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Meddelelse om indledning af en antisubsidieprocedure vedrørende importen af bredspektrede
antibiotika

(97/C 277/02 )

Kommissionen har modtaget en klage i henhold til
artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 3284/94 ('), hvori
det gøres gældende, at der ydes subsidier til importen af
visse bredspektrede antibiotika med oprindelse i Indien,
hvorved den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet
påføres væsentlig skade.
1 . Klage

Klagen blev indgivet den 29. juli 1997 af Antibioticos SA,
Antibioticos SpA, Biochemie GmbH, Biochemie SA,
Biochemie SpA, og ACS Dobfar SpA. Disse selskaber
tegner sig angiveligt for en betydelig del af produktionen
i Fællesskabet af de pågældende varer.
2 . Vare

De varer, hvortil der angiveligt ydes subsidier, er bred
spektrede antibiotika, navnlig amoxicillin trihydrat,
ampicillin trihydrat og cefalexin, som i øjeblikket tari
feres i KN-kode ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 og
ex 2941 90 00 . Disse KN-koder anføres blot til oriente

4 . Skade

Klagende parter gør gældende og har fremlagt doku
mentation for, at importen fra Indien er steget betyde
ligt, både målt i absolutte tal og som markedsandel.

Det påstås endvidere, at mængden af importerede varer
og priserne herpå bl.a. har haft negative følgevirkninger
for EF-producenternes salg og priser, og dette har ført til
en utilfredsstillende finansiel situation for den pågæl
dende erhvervsgren i Fællesskabet.

5. Procedure for fastsættelse af subsidier og skade
Kommissionen har efter høring af Det Rådgivende
Udvalg fastslået, at klagen er indgivet på vegne af den
pågældende erhvervsgren i Fællesskabet, og at der fore
ligger tilstrækkelige beviser til at begrunde indledningen
af en procedure, og den har derfor iværksat en undersø
gelse i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr.
3284/ 94 .

ring og har ingen bindende virkning for varernes tarife
ring .
3 . Subsidier

Det er gjort gældende, at den indiske regering yder
forskellige subsidier til indiske producenter af den pågæl
dende vare. Subsidierne består af fradrag for importaf
gifter på materialer, der benyttes til fremstilling af de
eksporterede varer (det såkaldte Passbook Scheme), skat
tefritagelse på fortjenesten på eskportforretninger, et
eksportkreditprogram, som omfatter præferencerente
satser på eksportkreditter, og en eksportfremmeordning
for produktionsmidler, som omfatter præferencesatser
for importafgiften på produktionsmidler, der anvendes til
fremstilling af eksportvarer. Det er endvidere gjort
gældende, at en række eksportselskaber, der er belig
gende i eksportforarbejdningszoner, opnår yderligere
skatte- og afgiftsfritagelser.
Subsidierne anslås at andrage mindst 30 %.
Det påstås, at de pågældende subsidier indbefatter et
finansielt bidrag fra den indiske regering og indebærer
en fordel for modtagerne, dvs. producenterne af bred
spektrede antibiotika. Subsidierne er angiveligt afhæn
gige af eksportresultaterne, og de er derfor specifikke og
udligningsberettigede.

a) Spørgeskemaer
Med henblik på at indhente de oplysninger, som
Kommissionen anser for nødvendige for at gennemføre
undersøgelsen, sender den spørgeskemaer til klagende
parter, til kendte producenter i Fællesskabet, til de
indiske myndigheder, til kendte sammenslutninger af
producenter og eksportører i Indien og til alle kendte
repræsentative sammenslutninger af importører i Fælles
skabet.

b) Indhentning af oplysninger og høringer
Alle parter, som kan godtgøre, at de sandsynligvis vil
blive berørt af resultaterne af undersøgelsen, opfordres
herved til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og
til at fremlægge dokumentation herfor.
Kommissionen kan endvidere høre interesserede parter,
forudsat at de fremsætter skriftlig anmodning herom og
godtgør, at der er særlige grunde til, at de bør høres.
6 . Fællesskabets interesser

For at sikre, at der med kendskab til alle oplysninger kan
træffes beslutning om, hvorvidt det er i Fællesskabets

(l) EFT L 349 af 31 . 12 . 1994, s. 22.

interesse at indføre antisubsidieforanstaltninger, for så
vidt det fastslås, at der ydes subsidier og forvoldes skade
som følge heraf, kan klagende parter, importørerne og
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disses repræsentative sammenslutninger samt repræsenta
tive brugere og forbrugerorganisationer i henhold til
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3284/94 inden for den
generelle frist, der er fastsat i denne meddelelse, give sig
til kende og indgive oplysninger til Kommissionen. Det
skal bemærkes, at der kun tages hensyn til oplysninger,
der indgives i henhold til nævnte artikel, hvis oplysnin
gerne er behørigt dokumenterede ved indgivelsen heraf.

C 111 II

parter, der ikke er anført i klagen, og det er følgelig i
disse parters interesse at rette henvendelse til Kommis
sionen hurtigst muligt på nedenstående adresse :
Europa-Kommissionen
Generaldirektorat I

Att.: A. J. Stewart/S. Gospage
Direktorat E (Forbindelser med tredjelande :
handelspolitik)
Rue de la Loi /Wetstraat 200
B- 1 049 Bruxelles/Brussel

7 . Tidsfrister

Fax (32-2 ) 295 65 05/296 22 19
Telex : 21877 COMEU B.

Interesserede parter må, hvis der i undersøgelsen skal
tages hensyn til deres bemærkninger, give sig til kende,
fremføre deres synspunkter skriftligt og indgive oplys
ninger inden for en frist på 37 dage fra fremsendelsen af
denne meddelelse til de indiske myndigheder. Interesse
rede parter kan også anmode om at blive hørt af
Kommissionen inden for samme frist. Denne meddelelse

anses for at være afsendt til de indiske myndigheder på
tredjedagen efter offentliggørelsen heraf. Denne frist
gælder også alle andre interesserede parter, herunder

8 . Manglende samarbejde

I tilfælde, hvor en part nægter at give adgang til nødven
dige oplysninger eller undlader at meddele sådanne
oplysninger inden for nævnte frister eller lægger væsent
lige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der i
henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 3284/94
træffes foreløbige eller endelige afgørelser, positive eller
negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplys
ninger.

