd
för förbrukning i Indien och återbetalades för den produkt som exporterades till gemenskapen. Det
konstaterades mycket riktigt att avgiften återbetalades till företaget när den berörda produkten
exporterades. Eftersom företaget inte kunde bevisa att hela denna indirekta skatt återbetalades
justerades dock begäran nedåt. Ett annat företag som ingick i undersökningen begärde en justering i
enlighet med samma artikel i grundförordningen med ett belopp motsvarande en indirekt skatt som
togs ut på den likadana produkten när denna var avsedd för förbrukning i Indien och som inte togs
ut för den produkt som exporterades till gemenskapen. I detta avseende konstaterades att företaget
underlät att lämna uppgift om de råvarumängder som använts i tillverkningen av den likadana
produkten. Det fanns följaktligen ingen bevisning för exakt hur stort belopp som tagits ut som
indirekt skatt på den likadana produkten, och denna begäran avslogs.
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(36)

Ett företag som ingick i undersökningen begärde en justering i enlighet med artikel 2.10 b i
grundförordningen för en omsättningsskatt (indirekt skatt) som togs ut de regionala myndigheterna i
Indien och som det påstod att det betalade på inhemsk försäljning. Företaget i fråga var emellertid
befriat från skyldigheten att betala omsättningsskatten till statskassan. Denna befrielse beviljas företag
som investerar i den berörda regionen. Det kunde alltså inte påvisas att företaget tog ut skatten i
fråga på den inhemska försäljningen och överlämnade denna till statskassan, och följaktligen togs
ingen sådan omsättningsskatt ut för den likadana produkten som såldes på den inhemska marknaden. Begäran ansågs därför vara ogrundad.

(37)

Två företag som ingick i undersökningen begärde en justering i enlighet med artikel 2.10 d i
grundförordningen för olika handelsled. Justeringen kunde inte beviljas, eftersom företagen inte
kunde påvisa att exportpriset avsåg ett annat handelsled än det som gällde för normalvärdet och att
prisernas jämförbarhet påverkades. Två olika handelsled påstods finnas både på exportmarknaden
och på hemmamarknaden, men det kunde inte konstateras några konsekventa och tydliga olikheter i
de berörda företagens funktioner eller priser i de olika handelsleden på den indiska hemmamarknaden. Alternativt begärde båda företagen samma justering enligt artikel 2.10 c eller 2.10 k. Begäran
kunde inte beviljas på grundval av artikel 2.10 c i grundförordningen, eftersom rabatter som lämnas
för kvantitetsskillnader endast kan tas i beaktande för en justering när de faktiskt ges för kvantitetsskillnader sammanhängande med försäljningen i fråga, och de berörda företagen gav inga sådana
rabatter. Inte heller kunde begäran beviljas på grundval av artikel 2.10 k, eftersom det konstaterades
att det mönster som företagen hävdade förelåg inte genomgående tillämpades på deras försäljning på
den inhemska marknaden och eftersom det konstaterades att kraven i huvudsak var desamma som
dem som framförts beträffande handelsled och avdrag för kvantitetsskillnader, vilka redan hade
avvisats.

(38)

Ett företag som ingick i undersökningen begärde en justering i enlighet med artikel 2.10 f i
grundförordningen för olikheter i kostnader för produkter som exporteras och produkter som säljs
på den inhemska marknaden, vilka är direkt sammanhängande med förpackning av produkten i
fråga. Företaget lyckades i detta avseende inte påvisa att en kostnadsskillnad som påverkade prisernas
jämförbarhet var direkt sammanhängande med förpackningskostnaderna för produkten i fråga.
Denna begäran avvisades därför.

4. Dumpningsmarginaler

a) Dumpningsmarginal för de företag ingick i undersökningen
(39)

Dumpningsmarginalerna fastställdes på grundval av en jämförelse för varje produkttyp mellan det
vägda genomsnittliga normalvärdet och det vägda genomsnittliga exportpriset.

b) Dumpningsmarginal för samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet
(40)

Dumpningsmarginalen för de exporterande tillverkare som givit sig till känna enligt artikel 17 i
grundförordningen men som inte undersökts individuellt fastställdes på grundval av det vägda
genomsnittet av dumpningsmarginalerna för de företag som ingick i stickprovet, enligt artikel 9.6 i
grundförordningen.

c) Dumpningsmarginal för icke samarbetsvilliga företag
(41)

För de exporterande tillverkare som varken besvarade kommissionens frågeformulär eller på annat
sätt gav sig till känna fastställdes dumpningsmarginalen enligt artikel 18.1 i grundförordningen på
grundval av tillgängliga uppgifter.

(42)

I syfte att fastställa graden av samarbetsvilja totalt sett jämfördes, för det land som är föremål för
undersökning, den exportvolym till gemenskapen som rapporterats av de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna med motsvarande importstatistik från Eurostat.

(43)

Det konstaterades att graden av samarbetsvilja totalt sett var hög och det ansågs lämpligt att fastställa
den övriga dumpningsmarginalen för de icke-samarbetsvilliga företagen till samma nivå som den
högsta dumpningsmarginal som fastställts för ett samarbetsvilligt företag i landet i fråga.

L 205/55

L 205/56

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

2.8.2002

(44)

Detta sätt att behandla icke-samarbetsvilliga företag ansågs också nödvändigt för att förhindra att de
skulle kunna dra nytta av sin bristande samarbetsvilja.

(45)

Följande preliminära dumpningsmarginaler, uttryckta i procent av importpriset cif vid gemenskapens
gräns före tull, fastställdes:
Indo Rama Synthetics Ltd

15,7 %

Reliance Industries Ltd

19,1 %

Welspun Syntex Ltd

17,2 %

Samarbetsvilliga exporterande tillverkare utanför stickprovet

17,7 %

Icke-samarbetsvilliga exporterande tillverkare

19,1 %

E. GEMENSKAPSINDUSTRIN

1. Tillverkning i gemenskapen
(46)

Texturerat filamentgarn av polyestrar tillverkas i gemenskapen av följande företag:
— Tre tillverkare som till fullo samarbetade med kommissionen under undersökningen. Två av
dessa företag tillhörde de klagande företagen.
— Fyra tillverkare som ingick bland de sex vilka ingivit klagomålet och som lämnade vissa allmänna
uppgifter om sin verksamhet i klagomålet. De samarbetade inte till fullo i undersökningen, men
stödde förfarandet.
— Två andra icke-klagande tillverkare som tillhandahöll vissa allmänna uppgifter om sin verksamhet
och stödde klagomålet, utan att tillhandahålla detaljerade uppgifter.
— Fjorton andra icke klagande tillverkare, som varken var villiga att samarbeta i undersökningen
eller framförde några synpunkter.

(47)

Det texturerade filamentgarn av polyestrar som tillverkas av alla dessa företag utgör gemenskapens
tillverkning i den mening som avses i artikel 4.1 i grundförordningen.

2. Definition av gemenskapsindustrin
(48)

Den sammanlagda tillverkningen för de tre samarbetsvilliga tillverkarna under undersökningsperioden utgjorde 85 238 ton av gemenskapens sammanlagda tillverkning som uppskattningsvis
uppgick till 228 491 ton, dvs. 37 %. De nio tillverkare som stöder förfarandet svarade emellertid
tillsammans för 74 % av gemenskapstillverkningen under undersökningsperioden.

(49)

En berörd part hävdade att endast tre gemenskapstillverkare samarbetade i undersökningen och att
deras gemensamma tillverkning inte utgjorde en betydande del av gemenskapens sammanlagda
tillverkning. Denna part påstod dessutom att fyra av de sex gemenskapstillverkare som ingav
klagomålet slutligen beslutade sig för att inte samarbeta, eftersom de inte ansåg att de vållades någon
skada, och därför skulle ärendet ha inletts på felaktiga grunder och de uppgifter som använts för att
bedöma vilken skada gemenskapsindustrin lidit vara missvisande.

(50)

För det första bör det noteras att de företag som uttryckligen stödde klagomålet före inledandet
sammanlagt svarade för ungefär två tredjedelar av gemenskapstillverkningen och stödet var således
tillräckligt för att inleda en undersökning. För det andra svarade de tre företag som till fullo
samarbetade i undersökningen för mer än 25 % av tillverkningen i gemenskapen och således för en
betydande del i den mening som avses i artiklarna 4.1 och 5.4 i grundförordningen.

(51)

Kommissionen gör därför preliminärt bedömningen att de tre samarbetsvilliga gemenskapstillverkarna utgör ”gemenskapsindustrin” i enlighet med artiklarna 4.1 och 5.4.
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F. SKADA

1. Inledande anmärkningar
Importuppgifter
(52)

Importtrender avseende volym och priser fastställdes med hjälp av uppgifter från Eurostat. Allt
importerat texturerat filamentgarn av polyestrar klassificeras enligt KN-nummer 5402 33 00 och
inga andra produkter klassificeras enligt detta nummer. Eurostats uppgifter avseende Indien
jämfördes med uppgifter för undersökningsperioden som tillhandahållits av exporterande tillverkare
och uppgifterna befanns vara mycket lika.
Uppgifter om gemenskapsindustrin

(53)

Uppgifter om gemenskapsindustrin erhölls från de kontrollerade svaren på frågeformuläret från de
tre samarbetsvilliga gemenskapstillverkarna.
2. Förbrukning i gemenskapen

(54)

Omfattningen av den synliga förbrukningen i gemenskapen av texturerat filamentgarn av polyestrar
fastställdes på grundval av total import av den berörda produkten till gemenskapen, gemenskapsindustrins totala kontrollerade försäljning på gemenskapsmarknaden och den uppskattade försäljningen från andra tillverkare på gemenskapsmarknaden, vilken baserades på svar på kommissionens
frågeformulär, bevisning i klagomålet samt exportstatistik från Eurostat.

(55)

Förbrukningen av texturerat filamentgarn av polyestrar i gemenskapen uppgick till ungefär 340 000
ton under undersökningsperioden. Såsom framgår av tabellen nedan ökade förbrukningen med 19 %
under skadeundersökningsperioden. Det bör noteras att förbrukningen låg som högst 1998 och
därefter har sjunkit.
Förbrukning
i gemenskapen

Ton
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Unders.-perioden

285 640

341 660

369 031

353 376

360 176

339 352

100

120

129

124

125

119

3. Import från Indien
Importvolym
(56)

Under skadeundersökningsperioden tredubblades mängden import med ursprung i Indien från 7 583
ton 1996 till 22 683 ton under undersökningsperioden. Efter en kraftig ökning mellan 1996 och
1998 sjönk importen 1999 för att sedan återhämta sig 2000. Under undersökningsperioden skedde
ytterligare en ökning på 17 % i förhållande till år 2000.

(57)

Marknadsandelen för den berörda importen uppgick till 7 % under undersökningsperioden jämfört
med 3 % vid skadeundersökningsperiodens början.
Import från Indien

Ton
1996 = 100

Marknadsandel

1996

1997

1998

1999

2000

Unders.-perioden

7 583

16 992

18 064

11 824

18 752

22 683

100

224

238

156

247

301

3%

5%

5%

3%

5%

7%

Importpriser
(58)

Priserna på importen i fråga minskade med 7 % under skadeundersökningsperioden. Det inträffade
en kraftig prisnedgång 1999 när importvolymen föll mycket kraftigt.
Priser cif

euro/kg
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Unders.-perioden

1,86

1,99

1,69

1,40

1,77

1,73

100

107

91

75

95

93
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Prisunderskridande
(59)

För analysen av prisunderskridandet jämfördes priset på den berörda produkt som gemenskapsindustrin sålde med priset på gemenskapsmarknaden för import från Indien under undersökningsperioden, på grundval av vägda genomsnittspriser per typ texturerat filamentgarn av polyestrar.

(60)

Vid jämförelsen mellan importerade produkter och texturerat filamentgarn av polyestrar som tillverkats av gemenskapsindustrin beaktades decitex (antalet gram per 1 000 meter garn), antalet filament,
kemisk förändring (t.ex. flamskyddsegenskaper) och garnfärg (ofärgad, spinnfärgad, traditionellt
färgad).

(61)

Som priserna på importen från Indien användes de priser cif vid gemenskapens gräns, justerade för
tullar och kostnader efter import, som de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna uppgivit i sina
svar på frågeformuläret. Som gemenskapsindustrins priser användes de priser, enligt gemenskapsindustrins uppgifter i svaren på frågeformuläret, som togs ut vid försäljningen till den första icke
närstående kunden, fritt fabrik.

(62)

På denna grundval fann kommissionen att marginalen för prisunderskridandet, uttryckt i procent av
gemenskapsindustrins priser, uppgick till mellan 21 % och 36 % för de exporterande tillverkare som
var samarbetsvilliga i undersökningen.

4. Gemenskapsindustrins situation

Produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande
(63)

Gemenskapsindustrins produktion ökade med 18 % under skadeundersökningsperioden men minskade med 3 % under undersökningsperioden i förhållande till år 2000. Produktionskapaciteten ökade
med 33 % under skadeundersökningsperioden. Kapaciteten utökades och anläggningarna moderniserades kontinuerligt i syfte att öka gemenskapsindustrins konkurrenskraft. Kapacitetsutnyttjandet var
relativt högt fram till 1998 men sjönk under de följande perioderna med 11 procentenheter.

Produktion i ton
1996 = 100

Kapacitet i ton
1996 = 100

Kapacitetsutnyttjande

1996

1997

1998

1999

2000

Unders.-perioden

72 330

80 130

83 860

79 607

88 189

85 239

100

111

116

110

122

118

76 104

84 685

88 240

91 506

98 713

101 400

100

111

116

120

130

133

95 %

95 %

95 %

87 %

89 %

84 %

Lager
(64)

Utgående lager varierade under åren med och tenderade att minska i förhållande till produktionsnivåerna.
Lager

Ton
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Unders.-perioden

5 958

4 791

3 627

1 824

1 794

5 184

100

80

61

31

30

87

2.8.2002

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

L 205/59

Försäljningsvolym, marknadsandel och tillväxt
(65)

Gemenskapsindustrins försäljning på gemenskapsmarknaden under skadeundersökningsperioden
ökade, uttryckt i volym, med 8 %. Gemenskapsindustrins försäljning ökade dock inte lika mycket
som förbrukningen, som under den här perioden ökade med 16 %. Gemenskapsindustrin förlorade
således 2 procentenheter av sin marknadsandel under skadeundersökningsperioden.

Försäljningsvolym i ton

1996

1997

1998

1999

2000

Unders.-perioden

72 318

82 501

85 434

82 749

84 964

77 846

100

114

118

114

117

108

25 %

24 %

23 %

24 %

24 %

23 %

1996 = 100

Marknadsandel

Faktorer som påverkar priser
(66)

Gemenskapsindustrins försäljningspriser minskade med 9 % under skadeundersökningsperioden. Den
allt större mängden import med ursprung i Indien och dess låga och sjunkande priser skapade ett
betydande pristryck för gemenskapsindustrin, som tvingades sänka sina priser för att försöka behålla
sin marknadsandel.
Genomsnittligt
försäljningspris fritt
levererat

euro/kg
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Unders.-perioden

2,94

3,00

2,93

2,69

2,58

2,68

100

102

100

91

88

91

Lönsamhet
(67)

Lönsamheten inom gemenskapsindustrin, uttryckt som vinsten på nettoförsäljningen på gemenskapsmarknaden, sjönk kraftigt under skadeundersökningsperioden, från +3 % 1996 till –12 %
under undersökningsperioden.

Lönsamhet

1996

1997

1998

1999

2000

Unders.-perioden

3%

7%

8%

2%

–7%

– 12 %

Investeringar och förmåga att anskaffa kapital
(68)

Investeringarna upprätthölls under skadeundersökningsperioden men låg på en lägre nivå under
undersökningsperioden. Merparten av dessa utgifter avsåg maskiner, utrustning och övriga artiklar.
Under 1998 var investeringarna särskilt stora vilket sammanföll med att en gemenskapstillverkare lät
uppföra en ny anläggning för texturerat filamentgarn av polyestrar vid en tidpunkt då gemenskapsindustrins finansiella utsikter fortfarande var goda.
Investeringar

1 000 EUR

1996

1997

1998

1999

2000

Unders.-perioden

35 997

30 138

57 567

39 158

33 884

23 051

100

84

160

109

94

64

1996 = 100

(69)

Gemenskapsindustrins förmåga att anskaffa kapital, från externa finansiärer eller moderbolag, påverkades inte i någon större utsträckning i början av skadeundersökningsperioden. Mot bakgrund av
förlusterna under undersökningsperioden sattes dock förmågan att anskaffa kapital allvarligt på spel
under undersökningsperioden.
Avkastning på investeringar

(70)

För sin bedömning av hur den dumpade importen hade påverkat avkastningen på investeringar inom
gemenskapsindustrin undersökte kommissionen hur vinsten (eller förlusten) före skatt förhöll sig till
det sammanlagda kapitalet inom gemenskapsindustrin.
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(71)

Försäljningen av texturerat filamentgarn av polyestrar står för den största delen av gemenskapsindustrins omsättning, och avkastningen på investeringar fördelades därför för att återspegla denna
andel.

(72)

Avkastningarna på investeringar utvecklades på samma sätt som lönsamhetssiffrorna och visade en
klar försämring av det finansiella läget i gemenskapsindustrin.

Avkastning på totalt
kapital

1996

1997

1998

1999

2000

Unders.-perioden

20 %

25 %

19 %

4%

–3%

– 10 %

Kassaflöde
(73)

Försäljningen av texturerat filamentgarn av polyestrar står för den största delen av gemenskapsindustrins omsättning. Kassaflödet fördelades därför för att återspegla denna andel.

(74)

Siffrorna i tabellen nedan avseende gemenskapsindustrins kassaflöde bekräftade tydligt industrins
försämrade finansiella läge.

Kassainflöde (kassautflöde) netto från all
verksamhet (i tusen
euro)
Index

1996

1997

1998

1999

2000

Unders.-perioden

23 014

30 128

14 778

38 113

15 427

15 836

100

131

64

166

67

69

Sysselsättning, produktivitet och löner
(75)

Följande tabell visar antalet personer anställda av gemenskapsindustrin inom de områden som avser
produkten i fråga samt personalkostnaderna.

Antal anställda
1996 = 100

Personalkostnader
tusen euro)

(i

1996 = 100

Produktivitet
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Unders.-perioden

1 180

1 260

1 419

1 482

1 487

1 403

100

107

120

126

126

119

27 362

32 522

35 035

38 864

39 861

40 832

100

119

128

142

146

149

61 297

63 595

59 098

53 716

59 307

60 755

100

104

96

88

97

99

(76)

I slutet av undersökningsperioden var antalet anställda i gemenskapsindustrin 1 403, en sammanlagd
ökning med 19 % under skadeundersökningsperioden. Ökningen var dock en följd av en betydande
ökning av antalet anställda 1999 då gemenskapsindustrin beslutade att avsevärt bygga ut sin
produktionskapacitet. Denna utvidgning planerades när utsikterna fortfarande var goda (se skäl 68).
Personalkostnaderna i förhållande till antalet anställda ökade med 30 % under samma period.

(77)

Produktiviteten under undersökningsperioden var ungefär den samma som under 1996. Under
1999, när produktionskapaciteten liksom antalet anställda ökade, försämrades tillfälligt produktiviteten.
Återhämtning från tidigare dumpning

(78)

Under 1997 och 1998 var gemenskapsindustrins ekonomiska resultat tillfredsställande, vilket visade
att den hade återhämtat sig från tidigare dumpning av import med ursprung i tredjeländer för vilka
antidumpningsåtgärder hade införts (se skäl 3).
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Faktisk dumpningsmarginal
(79)

Dumpningsmarginalerna anges i avsnittet om dumpning (se skäl 45). De fastställda marginalerna
ligger klart över miniminivån. Med tanke på omfattningen av och priserna på den dumpade
importen kan verkningarna för gemenskapsindustrin av den faktiska dumpningsmarginalen inte
anses vara försumbara.
5. Slutsats om skada

(80)

Mellan 1996 och undersökningsperioden tredubblades volymen import av texturerat filamentgarn av
polyestrar med ursprung i Indien, från mindre än 7 500 ton till mer än 22 000 ton. Detta ledde till
en ökning av marknadsandelen på 4 procentenheter för den berörda importen sammantaget under
en period då förbrukningen ökade med 19 %. Priserna på de importerade varorna var under hela
skadeundersökningsperioden lägre än priserna på gemenskapsindustrins varor, med ett prisunderskridande på mellan 30 % och 45 %.

(81)

Mellan 1996 och undersökningsperioden försämrades gemenskapsindustrins situation i synnerhet
vad gäller marknadsandel, försäljningspriser, lönsamhet, avkastning på investeringar, kassaflöde och
förmåga att anskaffa kapital. Gemenskapsindustrins dåliga ekonomiska resultat var ett resultat av att
dess priser föll.

(82)

Med hänsyn till ovanstående drar kommissionen preliminärt slutsatsen att gemenskapsindustrin lidit
väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3 i grundförordningen.
G. ORSAKSSAMBAND

1. Inledning
(83)

I enlighet med artikel 3.6 i grundförordningen undersökte kommissionen huruvida den väsentliga
skada som gemenskapsindustrin lidit orsakats av den dumpade importen från det berörda landet. I
enlighet med artikel 3.7 i grundförordningen granskade kommissionen andra kända faktorer utöver
den dumpade importen vilka kunde ha vållat gemenskapsindustrin skada för att säkerställa att skada,
som vållats av dessa faktorer inte oriktigt tillskrevs den dumpade importen.

(84)

Åtgärder är för närvarande i kraft beträffande import med ursprung i Indonesien, Malaysia, Taiwan
och Thailand, vilka syftar till att undanröja skadevållande dumpning från dessa länder. Import av
texturerat filamentgarn av polyestrar från dessa fyra länder är för närvarande dessutom föremål för
en antidumpningsundersökning (se skäl 3). Denna faktor beaktades i denna undersökning.
2. Den dumpade importens verkningar
Volym

(85)

Importen av texturerat filamentgarn av polyestrar med ursprung i Indien tredubblades under skadeundersökningsperioden och uppgick till 22 683 ton under undersökningsperioden.

(86)

Den betydande ökningen av importen med ursprung i Indien till priser som låg gott och väl under
gemenskapsindustrins och den ökande marknadsandelen för denna import under skadeundersökningsperioden sammanföll med en allvarlig försämring av gemenskapsindustrins situation, särskilt
med avseende på marknadsandel, försäljningspriser, kassaflöde, förmåga att anskaffa kapital, avkastningen på investeringar och lönsamhet.

(87)

Försämringen var tydligast mellan 2000 och undersökningsperioden då den dumpade importen
ökade med ytterligare 17 % och nådde rekordnivåer.
Priser

(88)

Mellan 1996 och undersökningsperioden minskade priserna på den dumpade importen med 7 %
samtidigt som dess marknadsandel ökade med 4 procentenheter. Samtidigt sänkte gemenskapsindustrin sina försäljningspriser med 9 % i ett misslyckat försök att behålla sin marknadsandel.

L 205/61

L 205/62

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

2.8.2002

(89)

Priserna på den dumpade importen låg hela tiden under gemenskapsindustrins priser med en
marginal för prisunderskridandet som under undersökningsperioden uppgick till mellan 30 % och
45 % för de exportörer som ingick i undersökningen.

(90)

Följaktligen anser kommissionen att det pristryck som utövades av den berörda importen, vars
volym och marknadsandel ökade väsentligt från och med 1996 och som skedde till särskilt låga
dumpade priser, resulterade i ett prisfall för gemenskapsindustrin och en försämring av industrins
ekonomiska situation.
3. Verkningar av andra faktorer
Import med ursprung i andra tredjeländer

(91)

Fyra länder som exporterar texturerat filamentgarn av polyestrar till gemenskapen omfattas av
antidumpningstullar. Det rör sig om Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand och dessa fyra
länders marknadsandel uppgick till 18 % under undersökningsperioden. Importen med ursprung i
dessa länder ökade under skadeundersökningsperioden med 41 % i volym, från ca 43 000 ton 1996
till 61 000 ton under undersökningsperioden. De genomsnittliga cif-priserna för denna import ligger
klart under gemenskapsindustrins priser. De exporterande tillverkare i Indonesien och Taiwan för
vilka antidumpningstullsatsen satts till 0 % ökade i själva verket sin försäljning på gemenskapens
marknad. Det går inte att utesluta att denna import har bidragit till den skada som gemenskapsindustrin lidit. Detta håller för närvarande på att undersökas inom ramen för de två översyner som
inleddes den 31 maj 2002 (1) enligt artikel 11.3 i grundförordningen.

(92)

Import med ursprung i andra tredjeländer hade under undersökningsperioden en marknadsandel på
19 % och dess volym ökade med 47 % under skadeundersökningsperioden. De största mängderna
kom från Förenta staterna, Turkiet och Sydkorea. De genomsnittliga cif-priserna för denna import
ligger något under gemenskapsindustrins priser fritt fabrik. Om man beaktar tullar och kostnader
efter import ligger de dock på ungefär samma nivå som gemenskapsindustrins priser. Denna import
kan inte anses ha vållat gemenskapsindustrin skada.
1996

1997

1998

1999

2000

Unders.-perioden

Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand

Kvantitet (i ton)

43 443

50 030

55 778

61 485

62 450

61 193

Marknadsandel

15 %

15 %

15 %

17 %

17 %

18 %

Cif-priser (i euro/kg)

1,88

2,02

1,66

1,38

1,81

1,85

Andra tredjeländer

Kvantitet (i ton)

41 574

61 630

73 575

75 912

68 209

61 377

Marknadsandel

15 %

20 %

20 %

22 %

19 %

19 %

Cif-priser (i euro/kg)

2,30

2,30

2,09

1,86

2,29

2,30

Råvarupriser
(93)

Den huvudsakliga råvaran vid tillverkning av texturerat filamentgarn av polyestrar är orienterat
polyestergarn.

(94)

Gemenskapsindustrin köper in orienterat polyestergarn både i och utanför gemenskapen. En del
orienterat polyestergarn köps även in från närstående företag. En detaljerad jämförelse decitex för
decitex mellan koncerninterna priser, de priser som betalas på marknaden och de priser som
offentliggörs av fackpressen (PCI) visade att inköpen från närstående företag görs till marknadsmässiga priser. Även försäljningsvillkoren liknar de allmänna marknadsvillkoren.

(1) EGT C 129, 31.5.2002, s. 2 och 5.
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Som framgår av tabellen nedan ökade det faktiska pris som gemenskapsindustrin betalade för
orienterat polyestergarn ansenligt under 1997–1998 för att därefter sjunka till nivåer som var lägre
än vid skadeundersökningsperiodens början. Kostnaderna för råvaror kan därför inte anses ha vållat
gemenskapsindustrin skada.

Genomsnittlig kostnad
för orienterat plyestergarn (i euro/kg)

1996

1997

1998

1999

2000

Unders.-perioden

1,5

2,0

1,7

1,4

1,4

1,4

Gemenskapsindustrins exportresultat
(96)

Gemenskapsindustrins export ökade med nästan 400 %, till 5 200 ton, under skadeundersökningsperioden, beroende på att gemenskapsindustrin har utvecklat långsiktiga handelsrelationer med partner
utanför gemenskapen. Det bör noteras att mängderna i fråga fortfarande är marginella i jämförelse
med gemenskapsindustrins sammanlagda försäljningsvolym.

(97)

Kommissionen drar slutsatsen att eftersom exporten har ökat under perioden i fråga kan den inte
vara orsaken till den skada gemenskapsindustrin lidit.
Förändringar i konsumtionsmönster

(98)

Förbrukningen av den berörda produkten i gemenskapen ökade med 19 % under skadeundersökningsperioden. Kommissionen anser därför att denna faktor inte har bidragit till den skada som
gemenskapsindustrin lidit.
Slutsats om skada

(99)

Den betydande uppgången, både i volym och uttryckt i marknadsandel, för importen från det
berörda landet under skadeundersökningsperioden, framför allt under undersökningsperioden, samt
nivån på underskridandet under undersökningsperioden fick väsentliga negativa följder för gemenskapsindustrins marknadsandel och försäljningspriser. Detta påverkade i sin tur ett antal ekonomiska
indikatorer avseende gemenskapsindustrins situation, i synnerhet lönsamhet och avkastning på
investeringar. Mot bakgrund av ovanstående analys anser kommissionen att import av texturerat
filamentgarn av polyestrar med ursprung i Indien haft en väsentlig negativ inverkan på gemenskapsindustrins situation och att verkningarna av andra faktorer, särskilt importen från tredje land
(inbegripet Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand) inte ändrar slutsatsen att det fanns ett faktiskt
och betydande orsakssamband mellan den dumpade importen från Indien och den väsentliga skada
som gemenskapsindustrin lidit.
Med hänsyn till undersökningen, i vilken en tydlig åtskillnad gjorts mellan verkningarna av alla
kända faktorer på gemenskapsindustrins situation och de skadliga verkningarna av den dumpade
importen, dras slutsatsen att dessa andra faktorer i sig inte ändrar det faktum att den väsentliga skada
som konstaterats kan tillskrivas den dumpade importen.

(100) Kommissionen drar därför preliminärt slutsatsen att den dumpade importen från det berörda landet

har vållat gemenskapsindustrin väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3.6 i grundförordningen.
H. GEMENSKAPENS INTRESSE

1. Allmänna synpunkter
(101) Kommissionen undersökte om det, trots slutsatsen om skadevållande dumpning, finns tvingande skäl

som kan leda till slutsatsen att det inte ligger i gemenskapens intresse att vidta åtgärder i just det här
fallet. För detta ändamål och i enlighet med artikel 21.1 i grundförordningen grundades fastställandet
av gemenskapens intresse på en bedömning av alla olika berörda intressen, dvs. gemenskapsindustrins intresse, intresset hos övriga tillverkare i gemenskapen, importörernas och handlarnas intresse
och intresset hos användarna och leverantörerna av den berörda produkten.
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2. Undersökningen

(102) Kommissionen sände frågeformulär till importörer, råvaruleverantörer och industriella användare av

den berörda produkten. Sammanlagt sändes 13 frågeformulär till leverantörer, 21 till användare, 14
till importörer och 16 till andra tillverkare av texturerat filamentgarn av polyestrar.

(103) Svar på frågeformuläret inkom inom den fastställda tidsfristen från följande företag:

— En direktleverantör av råvaror som förser gemenskapsindustrin med monoetylglykol och renad
tereftalsyra:
— BP Chemicals Ltd (Förenade kungariket)
— En användare av den berörda produkten som tillverkar textilier som i huvudsak är avsedda att
användas i bilindustrin och möbelbranschen:
— Mattes & Ammann KG (Tyskland)
— Två andra tillverkare av texturerat filamentgarn av polyestrar:
— FITEXAR SA (Portugal)
— Manifattura di Stabbia Spa (Italien)
Inga importörer av den berörda produkten besvarade frågeformuläret.

3. Sannolika verkningar för gemenskapsindustrin och andra tillverkare av texturerat filamentgarn av polyestrar av att åtgärder införs
(104) Gemenskapsindustrin är livskraftig och har förmåga att förse marknaden med produkten. Gemen-

skapsindustrin har gjort stora ansträngningar för att uppfylla kraven från användarna, i synnerhet
bilindustrin, som begär att produkter av hög kvalitet levereras när de behöver dem. Gemenskapsindustrin har visat en vilja att bibehålla en konkurrenskraftig närvaro på gemenskapsmarknaden. Som
exempel på gemenskapsindustrins åtgärder kan nämnas
a) utveckling av särskilda produkter för nischmarknader,
b) förbättrad produktivitet, inbegripet omfattande användning av modern produktionsteknik (t.ex.
ökad mekanisering och datorisering).

(105) De föreslagna åtgärderna skulle otvivelaktigt gagna gemenskapsindustrin. Det finns ingen orsak att

betvivla att gemenskapsindustrin skulle vara livskraftig och konkurrenskraftig om normala marknadsvillkor gällde. Detta påstående stöds av industrins lönsamhetsnivå mellan 1996 och 1999 och
av dess ställning på gemenskapsmarknaden avseende specialiserade produkter, vilka den dumpade
importen ännu inte har varit inriktad på.

(106) Gemenskapsindustrin har varit utsatt för skadevållande dumpning. Den dumpade importen från

Indien underskred och sänkte gemenskapsindustrins försäljningspriser, orsakade en viss minskning
av dess marknadsandel och gjorde det omöjligt för gemenskapsindustrin att växa lika fort som
marknaden. Den dumpade importen från Indien försämrade kännbart gemenskapsindustrins
lönsamhet och avkastning på investeringar. Investeringarna minskade också, särskilt under undersökningsperioden. Om situationen inte förändras kommer förlusterna att ligga kvar på samma nivåer
som under undersökningsperioden och gemenskapsindustrins lönsamhet på lång sikt att äventyras.
Dessa synpunkter fick stöd från de övriga tillverkare som besvarade kommissionens frågeformulär.

(107) Kommissionen drar därför preliminärt slutsatsen att det skulle ligga i gemenskapsindustrins och

övriga gemenskapstillverkares intresse att åtgärder införs.

4. Sannolika verkningar för importörerna av att åtgärder införs
(108) Inga svar inkom från importörer eller handlare.
(109) Importörernas bristande samarbetsvilja i detta fall leder till slutsatsen att införandet av åtgärder

avseende import med ursprung i Indien antagligen inte kommer att ha någon betydande inverkan på
situationen för icke närstående importörer och handlare på marknaden för texturerat filamentgarn av
polyestrar i gemenskapen.
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5. Sannolika verkningar för råvaruleverantörer av att åtgärder införs

(110) Tillverkarna i gemenskapen köper huvudsakligen monoetylglykol, renad tereftalsyra eller dimetylte-

reftalat för att tillverka orienterat polyestergarn, vilket därefter textureras för att tillverka texturerat
filamentgarn av polyestrar. En del tillverkare i gemenskapen köper även orienterat polyestergarn
direkt.

(111) Den leverantör som var samarbetsvillig i undersökningen har över 300 anställda som ägnar sig åt

tillverkning av renad tereftalsyra och monoetylglykol.

(112) Den samarbetsvilliga leverantören arbetade nära tillsammans med tillverkarna i gemenskapen och en

betydande andel av företagets omsättning härrörde från försäljning till dem. För detta företag skulle
varje minskning av gemenskapsindustrins inköp därför få allvarliga följder.

(113) Införande av åtgärder skulle otvivelaktigt hjälpa till att upprätthålla gemenskapsindustrins och

därmed även dess leverantörers verksamhetsnivå. Kommissionen drar därför preliminärt slutsatsen
att företagen i tidigare led i produktionskedjan har ett intresse av det införs antidumpningsåtgärder.
6. Sannolika verkningar för användarna av att åtgärder införs

(114) Som nämnts var bara en användare samarbetsvillig. Denna användare är huvudsakligen oroad över

att införandet av åtgärder kan komma att leda till ökad koncentration inom branschen för texturerat
filamentgarn av polyestrar, eftersom det inom stora multinationella företag redan har skett en viss
koncentration.

(115) Detta argument övertygar inte, eftersom det under undersökningsperioden fanns 23 tillverkare i

gemenskapsindustrin. Om åtgärder inte införs kommer dessutom det svåra ekonomiska läget för
gemenskapsindustrin troligen att leda till ytterligare koncentration globalt sett. Dessutom kan
gemenskapsindustrins hela existens stå på spel, vilket skulle göra användarna helt beroende av
import. Om åtgärder införs kommer de olika gemenskapstillverkarna däremot troligen att fortsätta
den inbördes konkurrensen och konkurrensen med icke-dumpad import och på så sätt trygga de
bästa marknadsvillkoren för användarna.

(116) Med hänsyn till den låga svarsnivån för kommissionens frågeformulär och synpunkterna från det

företag som svarade, gör kommissionen därför preliminärt bedömningen att införandet av antidumpningsåtgärder inte skulle vara till skada för användarnas livskraft och konkurrenskraft.
7. Slutsats

(117) Det är i gemenskapsindustrins, andra tillverkares av texturerat filamentgarn av polyestrar i gemen-

skapen och råvaruleverantörers intresse att antidumpningsåtgärder införs. Dessa kommer att göra det
möjligt för dessa grupper att förbättra lönsamheten och göra de nya investeringar som är avgörande
för deras livskraft.

(118) Om åtgärder inte införs kommer den kontinuerliga lönsamhetsnedgång för gemenskapsindustrin

som noterats under skadeundersökningsperioden att innebära ett allvarligt hot för denna industri.

(119) Kommissionen har också dragit slutsatsen att införandet av antidumpningsåtgärder inte skulle vara

till skada för användarnas livskraft och konkurrenskraft.

(120) Kommissionen drar på grundval av ovanstående preliminärt slutsatsen att det inte finns några

tvingande skäl mot att införa preliminära antidumpningstullar i det här fallet.

I. PROVISORISKA ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

1. Nivå för undanröjande av skada
(121) För att förhindra att gemenskapsindustrin vållas ytterligare skada genom den dumpade importen bör

antidumpningsåtgärder införas i form av preliminära tullar.
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(122) Vid fastställandet av nivån på dessa tullar tog kommissionen hänsyn till de konstaterade dumpnings-

marginalerna och den tull som är nödvändig för att undanröja den skada som gemenskapsindustrin
vållats.

(123) För detta ändamål fastställde kommissionen ett icke-skadevållande pris på grundval av gemenskaps-

industrins tillverkningskostnader jämte en skälig vinstmarginal på 8 %, som anses vara nödvändig för
att säkerställa industrins livskraft och motsvarar den vinst som industrin gjorde under 1998 när den
dumpade importen från Indien inte hade sådan prissänkande verkan på gemenskapsindustrins priser
och när importen från de länder som omfattas av åtgärder redan låg på ungefär samma nivå som
under undersökningsperioden. Det icke-skadevållande priset jämfördes med de priser på den
dumpade importen som hade använts för att fastställa prisunderskridandet enligt ovan. De skillnader
som framkom genom denna jämförelse uttrycktes sedan i procent av det totala importvärdet cif,
vilket gav nivån för undanröjande av skada.

(124) För att beräkna den nivå för undanröjande av skada som är tillämplig på samarbetsvilliga exporte-

rande tillverkare som inte ingick i urvalet, användes den vägda genomsnittliga nivån för undanröjande av skada för de företag som ingick i urvalet.

(125) För de exporterande tillverkare i Indien som varken besvarade kommissionens frågeformulär eller på

annat sätt gav sig till känna fastställdes den landsomfattande nivån för undanröjande av skada enligt
artikel 18.1 i grundförordningen på grundval av tillgängliga uppgifter. Med hänsyn till den höga
graden av samarbetsvilja ansågs det lämpligt att fastställa nivån för undanröjande av skada för de
icke-samarbetsvilliga företagen till samma nivå som den högsta skademarginal som fastställts för ett
samarbetsvilligt företag i landet i fråga.

2. Provisoriska åtgärder

(126) Eftersom dumpningsmarginalerna har konstaterats vara lägre än nivån för undanröjande av skada,

bör de preliminära tullar som införs motsvara de fastställda dumpningsmarginalerna, i enlighet med
artikel 7.2 i grundförordningen.

(127) Med hänsyn till det parallella antisubventionsförfarandet avseende Indien gäller dock, i enlighet med

artikel 24.1 i rådets förordning (EG) nr 2026/97 (1) (nedan kallad antisubventionsgrundförordningen) och artikel 14.1 i grundförordningen, att ingen produkt får beläggas med både antidumpnings- och utjämningstull i syfte att råda bot på en och samma situation som uppstått till följd av
dumpning eller exportsubvention. Det är därför nödvändigt att fastställa om och i vilken utsträckning subventionerna och dumpningsmarginalerna härrör från samma situation.

(128) När det gäller Indien föreslogs i enlighet med artikel 12.1 i antisubventionsgrundförordningen att en

provisorisk utjämningstull skulle införas på en nivå motsvarande subventionens storlek, eftersom
subventionen konstaterades vara lägre än skademarginalen. Alla de undersökta subventionsordningar
som befanns vara utjämningsbara utgjorde exportsubventioner i den mening som avses i artikel 3.4 a
i antisubventionsgrundförordningen. Dessa subventioner kan i sig endast inverka på de indiska
exporterande tillverkarnas exportpris, och följaktligen medföra en ökad dumpningsmarginal. De
preliminära dumpningsmarginaler som fastställts för de samarbetsvilliga indiska tillverkarna beror
således till viss del på förekomsten av exportsubventioner. Under dessa omständigheter anses det inte
lämpligt att införa både utjämnings- och antidumpningstullar som helt motsvarar summan av de
preliminärt fastställda subventions- och dumpningsmarginalerna. Den preliminära antidumpningstullen bör således anpassas så att den motsvarar den faktiska dumpningsmarginal som kvarstår efter
införandet av den provisoriska utjämningstull som skall kompensera för exportsubventionerna.
Därför har antidumpningstullsatsen fastställts till dumpningsmarginalen minus utjämningstullen för
exportsubventionerna i enlighet med nedanstående tabell.

(1) EGT L 288, 21.10.1997, s. 1.

2.8.2002

2.8.2002

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

Företagets namn

Dumpningsmarginal

L 205/67

Preliminär utjämningstull Preliminär antidumpningsför exportsubventioner
tull

Indo Rama Synthetics Limited

15,7 %

4,1 %

11,6 %

Reliance Industries Limited

19,1 %

0%

19,1 %

Welspun Syntex Limited

17,2 %

9,1 %

8,1 %

Samarbetsvilliga företag som inte ingick
i stickprovet

17,7 %

5,0 %

12,7 %

Alla andra företag

19,1 %

9,1 %

10,0 %

(129) De individuella företagsspecifika antidumpningstullsatser som anges i denna förordning har fastställts

på grundval av undersökningsresultaten i den här undersökningen. De återspeglar alltså den situation
som konstaterats vid undersökningen beträffande företagen i fråga. Dessa tullsatser (i motsats till den
landsomfattande tull som gäller ”alla andra företag”) gäller alltså enbart import av produkter med
ursprung i det berörda landet som tillverkats av de företag, det vill säga de specifika rättsliga enheter,
som nämns. Importerade produkter som tillverkats av något annat företag som inte uttryckligen
nämns i denna förordnings normativa del med namn och adress, inbegripet enheter som är
närstående dem som uttryckligen nämns, omfattas inte av dessa tullsatser utan av den tullsats som
gäller ”alla andra företag”.

(130) Eventuella ansökningar om tillämpning av individuella företagsspecifika antidumpningstullsatser

(t.ex. till följd av att enhetens namn ändrats eller att nya produktions- eller försäljningsenheter
inrättats) bör snarast inges till kommissionen (1) tillsammans med alla relevanta upplysningar, särskilt
beträffande sådana eventuella ändringar av företagets verksamhet i fråga om produktion, inhemsk
försäljning eller exportförsäljning som hänger samman med t.ex. en sådan namnändring eller ändring
av produktions- eller försäljningsenheterna. Kommissionen kommer vid behov och efter samråd med
rådgivande kommittén att ändra förordningen för att ta hänsyn till detta genom en uppdatering av
förteckningen över de företag som omfattas av individuella tullsatser.

3. Slutbestämmelser
(131) Enligt god förvaltningspraxis bör en period fastställas inom vilken de berörda parter som givit sig till

känna inom den tidsfrist som angivits i tillkännagivandet om inledande skriftligen kan lämna
synpunkter och begära att bli hörda. Vidare bör det anges att alla undersökningsresultat beträffande
införande av tullar i denna förordning är preliminära och kan behöva ses över på nytt för
fastställande av en eventuell slutgiltig tull.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
En preliminär antidumpningstull skall införas på import av texturerat filamentgarn av polyestrar enligt
KN-nummer 5402 33 00 med ursprung i Indien.
2.
Följande preliminära antidumpningstullsats skall tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns,
före tull, för produkter som tillverkats av nedanstående företag:
(1) Europeiska kommission
Generaldirektoratet för handel
Direktorat B
J-79 5/17
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bryssel
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Tullsats
(%)

TARIC - tilläggsnummer

Chhabria Polyester Corporation
Mehta House, 1st Floor, 91, Bombay Samachar Marg,
Mumbai 400 023, India

12,7

A388

Indo Rama Synthetics Limited
51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Distt.
Dhar, Madhya Pradesh, India

11,6

A389

Microsynth Fabrics Limited
6, Jai Tirath Mansion, Barrack Road, Behind Metro Cinema,
Mumbai 400 020, India

12,7

A390

Modern Petrofils
NH No 8, Baman Gam, Taluka: Karjan, Distt: Baroda 391
210, India

12,7

A391

Nova Petrochemicals Limited
402, Trividh Chambers, Ring Road, Surat, India

12,7

A392

Parasrampuria Industries Limited
208, Nariman Point, Bombay 400 021, India

12,7

A393

Reliance Industries Limited
Maker Chambers IV, Nariman Point, Mumbai, 400 021, India

19,1

A394

Sarla Polyester Limited
304, Arcadia, 195 Nariman Point, Mumbai, 400 021, India

12,7

A395

Supertex Industries Limited
Balkrishna Krupa, 2nd Floor, 45/49, Babu Genu Road, Princess Stree, Mumbai, 400 002, India

12,7

A396

Welspun Syntex Limited
Kamani Wadi, 1st Floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road,
Chira Bazar, Mumbai, 400 002, India

8,1

A397

10,0

A999

Företag

Alla andra företag

3.

Om inte annat anges skall gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

4.
För övergång till fri omsättning i gemenskapen för den produkt som avses i punkt 1 skall en säkerhet
ställas motsvarande den preliminära tullen.
Artikel 2
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 i förordning (EG) nr 384/96 får berörda parter, inom
tjugo dagar efter det att denna förordning trätt i kraft, begära att bli underrättade om de viktigaste
omständigheter och överväganden som ligger till grund för denna förordning, lämna synpunkter skriftligen
och begära att bli hörda av kommissionen.
I enlighet med artikel 21.4 i förordning (EG) nr 384/96 får berörda parter inom en månad efter den här
förordningens ikraftträdande lämna synpunkter på dess tillämpning.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Artikel 1 i denna förordning skall gälla under sex månader.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 juli 2002.
På kommissionens vägnar
Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1413/2002
av den 1 augusti 2002
om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom
sockersektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

titet och inte är representativt för marknaden. Dessutom
skall det bortses från anbudspriser som inte kan antas
vara representativa för den faktiska marknadsutvecklingen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 680/2002 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1422/95
av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av
melass inom sockersektorn och om ändring av förordning
(EEG) nr 785/68 (3), särskilt artiklarna 1.2 och 3.1 i denna, och
med beaktande av följande:
(1)

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

(2)

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

(3)

(4)

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

Vid fastställandet av de mest förmånliga uppköpsmöjligheterna på världsmarknaden bör hänsyn tas till all information om anbud på världsmarknaden, priser som registrerats på viktigare marknader i tredje land och
försäljningskontrakt som ingåtts i internationell handel
och som kommit till kommissionens kännedom antingen
direkt eller via medlemsstaterna. I enlighet med artikel 7
i förordning (EEG) nr 785/68 får detta fastställande
bygga på genomsnittet av flera priser, på villkor att detta
genomsnitt kan betraktas som representativt för den
faktiska marknadsutvecklingen.
Informationen skall inte beaktas när det inte är fråga om
varor av sund och god marknadsmässig kvalitet eller om
det pris som anges i anbudet endast gäller en liten kvanEGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
EGT L 104, 20.4.2002, s. 26.
EGT L 141, 24.6.1995, s. 12.
EGT L 145, 27.6.1968, s. 12.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2002.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2002.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

BILAGA
till kommissionens förordning av den 1 augusti 2002 om fastställande av de representativa priserna och
tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn
(i euro)

Representativt pris
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga

Tilläggsbelopp
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga

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

1703 10 00 (1)

8,40

—

0

1703 90 00 ( )

12,06

—

0

KN-nummer

1

(1) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den ändrade förordningen (EEG) nr 785/68.
(2) Detta belopp skall i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 ersätta den tullsats som Gemensamma tulltaxan föreskriver för
dessa produkter.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1414/2002
av den 1 augusti 2002
om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 680/2002 (2) särskilt artikel 27.5 andra stycket, och

(4)

Situationen på världsmarknaden eller vissa marknaders
särskilda krav kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för socker efter destinationen.

(5)

I särskilda fall får exportbidraget fastställas genom andra
rättsakter.

(6)

Exportbidraget måste fastställas varannan vecka. Det får
ändras under mellantiden.

(7)

Tillämpningen av de bestämmelser som föreskrivs ovan
på den nuvarande situationen på sockermarknaden,
särskilt på prisnoteringar eller priser på socker inom
gemenskapen och på världsmarknaden innebär att
exportbidraget bör vara det som anges i bilagan till
denna förordning.

(8)

I förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs inte någon
återgång till ett system med kompensation för lagringskostnader från och med den 1 juli 2001. Det bör därför
tas hänsyn till detta vid fastställandet av de bidrag som
beviljas när exporten inträffar efter den 30 september
2001.

(9)

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

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I artikel 27 i förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs
att skillnaden mellan prisnoteringarna eller priserna på
världsmarknaden för de produkter som räknas upp i
artikel 1.1 a i samma förordning och priserna för dessa
produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.
I förordning (EG) nr1260/2001 föreskrivs att när exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i
odenaturerat och obearbetat skick fastställs måste hänsyn
tas till sockersituationen i gemenskapen och på
världsmarknaden, och särskilt till de pris- och kostnadsfaktorer som anges i artikel 28 i den förordningen. I
samma artikel föreskrivs att hänsyn även skall tas till den
ekonomiska aspekten av den föreslagna exporten.
Exportbidraget för råsocker måste fastställas i förhållande
till standardkvaliteten. Denna definieras i punkt II i bilaga
I till förordning (EG) nr 1260/2001. Dessutom bör detta
exportbidrag fastställas i enlighet med artikel 28 i förordning (EG) nr 1260/2001. Kandisocker definieras i
kommissionens förordning (EG) nr 2135/95 av den 7
september 1995 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag vid sockerexport (3). Det exportbidrag som beräknas på detta sätt för socker som innehåller arom- eller färgtillsatser måste tillämpas på
sackarosinnehållet och följaktligen fastställas per 1 % av
innehållet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som räknas upp i artikel 1.1 a
i förordning (EG) nr 1260/2001 och som exporteras i odenaturerat och obearbetat skick skall vara de belopp som anges i
bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 104, 20.4.2002, s. 26.
(3) EGT L 214, 8.9.1995, s. 16.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 1 augusti 2002 om fastställande av exportbidragen för vitsocker och
råsocker som exporteras i obearbetat skick
Produktnummer

Destination

Måttenhet

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt

Bidragsbelopp

43,01
43,01
43,01
43,01

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

0,4676
46,76
46,76
46,76
0,4676

(1) Tillämpligt på råsocker med utbyte på 92 %. Om utbytet är ett annat än 92 % skall det tillämpliga exportbidraget beräknas i enlighet med
bestämmelserna i artikel 28.4 i rådets förordning (EG) nr 1260/2001.
(2) Fastställande upphävt genom kommissionens förordning (EEG) nr 2689/85 (EGT L 255, 26.9.1985, s. 12), ändrad genom förordning
(EEG) nr 3251/85 (EGT L 309, 21.11.1985, s. 14).

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L
366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273,
16.10.2001, s. 6).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1415/2002
av den 1 augusti 2002
om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den första delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 680/2002 (2), särskilt artikel 27.5, och
av följande skäl:
(1)

(2)

utvecklingen i gemenskapen och på världsmarknaden i
fråga om socker.
(3)

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

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I kommissionens förordning (EG) nr 1331/2002 av den
23 juli 2002 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2002/2003 för fastställande av avgifter
och/eller exportbidrag för vitsocker (3), krävs att delanbudsinfordringar skall utfärdas för export av detta
socker.
I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG)
nr 1331/2002 skall ett maximalt exportbidrag fastställas
för den aktuella delanbudsinfordran i förekommande fall,
med hänsyn särskilt till situationen och den förutsebara

Artikel 1
Med avseende på den första delanbudsinfordran för vitsocker
som utfärdas i enlighet med förordning (EG) nr 1331/2002
skall det maximala beloppet för exportbidrag fastställas till
49,940 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 104, 20.4.2002, s. 26.
(3) EGT L 195, 24.7.2002, s. 6.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1416/2002
av den 1 augusti 2002
om ändring av importtullar inom spannmålssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96
av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom
spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
597/2002 (4), särskilt artikel 2.1 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i
kommissionens förordning (EG) nr 1393/2002 (5).

(2)

I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att
om genomsnittet av de beräknade importtullarna under
den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 euro/ton
från den fastställda tullen skall en justering som
motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det
är därför nödvändigt att justera de importtullar som
fastställts i förordning (EG) nr 1393/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1393/2002 skall
ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2002.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.
EGT L 161, 29.6.1996, s. 125.
EGT L 91, 6.4.2002, s. 9.
EGT L 203, 1.8.2002, s. 11.
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BILAGA I
Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92

KN-nummer

1001 10 00

Produkt

Tull på import (2)
(EUR/t)

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet (1)

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde (3)

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

8,01

1002 00 00

Råg

29,61

1003 00 10

Korn, för utsäde

29,61

1003 00 90

Korn av annat slag än för utsäde (4)

29,61

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

42,99

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (5)

42,99

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

39,70

(1) För durumvete som inte uppfyller den minimikvalitet för durumvete av medelhög kvalitet som avses i bilaga I i förordning (EG) nr 1249/96, skall den tullsats tillämpas
som fastställts för vanligt vete av låg kvalitet.
(2) För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av
tullarna med
— 3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,
— 2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Sverige, Finland eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.
(3) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 14 EUR/ton.
(4) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 8 EUR/ton.
(5) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/ton.
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BILAGA II
Faktorer för beräkning av tullar
(datumet 31.07.2002)
1. Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:
Börsnotering

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

Notering (EUR/t)
Tillägg för golfen (EUR/t)
Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

medelhög
kvalitet (*)

US barley 2

138,10

133,93

125,44

99,50

179,63 (**)

169,63 (**)

104,64 (**)

—

22,28

11,83

12,88

—

—

—

20,88

—

—

—

—

—

—

(*) Negativt bidrag (discount) på 10 EUR/t (artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1249/96).
(**) Fob Duluth.

2. Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 11,76 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 22,79 EUR/t.
3. Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1417/2002
av den 1 augusti 2002
om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Situationen på världsmarknaden eller särskilda behov på
vissa marknader kan göra det nödvändigt att variera
exportbidraget för vissa produkter med avseende på
destination.

(5)

Bidraget måste fastställas en gång i månaden. Det kan
ändras inom den mellanliggande perioden.

(6)

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på den
nuvarande marknadssituationen för spannmål, och
särskilt på noteringarna eller priserna för spannmålsprodukter inom gemenskapen och på världsmarknaden
medför att exportbidragen bör fastställas till de belopp
som anges i bilagan till denna förordning.

(7)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2), särskilt artikel 13.2 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
skillnaden mellan de noteringar eller priser som gäller på
världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i
den förordningen och priserna för dessa produkter inom
gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.
Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de
faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa
närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr
1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål
och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på
marknaden för spannmål (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1163/2002 (4).
Då exportbidraget för mjöl och krossgryn av vete och
råg räknas ut, måste hänsyn tas till de kvantiteter
spannmål som krävs för deras tillverkning. Dessa kvantiteter fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 a, 1 b
och 1 c i förordning (EEG) nr 1766/92 med undantag av malt,
och som exporteras i obearbetat skick skall vara de som
fastställs i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.
EGT L 147, 30.6.1995, s. 7.
EGT L 170, 29.6.2002, s. 46.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 1 augusti 2002 om fastställande av exportbidragen för spannmål och för
mjöl och krossgryn av vete eller råg
Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1001 90 99 9000

C01

EUR/t

0

1002 00 00 9000

C06

EUR/t

0

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

C07

EUR/t

0

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1004 00 00 9400

C06

EUR/t

0

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

C07

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
C06
C06
—
C06
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

—
0,70
0,65
0,60
0,55
0,51
—
—
50,00
39,50
—
0 (1)
0 (1)
—
0 (1)
—

(1) Inget exportbidrag beviljas om produkten innehåller sammanpressat mjöl.

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1)
i dess ändrade lydelse.
De andra destinationerna fastställs enligt följande:
C01 Alla destinationer med undantag av Polen, Estland, Lettland, Litauen och Ungern.
C06 Alla destinationer med undantag av Estland, Lettland, Litauen och Ungern.
C07 Alla destinationer med undantag av Estland, Lettland och Ungern.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1418/2002
av den 1 augusti 2002
om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i
förordning (EG) nr 901/2002
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95
av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av
exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar
inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1163/2002 (4), särskilt artikel 4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av korn till alla
tredje länder utom Amerikas förenta stater och Kanada,
Estland och Lettland har inletts genom kommissionens
förordning (EG) nr 901/2002 (5), ändrad genom förordning (EG) nr 1230/2002 (6).

(2)

I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1501/95
kan kommissionen på grundval av meddelade anbud och

i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 23
i förordning (EEG) nr 1766/92, besluta att inte fullfölja
anbudsinfordran.
(3)

Särskilt med hänsyn till de kriterier som avses i artikel 1
i förordning (EG) nr 1501/95 är det inte uppenbart att
ett högsta exportbidrag skall fastställas.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De anbud som meddelats från och med den 26 juli till och med
den 1 augusti 2002 inom ramen för den anbudsinfordran för
exportbidrag för korn som avses i förordning (EG) nr 901/
2002 skall inte fullföljas.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.
EGT L 147, 30.6.1995, s. 7.
EGT L 170, 29.6.2002, s. 46.
EGT L 127, 9.5.2002, s. 11.
EGT L 180, 10.7.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1419/2002
av den 1 augusti 2002
om de anbud som meddelats för export av råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i
förordning (EG) nr 900/2002
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95
av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av
exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar
inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 602/2001 (4), särskilt artikel 7 i denna, och
av följande skäl:
(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av råg till alla
tredje länder med undantag av Estland, Litauen och Lettland har inletts genom kommissionens förordning (EG)
nr 900/2002 (5).

(2)

I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1501/95
kan kommissionen på grundval av meddelade anbud och

i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 23
i förordning (EEG) nr 1766/92, besluta att inte fullfölja
anbudsinfordran.
(3)

Särskilt med hänsyn till de kriterier som avses i artikel 1
i förordning (EG) nr 1501/95 är det inte uppenbart att
ett högsta exportbidrag skall fastställas.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De anbud som meddelats från och med den 26 juli till och med
den 1 augusti 2002 inom ramen för den anbudsinfordran för
exportbidrag för råg som avses i förordning (EG) nr 900/2002
skall inte fullföljas.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.
EGT L 147, 30.6.1995, s. 7.
EGT L 89, 29.3.2001, s. 16.
EGT L 142, 31.5.2002, s. 14.

L 205/82

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

2.8.2002

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1420/2002
av den 1 augusti 2002
om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som
avses i förordning (EG) nr 899/2002
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr
1501/95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de
anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än
det högsta bidraget.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2),

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför
att det högsta exportbidraget fastställs till det belopp
som anges i artikel 1.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95
av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av
exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar
inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 602/2001 (4), särskilt artikel 4 i denna, och

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(2)

En anbudsinfordran för bidrag för export av vete till alla
tredje länder utom Polen, Estland, Lettland och Litauen
har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr
899/2002 (5).
I artikel 7 i förordning (EG) nr 1501/95 föreskrivs att
kommissionen på grundval av de meddelade anbuden
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel
23 i förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att
fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till

Artikel 1
För de anbud som meddelats den 26 juli till och med den 1
augusti 2002 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i
förordning (EG) nr 899/2002 är det högsta exportbidraget för
vete fastställt till 0,50 EUR/t.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.
EGT L 147, 30.6.1995, s. 7.
EGT L 89, 29.3.2001, s. 16.
EGT L 142, 31.5.2002, s. 11.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1421/2002
av den 1 augusti 2002
om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 680/2002 (2), särskilt artikel 27.5 tredje stycket i denna,
och
med beaktande av följande:
(1)

Exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter fastställs i kommissionens förordning (EG) nr
1389/2002 (3).

(2)

Tillämpningen av bestämmelserna och kriterierna i
förordning (EG) nr 1389/2002, i dess ändrade lydelse, på

de uppgifter som kommissionen har tillgång till innebär
att de nu gällande exportbidragen bör ändras i enlighet
med bilagan till den här förordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidrag som skall beviljas för de produkter som
förtecknas i artikel 1.1 d, f och g i förordning (EG) nr 1260/
2001, exporterade i obearbetat skick, och som fastställs i
bilagan till förordning (EG) nr 1389/2002 skall ändras till de
belopp som anges i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 104, 20.4.2002, s. 26.
(3) EGT L 201, 31.7.2002, s. 32.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 1 augusti 2002 om ändring av exportbidrag för sirap och vissa andra
sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

KN-nr

Destination

Måttenhet

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg torrvara
EUR/100 kg torrvara
EUR/100 kg torrvara

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg torrvara

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt
EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt
EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg torrvara

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt

Bidragsbelopp

46,76 (2)
46,76 (2)
88,84 (4)
0,4676 (1)
46,76 (2)
0,4676 (1)
0,4676 (1)
0,4676 (1) (3)
46,76 (2)
0,4676 (1)

(1) Basbeloppet skall inte tillämpas på sirap med en renhetsgrad som understiger 85 % (förordning (EG) nr 2135/95). Sackaroshalten
fastställs i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 2135/95.
(2) Tillämpas endast på de produkter som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 2135/95.
(3) Basbeloppet tillämpas inte på den produkt som avses i punkt 2 i bilagan till förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT L 355, 5.12.1992, s. 12).
(4) Tillämpas endast på de produkter som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 2135/95.

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L
366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273,
16.10.2001, s. 6).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1422/2002
av den 1 augusti 2002
om fastställande av exportbidrag för olivolja
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22
september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1513/2001 (2), särskilt artikel 3.3 i denna, och

justerat om så krävs, med hänsyn till exportkostnader för
produkter på världsmarknaden.
(5)

I enlighet med artikel 3.3 tredje stycket b i förordning nr
136/66/EEG kan det beslutas att bidraget skall fastställas
genom anbud. Anbudsförfarandet bör täcka bidragsbeloppet och får begränsas till vissa bestämmelseländer,
kvantiteter, kvaliteter och presentationer.

(6)

I artikel 3.3 andra strecksatsen i förordning nr 136/66/
EEG föreskrivs att bidraget på olivolja kan variera
beroende på destinationer, om världsmarknadsläget eller
de särskilda krav som vissa marknader ställer
nödvändiggör detta.

(7)

Det föreskrivs att bidraget måste fastställas minst en gång
i månaden. Det kan, om så är nödvändigt, ändras under
mellantiden.

(8)

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser i det
nuvarande marknadsläget för olivolja och särskilt vad
beträffar priser på olivolja inom gemenskapen och på
marknaderna i tredje land har till följd att bidraget bör
utgöra det som anges i bilagan härtill.

(9)

Förvaltningskommittén för oljor och fetter har inte yttrat
sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

I artikel 3 i förordning nr 136/66/EEG föreskrivs att om
priserna inom gemenskapen är högre än priserna på
världsmarknaden, får skillnaden mellan dessa priser
täckas av ett bidrag när olivolja exporteras till tredje
land.
Närmare bestämmelser om fastställande och beviljande
av exportbidrag för olivolja återfinns i kommissionens
förordning (EEG) nr 616/72 (3), senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 2962/77 (4).
I artikel 3 tredje stycket i förordning nr 136/66/EEG
föreskrivs att bidraget måste vara lika i hela gemenskapen.
I enlighet med artikel 3.4 i förordning nr 136/66/EEG
måste exportbidrag för olivolja fastställas med hänsyn till
den rådande situationen och utvecklingstendensen för
priserna på olivolja och tillgången på gemenskapens
marknad samt till priserna på olivolja på världsmarknaden. Om världsmarknadsläget dock är sådant att de
mest gynnsamma priserna på olivolja inte kan fastställas,
kan hänsyn tas till priset på de viktigaste konkurrerande
vegetabiliska oljorna på världsmarknaden och till den
skillnad som noteras mellan det priset och priset på
olivolja under en representativ period. Bidragsbeloppet
får inte överstiga skillnaden mellan priset på olivolja
inom gemenskapen och priset på världsmarknaden,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för produkter förtecknade i artikel 1.2 c i
förordning nr 136/66/EEG skall vara de som anges i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT 172, 30.9.1966, s. 3025/66.
EGT L 201, 26.7.2001, s. 4.
EGT L 78, 31.3.1972, s. 1.
EGT L 348, 30.12.1977, s. 53.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 1 augusti 2002 om fastställande av exportbidrag för olivolja
Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L
366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273,
16.10.2001, s. 6).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1423/2002
av den 1 augusti 2002
om ändring 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,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1) ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 680/2002 (2), särskilt artikel 27.5 a och artikel 27.15 i
denna, och
med beaktande av följande:
(1)

De exportbidragssatser som från och med den 1 augusti
2002 gäller för de produkter som förtecknas i bilagan,
och som exporteras i form av varor som inte omfattas av
bilaga I till fördraget, fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1397/2002 (3).

(2)

Tillämpningen av de bestämmelser och kriterier som
fastställs i förordning (EG) nr 1397/2002 på den information som kommissionen för närvarande har tillgång
till, medför att de exportbidrag som för närvarande gäller
bör ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till
denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidragssatser som fastställs i förordning (EG) nr
1397/2002 ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till
denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 augusti 2002.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 104, 20.4.2002, s. 26.
(3) EGT L 203, 1.8.2002, s. 22.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 1 augusti 2002 om ändring 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

Vitt socker:

vid förutfastställelse
av bidrag

annan

46,76

46,76
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 27 februari 2002
om de åtgärder som Italien har genomfört för återtagande och färdigställande av hantverkszoner
som anlagts åt Sirap SpA samt om överlåtelse av industritomter och industribyggnader till
kommuner
[delgivet med nr K(2002) 611]
(Endast den italienska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)

(2002/633/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

Upplysningarna inkom till kommissionen den 23
februari 1998 och den 16 april 1998. Kommissionen
ställde ytterligare frågor den 4 juni 1998, och Italien
besvarade dessa den 16 oktober 1998.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket i detta,
med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a i detta,
(4)

Under granskningen av stödet fick kommissionen
kännedom om en ordning avseende kommuners upplåtelse av industritomter och industribyggnader till små
och medelstora företag. Dessa bestämmelser överlämnades till kommissionen i en bilaga till skrivelsen av den
16 april 1998 (se skäl 3).

(5)

Den 9 december 1998 beslutade kommissionen att
inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EGfördraget avseende åtgärderna. Genom en skrivelse av
den 30 december 1998 underrättade kommissionen
Italien om detta beslut. Kommissionens beslut om att
inleda förfarandet har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (3). Kommissionen har inte
mottagit några synpunkter från berörda parter. Italien
svarade däremot i en skrivelse som inkom till kommissionen den 10 mars 1999. Den 24 november 1999 hölls
ett möte i Bryssel med företrädare för Italien och
regionen Sicilien. Kommissionen mottog en sista skrivelse från Italien den 7 juni 2001, där Italien åtog sig att
tillämpa åtgärderna på ett sätt som är förenligt med
kommissionens meddelande om stöd av mindre betydelse (tidigare kallat försumbart stöd) (4).

efter att i enlighet med nämnda artikel ha gett berörda parter
tillfälle att yttra sig (1), och
av följande skäl:

I. FÖRFARANDE
(1)

Genom en skrivelse av den 6 oktober 1997 anmälde
Italien, i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget, till
kommissionen ett lagförslag från regionen Sicilien med
bestämmelser om återtagande och färdigställande av
hantverkszoner som har anlagts av Sirap SpA.

(2)

Genom en skrivelse av den 21 oktober 1997 begärde
kommissionen ytterligare upplysningar.

(3)

Den 10 december 1997 underrättade Italien kommissionen om att det anmälda lagförslaget hade antagits av
regionen Sicilien genom lag nr 46 av den 24 december
1997 (2) (nedan kallad lag nr 46/1997). Lagtexten
översändes till kommissionen. Svar på begäran om ytterligare upplysningar lämnades den 15 januari 1998.

(1) EGT C 162, 10.6.2000, s. 4.
(2) Regionen Siciliens officiella tidning (GURS) 30.12.1997.

(3) EGT C 162, 10.6.2000, s. 4.
(4) EGT C 68, 6.3.1996, s. 9.
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II. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

1993 kunde en stor del av dessa arbeten inte
färdigställas, eftersom underleverantörerna inte kunde
betalas. Det var just detta som gjorde det nödvändigt att
regionen ingrep för att finansiera arbetets slutförande
och därefter överlåta de färdiga anläggningarna till
kommunerna (6). Regleringen av fordringarna skulle ske
upp till det belopp som ursprungligen hade avsatts till
dessa arbeten. Om fordringarna översteg de disponibla
medlen skulle ersättningen minska proportionellt.

II.1 Bakgrunden till Sirap: beslutet av den 3 mars
1999

(6)

(7)

Sirap SpA (nedan kallat Sirap) var ett offentligägt företag
med uppgift att främja ekonomisk utveckling av
regionen Sicilien (en region som är berättigad till regionalstöd enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget). Företaget
trädde i likvidation den 1 februari 1993. Till följd av
likvidationen kunde de företag som hade utfört arbete åt
Sirap inte längre få sina fordringar betalda och de flesta
av dem måste i sin tur träda i likvidation. I detta läge
genomförde Italien en första stödåtgärd i form av garantier och ränterabatter till företagen i syfte att undvika en
kedjereaktion av konkurser.

Vid granskningen av den stödåtgärden fann kommissionen i beslut 1999/678/EG (5) att de stöd som Italien
hade beviljat företag som hade drabbats av Siraps likvidation utgjorde sådant stöd som avses i artikel 87.1 i EGfördraget. Beslutet motiverades i första hand med att
stödmottagarna slapp bära en del av konsekvenserna av
att initiativtagaren till arbetena försatts i konkurs.
Företagen befann sig därmed i en situation som på
konstgjord väg var mera fördelaktig än vad som gällde
för andra företag med liknande verksamhet som är verksamma i Italien. Kommissionen fann att åtgärderna inte
omfattades av något av undantagen i artikel 87.2 och
87.3 i EG-fördraget. Italien ålades således att upphäva
stödordningen till den del den inte omfattades av regeln
om stöd av mindre betydelse och att vidta de åtgärder
som var nödvändiga för att återkräva stöd som redan
hade utbetalats olagligen. Någon återbetalning skedde
dock aldrig, eftersom Italien gjorde gällande att inget
stöd hade utbetalats eller skulle utbetalas innan det slutliga beslutet antogs.

II.2 Sirap och de nu aktuella åtgärderna

(8)

Siraps verksamhet bestod i att beställa och leda byggoch anläggningsarbeten i syfte att främja företagsetablering. I det aktuella fallet rörde det sig om primära och
sekundära bygg- och anläggningsarbeten och uppförande
av industribyggnader. De italienska åtgärderna gick ut på
att betala för projekterings-, lednings- och bokföringsarbete samt själva byggnadsarbetet samt att ge ekonomisk
ersättning till ägarna av den mark där arbetet hade
utförts. Betalningen av fordringarna skulle göras av Sirap
med medel som i flera omgångar hade utbetalats av
regionen Sicilien, eftersom Siraps verksamhet byggde på
ett avtal med regionen. Efter Siraps likvidation i februari

(5) EGT L 269, 19.10.1999, s. 29.
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II.3 De anmälda åtgärderna (ex N 693/97)

(9)

Genom en skrivelse av den 6 oktober 1997 anmälde
Italien, i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget,
bestämmelser om återtagande och färdigställande av
hantverkszoner som hade anlagts åt Sirap, vilket företag
redan hade trätt i likvidation. Tre typer av åtgärder
föreskrivs i lag nr 46/1997 (7):
a) Anläggningsarbeten i hantverkszonerna (främst
grundläggande infrastruktur) som hade anförtrotts
Sirap slutfördes inte därför att det företaget försattes i
konkurs. Anläggningarna överlåts till respektive
kommuner. Regionen Sicilien ges tillstånd att reglera
fordringarna från de företag som har utfört arbete åt
Sirap upp till det belopp som ursprungligen hade
avsatts till dessa anläggningsarbeten. Betalningen sker
på villkor att företagen inte har framställt krav på
Siraps konkursbo. I artiklarna 2 och 3 i lag nr 46/
1997 anges att de anläggningar som har finansierats
av regionen Sicilien skall överlåtas till kommunerna
när de har färdigställts.
b) Artikel 4 i lag nr 46/1997 föreskriver att regionen för
året 1997 skall bevilja kommunerna anslag för
färdigställandet av anläggningarna i hantverkszonerna
på 21 miljarder italienska lire (10 845 594 euro).
c) Regionen bidrar med upp till 80 procent av de
utgifter som krävs för att hantverkskooperativ,
sammanslutningar av sådana kooperativ eller gemensamma företag själva skall kunna utföra eller slutföra
arbetet. Bidraget minskas till 50 procent för företag
som även äger zonerna. Enligt lagen skall hantverkskooperativen, sammanslutningarna av hantverkskooperativ och gemensamma företagen bildas av
hantverksföreningar med ändamålet att driva hantverkszonerna under förutsättning att zonerna efter
färdigställandet kan börja användas omedelbart.
Genom artikel 7 i lag nr 46/1997 fastställs kostnaden
för detta för 1997 till 5 miljarder lire (2 582 284
euro).

(6) Noteras bör att kommunerna betraktades som anläggningarnas
ägare, men att de ställdes till kommunernas förfogande först när de
var färdiga.
(7) Se fotnot 2.
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II.4 De icke anmälda åtgärderna (ex NN 130/98)

(10)

Den fjärde typen av åtgärd finns angiven i bestämmelserna om kommunernas möjlighet att upplåta industritomter och industribyggnader (8). De är tillämpliga på
hela Sicilien och föreskriver att kommunerna får upplåta
industritomter och industribyggnader till små och
medelstora företag mot betalning av en hyra som har
fastställts av kommunerna på grundval av beräknade
kostnader för underhåll av infrastrukturanläggningar och
byggnader under de påföljande fem åren.

(15)

Vad beträffar de medel som har beviljats kommuner,
hantverkskooperativ och gemensamma företag (andra
och tredje åtgärden) förefaller de inte utgöra statligt stöd,
men deras nära koppling till villkoren för regionen Siciliens förvärv av anläggningarna gör att de faller inom
den mer allmänna ramen för förvärvsvillkoren för dessa.

(16)

Vad beträffar kommunernas upplåtelse av hantverkszonerna till små och medelstora företag mot en hyra som
fastställts av kommunerna (fjärde åtgärden) invände
kommissionen mot hyresnivån och gjorde gällande att
det kunde finnas inslag av stöd i upplåtelsen, nämligen
om hyran var lägre än marknadspriset. I så fall kunde
stödet anses vara ett investeringsstöd till små och
medelstora företag eller ett driftstöd som omfattas av
bestämmelserna i riktlinjerna för statligt stöd till regionala ändamål. I samband med att förfarandet inleddes
angav kommissionen också att det inte kunde ”uteslutas
att det stöd som beviljats hantverksföretag och små och
medelstora företag helt eller delvis täcks av regeln om
stöd av mindre betydelse som innebär att stöd på upp till
100 000 ecu kan utbetalas under en treårsperiod” (10).
När förfarandet inleddes hade Italien dock inte framfört
några argument till stöd för att de aktuella förmånerna
höll sig inom gränserna för stöd av mindre betydelse.

III. KOMMISSIONENS SKÄL FÖR ATT INLEDA FÖRFARANDET ENLIGT ARTIKEL 88.2 I EG-FÖRDRAGET

(11)

Åtgärderna uppvisar stora likheter med de åtgärder som
omfattas av beslut 1999/678/EG. Därför gör kommissionen gällande att åtgärderna till förmån för Siraps fordringsägare (första åtgärden) har till syfte att kringgå
konkursbestämmelserna och att de därmed gynnar dessa
företag i förhållande till andra företag.

(12)

Kommissionen har fått intrycket att betalningen av de
arbeten som har beställts av Sirap betraktas som en
avtalsförpliktelse för det företaget. Men trots att Sirap var
skyldigt att i sitt avtal med regionen Sicilien föreskriva
möjligheten att inträda i avtalsförhållandena med underleverantörerna gjordes detta aldrig. Följaktligen fanns det
inget avtalsförhållande mellan Sirap och regionen Sicilien
som förpliktar regionen att betala fordringsägarna. Det
förefaller kommissionen som om det skulle finnas andra
sätt för regionen att återta de anläggningar som redan
hade färdigställts. Regionen hade kunnat betala Sirap i
likvidation ett belopp som motsvarar de arbeten som
hade utförts i utbyte mot äganderätten till dessa. Eller
också hade regionen i samband med Siraps likvidation
kunnat förvärva dessa om likvidatorn hade beslutat att
sälja dem på en öppen auktion på icke-diskriminerande
villkor. I stället för att välja ett av dessa alternativ
förefaller det som om regionen Sicilien föredrog att
betala fordringsägarna direkt genom att lagvägen införa
en betalningsförpliktelse för fordringarna med de medel
som ursprungligen hade avsatts för att utföra hela
arbetet.

(13)

Därför utgör den aktuella åtgärden ett driftstöd och inte
ett investerings- eller sysselsättningsstöd.

(14)

Dessutom visar inga av de uppgifter som har lämnats på
att gällande bestämmelser om driftstöd i riktlinjerna för
statligt stöd för regionala ändamål (9) har iakttagits.

(8) Regionregeringens beslut av den 8 februari 1991, GURS 20.4.1991.
(9) EGT C 74, 10.3.1998, s. 9, punkt 4.15.
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IV. BEDÖMNING AV STÖDET

IV.1 Första åtgärden

(17)

I en skrivelse av den 10 mars 1999 lämnade Italien ytterligare upplysningar om villkoren för regionen Siciliens
förvärv av arbetena. Av skrivelsen framgår klart att de
arbeten som återstod att färdigställa redan från början
tillhörde kommunerna enligt artikel 37.2 i den regionala
lagen nr 35 av den 23 maj 1991. Det är alltså inte fråga
om förvärv, utan om att återlämna egendomen till den
rättmätige ägaren. Eftersom kommunerna redan från
början ägde arbetena, kunde de två alternativ som
kommissionen hade föreslagit inte användas. Finansieringen av arbetenas slutförande hade ett enda ändamål,
nämligen att påskynda återlämnandet till kommunerna.
Avsikten var att undvika att de utförda arbetena förföll.
Under alla omständigheter skulle borgenärerna, om
regionen inte hade ingripit, ha vänt sig till kommunerna,
som i sin tur skulle ha vänt sig till regionen. Slutresultatet skulle ha blivit detsamma, men den lösning som
valdes var snabbare. Alltså omfattas den första åtgärden
inte av artikel 87.1 i fördraget och utgör inte statligt
stöd.

(10) Se fotnot 4.
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IV.2 Andra åtgärden

(18)

Den andra åtgärden består av ekonomiska bidrag till
kommunerna för att färdigställa anläggningarna. Det är
inte fråga om statligt stöd eftersom det inte är ett företag
som har gynnats, utan en annan myndighet. Även om
det skulle röra sig om stöd, åtog sig Italien den 7 juni
2001 att iaktta regeln om stöd av mindre betydelse och
därmed kan man utesluta att stöd förekommer.
IV.3 Den tredje åtgärden

(19)

(20)

2.8.2002
V. SLUTSATSER

(21)

Det bör understrykas att åtgärderna har vidtagits till
förmån för små och medelstora företag (11), vilket är en
omständighet som kommissionen betraktar som gynnsam vid sin bedömning av stödet. Vidare har Italien
åtagit sig att iaktta regeln om stöd av mindre betydelse i
samband med alla de åtgärder som togs upp när förfarandet inleddes. Kommissionen konstaterar därför att det
inte är fråga om stödåtgärder.

(22)

Det här beslutet är i linje med beslut 1999/678/EG, där
det uttryckligen angavs att stöd förelåg i den del som inte
omfattades av regeln om stöd av mindre betydelse.

Den tredje åtgärden består i att regionen kan lämna
ekonomiska bidrag till företag för att avsluta arbetena.
Bidragen uppgår till 80 procent av kostnaderna eller 50
procent om företagen är ägare till den mark där anläggningarna är belägna. Eftersom anläggningarna tillhör
kommunerna är det de som i egenskap av ägare skall
bära samtliga kostnader för att utföra arbetena. Regionen
beviljar ingen förmån eftersom den inte betalar företagens samtliga kostnader. Följaktligen omfattas den tredje
åtgärden inte av artikel 87.1 i EG-fördraget, och den
utgör inte statligt stöd. Även om det skulle röra sig om
stöd, åtog sig Italien den 7 juni 2001 att iaktta regeln
om stöd av mindre betydelse och därmed kan man
utesluta att stöd förekommer.

De åtgärder som Italien har genomfört för återtagande och
färdigställande av hantverkszoner som anlagts åt Sirap SpA
samt för överlåtelse av industritomter och industribyggnader till
kommuner utgör inte stöd som omfattas av artikel 87.1 i EGfördraget.

IV.4 Den fjärde åtgärden

Artikel 2

Vad beträffar bedömningen av den förmån som uthyrningen av industritomter och industribyggnader har
inneburit har de regionala myndigheterna påpekat hur
svårt det är att mäta denna eventuella förmån för
hyresgästerna eftersom det saknas direkta jämförelseobjekt på marknaden. Trots detta har regionen i en skrivelse av den 7 juni 2001 åtagit sig att iaktta regeln om
stöd av mindre betydelse.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 27 februari 2002.
På kommissionens vägnar
Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(11) Detta följer av artikel 7 i lag nr 46/97, som hänvisar till regionala
lagen nr 96/81 med senare ändringar (Interventi per le piccole e medie
imprese industriali, commerciali ed artigiane, nonché per la cooperazione e
la pesca). Artikel 7 i lag nr 46/97 riktar sig således till små och
medelstora företag.

