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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 11 . januar 1991

om

afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen
kaliumpermanganat med oprindelse i Sovjetunionen

af

(9 1 /24/ EØF)
Sovjetunionen, som Kommissionen vidste var
berørt af sagen, fremlagde en skriftlig redegørelse
for sine synspunkter. I redegørelsen understregede
den pågældende eksportør, at eksporten af kalium
permanganat i 1988 kun var bestemt for Østrig, at
der ikke havde været nogen eksport til Fællesskabet
i 1989, og at der heller ikke var planlagt nogen
eksport til Fællesskabet i 1990.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2423/88
af 11 . juli 1988 om beskyttelse mod dumpingimport eller
subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab ('), særlig
artikel 9 ,

(3)

efter konsultation i det rådgivende udvalg, der er nedsat i
henhold til forordning (EØF) nr. 2423/88, og
ud fra følgende betragtninger :
A. MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER

(1)

Kommissionen indførte ved forordning (EØF) nr.
1537/90 (2) en midlertidig antidumpingtold på
importen af kaliumpermanganat, henhørende
under KN-kode ex 2841 60 00, med oprindelse i
Sovjetunionen. Endvidere blev gyldighedsperioden
for den midlertidige told forlænget med en periode
på højst to måneder ved Rådets forordning (EØF)
nr. 2896/90 (J).

C. NYE UNDERSØGELSESRESULTATER

(4)
B. EFTERFØLGENDE PROCEDURE

(2)

Efter indførelsen af den midlertidige antidumping
told anmodede repræsentanterne for eksportlandet
om at blive hørt mundtligt af Kommissionen,
hvilket blev imødekommet, og den eksportør i

(') EFT nr. L 209 af 2. 8 . 1988 , s. 1 .
0 EFT nr. L 145 af 8 . 6. 1990, s. 9 .
') EFT nr. L 276 af 6. 10. 1990, s. 36.

Eftersom hele eksporten til Fællesskabet af kalium
permanganat, som Kommissionen vidste havde
oprindelse i Sovjetunionen, siden begyndelsen af
1988 ikke blev foretaget direkte fra oprindelseslan
det, men fra Østrig, fandt Kommissionen det
hensigtsmæssigt at foretage en undersøgelse af de
østrigske kemikalieforhandlere, som sandsynligvis
havde eksporteret den pågældende vare til Fælles
skabet. Det blev endelig fastslået, at en handlende i
Østrig varetog næsten hele eksporten til Fælles
skabet af kaliumpermanganat med oprindelse i
Sovjetunionen i perioden fra januar 1988 til juni
1989 . Kommissionen aflagde endvidere kontrol
besøg hos den pågældende østrigske handlende.

Af resultaterne af undersøgelsen i Østrig fremgik
det, at ud af de 475 tons kaliumpermanganat, der er
angivet til toldmyndighederne i Fællesskabet og
derfor registreret i Fællesskabets statistikker som
importeret fra Sovjetunionen i perioden fra januar
1988 til juni 1989, havde reelt kun 100 tons oprin
delse i dette land. Hvad angår den resterende
mængde på 375 tons lod det til, at det meste af den
havde oprindelse i Rumænien, selv om den blev
angivet til toldmyndighederne i Fællesskabet med
oprindelse i Sovjetunionen .

(5)

skyldes dumpingimport fra Sovjetunionen, eftersom
der ikke importeredes varer fra dette land i under
søgelsesperioden.

Påstanden om, at det meste af disse 375 tons havde
oprindelse i Rumænien, blev understøttet af bevis
ligheder bestående af fakturaer og oprindelsescerti
fikater udstedt af henholdsvis eksportfirmaet i
Rumænien og de rumænske myndigheder.

(6)

Ud over den kendgerning at kun 100 tons af den
pågældende vare med oprindelse i Sovjetunionen
blev importeret til Fællesskabet, blev disse varer
også importeret særskilt i første kvartal af 1988 og
derfor uden for den undersøgelsesperiode, som
antidumpingproceduren omfattede ( 1 . juli 1988 til
30. juni 1989).

(7)

Hvad angår den del af de importerede varer, som
tilsyneladende havde oprindelse i Rumænien, lader
det til, at dette land ikke producerer kaliumper
manganat, og noget tyder på, at de importerede

F. AFSLUTNING

(10)

Det viser sig derfor, at beskyttelsesforanstaltninger
over for Sovjetunionen ikke er nødvendige, og at
antidumpingproceduren vedrørende importen af
kaliumpermanganat med oprindelse i Sovjetunio
nen bør afsluttes, uden at der indføres endelige
foranstaltninger.

(11 )

Der blev ikke gjort indsigelse mod denne konklu
sion i det rådgivende udvalg.

(12)

Klageren blev underrettet om de vigtigste kends
gerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke
Kommissionen havde til hensigt at afslutte proce
duren, og gjorde ikke indsigelse herimod.

varer muligvis har oprindelse i lande, for hvilke der
allerede
gælder
antidumpingforanstaltninger.
Derfor må enhver form for antidumpingforanstalt
ninger, som eventuelt træffes vedrørende denne

import på grundlag af de foreløbige resultater med
hensyn til dumpingimporten og skadens omfang,
udsættes,

Nr. L 14/57

De Europæiske Fællesskabers Tidende

19 . 1 . 91

indtil

Kommissionen

har

fastslået

varernes korrekte oprindelse.

G. OPHØR AF GYLDIGHEDSPERIODEN FOR
DEN MIDLERTIDIGE TOLD

(13)

Kommissionen bemærker, at gyldighedsperioden
for den midlertidige antidumpingtold på importen
af kaliumpermanganat med oprindelse i Sovjet
unionen, som Kommissionen indførte ved forord

D. DUMPING

(8)

Da der tilsyneladende ikke er blevet importeret
kaliumpermanganat med oprindelse i Sovjetunio
nen til Fællesskabet i undersøgelsesperioden, er de
foreløbige resultater vedrørende dumping som
anført i betragtning 17 i forordning (EØF) nr.
1537/90 ugyldige, for så vidt som de henviser til
Sovjetunionen. Det kan følgelig ikke fastslås, at der
finder dumping sted med hensyn til denne import.

ning (EØF) nr. 1537/90 og som Rådet forlængede
ved forordning (EØF) nr. 2896/90, udløb den 9 .

december 1990. Den bemærker ligeledes, at de
beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af

midlertidig antidumpingtold, bør frigives i henhold
til artikel 1 1 , stk. 7, i forordning (EØF) nr. 2423/
88 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Eneste artikel
E. SKADE

(9)

Af de i betragtning 8 nævnte grunde er bemærk
ninger og foreløbige resultater vedrørende skade og
årsagssammenhæng som anført i betragtning 18 til
28 i forordning (EØF) nr. 1537/90 også ugyldige,
for så vidt som de vedrører importen af varer fra

Antidumpingproceduren vedrørende importen af kalium
permanganat, henhørende under KN-kode ex 2841 60 00
og med oprindelse i Sovjetunionen, afsluttes.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11 . januar 1991 .

Sovjetunionen. Selv om det er bekræftet, at den

pågældende erhvervsgren i Fællesskabet befinder
sig i en vanskelig økonomisk og finansiel situation,
som er specielt karakteriseret ved nedgang i fortje
neste, salg og markedsandele, kan dette ikke

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

