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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1043/2011
av den 19 oktober 2011
om införande av en preliminär antidumpningstull på import av oxalsyra med ursprung i Indien och
Folkrepubliken Kina
och företrädarna för de berörda länderna, importörer och
användare samt intresseorganisationer som såvitt känt
var berörda om inledandet av förfarandet. Berörda parter
gavs möjlighet att inom den tidsfrist som angavs i till
kännagivandet om inledande skriftligen lämna synpunk
ter och begära att bli hörda. Alla berörda parter som
begärde att bli hörda och visade att det fanns särskilda
skäl att höra dem gavs tillfälle att bli hörda.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den
30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder
som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan
kallad grundförordningen), särskilt artikel 7,

(4)

Eftersom det föreföll finnas ett stort antal exporterande
tillverkare i de berörda länderna, förutsågs i tillkännagi
vandet om inledande ett stickprovsförfarande för faststäl
lande av dumpning och skada i enlighet med artikel 17 i
grundförordningen. För att kommissionen skulle kunna
besluta om huruvida ett stickprovsförfarande var nödvän
digt och i så fall göra ett urval, ombads alla exporterande
tillverkare i de berörda länderna att ge sig till känna
genom att kontakta kommissionen och, enligt vad som
anges i tillkännagivandet om inledande, lämna grundläg
gande uppgifter om sin verksamhet när det gäller den
berörda produkten under perioden 1 januari
2010–31 december 2010. Fyra indiska företag, varav
ett inte rapporterade någon försäljning till unionen, och
tre grupper av företag från Kina gav sig till känna. Med
hänsyn till det begränsade antalet samarbetsvilliga företag
eller grupper av företag ansågs ett stickprovsförfarande
inte vara nödvändigt för vare sig Indien eller Kina och
alla parter underrättades om att något urval inte skulle
göras.

(5)

En grupp av företag från Kina förklarade i ett tidigt skede
att de inte var villiga att samarbeta ytterligare i under
sökningen. Dessutom vägrade ett indiskt företag att låta
kommissionen göra ett kontrollbesök på dess produk
tionsanläggning. Detta företag ansågs följaktligen inte
vara villigt att samarbeta och underrättades om de möj
liga konsekvenserna av detta i enlighet med artikel 18.1 i
grundförordningen.

(6)

För att de exporterande tillverkarna i Kina skulle kunna
ansöka om att bli behandlade som företag som är verk
samma under marknadsmässiga förhållanden (nedan kal
lat marknadsekonomisk status) eller om individuell behand
ling, sände kommissionen ansökningsformulär till de

efter samråd med rådgivande kommittén, och
av följande skäl:
1. FÖRFARANDE
1.1 Inledande
(1)

Den 26 januari 2011 meddelade Europeiska kommissio
nen (nedan kallad kommissionen) genom ett tillkännagi
vande (nedan kallat tillkännagivande om inledande) som
offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning (2)
att ett antidumpningsförfarande skulle inledas beträffande
import till unionen av oxalsyra med ursprung i Indien
och Folkrepubliken Kina (nedan kallat Kina) (nedan kal
lade de berörda länderna).

(2)

Antidumpningsförfarandet inleddes med anledning av ett
klagomål som ingetts den 13 december 2010 av Euro
peiska kemiindustrirådet (CEFIC) såsom företrädare för
Oxaquim SA (nedan kallat klaganden), som svarar för
en betydande del, i detta fall mer än 25 %, av unionens
sammanlagda tillverkning av oxalsyra. Klagomålet inne
höll prima facie-bevisning för dumpning av produkten i
fråga och därav vållad väsentlig skada, och bevisningen
ansågs tillräcklig för att motivera inledandet av ett för
farande.
1.2 Parter som berörs av förfarandet

(3)

Kommissionen underrättade officiellt klaganden, andra
kända unionstillverkare, de exporterande tillverkarna

(1) EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.
(2) EUT C 24, 26.1.2011, s. 8.

SV

L 275/2

(7)

(8)

Europeiska unionens officiella tidning

20.10.2011

samarbetsvilliga kinesiska exporterande tillverkarna och
de kinesiska myndigheterna inom de tidsfrister som an
gavs i tillkännagivandet. En grupp av företag ansökte om
marknadsekonomisk status i enlighet med artikel 2.7 b i
grundförordningen, eller i vart fall individuell behandling,
medan en annan grupp av företag endast ansökte om
individuell behandling.

av utvecklingstendenser som är av betydelse för bedöm
ningen av skadan omfattade perioden från och med den
1 januari 2007 till och med undersökningsperiodens slut
(nedan kallad skadeundersökningsperioden).

Kommissionen skickade frågeformulär till alla parter som
den visste var berörda. Svar mottogs från tre företag i
Indien och två grupper av företag i Kina samt från kla
ganden. Den andra unionstillverkaren samarbetade inte.
Svar på frågeformuläret mottogs även från tre användare
och åtta importörer, varav kommissionen besökte samt
liga användare och fyra importörer.

2.1 Berörd produkt

2. BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

(10)

Den berörda produkten är oxalsyra, antingen i dihydrat
form (CUS-nummer 0028635-1 och CAS-nummer
6153-56-6) eller vattenfri form (CUS-nummer
0021238-4 och CAS-nummer 144-62-7), även löst i
vatten, som för närvarande klassificeras enligt KN-num
mer ex 2917 11 00, med ursprung i Indien och Kina. Det
finns två slag av oxalsyra: oraffinerad och raffinerad. Raffi
nerad oxalsyra, som tillverkas i Kina men inte i Indien,
erhålls genom en process för rening av oraffinerad ox
alsyra, som syftar till att avlägsna järn, klorider, spår av
metaller och andra orenheter.

(11)

Oxalsyra har en rad olika användningsområden, t.ex. som
krympmedel eller blekmedel, vid farmaceutisk syntes och
vid tillverkning av kemikalier.

Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgif
ter som den ansåg nödvändiga för ett preliminärt fast
ställande av dumpning, vållad skada och unionens in
tresse samt genomförde kontroller hos följande företag:
a) Unionstillverkare
— Oxaquim SA (Spanien)
b) Användare
— OMG Kokkola (Finland)
— P.A.G. Srl (Italien)
— En tredje användare som bad att få vara anonym

2.2 Likadan produkt
(12)

Undersökningen har visat att oxalsyra som tillverkas och
säljs av unionsindustrin i unionen, oxalsyra som tillverkas
och säljs på hemmamarknaden i Indien och Kina och
oxalsyra som importeras till unionen från Indien och
Kina har i huvudsak samma grundläggande fysiska och
kemiska egenskaper och samma huvudsakliga slut
användningsområden.

(13)

De anses därför preliminärt vara likadana produkter i den
mening som avses i artikel 1.4 i grundförordningen.

c) Importörer
— Brenntag BV (Nederländerna)
— Brenntag Sp. z.o.o. (Polen)
— Norkem Limited (Förenade kungariket)
— Geratech Marketing (Belgien)
d) Exporterande tillverkare i Indien
— Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

3. DUMPNING

— Star Oxochem Pvt. Ltd

3.1 Indien
3.1.1 Inledande anmärkning

e) Exporterande tillverkare i Kina
— Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd;
Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material
Co., Ltd och Qingdao Fengyuan Unite Interna
tional Trade Co., Ltd (nedan kallade Shandong Fen
gyuan Group)
— Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd; Shanxi
Reliance Chemicals Co., Ltd och Tianjin Chengyi
International Trading Co., Ltd (nedan kallade
Shanxi Reliance Group)
1.3 Undersökningsperiod
(9)

Undersökningen av dumpning och skada omfattade pe
rioden 1 januari 2010–31 december 2010 (nedan kallad
undersökningsperioden eller i tabeller UP). Undersökningen

(14)

Under kontrollbesöket i Indien tillhandahöll ett företag
inte de begärda uppgifterna i tid eller i det format som
krävdes. Kommissionen kunde till följd av detta inte
kontrollera de uppgifter som lämnats som svar på fråge
formuläret avseende dumpning. Företaget underrättades
skriftligen om att det kunde komma att betraktas som
en icke-samarbetsvillig part och att slutsatser kunde
komma att dras på grundval av de tillgängliga uppgif
terna. I sitt svar åberopade företaget förmildrande om
ständigheter, vilka emellertid inte var sådana att de för
anledde kommissionen att ändra sin ståndpunkt.
Artikel 18 har följaktligen tillämpats på detta företag
och slutsatser har dragits på grundval av de tillgängliga
uppgifterna. Således anses endast en exporterande tillver
kare i Indien ha samarbetat med kommissionen i den
aktuella undersökningen.
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3.1.5 Dumpningsmarginal

3.1.2 Normalvärde
(15)

(16)

(17)

(18)

I enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen under
sökte kommissionen först om den exporterande tillver
karens försäljning av den likadana produkten till obero
ende kunder på hemmamarknaden var representativ. Ef
tersom denna försäljning utgjorde mer än 5 % av försälj
ningsvolymen för den berörda produkten till unionen,
dras slutsatsen att den totala försäljningen av den lika
dana produkten var representativ.

Kommissionen undersökte därefter om den exporterande
tillverkarens försäljning på hemmamarknaden kunde an
ses utgöra normal handel enligt artikel 2.4 i grundför
ordningen. Detta skedde genom att andelen lönsam för
säljning till oberoende kunder på hemmamarknaden av
den totala försäljning av den likadana produkten fastställ
des.

Om den lönsamma försäljningen utgör minst 80 % av
den totala försäljningen, beräknas normalvärdet på
grundval av all försäljning, inbegripet olönsam försälj
ning. Om den lönsamma försäljningen däremot utgör
mindre än 80 %, men mer än 20 % av all försäljning,
och om den vägda genomsnittliga totalkostnaden är
högre än det vägda genomsnittliga priset, beräknas nor
malvärdet på grundval av endast den lönsamma försälj
ningen. Försäljningen anses vara lönsam om priset per
enhet är lika med eller högre än produktionskostnaden.

Kommissionens analys av försäljningen på hemmamark
naden visade att 41 % av all försäljning av den berörda
produkten var lönsam och att den vägda genomsnittliga
totalkostnaden var högre än det vägda genomsnittliga
priset. Normalvärdet beräknas därför som ett vägt ge
nomsnittspris för endast den lönsamma försäljningen.

(22)

I enlighet med artikel 2.11 och 2.12 i grundförordningen
fastställs dumpningsmarginalen för den samarbetsvilliga
tillverkaren i Indien på grundval av en jämförelse mellan
det vägda genomsnittliga normalvärdet och det vägda
genomsnittliga exportpriset.

(23)

På denna grundval fastställs den preliminära dumpnings
marginalen uttryckt i procent av priset cif vid unionens
gräns, före tull, till 22,8 % för Punjab Chemicals and
Crop Protection Limited (PCCPL).

(24)

För att beräkna den landsomfattande dumpningsmarginal
som är tillämplig på övriga exporterande tillverkare i
Indien fastställdes samarbetsviljan genom att den export
volym till unionen som rapporterats av den samarbets
villiga exporterande tillverkaren jämfördes med statistik
från Eurostat. Eftersom samarbetsviljan från Indien var
låg, dvs. 38 %, anses det lämpligt att den landsomfat
tande dumpningsmarginal som är tillämplig på övriga
exportörer i Indien fastställs på grundval av den sam
arbetsvilliga tillverkarens mest dumpade transaktion.

(25)

På denna grundval fastställs den landsomfattande dump
ningsmarginalen preliminärt till 43,6 % av priset cif vid
unionens gräns, före tull.
3.2 Folkrepubliken Kina
3.2.1 Marknadsekonomisk status/individuell behandling

(26)

Vid antidumpningsundersökningar som rör import från
Kina ska enligt artikel 2.7 b i grundförordningen normal
värdet bestämmas i enlighet med punkterna 1–6 i den
artikeln för de tillverkare som konstaterats uppfylla kri
terierna i artikel 2.7 c i grundförordningen. Nedan följer
en vägledande sammanfattning av dessa kriterier:
— Företagets beslut fattas som svar på marknadssignaler
utan något större statligt inflytande och dess kost
nader återspeglar marknadsvärden.

3.1.3 Exportpris
(19)

L 275/3

Den exporterande tillverkaren i Indien exporterade den
berörda produkten direkt till oberoende kunder i unio
nen. Därför fastställs exportpriserna, i enlighet med
artikel 2.8 i grundförordningen, på grundval av de priser
som dessa oberoende kunder faktiskt betalade eller skulle
betala för den berörda produkten när den exporterades
till unionen.

— Företagen har en enda uppsättning räkenskaper som
är föremål för en självständig revision i överensstäm
melse med internationella redovisningsnormer och
som tillämpas för alla ändamål.
— Det förekommer inte några betydande snedvridningar
till följd av det tidigare icke-marknadsekonomiska sy
stemet.

3.1.4 Jämförelse
(20)

(21)

Jämförelsen mellan normalvärdet och exportpriset görs
på nivån fritt fabrik. För att jämförelsen mellan normal
värdet och exportpriset ska bli rättvis görs justeringar i
enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen för att
beakta olikheter som påverkar priserna och prisjämför
barheten.

Justeringar har således gjorts för transportkostnader, för
säkringskostnader, hanterings- och förpackningskost
nader, kreditkostnader och provisioner.

— Lagar om konkurser och ägandeförhållanden garante
rar stabilitet och rättssäkerhet.
— Valutaomräkning sker till marknadskurser.
(27)

En grupp av företag i Kina ansökte om marknadsekono
misk status och lämnade in ansökningsformulär om så
dan status för de tre företag som tillverkar och saluför
den berörda produkten. De tillhandahållna uppgifterna
kontrollerades därefter av kommissionen på plats hos
företagen i fråga.

L 275/4

(28)
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Undersökningen avseende marknadsekonomisk status vi
sade att ett av företagen inte uppfyllde kraven i kriteri
erna 1–3. Företaget kunde för det första inte visa att dess
kostnader återspeglade marknadsvärden, på grund av be
tydande statligt finansiellt inflytande i form av t.ex. skat
telättnader och räntefria lån som påverkade företagets
kostnadsstruktur. För det andra fastställdes vid undersök
ningen avseende marknadsekonomisk status ett antal all
varliga brister och fel i företagets räkenskaper samt att
dessa inte var föremål för revision i överensstämmelse
med internationella redovisningsnormer (IAS). För det
tredje påvisades snedvridningar till följd av det tidigare
icke-marknadsekonomiska systemet vad gäller företagets
rätt till markanvändning. Företaget hade nämligen erhållit
ett bevis om rätt till markanvändning utan att uppfylla
avtalsvillkoren eller erlägga hela köpesumman.

(29)

Vidare uppfyllde ett annat av företagen i gruppen inte
kriterium 2, eftersom dess räkenskaper inte var föremål
för självständig revision.

(30)

Kommissionen underrättade den berörda gruppen av fö
retag och klaganden om resultaten av bedömningen av
seende marknadsekonomisk status och gav dem möjlig
het att inkomma med synpunkter. Även de kinesiska
myndigheterna underrättades om resultaten. Inga syn
punkter lämnades till kommissionen.

(31)

Mot bakgrund av det ovanstående drogs slutsatsen att två
av företagen i gruppen inte uppfyllde kriterierna för
marknadsekonomisk status. I enlighet med unionens
fasta praxis vid undersökning av om en grupp närstående
företag uppfyller kriterierna för marknadsekonomisk sta
tus, fick hela gruppen avslag på ansökan om sådan status.

(32)

Som det anges ovan i skäl 6 hade båda de kinesiska
samarbetsvilliga grupperna av företag ansökt om indi
viduell behandling. Eftersom det konstaterades att båda
grupperna uppfyllde samtliga kriterier i artikel 9.5 i
grundförordningen, beslutades det preliminärt att de
skulle beviljas individuell behandling.

20.10.2011

som marknaden i det enda andra tillverkningslandet
utanför unionen, som är Japan, är en monopolmarknad
som är stängd för konkurrens och där oxalsyra tillverkas
med en unik metod som inte är jämförbar med den som
används i Kina. I Indien använder tillverkarna däremot en
tillverkningsmetod som är jämförbar med den som an
vänds i Kina och det råder konkurrens på hemmamark
naden.

3.2.3 Normalvärde
(35)

De kinesiska företagen tillverkar och exporterar två slag
av oxalsyra till unionen: oraffinerad och raffinerad. Raffi
nerad oxalsyra, som inte tillverkas i det jämförbara lan
det, tillverkas genom en process för rening av oraffinerad
oxalsyra, som syftar till att avlägsna järn, klorider, spår av
metaller och andra orenheter. Tilläggskostnaden för att
tillverka raffinerad oxalsyra uppskattas till 12 % jämfört
med tillverkningen av oraffinerad oxalsyra. Kommissio
nen ansåg det följaktligen lämpligt att fastställa ett nor
malvärde för båda slagen av oxalsyra.

(36)

När det gäller oraffinerad oxalsyra fastställdes normalvär
det på grundval av det normalvärde som fastställts för
Indien i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen.
Normalvärdet för Indien fastställdes, som det anges ovan
i skäl 18, på grundval av endast den lönsamma försälj
ningen. När det gäller raffinerad oxalsyra, som inte till
verkas i det jämförbara landet, konstruerades normalvär
det, i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen, på
grundval av tillverkningskostnaderna för oraffinerad ox
alsyra i det jämförbara landet. Tillverkningskostnaderna
justerades med en höjning på 12 % för att beakta till
läggskostnaden för tillverkningen (se ovan skäl 35 plus
försäljnings- och administrationskostnader, andra all
männa kostnader samt vinst.

(37)

Försäljnings- och administrationskostnaderna, de andra
allmänna kostnaderna och vinsten fastställdes i enlighet
med artikel 2.6 i grundförordningen genom att man
adderade försäljnings- och administrationskostnaderna,
andra allmänna kostnader samt vinsten för försäljningen
av oraffinerad oxalsyra på hemmamarknaden för den
samarbetsvilliga exporterande tillverkaren i det jämför
bara landet.

3.2.2 Jämförbart land
(33)

(34)

Enligt artikel 2.7 a i grundförordningen ska normalvärdet
för exporterande tillverkare som inte beviljats marknads
ekonomisk status fastställas på grundval av priserna eller
det konstruerade normalvärdet på hemmamarknaden i
ett jämförbart land.

I tillkännagivandet om inledande angav kommissionen
att den hade för avsikt att använda Indien som lämpligt
jämförbart land för fastställande av normalvärdet och
uppmanade berörda parter att lämna synpunkter på
detta. Inga synpunkter lämnades. Kommissionen anser i
vart fall att Indien är ett lämpligt jämförbart land, efter

3.2.4 Exportpris
(38)

Eftersom båda grupperna beviljades individuell behand
ling, har exportpriset baserats på de priser som faktiskt
betalades eller skulle betalas av den första oberoende
kunden i unionen i enlighet med artikel 2.8 i grundför
ordningen.

(39)

Båda de exporterande tillverkarna i Kina exporterade ox
alsyra till unionen via närstående handlare, som gjorde
ett påslag på det pris som betalades till tillverkarna. Detta
påslag beaktas vid jämförelsen av exportpriset med det
fastställda normalvärdet (se nedan skäl 42).
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3.2.5 Jämförelse
(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

Preliminär
dumpningsmarginal

Företag

När det gäller oraffinerad oxalsyra, jämfördes exportpriset
fritt fabrik med det normalvärde som fastställts för det
jämförbara landet.

Exportpriset för raffinerad oxalsyra fritt fabrik jämfördes
med det konstruerade normalvärdet (se ovan skäl 36).

För att jämförelsen mellan normalvärdet eller det kon
struerade normalvärdet och exportpriset skulle bli rättvis,
gjordes lämpliga justeringar i enlighet med artikel 2.10 i
grundförordningen. Framför allt gjordes en justering i
enlighet med artikel 2.10 i för provisioner till närstående
handlare.

Det ska i detta sammanhang påpekas att kommissionen
konstaterade att de närstående handlare via vilka de ex
porterande tillverkarna i Kina exporterade oxalsyra till EU
inte kan betraktas som interna säljavdelningar, eftersom
de även handlar med oxalsyra och andra kemiska pro
dukter som kommer från icke-närstående leverantörer
och är avsedda för export och/eller försäljning på hem
mamarknaden. Följaktligen dras slutsatsen att dessa hand
lare fungerar ungefär som en agent som säljer mot pro
vision. Handlarnas prispålägg har därför dragits ifrån för
att en rättvis jämförelse ska kunna göras mellan export
priset och normalvärdet. Justeringen har beräknats på
grundval av vinsten för en icke-närstående handlare i
EU och försäljnings- och administrationskostnader samt
andra allmänna kostnader för respektive handlare i Kina.

(45)

I enlighet med artikel 2.11 och 2.12 i grundförordningen
fastställdes dumpningsmarginalen på grundval av den
ovan angivna jämförelsen mellan det vägda genomsnitt
liga normalvärdet per produkttyp och respektive företags
vägda genomsnittliga exportpris till unionen för den be
rörda produkten.

(46)

På grundval av detta fastställdes följande preliminära
dumpningsmarginaler, uttryckta i procent av priset cif
vid unionens gräns, före tull:

37,7 %

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6 %

(47)

För att beräkna den landsomfattande dumpningsmarginal
som är tillämplig på övriga exporterande tillverkare i
Kina fastställdes samarbetsviljan genom att den exportvo
lym till unionen som rapporterats av de samarbetsvilliga
exporterande tillverkarna jämfördes med statistik från Eu
rostat.

(48)

Eftersom samarbetsviljan från Kina var låg, dvs. omkring
46 %, anses det lämpligt att den landsomfattande dump
ningsmarginal som är tillämplig på övriga exportörer i
Kina baseras på de samarbetsvilliga exportörernas mest
dumpade transaktion.

(49)

På denna grundval fastställs den landsomfattande dump
ningsmarginalen preliminärt till 52,2 % av priset cif vid
unionens gräns, före tull.

4. SKADA
4.1 Tillverkningen i unionen och unionsindustrin
(50)

Klagomålet ingavs av Europeiska kemiindustrirådet (CE
FIC) såsom företrädare för Oxaquim SA (nedan kallat
klaganden), en tillverkare av oxalsyra i unionen som sva
rade för en betydande del av unionens sammanlagda till
verkning under undersökningsperioden. En annan
unionstillverkare, Clariant, invände inte mot att under
sökningen inleddes, men beslutade att inte samarbeta.
Det finns för närvarande inga andra tillverkare av den
berörda produkten i unionen. De två tillverkarna Oxa
quim SA och Clariant utgör alltså unionsindustrin i den
mening som avses i artikel 4.1 i grundförordningen, och
svarar för 100 % av tillverkningen i unionen. I det föl
jande benämns de unionsindustrin.

(51)

Alla tillgängliga uppgifter om de båda tillverkarna Oxa
quim SA och Clariant, däribland uppgifterna i klagomålet
och de uppgifter som inhämtats från klaganden före och
efter det att undersökningen inleddes, användes för att
fastställa unionens sammanlagda tillverkning. På grundval
av detta beräknades det att unionens sammanlagda till
verkning uppgick till mellan 11 000 och 15 000 ton
under skadeundersökningsperioden.

3.2.6 Dumpningsmarginaler
exporterande

Shandong Fengyuan Chemicals Stock
Co., Ltd och Shandong Fengyuan Uranus
Advanced Material Co., Ltd

För övriga icke-samarbetsvilliga expor
terande tillverkare

Dessutom gjordes justeringar för indirekta skatter, frakt,
försäkring, hanteringskostnader och därmed samman
hängande kostnader, förpackningskostnader och kredit
kostnader i samtliga fall där dessa konstaterades vara
skäliga och korrekta och kunde styrkas.

För de samarbetsvilliga
tillverkarna
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4.2 Fastställande av den relevanta unionsmarknaden
(52)

Det konstaterades att en av unionstillverkarna använde
en del av sin tillverkade oxalsyra som insatsvara för
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perioden. Under skadeundersökningsperioden minskade
förbrukningen på EU-marknaden med sammanlagt 5 %.

tillverkning av oxalater (tetraoxalat, oxalatsalt och kali
umbioxalat). Denna oxalsyra överfördes helt enkelt
inom samma företag (utan faktura). Denna företags
interna användning kom inte ut på den öppna mark
naden och var därför inte utsatt för direkt konkurrens
från import av den berörda produkten. Tillverkningen för
den öppna marknaden konstaterades däremot konkurrera
direkt med importen av den berörda produkten.
(53)

För att få en så fullständig bild som möjligt av unions
industrins situation, insamlades och analyserades uppgif
ter om all verksamhet som rör oxalsyra och därefter
fastställdes huruvida tillverkningen var avsedd för före
tagsintern användning eller för den öppna marknaden.

(54)

När det gäller följande ekonomiska indikatorer för
unionsindustrin konstaterades att analysen och utvär
deringen måste inrikta sig på situationen på den öppna
marknaden: försäljningsvolym och försäljningspriser på
unionsmarknaden, marknadsandel, tillväxt, exportvolym,
priser, lönsamhet, räntabilitet och kassaflöde.

(55)

När det gäller de övriga ekonomiska indikatorerna kon
staterades det emellertid att dessa kan bedömas på ett
rimligt sätt endast om hela verksamheten beaktas. Fakto
rer som tillverkning (för såväl den företagsinterna som
den öppna marknaden), kapacitet, kapacitetsutnyttjande,
investeringar, lager, sysselsättning, produktivitet, löner
och kapitalanskaffningsförmåga beror på hela verksamhe
ten, oavsett om produkterna säljs på den företagsintern
eller den öppna marknaden.
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5. IMPORT FRÅN DE BERÖRDA LÄNDERNA
5.1 Sammantagen bedömning av den berörda impor
tens verkningar
(59)

Kommissionen undersökte huruvida importen av ox
alsyra från Kina och Indien borde bedömas sammantaget
i enlighet med artikel 3.4 i grundförordningen.

(60)

När det gäller effekterna av importen från Kina och In
dien visade undersökningen att dumpningsmarginalerna
låg över den miniminivå som anges i artikel 9.3 i grund
förordningen och att volymen dumpad import från dessa
länder inte var försumbar i den mening som avses i
artikel 5.7 i grundförordningen.

(61)

När det gäller villkoren för konkurrens mellan den dum
pade importen från Kina och Indien, å ena sidan, och
mellan den dumpade importen från Kina och Indien och
den likadana produkten, å andra sidan, visade undersök
ningen att de var ungefär de samma. De importerade
produkterna säljs nämligen genom samma kanaler och
till liknande kategorier av kunder och konkurrerar således
med varandra och med den oxalsyra som tillverkas i
unionen.

(62)

Mot bakgrund av det ovanstående anses det preliminärt
att samtliga kriterier i artikel 3.4 i grundförordningen är
uppfyllda och att importen från Kina och Indien bör
bedömas sammantaget.

4.3 Förbrukningen i unionen
(56)

Eftersom oxalsyra faller under ett KN-nummer som också
innefattar andra produkter, var det inte möjligt att fast
ställa importvolymerna på grundval av Eurostats uppgif
ter. Förbrukningen fastställdes följaktligen på grundval av
uppgifter om importvolymen som tillhandahölls av kla
ganden och korskontrollerades mot kontrollerade uppgif
ter från de exporterande tillverkarna i de berörda län
derna samt unionsindustrins sammanlagda försäljnings
volym på unionsmarknaden.

5.2 Volym och marknadsandel för den dumpade im
porten från de berörda länderna
(63)

(57)

Med hänsyn till det ringa antalet leverantörer och beho
vet att skydda konfidentiella uppgifter i enlighet med
artikel 19 i grundförordningen har förbrukningens ut
veckling under skadeundersökningsperioden indexerats.

Undersökningen visade att importen av oxalsyra från
Kina och Indien utvecklades på följande sätt:

Tabell 2
Import från Kina och Indien

Tabell 1

Importvolym (ton)

Förbrukning i unionen
Index 2007 = 100

Total förbrukning

2007

2008

2009

UP

100

124

61

95

Kina och Indien
(Index 2007 = 100)

2007

2008

2009

UP

7 629

11 763

4 707

7 969

100

154

62

104

100

125

101

110

Marknadsandel
(58)

År 2008 ökade den totala förbrukningen i unionen kraf
tigt med 24 %, medan den under det följande året mins
kade med 50 % för att på nytt öka under undersöknings

(Index 2007 = 100)

Källa: Uppgifter från klaganden och svar på frågeformulär.
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Importvolymen från de berörda länderna ökade med 4 %
under skadeundersökningsperioden, medan den totala
förbrukningen på EU-marknaden minskade med 5 % un
der samma period (se tabell 1 ovan). Såsom framgår av
tabellen ovan ökade även marknadsandelen avsevärt, med
25 % från 2007 till 2008 och med 10 % under skadeun
dersökningsperioden.

på unionsindustrin en bedömning av alla ekonomiska
faktorer och förhållanden avseende unionsindustrins till
stånd från 2007 till undersökningsperiodens slut.

(70)

De makroekonomiska indikatorerna (produktion, kapaci
tet, kapacitetsutnyttjande, försäljningsvolym, marknads
andel, sysselsättning, produktivitet, löner och dumpnings
marginalernas storlek) bedömdes på nivån för unions
industrin, medan de mikroekonomiska indikatorerna (la
ger, försäljningspriser, lönsamhet, kassaflöde och ränta
bilitet, kapitalanskaffningsförmåga, investeringar och pro
duktionskostnader) grundade sig på kontrollerade uppgif
ter från den enda samarbetsvilliga unionstillverkaren som
denna lämnat som svar på frågeformulären.

(71)

Med hänsyn till att uppgifterna för bedömning av skadan
huvudsakligen kommer från en enda källa, har uppgif
terna om unionsindustrin indexerats i syfte att skydda
konfidentiella uppgifter i enlighet med artikel 19 i grund
förordningen.

5.3 Priser för dumpad import och prisunderskri
dande
(65)
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De genomsnittliga priserna för importen från de berörda
länderna utvecklades på följande sätt:

Tabell 3
Priser på import från Kina och Indien
2007

2008

2009

UP

Kina och Indien

470

641

474

545

(Index 2007 = 100)

100

136

101

116

Importpriser (euro/ton)

(66)

6.2 Uppgifter som rör unionsindustrin (makroeko
nomiska indikatorer)

Importpriserna ökade med 36 % mellan 2007 och 2008,
men föll 2009 tillbaka till ungefär samma prisnivå som
2007. Under undersökningsperioden ökade priserna på
nytt med nästan 15 %. Priserna ökade med 16 % under
skadeundersökningsperioden. Det är emellertid anmärk
ningsvärt att importpriserna minskade med 20 % från
2008 till undersökningsperioden, trots att priserna på
de viktigaste insatsvarorna (kolkällor och energi) ökade
under denna period.

6.2.1 Produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnytt
jande
Tabell 4
Produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande
totalt i unionen
2007

2008

2009

UP

Total produktion

100

101

89

106

Total produktionskapacitet

100

100

77

77

Totalt kapacitetsutnyttjande

100

101

116

138

(Index 2007 = 100)

(67)

(68)

I syfte att analysera prisunderskridandet jämfördes
unionsindustrins vägda genomsnittliga försäljningspris
till icke-närstående kunder på unionsmarknaden, justerat
till nivån fritt fabrik, dvs. exklusive fraktkostnader i unio
nen och efter rabatter och avdrag, med motsvarande
vägda genomsnittliga priser för de samarbetsvilliga expor
törerna i Kina och Indien till den första oberoende kun
den på unionsmarknaden, dvs. netto rabatter och vid
behov justerade till cif-priset vid unionens gräns, veder
börligen justerat för tullklareringskostnader och kost
nader som uppstår efter importen.
Jämförelsen visade att priset för den berörda dumpade
produkten med ursprung i Kina och Indien som såldes
i unionen under undersökningsperioden underskred
unionsindustrins försäljningspriser med 16,9 %–34,6 %.
Prisunderskridandet i kombination med en negativ pris
utveckling på marknaden ledde till ett betydande prisfall.

(72)

Tabellen ovan innehåller uppgifter om unionsindustrins
produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnytt
jande. Uppgifterna för 2007 och 2008 omfattar des
sutom ytterligare en unionstillverkare, som upphörde
med tillverkningen av oxalsyra 2008.

(73)

Som det framgår av tabellen ovan var unionsindustrins
tillverkning relativt stabil 2007 och 2008, men minskade
kraftigt 2009. Tillverkningen ökade under undersök
ningsperioden. Under skadeundersökningsperioden ökade
tillverkningen med sammanlagt 6 %.

(74)

På grund av att en unionstillverkare stängde sin produk
tionsanläggning 2008 föll unionsindustrins produktions
kapacitet kraftigt, med 23 %, under 2008.

6. UNIONSINDUSTRINS EKONOMISKA SITUATION
6.1 Inledande anmärkningar
(69)

I enlighet med artikel 3.5 i grundförordningen innefat
tade granskningen av den dumpade importens inverkan
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Kombinationen av dessa båda faktorer, dvs. ökad produk
tionsvolym och minskad produktionskapacitet, på grund
av att den tredje unionstillverkaren lade ner sin produk
tionsenhet från och med 2008, innebar en kraftig ökning
av kapacitetsutnyttjandet med 38 % under skadeunder
sökningsperioden.

(81)

6.2.2 Försäljningsvolym och marknadsandel

(82)

Försäljningsvolym och marknadsandel
2007

2008

2009

UP

Total försäljning

100

97

61

86

Marknadsandel (%)

100

79

99

91

Under hela skadeundersökningsperioden minskade lö
nerna med 1 %. Lönerna ökade inledningsvis med 21 %
mellan 2007 och 2008, men föll sedan fram till under
sökningsperioden.
6.2.4 Den faktiska dumpningsmarginalens storlek

Tabell 5

(Index 2007 = 100)
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Dumpningsmarginalerna anges ovan i avsnittet om
dumpning. Alla dumpningsmarginaler som har fastställts
ligger betydligt över miniminivån. Med tanke på den
dumpade importens volym och pris, kan de faktiska
dumpningsmarginalernas inverkan inte anses vara för
sumbar.
6.3 Uppgifter som rör den samarbetsvilliga unions
tillverkaren (mikroekonomiska indikatorer)
6.3.1 Allmänt

(76)

Försäljningsvolymen för 2007 och 2008 innefattar för
säljningen för den unionstillverkare som upphörde med
tillverkningen 2008.

(77)

Medan förbrukningen i unionen minskade med 5 % un
der skadeundersökningsperioden (se ovan skäl 58), så
minskade under samma period unionsindustrins försälj
ningsvolym av den berörda produkten till oberoende
kunder på unionsmarknaden med 14 %, vilket innebar
en minskning av marknadsandelen med 9 %.

(78)

(83)

Analysen av de mikroekonomiska indikatorerna (försälj
ningspriser och produktionskostnad, lager, lönsamhet,
kassflöde, räntabilitet, kapitalanskaffningsförmåga och in
vesteringar) omfattade endast klaganden, eftersom inga
uppgifter erhållits från den andra tillverkaren i EU, såsom
det anges ovan i skäl 70.
6.3.2 Den samarbetsvilliga unionstillverkarens genomsnittliga
priser per enhet och produktionskostnad
Tabell 7

Om man ser på utvecklingen under skadeundersöknings
perioden, var minskningen av unionsindustrins försälj
ningsvolym med 14 % mycket kraftigare än minskningen
av förbrukningen i unionen som var 5 %. Unionsindu
strins marknadsandel minskade således kraftigt med 9
procentenheter under samma period.

Försäljningspriser
Index 2007 = 100

Genomsnittligt pris per
enhet

6.2.3 Sysselsättning, produktivitet och löner

2007

2008

2009

UP

100

143

136

131

Källa: Svar på frågeformulär.

Tabell 6
Sysselsättning, produktivitet och löner

(84)

2007

2008

2009

UP

Totalt antal anställda

100

119

108

96

Total produktivitet
(enhet/anställd)

100

85

83

111

Totala årslöner

100

121

110

99

Genomsnittlig
arbetskraftskostnad per
anställd

100

119

118

104

(Index 2007 = 100)

Unionsindustrins genomsnittliga försäljningspriser fritt fa
brik till icke-närstående kunder på unionsmarknaden steg
med 31 % under skadeundersökningsperioden.
Tabell 8
Produktionskostnader
Index 2007 = 100

Genomsnittlig
produktionskostnad/ton

2007

2008

2009

UP

100

103

102

98

Källa: Svar på frågeformulär.

(79)

(80)

Antalet anställda föll med 4 % under skadeundersök
ningsperioden. Det bör påpekas att tillverkningen av ox
alsyra inte är arbetsintensiv.
Under skadeundersökningsperioden ökade den totala
produktiviteten per anställd med 11 %, när produktionen
ökade samtidigt som antalet anställda minskade.

(85)

Undersökningen visade att den samarbetsvilliga unions
tillverkarens genomsnittliga produktionskostnad hade va
rit relativt stabil under åren på grund av en kontinuerlig
förbättring av tillverkningsprocessen, som uteslutande
möjliggjorts genom betydande investeringar (se ovan ta
bellerna 9 och 11).
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var låg. Investeringarna gjordes främst för att införa nya
produktionsverktyg och produktionsprocesser i syfte att
förbättra effektiviteten. Ökningen av investeringarna visar
att industrin inte har haft svårigheter att skaffa kapital,
vilket visar att industrin är fortsatt livskraftig.

6.3.3 Lager
(86)

L 275/9

På grund av den berörda produktens egenskaper finns
inga lager. Den berörda produkten torkar och hårdnar
snabbt och tillverkas därför endast för omgående leve
rans.
6.3.4 Lönsamhet, kassaflöde, räntabilitet, kapitalanskaffnings
förmåga och investeringar

(91)

Investeringarna ökade med 177 % under skadeundersök
ningsperioden.

Tabell 9

(92)

Genom ökade investeringar för att förbättra produktions
processerna visade industrin, som är kapitalintensiv, att
den fortfarande har kapitalanskaffningsförmåga. För
mågan att skaffa kapital hämmas emellertid av den fal
lande försäljningen och de ökade svårigheterna att gene
rera ett kassaflöde.

Lönsamhet
Index 2007 = – 100

Lönsamhet (i EU)

2007

2008

2009

UP

– 100

4

–2

3

Källa: Svar på frågeformulär.

Tabell 12
Räntabilitet

(87)

(88)

Lönsamheten för den likadana produkten fastställdes ge
nom att klagandens nettovinst före skatt av försäljning av
den likadana produkten uttrycktes i procent av försälj
ningsomsättningen.
Efter mycket kraftiga förluster 2007 gjorde klaganden en
liten vinst 2008, men gjorde återigen en förlust 2009.
Klaganden gjorde en liten vinst under undersöknings
perioden, tack vare att vissa delar av produktionskost
naderna minskade, såsom det framgår ovan av tabell 8.

Index 2007 = – 100

Räntabilitet

2007

2008

2009

UP

– 100

13

– 14

– 51

Källa: Svar på frågeformulär.

(93)

Trots ökade investeringar nådde räntabiliteten för den
berörda produkten inte upp till den förväntade nivån.
Även om det skedde en viss förbättring 2008 var ränta
biliteten negativ under resten av skadeundersöknings
perioden.

(94)

Industrins tillväxt är således begränsad och står uppen
bart inte i proportion till de investeringar som gjorts
under de senaste åren.

Tabell 10
Kassaflöde
Index 2007 = – 100

Kassaflöde

2007

2008

2009

UP

– 100

3 054

1 994

868

Källa: Svar på frågeformulär.

(89)

7. SLUTSATS OM SKADA
(95)

Undersökningen har visat att vissa skadeindikatorer upp
visar en positiv utveckling – tillverkningsvolymen ökade
med 6 %, kapacitetsutnyttjandet ökade med 38 %, inve
steringarna ökade med 177 %, så att företaget kunde
uppnå en relativ vinst (från en betydande förlust 2007
till en liten vinst under undersökningsperioden). Såsom
visas ovan, skedde emellertid en avsevärd försämring när
det gäller ett antal indikatorer för unionsindustrins eko
nomiska situation under skadeundersökningsperioden.

(96)

Efter nedläggningen av den ena unionstillverkarens an
läggning minskade försäljningsvolymen med 14 %. Ar
betskraften måste minskas med 4 % och produktions
kapaciteten minskade med 23 %. Medan förbrukningen
endast minskade med 5 %, minskade marknadsandelen
med nästan 9 %. Lönsamheten var således svag, vilket
påverkade räntabiliteten och kassaflödet negativt, särskilt
mellan 2008 och undersökningsperioden. Lönsamhets
nivån förbättrades under skadeundersökningsperioden,
men var fortsatt mycket låg under undersökningsperio
den och är inte tillräcklig för att upprätthålla tillverk
ningen på medellång sikt.

Utvecklingen av kassaflödet, som visar industrins för
måga att själv finansiera sin verksamhet, speglar i stor
utsträckning lönsamhetsutvecklingen. Kassaflödet var ne
gativt 2007, men trots en viss förbättring 2008 mins
kade det mellan 2008 och undersökningsperioden, vilket
innebär att den samarbetsvilliga unionstillverkarens finan
siella situation försvagades.
Tabell 11
Investeringar
Index 2007 = 100

Totala investeringar

2007

2008

2009

UP

100

111

185

277

Källa: Svar på frågeformulär.

(90)

Ovanstående tabell visar att klaganden ökade sina inve
steringar i den berörda produkten också när lönsamheten
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(97)

Även om den totala tillverkningen ökade, förlorade
unionsindustrin en betydande marknadsandel. Samtidigt
ökade den dumpade importen från de berörda länderna
betydligt.

(98)

Mot denna bakgrund dras preliminärt slutsatsen att
unionsindustrin led väsentlig skada under undersöknings
perioden i den mening som avses i artikel 3.5 i grundför
ordningen.

8. ORSAKSSAMBAND
8.1 Inledning
(99)

I enlighet med artikel 3.6 och 3.7 i grundförordningen
undersökte kommissionen om den väsentliga skada som
unionsindustrin lidit hade vållats av den dumpade impor
ten från de berörda länderna. Även andra kända faktorer,
utöver den dumpade importen, som kunde ha skadat
unionsindustrin, undersöktes för att kontrollera att den
eventuella skada som vållats av sådana faktorer inte till
skrevs dumpad import.

8.2 Den dumpade importens verkningar
(100) Förbrukningen av oxalsyra i unionen minskade med 5 %

under skadeundersökningsperioden, medan den dumpade
importen från de berörda länderna ökade med mer än
4 % under samma period. Mest ökade den dumpade im
porten mellan 2007 och 2008 när ökningen var 54 %.
Marknadsandelen för importen från de berörda länderna
ökade med 25 % mellan 2007 och 2008, vilket samman
föll med en minskning av unionsindustrins marknads
andel med 21 % under samma period.

(101) Även om de genomsnittliga importpriserna steg med

16 % under skadeundersökningsperioden, underskred im
portpriserna den samarbetsvilliga unionstillverkarens pri
ser med i genomsnitt 21,9 % under undersökningsperio
den, och utövade således ett pristryck på unionsindustrin
och hindrade den samarbetsvilliga unionstillverkaren från
att höja priserna till mer lönsamma nivåer.

(102) Det ska erinras om att unionsindustrins försäljningsvoly

mer minskade kraftigt (– 14 %). Minskningen av försälj
ningen var emellertid mycket större än minskningen av
efterfrågan och innebar en minskning av marknadsande
len med 9 %. Samtidigt ökade de berörda ländernas
marknadsandel med 10 %. Detta visar att unionsindu
strins marknadsandel till stor del har övertagits av den
dumpade importen från de berörda länderna.

(103) Det fortsatta tryck som den dumpade lågprisimporten

från de berörda länderna utövade på unionsmarknaden
anses ha gjort det omöjligt för unionsindustrin att an
passa sina försäljningspriser till de ökade råvaru- och
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energipriserna. Detta ledde till en förlust av marknads
andelar och en oförändrat svag lönsamhet för unions
industrin.

(104) Mot bakgrund av detta drogs preliminärt slutsatsen att

den plötsliga ökningen av dumpad lågprisimport från de
berörda länderna hade en betydande negativ inverkan på
unionsindustrins ekonomiska situation.

8.3 Verkningar av andra faktorer
(105) De andra faktorer som undersöktes när det gäller orsaks

sambandet var utvecklingen av efterfrågan på unions
marknaden, råvarupriserna, unionsindustrins exportresul
tat, importen av den berörda produkten från andra län
der, industrins företagsinterna användning av oxalsyra
och den ekonomiska krisen.

8.3.1 Utvecklingen av efterfrågan på unionsmarknaden
(106) Som det framgår av tabell 1 ovan ökade förbrukningen

av oxalsyra i unionen först med 24 % 2008, men mins
kade med 39 % under följande år för att igen öka under
undersökningsperioden. Sammantaget minskade förbruk
ningen på EU-marknaden med 5 % under skadeundersök
ningsperioden. Under samma period förlorade unions
industrin marknadsandelar.

(107) Även om undersökningen visade att importen från de

berörda länderna också påverkades av den minskade ef
terfrågan på unionsmarknaden 2009, ska det påpekas att
exportörerna i de berörda länderna under skadeundersök
ningsperioden lyckades öka sin försäljningsvolym och
marknadsandel genom det pristryck som den dumpade
importen utövade på marknaden.

(108) Preliminärt anses det därför att unionsindustrins försäm

rade ekonomiska situation främst beror på den kraftigt
ökade dumpade importen från de berörda länderna och
det prisunderskridande som utövades av exportörerna i
de berörda länderna, och inte på en minskad förbruk
ning. Även om den svagare efterfrågan bidrog till skadan,
kan detta inte bryta orsakssambandet mellan den väsent
liga skada som lidits och den ökade dumpade importen.

8.3.2 Priser på de huvudsakliga råvarorna
(109) Som det framgår av tabell 8 ovan var den genomsnittliga

produktionskostnaden relativt stabil trots kraftigt ökade
kostnader för den huvudsakliga råvaran (socker). Under
sökningen visade att den samarbetsvilliga unionstillverka
rens produktionskostnader inte följde prisutvecklingen
för en av de huvudsakliga råvarorna vid oxalsyratillverk
ning. Inverkan av den kraftiga ökningen av de genom
snittliga sockerpriserna med 50 % under skadeundersök
ningsperioden dämpades genom den samarbetsvilliga
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unionstillverkarens investeringar för att förbättra tillverk
ningsprocesserna. Nettoeffekten var därför en minskning
av produktionskostnaderna med 12 %. Som det framgår
av tabell 7 ovan ökade försäljningspriset per enhet icke
desto mindre med 31 % under skadeundersökningsperio
den. Det konstaterades att exportörerna i de berörda
länderna mötte samma ekonomiska villkor när det gäller
prisutvecklingen på råvaror, eftersom importpriserna per
enhet följde samma trend som den samarbetsvilliga
unionstillverkarens försäljningspriser per enhet, om än
på lägre nivåer.

(110) I avsaknad av skadevållande dumpning kunde det ha

förväntats att priserna med jämna mellanrum skulle ha
anpassats för att spegla utvecklingen för de olika produk
tionskostnaderna. Detta var emellertid inte fallet. Den
samarbetsvilliga unionstillverkaren lyckades inte uppnå
de hållbara vinstmarginaler som är nödvändiga för denna
kapitalintensiva tillverkning och kassaflödet minskade
också.
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(114) Analysen visade att den samarbetsvilliga unionstillverka

rens exportförsäljning till icke-närstående parter stod för
en stor del av försäljningen (omkring 30 %). Under ska
deundersökningsperioden ökade den samarbetsvilliga
unionstillverkarens exportvolym med 52 %, medan priset
per enhet för exportförsäljningen minskade betydligt, i
motsats till den samarbetsvilliga unionstillverkarens för
säljningspris inom unionen, vilket ökade betydligt. Un
dersökningen visade att exporten var mycket viktig för
att kunna upprätthålla ett högt kapacitetsutnyttjande och
på så sätt täcka de höga fasta kostnaderna och kost
naderna för investeringar i maskiner. Priserna för export
försäljningen var lägre än priserna på unionsmarknaden
till följd av konkurrensen från lågprisoxalsyra på export
marknaderna från exportörerna i de berörda länderna.
Undersökningen visade att denna export gjorde det möj
ligt för den samarbetsvilliga unionstillverkaren att dämpa
den skada som denne led på EU-marknaden och är där
för inte sådan att den bryter det orsakssamband som
fastställts mellan den dumpade importen från de berörda
länderna och den skada som unionsindustrin har lidit.

8.3.4 Import från andra tredjeländer
(111) Följaktligen anses det preliminärt att den dumpade im

porten från de berörda länderna, som underskred den
samarbetsvilliga unionstillverkarens priser, pressade ned
priserna på unionsmarknaden och hindrade den sam
arbetsvilliga unionstillverkaren från att höja sina försälj
ningspriser för att täcka kostnaderna eller nå en rimlig
lönsamhet.

(115) Eftersom import från andra länder än de berörda län

derna saknas, inverkade denna faktor inte på EU-mark
naden.

8.3.5 Företagsintern användning
(116) Såsom anges ovan i skälen 52–55 begränsar sig den

(112) Eftersom råvarupriserna också påverkade exportörerna i

de berörda länderna, drogs preliminärt slutsatsen att ök
ningen av råvarupriserna inte kunde ha haft någon in
verkan på den väsentliga skada som unionsindustrin lidit
under skadeundersökningsperioden.

8.3.3 Unionsindustrins exportresultat

8.3.6 Ekonomisk kris
(117) År 2009 halverades förbrukningen av oxalsyra i unionen

Tabell 13
Exportvolym och priser per enhet
2007

2008

2009

UP

Export i ton

100

80

140

152

Genomsnittligt exportpris

100

104

103

91

Index 2007 = 100

företagsinterna användningen till företagsinterna över
föringar hos en unionstillverkare, där oxalsyra bearbetas
till oxalater inom företaget. Vinsten från försäljning av
oxalater är betydande och gjorde det möjligt för tillver
karen att fortsätta sin verksamhet trots förlusterna för
oxalsyra. Denna faktor bidrar därför inte till den väsent
liga skada som unionsindustrin lidit.

jämfört med 2008 på grund av den ekonomiska krisen,
vilket bidrog till minskade försäljningsvolymer (– 40 %)
och ett minskat försäljningsvärde (– 45 %) för unions
industrin. Genom att sänka priserna med omkring 5 %
under denna period lyckades industrin emellertid öka sin
marknadsandel (11 %) och på så sätt minimera de nega
tiva verkningarna av krisen. Unionsindustrin lyckades de
facto nå ett resultat nära noll 2009.

Källa: Svar på frågeformulär.

(113) Exportresultatet undersöktes också såsom en av de kända

faktorer, utöver den dumpade importen, vilka eventuellt
kunde ha skadat unionsindustrin, för att kontrollera att
den eventuella skada som vållats av andra faktorer inte
tillskrevs den dumpade importen.

(118) Även om den ekonomiska krisen 2008–2009 kan ha

bidragit till unionsindustrins svaga resultat kan dess in
verkan emellertid inte anses ha varit sådan att den bryter
orsakssambandet mellan den dumpade importen och den
skada som unionsindustrin har lidit.
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8.4 Slutsats om orsakssamband
(119) Ovanstående analys visar att de berörda ländernas försälj

ningsvolym och marknadsandel ökade under skadeunder
sökningsperioden. Det har dessutom konstaterats att
denna import skedde till dumpade priser som betydligt
understeg, med nästan 22 %, de priser som unionsindu
strin tog ut på unionsmarknaden för den berörda pro
dukten under undersökningsperioden.

(120) Denna ökning av volymen och marknadsandelen för den

dumpade lågprisimporten från de berörda länderna upp
nåddes trots en totalt sett minskad efterfrågan på unions
marknaden under skadeundersökningsperioden. Den vä
xande marknadsandelen för importen sammanföll med
den negativa utvecklingen av marknadsandelen för
unionsindustrin under samma period. Samtidigt observe
rades, som det framgått ovan, en negativ utveckling i
fråga om de huvudsakliga indikatorerna för unionsindu
strins ekonomiska och finansiella situation.

(121) Den minskade förbrukningen på unionsmarknaden 2009

påverkade unionsindustrins resultat negativt. Detta och
övriga faktorer kan emellertid inte anses ha haft en sådan
inverkan att de bryter orsakssambandet mellan den dum
pade importen och den skada som unionsindustrin har
lidit.

(122) På grundval av denna analys, i vilken det har redogjorts

för verkningarna av alla kända faktorer som har betydelse
för unionsindustrins situation och gjorts en avgränsning
av den dumpade importens skadevållande verkningar,
dras preliminärt slutsatsen att den dumpade importen
från de berörda länderna har vållat unionsindustrin vä
sentlig skada i den mening som avses i artikel 3.6 i
grundförordningen.
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(125) En av de två unionstillverkarna motsatte sig inte inledan

det av undersökningen, men lämnade inga ytterligare
uppgifter och samarbetade inte i undersökningen.

(126) Unionsindustrin har lidit väsentlig skada som vållats av

den dumpade importen från de berörda länderna. Det
erinras om att de flesta skadeindikatorerna uppvisade
en negativ utveckling under skadeundersökningsperioden.
I synnerhet påverkades de skadeindikatorer som hänger
samman med unionsindustrins ekonomiska resultat, så
som lönsamhet, kassaflöde och räntabilitet, i stor ut
sträckning. Om inga åtgärder vidtas anses det att åter
hämtningen inom oxalsyrasektorn inte kommer att vara
tillräcklig för att unionsindustrin ska kunna återhämta sig
ekonomiskt och att situationen kan komma att försämras
ytterligare.

(127) Införandet av åtgärder förväntas återställa effektiva och

rättvisa handelsvillkor på unionsmarknaden, vilket gör
det möjligt för unionsindustrin att anpassa priserna på
oxalsyra så att de speglar produktionskostnaderna. Det
kan förväntas att införandet av åtgärder gör det möjligt
för unionsindustrin att åtminstone delvis återvinna de
marknadsandelar som den förlorade under skadeunder
sökningsperioden, med en ytterligare positiv inverkan
på dess ekonomiska situation och lönsamhet.

(128) Därför drogs slutsatsen att införandet av provisoriska an

tidumpningsåtgärder på import av oxalsyra med ur
sprung i Kina och Indien ligger i unionsindustrins in
tresse.

9.3 Importörernas intresse
(129) Svar på frågeformulär mottogs från åtta icke-närstående

9. UNIONENS INTRESSE
9.1 Inledande anmärkning

importörer. Tre av dessa importörer importerade endast
små volymer av den berörda produkten och kunde över
föra prishöjningen till sina kunder. En del av dem uppgav
att de kanske kommer att ta bort produkten ur sortimen
tet om antidumpningstullar införs.

(123) I enlighet med artikel 21 i grundförordningen undersökte

kommissionen om det, trots den preliminära slutsatsen
om skadevållande dumpning, fanns tvingande skäl som
skulle kunna leda till slutsatsen att det inte låg i unionens
intresse att införa preliminära antidumpningsåtgärder i
detta särskilda fall. Analysen av unionens intresse gjordes
på grundval av en bedömning av alla berörda parters
intressen, däribland unionsindustrin, importörerna och
användarna av den berörda produkten.

9.2 Unionsindustrins intresse
(124) Unionsindustrin utgörs av två tillverkare som har sin

verksamhet i olika medlemsstater och direkt sysselsätter
30–50 personer inom tillverkning och försäljning av den
likadana produkten.

(130) Den fjärde importören hävdade att dess kunder kan an

vända systemet för aktiv förädling för alla sina slutpro
dukter där oxalsyra använts i tillverkningsprocessen och
som återexporteras till länder utanför EU. Införandet av
antidumpningsåtgärder skulle därför inte ha någon bety
dande inverkan på denna importör.

(131) Mot bakgrund av det ovanstående dras preliminärt slut

satsen att införandet av åtgärder generellt sätt inte borde
få någon betydande påverkan på importörerna. I allmän
het har importörerna mycket stora vinstmarginaler på
oxalsyra och de förväntar sig att kunna överföra prishöj
ningarna till kunderna.
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9.4 Användarnas intresse
(132) De samarbetsvilliga användarna stod för 22 % av unio

nens förbrukning av oxalsyra under undersökningsperio
den. Undersökningen visade att en åtskillnad mellan an
vändningsområdena för oraffinerad oxalsyra och raffinerad
oxalsyra är relevant för att bedöma EU-intresset med
avseende på användarna. Den samarbetsvilliga unions
industrin tillverkar oraffinerad oxalsyra medan den ickesamarbetsvilliga tillverkaren i EU tillverkar raffinerad ox
alsyra, som främst används inom sektorerna för läkeme
del, livsmedel och utvinning av fint metallpulver.
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värd del av de totala produktionskostnaderna. I denna
process kan oxalsyran inte ersättas. Lönsamheten i denna
sektor kan emellertid vara betydande. Eftersom årliga
kontrakt är vanliga i denna sektor kommer det på kort
sikt inte att vara lätt att överföra prishöjningar. Med
tanke på att den lägsta föreslagna tullsatsen är 14,6 %
och att vinsterna i sektorn är höga är det emellertid
möjligt att på kort sikt absorbera eventuella prishöj
ningar.

(138) En användare hävdade att tillverkningen av raffinerad
(133) Användarna av oraffinerad oxalsyra hävdade att införan

det av åtgärderna skulle leda till en prisökning från den
samarbetsvilliga unionsindustrin, som är den enda leve
rantören i EU. Användarna angav å andra sidan också att
det inte är önskvärt att bli fullständigt beroende av ut
ländsk import.

(134) För användare som tillverkar rengörings- och bleknings

produkter utgör oxalsyra endast en liten del av insats
varorna och de skulle troligtvis kunna överföra en pris
höjning till följd av antidumpningstullar till kunderna,
eller om möjligt ändra formeln för produkterna så att
de kan använda ersättningsprodukter för oxalsyra.

(135) För de användare som tillverkar poleringsprodukter står

oxalsyran för en stor del av kostnaderna för insatsvaror
och kan inte ersättas. På grund av konkurrensen från
tillverkare utanför EU är det inte sannolikt att använ
darna kan överföra hela prishöjningen till sina kunder.
De exporterar emellertid 95 % av sina produkter till län
der utanför EU och skulle kunna begära återbetalning av
tullar inom ramen för systemet för aktiv förädling.

(136) För användare som använder oxalsyra för andra applika

tioner, såsom återvinning av metall från skrot, står ox
alsyran för en stor del av de totala tillverkningskost
naderna för den slutprodukt som oxalsyra används till.
Marknaden för slutprodukten är mycket föränderlig. Ox
alsyran kan inte ersättas i tillverkningsprocessen. Den
största återvinnaren av skrot i unionen erhåller för när
varande hela sitt behov av oxalsyra från unionstillver
karna. Vid införande av antidumpningstullar kan indu
strin välja i vilken utsträckning den vill höja priserna –
om alls, i syfte att dra nytta av att tullar införts. Det är
därför inte klart hur införandet av åtgärder kommer att
inverka på denna användare. Mot bakgrund av att denna
användare för närvarande har liten vinst på försäljningen
av slutprodukten kommer varje prisökning att ha en
negativ inverkan, om bolaget inte kan överföra prishöj
ningen.

(137) Raffinerad oxalsyra används bland annat för tillverkning

av pulver av vissa metaller. Oxalsyran står för en avse

oxalsyra inte var tillräcklig för att möta efterfrågan. Det
har konstaterats att underskottet i unionen mellan pro
duktionen och förbrukningen av raffinerad oxalsyra är
omkring 1 000–2 000 ton/år. Eftersom den största delen
av de slutprodukter där raffinerad oxalsyra används i till
verkningsprocessen exporteras, kan användarna hur som
helst välja att använda sig av systemet för aktiv förädling.

9.5 Slutsats om unionens intresse
(139) Mot bakgrund av det ovanstående drogs preliminärt slut

satsen att det på grundval av de tillgängliga uppgifterna
om unionens intresse inte finns några tvingande skäl som
talar emot införandet av provisoriska åtgärder mot im
port av oxalsyra med ursprung i Kina och Indien.

10. PROVISORISKA ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER
10.1 Nivå för undanröjande av skada
(140) Med hänsyn till slutsatserna beträffande dumpning,

skada, orsakssamband och unionens intresse bör proviso
riska antidumpningsåtgärder införas i syfte att förhindra
att unionsindustrin vållas ytterligare skada genom dum
pad import.

(141) Vid fastställandet av nivån på dessa åtgärder togs hänsyn

till de dumpningsmarginaler som konstaterats och det
tullbelopp som är nödvändigt för att undanröja den
skada som unionsindustrin lidit.

(142) Vid beräkningen av det tullbelopp som är nödvändigt för

att undanröja verkningarna av den skadevållande dump
ningen, ansågs det att åtgärderna bör göra det möjligt för
unionsindustrin att täcka sina produktionskostnader och
totalt sett uppnå en vinst före skatt som en industri av
denna typ inom sektorn rimligen skulle kunna uppnå vid
försäljning av den likadana produkten i unionen under
normala konkurrensförhållanden, dvs. om det inte före
kom någon dumpad import. Det anses att en vinst mot
svarande 8 % av omsättningen kan uppnås om dumpad
import inte förekommer och att denna vinstmarginal kan
betraktas som en lämplig miniminivå som unionsindu
strin kan förväntas uppnå om skadevållande dumpning
inte förekommer.
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(143) På grundval av detta beräknades ett icke-skadevållande

till den landsomfattande tull som gäller för ”övriga före
tag”) gäller alltså enbart för import av produkter med
ursprung i Kina och Indien och som tillverkats av de
företag, dvs. de specifika juridiska enheter, som nämns.
Importerade produkter som tillverkats av ett annat före
tag som inte specifikt omnämns i artikeldelen av denna
förordning, däribland enheter som är närstående de ut
tryckligen nämnda företagen, kan inte omfattas av dessa
tullsatser utan ska omfattas av den tullsats som gäller
”övriga företag”.

pris för unionsindustrins likadana produkt. Det icke-ska
devållande priset erhölls genom att den ovannämnda
vinstmarginalen på 8 % lades till produktionskostnaden.

(144) Den nödvändiga prisökningen fastställdes därefter på

grundval av en jämförelse, per produkttyp, mellan det
vägda genomsnittliga importpriset för de samarbetsvilliga
exporterande tillverkarna i Kina och Indien, vederbörligen
justerat för importkostnader och tullar, och det icke-ska
devållande priset för de produkttyper som unionsindu
strin sålde på unionsmarknaden under undersöknings
perioden. Den eventuella skillnad som jämförelsen resul
terade i uttrycktes sedan i procent av det genomsnittliga
importvärdet cif för de typer som jämfördes.
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(147) Eventuella ansökningar om tillämpning av dessa individu

riska antidumpningsåtgärder bör införas på import med
ursprung i Kina och Indien och att de, i enlighet med
artikel 7.2 i grundförordningen och regeln om lägsta tull,
bör fastställas till en nivå motsvarande den lägre av
dumpnings- och skademarginalerna.

ella företagsspecifika antidumpningstullsatser (t.ex. till
följd av en ändring av företagets namn eller inrättande
av nya tillverknings- eller försäljningsenheter) bör utan
dröjsmål sändas till kommissionen (1) tillsammans med
alla relevanta uppgifter, särskilt beträffande de ändringar
av företagets verksamhet i fråga om tillverkning, inhemsk
försäljning och exportförsäljning som hänger samman
med exempelvis namnändringen eller ändringen av till
verknings- eller försäljningsenheterna. Förordningen
kommer därefter vid behov att ändras i enlighet med
detta genom en uppdatering av förteckningen över de
företag som omfattas av individuella tullsatser.

(146) De individuella företagsspecifika antidumpningstullsatser

(148) För att säkra en korrekt tillämpning av antidumpnings

10.2 Provisoriska åtgärder
(145) Mot denna bakgrund anser kommissionen att proviso

som anges i denna förordning har fastställts på grundval
av resultaten i den aktuella undersökningen. De speglar
därför den situation som under undersökningen konsta
terats i fråga om dessa företag. Dessa tullsatser (i motsats

tullen ska tullsatsen för övriga företag inte bara tillämpas
på de icke-samarbetsvilliga exporterande tillverkarna,
utan också på de tillverkare som inte hade någon export
till unionen under undersökningsperioden.

(149) Följande dumpnings- och skademarginaler har fastställts:

Land

Företag

Dumpningsmargi
nal
(%)

Indien

Kina

Skademarginal
(%)

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited (PCCPL)

22,8

40,8

Alla övriga företag

43,6

50,7

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd och Shan
dong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7

54,5

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

22,1

Alla övriga företag

52,2

66,3

11. SLUTBESTÄMMELSER
(150) Varje exporterande tillverkare av oxalsyra i Kina som inte ännu har gett sig till känna, eftersom den

anser att den inte uppfyller kriterierna för vare sig marknadsekonomisk status eller individuell
behandling, men som anser att en särskild tullsats bör fastställas, uppmanas att ge sig till känna
för Europeiska kommissionen inom tio dagar från dagen efter det att denna förordning har offent
liggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(1) Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för handel, Direktorat H, 1049 Bryssel, BELGIEN.
(2) I sådana fall kommer kommissionen att inhämta upplysningar med hänsyn till de överväganden som WTO:s över
prövningsorgan uttryckt i sin rapport i ärende DS 397 (angående antidumpningsåtgärder avseende fästanordningar),
särskilt punkterna 371–384 (se www.wto.org). Att kommissionen inhämtar dessa upplysningar påverkar emellertid
inte huruvida eller på vilket sätt Europeiska unionen kommer att beakta det avgörandet i denna undersökning.
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(151) Enligt god förvaltningspraxis bör en period fastställas inom vilken de berörda parter som gav sig till

känna inom den tidsfrist som fastställdes i tillkännagivandet om inledande skriftligen kan lämna sina
synpunkter och begära att bli hörda.

(152) Undersökningsresultaten i denna förordning rörande införandet av antidumpningstullar är prelimi

nära och kan komma att behöva omprövas inför ett slutgiltigt avgörande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
En preliminär antidumpningstull införs härmed på import av oxalsyra, antingen i dihydratform (CUSnummer 0028635-1 och CAS-nummer 6153-56-6) eller vattenfri form (CUS-nummer 0021238-4 och
CAS-nummer 144-62-7), även löst i vatten, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer
ex 2917 11 00 (Taric-nummer 2917 11 00 91), med ursprung i Folkrepubliken Kina och Indien.
2.
Följande preliminära antidumpningstullsatser ska tillämpas på nettopriset fritt unionens gräns, före tull,
för den produkt som avses i punkt 1 och som tillverkats av nedanstående företag:

Indien

Kina

Preliminär tull
(%)

Taric-tilläggsnum
mer

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

22,8

B230

Alla övriga företag

43,6

B999

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong
Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7

B231

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

B232

Alla övriga företag

52,2

B999

Land

Företag

3.
Övergång till fri omsättning i unionen av den produkt
som avses i punkt 1 ska förutsätta att det lämnas en säkerhet
som motsvarar nivån på den preliminära tullen.

den som ligger till grund för förordningens antagande, lämna
skriftliga synpunkter och begära att bli hörda av kommissionen.

4.
Om inget annat anges, ska gällande bestämmelser om
tullar tillämpas.

2.
I enlighet med artikel 21.4 i förordning (EG) nr
1225/2009 får berörda parter inom en månad efter det att
den här förordningen trätt i kraft yttra sig om dess tillämpning.

Artikel 2

Artikel 3

1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 i för
ordning (EG) nr 1225/2009 får berörda parter inom en månad
efter det att den här förordningen trätt i kraft begära att bli
underrättade om de viktigaste omständigheter och övervägan

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 1 i denna förordning ska tillämpas i sex månader.

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

Utfärdad i Bryssel den 19 oktober 2011.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1044/2011
av den 19 oktober 2011
om införande av en benämning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Kabanosy
[GTS])
skiljer sig ”Kabanosy” klart från liknande produkter i
samma kategori, och överensstämmer därmed med defi
nitionen av särart i artikel 2.1 a i den förordningen. I
specifikationen beskrivs ”Kabanosy” som långa, smala
pinnformade torkade korvar som snörts av i ena änden
och som är jämnt skrynkliga och vikta i mitten, något
som kan anses vara produktens väsentliga fysikaliska
egenskaper och därmed inte räknas som produktens pre
sentation. Slutligen utgör en nationell standardisering av
”Kabanosy” inget hinder mot registrering av benäm
ningen, eftersom detta har införts för att definiera pro
duktens särart och därför omfattas av det undantag som
anges i artikel 2.2 tredje stycket i förordningen.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den
20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jord
bruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 9.5 tredje styc
ket, och

av följande skäl:

(1)

Polens begäran om registrering av benämningen ”Kaba
nosy”, som inkom den 22 januari 2007, har offentligg
jorts i Europeiska unionens officiella tidning (2) i enlighet
med artikel 8.2 i förordning (EG) nr 509/2006.

(2)

Tjeckien, Tyskland och Österrike har framfört invänd
ningar mot registreringen i enlighet med artikel 9.1 i
förordning (EG) nr 509/2006. Det ansågs möjligt att ta
upp dessa invändningar till prövning på grundval av
artikel 9.3 första stycket led a i förordningen.

(3)

Genom skrivelser av den 26 januari 2010 uppmanade
kommissionen de berörda medlemsstaterna att inleda
lämpliga samråd.

(4)

Inom den utsatta tidsfristen har överenskommelser nåtts
mellan Österrike och Polen och mellan Tjeckien och
Polen, men ingen överenskommelse har nåtts mellan
Tyskland och Polen. Kommissionen måste därför fatta
beslut enligt det förfarande som anges i artikel 18.2 i
förordning (EG) nr 509/2006.

(5)

Invändningarna avsåg bristande överensstämmelse med
villkoren i artiklarna 2 och 4 i förordning (EG) nr
509/2006.

(6)

Vad gäller den påstådda bristande överensstämmelsen
med artikel 2 i förordning (EG) nr 509/2006 i fråga
om ”Kabanosys” särart kunde inget uppenbart fel upp
täckas. Genom sina egenskaper enligt specifikationen
(köttets egenskaper, smak och produktens unika form)

(1) EUT L 93, 31.3.2006, s. 1.
(2) EUT C 156, 9.9.2009, s. 27.

(7)

Vad gäller bristande överensstämmelse med villkoren i
artikel 4 i förordning (EG) nr 509/2006 kunde inte heller
några uppenbara fel upptäckas. Benämningen ”Kabanosy”
avser inte bara allmänna påståenden om en kategori jord
bruksprodukter och är inte heller missvisande. Den be
rörs alltså inte av artikel 4.3 andra stycket i den förord
ningen. Särarten beror inte heller på produktens här
komst eller geografiska ursprung. I produktspecifikatio
nen anges i stället ett kvalitetskriterium för grispopula
tionen som påverkar kvaliteten på slutprodukten och
därigenom också ”Kabanosys” särart. De viktigaste egen
skaperna som utgör ”Kabanosys” traditionella karaktär är
dels användningen av traditionella råvaror och dels de
traditionella framställningsmetoderna, och dessa aspekter
är därför i överensstämmelse med artikel 4.1 i den för
ordningen.

(8)

Vad gäller förekomsten av flera andra språkliga eller stav
ningsmässiga varianter av benämningen är det endast
”Kabanosy” för vilken en ansökan om registrering enligt
artikel 6.2 a i förordning (EG) nr 509/2006 föreligger.

(9)

Skyddet enligt artikel 13.2 i den förordningen har inte
begärts. Registrering utan reservation av benämningen
innebär emellertid att en registrerad benämning kan fort
sätta att användas på märkningen av produkter som inte
överensstämmer med den registrerade specifikationen
utan uppgiften garanterad traditionell specialitet, förkort
ningen GTS eller den tillhörande EU-logotypen. Om ”Ka
banosy” registreras skulle det fortfarande vara möjligt att
framställa och saluföra ”Kabanosy”-liknande produkter
under benämningen ”Kabanosy”, men utan hänvisning
till EU-registreringen. Registreringen av ”Kabanosy” som
garanterad traditionell specialitet skulle därför på intet
sätt påverka andra producenters rätt att använda liknande
eller t.o.m. samma benämning för sina produkter.
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(10)

(11)

(12)
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Med hänsyn till traditionell skälig praxis och för att und
vika den faktiska risken för förväxling bör märkningen
”Kabanosy” innehålla en konsumentuppgift, på språken i
de länder där produkten saluförs, om att produkten har
framställts i enlighet med polsk tradition.
Mot denna bakgrund bör benämningen ”Kabanosy” föras
in i registret över garanterade traditionella specialiteter,
och produktspecifikationen bör uppdateras i enlighet
med detta.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från ständiga kommittén för garan
terade traditionella specialiteter.

L 275/17

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beteckningen i bilaga I till denna förordning ska föras in i
registret över garanterade traditionella specialiteter.
Artikel 2
Den konsoliderade produktspecifikationen återfinns i bilaga II
till denna förordning.
Artikel 3
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 19 oktober 2011.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

BILAGA I
Produkter i bilaga I till EG-fördraget, avsedda att användas som livsmedel:
Klass 1.2 – Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta, etc.)
POLEN
Kabanosy (GTS)

SV
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BILAGA II
ANSÖKAN OM REGISTRERING AV EN GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET
RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 509/2006
”KABANOSY”
EG-nr: PL-TSG-0007-0050-22.01.2007
1.

Den ansökande gruppens namn och adress:
Namn: Związek ”Polskie Mięso”
Adress: ul. Chałubińskiego 8, 00–613 Warszawa
Tfn
+48 228302657
Fax
+48 228301648
E-post: info@polskie-mieso.pl

2.

Medlemsstat eller tredjeland
Polen

3.

Produktspecifikation

3.1 Benämning(ar) som ska registreras (artikel 2 i förordning (EG) nr 1216/2007)
”Kabanosy”
Uppgiften ”Framställd enligt polsk tradition”, översatt till språket i det land där produkten saluförs, ska finnas med på
märkningen.
3.2 Ange om benämningen

 Har en särart i sig
Uttrycker särarten hos jordbruksprodukten eller livsmedlet
Namnet uttrycker särarten hos produkten. Under 1800-talet i Polen och Litauen användes ordet ”kaban” eller
diminutivformen ”kabanek” för extensivt uppfödda unga slaktsvin som brukade gödas främst med potatis. Köttet
från dessa grisar brukade kallades ”kabanina”. ”Kabanos” härleds från benämningen på dessa slaktsvin.
3.3 Om registrering med förbehåll önskas enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 509/2006

 Registrering av benämningen med förbehåll
Registrering av benämningen utan förbehåll
3.4 Produkttyp
Klass 1.2 – Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)
3.5 Beskrivning av den jordbruksprodukt eller det livsmedel som benämningen under punkt 3.1 avser (artikel 3.1 i förordning (EG)
nr 1216/2007)
”Kabanosy” är långa, smala pinnformade torkade korvar som snörts av i ena änden och som är jämnt skrynkliga.
Korvarna viks på mitten och i vecket finns en fördjupning efter hängningen.
Ytan på ”kabanosy” är mörkt röd med anstrykning av körsbär. I genomskärning syns mörkröda köttbitar och
krämfärgat fett.
När man tar på den känns ytan len, torr och jämnt skrynklad.
”Kabanosy” har en kraftig smak av rökt och ugnsbakat griskött och en utsökt rökig eftersmak av kummin och
peppar.
Kemisk sammansättning:
— Proteininnehåll – minst 15,0 %
— Vatteninnehåll – högst 60,0 %
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— Fettinnehåll – högst 35,0 %
— Saltinnehåll – högst 3,5 %
— Nitrat(III)- och nitrat(V)-innehåll uttryckt som NaNO2 – högst 0,0125 %
Ovannämnda värden för den kemiska sammansättningen är en garant för produktens traditionella kvalitet. Avkast
ningen i form av slutprodukt i förhållande till det kött som använts som råvara måste vara mindre än 68 %.
3.6 Beskrivning av produktionsmetoden för den jordbruksprodukt eller det livsmedel som benämningen under punkt 3.1 avser
(artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1216/2007)
Råvaror
Kött (100 kg råvara):
— Griskött i klass I med ett fettinnehåll på högst 15 % – 30 kg
— Griskött i klass IIA med ett fettinnehåll på högst 20 % – 40 kg
— Griskött i klass IIB med ett fettinnehåll på högst 40 % – 30 kg
Kryddor (per 100 kg kött)
— Peppar - 0,15 kg
— Muskot - 0,05 kg
— Kummin - 0,07 kg
— Socker - 0,20 kg
Andra tillsatser
— Saltblandning [baserad på en blandning av bordssalt (NaCl) och natriumnitrit (NaNO2)] – cirka 2 kg
Utfordring vid produktion av griskött som är avsett att användas i tillverkningen
av ”kabanosy”
Med utfordring avses gödning för att få fett kött. Syftet är att föda upp grisar med en kroppsvikt på upp till 120 kg
och som har en högre andel intramuskulärt fett (över 3 %).
— För gödningen används raser som utvecklas sent, och ett lämpligt gödningssystem gör det möjligt att uppnå det
önskade intramuskulära fettinnehållet. De raser som används för gödning har inte RN-genen, och RYR 1T-genen
förekommer hos 20 % av populationen.
— Gödningen ska ske i tre faser – fas I upp till omkring 60 kg, fas II upp till omkring 90 kg och fas III upp till
120 kg.
— Vid gödning av djur upp till 90 kg kroppsvikt används två typer av foderblandningar. Foderblandningarna
(givorna) har följande innehåll:
— Energigivare: Sammalet spannmål – vete, korn, råg, havre, rågvete eller majs. Sammalen majs och sammalna
sorter av nakenhavre står för upp till 30 % av blandningarna.
— Proteingivare: Sammalen lupin, åkerböna och ärta. Extraherat sojamjöl, extraherat rapsmjöl, rapskaka, foder
jäst eller torkat grönfoder.
— Foderblandningar (givor) för djur på mellan 90 och 120 kg ska innehålla följande:
— Energigivare: Sammalet vete, korn, råg och rågvete. Sammalen majs och sammalna sorter av nakenhavre får
inte användas i blandningarna (givor).
— Proteingivare: Sammalna baljväxter (lupin, åkerböna och ärta), extraherat sojamjöl, rapskaka eller extraherat
rapsmjöl samt torkat grönfoder.
— Följande ämnen får aldrig användas under utfordringscykeln: Vegetabiliska oljor och foder med animaliskt
ursprung, t.ex. mjölkpulver, torkad vassle, fiskmjöl.
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— Blandningarnas energiinnehåll är 12–13 MJ i omsättbar energi per kg blandning i alla faser. Proteininnehållet i
blandningar bör ligga på 16–18 % i den första gödningsfasen, 15–16 % i den andra och omkring 14 % i den
sista fasen.
— Givorna av gödningsfodret kan innehålla enbart näringsblandningar eller näringsblandningar och bulkfoder som
potatis eller grönfoder.
Produktionssteg för att framställa ”kabanosy”
Steg 1
Förberedande finfördelning av alla köttingredienser. Köttbitarna ska ha en enhetlig storlek (ungefär 5 cm i diameter).
Steg 2
Traditionell insaltning (torrsaltning) i ungefär 48 timmar med en saltblandning.
Steg 3
Klass I-kött reduceras till ungefär 10 mm i storlek, klass IIA- och klass IIB-kött till ungefär 8 mm i storlek.
Steg 4
Alla köttingredienser och kryddor blandas: Peppar, muskot, kummin och socker.
Steg 5
Stoppning i tunn naturtarm av får med en diameter på 20–22 mm och avsnörning i ena änden av de pinnformade
korvarna vid cirka 25 cm längd.
Steg 6
Vila vid en temperatur på högst 30 °C i två timmar. Preliminär torkning av ytan; ingredienserna inuti korven får sätta
sig.
Steg 7
Torkning av ytan och traditionell varmrökning (i ungefär 150 minuter) samt bakning tills temperaturen är minst
70 °C inuti korvarna.
Steg 8
Rökningen stängs av och ”kabanosy” lämnas kvar i rökningsrummet i ungefär en timme. Därefter kyls de till under
10 °C.
Steg 9
Torkning vid 14–18 °C och 80 % luftfuktighet i 3–5 dagar tills den önskade avkastningen uppnås (högst 68 %).
3.7 Ange särdrag hos jordbruksprodukten eller livsmedlet (artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1216/2007):
Särdragen hos ”kabanosy” kommer från flera egenskaper som är typiska för produkten
— Köttets mörhet, saftighet och särskilda egenskaper
— Exceptionell smak och arom
— Enhetlig, karakteristisk form
Köttets mörhet, saftighet och särskilda egenskaper:
Kött från grisar av raser som utvecklas sent och som har götts till en kroppsvikt på ungefär 120 kg och som har de
genetiska egenskaper som beskrivs i punkt 3.6 är en nödvändig ingrediens i ”kabanosy” och påverkar korvens
särskilda egenskaper. I och med att dessa krav uppfylls får man ett intramuskulärt fettinnehåll på över 3 %, vilket
innebär att köttet har de smakegenskaper och tekniska egenskaper som krävs för att framställa ”kabanosy”. Genom
att dessa råvaror används och den traditionella tillverkningsmetoden följs, med särskild hänsyn till stegen med
finfördelning, saltning och rökning, kan man garantera att ”kabanosy” är ovanligt möra och saftiga. En annan
egenskap hos ”kabanosy” är det tydligt hörbara ljudet när de bryts mitt itu. Detta är resultatet av det möra köttet
och det sätt som ”kabanosy” bereds på, framför allt torkningen och rökningen.
Exceptionell smak och arom
Smaken och aromen är de egenskaper som skiljer ”kabanosy” från andra korvar. Dessa egenskaper beror på att
lämpliga kryddor används i rätt proportioner under tillverkningsprocessen: peppar, muskot, kummin, socker samt
den särskilda rökningsprocessen som ytterligare förhöjer produktens smak.
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Enhetlig, karakteristisk form
De särskilda egenskaperna hos ”kabanosy” beror framför allt på deras unika form: ”Kabanosy” är långa, smala
pinnformade torkade korvar som snörts av i ena änden och som är jämnt skrynkliga.
3.8 Traditionella särdrag hos jordbruksprodukten eller livsmedlet (artikel 3.4 i förordning (EG) nr 1216/2007)
Traditionell tillverknings- och lagringsmetod
”Kabanosy”, eller tunna, torkade och rökta grisköttskorvar i naturtarm av får, åts i hela Polen redan under 1920- och
1930-talet. De tillverkades hos små lokala slaktare under samma namn men i olika regionala varianter. De viktigaste
skillnaderna var vilka kryddor som användes, men även kvaliteten i korvarna varierade. Dåtidens kokböcker och
livsmedelstidskrifter, som M. Karczewskas ”Wyrób wędlin i innych przetworów mięsnych sposobem domowym”,
som gavs ut i Warszawa 1937, innehöll recept och bidrog till att standardisera framställningstekniken för ”kaba
nosy”, vilket gjorde det möjligt att konsolidera varumärket och förbättra kvaliteten. Dessa korvar smakade gott och
konserveringstekniker som rökning och torkning innebar att de kunde lagras lång tid.
Efter 1945 infördes en standardisering i ett försök att förbättra produktkvaliteten. ”Kabanosy” släpptes officiellt för
konsumtion genom ett dekret från ministrarna för livsmedel, industri och handel den 15 september 1948 (officiell
tidning 1948/44 punkt 334). Därefter standardiserades tekniska aspekter och tillverkningsaspekter (standard nr
RN54/MPMIM1-Mięs-56 av den 30 december 1954). År 1964 utfärdade den polska köttbranschens huvudkontor
i Warszawa ett standardrecept för ”kabanosy” med utgångspunkt i traditionella tillverkningsmetoder (interna be
stämmelser nr 21).
”Kabanosy” var ytterst populära under kommunisttiden (1945–1989) – alla köpte dem. De serverades vid eleganta
måltider vid särskilda tillfällen och passade lika bra som picknickmat för resenärer, som gåva eller som tillbehör till
vodka. Tillsammans med skinka och bacon blev de också en polsk exportspecialitet.
Traditionell ingrediens – griskött
”Kabanosy” tillverkas av särskilt uppfödda slaktsvin som brukade kallas ”kabany”. Termen ”kaban” förekommer i den
episka dikten Pan Tadeusz från 1834 av Polens nationalskald Adam Mickiewicz. Från början avsåg ordet vildsvin,
slaktsvin och till och med hästar. På 1800-talet hade begreppet enligt 1863 års Encyklopedyja Powszechna, volym
13, generellt börjat användas för att beteckna ett välgött, fett ungt slaktsvin. Slaktsvinen göddes särskilt för att få
fram ett delikat, utsökt kött med en hög andel intramuskulärt fett, vilket gav produkter som framställdes av köttet en
stark särpräglad smak, mörhet och saftighet. Begreppet ”kabanina”, som härletts ur ”kaban”, användes också allmänt.
Enligt definitionen i den polska ordbok som gavs ut i Vilnius 1861 avsåg uttrycket vanligtvis griskött.
Köttet från grisar som föds upp för framställning av ”kabanosy” måste ha ett intramuskulärt fettinnehåll på mer än
3 % – detta är den marmorering som ger produkten den önskade mörheten, saftigheten och den utsökta smaken.
Användningen av detta kött har en avgörande inverkan på slutproduktens kvalitet och dess särdrag och är förenlig
med den traditionella tillverkningsmetoden.
3.9 Minimikrav och förfarande för kontroll av särarten (artikel 4 i förordning (EG) nr 1216/2007)
När det gäller särarten hos ”kabanosy” är det särskilt följande faktorer som ska kontrolleras:
(1) Kvaliteten på de råvaror som används i framställningen (griskött, kryddor), bl.a.
— köttets tekniska lämplighet,
— typ av gödning,
— saltningstid,
— kryddor som används i framställningen av ”kabanosy” och i vilka proportioner de används.
(2) Rökningsprocessen för ”kabanosy”
Under en kontroll ska följande kontrolleras:
— Att den temperatur som krävs för traditionell varmrökning och uppvärmningstemperaturen hålls.
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— Att den upprepade kallrökningen sker under tillräckligt lång tid och vid rätt temperatur.
— Att bokspån används för kallrökningen.
(3) Slutproduktens kvalitet:
— Proteininnehåll
— Vatteninnehåll
— Fettinnehåll
— Natriumkloridinnehåll
— Nitrat(III)- och nitrat(V)-innehåll
— Smak och arom
(4) Produktens form.
Kontrollfrekvens
De ovannämnda stegen ska kontrolleras varannan månad. Om samtliga steg utförs korrekt kan kontrollfrekvensen
minskas till två gånger per år.
Om det förekommer oegentligheter i något steg ska kontrollfrekvensen för det steget ökas (till en gång varannan
månad). Kontroller av övriga steg får göras en gång i halvåret.
4.

Myndigheter eller organ som kontrollerar att produktspecifikationen följs:

4.1 Namn och adress
Namn: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Adress: ul. Wspólna 30, 00–930 Warszawa, Polen
Tfn
+48 226232901
Fax
+48 226232099
E-post: —
Offentlig



Privat

4.2 Myndighetens eller organets specifika uppgifter
Den kontrollmyndighet som avses ovan är ansvarig för övervakningen av alla kriterier i specifikationen.

20.10.2011
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1045/2011
av den 19 oktober 2011
om att inte godkänna det verksamma ämnet asulam i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring
av kommissionens beslut 2008/934/EG
(Text av betydelse för EES)

91/414/EEG och förordning (EG) nr 2229/2004 om yt
terligare genomförandebestämmelser för den fjärde etap
pen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets
direktiv 91/414/EEG (6) återkallade anmälaren sin ansö
kan om att det verksamma ämnet skulle upptas i bilaga I
till direktiv 91/414/EEG inom två månader efter det att
förordning (EG) nr 1095/2007 trädde i kraft. Följaktligen
antogs genom kommissionens beslut 2008/934/EG av
den 5 december 2008 om att inte ta upp vissa verk
samma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG
och om återkallande av godkännanden för växtskydds
medel som innehåller dessa ämnen (7) ett beslut om att
inte uppta asulam i bilaga I.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande
av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rå
dets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna
13.2 och 78.2, och
(4)

Den ursprungliga anmälaren (nedan kallad sökanden) har i
enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnat in
en ny ansökan och begärt ett påskyndat förfarande i
enlighet med artiklarna 14–19 i förordning (EG) nr
33/2008.

(5)

Ansökan lämnades till Förenade kungariket, som genom
förordning (EG) nr 1490/2002 hade utsetts till rappor
terande medlemsstat. Tidsfristen för det påskyndade för
farandet har följts. Specifikationen för det verksamma
ämnet och de avsedda användningarna är desamma
som de som anges i beslut 2008/934/EG. Ansökan upp
fyller dessutom de återstående kraven på innehåll och
förfarande i artikel 15 i förordning (EG) nr 33/2008.

(6)

Förenade kungariket utvärderade de kompletterande upp
gifter som sökanden lämnat och lade fram en komplet
terande rapport. Rapporten lämnades till Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myn
digheten) och till kommissionen den 6 november 2009.
Myndigheten skickade den kompletterande rapporten till
övriga medlemsstater och sökanden för synpunkter, och
vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till
kommissionen. I enlighet med artikel 20.1 i förordning
(EG) nr 33/2008 och på kommissionens begäran lade
myndigheten den 23 september 2010 fram sin slutsats
om riskbedömningen av asulam (8) för kommissionen.
Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet
till bedömningsrapport, den kompletterande rapporten
och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livs
medelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes
den 14 juli 2011 i form av kommissionens gransknings
rapport om asulam.

av följande skäl:

(1)

Vad gäller förfarandet och villkoren för godkännande ska
rådets direktiv 91/414/EEG (2) i enlighet med artikel 80.1
c i förordning (EG) nr 1107/2009 tillämpas på de verk
samma ämnen för vilka det har fastslagits att ansökning
arna är fullständiga i enlighet med artikel 16 i kommis
sionens förordning (EG) nr 33/2008 den 17 januari
2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv
91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat
förfarande för bedömning av verksamma ämnen som
omfattades av det arbetsprogram som avses i
artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess
bilaga I (3). Asulam är ett verksamt ämne för vilket det
har fastslagits att ansökningen är fullständig i enlighet
med den förordningen.

(2)

I kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (4) och
(EG) nr 1490/2002 (5) fastställs genomförandebestäm
melser för den andra och tredje etappen i det arbetspro
gram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och
förteckningar över verksamma ämnen som ska bedömas
för att eventuellt upptas i bilaga I till direktiv
91/414/EEG. Dessa förteckningar omfattade asulam.

(3)

I enlighet med artikel 3.2 i kommissionens förordning
(EG) nr 1095/2007 av den 20 september 2007 om änd
ring av förordning (EG) nr 1490/2002 om komplette
rande tillämpningsföreskrifter för den tredje etappen av
det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv

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

EUT
EGT
EUT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

309, 24.11.2009, s. 1.
230, 19.8.1991, s. 1.
15, 18.1.2008, s. 5.
55, 29.2.2000, s. 25.
224, 21.8.2002, s. 23.

(6) EUT L 246, 21.9.2007, s. 19.
(7) EUT L 333, 11.12.2008, s. 11.
(8) ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of
the active substance asulam”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):12,
artikelnr 1822. [71 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1822. Tillgänglig på
internet: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

L 275/24

(7)

(8)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Under utvärderingen av det verksamma ämnet väcktes en
rad farhågor som främst gällde det faktum att det inte var
möjligt att göra en tillförlitlig bedömning av konsumen
ternas exponering, eftersom det i de tillgängliga resthalts
försöken och bearbetningsstudierna saknades uppgifter
om förekomsten av metaboliten sulfanilamid och dess
toxicitet samt om förekomsten av andra potentiellt sig
nifikanta metaboliter som inte analyserades. Det fanns
dessutom inga uppgifter om föroreningarnas toxikolo
giska relevans i den tekniska specifikationen av det verk
samma ämnet. Vidare konstaterades risken vara hög för
fåglar.
Kommissionen uppmanade sökanden att inkomma med
synpunkter på myndighetens slutsats. I enlighet med
artikel 21.1 i förordning (EG) nr 33/2008 uppmanade
kommissionen dessutom sökanden att inkomma med
synpunkter på utkastet till granskningsrapport. Sökanden
lämnade synpunkter som har granskats omsorgsfullt.

20.10.2011

(14)

Beslut 2008/934/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(15)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa
lämnade inget yttrande. En genomförandeakt ansågs vara
nödvändig och ordföranden lade därför fram ett utkast
för omprövningskommittén för ytterligare överlägg
ningar. Omprövningskommittén har inte lämnat något
yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Avslag på ansökan om godkännande av verksamt ämne
Det verksamma ämnet asulam godkänns inte.
Artikel 2

(9)

Trots de argument som sökanden lade fram kunde de
farhågor som anges i skäl 7 dock inte avföras. Följaktli
gen har det inte kunnat visas att växtskyddsmedel som
innehåller asulam i allmänhet kan antas uppfylla kraven i
artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG under de fö
reslagna användningsbetingelserna.

(10)

Asulam bör därför inte godkännas i enlighet med
artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(11)

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna har
beviljat i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr
1107/2009 för växtskyddsmedel som innehåller asulam
bör i enlighet med artikel 3 andra stycket i beslut
2008/934/EG löpa ut senast den 31 december 2012.

(12)

Den här förordningen hindrar inte att en ny ansökan om
asulam lämnas in i enlighet med artikel 7 i förordning
(EG) nr 1107/2009.

Övergångsbestämmelser
Medlemsstaterna ska se till att godkännanden av växtskydds
medel som innehåller asulam återkallas senast den
31 december 2011.
Artikel 3
Anståndsperiod
Alla eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i
enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska
vara så kortvariga som möjligt och löpa ut senast den
31 december 2012.
Artikel 4
Ändringar av beslut 2008/934/EG
Uppgifterna om asulam i bilagan till beslut 2008/934/EG ska
utgå.
Artikel 5
Ikraftträdande och tillämpningsdatum

(13)

Av tydlighetsskäl bör uppgifterna om asulam utgå ur
bilagan till beslut 2008/934/EG.

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 19 oktober 2011.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

20.10.2011
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1046/2011
av den 19 oktober 2011
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad mark
nadsordning) (1),
med beaktande av kommissionens genomförandeförordning
(EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller
sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt
och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:
I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlig
het med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i
Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av
schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter
och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den för
ordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 136 i genom
förandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till den
här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 oktober 2011.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.
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BILAGA
Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredjeland

(1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

EC
MA
MK
ZA
ZZ

31,1
43,8
53,3
35,6
41,0

0707 00 05

TR
ZZ

142,5
142,5

0709 90 70

EC
TR
ZZ

33,4
133,8
83,6

0805 50 10

AR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

54,2
60,5
65,3
56,8
75,9
62,5

0806 10 10

BR
CL
MK
TR
ZA
ZZ

217,2
71,4
110,6
122,0
64,2
117,1

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

61,9
62,6
105,4
99,9
58,0
119,3
82,9
94,8
85,6

0808 20 50

AR
CN
TR
ZZ

50,6
63,2
129,3
81,0

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ”
betecknar ”övrigt ursprung”.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1047/2011
av den 19 oktober 2011
om utfärdande av licenser för import av vitlök under delperioden 1 december 2011–29 februari
2012
de kvantiteter som finns tillgängliga för produkter med
ursprung i Kina och alla andra tredjeländer utöver Kina
och Argentina.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad
marknadsordning”) (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler
för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruks
produkter som omfattas av ett system med importlicenser (2),
särskilt artikel 7.2, och

(3)

Enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 är det
nu därför nödvändigt att fastställa i vilken utsträckning
som de A-licensansökningar som överlämnats till kom
missionen senast den 14 oktober 2011, i enlighet med
artikel 12 i förordning (EG) nr 341/2007, kan beviljas.

(4)

För att säkra en effektiv förvaltning av förfarandet för
utfärdande av importlicenser bör denna förordning träda
i kraft omedelbart efter offentliggörandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 (3) finns
bestämmelser om öppnande och administration av tullk
voter och om införande av ett system med importlicenser
och ursprungsintyg för vitlök och andra jordbrukspro
dukter som importeras från tredjeländer.

(2)

De kvantiteter för vilka A-licensansökningar har lämnats
in av traditionella importörer och nya importörer under
de sju första dagarna i oktober 2011 i enlighet med
artikel 10.1 i förordning (EG) nr 341/2007 överskrider

A-licensansökningar som har lämnats in under de sju första
dagarna i oktober 2011 i enlighet med artikel 10.1 i förordning
(EG) nr 341/2007 och som överlämnats till kommissionen se
nast den 14 oktober 2011 ska beviljas med de procentsatser av
de ansökta kvantiteterna som anges i bilagan till den här för
ordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentlig
görs i Europeiska unionens officiella tidning.

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

Utfärdad i Bryssel den 19 oktober 2011.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.
(3) EUT L 90, 30.3.2007, s. 12.
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BILAGA

Ursprung

Löpnummer

Tilldelningskoefficient

— Traditionella importörer

09.4104

84,959795 %

— Nya importörer

09.4099

1,064155 %

— Traditionella importörer

09.4105

43,180341 %

— Nya importörer

09.4100

0,381865 %

— Traditionella importörer

09.4106

100 %

— Nya importörer

09.4102

1,910605 %

Argentina

Kina

Andra icke-medlemsländer

20.10.2011
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BESLUT
BESLUT AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS ORDFÖRANDE
av den 13 oktober 2011
om förhörsombudets funktion och kompetensområde i vissa konkurrensförfaranden
(Text av betydelse för EES)

(2011/695/EU)
praxis från domstolen. I synnerhet är berörda parters rätt
att bli hörda innan ett enskilt beslut fattas som påverkar
dem negativt en grundläggande rättighet enligt Europe
iska unionens lagstiftning som erkänns i Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, sär
skilt artikel 41 (6).

EUROPEISKA KOMMISSIONENS ORDFÖRANDE HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
(3)

För att säkerställa det effektiva utövandet av de proces
suella rättigheter som tillkommer de berörda parterna,
andra berörda parter i den mening som avses i
artikel 11 b i förordning (EG) nr 802/2004 (nedan kal
lade andra berörda parter), klagande i den mening som
avses i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1/2003 (nedan
kallade klagande) samt andra personer än de som avses i
artiklarna 5 och 11 i förordning (EG) nr 773/2004 och
tredje man i den mening som avses i artikel 11 i för
ordning (EG) nr 802/2004 (nedan kallade tredje man) som
är involverade i konkurrensförfaranden, bör ansvaret för
att skydda respekten för dessa rättigheter anförtros en
oavhängig person som har erfarenhet av konkurrensfrå
gor och som besitter den integritet som krävs för att
bidra till att förfarandena sker på ett objektivt, öppet
och effektivt sätt.

(4)

Kommissionen inrättade år 1982 befattningen förhörs
ombud för dessa ändamål och ändrade den genom kom
missionens beslut 94/810/EKSG, EG av den 12 december
1994 om kompetensområdet för förhörsombudet vid
kommissionens behandling av konkurrensärenden (7)
och genom kommissionens beslut 2001/462/EG, EKSG
av den 23 maj 2001 om kompetensområdet för förhörs
ombudet i vissa konkurrensförfaranden (8). Det är nu
nödvändigt att förtydliga och ytterligare stärka förhörs
ombudets roll och att anpassa dennes kompetensområde
mot bakgrund av utvecklingen i unionens konkurren
slagstiftning.

(5)

Förhörsombudets funktion har generellt setts som ett
viktigt bidrag i samband med konkurrensförfaranden
vid kommissionen på grund av det oberoende och den
sakkunskap som förhörsombuden har bidragit

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska sam
arbetsområdet,
med beaktande av kommissionens arbetsordning (1), särskilt
artikel 22, och
av följande skäl:

(1)

(2)

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

Enligt det system för tillämpning av konkurrenslagstift
ningen som inrättats genom fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (nedan kallat fördraget) ska kom
missionen utreda och besluta i ärenden genom administ
rativt beslut, som kan prövas av Europeiska unionens
domstol (nedan kallad domstolen).
Kommissionen måste utföra sina konkurrensförfaranden
på ett rättvist, opartiskt och objektivt sätt och måste
säkerställa att de berörda parternas processuella rättighe
ter respekteras i enlighet med rådets förordning (EG) nr
1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av
konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (2),
rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari
2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s kon
centrationsförordning”) (3), kommissionens förordning
(EG) nr 773/2004 av den 7 april 2004 om kommissio
nens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-för
draget (4), och kommissionens förordning (EG) nr
802/2004 av den 7 april 2004 om tillämpning av rådets
förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företags
koncentrationer (5), samt i enlighet med relevant rätts
EGT
EGT
EUT
EUT
EUT

L
L
L
L
L

308, 8.12.2000, s. 26.
1, 4.1.2003, s. 1.
24, 29.1.2004, s. 1.
123, 27.4.2004, s. 18.
133, 30.4.2004, s. 1.

(6) EUT C 303, 14.12.2007, s. 1.
(7) EGT L 330, 21.12.1994, s. 67.
(8) EGT L 162, 19.6.2001, s. 21.
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med till dessa förfaranden. För att säkerställa att förhörs
ombudet är fortsatt oberoende av generaldirektoratet för
konkurrens bör han eller hon administrativt vara knuten
till den kommissionsledamot som har ansvar för konkur
rensfrågor.

(6)

(7)

(8)

Förhörsombudet bör utnämnas i överensstämmelse med
reglerna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Euro
peiska unionen och anställningsvillkoren för övriga an
ställda i Europeiska unionen. I enlighet med dessa regler
kan även kandidater som inte är tjänstemän vid kom
missionen komma i fråga. Insynen i förfaranden som
avser utnämning av förhörsombud, utnämningens upp
hörande och förflyttning av förhörsombud bör säkras.

Kommissionen får utse ett eller flera förhörsombud och
bör sörja för deras stödpersonal. Om förhörsombudet
uppfattar att en intressekonflikt föreligger i fullgörandet
av uppdraget bör han eller hon avstå från att handlägga
ärendet. Om förhörsombudet inte kan fullgöra sina upp
gifter bör hans eller hennes uppgifter utföras av ett annat
förhörsombud.

Förhörsombudet bör agera som en oberoende skiljedo
mare som söker lösa problem som påverkar det effektiva
utövandet av de processuella rättigheterna som tillkom
mer berörda parter, andra berörda parter, klagande eller
berörd tredje man om dessa problem inte kan lösas ge
nom kontakter med de avdelningar inom kommissionen
som ansvarar för konkurrensförfaranden, som måste re
spektera dessa processuella rättigheter.

(9)

Förhörsombudets kompetensområde i konkurrensför
faranden bör utformas så att det skyddar det effektiva
utövandet av de processuella rättigheterna under för
faranden vid kommissionen enligt artiklarna 101 och
102 i fördraget och förordning (EG) nr 139/2004, sär
skilt rätten att bli hörd.

(10)

För att stärka denna roll bör förhörsombudet tilldelas
funktionen att skydda det effektiva utövandet av proces
suella rättigheter som tillkommer företag och företags
sammanslutningar i samband med kommissionens utred
ningsbefogenheter enligt kapitel V i förordning (EG) nr
1/2003 samt enligt artikel 14 i förordning (EG) nr
139/2004 som ger kommissionen befogenhet att ålägga
företag och företagssammanslutningar böter. Förhörs
ombudet bör också tilldelas särskilda uppgifter under
utredningsfasen i samband med åberopanden av yrkes
mässigt privilegium, rätten att inte vittna mot sig själv,
tidsfrister för att besvara beslut som kräver att upplys
ningar lämnas enligt artikel 18.3 i förordning (EG) nr
1/2003, samt i fråga om den rätt som tillkommer företag
och företagssammanslutningar som är föremål för en
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utredningsåtgärd som vidtagits av kommissionen enligt
kapitel V i förordning (EG) nr 1/2003 att underrättas
om sin processuella status, det vill säga om de är föremål
för en utredning och, om så är fallet, föremålet för och
syftet med utredningen. När rätten att inte vittna mot sig
själv åberopats kan förhörsombudet vid sin bedömning
ta under övervägande om företag utan grund åberopar
skydd endast som en förhalningstaktik.

(11)

Förhörsombudet bör kunna underlätta att en lösning nås
vad gäller yrkanden om att en handling omfattas av
yrkesmässigt privilegium. För detta ändamål kommer för
hörsombudet, om det företag eller den företagssamman
slutning som framställt yrkandet samtycker, att tillåtas
undersöka den aktuella handlingen och göra en lämplig
rekommendation, med hänvisning till tillämplig rätts
praxis från domstolen.

(12)

Förhörsombudet bör ha ansvaret för att besluta om en
tredje man kan påvisa ett tillräckligt intresse av att få bli
hörd. Konsumentorganisationer som begär att få bli
hörda bör normalt anses ha ett tillräckligt intresse i sa
ken, om förfarandet rör varor eller tjänster som används
av slutkonsumenter eller varor eller tjänster som direkt
ingår i sådana varor eller tjänster.

(13)

Förhörsombudet bör besluta om huruvida klagande och
berörd tredje man ska tillåtas närvara vid det muntliga
hörandet, med beaktande av de bidrag som de kan ge för
att klargöra relevanta omständigheter i ärendet.

(14)

De berörda parternas rätt att bli hörda innan ett slutligt
beslut fattas som negativt påverkar deras intressen, garan
teras genom rätten att skriftligen svara på kommissionens
preliminära ståndpunkt som den formuleras i meddelan
det om invändningar och deras rätt att utveckla sina
argument, om de så begär, under det muntliga hörandet.
I syfte att effektivt utöva dessa rättigheter har parter till
vilka ett meddelande om invändningar har riktats rätt att
få tillgång till kommissionens utredningsakt.

(15)

För att skydda det effektiva utövandet av rätten till för
svar för parter till vilka ett meddelande om invändningar
har riktats, bör förhörsombudet ha ansvaret att lösa tvis
ter rörande tillgång till akten eller skyddet av affärshem
ligheter och andra konfidentiella uppgifter mellan dessa
parter och kommissionens generaldirektorat för konkur
rens. I undantagsfall får förhörsombudet tillfälligt avbryta
den tidsfrist inom vilken en mottagare av ett meddelande
om invändningar bör lämna svar på detta meddelande till
dess att tvisten om tillgången till akten har lösts, om
mottagaren inte skulle kunna svara inom den tidsfrist
som beviljats och en förlängning vid den tidpunkten
inte skulle vara en lämplig lösning.
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Förhörsombudet bör när så är lämpligt ha möjlighet att
beslut om specifika åtgärder vad gäller tillgången till
kommissionens ärendeakt för att skydda det effektiva
utövandet av de processuella rättigheterna samtidigt
som berättigade sekretessintressen respekteras. Förhörs
ombudet bör särskilt ha behörighet att besluta om att
vissa delar av akten görs tillgängliga för den part som
begär tillgång till akten med inskränkningar, till exempel
genom att begränsa antalet eller kategorin av personer
som ska få tillgång till uppgifterna och genom att be
gränsa användningen av de uppgifter som lämnas ut.

Förhörsombudet har ansvaret för att fatta beslut om an
sökningar om förlängning av de tidsfrister som fastställts
för att besvara meddelanden om invändningar, komplet
terande meddelanden om invändningar eller faktaskrivel
ser eller tidsfrister inom vilka andra berörda parter, kla
gande eller berörd tredje man får lämna synpunkter, i de
fall oenighet uppstår mellan någon av dessa parter och
generaldirektoratet för konkurrens.

Förhörsombudet bör verka för att det muntliga hörandet
genomförs på ett effektivt sätt, bland annat genom att
vidta alla lämpliga förberedande åtgärder, inbegripet att i
god tid före hörandet cirkulera en preliminär deltagarför
teckning och en preliminär dagordning.
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(21)

Parter i förfarandet som erbjuder åtaganden i enlighet
med artikel 9 i förordning (EG) nr 1/2003, liksom parter
som deltar i förlikningsförfaranden i kartellärenden i en
lighet med artikel 10a i förordning (EG) nr 773/2004,
bör kunna vända sig till förhörsombudet vad gäller det
effektiva utövandet av deras processuella rättigheter.

(22)

Förhörsombudet bör rapportera om hur det effektiva ut
övandet av processuella rättigheter under hela konkur
rensförfarandet har respekterats. Dessutom bör förhörs
ombudet, skilt från sin rapporteringsfunktion, även
kunna lämna synpunkter på förfarandets fortsatta gång
och på objektiviteten under förfaranden, och därigenom
bidra till att säkerställa att konkurrensförfaranden avslu
tas på grundval av en sund bedömning av alla relevanta
omständigheter.

(23)

När information lämnas ut om fysiska personer bör för
hörsombudet särskilt beakta Europaparlamentets och rå
dets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december
2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutio
nerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgif
ter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (1).

(24)

Beslut 2001/462/EG, EKSG bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(19)

(20)

Det muntliga hörandet tillåter parter som kommissionen
har riktat ett meddelande om invändningar till och andra
berörda parter att ytterligare utöva sin rätt att bli hörd
genom att muntligen utveckla sina argument inför kom
missionen, som bör företrädas av generaldirektoratet för
konkurrens samt andra avdelningar som bidrar till den
fortsatta beredningen av ett beslut som ska fattas av
kommissionen. Det bör ge ett ytterligare tillfälle att säker
ställa att samtliga relevanta omständigheter – vare sig de
är till de berörda parternas fördel eller ej, inklusive de
faktiska omständigheter som rör den påstådda överträdel
sens allvar och varaktighet – klargörs i så hög grad som
möjligt. Det muntliga hörandet bör också ge parterna
möjlighet att lägga fram sina argument vad gäller frågor
som kan vara av betydelse för ett eventuellt åläggande av
böter.

För att det muntliga hörandet ska förlöpa på ett effektivt
sätt får förhörsombudet tillåta parter till vilka ett medde
lande om invändningar har riktats, andra berörda parter,
klagande, övriga personer som kallas till hörandet, kom
missionens avdelningar samt medlemsstaternas myndig
heter att ställa frågor under hörandet. För att garantera
att alla deltagare kan uttrycka sig fritt bör det muntliga
hörandet inte vara offentligt. Information som lämnas ut
under det muntliga hörandet bör därför inte användas i
annat syfte än vid rättsliga och/eller administrativa för
faranden som avser tillämpningen av artiklarna 101 och
102 i fördraget. Om detta kan motiveras av behovet att
skydda affärshemligheter och andra konfidentiella upp
gifter bör förhörsombudet kunna höra personer bakom
lyckta dörrar.

KAPITEL 1
FÖRHÖRSOMBUDETS ROLL, UTNÄMNING OCH UPPGIFTER

Artikel 1
Förhörsombudet
1.
För konkurrensförfaranden ska ett eller flera förhörs
ombud finnas, vilkas befogenheter och funktioner fastställs i
detta beslut.

2.
Förhörsombudet ska skydda det effektiva utövandet av
processuella rättigheter i konkurrensförfaranden vid kommissio
nen för genomförandet av artiklarna 101 och 102 i fördraget,
och enligt förordning (EG) nr 139/2004 (nedan kallade konkur
rensförfaranden).

Artikel 2
Utnämning, utnämningens upphörande samt
ställföreträdare
1.
Kommissionen ska utnämna förhörsombudet. Utnäm
ningen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Eventuella avbrott i utnämningen, uppsägning eller förflyttning
av förhörsombudet ska grunda sig på ett motiverat beslut av
kommissionen. Ett sådant beslut ska offentliggöras i Europeiska
unionens officiella tidning.
(1) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
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2.
Förhörsombudet ska administrativt vara knutet till den
kommissionsledamot som har ansvar för konkurrensfrågor (ne
dan kallad den behörige kommissionsledamoten).

3.
Om förhörsombudet inte kan fullgöra sina uppgifter ska
hans eller hennes uppgifter utföras av ett annat förhörsombud.
Om inte något förhörsombud kan utföra uppgifterna, ska den
behörige kommissionsledamoten, i lämpliga fall efter samråd
med förhörsombudet, utse en annan behörig tjänsteman vid
kommissionen, som inte är involverad i det aktuella ärendet,
att utföra förhörsombudets uppgifter.
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förfaranden ska av dessa parter först påtalas hos generaldirek
toratet för konkurrens. Om problemet inte får någon lösning,
kan det hänskjutas till förhörsombudet för oberoende prövning.
En begäran som rör en åtgärd för vilken en tidsfrist gäller,
måste göras i vederbörlig tid, inom den ursprungliga tidsfristen.

KAPITEL 2
UTREDNING

Artikel 4
Processuella rättigheter i utredningsfasen

4.
I händelse av en faktisk eller potentiell intressekonflikt ska
förhörsombudet avstå från att agera i ett ärende. Punkt 3 ska
tillämpas.

1.
Förhörsombudet ska skydda det effektiva utövandet av
processuella rättigheter som uppkommer då kommissionen ut
övar sina utredningsbefogenheter enligt kapitel V i förordning
(EG) nr 1/2003 och vid förfaranden som kan leda till att böter
åläggs enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 139/2004.

Artikel 3
Arbetsmetod
1.
Vid utövandet av sina uppgifter ska förhörsombudet agera
oberoende.

2.
Vid utövandet av sina uppgifter ska förhörsombudet be
akta behovet av effektiv tillämpning av konkurrensreglerna i
enlighet med unionens gällande lagstiftning och de principer
som fastställts av domstolen.

3.
Vid utövandet av sina uppgifter ska förhörsombudet ha
tillgång till alla akter som rör konkurrensförfaranden vid kom
missionen enligt artiklarna 101 och 102 i fördraget och för
ordning (EG) nr 139/2004.

4.
Förhörsombudet ska av den direktör som ansvarar för
utredningen av ärendet hos generaldirektoratet för konkurrens
(nedan kallad den ansvarige direktören) hållas informerad om hur
förfarandet fortskrider.

5.
Förhörsombudet kan till den behörige kommissionsleda
moten lämna synpunkter på alla frågor som uppstår i samband
med kommissionens konkurrensförfaranden.

6.
Om förhörsombudet lämnar motiverade rekommendatio
ner till den behörige kommissionsledamoten eller fattar beslut
enligt vad som föreskrivs i föreliggande beslut ska han eller hon
överlämna en kopia av dessa dokument till den ansvarige direk
tören och till kommissionens rättstjänst.

7.
Alla problem som rör det effektiva utövandet av de pro
cessuella rättigheter som tillkommer berörda parter, andra be
rörda parter i den mening som avses i artikel 11 b i förordning
(EG) nr 802/2004 (nedan kallade andra berörda parter), klagande i
den mening som avses i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1/2003
(nedan kallade klagande) och berörd tredje man i den mening
som avses i artikel 5 i detta beslut som är involverad i sådana

2.
I synnerhet ska förhörsombudet ha följande funktioner,
med förbehåll för artikel 3.7:

a) Förhörsombudet kan av företag eller företagssammanslut
ningar ombes att undersöka yrkanden om yrkesmässiga pri
vilegier, i den mening som avses i domstolens rättspraxis,
vad gäller en handling som krävs för utövandet av sina
befogenheter enligt artiklarna 18, 20 eller 21 i förordning
(EG) nr 1/2003, vid inspektioner enligt artikel 13 i förord
ning (EG) nr 139/2004 eller i samband med utredningsåtgär
der i förfaranden som kan leda till att böter åläggs enligt
artikel 14 i förordning (EG) nr 139/2004 och som undan
hållits kommissionen. Förhörsombudet får endast pröva frå
gan om det företag eller den företagssammanslutning som
framställt yrkandet samtycker till att förhörsombudet grans
kar de uppgifter som påstås omfattas av yrkesmässiga privi
legier samt relaterade handlingar som förhörsombudet anser
nödvändiga för sin prövning. Utan att lämna ut den infor
mation som potentiellt omfattas av ett yrkesmässigt privile
gium ska förhörsombudet underrätta den ansvarige direktö
ren och det berörda företaget eller den berörda företagssam
manslutningen om sin preliminära uppfattning och får vidta
lämpliga åtgärder för att främja en ömsesidigt godtagbar
lösning. Om någon lösning inte uppnås kan förhörsombudet
utarbeta en motiverad rekommendation till den behörige
kommissionsledamoten, utan att lämna ut den information
i handlingen som potentiellt omfattas av ett yrkesmässigt
privilegium. Den part som åberopat ett yrkesmässigt privile
gium ska få en kopia av denna rekommendation.

b) Om mottagaren av en begäran om upplysningar enligt
artikel 18.2 i förordning (EG) nr 1/2003 vägrar att svara
på någon av frågorna under åberopande av rätten att inte
vittna mot sig själv, som fastställts i domstolens rättspraxis,
kan denne i vederbörlig tid efter mottagandet av begäran
hänskjuta frågan till förhörsombudet. Förhörsombudet kan
när så är lämpligt, och under beaktande av behovet av att
undvika onödiga dröjsmål i förfarandet, lämna en motiverad
rekommendation om huruvida rätten att inte vittna mot
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sig själv kan åberopas och underrätta den ansvarige direktö
ren om sina slutsatser, vilka ska beaktas vid ett eventuellt
senare beslut i enlighet med artikel 18.3 i förordning (EG) nr
1/2003. Mottagaren av begäran ska få en kopia av den
motiverade rekommendationen.

c) Om mottagaren av ett beslut med begäran om att lämna
upplysningar enligt artikel 18.3 i förordning (EG) nr 1/2003
anser att den fastställda svarsfristen är för kort kan denne i
vederbörlig tid innan den ursprungliga tidsfristen löper ut
hänskjuta ärendet till förhörsombudet. Förhörsombudet ska
besluta om huruvida en förlängning av tidsfristen bör bevil
jas, under beaktande av hur lång och komplex begäran om
upplysningar är samt utredningens krav.

d) Företag eller företagssammanslutningar som är föremål för
en utredningsåtgärd som vidtagits av kommissionen enligt
kapitel V i förordning (EG) nr 1/2003 har rätt att bli under
rättade om sin processuella status, nämligen om de är före
mål för en utredning och, om så är fallet, föremålet för och
syftet med utredningen. Om sådana företag eller företags
sammanslutningar anser att de inte har blivit korrekt infor
merade av generaldirektoratet för konkurrens om sin proces
suella status, kan de hänskjuta ärendet till förhörsombudet
för lösning. Förhörsombudet ska fatta ett beslut om att ge
neraldirektoratet för konkurrens kommer att meddela det
företag eller den företagssammanslutning som har gjort
framställningen om deras processuella status. Detta beslut
ska meddelas det företag eller den företagssammanslutning
som gjorde framställningen.

KAPITEL 3
ANSÖKAN OM ATT BLI HÖRD

Artikel 5
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informera vederbörande skriftligen om skälen till detta. En tids
frist ska fastställas inom vilken sökanden skriftligen kan lämna
sina synpunkter. Om sökanden skriftligen lämnar in sina syn
punkter inom den tidsfrist som förhörsombudet fastställt och de
skriftliga synpunkterna inte leder till en annan bedömning, ska
denna slutsats anges i ett motiverat beslut som ska delges sö
kanden.

4.
Förhörsombudet ska underrätta parterna i ett konkurrens
förfarande vid inledandet av ett förfarande enligt artikel 11.6 i
förordning (EG) nr 1/2003 eller artikel 6.1 c i förordning (EG)
nr 139/2004 om identiteten på berörda tredje män som ska
höras, förutsatt att detta inte påtagligt skulle skada någon per
son eller något företag.

Artikel 6
Rätt till ett muntligt hörande: klagandes och tredje mans
deltagande i det muntliga hörandet
1.
På begäran av parter till vilka kommissionen har riktat ett
meddelande om invändningar eller andra berörda parter ska
förhörsombudet genomföra ett muntligt hörande, så att dessa
parter kan vidareutveckla sina skriftliga inlagor.

2.
Förhörsombudet kan, när så är lämpligt och efter samråd
med den ansvarige direktören, besluta att ge klagande och be
rörd tredje man i den mening som avses i artikel 5, om de
begär det i sina skriftliga yttranden, möjlighet att framföra sina
synpunkter vid det muntliga hörandet för de parter till vilka ett
meddelande om invändningar har riktats. Förhörsombudet får
även bjuda in företrädare från konkurrensmyndigheter från tred
jeländer att närvara vid det muntliga hörandet som observatörer
i enlighet med avtal som ingåtts mellan unionen och tredje
länder.

Berörd tredje man
1.
En ansökan från andra personer än de som avses i artik
larna 5 och 11 i förordning (EG) nr 773/2004 och tredje man i
den mening som avses i artikel 11 i förordning (EG) nr
802/2004 (nedan kallade tredje man) om att bli hörd ska göras
i enlighet med artikel 13.1 i förordning (EG) nr 773/2004 och
artikel 16 i förordning (EG) nr 802/2004. En sådan ansökan ska
göras skriftligen och innehålla en redogörelse för sökandens
intresse av ärendets utgång.

2.
Förhörsombudet ska besluta om huruvida tredje man ska
bli hörd efter samråd med den ansvarige direktören. Vid bedöm
ningen av om en tredje man påvisar tillräckligt intresse ska
förhörsombudet ta hänsyn till huruvida och i vilken utsträck
ning vederbörande påverkas tillräckligt av det agerande som är
föremål för konkurrensförfarandet eller huruvida sökanden upp
fyller kraven i artikel 18.4 i förordning (EG) nr 139/2004.

3.
Om förhörsombudet anser att en sökande inte har påvisat
ett tillräckligt intresse i saken för att bli hörd ska han eller hon

KAPITEL 4
TILLGÅNG TILL ÄRENDEAKTEN, SEKRETESS OCH
AFFÄRSHEMLIGHETER

Artikel 7
Tillgång till ärendeakten samt tillgång till handlingar och
information
1.
Om en part som har utövat sin rätt att få tillgång till
ärendeakten har skäl att anta att kommissionen besitter hand
lingar som inte har utlämnats till den och att handlingarna är
nödvändiga för att denne korrekt ska kunna utöva sin rätt att
bli hörd, kan denna part till förhörsombudet lämna in en mo
tiverad begäran om tillgång till dessa handlingar, med förbehåll
för artikel 3.7.

2.
Med förbehåll för artikel 3.7 kan andra berörda parter,
klagande och berörd tredje man i den mening som avses i
artikel 5 göra en motiverad begäran till förhörsombudet under
de omständigheter som beskrivs i det följande:
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a) Andra berörda parter som har skäl att anta att de inte har
underrättats om de invändningar som riktats till de anmä
lande parterna i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG)
nr 802/2004.

b) Klagande som av kommissionen underrättats om dennas
avsikt att avslå ett klagomål enligt artikel 7.1 i förordning
(EG) nr 773/2004 och som har skäl att anta att kommis
sionen besitter handlingar som inte har lämnats ut till dem
och att dessa handlingar är nödvändiga för att de korrekt ska
kunna utöva sina rättigheter i enlighet med artikel 8.1 i
förordning (EG) nr 773/2004.

c) Klagande som anser att de inte har mottagit ett exemplar av
den icke-konfidentiella versionen av meddelandet om in
vändningar i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr
773/2004, eller att den icke-konfidentiella versionen av med
delandet om invändningar inte har upprättats på ett sätt som
gör det möjligt för dem att effektivt utöva sina rättigheter,
med undantag för de fall där förlikningsförfarandet är till
lämpligt.

d) Berörd tredje man, i den mening som avses i artikel 5 i detta
beslut, som har skäl att anta att han inte underrättats om ett
förfarandes art och föremål i enlighet med artikel 13.1 i
förordning (EG) nr 773/2004 och artikel 16.1 i förordning
(EG) nr 802/2004. Detsamma gäller för klagande i ett ärende
på vilket förlikningsförfarandet är tillämpligt och som har
skäl att anta att de inte underrättats om förfarandets art
och föremål i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr
773/2004.

3.
Förhörsombudet ska fatta ett motiverat beslut om en be
gäran som inlämnats till honom eller henne enligt punkt 1 eller
2 och underrätta den som lämnat in begäran om beslutet lik
som övriga personer som berörs av förfarandet.
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beslut som ska delges berörda företag eller personer. Beslutet
ska ange den dag från vilken uppgifterna kommer att lämnas ut.
Denna dag får infalla tidigast en vecka efter delgivningsdagen.

3.
Punkterna 1 och 2 ska efter nödvändig anpassning vara
tillämpliga på utlämnande av uppgifter genom offentliggörande
i Europeiska unionens officiella tidning.

4.
Om det är lämpligt för att väga en parts effektiva ut
övande av sin rätt till försvar mot berättigade krav på sekretess
får förhörsombudet besluta att de delar av akten som behövs
för utövandet av partens rätt till försvar ska göras tillgängliga
för den part som begär tillgång med vissa begränsningar, vilka
ska fastställas närmare av förhörsombudet.

KAPITEL 5
FÖRLÄNGNING AV TIDSFRISTER

Artikel 9
Ansökningar om förlängning av tidsfrister
1.
Om en mottagare av ett meddelande om invändningar
anser att tidsfristen för att besvara meddelandet är för kort
kan denne begära en förlängning av tidsfristen genom en mo
tiverad ansökan som sänds till den ansvarige direktören. En
sådan ansökan ska göras i vederbörlig tid före utgången av
den ursprungliga tidsfristen vid förfaranden enligt artiklarna
101 och 102 i fördraget och minst fem arbetsdagar före ut
gången av den ursprungliga tidsfristen i förfaranden enligt för
ordning (EG) nr 139/2004. Om en sådan ansökan inte beviljas
eller den mottagare av meddelandet om invändningar som läm
nat in ansökan är missnöjd med längden på den förlängning
som beviljas, kan denne hänskjuta ärendet till förhörsombudet
för prövning före utgången av den ursprungliga tidsfristen. Efter
samråd med den ansvarige direktören ska förhörsombudet be
sluta om huruvida en förlängning av tidsfristen är nödvändig för
att mottagaren av ett meddelande om invändningar effektivt ska
kunna utöva sin rätt att bli hörd, samtidigt som hänsyn också
ska tas till behovet av att undvika onödigt dröjsmål i förfaran
det. Vid förfaranden enligt artiklarna 101 och 102 i fördraget
ska förhörsombudet beakta bland annat följande omständighe
ter:

Artikel 8
Affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter
1.
När kommissionen avser att lämna ut uppgifter som kan
utgöra företags eller personers affärshemligheter eller andra kon
fidentiella uppgifter ska generaldirektoratet för konkurrens in
formera dessa skriftligen om denna sin avsikt samt skälen till
detta. En tidsfrist ska fastställas inom vilken företagen eller per
sonerna får framföra eventuella skriftliga kommentarer.

2.
Om berörda företag eller personer motsätter sig att upp
gifterna lämnas ut, kan de hänskjuta ärendet till förhörsombu
det. Om förhörsombudet konstaterar att uppgifterna kan lämnas
ut eftersom de inte utgör affärshemligheter eller andra konfiden
tiella uppgifter eller eftersom det finns ett övervägande intresse
av att de lämnas ut ska denna slutsats anges i ett motiverat

a) Ärendeaktens storlek och komplexitet.

b) Om den mottagare av meddelandet om invändningar som
lämnat in ansökan tidigare har haft tillgång till information.

c) Andra objektiva hinder att lämna sina synpunkter som kan
föreligga för den mottagare av meddelandet om invänd
ningar som lämnat in ansökan.

Vid bedömningen av första stycket a kan antalet överträdelser,
överträdelsens eller överträdelsernas påstådda varaktighet, hand
lingarnas volym och antal samt expertundersökningars storlek
och komplexitet beaktas.
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3.
Förhörsombudet får även från de personer som kallats till
hörandet i förväg begära en skriftlig redogörelse för huvudinne
hållet i deras planerade förklaringar.

2.
Om andra berörda parter, klagande eller berörd tredje
man i den mening som avses i artikel 5 anser att tidsfristen
för att lämna sina synpunkter är för kort får de begära en
förlängning av tidsfristen genom en motiverad ansökan som
sänds till den ansvarige direktören i vederbörlig tid före ut
gången av den ursprungliga tidsfristen. Om en sådan begäran
inte beviljas eller andra berörda parter, klagande eller berörd
tredje man är missnöjda med detta beslut kan de hänskjuta
frågan till förhörsombudet för prövning. Efter samråd med
den ansvarige direktören ska förhörsombudet besluta om huru
vida en förlängning av tidsfristen bör beviljas.

4.
Förhörsombudet får fastställa en tidsfrist för alla personer
som kallats till hörandet för inlämning av en förteckning över
deltagare för deras räkning. Förhörsombudet ska i vederbörlig
tid före hörandet göra denna förteckning tillgänglig för alla
personer som kallats till hörandet.

KAPITEL 6

Artikel 12

DET MUNTLIGA HÖRANDET

Tidpunkt och genomförande

Artikel 10

1.
Efter samråd med den ansvarige direktören ska förhörs
ombudet fastställa datum, varaktighet och plats för hörandet.
Om en begäran om att hörandet ska skjutas upp framställs, ska
förhörsombudet besluta om detta ska beviljas eller ej.

Anordnande och funktion
1.
Förhörsombudet ska anordna och genomföra hörande
som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna till artiklarna 101
och 102 i fördraget och förordning (EG) nr 139/2004.

2.
Det muntliga hörandet ska genomföras av förhörsombu
det på fullständigt oberoende grund.

3.
Förhörsombudet ska se till att hörandet genomförs korrekt
och ska bidra till att hörandet i sig och eventuella efterföljande
beslut är objektiva.

4.
Förhörsombudet ska se till att mottagare av meddelandet
om invändningar, andra berörda parter, klagande och berörd
tredje man i den mening som avses i artikel 5 som har tillåtits
delta i det muntliga hörandet får tillräckliga möjligheter att
utveckla sina synpunkter på kommissionens preliminära slut
satser.

Artikel 11
Förberedelser inför det muntliga hörandet
1.
Förhörsombudet ska ansvara för förberedelserna inför det
muntliga hörandet och vidta alla därmed sammanhängande
lämpliga åtgärder. För att se till att det muntliga hörandet är
väl förberett kan förhörsombudet, efter samråd med den ansva
rige direktören, i förväg tillställa de personer som kallats till
hörandet en förteckning över frågor som de uppmanas att
lämna sina synpunkter på. Förhörsombudet får även för perso
ner som kallats till hörandet ange de prioriterade debattämnena,
särskilt vad avser de omständigheter och frågor som de motta
gare av ett meddelande om invändningar som begärt ett munt
ligt hörande vill ta upp.

2.
I detta syfte får förhörsombudet, efter samråd med den
ansvarige direktören, hålla ett möte med de personer som kal
lats till hörandet och, om det är lämpligt, kommissionens avdel
ningar för att förbereda själva hörandet.

2.
Förhörsombudet ska besluta om huruvida nya handlingar
får läggas fram under hörandet samt vilka personer som ska
höras på en parts vägnar.

3.
Förhörsombudet får tillåta de parter som mottagit ett
meddelande om invändningar, andra berörda parter, klaganden,
övriga personer som kallats till hörandet, kommissionen och
medlemsstaternas myndigheter att ställa frågor under hörandet.
Om en fråga inte helt eller delvis kan besvaras vid det muntliga
hörandet kan förhörsombudet, i undantagsfall, tillåta att svar
lämnas skriftligen inom en fastställd tidsfrist. Sådana skriftliga
svar ska delas ut till alla deltagare i det muntliga hörandet,
såvida inte förhörsombudet beslutar annorlunda för att skydda
den rätt till försvar som tillkommer en mottagare av ett med
delande om invändningar eller en person vars affärshemligheter
eller andra konfidentiella uppgifter berörs.

4.
När så krävs av behovet av att säkerställa rätten att bli
hörd kan förhörsombudet efter samråd med den ansvarige di
rektören ge berörda parter, andra berörda parter, klagande eller
berörd tredje man i den mening som avses i artikel 5 tillfälle att
inkomma med ytterligare skriftliga synpunkter efter det munt
liga hörandet. Förhörsombudet ska fastställa den dag när dessa
synpunkter senast ska ha inkommit. Kommissionen ska inte
vara skyldig att beakta skriftliga synpunkter som inkommer
efter den dagen.

Artikel 13
Skydd av affärshemligheter och sekretess vid det muntliga
hörandet
Varje person ska som regel höras i närvaro av alla andra per
soner som kallats att delta i det muntliga hörandet. Förhörs
ombudet får även besluta att höra personer separat inom lyckta
dörrar, med hänsyn till deras berättigade intresse av att skydda
sina affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter.
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KAPITEL 7

KAPITEL 9

INTERIMSRAPPORT OCH RÄTTEN ATT FRAMFÖRA
SYNPUNKTER

SLUTRAPPORT

Artikel 16

Artikel 14
Interimsrapport och synpunkter
1.
Förhörsombudet ska lämna en interimsrapport till den
behörige kommissionsledamoten om hörandet och de slutsatser
som han eller hon drar med avseende på respekten för ett
effektivt utövande av processuella rättigheter. Synpunkterna i
denna rapport ska avse procedurfrågor, inbegripet följande:
a) Utlämnande av handlingar och tillgång till ärendeakten.
b) Tidsfrister för besvarande av meddelandet om invändningar.
c) Iakttagandet av rätten att bli hörd.
d) Det korrekta genomförandet av det muntliga hörandet.

Innehåll och överlämnande innan beslut fattas
1.
Förhörsombudet ska på grundval av det utkast till beslut
som ska lämnas till den rådgivande kommittén i ärendet i fråga
utarbeta en skriftlig slutrapport om respekten för det effektiva
utövandet av de processuella rättigheterna i enlighet med
artikel 14.1, i varje skede av förfarandet. Denna rapport ska
också beröra frågan om huruvida utkastet till beslut endast tar
upp invändningar som parterna har givits tillfälle att yttra sig
om.

2.
Slutrapporten ska lämnas till den behörige kommissions
ledamoten, till generaldirektören för generaldirektoratet för kon
kurrens och till den ansvarige direktören samt övriga behöriga
avdelningar inom kommissionen. Rapporten ska sändas till
medlemsstaternas behöriga myndigheter samt till Eftas övervak
ningsmyndighet i enlighet med samarbetsbestämmelserna i pro
tokollen nr 23 och 24 i EES-avtalet.

En kopia av rapporten ska överlämnas till generaldirektören för
konkurrens, till den ansvarige direktören samt till övriga behö
riga avdelningar inom kommissionen.

Artikel 17
Inlämning till kommissionen och offentliggörande

2.
Förutom att lämna den rapport som avses i punkt 1 kan
förhörsombudet dessutom och separat lämna synpunkter om
förfarandets fortsatta gång och dess opartiskhet. När så sker
ska förhörsombudet särskilt försöka se till att vederbörlig hän
syn tas till alla relevanta omständigheter vid utarbetandet av
kommissionens beslut, vare sig de är till de berörda parternas
fördel eller ej, inklusive de faktiska omständigheter som avser en
överträdelses allvar och varaktighet. Sådana synpunkter får
bland annat avse behovet av ytterligare uppgifter, återkallande
av vissa invändningar eller formulering av ytterligare invänd
ningar eller förslag om ytterligare utredningsåtgärder i enlighet
med kapitel V i förordning (EG) nr 1/2003.
Generaldirektören vid generaldirektoratet för konkurrens, den
ansvarige direktören samt rättstjänsten ska underrättas om så
dana synpunkter.
KAPITEL 8
ÅTAGANDEN OCH FÖRLIKNING

1.
Förhörsombudets slutrapport ska läggas fram för kommis
sionen tillsammans med utkastet till beslut, så att denna vid sitt
beslutsfattande i ett enskilt ärende har full kännedom om alla
relevanta uppgifter angående förfarandets förlopp och att det
effektiva utövandet av de processuella rättigheterna har respek
terats under hela förfarandet.

2.
Slutrapporten får revideras av förhörsombudet för att be
akta eventuella ändringar av utkastet till beslut innan detta antas
av kommissionen.

3.
Kommissionen ska översända förhörsombudets slutrap
port tillsammans med beslutet till dem som beslutet riktar sig
till. Kommissionen ska offentliggöra förhörsombudets slutrap
port i Europeiska unionens officiella tidning tillsammans med be
slutet, med beaktande av företagens berättigade intresse av att
skydda sina affärshemligheter.

Artikel 15
KAPITEL 10

Åtaganden och förlikning
1.
Parter i förfaranden som erbjuder åtaganden för att un
danröja de betänkligheter som kommissionen har delgivit dem i
sin preliminära bedömning enligt artikel 9 i förordning (EG) nr
1/2003 kan vända sig till förhörsombudet i vilket skede som
helst under förfarandet enligt artikel 9 för att säkerställa det
effektiva utövandet av sina processuella rättigheter.
2.
Parter i förfaranden i kartellärenden som inleder förlik
ningsdiskussioner enligt artikel 10a i förordning (EG) nr
773/2004 kan vända sig till förhörsombudet i vilket skede
som helst under förlikningsförfarandet för att säkerställa det
effektiva utövandet av sina processuella rättigheter.

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18
Upphävande och övergångsbestämmelse
1.

Beslut 2001/462/EG, EKSG ska upphöra att gälla.

2.
Förfarandeåtgärder som redan har vidtagits med stöd av
beslut 2001/462/EG, EKSG ska fortsätta att gälla. Vad avser
utredningsåtgärder som vidtogs innan detta beslut trädde i kraft
kan förhörsombudet avböja att utöva sina befogenheter enligt
artikel 4.
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I ärenden där ett förfarande enligt artikel 11.6 i förordning (EG) nr 1/2003 eller ett förfarande enligt
artikel 6.1 c i förordning (EG) nr 139/2004 inleddes före ikraftträdandet av detta beslut ska den interims
rapport som avses i artikel 14 i detta beslut och den slutrapport som avses i artikel 16 i detta beslut inte
omfatta utredningsfasen, såvida inte förhörsombudet beslutar annorlunda.
Artikel 19
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 13 oktober 2011.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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REKOMMENDATIONER
KOMMISSIONENS REKOMMENDATION
av den 18 oktober 2011
om definitionen av nanomaterial
(Text av betydelse för EES)

(2011/696/EU)
unionen. Definitionen av termen nanomaterial i unions
lagstiftningen bör baseras uteslutande på storleken på de
partiklar som ingår i ett material, utan hänsyn till fara
eller risk. Denna definition, baserad endast på storlek hos
ett material, täcker naturliga, oavsiktligt framställda och
avsiktligt tillverkade material.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTFÄRDAR DENNA
REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 292, och
(5)

Definitionen av termen nanomaterial bör baseras på till
gänglig vetenskaplig kunskap.

(6)

Det är i många fall svårt att mäta storlek och storleks
fördelning i nanomaterial och olika mätmetoder kan ge
resultat som inte går att jämföra. Harmoniserade mätme
toder måste utvecklas för att säkerställa att definitionens
tillämpning leder till jämförbara resultat för olika material
och över tid. Innan harmoniserade mätmetoder har tagits
fram bör bästa tillgängliga alternativa metoder tillämpas.

(7)

I rapporten från Europeiska kommissionens gemen
samma forskningscentrum Considerations on a Definition
of Nanomaterials for Regulatory Purposes (4) föreslås att en
definition av nanomaterial bör avse partikulära nano
material, vara allmänt tillämplig i unionslagstiftning och
vara förenlig med definitioner som används i andra delar
av världen. Storleken bör vara den enda definierande
egenskapen, vilket innebär att det krävs en klar definition
av nanoskalans gränser.

(8)

Kommissionen uppdrog åt vetenskapliga kommittén för
nya och nyligen identifierade hälsorisker (SCENIHR) att
ge vetenskapliga synpunkter på vilka faktorer som bör
beaktas vid utformningen av en definition av termen
nanomaterial för lagstiftningsändamål. Yttrandet Scientific
Basis for the Definition of the Term ”Nanomaterial” var fö
remål för ett offentligt samråd 2010. I sitt yttrande av
den 8 december 2010 (5) drog SCENIHR slutsatsen att
storlek är universellt tillämplig på nanomaterial och
den mest lämpliga mätstorheten. Ett definierat storleks
intervall skulle underlätta en enhetlig tolkning. Som

av följande skäl:

(1)

I kommissionens meddelande av den 7 juni 2005 Nano
vetenskap och nanoteknik. En handlingsplan för Europa
2005–2009 (1) redogörs för en serie enskilda och sam
manlänkade åtgärder för att omgående inleda en säker,
samordnad och ansvarsfull strategi för nanoteknik och
nanovetenskap.

(2)

Kommissionen har i överensstämmelse med åtagandena i
handlingsplanen gjort en noggrann genomgång av rele
vant unionslagstiftning för att fastställa de befintliga reg
lernas tillämplighet på potentiella risker med nanomate
rial. Resultatet av genomgången presenterades i kommis
sionens meddelande av den 17 juni 2008 Lagstiftning om
nanomaterial (2). I meddelandet drogs slutsatsen att termen
nanomaterial inte nämns uttryckligen i unionslagstift
ningen, men att den befintliga lagstiftningen i princip
täcker nanomaterialens potentiella hälso-, säkerhets- och
miljörisker.

(3)

Europaparlamentet efterlyste i sin resolution av den
24 april 2009 om lagstiftning om nanomaterial (3) en
heltäckande, vetenskapligt baserad definition av nano
material i gemenskapslagstiftningen.

(4)

Definitionen i denna rekommendation bör användas som
en referens för att fastställa om ett material bör betraktas
som ett nanomaterial för lagstiftnings- och policysyften i

(1) KOM(2005) 243 slutlig.
(2) KOM(2008) 366 slutlig.
(3) P6_TA(2009)0328.

(4) EUR 24403 EN, juni 2010.
(5) http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/
scenihr_o_032.pdf.
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undre gräns föreslogs 1 nm. Som en allmänt överens
kommen övre gräns används ofta 100 nm, men det finns
inga vetenskapliga argument för att använda just detta
värde. Användningen av ett enda övre gränsvärde kan
vara alltför begränsande för klassificering av nanomaterial
och det är möjligt att en flexiblare ansats kan vara att
föredra. För lagstiftningsändamål bör även antalsstorleks
fördelningen beaktas och definitionen preciseras med
hjälp av medelstorlek och storlekens standardavvikelse.
Storleksfördelningen för ett material bör anges som stor
leksfördelning baserad på antalskoncentration (dvs. anta
let objekt inom ett givet storleksintervall dividerat med
det totala antalet objekt) och inte som massfraktionen
nanopartiklar i nanomaterialet, eftersom en liten
massfraktion kan innehålla det största antalet partiklar.
SCENIHR identifierade specifika fall där definitionens till
lämpning kan underlättas genom användning av den spe
cifika ytan per volym som substitut för att avgöra om ett
material faller inom det definierade nanostorleksinterval
let.

L 275/39

det finnas specifika fall i lagstiftningen där det av hänsyn
till miljö, hälsa, säkerhet eller konkurrenskraft är motive
rat att använda ett tröskelvärde under 50 %.

(12)

Agglomererade eller aggregerade partiklar kan uppvisa
samma egenskaper som fria partiklar. Det kan också fin
nas fall där partiklar frigörs från agglomerat eller aggregat
under ett nanomaterials livscykel. Definitionen i denna
rekommendation bör därför inkludera partiklar i agg
lomerat eller aggregat när de ingående partiklarna är i
storleksintervallet 1–100 nm.

(13)

Det är för närvarande möjligt att mäta den specifika ytan
för torra fasta material eller pulver med kväveadsorp
tionsmetoden (BET-metoden). I dessa fall kan den speci
fika ytan användas som substitut för att identifiera po
tentiella nanomaterial. Ny vetenskaplig kunskap kan göra
det möjligt att använda denna och andra metoder på
andra typer av material i framtiden. Det kan finnas brister
i överensstämmelsen mellan mätningar av specifik yta
och antalsstorleksfördelning för olika material. Därför
bör det anges att resultat avseende antalsstorleksfördel
ning bör användas i första hand och att specifik yta inte
kan användas för att visa att ett material inte är ett
nanomaterial.

(9)

Internationella standardiseringsorganisationen definierar
termen nanomaterial som material som har en eller flera
yttre dimensioner i nanoskala eller en inre struktur eller
ytstruktur i nanoskala. Termen nanoskala definieras som
storleksintervallet från cirka 1 nm till 100 nm (1).

(10)

Antalsstorleksfördelningen bör täcka att nanomaterial ty
piskt sett består av många partiklar i olika storlek med en
viss fördelning. Om antalsstorleksfördelningen inte speci
ficeras är det svårt att avgöra om ett visst material upp
fyller definitionen när endast en del av partiklarna är
mindre än 100 nm. Denna utgångspunkt är förenlig
med SCENIHR:s yttrande att ett materials partikelfördel
ning bör presenteras som storleksfördelning baserad på
antalskoncentration (dvs. partikelantal).

(14)

Den tekniska och vetenskapliga utvecklingen går i snabb
takt. Definitionen inklusive deskriptorer bör därför ses
över senast i december 2014 för att säkerställa att den
motsvarar behoven. Vid översynen bör särskilt bedömas
om antalsstorleksfördelningens tröskelvärde på 50 % bör
höjas eller sänkas och om det är lämpligt att inkludera
material med inre struktur eller ytstruktur i nanoskala
såsom komplexa nanomaterial för nanokomponenter, dä
ribland nanoporösa material och nanokompositmaterial
som används i vissa sektorer.

(11)

Det finns ingen entydig vetenskaplig grund för att föreslå
ett visst värde för storleksfördelningen under vilket ma
terial som innehåller partiklar i storleksintervallet
1–100 nm inte väntas uppvisa egenskaper som är speci
fika för nanomaterial. Den vetenskapliga rekommendatio
nen var att använda en statistisk metod baserad på stan
dardavvikelse med ett tröskelvärde på 0,15 %. Mot bak
grund av den stora förekomsten av material som skulle
omfattas av ett sådant tröskelvärde, och behovet att
skräddarsy definitionens tillämpningsområde för använd
ning i lagstiftning, bör emellertid tröskelvärdet sättas
högre. Ett nanomaterial såsom det definieras i denna re
kommendation bör till minst 50 % bestå av partiklar
med en storlek mellan 1 nm och 100 nm. Enligt SCE
NIHR:s rekommendation kan även ett litet antal partiklar
i intervallet 1–100 nm i vissa fall motivera en särskild
bedömning. Det skulle dock vara missvisande att katego
risera sådana material som nanomaterial. Trots det kan

(15)

Om det är möjligt och tillförlitligt bör riktlinjer och stan
dardiserade mätmetoder samt kunskap om typiska kon
centrationer av nanopartiklar i representativa uppsätt
ningar material tas fram för att underlätta definitionens
tillämpning i specifika lagstiftningssammanhang.

(16)

Den definition som anges i denna rekommendation bör
inte påverka eller avspegla tillämpningsområdet för nå
gon enskild unionsrättsakt eller för andra bestämmelser
som kan fastställa ytterligare krav för dessa material, in
klusive riskhanteringskrav. Det kan i vissa fall vara nöd
vändigt att utesluta vissa material från tillämpningsområ
det för viss lagstiftning eller vissa lagbestämmelser även
om de faller inom definitionen. Det kan likaså vara nöd
vändigt att inkludera ytterligare material, exempelvis vissa
material med en storlek under 1 nm eller över 100 nm i
tillämpningsområdet för viss lagstiftning eller vissa lag
bestämmelser som är avsedda för nanomaterial.

(1) http://cdb.iso.org.
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Mot bakgrund av de särskilda omständigheter som råder
inom läkemedelssektorn och de specialiserade nanostruk
turerade system som redan används, bör definitionen i
denna rekommendation inte påverka användningen av
uttrycket nano vid definitionen av vissa läkemedel och
medicintekniska produkter.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1. Medlemsstater, unionsorgan och ekonomiska aktörer upp
manas att använda följande definition av termen nanomate
rial vid antagande och genomförande av lagstiftning samt
strategi- och forskningsprogram som rör nanotekniska pro
dukter.
2. Nanomaterial är ett naturligt, oavsiktligt framställt eller avsikt
ligt tillverkat material som innehåller partiklar i fritt tillstånd
eller i form av aggregat eller agglomerat och där minst 50 %
av partiklarna i antalsstorleksfördelningen har en eller flera
yttre dimensioner i storleksintervallet 1–100 nm.
I särskilda fall, och om det är motiverat av hänsyn till miljö,
hälsa, säkerhet eller konkurrenskraft, får antalsstorleksfördel
ningens tröskelvärde på 50 % ersättas med ett tröskelvärde
mellan 1 och 50 %.
3. Med avvikelse från punkt 2 bör fullerener, grafenflagor och
kolnanorör med enkel vägg med en eller flera yttre dimen
sioner under 1 nm betraktas som nanomaterial.
4. Vid tillämpning av punkt 2 gäller följande definitioner för
partikel, agglomerat och aggregat:
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b) agglomerat: en samling svagt sammanhållna partiklar eller
aggregat där den yttre ytarean är ungefär lika med sum
man av de enskilda komponenternas ytarea.

c) aggregat: en partikel bestående av starkt sammanhållna
eller förenade partiklar.

5. Om det är tekniskt möjligt och krävs i särskild lagstiftning
får överensstämmelse med definitionen i punkt 2 fastställas
på grundval av specifik yta. Ett material bör anses falla inom
definitionen i punkt 2 om materialets specifika yta är större
än 60 m2/cm3. Ett material som på grundval av sin antals
storleksfördelning är ett nanomaterial bör dock anses mot
svara definitionen i punkt två även om materialets specifika
yta är mindre än 60 m2/cm3.

6. Senast i december 2014 ska definitionen i punkterna 1–5 ses
över mot bakgrund av erfarenheten och den vetenskapliga
och tekniska utvecklingen. Översynen bör särskilt inriktas på
om antalsstorleksfördelningens tröskelvärde på 50 % bör hö
jas eller sänkas.

7. Denna rekommendation riktar sig till medlemsstaterna,
unionsorgan och ekonomiska aktörer.

Utfärdad i Bryssel den 18 oktober 2011.

På kommissionens vägnar
a) partikel: ett mycket litet stycke materia med definierade
fysikaliska gränser.

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen
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