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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1095/2005
av den 12 juli 2005
om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av cyklar med ursprung i Socialistiska
republiken Vietnam och om ändring av förordning (EG) nr 1524/2000 om införande av en slutgiltig
antidumpningstull på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina
EUROPEISKA UNIONENS RÅD 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) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 9 och artikel 11.3 i denna,
med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och
av följande skäl:
A. FÖRFARANDE

1. Gällande åtgärder
(1)

Genom förordning (EEG) nr 2474/93 (2) införde rådet en slutgiltig antidumpningstull på 30,6 % på
import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallade ”de ursprungliga åtgärderna”).
Till följd av en undersökning om kringgående utvidgades denna tull genom rådets förordning (EG)
nr 71/97 (3) till att även omfatta import av vissa cykeldelar från Kina.

(2)

Till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen
(nedan kallad ”den tidigare undersökningen”) beslutade rådet genom förordning (EG) nr
1524/2000 (4) att ovannämnda åtgärder skulle bibehållas.
2. Nuvarande undersökningar

(3)

Den 29 april 2004 meddelade kommissionen genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning (5) att det skulle inledas ett antidumpningsförfarande avseende import till gemenskapen
av cyklar med ursprung i Vietnam.

(4)

I enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen meddelade kommissionen genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning (6) att det skulle inledas en interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import till gemenskapen av cyklar med ursprung i Kina.

(5)

Antidumpningsundersökningarna inleddes som en följd av ett klagomål och en begäran som hade
ingivits den 15 mars 2004 av Europeiska cykeltillverkarorganisationen (EBMA) (nedan kallad ”den
sökande”) såsom företrädare för tillverkare som svarar för en betydande del, i detta fall mer än 35 %,
av gemenskapens produktion av cyklar. Klagomålet innehöll bevisning om dumpning av den berörda
produkten och om därav följande väsentlig skada, och denna bevisning ansågs tillräcklig för att
motivera att inledandet av ett förfarande mot import av cyklar från Vietnam. Begäran innehöll
tillräcklig bevisning för att motivera inledandet av en interimsöversyn av de åtgärder som tillämpas
på import av cyklar med ursprung i Kina.

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004,
s. 12).
(2) EGT L 228, 9.9.1993, s. 1.
3
( ) EGT L 16, 18.1.1997, s. 55.
(4) EGT L 175, 14.7.2000, s. 39.
(5) EUT C 103, 29.4.2004, s. 76.
(6) EUT C 103, 29.4.2004, s. 80.
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3. Parter som berörs av undersökningen
(6)

Kommissionen underrättade officiellt den sökande, de tillverkare i gemenskapen som nämns i klagomålet och begäran, alla andra kända tillverkare i gemenskapen, de exporterande tillverkarna,
importörer, liksom de intresseorganisationer som såvitt känt var berörda och de kinesiska och
vietnamesiska myndigheterna om att undersökningarna hade inletts. Berörda parter gavs tillfälle att
skriftligen lämna sina synpunkter och begära att bli hörda inom de tidsfrister som angavs i respektive
tillkännagivande om inledande.

(7)

Ett antal gemenskapstillverkare, som företräddes av den sökande, andra samarbetsvilliga gemenskapstillverkare, exporterande tillverkare, importörer, leverantörer och intresseorganisationer för användare
lämnade synpunkter. Alla berörda parter som begärde att bli hörda beviljades detta.
4. Stickprovsförfarande

(8)

Mot bakgrund av det stora antalet exporterande tillverkare, gemenskapstillverkare och importörer
som berördes av undersökningarna, angavs det i båda tillkännagivandena om inledande att ett stickprovsförfarande skulle kunna komma att tillämpas, i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

(9)

För att kommissionen skall kunna besluta huruvida ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så
fall göra ett urval ombads alla exporterande tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar,
gemenskapstillverkare och importörer att ge sig till känna och lämna uppgifter i enlighet med vad
som anges i tillkännagivandena om inledande. Kommissionen kontaktade även kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare och myndigheterna i Kina och Vietnam. Dessa parter framförde
inga invändningar mot att stickprovsförfarande användes.

(10)

Sammanlagt besvarade 21 exportörer/tillverkare i Kina, 6 exportörer/tillverkare i Vietnam, 54 gemenskapstillverkare och 6 importörer frågeformuläret inom ramen för stickprovsförfarandet inom de
fastställda tidsfristerna samt inkom med de begärda uppgifterna.

(11)

Av de 21 kinesiska exporterande tillverkare som besvarade frågeformuläret uppgav endast 17 att de
hade exporterat cyklar till gemenskapen under undersökningsperioden. Med hänsyn till att endast ett
begränsat antal vietnamesiska exporterande tillverkare uppgav sig vara samarbetsvilliga beslutades att
ett stickprovsförfarande inte var nödvändigt när det gäller de vietnamesiska exporterande tillverkarna.

(12)

Urvalet gjordes i samråd med och med samtycke från de samarbetsvilliga kinesiska exporterande
tillverkarna och de kinesiska myndigheterna. När det gäller de exporterande tillverkarna fastställdes
urvalet på grundval av den största representativa exportvolym till gemenskapen som rimligen kunde
undersökas inom tillgängliga tidsramar och med hänsyn till huruvida företagen avsåg att ansöka om
att bli behandlade som företag som är verksamma under marknadsmässiga förhållanden (nedan kallat
”marknadsekonomisk status”). Endast företag som avsåg att ansöka om marknadsekonomisk status
ingick i urvalet, eftersom normalvärdet för andra företag i en övergångsekonomi fastställs på grundval
av priserna eller ett konstruerat normalvärde för ett jämförbart tredjeland. På grundval av detta
gjordes ett representativt urval bestående av fyra exporterande tillverkare. Enligt svaren i samband
med stickprovsförfarandet stod dessa fyra företag för 16 % av den kinesiska exporten av den berörda
produkten till gemenskapen och för 35 % av alla samarbetsvilliga tillverkares export.

(13)

Efter samråd med och samtycke från relevant intresseorganisation gjordes urvalet av gemenskapstillverkarna i enlighet med artikel 17.1 i grundförordningen på grundval av den största representativa
försäljnings- och produktionsvolymen i gemenskapen. Till följd av detta valdes åtta gemenskapstillverkare ut. Kommissionen sände frågeformulär till de åtta företag som valts ut, och dessa lämnade in
fullständigt besvarade formulär.

(14)

Mot bakgrund av det begränsade antalet importörer som besvarade stickprovsformuläret och angav
att de var samarbetsvilliga (sex importörer) beslutades att ett stickprovsförfarande inte var nödvändigt.
Ingen av importörerna samarbetade emellertid därefter i undersökningen och de underlät att till fullo
besvara frågeformuläret. När det gäller undersökningen av import från Vietnam samarbetade tre
importörer genom att till fullo besvara frågeformuläret.
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Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som den bedömde som nödvändiga för ett
fastställande i fråga om dumpning, skada och gemenskapens intresse. Kontrollbesök gjordes på plats
hos följande företag:
a) Tillverkare i gemenskapen
— Biria AG, Neukirch, Tyskland
— Accell Group NV, Heerenveen, Nederländerna
— Cycleurope Industries SA, Machecoul, Frankrike
— Vivi Bikes srl, Pozzaglio, Italien
— Denver srl, Dronero, Italien
— F.lli Masciaghi Spa, Monza, Italien
— MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG, Sangerhausen, Tyskland
— Promiles, Villeneuve d’Ascq, Frankrike
b) Exporterande tillverkare i Kina
— Giant China Co. Ltd, Kunshan Jiangsu-provinsen
— Shenzhen Xidesheng Bicycle Co. Ltd, Heshuikou Gongming, Shenzhen
— Guangzhou Viva Bicycle Corporation Limited, Guangzhou
— Komda Industrial Co. Ltd, Buji, Shenzhen
c) Exporterande tillverkare i Vietnam
— Always Co., Ltd, Hô Chi Minh-staden
— Asama Yu Jiun Intl. Co., Ltd, Di An
— Dragon Bicycles Co., Ltd, Dong Nai
— High Ride Bicycle Co., Ltd, Di An
— Liyang Vietnam Industrial Co., Ltd, Dong Nai
— Vietnam Sheng Fa Co., Ltd, Hô Chi Minh-staden
d) Icke-närstående importörer
— ZEG, Köln, Tyskland
— Raleigh Univega GmbH, Cloppenburg, Tyskland
— Halfords Nederland BV, Veenendal, Nederländerna
e) Närstående företag som är inbegripna i tillverkning eller försäljning av den berörda produkten
— Sheng Fa Industries Co., Ltd, Taipei, Taiwan.

(16)

Med hänsyn till behovet av att fastställa ett normalvärde för de exporterande tillverkare i Kina och
Vietnam som eventuellt inte skulle komma att beviljas marknadsekonomisk status utfördes ett kontrollbesök för att fastställa normalvärdet på grundval av uppgifter från ett jämförbart land på plats
hos följande företag:
— Biciclo SA de CV, San Luis Potosí, Mexiko
— Bicicletas Mercurio SA de CV, San Luis Potosí, Mexiko.

(17)

Undersökningen av dumpning och skada omfattade i samband med båda undersökningarna perioden
1 april 2003–31 mars 2004 (nedan kallad ”undersökningsperioden”, eller ”UP” i tabeller). Undersökningen av skadeindikatorernas utveckling omfattade perioden från januari 2000 till och med undersökningsperiodens slut (nedan kallad ”skadeundersökningsperioden”).
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En del berörda parter tog upp det faktum att undersökningen omfattade situationen i EU med femton
medlemsstater (EU-15) medan åtgärderna skulle införas på import till det utvidgade EU med 25
medlemsstater. Det måste noteras att under undersökningsperioden var importen från Vietnam till
EU:s tio nya medlemsstater (EU-10) obetydlig, och därför ansågs denna imports eventuella inverkan
när det gäller skada eller dumpning också vara obetydlig. EU-10 hade en betydande import från Kina
under undersökningsperioden till priser som var lägre än priserna på importen till EU-15. Under
dessa omständigheter anses det att mängden import från Kina till EU-10 och prisnivån på denna
troligen skulle förstärka undersökningsresultaten när det gäller förekomsten av dumpning och slutsatsen att det är sannolikt att dumpningen skulle fortsätta om åtgärderna upphävs. Eftersom det finns
en betydande tillverkning av cyklar i EU-10 ansågs det också att verkningarna av mängden import
från Kina liksom dess prisnivå skulle vara sådana att de skulle bekräfta förekomsten av skada för den
bredare gemenskapsindustrin, dvs. inbegripet tillverkarna i EU-10. Under dessa omständigheter anses
det inte att EU:s utvidgning automatiskt ändrar de parametrar för dumpning och skada som ligger till
grund för de föreslagna åtgärderna.

B. BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT
(19)

Den produkt som är föremål för undersökning är samma produkt i den ursprungliga undersökningen
och tidigare undersökningar, dvs. tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar) utan motorer enligt KN-nummer 8712 00 10, 8712 00 30 och 8712 00 80.

(20)

I den nuvarande undersökningen klassificerades de tvåhjuliga cyklarna i följande kategorier:
— A) Terrängcyklar (inbegripet 24 eller 26 tums mountainbikes).
— B) Trekking-, city-, hybrid- och touringcyklar, 26 eller 28 tum.
— C) BMX- och barncyklar, 16 eller 20 tum.
— D) Andra cyklar.

(21)

En liknande klassificering användes i den undersökning som ledde till införandet av de ursprungliga
åtgärderna avseende Kina och i den tidigare undersökningen som omfattade Kina. Till följd av
utvecklingen av nya cykeltyper var det dock nödvändigt att ändra klassificeringen något. Till exempel
omfattar kategori B i den nuvarande undersökningen hybridcyklar som är en vidareutvecklad variant
av tidigare cykeltyper.

(22)

Av undersökningarna framkom att alla cykeltyper som angivits ovan har samma grundläggande
fysiska och tekniska egenskaper. Vidare säljs de på gemenskapens marknad via samma distributionskanaler såsom specialiserade återförsäljare, sportaffärskedjor och stormarknader. Eftersom cyklar har
samma grundläggande användningsområde är de till stor del utbytbara, och modeller från olika
produktkategorier konkurrerar således med varandra. På denna grundval drog kommissionen slutsatsen att samtliga kategorier utgör en enda produkt.

(23)

Av undersökningarna framkom dessutom att de cyklar som tillverkas av gemenskapsindustrin och
säljs på gemenskapens marknad, de som tillverkas av mexikanska tillverkare och säljs på den mexikanska marknaden och de som importeras till gemenskapens marknad och som har sitt ursprung i
Kina och Vietnam har samma grundläggande fysiska och tekniska egenskaper och samma användningsområden. De anses därför vara likadana produkter enligt artikel 1.4 i grundförordningen.

(24)

En berörd part gjorde gällande att den utvidgning av definitionen av den berörda produkten som
skedde genom rådets förordning (EG) nr 71/97 av den 10 januari 1997 till följd av en undersökning
avseende kringgående i enlighet med artikel 13 i grundförordningen, i samband med översynen vid
giltighetstidens utgång borde begränsas till de delar för vilka det finns stor risk för kringgående
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åtgärder, t.ex. ramar och gafflar. I detta hänseende bör det noteras att den pågående översynen
inleddes i syfte att undersöka huruvida de gällande åtgärderna inte längre är tillräckliga för att
motverka skadevållande dumpning. Definitionen av den berörda produkten, dvs. cyklar importerade
från Kina, utvidgad genom ovannämnda förordning, bibehålls därför och en eventuell översyn av
åtgärderna avseende kringgående bör genomföras inom ramen för en separat översyn under förutsättning att villkoren för detta är uppfyllda.
(25)

Under undersökningen gjorde en importör i gemenskapen gällande att enhjulingar inte bör ingå i
definitionen av den berörda produkten, eftersom de påstods ha annorlunda grundläggande fysiska
och tekniska egenskaper och annorlunda användningsområden. Kommissionen undersökte detta
påstående och konstaterade att det finns grundläggande fysiska och tekniska skillnader. Till skillnad
från andra cyklar har enhjulingar inte något andra hjul, inget styre och inget bromssystem. Dessutom
finns det en klar skillnad mellan enhjulingars och andra cyklars användningsområde. Enhjulingar
används normalt inte till transport eller sport utan anses normalt vara till för akrobatiska ändamål, till
vilka de normalt också används. Därför drogs slutsatsen att påståendet var berättigat och att definitionen av den berörda produkten bör justeras i enlighet med detta.

C. DUMPNING

1. Marknadsekonomisk status
(26)

I samband med antidumpningsundersökningar som avser import från Kina eller Vietnam skall enligt
artikel 2.7 b i grundförordningen normalvärdet bestämmas i enlighet med punkterna 1–6 i den
artikeln för de exporterande tillverkare som kan visa att de uppfyller de kriterier som anges i artikel
2.7 c i den förordningen, dvs. att marknadsekonomiska förhållanden råder i samband med tillverkning och försäljning av den likadana produkten.

(27)

Kriterierna för att marknadsekonomiska förhållanden råder är i korthet följande:
1. Företagens beslut rörande verksamhet och kostnader fattas som svar på marknadssignaler och
utan något större statligt inflytande.
2. Företagen har en enda uppsättning räkenskaper som är föremål för en oberoende revision i
överensstämmelse med internationella redovisningsnormer (IAS) och som tillämpas för alla ändamål.
3. Det förekommer inte några betydande snedvridningar till följd av det tidigare icke-marknadsekonomiska systemet.
4. Rättssäkerhet och stabila villkor garanteras genom lagstiftning om konkurser och ägandeförhållanden.
5. Valutaomräkning sker till marknadskurser.

(28)

Ansökningar om att bli behandlade som företag som är verksamma under marknadsmässiga förhållanden i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen inkom från tio företag i Kina och sju
företag i Vietnam, nämligen
Exporterande tillverkare i Kina
— Giant China Co. Ltd
— Shenzhen Xidesheng Bicycle Co. Ltd
— Guangzhou Viva Bicycle Corporation Limited
— Komda Industrial Co. Ltd
— Universal Cycle Corporation
— Liyang Machinery (Shenzen) Co Ltd
— Zheijiang Pujiang Libahuang Bicycle Corporation
— Merida Bicycle Co. Ltd
— Huida Bicycle (Shenzhen) Co. Ltd
— Shenzhen Bo-An Bike Co. Ltd
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Exporterande tillverkare i Vietnam
— Always Co., Ltd (nedan kallad ”Always”)
— Asama Yu Jiun Intl. Co., Ltd (nedan kallad ”Asama”)
— Dragon Bicycles Co., Ltd (nedan kallad ”Dragon”)
— High Ride Bicycle Co., Ltd (nedan kallad ”High Ride”)
— Liyang Vietnam Industrial Co., Ltd (nedan kallad ”Liyang”)
— Vietnam Sheng Fa Co., Ltd (nedan kallad ”Sheng Fa”)
— Olympic Pro Manufacturing Co., Ltd.

(29)

Ett av dessa företag (Komda Industrial Co. Ltd) drog i ett senare skede i undersökningen tillbaka sin
ansökan om marknadsekonomisk status, men bibehöll sin ansökan om individuell behandling i
enlighet med artikel 9.5 i grundförordningen. När det gäller ett annat företag (Olympic Pro Manufacturing Co., Ltd) konstaterades att företaget inte hade exporterat den berörda produkten till gemenskapen under undersökningsperioden. Dess ansökan om marknadsekonomisk status och individuell
behandling blev därför irrelevant.

(30)

De 15 återstående företagens ansökningar bedömdes på grundval av de fem kriterier som anges i
artikel 2.7 c i grundförordningen.

1.1 B e s l u t o m m a r k n a d s e k o n o m i s k s t a t u s a v s e e n d e e x p o r t e r a n d e t i l l verkare i Kina
(31)

Det konstaterades att alla exporterande cykeltillverkare i Kina var föremål för ett exportkvotsystem i
enlighet med en förordning om förvaltning av exporttillstånd av den 20 december 2001 som
godkänts av ministeriet för utrikeshandel och ekonomiskt samarbete och tullmyndigheterna. Kvottilldelningen görs av en kommitté bestående av medlemmar från ministeriet för utrikeshandel och
ekonomiskt samarbete, motsvarande handelskammare och sammanslutningen av företag finansierade
med utländskt kapital (Association of Foreign Funded Enterprises) på grundval av kriterier som
fastställts av ministeriet för utrikeshandel och ekonomiskt samarbete. Systemet innebär även att
myndigheterna fastställer minimiexportpriser per produkttyp och kontrollerade priser och kvantiteter
i exportörens försäljningskontrakt innan en exportlicens kan utfärdas.

(32)

Ovanstående visade att de företag som ansökte om marknadsekonomisk status inte kunde visa att de
fattade sina beslut avseende försäljningspriser och kvantiteter som svar på marknadssignaler och utan
något större statligt inflytande, vilket är ett krav enligt det första kriteriet i artikel 2.7 c i grundförordningen. Efter samråd med rådgivande kommittén beslutades därför att inte bevilja de sökande
företagen marknadsekonomisk status, eftersom de inte uppfyllde alla kriterier i artikel 2.7 c i grundförordningen.

(33)

Vissa exporterande tillverkare och den kinesiska handelskammaren för import och export av maskiner och elektroniska produkter (CCCME) gjorde gällande att systemet med exportlicenser inte kan
anses påverka exportörernas beslut avseende exportkvantiteter och exportpriser och att dessa beslut
fattas utan ett större statligt inflytande i enlighet med artikel 2.7 c i grundförordningen. Det bör för
det första noteras att systemet med exportlicenser gör det omöjligt för företagen att exportera fler
cyklar än det högsta antal som myndigheterna tillåter och tvingar dem att exportera till priser som
minst motsvarar det minimipris som myndigheterna fastställt. Denna begränsning visar klart att
företagen inte är fria att besluta över sin exportverksamhet utan större statligt inflytande. I själva
verket är de tvingade att ansöka om en årlig kvantitet som ovannämnda kommitté kan godta som
den är, ändra på grundval av inte närmare angivna skäl eller till och med avvisa. Ett företag som
föregående år exporterade färre än 5 000 cyklar kan vidare helt uteslutas från ansökningsförfarandena, vilket gör att kommittén får fullständig bestämmanderätt över företagets fortsatta exportverksamhet. Dessutom övervakas kvantiteterna och priserna noggrant av myndigheterna, bland annat
ministeriet för utrikeshandel och ekonomiskt samarbete och tullmyndigheterna, via valideringen av
de faktiska kontrakten för försäljning på export på grundval av vilken exportlicensen kan utfärdas.
Det rör sig obestridligen om statligt inflytande över företagets affärsbeslut i enlighet med artikel 2.7 c
i grundförordningen. På grundval av detta avvisades påståendet.
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1.2 B e s l u t o m m a r k n a d s e k o n o m i s k s t a t u s a v s e e n d e e x p o r t e r a n d e t i l l verkare i Vietnam
(34)

Det konstaterades att fem av de berörda företagen var belägna i så kallade industriella frizoner och att
ett var beläget i en så kallad industriell frizon för bearbetning på export.

(35)

När det gäller företag belägna i industriella frizoner konstaterades att regeringsdekret 24/2000ND-CP
av den 31 juli 2000 om tillämpning av lagen om utländska investeringar i Vietnam innehåller ett
generellt krav för de företag som lyder under lagen att exportera minst 80 % av sin tillverkning
(”exportkrav”) för att de skall beviljas en investeringslicens. Det konstaterades också att exportkravet
var angivet i investeringslicenserna för alla de fem företag som var belägna i en industriell frizon.

(36)

Undersökningen visade dessutom att investeringslicensen för det företag som var beläget i en industriell frizon för bearbetning för export inte innehöll något exportkrav.

(37)

De fem företag vars investeringslicenser innehöll ett exportkrav påstod att detta upphörde att gälla
efter den 7 maj 2003 till följd av en förändring i den tillämpliga vietnamesiska lagstiftningen som
infördes genom regeringsdekret 27/2003ND-CP (”ändringsdekret”).

(38)

Enligt ändringsdekretet kan exportkravet endast avlägsnas under förutsättning att övriga tvingande
krav i ändringsdekretet är uppfyllda. Ändringsdekretet innebar därför inte att exportkravet avlägsnades utan snarare att de krav som företagen måste uppfylla för att exportkravet skulle upphävas
ändrades.

(39)

Företagen hävdade vidare att de skulle ha haft rätt att få sina exportkrav borttagna från sina investeringslicenser om de hade uppfyllt de kompletterande villkor som anges i ändringsdekretet. I enlighet
med gällande lagstiftning skall investeraren emellertid först begära en ändring i licensen hos den
myndighet som utfärdar licensen, som därefter skall ändra investerarens investeringslicens så att
exportkravet avskaffas för investeraren.

(40)

De myndigheter som utfärdar investeringslicenser hade inte vid något tillfälle under undersökningsperioden avskaffat exportkravet i något av de fem företagens investeringslicenser. Företagen kunde
därför inte heller påvisa att de skulle ha uppfyllt de kompletterande villkoren.

(41)

Samma företag gjorde också gällande att även om exportkravet skulle anses ha varit i kraft under
undersökningsperioden, fattade företaget sina beslut som svar på marknadssignaler. Exportkravet var
emellertid inte bara i kraft under undersökningsperioden utan ingick även i investeringslicenserna och
bolagsordningen för alla dessa fem företag under hela undersökningsperioden. Följaktligen dras
slutsatsen att exportkravet måste anses utgöra ett större statligt inflytande av en sådan natur att
det i sak hindrade företagen från att fatta sina beslut i enlighet med marknadssignaler.

(42)

Kommissionen drog också slutsatsen att det stod det företag för vilket det konstaterades att varken
investeringslicensen eller bolagsordningen innehöll nämnda exportkrav helt fritt att sälja den berörda
produkten både på hemmamarknaden och exportmarknaden och att detta företag inte var föremål
för något större statligt inflytande.
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(43)

Det måste vidare nämnas att det för fyra av de fem företag som avses i skäl 34 och som omfattades
av exportkravet inte kunde konstateras att de hade en enda uppsättning räkenskaper som var föremål
för en oberoende revision i överensstämmelse med internationella redovisningsnormer och som
tillämpades för alla ändamål. Det konstaterades att företagen tillämpade ett oklart faktureringssystem
för fakturering av den berörda produkten vid export till gemenskapen. Systemet omfattade mellanhänder i skatteparadis och andra platser utanför Vietnam och gjorde det inte möjligt att följa en
verifieringskedja. Till följd av detta framställde de vietnamesiska företagens räkenskapshandlingar inte
de bakomliggande exporttransaktionerna korrekt.

(44)

Efter samråd med rådgivande kommittén beslutades därför att Always skulle beviljas marknadsekonomisk status eftersom företaget uppfyllde alla kriterierna enligt artikel 2.7 c i grundförordningen
och att ansökningarna från Asama, Dragon, High Ride, Liyang och Sheng Fa skulle avslås, eftersom
dessa företag inte uppfyllde alla de ovan nämnda kriterierna.

2. Individuell behandling
(45)

I enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen bör en landsomfattande tull fastställas för de länder
som omfattas av artikel 2.7 a i grundförordningen, utom i de fall där företagen kan visa att de
uppfyller alla de kriterier som fastställs i artikel 9.5 i grundförordningen för erhållande av individuell
behandling.

(46)

De kinesiska och vietnamesiska exporterande tillverkare som inte uppfyllde kriterierna för att beviljas
marknadsekonomisk status, liksom det företag som avses i skäl 29, ansökte alternativt om att beviljas
individuell behandling i enlighet med artikel 9.5 i grundförordningen. Kommissionen kontrollerade
följaktligen om de sökande företagen åtnjöt, både faktiskt och rättsligt, den grad av oberoende från
staten som krävs för att kunna fastställa sina exportpriser för och exportkvantiteter av den berörda
produkten i enlighet med artikel 9.5 b i grundförordningen.

(47)

I detta avseende fastställdes att alla de exporterande tillverkarna i Kina, så som förklaras i skäl 31, var
föremål för betydande statlig kontroll i samband med fastställandet av deras exportpriser för och
exportkvantiteter av den berörda produkten. Därför drogs slutsatsen att de kinesiska exporterande
tillverkare som hade ansökt om individuell behandling inte uppfyllde de krav som krävs för att
beviljas individuell behandling enligt artikel 9.5 i grundförordningen.

(48)

Det konstaterades att alla de fem vietnamesiska företagen, så som förklaras i skälen 34–41, var
föremål för betydande statlig kontroll i samband med fastställandet av deras exportkvantiteter av
den berörda produkten. Därför drogs slutsatsen att inget av de fem företagen uppfyllde de nödvändiga kraven för individuell behandling.

3. Normalvärde
3.1 Jämförbart land
(49)

Enligt artikel 2.7 a i grundförordningen måste normalvärdet för exporterande tillverkare i Kina och
Vietnam som inte beviljats marknadsekonomisk status fastställas på grundval av priserna eller det
konstruerade värdet i det jämförbara landet.

(50)

För detta ändamål föreslog kommissionen i tillkännagivandet om inledande Mexiko, vilket också var
det land som användes som jämförbart land i den tidigare undersökningen rörande Kina.

(51)

Alla berörda parter gavs tillfälle att framföra sina synpunkter om det planerade valet av jämförbart
land. Synpunkter inkom från de samarbetsvilliga exporterande tillverkare som menade att Taiwan
eller Indien var lämpligare som jämförbart land än Mexiko.
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Taiwan
(52)

Vissa exporterande tillverkare menade att Taiwan är ett lämpligare jämförbart land, eftersom det hade
använts i den ursprungliga undersökningen. De gjorde gällande att Taiwan är en av världens största
cykeltillverkare och har en utvecklad inhemsk marknad där många inhemska tillverkare konkurrerar
aktivt. Det finns inte heller några begränsningar avseende import av cyklar eller cykeldelar till Taiwan.
Många kinesiska och vietnamesiska tillverkare ägs dessutom av taiwanesiska företag, och därför är
både tillverkningsprocessen och de färdiga produkterna väldigt lika de kinesiska och vietnamesiska
tillverkarnas tillverkningsprocesser och färdiga produkter. De hävdade också att flera taiwanesiska
företag var beredda att samarbeta med kommissionen i detta syfte.

(53)

Med hänsyn till ovanstående argument bör det först noteras att Taiwan förvisso är den tredje största
cykeltillverkaren i världen, men att industrin i hög grad är exportinriktad och betecknande nog
exporterar 90 % av sin tillverkning.

(54)

Å andra sidan är Taiwans inhemska marknad relativt liten och ligger ganska stabilt kring uppskattningsvis 700 000–800 000 enheter, medan den mexikanska inhemska marknaden uppskattas till
omkring 2,3 miljoner enheter, vilket gör den tre gånger så stor som den taiwanesiska marknaden.
Dessutom får den taiwanesiska marknaden i huvudsak sina leveranser från kinesiska exportörer. Som
en jämförelse importerade Taiwan 2003 ungefär 470 000 cyklar från Kina vilket således motsvarar
mer än hälften av dess marknad. Importen av cyklar till Taiwan var i princip obefintlig före 2001.
Före 2001 fick den taiwanesiska marknaden i huvudsak, om inte helt och hållet, sina leveranser från
lokala tillverkare, men i dag dominerar i allt större utsträckning kinesiska cyklar, och de lokala
tillverkarnas marknadsandelar minskar dramatiskt. Följaktligen påverkas den inhemska marknaden
kraftigt av importpriserna på kinesiska cyklar, som är föremål för den pågående undersökningen.

(55)

Inte desto mindre sändes frågeformulär till alla kända tillverkare i Taiwan. Vissa företag svarade att de
var villiga att samarbeta men att de inte hade någon försäljning på den inhemska marknaden,
eftersom de exporterade all sin tillverkning. Två företag besvarade frågeformuläret. Ett av dem gav
dock inte meningsfulla svar och ansågs därför inte samarbetsvilligt. Det andra företaget samarbetade
till fullo, men det var diskutabelt om dess låga försäljningsvolym på hemmamarknaden kunde anses
vara tillräckligt representativ i förhållande till den taiwanesiska marknaden, den sammanlagda kinesiska exporten till gemenskapen och den sammanlagda vietnamesiska exporten till gemenskapen. Med
hänsyn till marknadsvillkoren på den taiwanesiska marknaden, vilka beskrivits i skäl 54, kunde det
enda företagets försäljning dessutom inte anses utgöra en lämplig grund för fastställandet av normalvärde.

Indien
(56)

En kinesisk exporterande tillverkare föreslog alternativt Indien som jämförbart land och gjorde
gällande att Indien och Kina har liknande arbetskraftskostnader. Indien ansågs inte vara ett lämpligt
val, eftersom det skulle vara mycket svårt att genomföra en jämförelse mellan de cyklar som säljs i
Indien (rustika cyklar som säljs till detaljhandeln i byggsatser) och de som exporteras av kinesiska
tillverkare till gemenskapen. En sådan jämförelse skulle dessutom i alla avseenden kräva åtskilliga
justeringar. Av dessa skäl, och med hänsyn till att det fanns ett lämpligare jämförbart land, dvs.
Mexiko, ansågs Indien inte vara ett lämpligt jämförbart land.

(57)

Efter meddelandet av uppgifter hävdade en vietnamesisk exporterande tillverkare att kommissionen
inte framförde några rimliga skäl, understödda av bevisning, till varför Indien inte kunde användas
som jämförbart land. Företaget påpekade att kommissionen inte hade sänt några frågeformulär till
tillverkare i Indien, ett land som exporterar stora mängder cyklar av hög kvalitet till gemenskapen,
vilka oaktat kommissionens slutsats att det rör sig om ”rustika cyklar som säljs till detaljhandeln i
byggsatser” skulle vara likadana produkter som den berörda produkten.
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För det första bör det noteras att kort efter det att förfarandet inletts var det bara en exporterande
tillverkare i Kina som föreslog Indien som jämförbart land. Detta förslag var dock inte tillräckligt väl
underbyggt, eftersom det enda argument som framfördes var de liknande arbetskraftskostnaderna i
Kina och Indien. Indiens export av cyklar till gemenskapen är dessutom inte en relevant faktor för att
fastställa om Indien är lämpligt som jämförbart land. Kommissionen ifrågasätter inte att de cyklar
som säljs på den indiska hemmamarknaden är likadana produkter som de cyklar som exporteras till
gemenskapen av de berörda länderna. De tillgängliga uppgifterna tydde dock på att det skulle vara
nödvändigt att göra en mängd justeringar för de cykeltyper som såldes på den indiska hemmamarknaden, vilket skulle göra en jämförelse otillförlitlig. Mot bakgrund av detta och i avsaknad av
mer underbyggd information undersöktes inte alternativet Indien närmare, eftersom uppgifter avseende ett lämpligare jämförbart land (Mexiko) fanns tillgängliga. På grundval av detta avvisades
påståendet.

Mexiko
(59)

Frågeformulär sändes till alla kända tillverkare i Mexiko. Två företag samarbetade till fullo genom att
besvara frågeformuläret och godta att deras svar kontrollerades på plats. Dessa två tillverkares försäljning på hemmamarknaden motsvarade ungefär en tredjedel av den mexikanska marknaden som
uppskattades uppgå till ungefär 2,3 miljoner enheter. Det konstaterades att det fanns ett stort antal
tillverkare och ungefär 20 större importörer och att de var verksamma i en konkurrensutsatt miljö.
Under 2003 importerades cyklar i huvudsak från Taiwan (mer än 50 %), Uruguay (20 %), Förenta
staterna och Sydkorea. Denna import utgjorde ungefär 5 % av den inhemska marknaden. Till detta
procenttal skall de cyklar läggas som säljs på den inhemska marknaden av importörer som monterar
ihop cykeldelar.

(60)

Det bör i detta sammanhang noteras att under 2003 importerades omkring 465 000 cykeldelar till
ett värde av 79 miljoner EUR till Mexiko. En tredjedel, räknat till värdet, importerades av tolv större
importörer/monteringsföretag (källa: de mexikanska cykeltillverkarnas förbunds årsrapport). Å ena
sidan motsvarade exporten av cyklar från Mexiko 2003 omkring 60 % av värdet av importen till
Mexiko (källa: officiell mexikansk statistik), dvs. uppskattningsvis omkring 50 000 till 70 000 enheter. En stor del av de importerade cykeldelarna verkar således ha använts antingen till eftermarknaden (reparationer) eller till att montera och sälja cyklar på den inhemska marknaden.

(61)

Vissa exporterande tillverkare gjorde gällande att det i Mexiko finns förfaranden för att registrera
import till landet som är mycket betungande och ökar kostnaderna på de varor som importeras. De
hävdade vidare att detta registreringssystem medför snedvridningar av den mexikanska cykelmarknaden. De gjorde dessutom gällande att den inhemska konkurrensen i Mexiko är begränsad, eftersom
åtta större tillverkare, alla medlemmar av de mexikanska cykeltillverkarnas förbund, står för mer än
75 % av den lokala tillverkningen och därigenom har betydande inflytande över de inhemska priserna. Vidare gjordes det gällande att de mexikanska cykeltillverkarna är begränsade när det gäller
vilka kvantiteter de kan sälja på sin hemmamarknad, eftersom, enligt vad som påstås, den mexikanska
lagen avseende de så kallade Maquiladora-programmen innehåller bestämmelser om att inhemska
tillverkare måste uppfylla vissa resultatkrav. Enligt dessa program måste ett företag som önskar
importera råvaror tullfritt för efterföljande export exportera minst 30 % av sin sammanlagda produktion per år.

(62)

När det gäller förfarandena för importregistrering bör det först noteras att även om sådana förfaranden kan innebära att det i viss utsträckning blir mer betungande och tidsödande att importera,
kunde det dock konstateras att det i vilket fall som helst importeras betydande mängder cyklar och
cykeldelar till den mexikanska marknaden, vilket således säkerställer en konkurrensutsatt marknad.
Den eventuella inverkan på marknaden av sådana förfaranden kan (om den ens existerar, vilket är
svårt att direkt mäta) därför inte anses vara relevant i detta avseende. Tvärtom bör det med avseende
på den inhemska konkurrensen noteras att det när det gäller cyklar och cykeldelar finns omkring tolv
större tillverkare, ett stort antal mindre tillverkare/monteringsföretag och ett stort antal importörer/
monteringsföretag. Alla dessa aktörer konkurrerar med varandra och bekräftar att det råder kraftig
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konkurrens på den mexikanska marknaden. När det gäller de stora tillverkarnas (medlemmar i de
mexikanska cykeltillverkarnas förbund) inflytande över prissättningen på den inhemska marknaden,
var detta påstående inte underbyggt och av undersökningen framkom inget som kunde stödja detta
påstående. Det faktum att ett antal stora tillverkare innehar en stor andel av den inhemska marknaden utgör inte i sig bevisning för inflytande över prissättningen. I detta sammanhang bör det vidare
noteras att det konstaterades att de två mexikanska tillverkare som undersökts och som stod för
ungefär en tredjedel av den sammanlagda mexikanska tillverkningen i genomsnitt uppvisade låga
vinster (lägre än den normala vinst som den sökande på gemenskapens marknad påstod sig kunna
uppnå i en situation utan skadevållande dumpning från de berörda länderna) på sin cykelverksamhet
och inte höga vinster, vilket hade varit att vänta om de kontrollerade den mexikanska cykelmarknaden.

(63)

När det gäller Maquiladora-programmen konstaterades det att de två samarbetsvilliga mexikanska
tillverkarna inte betalade någon antidumpningstull på importen av cykeldelar, vilken motsvarade
60 % av deras sammanlagda behov för cykelproduktionen och i huvudsak hade sitt ursprung i
Kina och Taiwan. Båda företagen sålde dock huvuddelen av sin tillverkning på hemmamarknaden.
Endast en mexikansk tillverkare hade export som inte motsvarade mer än 10 % av dess sammanlagda
försäljning. I själva verket omfattas cykelsektorn sedan 2000 av de så kallade mexikanska sektorsfrämjande programmen (Mexican Sectorial Promotion Programs, PROSEC) som inrättades av den
mexikanska regeringen genom ett dekret av den 30 oktober 2000. Programmen gäller för företag
som tillverkar färdiga varor som omfattas av ett visst sådant program och som importerar insatsvaror
som anges inom ramen för detta program. I dekretet görs ingen direkt koppling mellan tullbefrielsen/tullnedsättningen och export. Alla auktoriserade tillverkare får importera de råmaterial och
maskiner som förtecknas i dekretet så länge de används vid tillverkningen av vissa särskilt angivna
produkter. Det görs inga skillnader på grundval av de importerade varornas slutdestination (hemmamarknaden eller exportmarknader). Det bör i detta hänseende noteras att det konstaterades att de två
samarbetsvilliga tillverkarna inte betalade någon annan avgift än tullen för importen av de råvaror
som ingick i slutliga produkter avsedda för deras hemmamarknad.

(64)

En samarbetsvillig importör gjorde gällande att arbetskraftskostnaderna i Mexiko är tre gånger så
höga som arbetskraftskostnaderna i Vietnam. Tillverkningskostnaderna och försäljningspriserna för
slutprodukten är därför högre i Mexiko än i Vietnam. Följaktligen är Mexiko inte ett lämpligt
jämförbart land. Det bör i detta hänseende noteras att Vietnam anses vara ett land med en övergångsekonomi. Arbetskraftskostnaderna för de vietnamesiska tillverkare som inte beviljats marknadsekonomisk status är inte fria marknadspriser, dvs. dessa priser är inte ett resultat av marknadskrafterna. Själva syftet med att använda ett jämförbart land är just att få bort effekterna av sådana ickemarknadspriser på företagens kostnader. På grundval av detta avvisades påståendet.

(65)

Slutligen gjordes det gällande att det finns betydande skillnader mellan den mexikanska och den
kinesiska cykelsektorn, som främst berodde på de råmaterial som användes och villkoren för tillgång
till råmaterial. När det gäller de råmaterial som användes hävdades att de mexikanska tillverkarna
endast tillverkar fasta ramar, medan de kinesiska tillverkarna även tillverkar helfjädrande ramar. När
det gäller villkoren för tillgång till råmaterial gjordes det gällande att de inte är jämförbara med
villkoren i Kina, eftersom de cykeldelar som levereras till den inhemska marknaden tillverkas med
omodern teknik. Dessutom beläggs de cykeldelar som importeras från Kina alltid med en antidumpningstull på 144 %, vilket således leder till att kostnaden drivs upp.

(66)

När det gäller skillnaderna mellan de råmaterial som användes och villkoren för tillgång till dessa bör
det noteras att det av undersökningen inte framkom att det fanns några skillnader mellan de cyklar
som tillverkades av mexikanska, kinesiska respektive vietnamesiska tillverkare. De mexikanska tillverkarna tillverkar också cyklar med helfjädrande ram och importerar i huvudsak cykeldelar från Kina
och Taiwan. När det gäller antidumpningstullarna på cykeldelar tas, så som angetts i skäl 63, sådan
tull inte ut på import av cykeldelar. Därför avvisades detta argument.

(67)

Mot denna bakgrund kan den mexikanska marknaden anses vara representativ och konkurrenspräglad. Därför drogs slutsatsen att Mexiko utgjorde ett lämpligt jämförbart land.
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3.2 Fastställande av normalvärde i det jämförbara landet
(68)

Efter det att Mexiko valts till jämförbart land beräknades normalvärdet på grundval av de uppgifter
som kontrollerats på plats hos de två samarbetsvilliga mexikanska tillverkarna. I enlighet med artikel
2.7 a i grundförordningen fastställdes normalvärdet för de kinesiska och vietnamesiska tillverkare
som inte beviljats marknadsekonomisk status på grundval av kontrollerade uppgifter från tillverkarna
i det jämförbara landet, dvs. på grundval av de priser som betalats eller skulle betalas på den
inhemska marknaden i Mexiko för jämförbara produkttyper eller det konstruerade värdet i Mexiko
för jämförbara produkttyper.

(69)

Det konstaterades att de två mexikanska tillverkare som tillverkade den likadana produkten hade en
försäljning på hemmamarknaden som var representativ, eftersom den motsvarade en betydande andel
av de kinesiska och vietnamesiska exporterande tillverkarnas export av den berörda produkten till
gemenskapen.

(70)

Det undersöktes också huruvida den inhemska försäljningen av varje produkttyp kunde anses ha ägt
rum vid normal handel, genom att andelen lönsam försäljning av produkttypen i fråga till oberoende
kunder fastställdes. I de fall där försäljningsvolymen för en produkttyp som såldes till ett nettopris
som motsvarade eller översteg kostnaden per enhet utgjorde mer än 80 % av den sammanlagda
försäljningsvolymen för den typen, och där det vägda genomsnittliga priset för den typen var
detsamma som eller översteg kostnaden per enhet, grundades normalvärdet på det faktiska priset
vid försäljning på den inhemska marknaden, beräknat som ett vägt genomsnitt av priserna vid all
försäljning av den produkttypen på den inhemska marknaden under undersökningsperioden, oavsett
om denna försäljning varit lönsam eller inte.

(71)

I de fall den lönsamma försäljningsvolymen för en produkttyp utgjorde högst 80 % men minst 10 %
av den totala försäljningsvolymen av den typen, eller när det vägda genomsnittliga priset för sådan
försäljning understeg kostnaden per enhet, grundades normalvärdet på det faktiska priset vid försäljning på den inhemska marknaden, beräknat som ett vägt genomsnitt av endast den lönsamma
försäljningen av denna typ.

(72)

För de produkttyper där den lönsamma försäljningsvolymen utgjorde mindre än 10 % av den typens
totala försäljningsvolym på den inhemska marknaden ansågs det att dessa produkttyper inte såldes
vid normal handel och att normalvärdet således inte kunde baseras på de inhemska priserna i Mexiko.

(73)

För de exporterade produkttyperna, som antingen inte såldes vid normal handel i Mexiko eller inte
såldes av de mexikanska tillverkarna på deras hemmamarknad, användes konstruerade normalvärden.

(74)

För exporterade produkttyper för vilka det inte fanns motsvarade typer som såldes vid normal handel
på den inhemska marknaden i Mexiko konstruerades normalvärdet, i enlighet med artikel 2.3 i
grundförordningen, på grundval av det vägda genomsnittet av varje tillverkares egna produktionskostnader jämte ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- och administrationskostnader, andra
allmänna kostnader samt vinst. Försäljnings- och administrationskostnaderna, de allmänna kostnaderna samt vinsten fastställdes på grundval av de samarbetsvilliga mexikanska tillverkarnas vägda
genomsnittliga försäljnings- och administrationskostnader och allmänna kostnader samt vinst i samband med försäljningen av den likadana produkten på hemmamarknaden vid normal handel. För
exporterade produkttyper, utan försäljning på hemmamarknaden i Mexiko, användes tillverkningskostnaderna för liknande produkttyper för att konstruera normalvärdet, vid behov justerade för att
beakta olikheter i de exporterade typernas fysiska egenskaper.

3.3 Fastställande av normalvärde för de exporterande tillverkare som beviljats marknadsekonomisk status
(75)

I enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen undersökte kommissionen först huruvida Always
försäljning av den likadana produkten till oberoende kunder på hemmamarknaden var representativ,
dvs. huruvida den totala försäljningsvolymen på hemmamarknaden motsvarade minst 5 % av den
sammanlagda volymen av exportförsäljningen till gemenskapen.
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(76)

Det konstaterades att Always inte hade någon försäljning av den likadana produkten på hemmamarknaden i Vietnam. I avsaknad av försäljning på hemmamarknaden fastställdes normalvärdet
därför, i enlighet med artikel 2.3 i grundförordningen, på grundval av produktionskostnaderna i
ursprungslandet jämte ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- och administrationskostnader,
andra allmänna kostnader samt vinst.

(77)

Eftersom Always varken hade någon försäljning av den berörda produkten eller någon försäljning av
samma produkttyp på hemmamarknaden i Vietnam fastställdes försäljnings- och administrationskostnader, andra allmänna kostnader och den vinst som skulle läggas till Always produktionskostnader i
enlighet med artikel 2.6 c i grundförordningen. Dessa belopp grundades därför på de vägda genomsnittliga försäljnings- och administrationskostnaderna och andra allmänna kostnaderna samt den
vägda genomsnittliga vinsten för tillverkarna i Mexiko vid normal handel. Denna metod ansågs
vara rimlig i detta läge, eftersom den mexikanska marknaden ansågs vara representativ och konkurrensutsatt.

(78)

Always begärde att normalvärdena i avsaknad av försäljning på hemmamarknaden borde fastställas
på grundval av uppgifter avseende exportförsäljning till tredjeländer. Det bör noteras att konstruktion
av normalvärde på grundval av produktionskostnaden i ursprungslandet är det första alternativ som
tas upp i artikel 2.3 i grundförordningen i det fall det inte förekommer någon försäljning på
hemmamarknaden. Användningen av ett konstruerat normalvärde i stället för exportpriserna till
tredjeländer som grundval för fastställandet av normalvärdet är sedvanlig gemenskapspraxis i avsaknad av representativ försäljning på hemmamarknaden. Det noteras också att exporten till tredjeland
likaså kan dumpas. Företaget tillhandahöll dessutom inte vid något tillfälle under undersökningen
fullständiga uppgifter avseende dess försäljning till tredjeländer, vilket gjorde att det inte fanns några
uppgifter tillgängliga för att fastställa normalvärdena på denna grundval. Denna begäran avvisades
därför, och normalvärdena konstruerades i enlighet med det första alternativet i artikel 2.3 i grundförordningen.

(79)

Always gjorde vidare gällande att försäljning som inte skett vid normal handel i det jämförbara landet
inte borde ha undantagits i samband med att den skäliga vinsten fastslogs för fastställande av företagets normalvärde. Detta påstående kunde emellertid inte godtas, eftersom om företaget hade haft
försäljning på hemmamarknaden skulle, i enlighet med den inledande meningen i artikel 2.6, de
vinster som användes för att konstruera normalvärden varit baserade på företagets uppgifter angående
tillverkning och försäljning vid normal handel. För institutionerna var det därför i samband med
tillämpningen av artikel 2.6 c i grundförordningen bara rimligt att använda de mexikanska tillverkarnas vinst från försäljningen på hemmamarknaden vid normal handel.

Exportpris
3.4 Kina
(80)

Av undersökningen framgick att de kinesiska exporterande tillverkare som ingick i urvalet exporterade till såväl icke-närstående som närstående kunder i gemenskapen.

(81)

För den export som de exporterande tillverkare som ingick i urvalet gjorde direkt till oberoende
kunder i gemenskapen fastställdes exportpriserna i enlighet med artikel 2.8 i grundförordningen på
grundval av de priser som betalats eller skulle betalas för den berörda produkten.

(82)

För försäljning som skett via en närstående importör i gemenskapen konstruerades exportpriset på
grundval av återförsäljningspriserna till de första oberoende kunderna. I enlighet med artikel 2.9 i
grundförordningen gjordes justeringar för de kostnader som har tillkommit för importörerna mellan
importen och återförsäljningen, bland annat för försäljnings- och administrationskostnader och andra
allmänna kostnader, inbegripet tullar, och för en skälig vinstmarginal. En vinstmarginal på 5 % ansågs
skälig för den här typen av marknad och konstaterades också ligga i linje med de icke-närstående
importörernas vinst.
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(83)

En samarbetsvillig exporterande tillverkare hävdade att i enlighet med artikel 11.10 i grundförordningen borde dess exportpris konstrueras utan avdrag för den gällande anti-dumpningstullen som en
kostnad mellan import och återförsäljning. Tillverkaren hävdade att när alla kostnader som uppstått
mellan import och återförsäljning, andra än antidumpningstullen, drogs av från dess återförsäljningspris låg det rekonstruerade exportpriset betydligt högre än normalvärdet, vilket innebar att antidumpningstullen i tillräcklig utsträckning återspeglades i företagets återförsäljningspriser. Dessutom förhandlas återförsäljningspriserna fram på grundval av det rekommenderade detaljhandelspriset minus
det pålägg som tas ut av återförsäljaren, och således återspeglas antidumpningstullen korrekt i de
påföljande försäljningspriserna.

(84)

Företagets påstående att antidumpningstullen återspeglas i dess återförsäljningspriser genom hänvisning till normalvärdet anses irrelevant, eftersom det som är av betydelse vid tillämpning av artikel
11.10 inte är förändringar av exportpriset i jämförelse med normalvärdet utan hur tullen har
återspeglats i form av ökade återförsäljningspriser och påföljande försäljningspriser i gemenskapen.
Påståendet måste avvisas, eftersom företaget inte tillhandahöll någon bevisning för att återförsäljningspriser eller påföljande priser ändrats på grundval av de exportpriser som fastställts för företaget i
de tidigare undersökningarna, något som skulle bevisa att den mängd antidumpningstullar som
betalats verkligen hade återspeglats i återförsäljningspriserna.

3.5 Vietnam
(85)

All exportförsäljning från det företag som beviljades marknadsekonomisk status gjordes via närstående handlare i tredjeländer till oberoende kunder i gemenskapen. Exportpriset fastställdes därför
på grundval av återförsäljningspriset till oberoende kunder i gemenskapen.

(86)

För de exporterande tillverkare som inte beviljades marknadsekonomisk status var det nödvändigt att
fastställa exportpriset på grundval av tillgängliga uppgifter, eftersom en del tillverkares exportpriser
inte ansågs vara tillförlitliga. För fastställandet av exportpriset beaktades därför inte exportpriserna för
de exporterande tillverkare som avses i skäl 43, utan användes endast prisuppgifter från den tillverkare vars exportpriser ansågs tillförlitliga.

4. Jämförelse
(87)

För att få en rättvis jämförelse mellan normalvärdet och exportpriset togs i enlighet med artikel 2.10 i
grundförordningen vederbörlig hänsyn i form av justeringar till olikheter som påverkade prisernas
jämförbarhet. På denna grundval gjordes justeringar i förekommande fall för indirekta skatter, rabatter, handelsled, transport (inbegripet hanteringskostnader), sjöfrakts- och försäkringskostnader samt
förpacknings- och kreditkostnader. Justeringarna av exportpriset med hänsyn till landtransport i det
exporterande landet och kreditkostnader gjordes på grundval av de kostnader som fastställts för det
jämförbara landet för företag som inte beviljats marknadsekonomisk status. Justeringar gjordes också
i enlighet med artikel 2.10 i i grundförordningen i de fall där exportförsäljningen skedde via ett
närstående företag i ett annat land än det berörda landet eller gemenskapen.

(88)

Den kinesiska handelskammaren för import och export av maskiner och elektroniska produkter och
exporterande tillverkare i Kina gjorde gällande att de justeringar som gjorts för inrikes transport och
räntekostnader avseende kreditkostnader i det jämförbara landet inte var motiverade, eftersom det av
undersökningen inte hade framkommit att de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna för dessa
kostnader inte var verksamma under marknadsekonomiska villkor. Det bör noteras att alla ansökningar om marknadsekonomisk status från samarbetsvilliga exporterande tillverkare i Kina avslogs,
dvs. det konstaterades att dessa företag inte är verksamma under marknadsekonomiska villkor. Dessa
företags kostnader kunde inte användas, eftersom de inte hade uppstått under marknadsekonomiska
villkor. På grundval av detta avvisades påståendet.
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De vietnamesiska företagen hävdade att den justering som gjorts för provisioner i enlighet med artikel
2.10 i var obefogad. Företagen förklarade att de närstående handlarna i tredjeländer var ”företag bara
på pappret” (dvs. företag utan personal och som inte har någon funktion eller verksamhet) och att de
borde anses ingå i samma ekonomiska enhet som de exporterande tillverkarna i Vietnam. I detta
hänseende bör det noteras att dessa handlare utfärdade fakturor till och tog emot betalningar från
kunderna i gemenskapen. Det bör vidare noteras att dessa närstående handlares försäljning inbegrep
ett pålägg. I de fall dessa närstående handlares räkenskaper var reviderade gick det att konstatera att
detta pålägg till och med var högre än justeringsbeloppet. Detta påstående avvisades därför och
justeringen på 5 % bibehölls, eftersom denna nivå ansågs skälig för att återspegla de provisioner
som betalats ut till oberoende agenter involverade i handeln med den berörda produkten.

5. Dumpningsmarginal
5.1 Kina
(90)

I enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen fastställdes dumpningsmarginalen på grundval av en
jämförelse mellan det vägda genomsnittliga normalvärdet och de vägda genomsnittliga exportpriserna
per produkttyp. Av en jämförelse mellan normalvärdet och exportpriset för de kinesiska exporterande
tillverkare som ingick i urvalet framgick att dumpningsmarginalen var 36,8 % under undersökningsperioden. Alla samarbetsvilliga företag, dvs. både de som ingick i urvalet och de som inte ingick i
urvalet, tilldelades denna dumpningsmarginal.

(91)

Av en jämförelse mellan de uppgifter om sin export till gemenskapen som de samarbetsvilliga
kinesiska exporterande tillverkarna (både de som ingick i urvalet och de som inte ingick i urvalet)
tillhandahöll och uppgifterna från Eurostat om den sammanlagda importen framgick att samarbetsviljan var låg, eftersom denna export utgjorde mindre än 54 % av gemenskapens sammanlagda
import från Kina under undersökningsperioden. När det gäller icke-samarbetsvilliga kinesiska exporterande tillverkares exportvolym fastställdes därför dumpningsnivån på grundval av de två produktkategorier av den berörda produkten (se skäl 20) för vilka den högsta marginalen hade fastställts
för de exporterande tillverkare som ingick i urvalet. Detta tillvägagångssätt bedömdes som lämpligt
eftersom det inte fanns någonting som tydde på att någon av de icke samarbetsvilliga tillverkarna
dumpade produkten till en lägre nivå än de exporterande tillverkare som ingick i urvalet.

(92)

Dessutom beräknades en genomsnittlig landsomfattande dumpningsmarginal där den viktningsfaktor
som användes var cif-värdet för varje grupp exportörer, dvs. samarbetsvilliga exportörer och icke
samarbetsvilliga exportörer. Den fastställda dumpningsmarginalen uttryckt i procent av importpriset
cif vid gemenskapens gräns före tull fastställdes till 48,5 %.

(93)

Den kinesiska handelskammaren för import och export av maskiner och elektroniska produkter
hävdade att det tillvägagångssätt som använts för fastställande av dumpningsmarginalen för de
icke-samarbetsvilliga exporterande tillverkarna är oförenligt med den metod som kommissionen
tillämpade i samband med den tidigare översynen vid giltighetstidens utgång avseende import av
cyklar från Kina och att detta skulle kunna leda till orimligt artificiella resultat inom ramen för ett
enda förfarande. För att beräkna dumpningsmarginalen för icke-samarbetsvilliga exporterande tillverkare i samband med den tidigare översynen vid giltighetstidens utgång användes det genomsnittliga exportpriset för alla transaktioner på grundval av uppgifter från Eurostat, efter avdrag för export
från samarbetsvilliga tillverkare. Den kinesiska handelskammaren för import och export av maskiner
och elektroniska produkter hävdade vidare att kommissionen, genom att fastställa den samlade
dumpningsmarginalen på grundval av antagandet att de icke-samarbetsvilliga företagen inte dumpade
den berörda produkten i en lägre omfattning än de samarbetsvilliga exporterande tillverkarna, inte
hade beaktat de särskilda typer som exporterades av icke-samarbetsvilliga exporterande tillverkare,
samtidigt som tillgängliga uppgifter borde användas med särskild försiktighet, i enlighet med artiklarna 18.6 och 6.8 i grundförordningen och punkt 7 i bilaga II till Världshandelsorganisationens
(WTO) antidumpningsavtal.

(94)

Det bör först och främst noteras att den metod som använts i den tidigare översynen vid giltighetstidens utgång ansågs lämplig för att fastställa om det var troligt att dumpning skulle återkomma. I
detta hänseende ansåg institutionerna inte att det var nödvändigt att fastställa dumpningsmarginalen
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med exakt precision, eftersom denna marginal inte skulle tillämpas i praktiken. Inom ramen för den
nuvarande undersökningen var det nödvändigt med en mer noggrann beräkning av dumpningsmarginalen. De icke-samarbetsvilliga kinesiska tillverkarnas exportvolymer fastställdes därför på
grundval av uppgifter från Eurostat. När det gäller exportpriset ansågs Eurostats uppgifter inte vara
en lämplig informationskälla, eftersom det inte var känt vilka typer de icke-samarbetsvilliga företagen
exporterade och eventuella jämförelser med det vägda genomsnittliga normalvärde som fastställts i
det jämförbara landet därför inte nödvändigtvis på ett rimligt sätt återspeglade dessa exportörers
dumpningsmarginal. Om den metod som den kinesiska handelskammaren för import och export av
maskiner och elektroniska produkter föreslagit hade tillämpats skulle den samlade dumpningsmarginalen ha varit avsevärt högre, dvs. mer än dubbelt så hög. Det ansågs därför lämpligare att för den
berörda produkten använda de två produktkategorier för vilka de högsta marginalerna fastställts för
de exporterande tillverkare som ingick i urvalet, i enlighet med artiklarna 18.6 och 6.8 i grundförordningen och punkt 7 i bilaga II till Världshandelsorganisationens antidumpningsavtal. På grundval
av detta avvisades påståendet.

5.2 Vietnam
(95)

I enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen fastställdes dumpningsmarginalen på grundval av en
jämförelse mellan det vägda genomsnittliga normalvärdet och de vägda genomsnittliga exportpriserna
per produkttyp. Av en jämförelse mellan normalvärdet och exportpriset för den vietnamesiska exporterande tillverkare som beviljats marknadsekonomisk status framgick att dumpningsmarginalen
var 15,8 % under undersökningsperioden.

(96)

Av en jämförelse mellan de uppgifter om sin export till gemenskapen som de vietnamesiska exporterande tillverkarna tillhandahöll och den sammanlagda importen med ursprung i Vietnam framgick att samarbetsviljan var hög, eftersom denna export utgjorde mer än 95 % av gemenskapens
sammanlagda import från Vietnam under undersökningsperioden.

(97)

Eftersom samarbetsviljan så som beskrivits i skäl 96 var hög fastställdes den landsomfattande genomsnittliga dumpningsmarginalen på grundval av den vägda genomsnittliga dumpningsmarginalen för
de samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte beviljats marknadsekonomisk status eller individuell behandling och vars uppgifter avseende exportpriser kunde anses vara tillförlitliga i enlighet
med vad som nämns i skäl 85. Alla andra exporterande tillverkare i Vietnam tilldelades därför en
landsomfattande dumpningsmarginal, uttryckt i procent av importpriset cif vid gemenskapens gräns
före tull, på 34,5 %.

D. SKADA

1. Effekter av konkurrensbegränsande beteende
(98)

Under undersökningen konstaterades att två dotterbolag, Batavus NV och Koga NV, till en av de
gemenskapstillverkare som ingick i urvalet, Accell Group NV, hade bötfällts av de nederländska
konkurrensmyndigheterna för inblandning i konkurrensbegränsande beteende (1). Begränsningen avsåg ett avtal mellan de två dotterbolagen med två andra gemenskapstillverkare (som inte ingick i
urvalet) och Giant Europe B.V., ett företag närstående den kinesiska exportören Giant China Co. Ltd,
om en förteckning över gemensamma minimipriser (priskartell) för cyklar som tillämpades av återförsäljarna på den nederländska cykelmarknaden. Det bör noteras att Accell Group NV har överklagat
beslutet om priskartellen till de nederländska konkurrensmyndigheterna.

(99)

Priskartellen var i kraft cykelsäsongen 2001 (1 september 2000–31 augusti 2001). Perioden för
undersökning av dumpning och skada inom ramen för de pågående undersökningarna varade från
den 1 april 2003 till och med den 31 mars 2004 medan undersökningen av tendenser av betydelse
för skadebedömningen täckte perioden från och med januari 2000 till och med slutet av undersökningsperioden. Det finns följaktligen en överlappning mellan förekomsten av konkurrensbegränsande
beteende och skadeundersökningsperioden.

(1) Beslut av Nederlandse Mededingingsautoritet nr 1615/691 av den 21 april 2004.
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(100) Mot bakgrund av ovanstående kan det inte uteslutas att effekterna av det konkurrensbegränsande

beteendet i viss utsträckning har påverkat delar av gemenskapens marknad, dvs. den nederländska
marknaden, under en del av skadeundersökningsperioden och följaktligen skadeindikatorerna för de
gemenskapstillverkare som ingick i kartellen. I enlighet med nuvarande praxis i fall där offentliga
myndigheter har fattat beslut om priskarteller skall man gå särskilt försiktigt tillväga även när sådana
beslut har överklagats. I syfte att undvika eventuella tvivel om huruvida det allmänna resultatet för
Accell Group NV, dvs. den gemenskapstillverkare som ingick i urvalet, skulle ha kunnat påverkas av
några av dess dotterbolags konkurrensbegränsande beteende, har det beslutats att utesluta denna
tillverkare från skadeanalysen även om det konstaterades att endast några av företagen i gruppen
var involverade i det konkurrensbegränsande beteendet. När det gäller det konkurrensbegränsande
beteendet hos de två andra gemenskapstillverkare som deltog i kartellen, noteras att de inte ingick i
urvalet av gemenskapstillverkare. Med tanke på att kartellen grundades på en gemensam lista över
minimipriser borde de troliga effekterna av kartellen för dessa två tillverkares resultat återspeglas i
priser och vinstnivåer. Eftersom det inte har gjorts någon bedömning av pris- och lönsamhetsutvecklingen för de gemenskapstillverkare som inte ingick i urvalet inverkar dessa två företags deltagande i kartellen inte på skadeanalysen. Kommissionen har också övervägt huruvida det konkurrensbegränsande beteendet på vissa delar av gemenskapens marknad också har påverkat resultatet för de
övriga gemenskapstillverkare som ingick i urvalet. Det har emellertid konstaterats att dessa tillverkares
verksamhet på den nederländska marknaden var extremt begränsad under skadeundersökningsperioden (mindre än 1 % av det sammanlagda antalet sålda enheter). Vidare utgör förbrukningen på den
nederländska marknaden endast 7 % av den sammanlagda förbrukningen i gemenskapen, och dessutom varade kartellen under en mycket begränsad tidsperiod. Det anses därför inte nödvändigt att
göra några justeringar av slutsatserna om skada avseende dessa övriga tillverkares resultat.

(101) Kommissionen övervägde vidare om bilden av skadan skulle ha varit väsentligen annorlunda om

Accell Group NV hade tagits med i skadeanalysen. Även om uppgifterna från Accell Group NV hade
beaktats skulle de faktorer som är relevanta för bedömningen av skada på det hela taget ha förblivit
desamma som konstaterats nedan.

(102) Med tanke på att kartellen var i kraft under cykelsäsongen 2001 inverkade det faktum att Giant

Europe B.V. deltog i denna inte på undersökningsresultaten för den närstående exportören i samband
med undersökningsperioden för det aktuella antidumpningsförfarandet.

2. Tillverkning i gemenskapen
(103) Vid denna undersökning framkom det att cyklar har tillverkats av

— 8 tillverkare som ingick i urvalet,
— 12 andra klagande gemenskapstillverkare,
— 39 andra tillverkare i gemenskapen som stödde klagomålet.

3. Definition av gemenskapsindustrin
(104) De klagande gemenskapstillverkarna (både de som ingick i urvalet och de som inte ingick i urvalet)

tillsammans med andra gemenskapstillverkare som stöder klagomålet (både de som ingick i urvalet
och de som inte ingick i urvalet), vilka besvarade frågorna inom ramen för stickprovsförfarandet och
angav att de var beredda att samarbeta i undersökningen, svarade för mer än 80 % av gemenskapens
tillverkning av den berörda produkten. Dessa företag ansågs följaktligen utgöra gemenskapsindustrin
enligt artikel 4.1 i grundförordningen. Övriga icke-klagande gemenskapstillverkare motsatte sig inte
undersökningarna. Den gemenskapstillverkare i undersökningarna som ingick i stickprovet stod, efter
att en av tillverkarna uteslutits (se skälen 98–101), för omkring 37 % av gemenskapens sammanlagda
tillverkning av cyklar under undersökningsperioden.
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4. Förbrukning i gemenskapen
(105) Gemenskapstillverkarnas försäljning bedömdes på grundval av uppgifter som inhämtats från tillver-

karna genom svaren på frågeformuläret inom ramen för stickprovsförfarandet och uppgifter i det
klagomål som inkommit från den sökande. Uppgifterna i klagomålet var insamlade från olika
intresseorganisationer för cykeltillverkare i gemenskapen.

(106) Gemenskapens synbara förbrukning fastställdes på grundval av alla gemenskapstillverkares försäljning

på gemenskapens marknad, i enlighet med uppskattningen ovan, plus importen från alla länder, i
enlighet med Eurostats uppgifter.

(107) Gemenskapens förbrukning minskade med 10 % i början av skadeundersökningsperioden, från

17 348 000 enheter år 2000 till 15 695 000 enheter år 2002. Därefter ökade förbrukningen gradvis
till 18 037 000 enheter under undersökningsperioden. Under skadeundersökningsperioden ökade
förbrukningen med 4 %. I tabellen nedan anges närmare uppgifter (uttryckt i enheter):

Konsumtion

Enheter
Index

2000

2001

2002

2003

UP

17 348 000

15 236 000

15 695 000

17 336 000

18 037 000

100

87

90

100

104

5. Import av cyklar från Kina och Vietnam
5.1 Sammantagen bedömning av importens verkan
(108) Kommissionen övervägde vidare huruvida effekterna av importen av cyklar med ursprung i Kina och

Vietnam (nedan kallade ”de berörda länderna”) skulle bedömas sammantaget i enlighet med artikel
3.4 i grundförordningen.

(109) Enligt denna bestämmelse skall i de fall en antidumpningsundersökning samtidigt inbegriper import

av en produkt från mer än ett land, verkan av denna import slås samman endast om det fastställs att
i) varje lands dumpningsmarginal är högre än miniminivån enligt artikel 9.3 i grundförordningen, ii)
omfattningen av importen från varje enskilt land inte är försumbar samt iii) det är lämpligt att slå
samman verkan av importen vid skadebedömningen med hänsyn till konkurrensvillkoren mellan de
olika importerade produkterna och konkurrensvillkoren mellan de importerade produkterna och den
likadana gemenskapsprodukten.

(110) Såsom anges ovan har det av de nu aktuella undersökningarna framkommit att de dumpnings-

marginaler som fastställts för Kina och Vietnam väl överstiger miniminivån och att importvolymen
från dessa länder inte är försumbar i den mening som avses i artikel 5.7 i grundförordningen (deras
marknadsandelar uppgick till 4,07 % respektive 8,70 % under undersökningsperioden).

(111) I syfte att avgöra om det med hänsyn till konkurrensvillkoren mellan de importerade produkterna

och den likadana gemenskapsprodukten är lämpligt med en sammantagen bedömning har kommissionen på grundval av uppgifter från Eurostat analyserat exportörernas marknadsbeteenden med
avseende på exportpriser och volymer.

(112) Det konstaterades att de kinesiska och vietnamesiska tillverkarna hade liknande marknadsbeteenden

med avseende på exportpriser. Dessa länders genomsnittliga försäljningspriser per enhet för cyklar
minskade med 22 % respektive 52 % under skadeundersökningsperioden.
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(113) Såsom anges i skäl 110 har båda länderna en betydande andel av gemenskapens marknad.

(114) Vidare har det såsom förklarats ovan (se skäl 19 ff.) konstaterats att den berörda produkt som

importerats från Kina och Vietnam och den som tillverkas av gemenskapsindustrin skall anses
som likadana i fråga om utbytbarhet och substituerbarhet, vilket innebär att de konkurrerar med
varandra produkttyp för produkttyp.
(115) Det fastställdes således att exporten av den berörda produkten från de berörda länderna konkurrerar

med cyklar som tillverkas av gemenskapsindustrin.
(116) Efter det att de slutgiltiga uppgifterna hade meddelats gjorde en del berörda parter gällande att en

sammantagen bedömning inte var motiverad, eftersom de cykelmodeller som importeras från Kina
och Vietnam är olika. När en jämförelse gjorts modell för modell av de importerade cyklarna har det
dock konstaterats att det inte bara finns en betydande överensstämmelse mellan de cyklar som
importeras från Kina och Vietnam och de som tillverkas av de gemenskapstillverkare som ingick i
urvalet, utan även en betydande överensstämmelse mellan de modeller som importeras från Kina och
de som importeras från Vietnam. Det gjordes också gällande att de marknadssegment där de vietnamesiska exportörerna sålde sina cyklar var annorlunda än de där de kinesiska exportörerna och
gemenskapstillverkarna sålde sina cyklar, vilket motiverade ett annat pris. Detta påstående understöddes dock inte av någon bevisning. Det verkar dessutom som om det i vissa medlemsstater där
importen från Vietnam har en betydande marknadsandel finns cyklar från Vietnam i de olika marknadssegmenten. Båda dessa påståenden tillbakavisades därför.
(117) På grundval av ovanstående drogs slutsatsen att alla villkor som motiverar sammantagen bedömning

av importen av cyklar med ursprung i Kina och Vietnam var uppfyllda.
5.2 Den dumpade importens omfattning och marknadsandel för cyklar med ursprung i Kina och Vietnam
(118) Importvolymen av den berörda produkten fastställdes på grundval av statistik från Eurostat. Antalet

cyklar med ursprung i och importerade från Kina ökade mellan 2000 och undersökningsperioden
med 472 %. Importen av cyklar från Kina under undersökningsperioden var mer än 55 gånger större
än den mängd (13 651) cyklar som importerades under undersökningsperioden för den förra undersökningen (1 september 1997–31 augusti 1998). Mellan 2000 och undersökningsperioden ökade
importen av cyklar med ursprung i Vietnam med 413 %. Sammantaget ökade importen från de två
länderna mellan 2000 och undersökningsperioden från 435 373 enheter till 2 311 638 enheter,
vilket motsvarar en ökning på 431 %.
(119) Eftersom konsumtionen under skadeundersökningsperioden endast ökade med 4 % ökade marknads-

andelen för importen av den berörda produkten med ursprung i Kina från 0,73 % år 2000 till 4,07 %
under undersökningsperioden, och marknadsandelen för produkter från Vietnam ökade från 1,77 %
år 2000 till 8,70 % under undersökningsperioden. Den sammantagna marknadsandelen ökade följaktligen från 2,50 % år 2000 till 12,77 % under undersökningsperioden.
(120) Av följande tabeller framgår utvecklingen av importen av och marknadsandelen för cyklar med

ursprung i Kina och Vietnam under skadeundersökningsperioden:

Import från Kina

2000

2001

2002

2003

UP

128 091

257 728

561 706

707 351

733 901

Index

100

201

438

552

572

Marknadsandel (i %)

0,73

1,68

3,58

4,08

4,07

2000

2001

2002

2003

UP

307 282

586 051

766 680

1 457 245

1 577 737

Index

100

191

250

474

513

Marknadsandel (i %)

1,77

3,84

4,88

8,40

8,70

Volym (enheter)

Import från Vietnam

Volym (enheter)
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2000

2001

2002

2003

UP

435 373

843 779

1 328 386

2 164 596

2 311 638

Index

100

194

305

497

531

Marknadsandel (i %)

2,50

5,52

8,46

12,48

12,77

Index

100

220

338

499

510

Volym (enheter)

6. Den berörda importens priser
a) Prisutveckling
(121) Uppgifter från Eurostat kunde av följande skäl bara användas i begränsad utsträckning för att

fastställa prisutvecklingen för den dumpade importen mellan 2000 och undersökningsperioden:

Det har konstaterats att de importpriser som baseras på uppgifter från Eurostat inte beaktar att det
finns olika produkttyper och betydande prisskillnader mellan de olika typerna av den berörda
produkten. De genomsnittliga priserna per land påverkas kraftigt av varje lands produktmix. Av
undersökningen har det, när man har jämfört modell per modell av importen från de samarbetsvilliga
exportörerna, framkommit att det även inom samma produkttyper och modeller finns betydande
prisskillnader beroende på cykelns komponenter. Det konstaterades vidare att importpriserna baserade på de produkttyper som förekom bland de samarbetsvilliga exportörerna verkligen återspeglar
prisskillnaderna mellan cyklar med ursprung i Kina och Vietnam och cyklar tillverkade av gemenskapsindustrin. Följaktligen är de priser som Eurostat kommit fram till ofullständiga för den här
undersökningens syfte. Eurostats importpriser för Kina och Vietnam kan endas tjäna som en indikation för prisutvecklingen per land, men är inte användbara när det gäller att jämföra försäljningspriser mellan olika länder och gemenskapen.

(122) Enligt Eurostats uppgifter minskade de vägda genomsnittliga priserna, hädanefter angivna med hjälp

av ett index, för import från Kina och Vietnam med 22 % respektive 52 % mellan 2000 och undersökningsperioden. Sammantaget minskade de genomsnittliga försäljningspriserna med 50 %. I tabellen nedan anges närmare uppgifter.

Importpriser

2000

2001

2002

2003

UP

100

83

70

75

78

100

82

71

49

48

100

81

62

50

50

(Kina)
Index
(Vietnam)
Index
(Sammantaget)
Index

b) Prisunderskridande
(123) För fastställandet av prisunderskridandet för cyklar med ursprung i Kina och Vietnam grundade

kommissionen sin analys på de uppgifter som de exporterande tillverkare och de gemenskapstillverkare som ingick i stickprovet hade lämnat in under undersökningens gång. I denna analys beaktades
de exporterande tillverkarnas faktiska exportpriser (cif vid gemenskapens gräns) och i fallet Kina både
med och utan antidumpningstull. Gemenskapsindustrins försäljningspriser beaktades på nivån till
oberoende kunder, vid behov justerade till nivån fritt fabrik. Under undersökningsperioden var prisunderskridandemarginalen, då man utgick från olika produkttyper i frågeformuläret, 53 % utan den
antidumpningstull som gäller för Kina och 39 % med denna tull. För Vietnam var prisunderskridandemarginalen mellan 25 % och 60 %. I detta hänseende bör det noteras att de vägda genomsnittliga
försäljningspriserna från Kina och Vietnam som grundar sig på de olika produkttyperna är betydligt
högre än de importpriser som grundar sig på uppgifter från Eurostat. Detta stärker slutsatserna i skäl
121 att produktmixen klart påverkar försäljningspriserna mellan länder.
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7. Gemenskapsindustrins situation
(124) I enlighet med artikel 3.5 i grundförordningen undersökte kommissionen alla relevanta ekonomiska

faktorer och förhållanden av betydelse för gemenskapsindustrins tillstånd. Denna analys genomfördes
avseende de företag som ingick i urvalet enligt skäl 15 med undantag av det företag som anges i skäl
100. För de indikatorer för vilka det fanns tillgång till tillförlitliga uppgifter för gemenskapsindustrin
som helhet anges dock nedan dessa uppgifter också för att ge en fullständig bild av gemenskapsindustrins situation. Industrins resultat mätt med hjälp av faktorer som priser, löner, investeringar,
vinst, avkastning på investeringar, kassaflöde och förmåga att anskaffa kapital har mot bakgrund av
detta fastställts på grundval av uppgifter från de företag som ingick i urvalet. Skadefaktorerna, såsom
marknadsandel, försäljningsvolym och produktion, har fastställts för hela gemenskapsindustrin.

(125) En del berörda parter gjorde gällande att bara de företag som ingick i urvalet borde beaktas vid

analysen av skadefaktorerna. I samband med antidumpningsförfaranden är det rådande praxis att
analysera skadefaktorerna för hela gemenskapsindustrin. I de fall industrin består av ett stort antal
tillverkare tillämpas dock stickprovsförfarande. Syftet med stickprovsförfarandet är att göra det möjligt att inhämta och kontrollera detaljerade uppgifter från ett begränsat antal tillverkare inom den tid
som står till förfogande. Dessa uppgifter rör faktorer såsom priser, löner, investeringar, vinst, avkastning på investeringar, kassaflöde och förmåga att anskaffa kapital i de fall det skulle vara omöjligt att
kontrollera uppgifter för hela industrin inom den tid som står till förfogande. När det gäller andra
faktorer, såsom marknadsandel, försäljningsvolym och produktion, är det vanligen lätt att få tillgång
till uppgifter för hela industrin. Att endast grunda skadeanalysen på uppgifter från tillverkare som
ingick i urvalet skulle innebära att användbara uppgifter från andra tillverkare lämnas därhän och att
det därigenom görs en ofullständig bedömning. För att kunna göra en så komplett bedömning som
möjligt inom den tid som stod till förfogande i detta fall kompletterades därför de uppgifter avseende
alla skadefaktorers utveckling som mottagits från de tillverkare som ingick i urvalet, och som kontrollerats, med uppgifter avseende hela industrin.

a) Tillverkning, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande
(126) Mellan 2000 och undersökningsperioden ökade tillverkningen av den likadana produkten för de

tillverkare som ingick i urvalet med 17 %. Produktionskapaciteten ökade med totalt sett 18 % under
skadeundersökningsperioden.

(127) Kapacitetsutnyttjandet låg på en stabil nivå under skadeundersökningsperioden. I tabellen nedan

anges närmare uppgifter.

Tillverkning

Tillverkning
Index
Produktionskapacitet
Index
Kapacitetsutnyttjande
Index

2000

2001

2002

2003

UP

3 231 842

3 193 497

3 222 858

3 718 918

3 788 660

100

99

100

115

117

4 033 737

4 125 649

4 339 273

4 613 939

4 779 632

100

102

108

114

118

80,1 %

77,4 %

74,3 %

80,6 %

79,3 %

100

97

93

101

99

(128) Det framgick av undersökningen att den generella ökningen av produktionskapaciteten var en följd

av investeringar i nya produktionslinjer och omstruktureringsåtgärder inom koncernerna. Den generella tillverkningsökningen för de tillverkare som ingick i urvalet var även en följd av att flera andra
gemenskapstillverkare upphört med sin verksamhet eller dragit ned på sin kapacitet. Ökningen av
tillverkningen och produktionskapaciteten för de tillverkare som ingick i urvalet bör dock ses mot
bakgrund av resultatet för samtliga gemenskapstillverkare. Sett till den totala tillverkningen för samtliga gemenskapstillverkare har tillverkningen minskat. I tabellen nedan anges närmare uppgifter.
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2000

2001

2002

2003

UP

12 700 000

11 028 000

10 083 000

10 165 000

10 160 000

100

87

79

80

80

b) Lager
(129) En tillverkare kunde på grund av intern omorganisation inte lämna tillförlitliga lageruppgifter för åren

2000 och 2001. Detta företag kunde därför inte tas med i lageranalysen för skadeundersökningsperioden.

(130) Cykellagren ökade under skadeundersökningsperioden, från 219 370 enheter 2000 till 362 095

enheter under undersökningsperioden (dvs. med 65 %). Den största delen av ökningen inträffade
under 2003 och undersökningsperioden och berodde på att en av de tillverkare som ingick i urvalet
hade en mycket stor leverans direkt efter undersökningsperiodens slut. Lagerökningen innebär därför
inte nödvändigtvis att situationen försämrats för de tillverkare som ingick i urvalet när det gäller just
denna aspekt. I tabellen nedan anges närmare uppgifter.

Lager

Enheter
Index

2000

2001

2002

2003

UP

219 370

206 854

210 968

317 345

362 095

100

94

96

145

165

c) Försäljningsvolym och marknadsandel
(131) Försäljningen av cyklar tillverkade av de tillverkare som ingick i urvalet ökade stadigt under skade-

undersökningsperioden, från 3 156 451 enheter 2000 till 3 683 176 enheter under undersökningsperioden (dvs. en ökning med 17 % totalt sett). Även marknadsandelen ökade för de tillverkare som
ingick i urvalet, från 18 % år 2000 till 20 % under undersökningsperioden. I tabellen nedan anges
närmare uppgifter.

2000

2001

2002

2003

UP

3 156 451

3 241 830

3 203 020

3 600 670

3 683 176

Index

100

103

101

114

117

Marknadsandel för de tillverkare som ingick i urvalet

18 %

21 %

20 %

20 %

20 %

Försäljning för de tillverkare som ingick i urvalet
(enheter)

(132) Denna utveckling bör dock ses mot bakgrund av resultatet för samtliga gemenskapstillverkare. Sett till

den totala försäljningen för samtliga gemenskapstillverkare har försäljningen minskat. I tabellen nedan
anges närmare uppgifter.

2000

2001

2002

2003

UP

11 718 000

10 035 000

9 175 000

9 100 000

9 300 000

Index

100

86

78

78

79

Marknadsandel

67 %

66 %

58 %

52 %

51 %

Försäljning för samtliga
gemenskapstillverkare
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d) Försäljningspriser och kostnader
(133) Det framgick av undersökningen att de tillverkare som ingick i urvalet har bibehållit sin produktmix,

vilken främst bestod av kategorierna A, B och C. De har dessutom utvidgat sin försäljning till att även
omfatta varuhus och stormarknader. Deras försäljning till handlare/detaljhandlare, där de redan hade
en hög närvaro när det gäller produkter i de övre segmenten, ökade dock inte lika mycket. Varuhusen
har ökat sin närvaro på cykelmarknaden. Detta har fått följder för slutkonsumenterna, eftersom
försäljningen genom varuhus vanligtvis sker till lägre priser än försäljningen genom detaljhandlare.
För att de tillverkare som ingick i urvalet skulle kunna bibehålla sin ställning på massmarknaden var
de tvungna att kompensera för lägre priser genom höjda volymer.

(134) Det vägda genomsnittliga försäljningspriset per cykel minskade från 124 EUR år 2000 till 115 EUR

år 2003, dvs. en minskning med 7 %. Under undersökningsperioden minskade dock genomsnittspriset per enhet till 122 EUR. Under skadeundersökningsperioden skedde en minskning med 2 %.

Försäljningspris

2000

2001

2002

2003

UP

Försäljningspris (i EUR per
enhet)

124

127

120

115

122

Index

100

103

97

93

98

(135) Tillverkningskostnaden beräknades på grundval av det vägda genomsnittet för alla typer av den

likadana produkten som tillverkades av de tillverkare som ingick i urvalet.

(136) Mellan 2000 och 2001 ökade tillverkningskostnaden från 119 EUR till 122 EUR, dvs. en ökning

med 2 % totalt sett. Därefter minskade tillverkningskostnaden till 110 EUR år 2003, vilket innebar en
minskning med 9 % sedan 2001. Under undersökningsperioden ökade tillverkningskostanden till 117
EUR. Detta innebär att tillverkningskostnaden minskade med 2 % under perioden. Denna minskning
berodde framför allt på effektivare produktionslinjer och på att de delar som tillverkas av de tillverkare som ingick i urvalet, t.ex. ramar, ersatts med billigare import.

Kostnader

2000

2001

2002

2003

UP

Produktionskostnad
(i EUR per enhet)

119

122

115

110

117

Index

100

102

97

92

98

e) Lönsamhet
(137) Under skadeundersökningsperiodens första år uppvisade de tillverkare som ingick i urvalet en lön-

samhet för den berörda produkten på totalt sett 3,26 %, vilken ökade till 4,08 % under 2003.
Därefter minskade lönsamheten till 3,58 % under undersökningsperioden. Totalt sett ökade vinsten
med endast 0,32 procentenheter under skadeundersökningsperioden.

(138) Även om denna utveckling tyder på att industrin delvis återhämtat sig ekonomiskt under skade-

undersökningsperioden bör lönsamheten bedömas mot bakgrund av den nivå som anses vara den
nivå som industrin minst skulle ha kunnat uppnå i en situation utan dumpad import med ursprung i
Kina och Vietnam, dvs. 8 % av omsättningen för försäljningen av cyklar, vilket även var den nivå som
användes i den tidigare undersökningen. Eftersom marknaden i stort sett såg likadan ut som i den
tidigare undersökningen ansågs 8 % fortfarande vara den lönsamhet som tillverkarna minst skulle ha
kunnat uppnå på gemenskapsmarknaden.
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Lönsamhet

2000

2001

2002

2003

UP

Lönsamhet (försäljning i gemenskapen)

3,26 %

3,89 %

3,50 %

4,08 %

3,58 %

100

119

107

125

110

Index

(139) Flera parter i Kina hävdade att gemenskapsindustrins situation hade förbättrats sedan undersöknings-

perioden i den tidigare undersökningen då gemenskapsindustrin uppvisade en förlust på – 0,6 % och
att gemenskapsindustrin därför inte skulle anses befinna sig i en skadevållande situation i samband
med den nu aktuella undersökningen. Såsom anges i skäl 137 har vinsten förbättrats sedan den
tidigare undersökningen, men den är fortfarande ändå mycket långt ifrån vad som kan anses vara en
normal lönsamhetsnivå.

(140) Efter det att de slutgiltiga undersökningsresultaten meddelats gjorde en del berörda parter gällande att

den lönsamhetsnivå på 8 % som anges i skäl 138 är för hög och att de tillverkare som ingick i urvalet
redan har ett tillräckligt gott resultat med en stabil vinstnivå. Parterna angav emellertid inte varför
vinstnivån på 8 % inte var rimlig och inte heller gav de några indikationer om vilken vinstnivå som i
stället borde tillämpas och varför. Så som anges i skäl 195 är 8 % den lägsta vinstnivå som
gemenskapsindustrin skulle kunna uppnå i en situation när det inte förekommer dumpad import.
Även om vinstnivån för de tillverkare som ingick i urvalet har förbättrats något så är denna förbättring ändå långt ifrån tillräcklig för att gemenskapsindustrin skall kunna återhämta sig helt från den
skadevållande dumpningen.

f) Investeringar och avkastning på investeringar
(141) Investeringarna i verksamhet avseende den berörda produkten ökade väsentligt under skadeundersök-

ningsperioden, från 1 938 556 EUR år 2000 till 3 950 636 under undersökningsperioden. Denna
betydande investeringsökning var framför allt en följd av att en av de tillverkare som ingick i urvalet
ökat sin produktionskapacitet, en ökning som svarade för mer än 60 % av samtliga investeringar
under perioden. I tabellen nedan anges närmare uppgifter.

Investeringar

2000

2001

2002

2003

UP

Investeringar (i tusen EUR)

1 938

4 820

1 645

3 901

3 950

Index

100

249

85

201

204

Avkastning på investeringar

15 %

30 %

12 %

23 %

24 %

(142) Avkastningen på investeringar minskade med 15 procentenheter mellan 2000 och 2001. Den mins-

kade från och med 2002 men ökade återigen under 2003 och låg på 24 % under undersökningsperioden.

g) Kassaflöde och förmåga att anskaffa kapital
(143) Kassaflödet för de tillverkare som ingick i urvalet ökade väsentligt under skadeundersökningsperio-

den, både i absoluta tal och uttryckt i procent av omsättningen.

Kassaflöde

2000

2001

2002

2003

UP

10 005 000

20 557 000

13 425 000

20 541 000

20 541 000

Index

100

205

134

205

205

Kassaflöde uttryckt i procent av omsättningen

2,5 %

4,9 %

3,5 %

4,9 %

4,6 %

Kassaflöde (i tusen EUR)
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(144) De tillverkare som ingick i urvalet anskaffade kapital antingen internt, i det fall de tillhörde en

koncern, eller genom banklån. Vissa andra företag använde sitt kassaflöde som finansieringskälla.
Ingen av de tillverkare som ingick i urvalet har haft några större svårigheter med att anskaffa kapital.

h) Sysselsättning, produktivitet och löner
(145) Sysselsättningen minskade med 6 % under skadeundersökningsperioden. Med hänsyn till att tillverk-

ningen ökade betydligt under skadeundersökningsperioden förklaras den minskade sysselsättningen
av att produktiviteten, uttryckt i tillverkning per anställd, ökade betydligt (dvs. med 24 %) under
skadeundersökningsperioden.

Sysselsättning

Antal anställda
Index
Lönekostnad per anställd
(i EUR)
Index
Tillverkning per anställd
(enheter per år)
Index

2000

2001

2002

2003

UP

1 981

1 871

1 784

1 838

1 871

100

94

90

93

94

23 575

25 846

27 130

27 593

28 153

100

110

115

117

119

1 631

1 707

1 807

2 023

2 025

100

105

111

124

124

(146) Om man ser till utvecklingen för alla gemenskapstillverkare var sysselsättningsminskningen än mer

markant. I tabellen nedan anges närmare uppgifter.

Sysselsättning

Antal anställda
Index

2000

2001

2002

2003

UP

14 300

12 670

11 860

11 500

11 500

100

88

83

80

80

i) Tillväxt
(147) Generellt sett är det att märka att marknadsandelen för alla gemenskapstillverkare minskade med 16

procentenheter, under det att förbrukningen ökade med 4 %, vilket innebär att gemenskapstillverkarna helt klart inte haft utrymme att växa.

j) Dumpningsmarginalens storlek och återhämtning från tidigare dumpning
(148) Inverkan på gemenskapsindustrin av storleken på den faktiska dumpningsmarginal som konstaterats

för undersökningsperioden (dvs. 48,5 % för Kina och mellan 15,8 och 34,5 % för Vietnam) kan med
hänsyn till importvolymerna från dessa två länder och priserna på denna import inte anses vara
försumbar. Dumpningsmarginalen för Kina är högre än den som fastställdes i samband med den
ursprungliga undersökningen. Det är även att märka att den dumpade importen från Kina har ökat i
volym sedan den ursprungliga undersökningen.

(149) Gemenskapsindustrin har inte återhämtat sig från verkningarna av dumpningen i den utsträckning

som förväntats, vilket framgår bland annat av minskade försäljningspriser, låg lönsamhet och minskat
kapacitetsutnyttjande. Ökningen av den dumpade importen från Kina och Vietnam under de senaste
åren har hämmat den förväntade återhämtningen för gemenskapsindustrin.
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8. Slutsats om skada
(150) Åtgärderna är redan i kraft för ett av de berörda länderna. Detta faktum har helt klart haft en

inverkan på skadeindikatorerna, särskilt för de tillverkare som ingick i urvalet. Trots att tillverkningen
i gemenskapen minskat totalt sett har de tillverkare som ingick i urvalet lyckats bibehålla eller till och
med öka sin tillverkning. De tillverkare som ingick i urvalet har visserligen i viss utsträckning gagnats
av förekomsten av åtgärder, men den dumpade importen har hindrat all ytterligare tillväxt. Sedan
åtgärderna beträffande importen från Kina infördes har importen från Vietnam dessutom kommit att
få en mycket negativ inverkan på gemenskapsindustrin. Under perioden efter införandet av de
gällande åtgärderna beträffande importen från Kina förbättrades den ekonomiska situationen för de
tillverkare som ingick i urvalet sett till produktivitet, tillverkning, produktionskapacitet, försäljning
och marknadsandel. Detta måste ses mot bakgrund av förekomsten av åtgärder. Försäljningspriserna
minskade emellertid och vinsterna låg kvar på en låg nivå trots den ökade försäljningen. Dessutom
ökade lagren och minskade sysselsättningen. Den positiva utveckling som beskrivs ovan är dock inte
tillräcklig för att förändra det faktum att det totalt sett råder en skadevållande situation, vilken skulle
ha varit ännu värre utan de gällande åtgärderna. Detta förstärks av det faktum att gemenskapstillverkarnas resultat är negativt i allmänhet. Den samlade gemenskapstillverkningen har minskat med
20 %, den samlade försäljningen med 21 % och marknadsandelen för hela gemenskapsindustrin
med 16 %.

(151) Importvolymerna från Kina och Vietnam har ökat väsentligt, både i absoluta tal och uttryckt som

marknadsandel. Marknadsandelen för denna import ökade med 10,3 procentenheter under skadeundersökningsperioden. De vägda genomsnittliga importpriserna minskade väsentligt under skadeundersökningsperioden, vilket ledde till ett betydande prisunderskridande under undersökningsperioden.

(152) Mot denna bakgrund dras slutsatsen att gemenskapsindustrin i sin helhet befinner sig i en utsatt

ekonomisk situation och har lidit väsentlig skada i enlighet med artikel 3 i grundförordningen.

(153) Såsom fastställts ovan skiljer sig situationen när det gäller skada för de gemenskapstillverkare som

ingick i urvalet i viss mån från vad som gäller för samtliga gemenskapstillverkare. Detta bör emellertid ses mot bakgrund av det faktum att de tillverkare som ingick i urvalet är de tillverkare som har
den största tillverkningen och försäljningen av cyklar. Tack vare stordriftsfördelar har dessa tillverkare
delvis lyckats återhämta sig från verkningarna av den dumpade importen. Trots dessa fördelar befinner sig de tillverkare som ingick i urvalet, i likhet med gemenskapsindustrin i sin helhet, fortfarande i en sårbar situation.

E. DE FÖRÄNDRADE OMSTÄNDIGHETERNAS VARAKTIGA KARAKTÄR OCH SANNOLIKHETEN
FÖR ATT DUMPNING OCH SKADA FORTSÄTTER
(154) I enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen undersöktes i fråga om importen från Kina även om

de omständigheter som rör dumpning och skada hade ändrats väsentligt, och om denna förändring
rimligtvis kunde anses vara av varaktig karaktär.

(155) Det framgick av en jämförelse mellan de normalvärden och exportpriser som konstaterats i den

tidigare respektive den nu aktuella undersökningen, som avsåg jämförbara modeller, att det genomsnittliga exportpriset minskat väsentligt, under det att det genomsnittliga normalvärdet ökat något
vilket har lett till de höjda dumpningsnivåerna. När det gäller priserna på den kinesiska exporten till
andra marknader konstaterades det att dessa i allmänhet låg på samma nivå som priserna på exporten
till gemenskapsmarknaden. Det framkom ingen bevisning för att exporten från Kina inte skulle
fortsätta till dessa låga dumpade priser. Mot denna bakgrund anser kommissionen att det inte råder
något tvivel om att den nya högre dumpningsnivå som konstaterats är av varaktig karaktär.
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(156) Trots att de tillverkare som ingick i urvalet i viss utsträckning återhämtade sig från tidigare dumpning

av import med ursprung i Kina konstaterades det att de fortfarande led väsentlig skada i den mening
som avses i artikel 3 i grundförordningen. Situationen för gemenskapsindustrin i dess helhet (se
skälen 150–153) stöder denna slutsats. De skademarginaler som konstaterats i den nu aktuella
undersökningen är högre än de som konstaterades i den ursprungliga undersökningen, eftersom
den dumpade importen har fortsatt att ske till priser som väsentligt underskrider gemenskapsindustrins priser. Det framgår av en närmare undersökning av distributionsnätet att majoriteten av de
tillverkare som ingick i urvalet huvudsakligen tillverkar för försäljning till varuhus. Eftersom de
exporterande tillverkarna i Kina huvudsakligen konkurrerar inom dessa försäljningskanaler för massförsäljning är trycket på gemenskapsindustrin starkt där. Ingen bevisning framkom för att de kinesiska exportörerna inte skulle fortsätta att använda dessa kanaler om åtgärderna tillåts upphöra att
gälla. Trycket är mindre starkt i samband med försäljning via handlarna/detaljhandlarna (vilka svarar
för ca 22 % av den samlade försäljningen för de tillverkare som ingick i urvalet). Med hänsyn till
dumpningens varaktiga karaktär och den dumpade importens inverkan på lönsamheten dras slutsatsen att de omständigheter som ledde till skadan är av varaktig karaktär och att skadan sannolikt
skulle fortsätta om de ursprungliga åtgärderna tilläts upphöra att gälla.

(157) Kommissionen undersökte också sannolikheten för att dumpningen skulle fortsätta om åtgärderna

avseende import från Kina tilläts upphöra att gälla. På grundval av uppgifterna i klagomålet och de
uppgifter som lämnats av exportörerna i Kina fastställdes det att produktionskapaciteten i Kina
uppgår till mer än 80 000 000 cyklar om året. De kinesiska tillverkarna tillverkar ca 66 000 000
cyklar om året, och den inhemska efterfrågan uppgår till ca 22 000 000 cyklar. Cyklar med ursprung
i Kina finns på alla de viktiga marknaderna i världen, och ca 96 % av förbrukningen i Förenta staterna
utgörs av cyklar med ursprung i Kina. Härav framgår den kinesiska cykelindustrins exportinriktade
natur och, följaktligen, sannolikheten för fortsatt export till gemenskapen.

(158) Det konstaterades att den berörda produkten fortfarande såldes till dumpade priser på gemenskaps-

marknaden under undersökningsperioden (se skälen 90–97). De dumpningsmarginaler som konstaterades för den berörda produkten i detta sammanhang var betydligt högre än de som konstaterades i
den ursprungliga undersökningen. De kinesiska tillverkarna har fortsatt att sälja cyklar till gemenskapen till dumpade priser efter införandet av de åtgärder som blev följden av den tidigare undersökningen. Under skadeundersökningsperioden ökade den dumpade importvolymen med 472 %, och
priserna på den dumpade importen från Kina minskade med 22 %. Såsom anges ovan (se skäl 157)
har exportörerna i Kina en outnyttjad produktionskapacitet som ligger på nästan samma nivå som
den totala förbrukningen i gemenskapen. Det bör även påpekas att innan de ursprungliga antidumpningstullarna infördes uppgick den dumpade importen från Kina till ca 2,5 miljoner cyklar, vilket vid
den tidpunkten motsvarade en marknadsandel på ca 15 % av gemenskapsmarknaden. Detta innebär
att importen från Kina sannolikt skulle återkomma till gemenskapsmarknaden till dessa eller till och
med högre nivåer om antidumpningsåtgärderna upphörde att gälla. Mot bakgrund av att de höga
dumpningsnivåer som konstaterades i den pågående undersökningen anses vara av varaktig karaktär
är det sannolikt att denna import kommer att ske till dumpade priser.

F. ORSAKSSAMBAND

1. Inledning
(159) I enlighet med artikel 3.6 och 3.7 i grundförordningen undersöktes det om den väsentliga skada som

gemenskapsindustrin lidit hade vållats av den dumpade importen. Kända faktorer utöver den dumpade importen som också vid samma tid skulle ha kunnat vålla gemenskapsindustrin skada undersöktes också, i syfte att se till att den eventuella skada som dessa andra faktorer vållat inte tillskrevs
den dumpade importen.

2. Verkningar av den dumpade importen
(160) Trots de gällande åtgärderna beträffande import från Kina har de exporterande tillverkarna i Kina ökat

sin marknadsandel betydligt från 0,73 % till 4,07 %. Den sammanlagda marknadsandelen på gemenskapsmarknaden för importen från Kina och Vietnam ökade från 2,50 % till 12,77 % under skadeundersökningsperioden. Till och med mellan 2000 och undersökningsperioden då förbrukningen låg
på en stabil nivå allmänt sett ökade marknadsandelen för denna import med mer än 10 procentenheter.
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(161) Även om de gemenskapstillverkare som ingick i urvalet lyckades öka sin tillverkning minskade den

samlade gemenskapstillverkningen med 20 %. Såsom anges i skäl 128 berodde detta på att flera
andra gemenskapstillverkare antingen upphört med sin verksamhet eller minskat sin produktion. Den
samlade försäljningen för alla gemenskapstillverkare minskade med 21 % (eller 16 procentenheter)
mellan 2000 och undersökningsperioden, även om de tillverkare som ingick i urvalet lyckades öka
sin marknadsandel något med 2 procentenheter. Som framgår av tabellen i skäl 166 har marknadsandelen för import från andra länder än Kina och Vietnam ökat men endast med 7 procentenheter.

(162) Även om de gemenskapstillverkare som ingick i urvalet har lyckats driva sin verksamhet vidare och

till och med öka sin markandsandel något är det således de återstående gemenskapstillverkarna som
har förlorat marknadsandelar och upphört med sin verksamhet under de senaste åren eller tvingats
att drastiskt minska sin tillverkning till följd av trycket från den dumpade importen. Detta tryck har
två orsaker, dels att volymerna har ökat (som nämnts i skäl 160 har den dumpade importens
marknadsandel ökat med mer än 10 procentenheter), dels att försäljningspriserna samtidigt kontinuerligt har minskat och väsentligt underskridit gemenskapsindustrins priser.

(163) Vinsten för de tillverkare som ingick i urvalet ökade något till följd av relativt stabila priser (vilka

liksom kostnaderna minskade något), även om den inte ökade i den utsträckning som förväntats efter
införandet av åtgärder. Den vinst som skulle ha kunnat uppnås i en situation utan dumpad import
uppnåddes inte på grund av en ökning av den dumpade importen från Kina och förekomsten av
dumpad import från Vietnam.

(164) Därför dras slutsatsen att trycket från den berörda importen, vars volym och marknadsandel ökade

från och med 2000 och som skedde till mycket låga, dumpade priser, var en avgörande orsak till den
utsatta ekonomiska situation som gemenskapsindustrin för närvarande befinner sig i.

3. Verkningar av andra faktorer
Import från andra länder
(165) Även import med ursprung i andra tredjeländer kan ha bidragit till den skada som gemenskaps-

industrin lidit. Flera parter i Kina och Vietnam hävdade dessutom att importen från andra tredjeländer
ökat väsentligt och sker till priser som underskrider gemenskapsindustrins priser.

(166) Enligt Eurostats statistik ökade importen från andra tredjeländer från 5 193 000 enheter 2000 till

6 423 000 enheter under undersökningsperioden, dvs. en ökning med 24 % totalt sett. Marknadsandelen för denna import ökade från 29 % till 36 % under skadeundersökningsperioden. Såsom anges
i skäl 121 tar emellertid Eurostats statistik inte hänsyn till produktmixen för de olika länderna, och
därför anges prisutvecklingen endast i indexerad form. Eftersom produktmixen för importen från
andra tredjeländer inte är känd är det inte meningsfullt att jämföra priserna för den import som anges
nedan med gemenskapsindustrins priser. Vissa ytterligare upplysningar inhämtades dock rörande
importen från de länder som svarar för den största delen av cykelimporten från andra länder. I
tabellen nedan anges närmare uppgifter.
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100

41

100

104

100

470

100

540

100

157

100

237

100

297

100

67

100

450

100

Indexerat

Thailand

Indexerat

Indonesien

Indexerat

Filippinerna

Indexerat

Polen

Indexerat

Bangladesh

Indexerat

Litauen

Indexerat

Tjeckien

Indexerat

Turkiet

Indexerat

Övriga

Indexerat

Indexerat

309

Indien

100

5 193

100

Indexerat

100

29 %

100

2,6 %

100

0,4 %

100

1,7 %

100

1,3 %

100

0,9 %

100

3,1 %

100

2,7 %

100

0,6 %

100

0,2 %

100

1,8 %

100

14,5 %

Marknadsandel

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Pris
(i EUR
per enhet)

84

4 354

89

402

114

77

85

253

120

284

120

189

97

522

85

399

79

82

103

43

68

210

75

1 894

Enheter
(i tusen
styck)

97

28 %

100

2,6 %

125

0,5 %

94

1,6 %

138

1,8 %

133

1,2 %

109

3,4 %

96

2,6 %

83

0,5 %

150

0,3 %

77

1,4 %

86

12,4 %

Marknadsandel

2001

98

98

100

98

103

92

109

88

97

114

97

100

Pris
(i EUR
per enhet)

100

5 194

140

630

145

97

64

189

126

298

174

273

115

620

115

539

83

87

434

181

55

169

84

2 106

Enheter
(i tusen
styck)

114

33 %

154

4,0 %

150

0,6 %

70

1,2 %

146

1,9 %

188

1,7 %

125

3,9 %

126

3,4 %

83

0,5 %

600

1,2 %

61

1,1 %

92

13,4 %

Marknadsandel

2002

84

83

94

112

101

73

122

73

91

93

78

79

Pris
(i EUR
per enhet)

117

6 073

181

815

237

160

79

235

142

336

243

382

143

772

134

631

213

222

800

333

42

130

81

2 052

Enheter
(i tusen
styck)

121

35 %

181

4,7 %

225

0,9 %

76

1,3 %

146

1,9 %

244

2,2 %

142

4,4 %

133

3,6 %

216

1,3 %

950

1,9 %

38

0,7 %

81

11,8 %

Marknadsandel

2003

70

51

76

139

86

58

111

63

69

86

68

74

Pris
(i EUR
per enhet)

124

6 423

201

906

301

203

74

220

142

336

270

423

154

830

141

662

231

241

900

375

42

130

84

2 106

Enheter
(i tusen
styck)

124

36 %

192

5,0 %

275

1,1 %

70

1,2 %

138

1,8 %

255

2,3 %

148

4,6 %

137

3,7 %

216

1,3 %

1 000

2,0 %

38

0,7 %

80

11,6 %

Marknadsandel

UP

70

51

74

145

86

59

113

62

68

85

65

73

Pris
(i EUR
per enhet)
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2 520

Enheter
(i tusen
styck)

Taiwan

Samtliga typer

2000
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Taiwan
(167) Importen från Taiwan svarade för 11,6 % av marknadsandelen under undersökningsperioden, dvs.

mer än 2 000 000 enheter. Volymmässigt är importen från Taiwan mycket större än importen från
någon av de andra importkällorna. Markandsandelen för denna import minskade dock med 20 %
under skadeundersökningsperioden. Importen från Taiwan avser dessutom cyklar i de övre segmenten
Det framgår av en jämförelse modell för modell som gjorts på grundval av bevisning som lämnats av
den klagande att importen från Taiwan såldes till högre priser än likartade modeller tillverkade av
gemenskapsindustrin.

Thailand
(168) Importen med ursprung i Thailand ökade under skadeundersökningsperioden. Även marknadsandelen

för denna import ökade och under undersökningsperioden nådde den upp till 2,0 %. Med hänsyn till
att denna import utgick från en mycket låg nivå och att dess marknadsandel fortfarande ligger på en
mycket låg nivå jämfört med den för importen från Kina och Vietnam dras slutsatsen att den inte kan
anses ha skadat gemenskapsindustrin.

Filippinerna
(169) Importen med ursprung i Filippinerna ökade med 41 % under skadeundersökningsperioden. Mark-

nadsandelen för den importen var 3,7 % under undersökningsperioden. Importen från Filippinerna är
för närvarande föremål för en undersökning av OLAF (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning)
som har till syfte att undersöka förekomsten av eventuella fall av felaktig deklaration av ursprung.
Under dessa omständigheter är det inte möjligt att avgöra om den import som uppges ha sitt
ursprung i Filippinerna bidragit till den skada som gemenskapsindustrin lidit.

Bangladesh
(170) Importen med ursprung i Bangladesh ökade med 170 % under skadeundersökningsperioden, och dess

marknadsandel uppgick till 2,3 % under undersökningsperioden. Med hänsyn till att denna import
utgick från en mycket låg nivå och att dess marknadsandel fortfarande ligger på en mycket låg nivå
jämfört med den för importen från Kina och Vietnam dras slutsatsen att den inte kan anses ha skadat
gemenskapsindustrin.

(171) Efter det att de slutgiltiga undersökningsresultaten meddelats gjorde en del berörda parter gällande att

importen från vissa tredjeländer (nämligen Bangladesh, Filippinerna och Thailand) hade ökat betydligt,
på ett sätt som liknade ökningen av importen från Vietnam, och att deras marknadsandel inte var
obetydlig. De gjorde av dessa skäl gällande att dessa länder också borde vara föremål för förfarandet
och att rådet genom att inte inkludera dem i förfarandet agerade diskriminerande. I detta hänseende,
och som ett komplement till vad som nämnts i skälen 168–170, bör det noteras att importen från
dessa tre länder har ökat mycket långsammare än importen med ursprung i Kina och Vietnam.
Därför, och på grundval av de orsaker som nämns i skälen 168–170, avvisades påståendet.

Handel med anslutningsländer
(172) Importen med ursprung i Polen och Litauen, som blev medlemmar i Europeiska unionen den 1 maj

2004, ökade med 54 % respektive 42 % under skadeundersökningsperioden. Priserna för importen
från Polen ökade emellertid med 13 % under skadeundersökningsperioden. Polen var ett av de två
länder (det andra är Tjeckien) som uppvisade ökade priser. Importen från Litauen låg på en mycket
låg nivå jämfört med importen från Kina och Vietnam. Med hänsyn till priserna och volymerna för
denna import dras slutsatsen att den inte kan anses ha bidragit i nämnvärd utsträckning till den skada
som vållats gemenskapsindustrin.

4. Förbrukningens utveckling
(173) Såsom anges i skäl 107 ökade förbrukningen från och med 2000 fram till undersökningsperioden

med 4 %. Detta kan således inte vara orsaken till skadan.
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5. Andra tillverkare i gemenskapen än de tillverkare som ingick i urvalet
(174) Såsom anges i skälen 128 och 132 minskade gemenskapstillverkarnas totala tillverkning och försälj-

ning. Detta tyder på att de befinner sig i en liknande situation som de tillverkare som ingick i urvalet,
dvs. att de har lidit skada på grund av den dumpade importen. Det är därför inte möjligt att dra
slutsatsen att de andra tillverkarna i gemenskapen vållat de tillverkare som ingick i urvalet väsentlig
skada.

6. Valutakursfluktuationer
(175) En kinesisk exporterande tillverkare hävdade efter det att de slutgiltiga undersökningsresultaten

meddelats att det borde ha gjorts en justering för växelkursutveckling, eftersom den kinesiska valutan
yuan renminbi är knuten till US-dollarn, som sjunkit avsevärt i värde i förhållande till euron under
undersökningsperioden. Även om det vid första påseendet inte kan uteslutas att eurons ökade värde i
förhållande till dollarn kan ha gynnat importen av den berörda produkten, tyder den omständigheten
att växelkursvariationerna inte hade några konsekvenser för importen från andra länder till gemenskapen på att det ökade värdet på euron inte kan anses utgöra en orsak i det här fallet. Det noteras
också att riktlinjen för analysen av orsakssambandet är huruvida den dumpade importen, dvs. denna
imports volymer och priser, har vållat skada. De kinesiska exportörernas argumentation söker snarare
att förklara varför den dumpade importen ligger på en särskild prisnivå. När det gäller orsakssambandet är frågan varför denna dumpade imports priser låg på en viss nivå emellertid inte relevant.

7. Slutsats
(176) Det konstaterades att priserna för den dumpade importen från Kina och Vietnam väsentligt under-

skred gemenskapsindustrins priser under undersökningsperioden. Denna import ökade på marknaden
(vilket framgår av dess ökade marknadsandel) i ett läge när gemenskapsindustrin befann sig i en
längre period av ekonomisk sårbarhet (se skälen 150–153). Därför dras slutsatsen att det finns ett
orsakssamband mellan importen från dessa två länder och den skada som gemenskapsindustrin lidit.
Även importen från andra länder ökade på marknaden, men långt ifrån i samma utsträckning som
importen från Kina och Vietnam.

Taiwan var det land bland dessa andra länder som exporterade flest cyklar till gemenskapen under
undersökningsperioden. Taiwans marknadsandel har emellertid minskat, och priserna för denna
import underskred inte gemenskapsindustrins priser under undersökningsperioden. Importen från
Taiwan kan därför inte ha bidragit till den skada som gemenskapsindustrin lidit. Även om man
bortser från Taiwan ökade marknadsandelen för alla andra länder, om än i lägre utsträckning än vad
importen från Kina och Vietnam gjorde. Trots att det inte gick att fastställa om priserna för denna
import underskred gemenskapsindustrins priser (se skäl 166) konstaterades det ändå att verkningarna
av denna import från andra tredjeländer, särskilt med hänsyn till den volym och marknadsandel som
den uppvisade, inte väsentligt kunde bidra till den skada som gemenskapsindustrin lidit.

G. GEMENSKAPENS INTRESSE

1. Allmänna synpunkter
(177) I enlighet med artikel 21.1 i grundförordningen undersöktes det om det trots slutsatsen om före-

komsten av skadevållande dumpning fanns tvingande skäl som skulle kunna leda till slutsatsen att det
inte ligger i gemenskapens intresse att bibehålla antidumpningsåtgärder beträffande importen från
Kina eller införa antidumpningsåtgärder beträffande importen från Vietnam. Det gjordes en bedömning av de eventuella åtgärdernas inverkan på alla parter som berörs av undersökningen samt av
följderna av att inte vidta några åtgärder respektive inte införa åtgärder. I samband med den tidigare
undersökningen beträffande import från Kina ansågs införandet av åtgärder inte strida mot gemenskapens intresse.

(178) Kommissionen sände frågeformulär till importörerna men mottog inga svar rörande inledandet av en

översyn av åtgärderna beträffande importen från Kina. När det gäller förfarandet beträffande Vietnam
mottog kommissionen svar från tre importörer.
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2. Gemenskapsindustrins intresse
(179) Såsom anges i skäl 150 ff. har gemenskapsindustrin lidit väsentlig skada. Efter införandet av åtgärder

beträffande importen från Kina har gemenskapsindustrin delvis lyckats återhämta sig. Den fortsatta
förekomsten av dumpad import från Kina tillsammans med det ytterligare uppsvinget i dumpad
import från Vietnam, något som inte vållat skada i den tidigare undersökningen, gjorde att gemenskapsindustrin varken kunde uppnå en tillfredsställande ekonomisk situation eller till fullo återhämta
sig från den skadevållande situationen.

(180) Införandet av antidumpningsåtgärder skulle göra det möjligt för gemenskapsindustrin att öka sin

försäljning och marknadsandel samt, inom vissa marknadssegment, även att höja sina priser. På så
sätt skulle gemenskapsindustrin kunna nå de lönsamhetsnivåer som vore möjliga att uppnå i en
situation utan dumpad import. Eftersom det i stor utsträckning är industrin i gemenskapen som står
för framtagandet av nya cykelmodeller skulle denna industri även dra nytta av denna utveckling, sett
till försäljningsvolym och priser, om trycket från den dumpade importen upphörde. Gemenskapens
cykelindustri har visat att den har bärkraft och är konkurrenskraftig i en situation med rättvisa
marknadsvillkor. En effektiv konkurrens måste därför återupprättas på gemenskapsmarknaden.

(181) I en situation utan åtgärder beträffande importen från Kina och Vietnam skulle handeln snedvridas,

vilket i sin tur oundvikligen skulle få gemenskapsindustrins återhämtning att stanna av. Trots att
importen från Kina omfattas av åtgärder har den stadigt ökat och dess priser minskat. Med hänsyn till
produktionskapaciteten i Kina, de betydande importvolymer som förekom före införandet av de
ursprungliga antidumpningsåtgärderna, den betydande importökningen och den markant ökade
marknadsandelen för importen från Vietnam står det klart att det vore mycket svårt eller till och
med omöjligt för gemenskapsindustrin att återhämta sig om man inte bibehåller åtgärderna beträffande importen från Kina och inför åtgärder beträffande importen från Vietnam. Utan dessa åtgärder
skulle den skadevållande situationen för gemenskapsindustrin sannolikt förvärras ytterligare, vilket
kan leda till att ännu fler gemenskapstillverkare tvingas upphöra med sin verksamhet eller minska sin
kapacitet. Bland de företag som under den senaste tiden tvingats upphöra med sin cykeltillverkning
märks bland andra Kynast (Tyskland), Merkers-Rad (Tyskland), Confersil (Portugal) och Cesare Rizzato
(Italien). Det står således klart att införandet av antidumpningsåtgärder ligger i gemenskapsindustrins
intresse.

3. Icke-närstående importörers intresse
(182) Inga frågeformulärssvar eller synpunkter mottogs från icke-närstående importörer rörande importen

från Kina. När det gäller Vietnam hävdade en av importörerna (som svarade för ca 14 % den totala
importen) att all form av tull på cyklar från Vietnam är skadliga för kunderna i gemenskapen,
eftersom de leder till en kraftig minskning av importen från Vietnam. En annan importör hävdade
vidare att de importerade cyklarna till största delen utgörs av barncyklar, vilket är en produkt som
inte tillverkas av gemenskapstillverkarna.

(183) Den låga graden av samarbetsvilja hos importörerna gjorde att det inte var möjligt att göra en korrekt

och fullständig bedömning av de eventuella verkningarna av att vidta respektive inte vidta åtgärder.
Det bör dessutom erinras om att syftet med antidumpningsåtgärderna inte är att förhindra import
utan att återupprätta en rättvis handel och säkerställa att importen inte sker till skadevållande
dumpade priser. Eftersom import till skäliga priser fortfarande kommer att ha tillträde till gemenskapsmarknaden och importen från tredjeland kommer att fortsätta är det inte sannolikt att importörernas traditionella verksamhet kommer att påverkas nämnvärt. Det står även klart att gemenskapstillverkarna har tillräcklig kapacitet för att täcka en eventuell ökning av efterfrågan på cyklar. Såsom
framgår av tabellen i skäl 166 visar importen från andra tredjeländer att det finns en betydande
kapacitet för cykeltillverkning i dessa länder. Det är således högst osannolikt att det skulle uppstå
brist på cyklar. När man analyserar importen från Vietnam framgår det att importen inte bara
omfattar barncyklar utan alla kategorier av cyklar. Några av de tillverkare som ingick i urvalet
tillverkar dessutom även barncyklar.
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(184) Eftersom import till skäliga priser fortfarande kommer att ha tillträde till gemenskapsmarknaden är

det således sannolikt att importörernas traditionella verksamhet kommer att fortsätta även om man
bibehåller antidumpningsåtgärderna beträffande den dumpade importen från Kina och inför antidumpningsåtgärder beträffande importen från Vietnam. Den låga graden av samarbetsvilja hos de
icke-närstående importörerna och det faktum att införandet av åtgärder beträffande importen från
Kina inte verkar ha stött på några särskilda svårigheter styrker ytterligare denna slutsats.

4. Detaljhandlares intresse
(185) En av importörerna av cyklar från Vietnam fungerar även som en cykeldetaljhandlarorganisation,

vilken enligt uppgifter för 2003 hade 720 medlemmar. Dessa medlemmar ingår i ett nätverk av
detaljhandlare som leds av importören, och denne tillhandahåller bland annat cyklar importerade från
Vietnam. De 720 medlemmarna uppgavs sysselsätta 4 900 personer 2003. Kommissionen mottog
även undertecknade förklaringar från 1 287 detaljhandlare (varav följaktligen inte alla var medlemmar
i detaljhandelsnätverket) till stöd för importörens synpunkter. Såsom angivits i skäl 182 hävdar de att
införandet av åtgärder beträffande import av cyklar från Vietnam skulle leda till en minskning av
importen, en minskning av cykelförsäljningen och därmed även till förlorade arbetstillfällen för
detaljhandlarna. Såsom anges i skäl 183 finns det ingen risk för att det skall uppstå brist på cyklar
eller för att försäljningen skall minska, eftersom detaljhandlarna borde kunna få cykelleveranser från
andra håll än Vietnam om så är nödvändigt.

(186) Efter det att de slutgiltiga undersökningsresultaten meddelats gjorde en del berörda parter gällande att

tillgången till rättvist prissatta cyklar inte är den enda fråga som står på spel för återförsäljare när det
gäller cyklar med ursprung i Vietnam. Dessa berörda parter hävdade också att det inte är enkelt för
dem att byta från ett märke till ett annat på grund av kvalitetsaspekter. De lämnade dock inte in
någon ytterligare bevisning för att de cyklar som importeras från Vietnam är av en speciell typ eller
håller en särskild kvalitet som inte tillverkas någon annanstans. Tvärtom framkom det när man i syfte
att beräkna prisunderskridandemarginalen (se skäl 123) jämförde importen från Vietnam med cyklar
tillverkade av de gemenskapstillverkare som ingick i urvalet att det finns en betydande överensstämmelse mellan de olika modellerna. Dessa argument avvisades därför.

(187) Kommissionen mottog även kommentarer från en annan detaljhandelsorganisation som företrädde

fler än 6 000 detaljhandlare vilka stödde åtgärderna beträffande importen från Kina men motsatte sig
det nu aktuella förfarandet beträffande Vietnam med motiveringen att importen från Vietnam varken
skedde till dumpade priser eller vållade skada. Såsom anges i skälen 95–97 hade det emellertid
konstaterats att importen av cyklar från Vietnam skedde till dumpade priser och vållade gemenskapsindustrin skada.

(188) Mot denna bakgrund konstateras det att antidumpningsåtgärderna beträffande importen av cyklar

från Kina och Vietnam inte strider mot detaljhandlarnas intressen.

5. Leverantörers intresse
(189) En italiensk leverantör (och dess intresseorganisation) gav sig till känna under undersökningen.

Företaget hävdade att det finns fler än 200 fabriker i Italien som levererar komponenter till cykeltillverkarna och att leverantörsindustrin därför för sin överlevnad är beroende av en fortsatt cykeltillverkning i Europa. I detta sammanhang konstaterades det att man i en situation utan åtgärder kan
förvänta sig ytterligare nedläggningar av cykeltillverkning i Europa, vilket skulle inverka negativt på
de företag i gemenskapen som levererar komponenter och äventyra sysselsättningen i leverantörsindustrin. Följaktligen dras slutsatsen att införandet av antidumpningsåtgärder ligger i leverantörernas
intresse.

6. Verkningar för konsumenterna
(190) Kommissionen mottog inga synpunkter från konsumentorganisationerna i gemenskapen, vare sig

rörande åtgärderna beträffande Kina eller rörande det eventuella införandet av åtgärder beträffande
importen från Vietnam. Konsumenterna har för övrigt ett brett urval inom alla segment, även om det
bortses från cyklar som har sitt ursprung i Kina och Vietnam. Gemenskapsindustrin bidrar i stor
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utsträckning till detta breda utbud. Enligt undersökningen förekom det inga försörjningsproblem.
Kommissionen mottog även synpunkter från den organisation som nämns i skäl 185. De detaljhandlare som företräds genom denna organisation köper merparten av sina cyklar från europeiska tillverkare, och de har förlorat en betydande del av sin marknadsandel till andra distributionskanaler,
särskilt varuhusen. Även om de hävdar att de cyklar som importeras från Kina inte distribueras
genom detaljhandelskedjan inverkar varuhusens låga priser ändå på slutkonsumenternas preferenser,
trots kvalitetsskillnaderna mellan de cyklar som finns tillgängliga i detaljhandeln och de som finns på
varuhusen. På grundval av dessa skäl konstaterades det att antidumpningsåtgärderna beträffande Kina
och Vietnam inte strider mot konsumenternas intressen.

7. Slutsats om gemenskapens intresse
(191) Det ligger helt klart i gemenskapsindustrins och gemenskapsleverantörernas intresse att åtgärderna

beträffande importen av cyklar med ursprung i Kina bibehålls och att det införs åtgärder beträffande
importen av cyklar med ursprung i Vietnam. Detta kommer att ge gemenskapsindustrin möjlighet att
till fullo återhämta sig från den skada som den vållats av den dumpade importen. Om det inte införs
åtgärder skulle gemenskapstillverkningen sannolikt fortsätta att minska, och alltfler aktörer skulle
upphöra med sin verksamhet. Importörerna och detaljhandlarna kommer inte att påverkas i någon
större utsträckning, eftersom det fortfarande kommer att finnas cyklar till rimliga priser på marknaden. När det gäller konsumenterna mottog kommissionen inga synpunkter från dessa parter.

(192) Mot denna bakgrund dras slutsatsen att det inte finns några tvingande skäl till att inte införa

antidumpningstullar beträffande importen av cyklar med ursprung i Kina och Vietnam.

H. FÖRESLAGNA TULLAR
(193) Mot bakgrund av slutsatserna beträffande dumpning, skada och gemenskapens intresse bör åtgärder

införas beträffande importen från Vietnam i syfte att förhindra att dumpad import vållar gemenskapsindustrin ytterligare skada. När det gäller importen från Kina bör de gällande åtgärderna, som infördes
genom förordning (EG) nr 1524/2000, ändras för att ta hänsyn till resultaten av denna interimsöversyn. Enligt artikel 11.2 i grundförordningen bör de ändrade åtgärderna införas för en period av
fem år.

(194) Åtgärderna bör införas på en nivå som är tillräcklig för att undanröja den skada som denna import

vållat, utan att den dumpningsmarginal som konstaterats överskrids. Vid beräkningen av hur hög tull
det skulle krävas för att undanröja verkningarna av den skadevållande dumpningen ansågs det att
åtgärderna borde göra det möjligt för gemenskapsindustrin att täcka sina tillverkningskostnader och
totalt sett uppnå en vinst före skatt på den nivå som en industri av denna typ inom sektorn rimligen
skulle kunna uppnå vid försäljning av den likadana produkten i gemenskapen under normala konkurrensförhållanden, det vill säga om det inte förekom någon dumpad import. En vinstmarginal före
skatt på 8 % av omsättningen när det gäller försäljningen av cyklar användes vid beräkningen, dvs.
samma vinstmarginal som i den tidigare undersökningen. Det fanns inget som tydde på att denna
procentsats borde ändras.

(195) Flera samarbetsvilliga exportörer i Kina och Vietnam hävdade att 8 % är ett mycket högt tal och att

det tal på 3,3 % som anges i klagomålet är att anse som en rimlig vinstmarginal för en sund industri.
De hänvisade dessutom till den tidigare undersökningen i vilken det fastställdes att gemenskapsindustrin uppvisade en förlust på – 0,6 %. Den lönsamhet (3,5 %) som konstaterats ha uppnåtts
under undersökningsperioden i den nu aktuella undersökningen ansågs dock endast visa på att
gemenskapsindustrin delvis återhämtat sig från den tidigare dumpningen, och den kunde inte anses
utgöra en vinstnivå som det vore möjligt att uppnå om det inte förekom någon dumpad import. I
detta sammanhang är det att märka att importen från Kina ökade betydligt under skadeundersökningsperioden trots att den omfattades av åtgärder. Även importen från Vietnam till dumpade priser
ökade drastiskt. Under dessa omständigheter ansågs den vinstnivå på 8 % som använts i den tidigare
undersökningen vara lämplig, eftersom det inte fanns något som tydde på att det var nödvändigt med
en ändring. På grundval av detta beräknades ett icke-skadevållande pris för gemenskapsindustrin för
den likadana produkten.
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(196) Därefter fastställdes storleken på den nödvändiga prisökningen på grundval av en jämförelse mellan

det vägda genomsnittliga importpriset, såsom det fastställts i samband med beräkningen av prisunderskridandet, och den vägda genomsnittliga totala tillverkningskostnaden för de tillverkare som
ingick i urvalet, med tillägg för en vinstmarginal på 8 %.

(197) Eftersom skademarginalerna är högre än de dumpningsmarginaler som konstaterats bör antidump-

ningstullarna fastställas på grundval av dumpningsmarginalerna i enlighet med artikel 7.2 i grundförordningen.

(198) Den kinesiska handelskammaren för import och export av maskiner och elektroniska produkter

förklarade sig villig att göra ett åtagande tillsammans med samarbetsvilliga exporterande tillverkare
i Kina. Det bör noteras att åtaganden för konsumtionsvaror historiskt sett vanligtvis inte har godtagits, bland annat beroende på modellernas komplexa natur, mängden olika typer och den stora
variation och den regelbundenhet med vilka modellerna uppgraderas eller på annat sätt ändras. Detta
gör det praktiskt omöjligt att fastställa meningsfulla minimipriser för importen. Dessutom medför
sådana åtaganden praktiskt taget oöverstigliga svårigheter när det gäller övervakning, vilket gör ett
godtagande ogenomförbart. Dessa allmänna överväganden är också tillämpliga i det aktuella fallet.
Kommissionen ansåg därför att det i samband med denna specifika undersökning inte var lämpligt att
godta ett sådant åtagande, och erbjudandet måste avvisas. Kommissionen meddelade den kinesiska
handelskammaren för import och export av maskiner och elektroniska produkter detta.

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

på grundval av resultaten av denna undersökning. De avspeglar således den situation som i denna
undersökning konstaterats föreligga för företagen i fråga. Dessa tullsatser (i motsats till den landsomfattande tull som gäller ”alla andra företag”) gäller således enbart import av sådana produkter med
ursprung i det berörda landet som tillverkats av de företag, dvs. de specifika rättsliga enheter, som
anges. Importerade produkter som tillverkas av något annat företag som inte särskilt anges med
namn och adress i artikeldelen av denna förordning, inbegripet enheter närstående dem som är
särskilt angivna, kan inte omfattas av dessa tullsatser utan bör omfattas av den tullsats som tillämpas
på ”alla andra företag”.

(200) Alla ansökningar om att få tillämpa dessa individuella företagsspecifika antidumpningstullsatser (t.ex.

till följd av en ändring av enhetens namn eller upprättandet av nya tillverknings- eller försäljningsenheter) bör omgående sändas till kommissionen (1) tillsammans med alla relevanta uppgifter, särskilt
beträffande eventuella ändringar av företagets verksamhet i samband med tillverkning, inhemsk försäljning och exportförsäljning som hänger samman med t.ex. namnändringen eller ändringen av
tillverknings- eller försäljningsenheterna. Förordningen kommer därefter vid behov att ändras i enlighet därmed genom en uppdatering av förteckningen över de företag som omfattas av individuella
tullsatser.

(201) Mot denna bakgrund fastställs följande antidumpningstullsatser:

Land

Företag

Antidumpningstull (i %)

Kina

Alla företag

48,5

Vietnam

Always Co., Ltd
Tan Thuan Export processing Zone
District 7
Hô Chi Minh-staden
Vietnam

15,8

Alla andra företag

34,5

(1) Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för handel
Direktorat B
J-79 5/16
B-1049 Bryssel
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(202) I enlighet med artikel 20 i grundförordningen underrättades alla berörda parter om de viktigaste

omständigheter och överväganden på grundval av vilka kommissionen avsåg att föreslå en ändring av
de gällande åtgärderna beträffande Kina och införa åtgärder beträffande importen av cyklar från
Vietnam. De gavs möjlighet att lämna synpunkter och att begära att bli hörda. De synpunkter
som lämnades beaktades när så var lämpligt.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
En slutgiltig antidumpningstull skall införas på import av tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet
trehjuliga transportcyklar, men ej enhjulingar) utan motor enligt KN-nummer ex 8712 00 10 (TARIC-nummer 8712 00 10 90), 8712 00 30 och ex 8712 00 80 (TARIC-nummer 8712 00 80 90), med ursprung i
Vietnam.
2.
Följande tullsatser skall tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull, för produkter som
tillverkats av nedanstående företag:

Antidumpningstull
(i %)

Taric-tilläggsnummer

Always Co., Ltd., Tan Thuan Export processing Zone,
District 7, Hô Chi Minh-staden, Vietnam

15,8

A667

Alla andra företag

34,5

A999

Land

Företag

Vietnam

3.

Om inte annat anges skall gällande bestämmelser om tullar tillämpas.
Artikel 2

Artikel 1.1 och 1.2 i förordning (EG) nr 1524/2000 skall ersättas med följande:
”Artikel 1
1.
En slutgiltig antidumpningstull skall införas på import av tvåhjuliga cyklar och andra cyklar
(inbegripet trehjuliga transportcyklar, men ej enhjulingar) utan motor enligt KN-nummer
ex 8712 00 10 (TARIC-nummer 8712 00 10 90), 8712 00 30 och ex 8712 00 80 (TARIC-nummer
8712 00 80 90), med ursprung i Kina.
2.

En slutgiltig tullsats på 48,5 % skall tillämpas på nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull.”
Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2005.
På rådets vägnar
G. BROWN

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1096/2005
av den 13 juli 2005
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
dukter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(2)

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94
av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i
denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av
schablonvärdena vid import från tredje land för de pro-

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena
vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning
(EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2005.

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

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2005.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 13 juli 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredjeland (1)

0702 00 00

052
096
999

55,8
43,7
49,8

0707 00 05

052
999

79,7
79,7

0709 90 70

052
999

75,7
75,7

0805 50 10

388
528
999

64,6
61,4
63,0

0808 10 80

388
400
404
508
512
528
720
804
999

80,1
90,1
59,2
68,4
84,5
64,8
68,8
89,8
75,7

0808 20 50

388
512
528
800
804
999

84,9
46,9
54,4
31,4
99,5
63,4

0809 10 00

052
999

163,2
163,2

0809 20 95

052
400
999

263,9
312,0
288,0

0809 40 05

528
624
999

109,1
111,7
110,4

Schablonvärde vid import

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999”
betecknar ”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1097/2005
av den 12 juli 2005
om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga
varor
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den
12 oktober 1992 om upprättandet av en tullkodex för gemenskapen (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr
2454/93 (2) om fastställande av tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2913/92, särskilt artikel 173.1 i denna, och
av följande skäl:
(1)

I artiklarna 173–177 i förordning (EEG) nr 2454/93
fastställer kommissionens kriterier för bestämmande av
de periodiska enhetsvärdena för de produkter som avses
i klassificeringen i bilaga 26 i den förordningen.

(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De enhetsvärden som avses i artikel 173.1 i förordning (EEG) nr
2454/93 skall fastställas i enlighet med vad som anges i tabellen
i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.

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

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2005.
På kommissionens vägnar
Günter VERHEUGEN

Vice ordförande

(1) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordning senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2700/2000 (EGT L 311, 12.12.2000, s. 17).
(2) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordning senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 2286/2003 (EUT L 343,
31.12.2003, s. 1).
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BILAGA
Varuslag
Nr
Art, sort, KN-nr

1.10

1.30

1.40

Färskpotatis
0701 90 50

Lök (annan än sättlök)
0703 10 19

Vitlök

Belopp per enhet à 100 kg netto
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

31,92

18,31

965,38

237,92

499,37

7 909,27

110,20

22,21

13,70

129,98

7 643,10

1 242,82

300,95

21,90

138,03

79,17

4 175,09

1 028,95

2 159,68

34 206,25

476,59

96,05

59,26

562,14

33 055,09

5 374,97

1 301,55

94,73

62,17

35,66

1 880,52

463,45

972,75

15 406,97

214,66

43,26

26,69

253,19

14 888,47

2 420,96

586,24

42,67

0703 20 00

1.50

Purjolök
ex 0703 90 00

1.60

Blomkål
0704 10 00

—

—

1.80

Vitkål och rödkål
0704 90 10

53,56

30,72

1 620,08

399,27

838,03

13 273,24

184,93

37,27

22,99

218,13

12 826,55

2 085,68

505,05

36,76

1.90

1.100

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

Salladskål
ex 0704 90 90

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

104,01

59,66

3 146,09

775,35

1 627,40

25 775,76

359,13

72,38

44,65

423,59

24 908,31

4 050,25

980,77

71,38

1.110

Huvudsallad
0705 11 00

—

—

1.130

Morötter
ex 0706 10 00

30,30

17,38

916,51

225,87

474,09

7 508,95

104,62

21,09

13,01

123,40

7 256,24

1 179,91

285,72

20,79

52,35

30,03

1 583,48

390,25

819,10

12 973,38

180,75

36,43

22,47

213,20

12 536,78

2 038,56

493,64

35,93

488,15

280,01

14 765,69

3 639,00

7 637,96

120 974,42

1 685,50

339,71

209,56

1 988,06

116 903,22

19 009,22

4 603,10

335,02

1.140

1.160

Rädisor
ex 0706 90 90

Ärter (Pisum sativum)
0708 10 00

—

—

—

—
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Varuslag
Nr
Art, sort, KN-nr

1.170

Bönor:

1.170.1

— Bönor (Vigna spp., Phaseolus
spp.)
ex 0708 20 00

1.170.2

— Bönor (Phaseolus spp., vulgaris
var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

L 183/41

Belopp per enhet à 100 kg netto
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

115,56

66,28

3 495,37

861,43

1 808,08

28 637,39

399,00

80,42

49,61

470,62

27 673,64

4 499,91

1 089,66

79,31

151,09

86,67

4 570,17

1 126,32

2 364,04

37 443,12

521,68

105,14

64,86

615,33

36 183,03

5 883,60

1 424,72

103,69

1.180

Bondbönor
ex 0708 90 00

—

—

—

—

—

—

1.190

Kronärtskockor
0709 10 00

—

—

—

—

—

—

1.200

Sparris:

1.200.1

— grön
ex 0709 20 00

1.200.2

1.210

1.220

1.230

1.240

1.250

— annan
ex 0709 20 00

Auberginer (äggplantor)
0709 30 00

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

Kantareller
0709 59 10

Paprika
0709 60 10

432,80

248,25

13 091,26

3 226,33

6 771,81

107 255,88

1 494,36

301,18

185,80

1 762,61

103 646,35

16 853,57

4 081,11

297,03

409,70

235,00

12 392,59

3 054,15

6 410,40

101 531,73

1 414,61

285,11

175,88

1 668,54

98 114,84

15 954,11

3 863,30

281,18

97,81

56,10

2 958,42

729,10

1 530,32

24 238,16

337,70

68,06

41,99

398,32

23 422,46

3 808,64

922,27

67,12

138,52

79,46

4 189,95

1 032,61

2 167,37

34 328,03

478,28

96,40

59,47

564,14

33 172,77

5 394,11

1 306,19

95,07

404,81

232,20

12 244,69

3 017,70

6 333,90

100 320,01

1 397,73

281,71

173,78

1 648,63

96 943,90

15 763,71

3 817,20

277,82

118,66

68,06

3 589,22

884,56

1 856,62

29 406,25

409,71

82,58

50,94

483,25

28 416,62

4 620,73

1 118,91

81,44

—

fänkal

—

—

—

—

—

0709 90 50
1.270

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

116,82

67,01

3 533,57

870,85

1 827,84

28 950,33

403,36

81,30

50,15

475,76

27 976,05

4 549,09

1 101,57

80,17

2.10

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

—

—

—

—

—

—

2.30

Ananas, färsk
ex 0804 30 00

61,66

35,37

1 865,01

459,63

964,73

15 279,91

212,89

42,91

26,47

251,11

14 765,69

2 401,00

581,40

42,32

L 183/42
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Varuslag
Nr
Art, sort, KN-nr

2.40

Guava och mango, färska
ex 0804 40 00

2.50

Guava och mango, färska
ex 0804 50

2.60

Apelsiner, färska:

2.60.1

— Blod och halvblodapelsiner
ex 0805 10 20

2.60.2

2.60.3

— Navels, Navelines, Navelates,
Salustianas, Vernas, Valencia
Lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins
ex 0805 10 20
— Andra
ex 0805 10 20

2.70

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

2.70.1

— Klementiner
ex 0805 20 10

2.70.2

2.70.3

2.70.4

2.85

— Monreales och satsumas
ex 0805 20 30

— Mandariner och wilkings
ex 0805 20 50

— Tangeriner och andra
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), färska
0805 50 90

2.90

Grapefrukter, färska:

2.90.1

— blonda
ex 0805 40 00

2.90.2

— blod
ex 0805 40 00

14.7.2005

Belopp per enhet à 100 kg netto
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

118,53

67,99

3 585,19

883,57

1 854,54

29 373,24

409,25

82,48

50,88

482,71

28 384,73

4 615,54

1 117,66

81,34

—

—

—

—

—

—

55,08

31,59

1 666,06

410,60

861,81

13 649,93

190,18

38,33

23,65

224,32

13 190,56

2 144,87

519,38

37,80

48,83

28,01

1 477,10

364,03

764,07

12 101,79

168,61

33,98

22,96

198,88

11 694,53

1 901,61

460,48

33,51

45,29

25,98

1 369,93

337,62

708,63

11 223,77

156,38

31,52

19,44

184,45

10 846,05

1 763,64

427,07

31,08

56,00

32,12

1 694,00

417,49

876,27

13 878,86

193,37

38,97

24,04

228,08

13 411,79

2 180,84

528,09

38,44

52,69

30,22

1 593,73

392,77

824,40

13 057,36

181,92

36,67

22,62

214,58

12 617,94

2 051,76

496,84

36,16

39,17

22,47

1 184,88

292,01

612,91

9 707,63

135,25

27,26

16,82

159,53

9 380,93

1 525,40

369,38

26,88

47,40

27,19

1 433,82

353,37

741,68

11 747,24

163,67

32,99

20,35

193,05

11 351,90

1 845,89

446,98

32,53

155,80

89,37

4 712,77

1 161,46

2 437,81

38 611,40

537,96

108,42

66,89

634,53

37 311,99

6 067,17

1 469,17

106,93

62,25

35,71

1 883,03

464,07

974,05

15 427,51

214,95

43,32

26,73

253,53

14 908,32

2 424,19

587,02

42,72

64,70

37,11

1 956,92

482,28

1 012,27

16 032,96

223,38

45,02

27,77

263,48

15 493,40

2 519,33

610,06

44,40
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Varuslag
Nr
Art, sort, KN-nr

2.100

2.110

Bordsdruvor
0806 10 10

Vattenmeloner
0807 11 00

2.120

Meloner (andra än vattenmeloner):

2.120.1

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

2.120.2

— andra slag
ex 0807 19 00

2.140

Päron:

2.140.1

— Päron – Nashi (Pyrus pyrifolia),
Päron – Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

2.140.2

2.150

2.160

2.170

2.180

2.190

2.200

— Andra
ex 0808 20 50

Aprikoser
0809 10 00

Körsbär
0809 20 95
0809 20 05

Persikor
0809 30 90

Nektariner
ex 0809 30 10

Plommon
0809 40 05

Jordgubbar
0810 10 00

L 183/43

Belopp per enhet à 100 kg netto
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

153,80

88,22

4 652,08

1 146,50

2 406,42

38 114,25

531,03

107,03

66,03

626,36

36 831,57

5 989,05

1 450,25

105,55

38,37

22,01

1 160,62

286,03

600,36

9 508,85

132,48

26,70

16,47

156,27

9 188,85

1 494,17

361,81

26,33

62,97

36,12

1 904,72

469,42

985,27

15 605,23

217,42

43,82

27,03

256,45

15 080,06

2 452,11

593,78

43,22

63,89

36,65

1 932,54

476,27

999,66

15 833,22

220,60

44,46

27,43

260,20

15 300,38

2 487,94

602,46

43,85

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

281,43

161,43

8 512,69

2 097,95

4 403,42

69 743,98

971,72

195,85

120,82

1 146,15

67 396,86

10 959,17

2 653,77

193,15
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Varuslag

Belopp per enhet à 100 kg netto
EUR
LTL
SEK

Nr
Art, sort, KN-nr

2.205

2.210

2.220

2.230

2.240

2.250

Hallon
0810 20 10

Bär av arten Vaccinium myrtillus
0810 40 30

Kiwifrukter (Actinidia
Planch.)
0810 50 00

chinensis

Granatäpplen
ex 0810 90 95

Kaki/persimoner (inbegripet sharonfrukter)
ex 0810 90 95
Litchiplommon
ex 0810 90

14.7.2005

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

304,95

174,92

9 224,13

2 273,28

4 771,43

75 572,71

1 052,93

212,21

130,92

1 241,94

73 029,43

11 875,06

2 875,56

209,29

1 455,44

834,84

44 024,15

10 849,72

22 772,69

360 687,14

5 025,34

1 012,84

624,82

5 927,42

348 548,77

56 676,29

13 724,22

998,87

124,67

71,51

3 771,05

929,37

1 950,68

30 895,97

430,46

86,76

53,52

507,74

29 856,21

4 854,81

1 175,60

85,56

106,91

61,32

3 233,81

796,97

1 672,78

26 494,44

369,14

74,40

45,90

435,40

25 602,81

4 163,18

1 008,12

73,37

151,52

86,91

4 583,28

1 129,55

2 370,83

37 550,53

523,18

105,45

65,05

617,09

36 286,82

5 900,47

1 428,81

103,99

—

—

—

—

—

—

SV

14.7.2005

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/45

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1098/2005
av den 13 juli 2005
om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte
omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

Enligt artikel 14 andra stycket i förordning (EG) nr
1043/2005 skall bidragssatsen för 100 kg av var och
en av basprodukterna i fråga fastställas för samma period
som den period för vilken bidragsbeloppen fastställs för
dessa produkter som exporteras i obearbetat tillstånd.

(4)

I artikel 11 i jordbruksavtalet som slöts inom ramen för
Uruguayrundan föreskrivs att bidrag som beviljas för export av en produkt som ingår i en vara inte får överstiga
det bidrag som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetat skick.

(5)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ägg (1), särskilt artikel 8.3 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 8.1 i förordning (EEG) nr 2771/75 föreskrivs att
skillnaden mellan priserna inom den internationella handeln för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 i
nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får
täckas av ett exportbidrag då produkterna exporteras i
form av varor som förtecknas i bilagan till samma förordning.
I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den
30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för
beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter
som exporteras i form av varor som inte omfattas av
bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande
av bidragsbeloppen (2) anges de produkter för vilka det
skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när
dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga I till förordning (EEG) nr 2771/75.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som
förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i
artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2771/75, och som exporteras i
form av varor vilka förtecknas i bilaga I till förordning (EEG) nr
2771/75, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till
den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2005.

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

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2005.
På kommissionens vägnar
Günter VERHEUGEN

Vice ordförande

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122,
16.5.2003, s. 1).
(2) EUT L 172, 5.7.2005, s. 24.
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BILAGA
Bidragssatserna som från och med den 14 juli 2005 skall tillämpas för ägg och äggulor som exporteras i form av
varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
(EUR/100 kg)
KN-nummer

0407 00

Bestämmelseort (1)

Varuslag

Bidragssats

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta:
– av fjäderfä

0407 00 30

– – andra slag:
a) Vid export av äggalbumin
3502 11 90 och 3502 19 90

enligt

KN-numren

b) Vid export av andra varor
0408

02

12,00

03

20,00

04

6,00

01

6,00

01

40,00

01

20,00

01

20,00

01

75,00

01

19,00

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller
kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade,
även försatta med socker eller annat sötningsmedel:
– äggula:

0408 11
ex 0408 11 80

– – torkad:
– – – lämplig som livsmedel:
osötad

0408 19

– – annan:
– – – lämplig som livsmedel:

ex 0408 19 81

– – – – flytande:
osötad

ex 0408 19 89

– – – – fryst:
osötad
– andra slag:

0408 91
ex 0408 91 80

– – torkade:
– – – lämpliga som livsmedel:
osötade

0408 99
ex 0408 99 80

– – andra:
– – – lämpliga som livsmedel:
osötade

(1) Bestämmelseorterna är följande:
01 Tredjeland, utom Bulgarien från och med den 1 oktober 2004. För Schweiz och Liechtenstein är dessa bidragssatser inte
tillämpliga på varor som förtecknas i tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och
Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 och som exporteras från och med den 1 februari 2005,
02 Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Förenade Arabemiraten, Jemen, Turkiet, Hongkong SAR och Ryssland,
03 Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan och Filippinerna,
04 alla bestämmelseorter utom Schweiz och de som anges i 02 och 03.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1099/2005
av den 13 juli 2005
om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 om
gemenskapsstatistik om informationssamhället
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället, särskilt artikel 8 i denna (1), och

(3)

De åtgärder som anges i denna förordning överensstämmer med yttrandet från Kommittén för det statistiska
programmet, som inrättades genom rådets beslut
89/382/EEG, Euratom (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

I förordning (EG) nr 808/2004 inrättas gemensamma
bestämmelser för systematisk sammanställning av gemenskapsstatistik om informationssamhället.

(2)

Enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 808/2004 krävs
genomförandeåtgärder för att avgöra vilka uppgifter som
skall lämnas för sammanställning av den statistik som
anges i artiklarna 3 och 4 i den förordningen och för
att fastställa tidsgränser för överlämnande av uppgifterna.

De uppgifter som skall lämnas för sammanställning av gemenskapsstatistik om informationssamhället i enlighet med artikel
3.2 och artikel 4 i förordning (EG) nr 808/2004 anges i bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

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

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2005.
På kommissionens vägnar
Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 143, 30.4.2004, s. 49.

(2) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.
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BILAGA I
Modul 1: Företagen och informationssamhället
1. ÄMNEN OCH UPPGIFTER
a)

De ämnen som skall täckas in för referensåret 2006 har hämtats från förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004, och är följande:
— IKT-system och deras användning inom företagen.
— Användning av Internet och andra elektroniska nätverk inom företagen.
— E-handel och e-affärsprocesser
— IKT-säkerhet.

b.1) Följande företagsuppgifter skall samlas in endast för företag som inte hänförs till avdelning J i NACE Rev. 1.1:
IKT-system och deras användning inom företagen
Uppgifter som skall samlas in för alla företag:
— Datoranvändning.
Uppgifter som skall samlas in för företag som använder datorer:
— Procentuell andel anställda som använder datorer minst en gång i veckan.
— Förekomst av anställda som regelbundet arbetar en del av sin arbetstid (en halv dag i veckan eller mer) någon
annanstans än i företagets normala lokaler och som kopplar upp sig mot företagets datorsystem genom
elektroniska nät (distansarbete).
— Problem med att rekrytera personal med IKT-färdigheter under 2005.
— Förekomst av trådlöst lokalt nät (LAN).
— Förekomst av trådbaserat lokalt nät (LAN).
— Förekomst av intranät.
— Förekomst av extranät.
— Förekomst av IT-system för orderhantering.
— I vilken omfattning traditionell post ersatts med elektronisk kommunikation de senaste fem åren (inte alls, i
mindre omfattning, i avsevärd omfattning, helt eller nästan, ej tillämpligt).
Uppgifter som skall samlas in för företag där distansarbete förekommer:
— Distansarbete efter typ: arbete hemma.
— Distansarbete efter typ: hos kund och/eller hos extern affärspartner.
— Distansarbete efter typ: geografiskt utspridda platser inom samma företag eller koncern.
— Distansarbete efter typ: under affärsresor.
Uppgifter som skall samlas in för företag som hade problem med att rekrytera personal med IKT-färdigheter
under 2005:
— IKT-användarfärdigheter ej tillgängliga eller ej helt lämpliga under 2005.
— IKT-specialistfärdigheter ej tillgängliga eller ej helt lämpliga under 2005.
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— Höga kostnader för IKT-specialister under 2005.
Uppgifter som skall samlas in för företag som har ett IT-system för orderhantering:
— IT-baserat orderhanteringssystem kopplat till ett internt lagerhanteringssystem.
— IT-baserat orderhanteringssystem kopplat till fakturerings- och betalningssystem.
— IT-baserat orderhanteringssystem kopplat till system för hantering av produktion, logistik eller serviceverksamhet.
— IT-baserat orderhanteringssystem kopplat till leverantörernas affärssystem.
— IT-baserat orderhanteringssystem kopplat till kundernas affärssystem.
Användning av Internet och andra elektroniska nätverk inom företagen
Uppgifter som skall samlas in för företag som använder datorer:
— Tillgång till Internet.
Uppgifter som skall samlas in för företag som har tillgång till Internet:
— Procentuell andel anställda som minst en gång i veckan använder datorer med koppling till webben.
— Internetuppkoppling: traditionellt modem.
— Internetuppkoppling: ISDN.
— Internetuppkoppling: DSL.
— Internetuppkoppling: annan fast Internetuppkoppling.
— Internetuppkoppling: mobil uppkoppling.
— Internetuppkopplingens högsta nedladdningshastighet (under 144 kbit/s, 144 kbit/s eller mer men mindre än
2 Mbit/s, 2 Mbit/s eller mer).
— Internetanvändning för bank- och finanstjänster.
— Internetanvändning för utbildning.
— Internetanvändning för marknadsövervakning.
— Internetanvändning för mottagning av digitala produkter.
— Internetanvändning för mottagning av eftermarknadstjänster.
— Internetanvändning för kontakter med offentliga myndigheter under 2005.
— Förekomst av egen webbplats.
Uppgifter som skall samlas in för företag som hade kontakter med offentliga myndigheter via Internet under
2005:
— Internetanvändning för att skaffa information från offentliga myndigheters webbplatser under 2005.
— Internetanvändning för att hämta blanketter från offentliga myndigheters webbplatser under 2005.
— Internetanvändning för att lämna ifyllda blanketter till offentliga myndigheter under 2005.
— Internetanvändning för att lämna anbud i system för offentlig elektronisk upphandling (e-upphandling) under
2005.
Uppgifter som skall samlas in för företag som har en webbplats:
— Webbplats för att marknadsföra egna produkter.
— Webbplats för att underlätta tillgång till kataloger och prislistor.
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— Webbplats för att tillhandahålla eftermarknadstjänster.
E-handel och e-affärsprocesser
Uppgifter som skall samlas in för företag som har tillgång till Internet:
— Har beställt via Internet.
— Har tagit emot beställningar via Internet.
Uppgifter som skall samlas in för företag som beställt via Internet:
— Procentuell andel totala inköp genom beställningar gjorda via Internet, i procentklasser ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[
, [10;25[ , [25;100] )
Uppgifter som skall samlas in för företag som har tagit emot beställningar via Internet:
— Andel av den totala omsättningen som resulterar av beställningar via Internet.
— Internetförsäljning efter typ av kund: företagskunder (B2B) och offentliga kunder (B2G).
— Internetförsäljning efter typ av kund: konsumenter (B2C).
— Internetförsäljning efter destination: det egna landet.
— Internetförsäljning efter destination: övriga EU-länder.
— Internetförsäljning efter destination: övriga världen.
— Har sålt produkter via särskilda marknader för företagskunder.
Uppgifter som skall samlas in för företag som använder datorer:
— Har beställt via andra datanät än Internet.
— Har tagit emot beställningar via andra datanät än Internet.
Uppgifter som skall samlas in för företag som har beställt via andra datanät än Internet:
— Procentuell andel totala inköp genom beställningar gjorda via andra datanät än Internet, i procentklasser (
[0;1[ , [1;25[ , [25;50[ , [50;75[ , [75;100] )
Uppgifter som skall samlas in för företag som tagit emot beställningar via andra datanät än Internet:
— Andel av den totala omsättningen som resulterar av beställningar via andra datanät än Internet.
IKT-säkerhet
Uppgifter som skall samlas in för företag med tillgång till Internet:
— Användning av säkerhetsanordningar: program för viruskontroll eller virusskydd.
— Användning av säkerhetsanordningar: brandväggar.
— Användning av säkerhetsanordningar: säkra servrar.
— Användning av säkerhetsanordningar: säkerhetskopiering av data på annan plats.
— Användning av säkerhetsanordningar: elektroniska signaturer för autentisering av kunder.
— Användning av säkerhetsanordningar: andra former av autentisering (t.ex. personlig kod).
— Användning av säkerhetsanordningar: kryptering av data för sekretess.
— IKT-relaterade problem under 2005 som ledde till förlust av information eller arbetstid.
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b.2) Följande uppgifter om företag skall samlas in för företag i finanssektorn som hänförs till avdelning J, undergrupperna 65.12, 65.22, 66.01 och 66.03 i NACE Rev. 1.1:
IKT-system och deras användning inom företagen
Uppgifter som skall samlas in för alla företag:
— Procentuell andel anställda som använder datorer minst en gång i veckan.
— Förekomst av anställda som regelbundet arbetar en del av sin arbetstid (en halv dag i veckan eller mer) någon
annanstans än i företagets normala lokaler och som kopplar upp sig mot företagets datorsystem genom
elektroniska nät (distansarbete).
— Problem med att rekrytera personal med IKT-färdigheter under 2005.
— Förekomst av trådlöst lokalt nät (LAN).
— Förekomst av trådbaserat lokalt nät (LAN).
— Förekomst av intranät.
— Förekomst av extranät.
— Förekomst av IT-system för orderhantering.
— I vilken omfattning traditionell post ersatts med elektronisk kommunikation de senaste fem åren (inte alls, i
mindre omfattning, i avsevärd omfattning, helt eller nästan, ej tillämpligt).
Uppgifter som skall samlas in för företag där distansarbete förekommer:
— Distansarbete efter typ: arbete hemma.
— Distansarbete efter typ: hos kund och/eller hos extern affärspartner.
— Distansarbete efter typ: geografiskt utspridda platser inom samma företag eller koncern.
— Distansarbete efter typ: under affärsresor.
Uppgifter som skall samlas in för företag som hade problem med att rekrytera personal med IKT-färdigheter
under 2005:
— IKT-användarfärdigheter ej tillgängliga eller ej helt lämpliga under 2005.
— IKT-specialistfärdigheter ej tillgängliga eller ej helt lämpliga under 2005.
— Höga kostnader för IKT-specialister under 2005.
Uppgifter som skall samlas in för företag som har ett IT-system för orderhantering:
— IT-baserat orderhanteringssystem kopplat till ett internt system hos företaget eller koncernen.
— IT-baserat orderhanteringssystem kopplat till en kunds affärssystem.
Användning av Internet inom företag
Uppgifter som skall samlas in för alla företag:
— Tillgång till Internet.
Uppgifter som skall samlas in för företag som har tillgång till Internet:
— Procentuell andel anställda som minst en gång i veckan använder datorer med koppling till webben.
— Internetuppkoppling: traditionellt modem.
— Internetuppkoppling: ISDN.
— Internetuppkoppling: DSL.
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— Internetuppkoppling: annan fast Internetuppkoppling.
— Internetuppkoppling: mobil uppkoppling.
— Internetuppkopplingens högsta nedladdningshastighet (under 144 kbit/s, 144 kbit/s eller mer men mindre än
2 Mbit/s, 2 Mbit/s eller mer).
— Internetanvändning för utbildning.
— Internetanvändning för kontakter med offentliga myndigheter under 2005.
— Förekomst av egen webbplats.
Uppgifter som skall samlas in för företag som hade kontakter med offentliga myndigheter via Internet under
2005:
— Internetanvändning för att skaffa information från offentliga myndigheters webbplatser under 2005.
— Internetanvändning för att hämta blanketter från offentliga myndigheters webbplatser under 2005.
— Internetanvändning för att lämna ifyllda blanketter till offentliga myndigheter under 2005.
— Internetanvändning för att lämna anbud i system för offentlig elektronisk upphandling (e-upphandling) under
2005.
Uppgifter som skall samlas in för företag som har en webbplats:
— Webbplats för att marknadsföra egna produkter.
E-handel och e-affärsprocesser
Uppgifter som skall samlas in för företag som har tillgång till Internet:
— Tillhandahållande av finansiella tjänster till kunder via Internet.
Uppgifter som skall samlas in för företag som har tillhandahållit finansiella tjänster via Internet:
— Tillhandahållande av betalningstjänster.
— Tillhandahållande av inlåningskonto.
— Tillhandahållande av lån.
— Tillhandahållande av investeringstjänster.
— Tillhandahållande av livförsäkring.
— Tillhandahållande av skadeförsäkring.
— Har tagit emot beställningar av betalningstjänster via Internet.
— Har tagit emot beställningar av inlåningskonton via Internet.
— Har tagit emot beställningar av lån via Internet.
— Har tagit emot beställningar av investeringstjänster via Internet.
— Har tagit emot beställningar av livförsäkring via Internet.
— Har tagit emot beställningar av skadeförsäkring via Internet.
— Internetförsäljning av finansiella tjänster till konsument efter destination: det egna landet.
— Internetförsäljning av finansiella tjänster till konsument efter destination: övriga EU.
— Internetförsäljning av finansiella tjänster till konsument efter destination: övriga världen.
Uppgifter som skall samlas in för företag som tillhandahåller banktjänster via Internet:
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— Procentuell andel av samtliga kontoinnehavare som lämnat beställningar via en webbplats, i procentklasser
( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
— Procentuell andel av samtliga enskilda kontoinnehavare som lämnat beställningar via en webbplats, i procentklasser ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
— Procentuell andel av samtliga företagskunder som är kontoinnehavare och som lämnat beställningar via en
webbplats, i procentklasser ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
— Procentuell andel av värdet som utgörs av betalningsorder via Internet (frivillig uppgift), i procentklasser
( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
— Procentuell andel av värdet som utgörs av intäkter från beställningar via Internet (frivillig uppgift), i procentklasser ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
Uppgifter som skall samlas in för företag som tillhandahåller försäkring via Internet:
— Procentuell andel av försäkringsavtal som beställts av enskilda kunder via en webbplats, i procentklasser
( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
— Procentuell andel av försäkringsavtal som beställts av företagskunder via en webbplats, i procentklasser
( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
— Procentuell andel av tecknade bruttopremier från enskildas och företagskunders avtal som beställts via en
webbplats, i procentklasser ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
Uppgifter som skall samlas in för alla företag (frivillig uppgift):
— Mottagning av beställningar från kunder via andra datanät än Internet (frivillig uppgift).
Uppgifter som skall samlas in för företag som tagit emot beställningar från kunder via andra datanät än Internet
(frivillig uppgift):
— Användning av nät för att ta emot hela uppsättningar av betalningsorder från företagskunders datatillämpningar (frivillig uppgift).
— Användning av nät av uttagsautomater (t.ex. bankomater) i självbetjäningsområden för att ta emot betalningsorder, och/eller nät för kreditkortsbetalningsorder från detaljhandelskunder/enskilda (frivillig uppgift).
— Användning av nät för att ta emot beställningar från försäljningsombuds datasystem genom uppkoppling till
företagets datasystem (frivillig uppgift).
— Annan användning av andra datanät än Internet (frivillig uppgift).
IKT-säkerhet
Uppgifter som skall samlas in för företag med tillgång till Internet:
— Användning av säkerhetsanordningar: program för viruskontroll eller virusskydd.
— Användning av säkerhetsanordningar: brandväggar.
— Användning av säkerhetsanordningar: säkra servrar.
— Användning av säkerhetsanordningar: säkerhetskopiering av data på annan plats.
— Användning av säkerhetsanordningar: elektroniska signaturer för autentisering av kunder.
— Användning av säkerhetsanordningar: andra former av autentisering (t.ex. personlig kod).
— Användning av säkerhetsanordningar: kryptering av data för sekretess.
— IKT-relaterade problem under 2005 som ledde till förlust av information eller arbetstid
2. TÄCKNING
De uppgifter som anges under 1 b i denna bilaga skall samlas in från företag som hänförs till följande näringsgrenar
och företagsstorlekar.
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a) Näringsgren: företag som hänförs till följande kategorier i NACE Rev. 1.1:
NACE- kategori

Beskrivning

Avdelning D

”Tillverkning”

Avdelning F

”Byggverksamhet”

Avdelning G

”Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och
personliga artiklar”

Grupp 55.1 och 55.2

”Hotellverksamhet” och ”Campingplatsverksamhet och annan logiverksamhet”

Avdelning I

”Transport, magasinering och kommunikation”

Undergrupp 65.12

”Annan bankverksamhet”

Undergrupp 65.22

”Annan kreditgivning”

Undergrupp 66.01

”Livförsäkring”

Undergrupp 66.03

”Skadeförsäkring”

Avdelning K

”Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster”

Grupp 92.1 och 92.2

”Film- och videoverksamhet” och ”Radio- och TV-programverksamhet”

b) Företagsstorlek: företag med tio eller fler anställda.
c) Geografisk täckning: företag belägna på medlemsstatens territorium.
3. REFERENSPERIODER
Referensperioden är året 2005 för uppgifterna under rubriken e-handel och e-affärsprocesser och där så anges.
Referensperioden är januari 2006 för övriga uppgifter.
4. UPPDELNING
De ämnen och uppgifter som anges under rubrik 1 b i denna bilaga skall tillhandahållas separat för följande uppdelningar:
a) Uppdelning efter näringsverksamhet: enligt följande aggregat inom NACE Rev. 1.1:
NACE-aggregat
DA + DB + DC + DD + DE
DF + DG + DH
DI + DJ
DK + DL + DM + DN
45
50
51
52
55.1 + 55.2
60 + 61 + 62 + 63
64
65.12 + 65.22
66.01 + 66.03
72
70 + 71 + 73 + 74
92.1 + 92.2
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b) Uppdelning efter storleksklass: uppgifterna skall delas upp efter följande storleksklasser med avseende på antal
anställda:
Storleksklass
10 eller fler
10–49 (småföretag)
50–249 (medelstora företag)
250 eller fler (storföretag)

c) Geografisk uppdelning: uppgifterna skall delas upp efter följande regionala grupper:
Regional grupp
Mål 1-regioner (inklusive mål 1-regioner under övergång eller utfasning)
Andra regioner än mål 1-regioner

5. PERIODICITET
Uppgifterna skall lämnas en gång för året 2006.
6. TIDSGRÄNSER
a) De aggregerade uppgifterna, i förekommande fall märkta för sekretess eller otillförlitlighet, skall i enlighet med
artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 överföras till Eurostat före den 5 oktober
2006. Senast det datumet skall uppgifterna vara färdiga, validerade och godkända. Det tabulerade maskinläsbara
överföringsformatet skall följa Eurostats specifikationer.
b) De metadata som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 skall överföras till
Eurostat före den 31 juli 2006. Metadata skall följa de rapporteringsmallar som Eurostat tillhandahåller.
c) Den kvalitetsrapport som avses i artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 skall
överlämnas till Eurostat senast den 1 december 2006. Kvalitetsrapporten skall följa den rapporteringsmall som
Eurostat tillhandahåller.
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BILAGA II
Modul 2: Enskilda personer, hushållen och informationssamhället
1. ÄMNEN OCH UPPGIFTER
a) De ämnen som skall täckas in för referensåret 2006 har hämtats från förteckningen i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004, och är följande:
— Enskilda personers och/eller hushållens tillgång till och användning av IKT-system.
— Enskilda personers och/eller hushållens Internetanvändning för olika ändamål.
— IKT-säkerhet
— IKT-kompetens
— Hinder för IKT- och Internetanvändning.

b) Följande uppgifter skall samlas in:
Enskilda personers och/eller hushållens tillgång till och användning av IKT-system
Uppgifter som skall samlas in för alla hushåll:
— Tillgång till IKT-utrustning hemma: tv (ange separat: satellitantenn, kabel-tv, digital tv).
— Tillgång till IKT-utrustning hemma: fast telefonlinje.
— Tillgång till IKT-utrustning hemma: mobiltelefon (ange separat: Internetkapabel mobiltelefon).
— Tillgång till IKT-utrustning hemma: spelkonsol.
— Tillgång till IKT-utrustning hemma: stationär dator.
— Tillgång till IKT-utrustning hemma: bärbar dator.
— Tillgång till IKT-utrustning hemma: fickdator.
— Tillgång till Internet hemma, oavsett om det används eller ej.
Uppgifter som skall samlas in för hushåll med tillgång till Internet hemma:
— Utrustning som används för uppkoppling mot Internet hemma: stationär dator.
— Utrustning som används för uppkoppling mot Internet hemma: bärbar dator.
— Utrustning som används för uppkoppling mot Internet hemma: tv-apparat med särskild Internetanordning.
— Utrustning som används för uppkoppling mot Internet hemma: spelkonsol.
— Utrustning som används för uppkoppling mot Internet hemma: annat sätt (frivillig uppgift: ange separat mobiltelefon med Internet, fickdator).
— Typ av förbindelse för Internet hemma: traditionellt modem eller ISDN.
— Typ av förbindelse för Internet hemma: DSL.
— Typ av förbindelse för Internet hemma: annan bredbandsuppkoppling (t.ex. kabel-tv eller 3G/UMTS).
— Typ av förbindelse för Internet hemma: mobiltelefon med smalband (WAP, GPRS etc.).
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Uppgifter som skall samlas in för alla enskilda personer:
— Senaste datoranvändning (inom de senaste tre månaderna; för tre månader sedan till för ett år sedan; för mer än
ett år sedan; har aldrig använt en dator).
— Användning av mobiltelefon.
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har använt en dator de senaste tre månaderna:
— Frekvens för datoranvändning (varje dag eller nästan varje dag; minst en gång i veckan (men inte varje dag);
minst en gång i månaden (men inte varje vecka); mindre än en gång i månaden).
— Plats för datoranvändning de senaste tre månaderna: hemma.
— Plats för datoranvändning de senaste tre månaderna: på den vanliga arbetsplatsen (om detta inte är hemma).
— Plats för datoranvändning de senaste tre månaderna: på plats där utbildning sker.
— Plats för datoranvändning de senaste tre månaderna: hemma hos någon annan.
— Plats för datoranvändning de senaste tre månaderna: annan plats.
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som använder mobiltelefon:
— I vilken omfattning privat traditionell post ersatts med mobila text- eller bildmeddelanden (inte alls, i mindre
omfattning, i avsevärd omfattning, helt eller nästan helt, ej tillämpligt).
Enskilda personers och/eller hushållens Internetanvändning för olika ändamål
Uppgifter som skall samlas in för alla enskilda personer:
— Senaste Internetanvändning (under de senaste tre månaderna; för tre månader sedan till för ett år sedan; för mer
än ett år sedan; har aldrig använt Internet).
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som någon gång har använt Internet:
— Senaste e-handel för privat bruk (under de senaste tre månaderna; för tre månader sedan till för ett år sedan; för
mer än ett år sedan; har aldrig köpt eller beställt).
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har använt Internet de senaste tre månaderna:
— Frekvens för Internetanvändning de senaste tre månaderna (varje dag eller nästan varje dag; minst en gång i
veckan (men inte varje dag); minst en gång i månaden (men inte varje vecka); mindre än en gång i månaden).
— Plats för Internetanvändning de senaste tre månaderna: hemma.
— Plats för Internetanvändning de senaste tre månaderna: på arbetsplatsen (om detta inte är hemma).
— Plats för Internetanvändning de senaste tre månaderna: på den plats där utbildning sker.
— Plats för Internetanvändning de senaste tre månaderna: hemma hos någon annan.
— Plats för Internetanvändning de senaste tre månaderna: på annan plats (frivillig uppgift: ange separat allmänt
bibliotek; postkontor; allmänt kontor, stadshus eller myndighet; lokal eller ideell organisation; Internetcafé).
— Användning av mobila anordningar för tillgång till Internet: mobiltelefon med WAP eller GPRS.
— Användning av mobila anordningar för tillgång till Internet: mobiltelefon med 3G (UMTS).
— Användning av mobila anordningar för tillgång till Internet: fickdator.
— I vilken omfattning traditionell post ersatts med Internet eller e-post de senaste fem åren (inte alls, i mindre
omfattning, i avsevärd omfattning, helt eller nästan helt, ej tillämpligt).
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— Användning av personlig e-postadress (privat eller på arbetet).
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att sända eller ta emot e-post.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk av Internettelefoni.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk av annan kommunikation.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skaffa information om varor och tjänster.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att utnyttja tjänster med anknytning till resor
och logi.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att lyssna på webbradio eller titta på webb-tv.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att spela eller ladda ned spel, bilder eller musik.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att ladda ned programvara.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att läsa eller ladda ned tidningar och tidskrifter.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att leta efter arbete eller skicka jobbansökningar.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skaffa hälsorelaterad information.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för annan informationssökning eller andra tjänster.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk av banktjänster.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att sälja varor eller tjänster.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för formell utbildning.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för fortbildning.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för annan utbildning som är särskilt knuten till
möjligheter på arbetsmarknaden.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skaffa information från offentliga myndigheters webbplatser.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att ladda ned blanketter från offentliga
myndigheters webbplatser.
— Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skicka in ifyllda blanketter till offentliga
myndigheter.
— Internetanvändning för kontakt med den offentliga förvaltningen (har använt; är intresserad av att använda; är
inte intresserad).
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har använt Internet de senaste tre månaderna och som är
intresserade av e-förvaltning:
— E-förvaltning för inkomstskatt (har använt; avser att använda; är inte intresserad).
— E-förvaltning för arbetssökning hos arbetsförmedlingen (har använt; avser att använda; är inte intresserad).
— E-förvaltning för sociala förmåner (har använt; avser att använda; är inte intresserad).
— E-förvaltning för personliga handlingar (har använt; avser att använda; är inte intresserad).
— E-förvaltning för bilregistrering (har använt; avser att använda; är inte intresserad).
— E-förvaltning för ansökan om bygglov (har använt; avser att använda; är inte intresserad).
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— E-förvaltning för att lämna anmälan till polisen (har använt; avser att använda; är inte intresserad).
— E-förvaltning för allmänna bibliotek (har använt; avser att använda; är inte intresserad).
— E-förvaltning för att ansöka om och utfärda intyg (har använt; avser att använda; är inte intresserad).
— E-förvaltning för inskrivning vid universitet eller högskola (har använt; avser att använda; är inte intresserad).
— E-förvaltning för adressändring (har använt; avser att använda; är inte intresserad).
— E-förvaltning för hälso- och sjukvårdstjänster (har använt; avser att använda; är inte intresserad).
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har använt Internet för e-handel de senaste tolv månaderna:
— Internetanvändning för beställning av livsmedel eller dagligvaror.
— Internetanvändning för beställning av hushållsartiklar.
— Internetanvändning för beställning av film eller musik (ange separat: om leverans har skett via Internet).
— Internetanvändning för beställning av böcker, tidskrifter, tidningar eller material för e-lärande (ange separat: om
leverans har skett via Internet).
— Internetanvändning för beställning av kläder eller sportartiklar.
— Internetanvändning för beställning av datorprogram och uppgraderingar (ange separat: om den har levererats via
Internet).
— Internetanvändning för beställning av maskinvara.
— Internetanvändning för beställning av elektronisk utrustning.
— Internetanvändning för beställning av aktieköp, finansiella tjänster eller försäkringar.
— Internetanvändning för beställning av resor eller semesterlogi.
— Internetanvändning för beställning av biljetter till evenemang.
— Internetanvändning för beställning av lotterier eller vadslagning.
— Internetanvändning för beställning av andra varor och tjänster.
— Internetanvändning för beställning från försäljare som är kända från annat håll än Internet.
— Internetanvändning för beställning från försäljare som är kända från Internet eller som användaren hittat på
Internet.
— Problem med e-handel, oavsett problemets typ.
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har använt Internet för e-handel de senaste tolv månaderna
och som har stött på problem med e-handel:
— Problem med e-handel: svårt att hitta information om garantier.
— Problem med e-handel: leverans långsammare än utlovat.
— Problem med e-handel: slutkostnaderna högre än angivet.
— Problem med e-handel: fel eller skadade varor levererats, eller inga varor alls levererats.
— Problem med e-handel: bristfällig betalningssäkerhet.
— Problem med e-handel: svårt att klaga och få gottgörelse, eller inget tillfredsställande svar på klagomål.
— Problem med e-handel: andra.
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IKT-säkerhet
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har använt Internet hemma de senaste tre månaderna:
— Skräppost (ej beställd e-post som personen inte önskar ta emot).
IKT-kompetens
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som någon gång använt en dator:
— Den senaste kursen omfattande minst tre timmar om någon aspekt av datoranvändning (inom de senaste tre
månaderna; för tre månader sedan till för ett år sedan; för mer än ett år sedan; har aldrig gått en kurs).
— Datorfärdigheter för att kopiera eller flytta en fil eller en mapp.
— Datorfärdigheter för att använda klipp-och-klistra för att kopiera eller flytta information inuti ett dokument.
— Datorfärdigheter för att använda grundläggande aritmetiska formler i ett kalkylprogram.
— Datorfärdigheter för filkomprimering.
— Datorfärdigheter för att ansluta och installera nya anordningar, t.ex. en skrivare eller ett modem.
— Datorfärdigheter för att skriva ett datorprogram i ett särskilt programmeringsspråk.
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som någon gång har använt Internet:
— Internetfärdigheter för användning av en sökmotor för att hitta information.
— Internetfärdigheter för att skicka e-post med bilagor.
— Internetfärdigheter för att lägga ut meddelanden i chattrum, diskussionsgrupp eller webbdiskussionsforum.
— Internetfärdigheter för användning av Internet för telefonsamtal.
— Internetfärdigheter för användning av fildelningsprogram för att sprida film, musik etc.
— Internetfärdigheter för att skapa en webbsida.
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har en eller flera av dator- och Internetfärdigheterna:
— Sätt på vilket färdigheterna inhämtats: formell utbildning.
— Sätt på vilket färdigheterna inhämtats: vuxenutbildning (men inte på arbetsgivarens initiativ).
— Sätt på vilket färdigheterna inhämtats: yrkesutbildning (på arbetsgivarens begäran).
— Sätt på vilket färdigheterna inhämtats: självstudier med hjälp av böcker, cd-skivor etc.
— Sätt på vilket färdigheterna inhämtats: självstudier genom att pröva sig fram.
— Sätt på vilket färdigheterna inhämtats: informell hjälp från arbetskamrater, släktingar, vänner.
— Sätt på vilket färdigheterna inhämtats: annat.
Hinder för Internet- och IKT-användning
Uppgifter som skall samlas in för hushåll utan tillgång till Internet hemma:
— Hinder för Internettillgång hemma: har tillgång på annan plats.
— Hinder för Internettillgång hemma: vill inte ha Internet (p.g.a. skadligt material etc.).
— Hinder för Internettillgång hemma: behöver inte Internet (p.g.a. att det är onyttigt, ointressant etc.).

14.7.2005

14.7.2005

SV

Europeiska unionens officiella tidning

— Hinder för Internettillgång hemma: utrustning kostar för mycket.
— Hinder för Internettillgång hemma: tillgång kostar för mycket.
— Hinder för Internettillgång hemma: bristande färdigheter.
— Hinder för Internettillgång hemma: fysiskt funktionshinder.
— Hinder för Internettillgång hemma: oro för personlig integritet eller säkerhet.
— Hinder för Internettillgång hemma: andra.
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har använt Internet de senaste tre månaderna och ännu
inte använder Internet som ersättning för personliga kontakter med eller besök till offentliga myndigheter och
offentlig förvaltning:
— Hinder för användning av e-förvaltning: de tjänster som behövs finns inte på nätet eller är svåra att hitta.
— Hinder för användning av e-förvaltning: den personliga kontakten saknas.
— Hinder för användning av e-förvaltning: man får inte omedelbart svar.
— Hinder för användning av e-förvaltning: oro för personuppgifters säkerhet.
— Hinder för användning av e-förvaltning: kostar mer.
— Hinder för användning av e-förvaltning: för komplicerat.
— Hinder för användning av e-förvaltning: andra.
Uppgifter som skall samlas in för enskilda personer som har använt Internet, men inte för e-handel, de senaste tolv
månaderna:
— Hinder för e-handel: har inget behov.
— Hinder för e-handel: föredrar att handla personligen, vill se varor, lojalitet mot butiker, vanans makt.
— Hinder för e-handel: bristande färdigheter.
— Hinder för e-handel: problem med leverans av varor som beställs via Internet.
— Hinder för e-handel: oro för säkerhet eller personlig integritet.
— Hinder för e-handel: bristande förtroende för leveranser eller möjlighet att returnera varor, oro avseende
klagomål eller gottgörelse.
— Hinder för e-handel: inget betalkort för betalningar via Internet.
— Hinder för e-handel: för långsam Internetuppkoppling.
— Hinder för e-handel: andra.

2. TÄCKNING
a) De statistiska enheter som skall representeras för de uppgifter som förtecknas under rubrik 1 b i denna bilaga och
som rör hushåll, är de hushåll som har minst en medlem i åldersintervallet 16–74.
b) De statistiska enheter som skall representeras för de uppgifter som förtecknas under rubrik 1 b i denna bilaga och
som rör enskilda personer är enskilda personer i åldrarna 16–74.
c) Den geografiska täckningen skall omfatta hushåll och/eller enskilda personer som bor på medlemsstatens territorium.

3. REFERENSPERIODER
Referensperioden för den statistik som skall samlas in är det första kvartalet 2006.
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4. UPPDELNING
a) För de ämnen och uppgifter som förtecknas under rubrik 1 b i denna bilaga och som rör hushåll skall följande
bakgrundsuppgifter samlas in:
— Geografiskt läge: boende i mål 1-regioner (inklusive mål 1-regioner under övergång eller utfasning); boende i
andra regioner.
— Grad av urbanisering: boende i tätbefolkade områden; boende i medeltätt befolkade områden; boende i glesbefolkade områden.
— Typ av hushåll: antal medlemmar i hushållet (anges separat: antal barn under 16).
— (frivillig uppgift) Hushållets månadsinkomst, netto (samlas in som ett värde eller med hjälp av kvartiler).
b) För de ämnen och uppgifter som förtecknas under rubrik 1 b i denna bilaga och som rör enskilda personer skall
följande bakgrundsuppgifter samlas in:
— Geografiskt läge: boende i mål 1-regioner (inklusive mål 1-regioner under övergång eller utfasning); boende i
andra regioner.
— Grad av urbanisering: boende i tätbefolkade områden; boende i medeltätt befolkade områden; boende i glesbefolkade områden.
— Kön: man; kvinna.
— Åldersgrupp: under 16 (frivillig uppgift); 16 till 24; 25 till 34; 35 till 44; 45 till 54; 55 till 64; 65 till 74; över
74 (frivillig uppgift).
— Högsta genomgångna utbildningsnivå enligt International Standard Classification of Educational Levels (ISCED 97):
låg (ISCED 0, 1 eller 2); medelhög (ISCED 3 eller 4); hög (ISCED 5 eller 6).
— Anställningsform: anställd; egen företagare, inklusive medhjälpande familjemedlemmar; arbetslös; studerande
som inte ingår i arbetskraften; andra som inte ingår i arbetskraften.
— Sysselsättning enligt International Standard Classification of Occupations (ISCO-88 (COM)): kroppsarbetare, ickekroppsarbetare; IKT-arbetstagare, icke-IKT-arbetstagare.

5. PERIODICITET
Uppgifterna skall lämnas en gång för året 2006.
6. TIDSGRÄNSER
a) De aggregerade uppgifterna, i förekommande fall märkta för sekretess eller otillförlitlighet, skall i enlighet med
artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 överföras till Eurostat före den 5 oktober
2006. Senast det datumet skall uppgifterna vara färdiga, validerade och godkända. Det tabulerade maskinläsbara
överföringsformatet skall följa Eurostats specifikationer.
b) De metadata som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 skall överföras till
Eurostat före den 31 juli 2006. Metadata skall följa de rapporteringsmallar som Eurostat tillhandahåller.
c) Den kvalitetsrapport som avses i artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 skall
överlämnas till Eurostat senast den 1 december 2006. Kvalitetsrapporten skall följa den rapporteringsmall som
Eurostat tillhandahåller.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1100/2005
av den 13 juli 2005
om fastställande för regleringsåret 2005/06 av det minimipris som skall betalas till producenter för
obearbetade torkade fikon samt av produktionsstödet för torkade fikon
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

Följaktligen bör minimipriset och produktionsstödet fastställas för regleringsåret 2005/06, i enlighet med de villkor som föreskrivs i artiklarna 6b och 6c i förordning
(EG) nr 2201/96.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1),
särskilt artikel 6b.3 och artikel 6c.7 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 3.1 c i kommissionens förordning (EG) nr
1535/2003 av den 29 augusti 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när
det gäller stödordningen för bearbetade produkter av
frukt och grönsaker (2) fastställs regleringsåret för torkade
fikon.
I artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr
1573/1999 av den 19 juli 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det
gäller krav för torkade fikon som berättigar till systemet
med produktionsstöd (3) fastställs de krav som dessa produkter skall uppfylla för att berättiga till minimipriset och
produktionsstödet.

För regleringsåret 2005/06 skall det minimipris som avses i
artikel 6a.2 i förordning (EG) nr 2201/96 uppgå till 878,86
euro per ton netto, fritt producent, för obearbetade torkade
fikon.
För regleringsåret 2005/06 skall det produktionsstöd som avses
i artikel 6a.1 i förordning (EG) nr 2201/96 uppgå till 258,57
euro per ton netto för torkade fikon.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

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

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2005.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 386/2004 (EUT L 64, 2.3.2004,
s. 25).
(2) EUT L 218, 30.8.2003, s. 14. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 180/2005 (EUT L 30, 3.2.2005, s. 7).
(3) EGT L 187, 20.7.1999, s. 27.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1101/2005
av den 13 juli 2005
om fastställande för regleringsåret 2005/2006 av stödbeloppet för päron avsedda för bearbetning
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28
oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 6.1 i denna, och

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För regleringsåret 2005/2006 skall stödbeloppet för päron i
enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 2201/96 uppgå till
— 161,70 euro per ton i Tjeckien,

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

— 155,23 euro per ton i Grekland,

Enligt artikel 3.3 c. i kommissionens förordning (EG) nr
1535/2003 av den 29 augusti 2003 om tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när
det gäller stödordningen för bearbetade produkter av
frukt och grönsaker (2) skall kommissionen senast den
15 juni offentliggöra det stödbelopp som skall gälla för
päron avsedda för bearbetning.

— 157,59 euro per ton i Spanien,
— 161,70 euro per ton i Frankrike,
— 124,58 euro per ton i Italien,
— 161,70 euro per ton i Ungern,

Den genomsnittliga mängd päron som bearbetats med
stöd under de tre föregående regleringsåren är 11 946
ton större än gemenskapens tröskelvärde.

— 159,09 euro per ton i Nederländerna,

För de medlemsstater som överskridit sin bearbetningströskel bör stödbeloppet för päron avsedda för bearbetning för regleringsåret 2005/2006 därför ändras i förhållande till den nivå som fastställs i artikel 4.2 i förordning
(EG) nr 2201/96, i enlighet med bestämmelserna i artikel
5.2 i samma förordning.

— 161,70 euro per ton i Portugal.

— 161,70 euro per ton i Österrike,

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

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

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2005.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 386/2004 (EUT L 64, 2.3.2004,
s. 25).
(2) EUT L 218, 30.8.2003, s. 14. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 180/2005 (EUT L 30, 3.2.2005, s. 7).

SV

14.7.2005

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/65

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2005
av den 13 juli 2005
om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 för att beakta ändringar av förordning (EEG)
nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 32/2000 av den 17
december 1999 om öppnande och förvaltning av gemenskapens
inom GATT konsoliderade tullkvoter och av vissa andra av
gemenskapens tullkvoter, om fastställande av närmare bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter och om
upphävande av förordning (EG) nr 1808/95 (1), särskilt artikel
9.1 a i denna, och

a) I andra kolumnen skall KN-numren för löpnummer
09.0106 ändras på följande sätt:
i) KN-nummer ”6207 91 90” skall ersättas med KNnummer ”ex 6207 91 00”.
ii) KN-nummer ”6208 91 19” skall ersättas med KNnummer ”ex 6208 91 00”.
iii) KN-nummer ”6302 51” skall ersättas med KN-nummer ”6302 51 00”.

av följande skäl:
(1)

2. Bilaga IV ändras på följande sätt:

Genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23
juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och
om Gemensamma tulltaxan (2) senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1810/2004 (3) ändrades KNnumren för vissa produkter som anges i bilagorna III,
IV och V till förordning (EG) nr 32/2000. Dessa bilagor
bör därför ändras i enlighet med detta.

iv) KN-nummer ”6302 91” skall ersättas med KN-nummer ”6302 91 00”.
v) KN-numren ”6301 20 91” och ”6301 20 99” skall ersättas med KN-nummer ”6301 20 90”.

(2)

Denna förordning bör tillämpas från och med dagen för
ikraftträdande för förordning (EG) nr 1810/2004.

b) I kolumnen för Taric-nummer skall Taric-undernumren
för löpnummer 09.0106 ändras på följande sätt:

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

i) På raden för KN-nr ”6207 91 90” skall Taric-undernummer ”10” ersättas med Taric-undernummer ”91”.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 32/2000 ändras på följande sätt:
1. I bilaga III ändras KN-numren för löpnummer 09.0107 på
följande sätt:
a) KN-nummer ”ex 5702 39 90” skall ersättas med KN-nummer ”ex 5702 39 00”.
b) KN-nummer ”ex 5702 49 90” och Taric-undernummer
”10” till detta KN-nummer skall ersättas med KN-nummer
”ex 5702 49 00” respektive Taric-undernummer ”20”.
c) KN-nummer ”ex 5703 90 00” skall ersättas med KN-nummer ”ex 5703 90 10” och ”ex 5703 90 90”.
(1) EGT L 5, 8.1.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 545/2004 (EUT L 87, 25.3.2004,
s. 12).
(2) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 493/2005 (EUT L 82, 31.3.2005, s. 1).
(3) EUT L 327, 30.10.2004, s. 1.

ii) På raden för KN-nr ”6208 91 19” skall Taric-undernummer ”10” ersättas med Taric-undernummer ”18”.
c) KN-numren för löpnummer 09.0106 skall ändras på följande sätt:
i) KN-nummer ”6207 91 90” skall ersättas med KNnummer ”6207 91 00”.
ii) KN-nummer ”6208 91 19” skall ersättas med KNnummer ”6208 91 00”.
iii) KN-numren ”6301 20 91” och ”6301 20 99” skall ersättas med KN-nummer ”6301 20 90”.
iv) KN-numren ”6302 51 10” och ”6302 51 90” skall ersättas med KN-nummer ”6302 51 00”.
v) KN-numren ”6302 91 10” och ”6302 91 90” skall ersättas med KN-nummer ”6302 91 00”.
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3. I förteckningen över Taric-nummer i bilaga V skall numren i
kolumnen ”KN-nr” ändras på följande sätt:
a) KN-nummer ”5210 11 10” och ”5210 11 90” skall ersättas med KN nummer ”5210 11 00”.
b) KN-nummer ”5210 21 10” och ”5210 21 90” skall ersättas med KN nummer ”5210 21 00”.

14.7.2005

c) KN-nummer ”5210 31 10” och ”5210 31 90” skall ersättas med KN nummer ”5210 31 00”.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

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

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2005.
På kommissionens vägnar
László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen
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L 183/67

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1103/2005
av den 13 juli 2005
om ansökningar om importlicens för ris med ursprung i Egypten inom ramen för den tullkvot för
år 2005 som föreskrivs i förordning (EG) nr 955/2005
lämnats in senast kl 13 den 4 juli 2005 och som omfattas av en nedsättning på 100 % av den tullsats som
beräknats i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr
1785/2003.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
955/2005 av den 23 juni 2005 om öppnande av en kvot för
import till gemenskapen av ris med ursprung i Egypten (2),
särskilt artikel 4.3 i denna, och

(2)

Det bör inte heller utfärdas fler importlicenser med en
nedsättning på 100 % av tullsatsen för år 2005.

(4)

Med hänsyn till denna förordnings syfte bör den träda i
kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

(3)

De ansökningar om importlicens för ris med KN-nummer 1006 som lämnats in under perioden 1 juli 2005–4
juli 2005 (före kl. 13) och som delgivits kommissionen
avser en kvantitet på 59 135 ton, medan den maximala
importkvantiteten fastställts till 9 342 ton ris med KNnummer 1006, i enlighet med protokollet till EuropaMedelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och
deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken
Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken
Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken
Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (3), som fogats till rådets beslut
2005/89/EG (4).
Det är därför lämpligt att fastställa en procentsats för
nedsättning av de ansökningar om importlicens som

Vid utfärdandet av licenser skall de begärda kvantiteterna minskas med en koefficient på 84,202249 % när det gäller de ansökningar om importlicenser för ris med KN-nummer 1006 inom
ramen för kvoten i förordning (EG) nr 955/2005 som lämnats
in senast kl 13 den 4 juli och som meddelats kommissionen.
Artikel 2
Inga importlicenser skall utfärdas inom ramen för kvoten i förordning (EG) nr 955/2005 när det gäller ansökningar om importlicenser för ris med KN-nummer 1006 som lämnas in från
och med kl 13 den 4 juli 2005 till och med utgången av år
2005.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

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

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2005.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

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

EUT
EUT
EUT
EUT

L
L
L
L

270, 21.10.2003, s. 96.
164, 24.6.2005, s. 5.
31, 4.2.2005, s. 31.
31, 4.2.2005, s. 30.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1104/2005
av den 13 juli 2005
om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 2375/2002
skall tillämpas inom ramen för delkvot III för vanligt vete av annan kvalitet än hög
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
2375/2002 av den 27 december 2002 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredje länder och om undantag från rådets
förordning (EEG) nr 1766/92 (2) särskilt artikel 5.3 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

Genom förordning (EG) nr 2375/2002 öppnades en årlig
tullkvot på 2 981 600 ton för vanligt vete av annan
kvalitet än hög. Denna kvot är uppdelad i tre delkvoter.

(2)

I artikel 3.3 i förordning (EG) nr 2375/2002 fastställs
kvantiteten för delkvot III till 592 900 ton för perioden
från och med den 1 juli till och med den 30 september
2005.

(3)

De kvantiteter som begärdes den 11 juli 2005, i enlighet
med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 2375/2002, överskrider de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fattas beslut om i vilken utsträckning det kan utfärdas
licenser, och det bör fastställas en nedsättningskoefficient
som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ansökningar om importlicens för delkvot IΙI för vanligt vete av
annan kvalitet än hög som, i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i
förordning (EG) nr 2375/2002, lämnades in och vidarebefordrades till kommissionen den 11 juli 2005 skall utfärdas för
1,84593 % av de begärda kvantiteterna.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2005.

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

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2005.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.
(2) EGT L 358, 31.12.2002, s. 88. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1111/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 21).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1105/2005
av den 13 juli 2005
om fastställande av exportbidragen för ägg från och med den 14 juli 2005
marknadsmässig kvalitet dagen för mottagandet av exportdeklarationen. För att gällande bestämmelser skall
tillämpas enhetligt bör det fastställas att bidrag för äggprodukter enligt artikel 1 i förordning (EEG) nr 2771/75
endast får beviljas om de är försedda med det sundhetsmärke som fastställs i rådets direktiv 89/437/EEG av den
20 juni 1989 om hygienfrågor och hälsorisker i samband
med tillverkning och utsläppande på marknaden av äggprodukter (3).

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ägg (1), särskilt artikel 8.3 tredje stycket i denna,
och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I artikel 8 i förordning (EEG) nr 2771/75 föreskrivs att
skillnaden mellan världsmarknadspriserna för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 i den förordningen och
priserna för samma produkter inom gemenskapen får
täckas av ett exportbidrag.
Tillämpningen av dessa bestämmelser och kriterier på
den nuvarande situationen på äggmarknaden innebär
att exportbidraget bör fastställas till ett belopp som gör
det möjligt för gemenskapen att delta i världshandeln och
som även tar hänsyn till vad för slags export det rör sig
om och exportens betydelse i nuläget.
Den nuvarande marknads- och konkurrenssituationen i
vissa tredje länder gör det nödvändigt att fastställa bidragssatser som differentieras efter destination för vissa
produkter inom äggsektorn.
I artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr
800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för
jordbruksprodukter (2), fastställs det att bidrag inte skall
beviljas för produkter som inte är av sund, god och

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
En förteckning över de produktkoder för vilka exportbidrag
skall beviljas enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 2771/75
samt bidragsbeloppen anges i bilagan till den här förordningen.

För att berättiga till exportbidrag skall de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för kapitel XI i bilagan till direktiv
89/437/EEG likaså uppfylla de krav på sundhetsmärkning som
föreskrivs i det direktivet.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2005.

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

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2005.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(2) EGT L 102, 17.4.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 671/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3) EGT L 212, 22.7.1989, s. 87. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003.
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BILAGA
Fastställande av exportbidragen för ägg som skall tillämpas från den 14 juli 2005
Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 st

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 st

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

12,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E17

EUR/100 kg

6,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

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 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).
De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:
E09 Bahrein, Förenade Arabemiraten, Hongkong SFO, Kuwait, Oman, Qatar, Ryssland, Turkiet, Yemen
E10 Filippinerna, Japan, Malaysia, Sydkorea, Taiwan, Thailand
E16 Samtliga destinationer utom Förenta staterna och Bulgarien
E17 Samtliga destinationer utom Schweiz, Bulgarien och grupperna E09, E10
E18 Samtliga destinationer utom Schweiz och Bulgarien
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L 183/71

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1106/2005
av den 13 juli 2005
om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött från och med den 14 juli 2005
marknadsmässig kvalitet dagen för mottagandet av exportdeklarationen. För att gällande lagstiftning skall tilllämpas enhetligt bör det fastställas att bidrag för fjäderfäkött enligt artikel 1 i förordning (EEG) nr 2777/75 endast får beviljas om produkten är försedd med det sundhetsmärke som fastställs i rådets direktiv 71/118/EEG av
den 15 februari 1971 om hygienproblem som påverkar
handeln med färskt kött av fjäderfä (3).

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fjäderfäkött (1), särskilt artikel 8.3 tredje stycket
i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I artikel 8 i förordning (EEG) nr 2777/75 föreskrivs att
skillnaden mellan världsmarknadspriserna för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 i den förordningen och
priserna för samma produkter inom gemenskapen får
täckas av ett exportbidrag.
Tillämpningen av dessa bestämmelser och kriterier på
den nuvarande situationen på marknaden för fjäderfäkött
innebär att exportbidraget bör fastställas till ett belopp
som gör det möjligt för gemenskapen att delta i världshandeln och som även tar hänsyn till vad för slags export
det rör sig om och exportens betydelse i nuläget.
I artikel 21 i kommissionens förordning (EG)
nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma
tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag
för jordbruksprodukter (2) fastställs det att bidrag inte
får beviljas för produkter som inte är av sund, god och

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
En förteckning över de produktkoder för vilka exportbidrag
skall beviljas enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 2777/75
samt bidragsbeloppen anges i bilagan till den här förordningen.
För att berättiga till exportbidrag skall de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för kapitel XII i bilagan till direktiv 71/118/EEG likaså uppfylla de krav på sundhetsmärkning
som föreskrivs i det direktivet.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2005.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(2) EGT L 102, 17.4.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 671/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3) EGT L 55, 8.3.1971, s. 23. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).
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BILAGA
Exportbidrag för fjäderfäkött från och med den 14 juli 2005
Produktnummer

Destination

Måttenhet

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990
0207 12 90 9990

A02
A02
A02
A02
A02
A02
V01
A24
V01
A24
V01
A24

EUR/100 styck
EUR/100 styck
EUR/100 styck
EUR/100 styck
EUR/100 styck
EUR/100 styck
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

Bidragsbelopp

0,80
0,80
0,80
0,80
1,70
1,70
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00

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 förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).
Övriga destinationer fastställs enligt följande:
V01 Angola, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Yemen, Libanon, Irak och Iran.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2005
av den 13 juli 2005
om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal
ekvivalenter, för import med ursprung i de länder som skrivit under AVS-protokollet och avtalet med Indien.

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),

(3)

Genom artikel 22 i förordning (EG) nr 1159/2003 öppnas tullkvoter med en tull på 98 euro per ton för produkter med KN-nummer 1701 11 10, för import med
ursprung i Brasilien, Kuba och andra tredjeländer.

(4)

Under veckan den 4 till den 8 juli 2005 har, i enlighet
med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1159/2003, ansökningar lämnats in till de behöriga myndigheterna om
utfärdande av importlicenser för en sammanlagd kvantitet som överstiger den fördelning per ursprungsland som
fastställs i artikel 22.2 i förordning (EG) nr 1159/2003
för särskilt förmånssocker.

(5)

Under rådande omständigheter bör kommissionen fastställa en nedsättningskoefficient så att licenser kan utfärdas i proportion till den disponibla kvantiteten och meddela att den gällande gränsen har uppnåtts.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den
18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL
som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel
XXIV.6 avslutats (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1159/2003 av den 30 juni 2003 om tillämpningsföreskrifter
för regleringsåren 2003/04, 2004/05 och 2005/06 vid import
av rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal
och om ändring av förordningarna (EG) nr 1464/95 och (EG)
nr 779/96 (3), särskilt artikel 5.3 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I artikel 9 i förordning (EG) nr 1159/2003 fastställs bestämmelser för fastställande av leveranskrav med tullfrihet för produkter med KN-nummer 1701, uttryckt i vitsockerekvivalenter, för import med ursprung i de länder
som skrivit under AVS-protokollet och avtalet med Indien.
I artikel 16 i förordning (EG) nr 1159/2003 fastställs
bestämmelser för fastställande av tullfria kvoter för produkter med KN-nummer 1701 11 10, uttryckt i vitsocker-

Artikel 1
För de ansökningar om importlicenser som lämnats in mellan
den 4 och den 8 juli 2005 i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1159/2003 skall licenser utfärdas inom de kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2005.

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

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2005.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004,
s. 16).
2
( ) EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.
(3) EUT L 162, 1.7.2003, s. 25. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 568/2005 (EUT L 97,
15.4.2005, s. 9).
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BILAGA
Förmånssocker AVS–INDIEN
Avdelning II i förordning (EG) nr 1159/2003
Regleringsåret 2004/05

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under
veckan den 4.–8.7.2005

Gräns

Barbados
Belize

100
0

Kongo

100

Fiji
Guyana

0
0

Uppnådd
Uppnådd

0

Uppnådd

Indien

Uppnådd

Elfenbenskusten
Jamaica

100
100

Kenya

100

Madagaskar
Malawi

100
0

Uppnådd

Mauritius

0

Uppnådd

Moçambique

0

Uppnådd

Saint Christopher och Nevis
Swaziland

100
0

Uppnådd

Tanzania

100

Trinidad och Tobago
Zambia

100
100

Zimbabwe

0

Uppnådd

Regleringsåret 2005/06

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under
veckan den 4.–8.7.2005

Barbados

100

Belize
Kongo

100
100

Fiji

100

Guyana
Indien

100
100

Elfenbenskusten

100

Jamaica
Kenya

100
100

Madagaskar

100

Malawi
Mauritius

100
100

Moçambique

100

Saint Christopher och Nevis
Swaziland

100
100

Tanzania

100

Trinidad och Tobago
Zambia

100
100

Zimbabwe

100

Gräns
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Särskilt förmånssocker
Avdelning III i förordning (EG) nr 1159/2003
Regleringsåret 2005/06

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under
veckan den 4.–8.7.2005

Indien

100

AVS

100

Gräns

Socker enligt CXL-medgivande
Avdelning IV i förordning (EG) nr 1159/2003
Regleringsåret 2005/06

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under
veckan den 4.–8.7.2005

Brasilien

100

Kuba

100

Övriga tredjeländer

0

Gräns

Uppnådd
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1108/2005
av den 13 juli 2005
om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av
förordning (EG) nr 1484/95
(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de representativa priserna för produkterna inom sektorerna för
fjäderfäkött, ägg och äggalbumin att de representativa
priserna för import av vissa produkter bör ändras med
hänsyn till variationerna i pris efter ursprung. De representativa priserna bör därför offentliggöras.

(3)

Med hänsyn till situationen på marknaden bör denna
ändring genomföras så snart som möjligt.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fjäderfäkött (2), särskilt artikel 5.4 i denna,

(4)

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

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den
29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för
äggalbumin och mjölkalbumin (3), särskilt artikel 3.4 i denna,
och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ägg (1), särskilt artikel 5.4 i denna,

av följande skäl:
(1)

Artikel 1
Bilaga I till förordningen (EG) nr 1484/95 skall ersättas med
bilagan till denna förordning.

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (4)
fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för
tillämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser av fjäderfäkött, ägg och äggalbumin.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2005.

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

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2005.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(2) EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 806/2003.
(3) EGT L 282, 1.11.1975, s. 104. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 2916/95 (EGT L 305,
19.12.1995, s. 49).
(4) EGT L 145, 29.6.1995, s. 47. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 900/2005 (EUT L 153, 16.6.2005, s. 18).
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 13 juli 2005 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg
och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95
”BILAGA I

Representativt
pris
(EUR/100 kg)

Säkerhet som
åsyftas i
artikel 3.3
(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

KN-nummer

Varubeteckning

0207 12 10

Plockade och urtagna (så kallade 70 %-kycklingar), frysta

81,6

2

01

0207 12 90

Plockade och urtagna (så kallade 65 %-kycklingar), frysta

84,8

10

01

94,5

7

03

170,9

45

01

164,8

48

02

196,3

32

03

261,7

12

04

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

0207 14 50

Kycklingbröst, frysta

142,9

21

01

0207 14 70

Andra slag av kyckling, frysta

138,0

54

01

138,0

54

03

192,4

32

01

220,5

23

04

155,7

46

01

184,6

32

03

0207 27 10

1602 32 11

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade
höns av arten Gallus domesticus

(1) Importens ursprung
01 Brasilien
02 Thailand
03 Argentina
04 Chile.”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1109/2005
av den 13 juli 2005
om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull
en produkt med vissa egenskaper och med hänsyn till de
mest fördelaktiga anbuden och prisnoteringarna på
världsmarknaden mellan dem som anses vara representativa för den verkliga marknadstendensen. För att bestämma detta pris har det fastställts ett medeltal av de
anbud och de priser som noterats på en eller flera representativa europeiska börser för en produkt som levererats
cif till en hamn inom gemenskapen och som kommer
från olika leverantörsländer vilka anses vara de mest representativa för den internationella handeln. Det föreskrivs justeringar av kriterierna för att bestämma världsmarknadspriset för orensad bomull för att ta hänsyn till
motiverade skillnader när det gäller den levererade produktens kvalitet eller anbudens och prisnoteringarnas karaktär. Dessa justeringar fastställs i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1591/2001.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av protokoll nr 4 om bomull som är fogat som
bilaga till Anslutningsakten för Grekland, senast ändrat genom
rådets förordning (EG) nr 1050/2001 (1),
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1051/2001 av den
22 maj 2001 om produktionsstöd för bomull (2), särskilt artikel
4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall ett
världsmarknadspris på orensad bomull fastställas regelbundet på grundval av det världsmarknadspris som konstaterats för rensad bomull med hänsyn till det förhållande som tidigare har konstaterats mellan priset för
rensad bomull och det pris som beräknas för orensad
bomull. Detta tidigare förhållande har fastställts i artikel
2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1591/2001 av
den 2 augusti 2001 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för bomull (3). Om världsmarknadspriset inte
kan fastställas på detta sätt skall priset fastställas på
grundval av det senast fastställda priset.
Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall
världsmarknadspriset på orensad bomull bestämmas för

(3)

Tillämpningen av ovanstående kriterier innebär att världsmarknadspriset på orensad bomull bör fastställas på nedan angiven nivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Världsmarknadspriset på orensad bomull, som avses i
artikel 4 i förordning (EG) nr 1051/2001, fastställs till
21,035 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2005.

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

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2005.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 148, 1.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 148, 1.6.2001, s. 3.
(3) EGT L 210, 3.8.2001, s. 10. Förordningen ändrad genom förordning
(EG) nr 1486/2002 (EGT L 223, 20.8.2002, s. 3).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1110/2005
av den 13 juli 2005
om fastställande av exportbidrag för nötkött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

Exportbidrag bör beviljas till vissa destinationer av visst
färskt eller kylt kött som förtecknas i bilaga I och omfattas av KN-nummer 0201, visst fryst kött förtecknat i
bilagan under KN-nummer 0202, visst kött eller vissa
slaktbiprodukter förtecknade i bilagan under KN-nummer
0206 och andra beredningar eller konserver av kött eller
slaktbiprodukter förtecknade i bilagan under KN-nummer
1602 50 10.

(6)

Användningen av exportbidrag för vissa kategorier av
nötköttsprodukter är obetydlig. Detta gäller även vissa
destinationer som ligger mycket nära gemenskapens territorium. För sådana kategorier bör exportbidrag inte
längre fastställas.

(7)

Beträffande vissa andra styckningsdelar och konserver av
kött eller slaktbiprodukter förtecknade i bilagan under
KN-nummer 1602 50 kan gemenskapens andel i internationell handel bibehållas genom beviljande av ett exportbidrag motsvarande det som för närvarande beviljas
exportörerna.

(8)

Beträffande andra nötköttsprodukter behöver ett exportbidrag inte fastställas eftersom gemenskapens andel i internationell handel är obetydlig.

(9)

I kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (7) upprättas exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter. Bidragen fastställs på grundval av produktkoder som
anges i nämnda nomenklatur.

(10)

Exportbidragen för alla frysta styckningsdelar bör bringas
i överensstämmelse med exportbidragen för färska eller
kylda styckningsdelar bör med undantag för delar från
vuxna nötkreatur av hankön.

(11)

Kontrollerna av produkter som omfattas av KN-nummer
1602 50 bör därför intensifieras på så sätt att exportbidrag för dessa produkter endast beviljas om de tillverkas i enlighet med den ordning som fastställs i artikel 4 i
rådets förordning (EEG) nr 565/80 av den
4 mars 1980 om förskottsbetalning av exportbidrag för
jordbruksprodukter (8).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 33.12 i denna, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

I artikel 33 i förordning (EG) nr 1254/1999 fastställs att
skillnaden mellan priserna 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.

I förordning (EEG) nr 32/82 (2), förordning (EEG)
nr 1964/82 (3), förordning (EEG) nr 2388/84 (4), förordning (EEG) nr 2973/79 (5) och förordning (EG) nr
2051/96 (6) fastställs villkoren för beviljande av särskilda
exportbidrag för vissa styckningsdelar av nötkött och
vissa konserverade nötköttsprodukter samt för vissa destinationer.

Tillämpningen av dessa regler och villkor på den förväntade situationen på marknaden för nötkött medför att
bidragen bör vara de som anges nedan.

För enkelhetens skull bör inte exportbidrag för levande
djur beviljas för kategorier med vilka handeln med tredjeländer är obetydlig. Med tanke på djurskydd i allmänhet
bör dessutom exportbidrag för levande djur för slakt
begränsas i största möjliga mån. Följdenligt bör exportbidrag för sådana djur endast beviljas för tredjeländer
som traditionellt, av kulturella eller religiösa skäl, importerar ett stort antal djur för inhemsk slakt. När det gäller
levande avelsdjur bör exportbidrag för renrasiga avelsdjur,
för att undvika missbruk, begränsas till kvigor och kor
som är högst 30 månader gamla.

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).
(2) EGT L 4, 8.1.1982, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 744/2000 (EGT L 89, 11.4.2000, s. 3).
(3) EGT L 212, 21.7.1982, s. 48. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2772/2000 (EGT L 321, 19.12.2000, s. 35).
(4) EGT L 221, 18.8.1984, s. 28. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 3661/92 (EGT L 370, 19.12.1992, s. 16).
(5) EGT L 336, 29.12.1979, s. 44. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 3434/87 (EGT L 327, 18.11.1987, s. 7).
(6) EGT L 274, 26.10.1996, s. 18. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2333/96 (EGT L 317, 6.12.1996, s. 13).

(7) EGT L 366, 24.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2199/2004 (EUT L 380, 24.12.2004, s. 1).
(8) EGT L 62, 7.3.1980, s. 5. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 444/2003 (EUT L 67, 12.3.2003,
s. 3).
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Bidrag bör endast beviljas för produkter som omfattas av
den fria rörligheten för varor inom gemenskapen. Det är
önskvärt att begränsa bidragsberättigandet till produkter
som är märkta enligt rådets direktiv 64/433/EEG (1) rådets direktiv 94/65/EG (2), respektive rådets direktiv
77/99/EEG (3).

Villkoren i artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 1964/82
leder till en minskning av det särskilda bidraget, om
den mängd urbenat kött som är avsedd för export uppgår till mindre än 95 % av vikten av den sammanlagda
mängden styckningsdelar från urbeningen, dock utan att
vara mindre än 85 % av denna.

14.7.2005

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Förteckningen över de produkter för vilka exportbidrag i
enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1254/1999 beviljas, storleken av dessa bidrag samt destinationerna fastställs i
bilagan till denna förordning.
2.
Produkterna skall uppfylla de krav på kontrollmärkning
som anges i
— bilaga I, kapitel XI till direktiv 64/433/EEG,
— bilaga I, kapitel VI till direktiv 94/65/EG,
— bilaga B, kapitel VI till direktiv 77/99/EEG.
Artikel 2

(14)

Förhandlingarna inom ramen för Europaavtalen mellan
Europeiska gemenskapen och Rumänien och Bulgarien
syftar främst till att avreglera handeln med de produkter
som omfattas av den gemensamma organisationen av
den berörda marknaden. Exportbidragen för Rumänien
och Bulgarien bör därför avskaffas. Avskaffandet får
dock inte leda till att det skapas differentierade bidrag
för export till andra länder.

I det fall som avses i artikel 6.2 tredje stycket i förordning
(EEG) nr 1964/82 skall det bidrag som gäller för produkter
med produktnummer 0201 30 00 9100 minskas med
14,00 euro/100 kg.
Artikel 3
Det faktum att inget exportbidrag fastställts för Rumänien och
Bulgarien skall inte tolkas som en differentiering av bidraget.
Artikel 4

(15)

Förvaltningskommittén för nötkött har inte avgivit något
yttrande inom den tid som ordföranden bestämt.

Denna förordning träder i kraft dagen efter offentliggörandet i
Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2005.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen

(1) EGT 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Direktivet senast ändrat genom
förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(2) EGT L 368, 31.12.1994, s. 10. Direktivet ändrat genom förordning
(EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(3) EGT L 26, 31.1.1977, s. 85. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 13 juli 2005 om fastställande av exportbidrag för nötkött
Produktnummer

Bidrag (7)

Destination

Måttenhet

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

42,40

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

42,40

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg levande vikt

32,80

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

57,20

B03

EUR/100 kg nettovikt

34,40

B02

EUR/100 kg nettovikt

26,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

8,00

B02

EUR/100 kg nettovikt

77,60

B03

EUR/100 kg nettovikt

45,20

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

11,20

B02

EUR/100 kg nettovikt

77,60

B03

EUR/100 kg nettovikt

45,20

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

11,20

B02

EUR/100 kg nettovikt

57,20

B03

EUR/100 kg nettovikt

34,40

B02

EUR/100 kg nettovikt

26,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

8,00

B02

EUR/100 kg nettovikt

98,40

B03

EUR/100 kg nettovikt

57,20

B02

EUR/100 kg nettovikt

46,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

14,00

B02

EUR/100 kg nettovikt

57,20

B03

EUR/100 kg nettovikt

34,40

B02

EUR/100 kg nettovikt

26,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

8,00

B02

EUR/100 kg nettovikt

26,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

8,00

400 (3)

EUR/100 kg nettovikt

18,80

404 (4)

EUR/100 kg nettovikt

18,80

0201 10 00 9120

0201 10 00 9130 (1)

0201 10 00 9140

0201 20 20 9110 (1)

0201 20 20 9120

0201 20 30 9110 (1)

0201 20 30 9120

0201 20 50 9110 (1)

0201 20 50 9120

0201 20 50 9130 (1)

0201 20 50 9140

0201 20 90 9700

0201 30 00 9050
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Produktnummer

0201 30 00 9060 (6)

0201 30 00 9100 (2) (6)

0201 30 00 9120 (2) (6)

0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

0202 20 10 9000

0202 20 30 9000

0202 20 50 9100

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100

0202 30 90 9200 (6)

0206 10 95 9000

0206 29 91 9000

1602 50 10 9170 (8)

Europeiska unionens officiella tidning
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Bidrag (7)

Destination

Måttenhet

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,40

B08, B09

EUR/100 kg nettovikt

137,60

B03

EUR/100 kg nettovikt

81,60

220

EUR/100 kg nettovikt

164,00

B08

EUR/100 kg nettovikt

75,60

B09

EUR/100 kg nettovikt

70,40

B03

EUR/100 kg nettovikt

45,20

220

EUR/100 kg nettovikt

98,40

B02

EUR/100 kg nettovikt

26,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

8,00

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

11,20

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

11,20

B02

EUR/100 kg nettovikt

26,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

8,00

B02

EUR/100 kg nettovikt

46,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

14,00

B02

EUR/100 kg nettovikt

26,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

8,00

B02

EUR/100 kg nettovikt

26,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

8,00

400 (3)

EUR/100 kg nettovikt

18,80

404 (4)

EUR/100 kg nettovikt

18,80

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,40

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,40

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,80

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,40

B02

EUR/100 kg nettovikt

18,00

B03

EUR/100 kg nettovikt

12,00
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Produktnummer

L 183/83

Bidrag (7)

Destination

Måttenhet

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

70,80

(5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

63,20

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

70,80

(5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

63,20

1602 50 31 9325
1602 50 39 9325
(1)

För tillämpning av undernummer erfordras att det certifikat som anges i bilagan till den ändrade förordningen (EEG) nr 32/82
framläggs.
(2) För att bidrag skall beviljas måste de villkor uppfyllas som fastställs i förordning (EEG) nr 1964/82 i dess ändrade lydelse.
(3) I enlighet med föreskrifterna i ändrade förordning (EEG) nr 2973/79.
(4) I enlighet med föreskrifterna i ändrade förordning (EG) nr 2051/96.
(5) För att bidrag skall beviljas måste de villkor uppfyllas som fastställs i förordning (EEG) nr 2388/84 i dess ändrade lydelse.
(6) Innehållet av magert nötkött utan fett fastställs i enlighet med förfarandet i bilagan till kommissionens förordning (EEG)
nr 2429/86 (EGT L 210, 1.8.1986, s. 39). Uttrycket genomsnittlig andel avser det prov som anges i artikel 2.1 i förordning (EG)
nr 765/2002 (EGT L 117, 4.5.2002, s. 6). Provet skall tas ur den känsligaste delen av partiet.
(7) I artikel 33.10 i den ändrade förordningen (EG) nr 1254/1999 fastställs att exportbidrag inte skall beviljas för produkter som
importeras från tredjeland och återexporteras till tredjeland.
(8) Exportbidraget beviljas endast för produkter som framställts i enlighet med förfarandet i artikel 4 i rådets ändrade förordning (EEG) nr
565/80.
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 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12).
De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:
B00: Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och destinationer som jämställs med export utanför gemenskapen) med undantag för Rumänien och Bulgarien.
B02: B08, B09 och destination 220.
B03: Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo, Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, magasin och skeppsfurnering (destinationer som avses i artiklarna 36 och 45, och i förekommande fall i artikel 44, i
kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11) i dess ändrade lydelse).
B08: Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan,
Tadzjikistan, Kirgizistan, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Västbanken och Gazaremsan,
Jordanien, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar,
Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerna, Kina, Nordkorea, Hongkong.
B09: Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone,
Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, São Tomé
och Príncipe, Gabon, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Saint Helena och tillhörande områden,
Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerna och tillhörande områden, brittiska områden i
Indiska Oceanen, Moçambique, Mauritius, Komorerna, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.
B11: Libanon och Egypten.
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 12 juli 2005
om ändring av beslut 97/757/EG om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter och produkter
från vattenbruk med ursprung i Madagaskar när det gäller behörig myndighet och förlaga till
hälsointyg
[delgivet med nr K(2005) 2513]
(Text av betydelse för EES)

(2005/496/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
DETTA BESLUT

KOMMISSION

HAR

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli
1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och
marknadsföringen av fiskprodukter (1), särskilt artikel 11.1 i
detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

vattenbruksprodukter enligt direktiv 91/493/EEG följs
och att hygienkrav motsvarande dem som fastställs i
det direktivet uppfylls.

FATTAT

Enligt kommissionens beslut 97/757/EG (2) är ”direction
des services vétérinaires (DSV) du ministère de l’elevage”
den myndighet i Madagaskar som är behörig att kontrollera och intyga att fiskeri- och vattenbruksprodukter uppfyller kraven i direktiv 91/493/EEG.
Efter en omorganisation av förvaltningen i Madagaskar är
”direction de la santé animale et du phytosanitaire
(DSAPS) du ministère de l’agriculture, de l’elevage et de
la Pêche (MAEP)” ny behörig myndighet.

(3)

Denna myndighet kan på ett effektivt sätt kontrollera att
gällande bestämmelser tillämpas.

(4)

DSAPS har lämnat officiella garantier för att bestämmelserna om hygienkontroller och tillsyn av fiskeri- och

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(2) EGT L 307, 12.11.1997, s. 33.

(5)

Beslut 97/757/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Med hänsyn till den övergångsperiod som är nödvändig
bör detta beslut tillämpas från och med 45 dagar efter
offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan
och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 97/757/EG skall ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:
”Artikel 1
’Direction de la santé animale et du phytosanitaire (DSAPS)
du ministère de l’agriculture, de l’elevage et de la pêche
(MAEP)’ är den myndighet i Madagaskar som skall vara behörig att kontrollera och intyga att fiskeri- och vattenbruksprodukter uppfyller kraven i direktiv 91/493/EEG.”
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2. Artikel 2 skall ersättas med följande:
”Artikel 2
Fiskeri- och vattenbruksprodukter som importeras från Madagaskar skall uppfylla följande villkor:
1. Varje sändning skall åtföljas av ett numrerat hälsointyg i
original, enligt förlagan i bilaga A, bestående av ett enda
blad, vederbörligen ifyllt, daterat och undertecknat.

L 183/85

3. Punkt 2 i artikel 3 skall ersättas med följande:
”2.
Intyg skall innehålla namn och befattning för samt
underskrift av DSAPS-MAEP:s representant och DSAPSMAEP:s officiella stämpel i en annan färg än de övriga uppgifterna i intyget.”
4. Bilaga A skall ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.
Artikel 2
Detta beslut skall tillämpas från och med den 28 augusti 2005.

2. Produkterna skall komma från godkända anläggningar,
fabriksfartyg, kyl- eller fryshus eller registrerade frysfartyg
som förtecknas i bilaga B.
3. Varje förpackning skall i outplånlig skrift vara märkt med
ordet ’MADAGASKAR’ och med godkännandenumret/
registreringsnumret för den anläggning, det fabriksfartyg,
det kyl- eller fryshus eller det frysfartyg som produkterna
kommer från, utom då det rör sig om frysta fiskeriprodukter i bulk avsedda för tillverkning av livsmedelskonserver.”

Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel, den 12 juli 2005.
På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
”BILAGA A
HÄLSOINTYG
för fiskeriprodukter, med undantag av alla former av musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och
sniglar, från Madagaskar avsedda för export till Europeiska gemenskapen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 12 juli 2005
om ändring av beslut 2002/472/EG om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från
Republiken Bulgarien
[delgivet med nr K(2005) 2454]
(Text av betydelse för EES)

(2005/497/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
DETTA BESLUT

KOMMISSION

HAR

FATTAT

(5)

Med hänsyn till den övergångsperiod som är nödvändig
bör detta beslut börja tillämpas från och med 45 dagar
efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella
tidning.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan
och djurhälsa.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli
1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och
marknadsföringen av fiskprodukter (1), särskilt artikel 11.1 i
detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

I kommissionens beslut 2002/472/EG av den 20 juni
2002 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter
från Republiken Bulgarien (2) anges att tillägg av nya anläggningar eller fartyg till förteckningen över de anläggningar och fartyg från vilka import av fiskeriprodukter
från Bulgarien är tillåten måste föregås av ett kontrollbesök från gemenskapens sida.
I beslut 2002/472/EG anges vidare att den minskning av
antalet fysiska kontroller som fastställs i kommissionens
beslut 94/360/EG (3) inte gäller fiskeriprodukter som importeras från Bulgarien.
Resultatet av ett nytt kontrollbesök som kommissionens
experter har gjort visar att Bulgarien nu uppfyller villkoret att lämna hälsogarantier som minst motsvarar de som
tillämpas i gemenskapen. Med hänsyn till detta resultat är
det lämpligt att medge en minskning av antalet fysiska
kontroller, lägga till nya anläggningar till förteckningen
och tillämpa förfarandet i artikel 5 i rådets beslut
95/408/EG (4) för framtida ändringar i förteckningen.
Beslut 2002/472/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(2) EGT L 163, 21.6.2002, s. 24.
(3) EGT L 158, 25.6.1994, s. 41. Beslutet senast ändrat genom beslut
2002/237/EG (EGT L 80, 23.3.2002, s. 40).
(4) EGT L 243, 11.10.1995, s. 17. Direktivet senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157,
30.4.2004, s. 33).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 2002/472/EG skall ändras på följande sätt:
1. Artiklarna 4 och 5 skall utgå.
2. Bilagorna I och II skall ersättas med texten i bilagan till det
här beslutet.
Artikel 2
Detta beslut skall tillämpas från och med den 28 augusti 2005.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2005.
På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen

14.7.2005
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BILAGA
”BILAGA I
HÄLSOINTYG
för fiskeriprodukter, med undantag av alla former av musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och
sniglar, från Bulgarien avsedda för export till Europeiska gemenskapen

L 183/89

L 183/90

SV

Europeiska unionens officiella tidning

14.7.2005

14.7.2005

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/91

BILAGA II
FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR OCH FARTYG

Godkännandenummer

Namn

Ort, region

Godkännandet gäller t.o.m.

Kategori

BG 051 3001

Maxim-G Keranov

Novo Sello, Vidin

PP

BG 161 3002

Parpen Chobanov

Boliartsi, Plovdiv

PP

BG 211 3002

Salvenius ReyaFish

Dospat, Smolyan

PP

BG 261 3001

Euro Pesca, Ltd company

Svolengrad, Haskovo

PP

BG 051 3002

Beluga AD

Vidin, Vidin

PP

BG 021 3024

Buljac AD

Bourgas, Bourgas

PP

BG 020 3001

Buljac AD

Bourgas, Bourgas

PP

Förklaring till förkortning:
PPa Anläggning som enbart eller delvis bearbetar material från vattenbruk (odlade produkter).”

Anmärkningar

A
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 12 juli 2005
om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Algeriet
[delgivet med nr K(2005) 2533]
(Text av betydelse för EES)

(2005/498/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
DETTA BESLUT

KOMMISSION

HAR

i enlighet med kraven i rådets direktiv 92/48/EEG av den
16 juni 1992 om fastställande av minimiregler för hygienen för fiskprodukter som fångats av vissa fartyg enligt artikel 3.1 a i i direktiv 91/493/EEG (2). Dessa förteckningar bör upprättas på grundval av de upplysningar
som DSV lämnar till kommissionen.

FATTAT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli
1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och
marknadsföringen av fiskprodukter (1), särskilt artikel 11.1 i
detta, och

av följande skäl:

(1)

(2)

Ett kontrollbesök har för kommissionens räkning genomförts i Algeriet i syfte att undersöka de förhållanden under vilka fiskeriprodukter produceras, lagras och sänds till
gemenskapen.

Kraven i Algeriets lagstiftning beträffande hygienkontroll
och tillsyn av fiskeriprodukter kan anses motsvara dem
som anges i direktiv 91/493/EEG.

(3)

”Direction des services vétérinaires (DSV) – Ministère de
l’agriculture et du développement rural” har möjlighet att
på ett effektivt sätt kontrollera att gällande lagstiftning
tillämpas.

(4)

DSV har lämnat officiella garantier för att bestämmelserna om hygienkontroller och tillsyn av fiskeriprodukter
i kapitel V i bilagan till direktiv 91/493/EEG följs, och att
de hygienkrav som motsvarar dem som fastställs i direktivet i fråga uppfylls.

(7)

Med hänsyn till den övergångsperiod som är nödvändig
bör detta beslut tillämpas från och med 45 dagar efter
offentliggörandet

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan
och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
”Direction des services vétérinaires (DSV) – Ministère de l’agriculture et du développement rural” är den myndighet i Algeriet
som skall vara behörig att kontrollera och intyga att fiskeriprodukter uppfyller kraven i direktiv 91/493/EEG.

Artikel 2
Fiskeriprodukter som importeras till gemenskapen från Algeriet
skall uppfylla kraven i artiklarna 3, 4 och 5.

Artikel 3
(5)

Det bör fastställas detaljerade bestämmelser för de fiskeriprodukter som importeras till gemenskapen från Algeriet,
i enlighet med direktiv 91/493/EEG.

(6)

Det fordras också att en förteckning över godkända anläggningar, fabriksfartyg och kyl- eller fryshus upprättas
jämte en förteckning över de frysfartyg som är utrustade

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

1.
Varje sändning skall åtföljas av ett numrerat hälsointyg i
original, enligt förlagan i bilaga I, bestående av ett enda blad,
vederbörligen ifyllt, daterat och undertecknat.

2.
Hälsointyget skall vara avfattat på minst ett officiellt språk
i den medlemsstat där kontrollerna görs.
(2) EGT L 187, 7.7.1992, s. 41.

14.7.2005
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3.
Hälsointyget skall innehålla namn och befattning för samt
underskrift av DSV:s representant och DSV:s officiella stämpel i
en annan färg än de övriga uppgifterna i intyget.
Artikel 4
Fiskeriprodukterna skall komma från godkända anläggningar,
fabriksfartyg, kyl- eller fryshus eller registrerade frysfartyg enligt
förteckningen i bilaga II.

L 183/93

Artikel 6
Detta beslut skall tillämpas från och med den 28 augusti 2005.
Artikel 7
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Artikel 5
Varje förpackning skall i outplånlig skrift vara märkt med ordet
”ALGERIET” och med godkännandenumret/registreringsnumret
för den anläggning, det fabriksfartyg, det kyl- eller fryshus eller
det frysfartyg från vilket produkterna kommer, utom då det rör
sig om frysta fiskeriprodukter i bulk avsedda för tillverkning av
livsmedelskonserver.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2005.
På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
HÄLSOINTYG
för fiskeriprodukter, med undantag av alla former av musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och
sniglar, från Algeriet avsedda för export till Europeiska gemenskapen
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BILAGA II
FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR OCH FARTYG

Godkännande
nummer

Ort
Region

Namn

Godkännandet gäller
t.o.m.

Kategori

06402

Eurl Contra 2 P

Oued Ghir
Bejaia

PP

13408

Sarl Agromar

Chetouane
Tlemcen

PP

13409

Eurl Zahret El Yasmine

Ghazaouet
Tlemcen

PP

13411

Sarl Trading et Agencement Commercial T.A.C.

Ghazaouet
Tlemcen

PP

16401

Kahina Al 78 (Eurl Union Pêche)

Hydra
Alger

FV

16402

Cherif (Eurl Union Pêche)

Hydra
Alger

FV

16403

Nuevo Jose Molia Ikram Al 80 (SPA Sepia)

Bab el Oued
Alger

FV

16404

Sarl Muskaten

Alger
Alger

PP

16405

Cartena CH 645 (SPA Somalep II)

Bou-Ismail
Tipaza

FV

16409

Raimane (SPA Somalep II)

Bou-Ismail
Tipaza

FV

16412

Karima (Sarl Karima Pêche)

Alger
Alger

FV

16417

Établissement Bouali

Chéraga
Alger

PP

16427

Brahim II (Eurl Union Pêche)

Hydra
Alger

FV

16438

El Andaloussi Al 137 (Sarl Pesca Nord I)

Ténes
Chlef

FV

16439

El Kortobi Al 137 (Sarl Pesca Nord I)

Ténes
Chlef

FV

16440

Oulhaca (Sarl Pêche Ouest)

Oran
Oran

FV

16441

El Mansoura 139 (Sarl Pêche Ouest)

Oran
Oran

FV

16442

Naila (Eurl Union Pêche)

Hydra
Alger

FV

16443

El Malaka (Sarl El Malaka Fishing)

Oran
Oran

FV

16444

Alis Mar (Sarl Alis Mar)

Oran
Oran

FV

16445

Sarl Iperfish

Dar-el-Beida
Alger

PP

16449

Lydia Al 240 (Sarl Al Poiss)

Staoueli
Alger

FV

16450

Sarl GSF

Chéraga
Alger

PP

16451

Tinaghi Al 238 (Sarl Alespa Pêche)

Dély Ibrahim
Alger

FV

16452

Ouardia (Société Smalep)

Alger
Alger

FV

16453

Mont Zaccar (Sarl Etap)

Chéraga
Alger

FV
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Godkännande
nummer

Ort
Region

Namn

L 183/97

Godkännandet gäller
t.o.m.

Kategori

16454

Sarl Mesfina

Chéraga
Alger

PP

16455

Mont Asfour (Sarl Etap)

Chéraga
Alger

FV

16456

Mont Djurdjura (Sarl Etap)

Chéraga
Alger

FV

16457

Bellid Said

Bordj el Kiffan
Alger

PP

16458

Sarl Fimexal Fish

Zéralda
Alger

PP

16459

Nouha Al 118 (Rahouat Fethi)

Bordj el Kiffan
Alger

FV

18403

Sarl Mesfina

Jijel
Jijel

PP

21410

Sarl Stora Fishing

Skikda
Skikda

PP

23401

Sarl Cape de Garde

El Bouni
Annaba

FV

23412

Rouibah Hacene

Annaba
Annaba

PP

23418

Sarl Sahari Export

Annaba
Annaba

PP

23428

Sarl Al Fish

Annaba
Annaba

PP

23430

Sarl Medifish

Annaba
Annaba

PP

23434

Sarl Crustifish Algérie

Annaba
Annaba

PP

23435

Sarl Algérie Fish

Annaba
Annaba

PP

23436

Sarl Finta pêche

Annaba
Annaba

PP

23437

Sarl Haroun Errachid

Annaba
Annaba

PP

27412

Eurl Crustal

Mostaganem
Mostaganem

PP

31403

Sarl Mesfina

Oran
Oran

PP

31407

Sarl Bahia Pêche

Bir el Djir
Oran

PP

31416

Établissement Hanafi Kouider

Bir el Djir
Oran

PP

31417

Oued Tafna Or 2375 (Sarl Alfim)

Oran
Oran

FV

31421

Sarl Zama

Oran
Oran

PP

31423

Sarl Pêche de l’Ouest

Oran
Oran

PP

31424

Oued Rhumel Or 2419 (Sarl Alfim)

Alger
Alger

FV

31428

Sarl Eximer

Ain el Tork
Oran

PP

31429

Eurl Ayad Yamina

Bir el Djir
Oran

PP

31430

Sarl Alfish

Oran
Oran

PP
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Godkännande
nummer

Ort
Region

Namn

14.7.2005

Godkännandet gäller
t.o.m.

Kategori

31432

Dina Or 2830 (Sarl Socop)

Alger
Alger

FV

31441

Cap Falcon Or 2830 (Sarl Gambera Pêche)

Oran
Oran

FV

31442

Sarl Agromar

Oran
Oran

PP

31443

Eurl Petite Lilly

Bir el Djir
Oran

PP

36405

Sarl MSPM El Mordjane

El kala
El tarf

PP

36411

Sarl Ziani Aissa

El kala
El tarf

PP

36415

Eurl Siadico

El Tarf
El Tarf

PP

36416

Sarl El Amine

El Tarf
El Tarf

PP

42411

Sarl Plate Forme Juto

Ain-Taggourait
Tipaza

PP

42414

Sarl Promal

Bou-Haroun
Tipaza

PP

42416

Eurl Chénoua

Bou-Haroun
Tipaza

PP

42417

Eurl Benimpex

Koléa
Tipaza

PP

42418

Sarl Alfish

Cherchell
Tipaza

PP

46403

Belkacem Abdelkader

Sidi Benadda
Ain-Temouchent

PP

46409

Conserverie des fruits de mer

El Malah
Ain-Temouchent

PP

46411

Si Bachir Mohamed

Ain-Temouchent
Ain-Temouchent

PP

46416

Eurl Sampla

Ben Saf
Ain-Temouchent

PP

46417

El Wiam (Sarl Gefishco)

Boufarik
Blida

FV

46418

Sarl Sexim Trading

Ben Saf
Ain-Temouchent

PP

46419

El Malikou (Sarl Gefishco)

Boufarik
Blida

FV

46422

Abibas (Sarl Abibas)

Oran
Oran

FV

46426

Sarl Bahia Pêche

Ben Saf
Ain-Temouchent

PP

46427

Sarl El Fadl

Hammam-Bouhadjar
Ain-Temouchent

PP

Förklaring till förkortningar:
FV Fabriksfartyg
PP Bearbetningsanläggning
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L 183/99

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 12 juli 2005
om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Bahamas
[delgivet med nr K(2005) 2518]
(Text av betydelse för EES)

(2005/499/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
DETTA BESLUT

KOMMISSION

HAR

ligt artikel 3.1 a i i direktiv 91/493/EEG (2). Dessa förteckningar bör upprättas på grundval av de upplysningar
som DF lämnar till kommissionen.

FATTAT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli
1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och
marknadsföringen av fiskprodukter (1), särskilt artikel 11.1 i
detta, och

(7)

Med hänsyn till den övergångsperiod som är nödvändig
bör detta beslut tillämpas från och med 45 dagar efter
offentliggörandet.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan
och djurhälsa.

av följande skäl:
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(1)

(2)

(3)

Ett kontrollbesök har för kommissionens räkning genomförts i Bahamas i syfte att undersöka de förhållanden
under vilka fiskeriprodukter produceras, lagras och sänds
till gemenskapen.

Kraven i Bahamas lagstiftning beträffande hygienkontroll
och tillsyn av fiskeriprodukter kan anses motsvara dem
som anges i direktiv 91/493/EEG.
”Department of fisheries (DF)” har möjlighet att på ett
effektivt sätt kontrollera att gällande lagstiftning tillämpas.

Artikel 1
”Department of Fisheries (DF)” är den myndighet i Bahamas som
skall vara behörig att kontrollera och intyga att fiskeriprodukter
uppfyller kraven i direktiv 91/493/EEG.

Artikel 2
Fiskeriprodukter som importeras till gemenskapen från Bahamas
skall uppfylla kraven i artiklarna 3, 4 och 5.

Artikel 3
(4)

(5)

(6)

DF har lämnat officiella garantier för att bestämmelserna
om hygienkontroller och tillsyn av fiskeriprodukter i kapitel V i bilagan till direktiv 91/493/EEG följs, och att de
hygienkrav som motsvarar dem som fastställs i direktivet
i fråga uppfylls.

Det bör fastställas detaljerade bestämmelser för de fiskeriprodukter som importeras till gemenskapen från Bahamas, i enlighet med direktiv 91/493/EEG.

Det fordras också att en förteckning över godkända anläggningar, fabriksfartyg och kyl- eller fryshus upprättas
jämte en förteckning över de frysfartyg som är utrustade
i enlighet med kraven i rådets direktiv 92/48/EEG av den
16 juni 1992 om fastställande av minimiregler för hygienen för fiskprodukter som fångats av vissa fartyg en-

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

1.
Varje sändning skall åtföljas av ett numrerat hälsointyg i
original, enligt förlagan i bilaga I, bestående av ett enda blad,
vederbörligen ifyllt, daterat och undertecknat.

2.
Hälsointyget skall vara avfattat på minst ett officiellt språk
i den medlemsstat där kontrollerna görs.

3.
Hälsointyget skall innehålla namn och befattning för samt
underskrift av DF:s representant och DF:s officiella stämpel i en
annan färg än de övriga uppgifterna i intyget.

Artikel 4
Fiskeriprodukterna skall komma från godkända anläggningar,
fabriksfartyg, kyl- eller fryshus eller registrerade frysfartyg enligt
förteckningen i bilaga II.
(2) EGT L 187, 7.7.1992, s. 41.
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Artikel 5
Varje förpackning skall i outplånlig skrift vara märkt med ordet
”BAHAMAS” och med godkännandenumret/registreringsnumret
för den anläggning, det fabriksfartyg, det kyl- eller fryshus eller
det frysfartyg från vilket produkterna kommer, utom då det rör
sig om frysta fiskeriprodukter i bulk avsedda för tillverkning av
livsmedelskonserver.
Artikel 6
Detta beslut skall tillämpas från och med den 28 augusti 2005.

14.7.2005

Artikel 7
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2005.
På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
HÄLSOINTYG
för fiskeriprodukter, med undantag av alla former av musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och
sniglar, från Bahamas avsedda för export till Europeiska gemenskapen
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L 183/103

BILAGA II
FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR OCH FARTYG

Godkännandenummer

Ort
Region

Namn

Godkännandet gäller
t.o.m.

Kategori

01

Tropic Seafood Ltd

New Providence

PP

04

Marsh Harbour Exporters & Importers Ltd

Abaco

PP

08

Ronald’s Seafood Ltd

Eleuthera

PP

16

Performance Fisheries Ltd

Long Island

PP

22

Paradise Fisheries Ltd

New Providence

PP

29

Seafarmer (David Kreiser)

New Providence

FV

64

Heritage Seafood Ltd

New Providence

PP

68

Hurricane Shawn (Hurricane Seafoods)

New Providence

FV

69

Typhoon Kyle (Hurricane Seafoods)

New Providence

FV

70

Painful Pleasure (Hurricane Seafoods)

New Providence

FV

71

Turn Me Loose (Hurricane Seafoods)

New Providence

FV

90

G & L Seafoods

Grand Bahama

PP

Förklaring till förkortningar:
FV Fabriksfartyg
PP Bearbetningsanläggning
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 12 juli 2005
om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Grenada
[delgivet med nr K(2005) 2545]
(Text av betydelse för EES)

(2005/500/EG)
FATTAT

(5)

Det bör fastställas detaljerade bestämmelser för de fiskeriprodukter som importeras till gemenskapen från Grenada, i enlighet med direktiv 91/493/EEG.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(6)

Det fordras också att en förteckning över godkända anläggningar, fabriksfartyg och kyl- eller fryshus upprättas
jämte en förteckning över de frysfartyg som är utrustade
i enlighet med kraven i rådets direktiv 92/48/EEG av den
16 juni 1992 om fastställande av minimiregler för hygienen för fiskprodukter som fångats av vissa fartyg enligt artikel 3.1 a i i direktiv 91/493/EEG . Dessa förteckningar bör upprättas på grundval av de upplysningar som
PHD-MHE lämnar till kommissionen (2). Dessa förteckningar bör upprättas på grundval av de upplysningar
som PHD-MHE lämnar till kommissionen.

(7)

Med hänsyn till den övergångsperiod som är nödvändig
bör detta beslut tillämpas från och med 45 dagar efter
offentliggörandet.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan
och djurhälsa.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
DETTA BESLUT

KOMMISSION

HAR

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli
1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och
marknadsföringen av fiskprodukter (1), särskilt artikel 11.1 i
detta, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

För kommissionens räkning har ett kontrollbesök genomförts i Grenada för att undersöka de förhållanden
under vilka fiskeriprodukter produceras, lagras och sänds
till gemenskapen.

Kraven i Grenadas lagstiftning beträffande hygienkontroll
och tillsyn av fiskeriprodukter kan anses motsvara dem
som anges i direktiv 91/493/EEG.

”Public Health Department (PHD) under the Ministry of
Health and the Environment (MHE)” har möjlighet att på
ett effektivt sätt kontrollera att gällande lagstiftning tilllämpas.

PHD-MHE har lämnat officiella garantier för att bestämmelserna om hygienkontroller och tillsyn av fiskeriprodukter i kapitel V i bilagan till direktiv 91/493/EEG följs,
och att de hygienkrav som motsvarar dem som fastställs i
direktivet i fråga uppfylls.

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
”Public Health Department (PHD) under the Ministry of Health
and the Environment (MHE)” är den myndighet i Grenada som
skall vara behörig att kontrollera och intyga att fiskeriprodukter
uppfyller kraven i direktiv 91/493/EEG.

Artikel 2
Fiskeriprodukter som importeras till gemenskapen från Grenada
skall uppfylla kraven i artiklarna 3, 4 och 5.
(2) EGT L 187, 7.7.1992, s. 41.
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Artikel 3

Artikel 5

1.
Varje sändning skall åtföljas av ett numrerat hälsointyg i
original, enligt förlagan i bilaga I, bestående av ett enda blad,
vederbörligen ifyllt, daterat och undertecknat.

Varje förpackning skall i outplånlig skrift vara märkt med ordet
”GRENADA” och med godkännandenumret/registreringsnumret
för den anläggning, det fabriksfartyg, det kyl- eller fryshus eller
det frysfartyg från vilket produkterna kommer, utom då det rör
sig om frysta fiskeriprodukter i bulk avsedda för tillverkning av
livsmedelskonserver.

2.
Hälsointyget skall vara avfattat på minst ett officiellt språk
i den medlemsstat där kontrollerna görs.

Artikel 6
Detta beslut skall tillämpas från och med den 28 augusti 2005.

3.
Hälsointyget skall innehålla namn och befattning för samt
underskrift av PHD-MHE:s representant och PHD-MHE:s officiella stämpel i en annan färg än de övriga uppgifterna i intyget.

Artikel 7
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2005.

Artikel 4
Fiskeriprodukterna skall komma från godkända anläggningar,
fabriksfartyg, kyl- eller fryshus eller registrerade frysfartyg enligt
förteckningen i bilaga II.

På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
HÄLSOINTYG
för fiskeriprodukter, med undantag av alla former av musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och
sniglar, från Grenada avsedda för export till Europeiska gemenskapen
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BILAGA II
FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR OCH FARTYG

Godkännandet gäller t.o.m.

Godkännandenummer

Namn

001

Grenada Commercial Fisheries Ltd

002

Caribbean Seafoods Ltd

005

Minerva (Cardinal Olliverre)

Carriacou

ZV

006

Comment (Devon Mitchell)

Petit Martinique

ZV

009

Mascot (Don Blair)

Petit Martinique

ZV

0010

Content I (Chad Charles)

Petit Martinique

ZV

0011

Content II (Francis Decoteau)

Petit Martinique

ZV

0012

White Stallion (Gerard Bethel)

Petit Martinique

ZV

Förklaringar:
PP

Bearbetningsanläggning.

ZV

Frysfartyg.

A

Endast kyl- eller fryshus.

Kategori

Anmärkningar

St. George’s

PP

A

St. George’s

PP

A

Ort/Region

SV
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 12 juli 2005
om ändring av beslut 97/296/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka
import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåten med avseende på Algeriet, Bahamas och Grenada
[delgivet med nr K(2005) 2551]
(Text av betydelse för EES)

(2005/501/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
DETTA BESLUT

KOMMISSION

HAR

FATTAT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets beslut 95/408/EG av den 22 juni
1995 om villkor för upprättande, under en övergångsperiod,
av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredjeland,
från vilka medlemsstaterna får importera vissa produkter av
animaliskt ursprung, fiskprodukter eller levande tvåskaliga mollusker (1), särskilt artikel 2.2 i detta, och

(3)

För tydlighetens skull bör de berörda förteckningarna
ersättas helt och hållet.

(4)

Beslut 97/296/EG bör därför ändras.

(5)

Detta beslut bör tillämpas från och med samma dag
som besluten 2005/498/EG, 2005/499/EG och
2005/500/EG när det gäller import av fiskeriprodukter
från Algeriet, Bahamas och Grenada.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan
och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

Artikel 1
(1)

I kommissionens beslut 97/296/EG av den 22 april 1997
om upprättande av en förteckning över de tredje länder
från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåten (2) förtecknas de länder och områden från vilka det är
tillåtet att importera fiskeriprodukter som skall användas
som livsmedel. I del I i bilagan till det beslutet förtecknas
namnen på de länder och områden som omfattas av ett
särskilt beslut enligt rådets direktiv 91/493/EEG av den
22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter (3), och i
del II i bilagan förtecknas de länder och områden som
uppfyller villkoren i artikel 2.2 i beslut 95/408/EG.

Bilagan till beslut 97/296/EG skall ersättas med bilagan till det
här beslutet.
Artikel 2
Detta beslut skall tillämpas från och med den 28 augusti 2005.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2005.

(2)

(4),

I
kommissionens
beslut
2005/498/EG
2005/499/EG (5) och 2005/500/EG (6) fastställs särskilda
importvillkor för fiskeriprodukter från Algeriet, Bahamas
och Grenada. Dessa länder bör därför föras in i förteckningen i del I i bilagan till beslut 97/296/EG.

(1) EGT L 243, 11.10.1995, s. 17. Beslutet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157,
30.4.2004, s. 33). Rättelse i EUT L 195, 2.6.2004, s. 12.
(2) EUT L 122, 14.5.1997, s. 21. Beslutet senast ändrat genom beslut
2005/219/EG (EUT L 69, 16.3.2005, s. 55).
(3) EGT L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(4) Se sidan 92 i detta nummer av EUT.
(5) Se sidan 99 i detta nummer av EUT.
(6) Se sidan 104 i detta nummer av EUT.

På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

”BILAGA
Lista över länder och områden från vilka det är tillåtet att importera fiskeriprodukter i alla former för
användning som livsmedel
I Länder och områden som omfattas av ett särskilt beslut enligt direktiv 91/493/EEG
AE – Förenade Arabemiraten

LK – Sri Lanka

AG – Antigua och Barbuda

MA – Marocko

AL – Albanien

MG – Madagaskar

AN – Nederländska Antillerna

MR – Mauretanien

AR – Argentina

MU – Mauritius

AU – Australien

MV – Maldiverna

BD – Bangladesh

MX – Mexiko

BG – Bulgarien
BR – Brasilien
BS – Bahamas
BZ – Belize
CA – Kanada
CH – Schweiz
CI – Elfenbenskusten
CL – Chile
CN – Kina
CO – Colombia
CR – Costa Rica
CS – Serbien och Montenegro (1)
CU – Kuba
CV – Kap Verde
DZ – Algeriet
EC – Ecuador
EG – Egypten
FK – Falklandsöarna
GA – Gabon
GD – Grenada
GH – Ghana
GL – Grönland
GM – Gambia
GN – Guinea
GT – Guatemala
GY – Guyana
HK – Hongkong
HN – Honduras
HR – Kroatien
ID – Indonesien

MY – Malaysia
MZ – Moçambique
NA – Namibia
NC – Nya Kaledonien
NG – Nigeria
NI – Nicaragua
NZ – Nya Zeeland
OM – Oman
PA – Panama
PE – Peru
PG – Papua Nya Guinea
PH – Filippinerna
PF – Franska Polynesien
PM – Saint Pierre och Miquelon
PK – Pakistan
RO – Rumänien
RU – Ryssland
SA – Saudiarabien
SC – Seychellerna
SG – Singapore
SN – Senegal
SR – Surinam
SV – El Salvador
TH – Thailand
TN – Tunisien
TR – Turkiet
TW – Taiwan
TZ – Tanzania
UG – Uganda

IN – Indien

UY – Uruguay

IR – Iran

VE – Venezuela

JM – Jamaica

VN – Vietnam

JP – Japan

YE – Jemen

KE – Kenya

YT – Mayotte

KR – Sydkorea

ZA – Sydafrika

KZ – Kazakstan

ZW – Zimbabwe

(1) Inkluderar inte Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.
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II Länder och områden som uppfyller villkoren i artikel 2.2 i beslut 95/408/EG
AM – Armenien (1)

FJ – Fiji

AO – Angola

IL – Israel

AZ – Azerbajdzjan (2)
BJ – Benin
BY – Vitryssland
CG – Kongo (3)
CM – Kamerun
ER – Eritrea

MM – Myanmar
SB – Salomonöarna
SH – Saint Helena
TG – Togo
US – Förenta Staterna

(1) Godkänt endast för import av levande kräftor (Astacus leptodactylus) avsedda för direkt konsumtion. Godkänt endast för import av
kaviar.
(2) Godkänt endast för import av kaviar.
3
( ) Godkänt endast för import av fiskeriprodukter som fångats, frysts och slutförpackats till sjöss.”
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