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Nr. L 34/ 1

I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 310/92
af 10. februar 1992

om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af
hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Akten vedrørende Spaniens og
Portugals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3577/
90 (2), særlig artikel 13, stk. 5,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel
kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

brugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2205/90 (4), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger :
De importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, mel af hvede og rug og grove gryn og fine gryn af
hvede, er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 222/92
og de senere forordninger, der ændrer
denne ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen må
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , anvendes
en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers

centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i forordning (EØF) nr. 1676/85 fastsatte
korrektionsfaktor

— for de øvrige valutaer en omregningskurs på grundlag
af de gennemsnitlige ecu-kurser, der offentliggøres i
De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, i
en nærmere fastlagt periode, multipliceret med den i
foregående led omhandlede faktor ;
disse kurser er de kurser, der noteres fra den 7. februar
1992 ;

ovennævnte justeringsfaktor anvendes på alle elementer
til beregning af importafgifterne, herunder ækvivalensko
efficienterne ;

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 222/92 på de tilbudspriser og de dagsnote
ringer, som Kommissionen har kendskab til , fører til at
ændre de for tiden gældende importafgifter i overens
stemmelse med bilaget til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Importafgifterne for de i artikel 1 , litra a), b) og c), i
forordning (EØF) nr. 2727/75 nævnte produkter fastsættes
som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11 . februar 1992.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(•)
(2)
(3)
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
353 af 17. 12. 1990, s. 23,
164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
201 af 31 . 7. 1990, s. 9.
24 af 1 . 2. 1992, s. 10.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 10. februar 1992 om fastsættelse af importafgifterne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)

KN-kode

0709 90
0712 90
1001 10
1001 10

60
19
10
90

Importafgifter (')

131,3700
131,37 0 (3)
174,71 (') OH
174,71 OHO 0)

1001 90 91
1001 90 99

149,59
149,59

1002 00 00

167,69 0

1003 00
1003 00
1004 00
1004 00

144,76
144,76
131,30
131,30

10
90
10
90

100510 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00

1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90

1101 00 00
11021000
1103 11 10
1103 11 90

131,37 00
131,37 00
140,36 0
58,37

129,27 0
69,26 0
0
69,26

222,43 0
247,430
285,03 O O
239,05 (8)

(') For hård hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fællesskabet, nedsættes
importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 715/90 opkræves ingen importafgift ved direkte indførsel af varer med oprin
delse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og territorier i de franske oversøiske departementer
f) For majs med oprindelse i AVS-staterne nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med 1,81 ECU pr
ton.

(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS-staterne opkræves importafgiften ved indførsel i Fællesskabet i
henhold til forordning (EØF) nr. 715/90.
(*) For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette land til Fælles
skabet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
O Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette
land til Fællesskabet, er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77 og Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2622/71 .

f) Ved import af det under KN-kode 1008 90 10 henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften for
rug.

(8) Ved indførsel til Portugal forhøjes importafgiften med det beløb, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, i forordning
(EØF) nr. 3808/90.

(*) Ifølge artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i
OLT, medmindre stk. 4 i samme artikel finder anvendelse.

(10) Der skal i overensstemmelse med artikel 101 , stk. 4, i afgørelse 91 /482/EØF opkræves et beløb svarende til det
beløb, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 1825/91 .
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Nr. L 34/3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 311/92
af 10 . februar 1992

om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt
skal forhøjes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

centralkurs og multipliceret med den i artikel 3 , stk. 1 ,
sidste afsnit, i forordning (EØF) nr. 1676/85 fastsatte
korrektionsfaktor

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3577/
90 (2), særlig artikel 15, stk. 6,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel
kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

brugspolitiks rammer (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2205/90 (4), særlig artikel 3,

— for de øvrige valutaer en omregningskurs på grundlag
af de gennemsnidige ecu-kurser, der offentliggøres i
De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, i
en nærmere fasdagt periode, multipliceret med den i
foregående led omhandlede faktor ;
disse kurser er
7. februar 1992 ;

de

kurser,

der

noteres

fra

den

de nuværende cif-priser, herunder cif-priserm ved
terminskøb, fører til at ændre de præmier, hvormed de for
tiden gældende importafgifter skal forhøjes, i overens
stemmelse med bilaget til denne forordning —

ud fra følgende betragtninger :
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

De præmier, hvormed importafgifterne for korn og
malt skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 1845/91 (*), og de senere forordninger, der
ændrer denne ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen må
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , anvendes
en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers

Artikel 1

De i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2727/75 omhand
lede præmier, hvormed de forudfastsatte importafgifter for
korn og malt kommende fra tredjelande skal forhøjes,
fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11 . februar 1992.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
353
164
201
168

af
af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
17. 12. 1990, s. 23.
24. 6. 1985, s. 1 .
31 . 7. 1990, s. 9.
29. 6. 1991 , s. 4.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 10. februar 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel
(EC I / ton)
,„ T ,

,

Løbende

, .

.

-, .

, „

1 . term.

2. term.

3. term

2

3

4

5

0709 90 60

0

0

0

2,99

0712 90 19

0

0

0

2,99

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

2,99

1005 90 00

0

0

0

2,99

KN-kode

måned

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Malt

(EC l ' / ton)

Løbende

j term.

2. term.

3. term.

4. term

2

3

4

5

6

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

KN-kode

måned
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Nr. L 34/5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 312/92
af 7 . februar 1992

om levering af korn som fødevarehjælp
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3972/86
af 22. december 1986 om politikken med hensyn til føde
varehjælp og forvaltning af denne hjælp ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1930/90 (2), særlig artikel 6, stk.
1 , litra c), og
ud fra følgende betragtninger :
Rådets forordning (EØF) nr. 1420/87 af 21 . maj 1987 om
gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr.
3972/86 om politikken med hensyn til fødevarehjælp og
forvaltning af denne hjælp (3) indeholder en liste over de
lande og organisationer, der kan modtage fødevarehjælp,
og fastsætter de generelle kriterier for transport af føde
varehjælpen ud over fob-stadiet ;

som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde
varehjælp har Kommissionen tildelt visse lande og orga
nisationer 8 000 tons korn ;

disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de
regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2200/87 af 8 . juli 1987 om almindelige bestemmelser
for tilvejebringelse i Fællesskabet af produkter, der skal
leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (4), ændret
ved forordning (EØF) nr. 790/91 (*) ;
det er blandt andet nødvendigt at præcisere frister og
leveringsbetingelser samt den fremgangsmåde, der skal

følges ved bestemmelsen af de heraf følgende omkost
ninger ;
det har vist sig, at der af forsyningsmæssige grundt ikke
gives tilslag for visse aktioner efter den første og anden
frist for indgivelse af bud ; for at undgå en ny offentliggø
relse af licitationsbekendtgørelsen bør der fastsættes en
tredje frist for indgivelse af bud —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i
bilaget anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilveje
bringes korn efter bestemmelserne i forordning (EØF) nr.
2200/87 og på de i bilaget anførte betingelser. Tildeling af
leveringerne sker ved licitation.
Tilslagsmodtageren anses for at være bekendt med de
generelle og særlige betingelser og for at have accepteret
dem. Enhver anden betingelse eller ethvert forbehold i
hans bud anses for ikke at være skrevet .

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende,

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(■)
(2)
(3)
(4)
0

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

370 af 30. 12. 1986, s. 1 .
174 af 7. 7. 1990, s. 6.
136 af 26. 5. 1987, s. 1 .
204 af 25. 7. 1987, s. 1 .
81 af 28. 3. 1991 , s. 108 .
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BILAG

PARTI A

1 . Aktion nr.('): 1019/91 .
2. Program : 1991 .

3. Modtager (4) : Minister of Finance and Economic Planning, Food Management Unit, P.O. Box 52",
Maseru, Lesotho (tlf. 323 958).

4. Modtagerens repræsentant (2) : Lesotho Flour Mills, Private Bag A 62, Maseru, Lesotho (tlf, 32.} 498 ;
telex 329 BB).
5. Bestemmelsessted eller -land : Lesotho.

6. Produkt, der skal tilvejebringes : blød hvede.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) (7) : se listen offentliggjort i EFT nr. C 1 14 af 1^.
4. 1991 , s. 1 (II Al a)).
8 . Samlet mængde : 8 000 tons.
9. Antal partier : 1 .

10. Emballering og mærkning : som styrtgods.
11 . Den måde, produktet tilvejebringes på : Fællesskabets marked .
12. Leveringsstadium : frit bestemmelsessted Maseru.
13. Afskibningshavn : —
14. Lossehavn angivet af modtageren : —
15. Lossehavn : —

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : Lesotho Flour Mills, Private Bag A 62, Maseru 100 ,
Lesotho (tlf. 323 498, telex 329 BB).
17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for
levering i afskibningshavnen : 10. til 30. 3. 1992.
18. Sidste frist for leveringen : 30. 5. 1992.
19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : 25. 2. 1 992, kl. 1 2.00.
21 . A. I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 3. 3. 1992, kl. 12.00
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for leve
ring i afskibningshavnen : 17. 3. til 6. 4. 1992
c) sidste frist for leveringen : 30. 5. 1992.
B. I tilfælde af tredje licitation :
a) sidste frist for indgivelse af bud : 10. 3. 1992, kl . 12.00
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for lev ring i afskibningshavnen : 24. 3. til 13. 4. 1992
c) sidste frist for leveringen : 30. 5. 1992.
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU/ton.

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10 % af det i ecu udtrykte bud.

24. Adresse for indsendelse af bud Q : Bureau de laide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N Aren d ,
Bâtiment Loi 120 , bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex 22037 AGREC B eller 256 0
AGREC B).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (6) : restitutionen
anvendelig fra den 21 . 2. 1992, fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 231 /92 ( EFT nr L 24 af
1 . 2. 1992, s. 36).
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Noter :

(') Aktionens nummer skal anføres i al korrespondance.

(2) Kommissionens delegerede, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren :
M. A. Kratz, PO Box MS 518, Maseru 100, Lesotho (tlf. 31 37 26 ; telex DELEGEUR 4351 LO).

(3) Tilslagsmodtageren overdrager modtageren en attest fra en officiel instans, hvori det for det leverede
produkts vedkommende attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende
medlemsstat ikke er blevet overtrådt.

Radioaktivitetsattester skal indeholde oplysning om indholdet af cæsium 134 og 137.
(4) Tilslagsmodtageren retter så hurtigt som muligt henvendelse til modtageren for at aftale, hvilke forsendel
sesdokumenter der er nødvendige, samt deres distribution.
0 For ikke at overbelaste telexen anmodes de bydende om inden den dato og det klokkeslæt, der er fastsat i
punkt 20 i dette bilag, fortrinsvis at fremlægge bevis for stilleisen af den i artikel 7, stk. 4, litra a), i forord
ning (EØF) nr. 2200/87 omhandlede licitationssikkerhed :
— enten ved aflevering på det kontor, der er angivet i punkt 24 i dette bilag
— eller pr. telefax til et af følgende numre i Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 33 04 eller
236 20 05.

(6) Kommissionens forordning (EØF) nr. 2330/87 (EFT nr. L 210 af 1 . 8. 198 /, s. 56), er gældende for
eksportrestitutionen og i givet fald for de monetære udligningsbeløb og tiltrædelsesudligningsbeløbene,
den repræsentative kurs og den monetære koefficient. Den i artikel 2 i ovennævnte forordning anførte
dato er den, der omhandles i punkt 25 i dette bilag.

Q Tilslagsmodtageren leverer ved varens levering til modtageren eller hans stedfortræder et phytosanitært
certifikat.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 313/92
af 4. februar 1992

om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af radiofonimod
tagere til anvendelse i automobiler, med oprindelse i Sydkorea
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

(3)

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2423/88
af 11 . juli 1983 om beskyttelse mod dumpingimport eller
subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab ('), særlig
artikel 11 ,

Af de i klagen nævnte 14 eksportører tilkendegav
ni deres mening skriftligt, medens de øvrige ikke
gav sig til kende . Efter indledningen af proceduren
gav endnu ni koreanske eksportører sig til kende.
Det fremgår af en sammenligning mellem de offi
cielle Eurostat-statistikker og svarene fra de 18
eksportører, der besvarede Kommissionens spørge
skema, at disse eksportører, tegner sig for ca. 63 %
af de samlede eksporterede mængder fra Sydkorea
til Fællesskabet.

(4)

efter konsultation i Det Rådgivende Udvalg, der er nedsat
i henhold til nævnte forordning, og

De tre producenter, der repræsenteredes af klage
ren, og en række importører tilkendegav ligeledes
deres mening skriftligt og/eller anmodede om at
blive hørt. En erhvervsorganisation , Foreign Tråde
Organisation, som repræsenterede nogle importører
i Fællesskabet, fremsatte bemærkninger. Electronic

Industries Association of Korea (» ElAK«) optrådte
som mellemmand for de koreanske eksportører.

ud fra følgende betragtninger :

(5)
A. PROCEDURE

(1 )

I maj 1990 offentliggjorde Kommissionen en
meddelelse i De Europæiske Fællesskabers
Tidende (?) om indledning af en antidumpingproce
dure vedrørende importen til Fællesskabet af radio
fonimodtagere til anvendelse i automobiler, med
oprindelse i Sydkorea og indledte en undersøgelse.
De pågældende varer, i det følgende benævnt bilra
dioer, henhører, under KN-kode ex 8527 21 10,

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de
oplysninger, som den anså for nødvendige med

henblik på at træffe en foreløbig afgørelse, og den
aflagde kontrolbesøg hos :
a) Producenter i Fællesskabet :
— Grundig AG, Furth, Tyskland, og Braga,
Portugal
— Philips, Wetzlar, Tyskland
— Blaupunkt, Hildesheim , Tyskland, og Braga,
Portugal

ex 8527 21 90 og ex 8527 29 00.

b) Producenter/exportører i Republikken Korea :

Proceduren indledtes på grundlag af en klage
indgivet af ALARM, Association for Legal Auto
Radio Measures, på vegne af producenter, som
erklærer, at de repræsenterer mere end 70 % af
produktionen i Fællesskabet af bilradioer. Klagen
indeholdt beviser for, at der fandt dumping sted
ved importen af de pågældende varer med oprin
delse i Sydkorea og forvoldtes væsentlig skade som
følge heraf. Disse beviser ansås for tilstrækkelige til
at begrunde iværksættelsen af en procedure.

(2)

— Goldstar Co . Ltd. Seoul

— Tong Kook General Electronics Co. Ltd,
Seoul

— Inkel Corporation Ltd, Seou !
— Hyundai Electronics Industries Co. Ltd,
Kyongki-Do
— Woojin Electric Co . Ltd, Seoul

— Woojin Industrial Co . Ltd, Seoul

Kommissionen underrettede officielt de ekspor

— Samsung Electronic Co . Ltd , Seoul

tører og importører, som den vidste var berørt af
sagen, samt repræsentanter for eksportlandet og
klagerne og gav de direkte berørte parter lejlighed

— Daesung Precision Co . Ltd, Seoul
— Hyorim Co., Seoul

til at tilkendegive deres mening skriftligt og til at
anmode om at blive hørt mundtligt.
(') EFT nr. L 209 af 2. 8. 1988, s. 1 .
(2) EFX nr. C 114 af 8. 5. 1990, s. 4.

— Haitai Electronics Co Ltd , Incheon
— Carmen Electronic Co . Ltd , Seoul

— Sung-Moon Trading Co . Ltil Seoul
— Tong-Hae Sil Up Co . Ltd, Seoul
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findes i det køretøj, hvori de er indbygeget Nar
apparaterne er forbundet med en eller flere højtta
lere, som ikke er omfattet af denne procedure, gør
de det muligt at høre de indfangede og behandlede
signaler.

— Se Kyung Co., Kyounggi-Do
— Daewoo Electronics Co. Ltd. Seoul

— Yung Tai Electronics Ind. Co. Ltd, Seoul
— Woo Kwang Co. Ltd, Kyungsangbuch-Dou
— Osio Electronics Co. Ltd, Kyeongki-Do

Grundbestanddelene i enhver bilradio er et kabinet,

— Kolon International Co., Seoul

en forsyningsenhed, en afstemningsenhed til
udvælgelse, af de lydsignaler, der udsendes af
radiospredningsstationer, på et eller flere frekvens
områder, kredsløb til behandling af signalerne,
navnlig en forstærker og andre kredsløb, der styrer
supplerende funktioner, såsom bl.a . tonekontrol
eller afbalancering af lyden i stereomodtagere
(»fader«), afkodningssystem for vejinformationer, det
såkaldte »RDS« (Radio Decoder System), et system
for fastlåsning af en række stationer. Søgningen af
stationer kan være manuel (»manual tuning«) eller
elektronisk (»digital tuning«), og indstillingen af
stationerne kan vises ved hjælp af en bevægelig
viser (»analog display«) eller flydende krystaller
(»digital display«).

c) Importører i Fællesskabet :
— Alpine Italia Spa, Milano, Italien
— Daewoo
Handelsgesellschaft
Frankfurt, Tyskland

GmbH,

— Flamagas SA, Barcelona, Spanien
— Goodmans Loudspeakers Ltd, Havant, Det
Forenede Kongerige
— Goldstar

Deutschland

GmbH,

Nr. L 34/9

Willich,

Tyskland
— Großversandhaus Quelle, Fürth, Tyskland
— Inkel Europe GmbH, Eschborn, Tyskland
— Interconti Industrie Kontor GmbH, Oer

Bilradioerne kan være sammenbygget med lydopta
gere eller lydgengivere i samme kabinet, såsom
kassettebåndoptagere, der i sig selv kan have
særlige egenskaber som f.eks. automatisk tilbage
spoling eller støjreduktion (»dolby«), og/eller CD/
afspillere. Sådanne varer, som hovedsagelig er
kendetegnet ved modtagefunktionen for radiofoni,
indgår i den kategori af varer, der er omfattet af
proceduren, forudsat at samtlige apparater er
indbygget i samme kabinet. Bilradioer, der også
kan modtage radiotelefoni eller radiotelegrafi , som
udelukkedes ved indledningen af denne procedure,
fordi de i så fald har egenskaber, som er væsensfor
skellige fra ovennævnte varer, indgår således ikke i

Erkenschwick, Tyskland.

(6)

Kommissionen hørte endvidere de klagende fælles
skabsproducenter, ovennævnte eksportører og en
række importører, som havde anmodet herom, og
efterprøvede alle de fremlagte oplysninger i den
udstrækning, det ansås for påkrævet. En importør
havde ikke fremlagt en ikke-fortrolig udgave af sit
skriftlige svar, og Kommissionen tog derfor ikke
hensyn til disse oplysninger.

(7)

Dumpingundersøgelsen omfattede perioden 1 . maj
1989 — den 30. april 1990 (undersøgelsesperioden).

(8)

Undersøgelsen kunne ikke afsluttes inden for et år
som følge af mængden og den indviklede karakter
af de fremlagte oplysninger.

den af proceduren omfattede kategori af varer.

II. Samme> vare

B. DEN PÅGÆLDENDE VARE, SAMME VARE

I. Den pågældende vare

(9)

De varer, der er omfattet af denne procedure, er
radiofonimodtagere for modtagelse af udsendelser
fra radiospredningsstationer, som ikke kan fungere
uden ekstern energikilde, til anvendelse i automo
biler eller andre selvbevægende køretøjer, også
sammenbygget med lydoptagere eller lydgengivere
i et fælles kabinet, dog med undtagelse af apparater,
der også kan modtage radiotelefoni eller radiotele
grafi. Apparaternes grundlæggende funktion er at
modtage og behandle lydsignaler. De drives af en
ekstern elektrisk energikilde, som almindeligvis

(10)

Hvad angår definitionen af samme vare , som
omhandlet i artikel 2, stk. 12, i forordning (EØF)
nr. 2423/88, konstateredes det, at de bilradioer, der
fremstilles i Fællesskabet, fremstilles efter samme

grundlæggende teknologi, som den, der anvendes
ved fremstilling af de apparater, der sælges i Korea
og eksporteres til Fællesskabet, og de har samme
grundlæggende fysiske og tekniske egenskaber.

Dette er i overensstemmelse med brugernes opfat
telse af varen . Alle eksisterende modeller af bilra

dioer på markedet har uanset forskelle i egenska
ber, udseende eller modtagekvalitet samme grund
læggende funktioner og anvendelsesmuligheder,
nemlig modtagelse af radiofoniudsendelser , med
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Bilradioer sælges ganske vist som anført under
nr. (9) med en lang række forskellige tekniske
egenskaber. Disse forskelle har imidlertid ikke
foranlediget Kommissionen til at fastslå, at der kan
foretages en klar sondring mellem de forskellige

Fællesskabet af de eksportører, der medvirkede i
undersøgelsen, i adskillige tilfælde omfattede udstyr
svarende til udstyret i europæiske modeller. Disse
koreanske modeller var udformet og fremstillet på
grundlag af samme teknologi , som den, der
anvendes i Fællesskabet, i mange tilfælde på
grundlag af licensaftaler indgået med producenter i
tredjelande. Desuden fremstiller EF - producenterne
også modeller med en forenklet teknologi svarende
til de modeller, der eksporteres fra Korea, og som
udgør en integrerende del af et udvalg af modeller,
som fællesskabsproducenterne udbyder på fælles

bilradiomodeller, således at der dermed ville kunne

skabsmarkedet.

eller uden andre apparater til afspilning af lyd,
hvilket gør det muligt at fastslå, at de i det store og
hele kan erstatte hinanden set ud fra brugerens

synspunkt, omend dette i mindre grad er tilfældet,
jo større forskelle der er i udstyr og egenskaber.

defineres flere kategorier af samme vare. Der fore
ligger ikke nogen klart defineret grænse, som gør
det muligt at foretage en opdeling i særlige grupper

I øvrigt vil eventuelle kvalitetsforskelle ikke øve
indflydelse på definitionen af samme vare, men der
skal om nødvendigt tages hensyn hertil i forbin
delse med sammenligningen .

af modeller inden for den række af varer, der frem

stilles efter samme proces, som distribueres ad de
samme salgskanaler, og som hos fabrikanterne ikke
differentieres i bogføringsmæssig henseende.
(11 )
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(13)

En erhvervssammenslutning i Fællesskabet, som
repræsenterer detailhandelens interesser for så vidt
angår udenlandske forsyninger gjorde gældende, at
de bilradioer, som den pågældende erhvervsgren i
Fællesskabet fremstiller, og sælger i Fællesskabet,
ikke er samme vare som de bilradioer, der impor

Kommissionen konkluderer derfor , at samtlige
bilradioer, der fremstilles i Fællesskabet og i Korea,
og som sælges på EF-markedet, i tilstrækkelig grad
ligner hinanden til at kunne anses tor at udgøre en
enkelt varegruppe som led i den foreliggende
procedure og for at være samme vare som
omhandlet i artikel 2, stk. 12, i forordning (EØF)
nr. 2423/88 .

teres fra Korea, for så vidt som sidstnævnte er

meget billige apparater, hvis udstyr, kvalitet og
modtageegenskaber er ringere end for de tilsva
rende apparater, der fremstilles og sælges af
erhvervsgrenen i EF. Disse argumenter er i store
træk i overensstemmelse med de af hovedparten af
eksportørerne fremførte, idet disse sondrer mellem
identiske varer pr. markedssegment i henseende til
apparater i de lavere priskategorier og apparater i de
højere priskategorier, hvor sondringen alt efter
omstændighederne er baseret på en antagelse om
forskellige afsætningsmuligheder afhængig af
varernes egenskaber eller prisniveau.
(12)

Disse argumenter kan ikke antages. Selv om der
kan være tale om forskelle i specifikationerne
mellem de koreanske modeller og EF-modellerne,
ændrer dette intet ved den kendsgerning, at samt
lige modeller har samme grundlæggende fysiske og
tekniske egenskaber, som indebærer, at de må
henføres til samme kategori af ensartede varer. I
øvrigt er der ikke til støtte for argumenter foretaget
nogen objektiv vurdering, som kunne gøre det
muligt at foretage en sondring mellem de pågæl
dende varer på grundlag af deres væsentlige egen
skaber og anvendelse. En opdeling af disse varer i
forskellige kategorier eller særskilte varegrupper
ville være vilkårlig, usikker og uigennemførlig i
praksis for så vidt som der i realiteten er tale om et
fuldstændigt sortiment af samme vare. For øvrigt
vedrører de fremførte argumenter en situation, som
ikke længere foreligger på grund af de tekniske
fremskridt, som de koreanske eksportører har gjort
i årene forud for undersøgelsesperioden. Det har

C. DUMPING

a) Normal værdi
(14)

Med henblik på at fastlægge den normale værdi
undersøgte Kommissionen først, om de modeller,
der solgtes af koreanske eksportører , som havde et
salg på hjemmemarkedet, var varer med egenska
ber, som i så høj grad svarede til egenskaberne i de
eksporterede modeller, at der kunne foretages en
gyldig prissammenligning, uden at det var nødven
digt at foretage så omfattende eller komplicerede
justeringer, at en rimelig vurdering af værdien af
eventuelle forskelle i fysiske egenskaber var umulig.
Der blev foretaget en første udvælgelse af sådanne
modeller på grundlag af en liste med fjorten speci
fikationer svarende til det vigtigste tekniske udstyr.
I anden omgang og navnlig i forbindelse med
nævnte kontrolbesøg kontrolleredes det, om
designet og den indvendige opbygning af de forud
valgte apparater, som solgtes i Korea og til eksport,
gjorde det muligt at foretage en rimelig sammenlig
ning af hjemmemarkedspriserne og eksportpri
serne .

således kunnet konstateres, at de modeller, der

På grundlag af disse kriterier nåede Kommissionen
til den foreløbige konklusion, at tire af de seks
koreanske eksportører, der havde et salg på det
koreanske hjemmemarked, havde solgt modeller
svarende til en eller flere af de ekporterede model

eksporteredes i undersøgelsesperioden fra Korea til

ler.
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(15)
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En eksportør, som Kommissionen ikke ansa for at
have solgt tilsvarende modeller på hjemmemarke
det, gjorde gældende, at en enkelt model, som han
havde solgt i forbindelse med en enkelt transaktion
i begyndelsen af undersøgelsesperioden, faktisk
svarede til to modeller, han havde eksporteret, på
grundlag af de fjorten specifikationer, Kommis
sionen havde anvendt til udvælgelsen af sammen
lignelige modeller. Kommissionen havde fastslået,
at modellerne ikke kunne sammenlignes på grund
af forskelle i det udvendige udseende og navnlig
den indvendige opbygning, som ikke opfattes af
forbrugeren, og den havde derfor ikke truffet en
rimelig afgørelse.

og fremstillingsomkostningerne for hver af de
eksporterede modeller med tillæg af et beløb til
dækning af salgsomkostninger, administrationsom
kostninger og andre generalomkostninger (i det
følgende benævnt SAG) samt fortjeneste .
(18)

Kommissionens opstilling af en liste over specifika
tioner med henblik på en forhåndsudvælgelse af
sammenlignelige modeller kan imidlertid ikke
anses for at omfatte alle udvælgelseskriterier, før
der er foretaget en konkret undersøgelse sag for sag
af de forslag, som hver producent/eksportør frem
lagde på dette grundlag.

På det koreanske marked skete hovedparten af
hjemmemarkedssalget til uafhængige købere
derimod til bilproducenter. Den øvrige del gik til
forhandlere, der ligesom importørerne i Fælles
skabet sælger til grossister og detailhandlere . Hvad
angår salget til bilproducenter konstateredes der en
betydelig forskel i prisstrukturen og i de solgte
mængder set i forhold til salget til forhandlere Det
kunne på grundlag af undersøgelsen fastslås, at
generalomkostningerne, heri ikke indregnet direkte
salgsomkostninger, ikke syntes at være forskellige
alt efter kundetype og salgsmængde, og at prisfor
skellen derfor skyldtes lavere fortjenstmargen for
salget til bilproducenter, som er den endelige
forbruger, der ikke har samme erhvervsmæssige

den køber, som varen er bestemt for, såsom bl.a.

den indvendige opbygning og de dele, der indgår i
den pågældende vare. Både ved salg i Korea og til
eksport til Fællesskabet var der således tale om
varer bestemt for kunder, bilproducenter og/eller
forhandlere, som alle var opmærksomme på den
indvendige opbygning af de pågældende varer.

funktioner som forhandlerne . For at fastsætte den

beregnede normale værdi svarende til samme
handelsled, som var gældende for eksportsalget,
blev den fortjenstmargen, der skulle lægges til
produktionsomkostningerne, foreløbigt fastsat på
grundlag af den fortjeneste, som opnåedes ved salg

Uanset ligheden mellem de pågældende modeller i
henseende til overensstemmelsen med en eller flere

af de fjorten specifikationer på listen, måtte de
anses for forskellige både hvad angår udseende og
indvendig opbygning.
Kommissionen undersøgte derefter, om hjemme
markedspriserne for de udvalgte sammenlignelige

på det koreanske hjemmemarked til uafhængige
forhandlere.

(19)

modeller som beskrevet ovenfor kunne anvendes

som grundlag for fastsættelse af den normale værdi.
Dette var ikke muligt. I to tilfælde var der tale om
salg til overførselspriser til en bilfabrikant, der var
forretningsmæssigt forbundet med en producent,
og disse priser kunne derfor ikke anvendes. For så
vidt angår salg på hjemmemarkedet af sammenlig
nelige modeller til uafhængige købere forholdt det
, sig enten sådan, at salget ikke oversteg 5 % af
\ eksportsalget til Fællesskabet, hvorfor det ikke
ansås for tilstrækkelig repræsentativt i henhold til
Kommissionens hidtidige praksis, eller salget var
tilstrækkelig repræsentativt, men fandt sted til for
lave priser, dvs. at gennemsnitspriserne i undersø
gelsesperioden for de pågældende modeller var
lavere end produktionsomkostningerne.

(17)

Under disse omstændigheder forelå der ingen
faktiske priser på hjemmemarkedet, som kunne
anvendes, og den normale værdi beregnedes derfor
i alle tilfælde foreløbigt på grundlag af materiale

For at kunne foretage en rimelig sammenligning
med eksportpriserne viste det sig imidlertid
påkrævet at tage hensyn til, hvorledes hjemmemar
kedssalget fandt sted set i forhold til eksportsalget.
Sidstnævnte gik således i alle tilfælde til importø
rer, der varetog en distributionsfunktion , idet de
videresolgte enten til grossister eller til detailhand
lere og kun i ganske få tilfælde til bilproducenter. I
intet tilfælde gik eksportsalget direkte til bilprodu
center i Fællesskabet.

Da der var tale om en udvælgelse af modeller med
henblik på prissammenligning, er det nødvendigt
at tage hensyn til de forhold, der vil kunne øve
indflydelse på fastsættelsen af disse priser over for

(16)

Nr. L 34/ 11

Salgs- og administrationsomkostningerne samt de
generelle omkostninger (SAG-omkostningerne)
beregnedes på grundlag af de faktiske omkost
ninger hos hver af de berørte producenter/ekspor
tører, som havde solgt samme vare på hjemmemar
kedet i repræsentative mængder og til uafhængige
købere, dvs. et salg svarende til mindst 5 % af de
samlede eksporterede mængder. I de tilfælde , hvor
de koreanske producenter/eksportører ikke havde
solgt repræsentative mængder af samme vare i
Korea, beregnedes SAG-omkostningerne på
grundlag af gennemsnittet af omkostningerne for
samme type, der påløb hos de øvrige koreanske
producenter/eksportører af bilradioer, som havde
haft et tilstrækkeligt hjemmemarkedssalg af samme
vare .

(20)

Hvad angår den fortjeneste, der anvendtes ved
beregning af den normale værdi, når producen
terne/eksportørerne havde solgt andre modeller af
bilradioer i repræsentative mængder til forhandlere
i Korea, benyttedes den gennemsnitlige fortjenst
margen for denne type salg.
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fortjenstmargen, som ganske klart vedrører den
anden kundetype på det koreanske marked .

For de eksportører, der pa hjemmemarkedet havde
solgt samme vare til bilproducenter, justeredes den
fortjeneste, der opnåedes ved dette salg, på grundlag
af den gennemsnitssats, som afspejlede forskellen
mellem den fortjenstmargen, der opnåedes ved
disse to former for salg på hjemmemarkedet.
Nævnte sats blev fastsat på grundlag af det salg,
som de producenter/eksportører, der solgte under
begge former, havde opnået på det koreanske hjem
memarked i undersøgelsesperioden.
For producenter/eksportører, som ikke havde solgt
samme vare i Korea, benyttedes den gennemsnit
lige fortjenstmargen for de producenter/eksportø
rer, som havde solgt samme vare i Korea til
uafhængige forhandlere.
(21 )
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Kommissionen fastholdt derfor med henblik på
den foreløbige fastsættelse af den normale værdi, at
denne skulle fastsættes ved at justert fortjenstmar
genen for salg til andre uafhængige kunder end
forhandlerne, således at der kunne foretages en
sammenligning i samme handelsled som det, der
var gældende for eksportpriserne .

b) Eksportpris

(23)

For alt salg til uafhængige importører i Fælles
skabet fastsattes eksportpriserne foreløbigt på
grundlag af de priser, der faktisk var betalt for de
bilradioer, der solgtes til eksport til Fællesskabet.

(24)

Tre koreanske producenter/ eksportører gennem
førte en del af deres salgs- og afsatningstransak

En række koreanske eksportører og EIAK anfæg
tede Kommissionens metode, som de ikke fandt

korrekt, fordi der ikke blev taget hensyn til
forskellen i de mængder, der solgtes til de
koreanske forhandlere, og de mængder, der ekspor

tioner i Fællesskabet via datterselskaber. I disse

tilfælde beregnedes eksportpriserne i henhold til
artikel 2, stk. 8 , litra b), i forordning (EØF) nr.
2423/88 på grundlag af de priser, hvortil bilradio
erne første gang videresolgtes til e-n uafhængig
køber. Der blev i den forbindelse taget hensyn til
alle prisafslag og rabatter, der var indregnet i salgs

teredes til Fællesskabet.

Ifølge disse eksportører ville det være mere rimeligt
at foretage en sammenligning med salget til bilpro
ducenterne, bl.a. fordi mængderne i højere grad var
sammenlignelige med de eksporterede mængder.

priserne, samt alle omkostninger, der påløb mellem
import og videresalg, herunder told og afgifter og

en fortjenstmargen på 8 % , som fastsattes på
(22)

Kommissionen kunne ikke godtage disse argumen
ter. Enhver rimelig sammenligning indebærer, at de
priser, der skal sammenlignes, fastsættes for salg i
et sammenligneligt handelsled. De koreanske
forhandlere og importørerne i Fællesskabet har
således samme funktioner, medens bilproducen
ternes er helt anderledes. Det er derfor priserne i
forhandlerleddet, der bør sammenlignes. Hvad
angår spørgsmålet om de forskellige mængder, der
er solgt i forhandlerleddet på de to markeder, og de
deraf følgende forskelle i stordriftsfordelene, skal

grundlag af oplysninger indsamlet som led i under
søgelsen vedrørende den fortjenstmargen , som
uafhængige importører i Fællesskabet opnåede.

c) Sammenligning

(25)

det erindres, at den normale værdi for de modeller,

der er solgt til eksport, blev fastsat på grundlag af
produktionsomkostningerne for selve de eksporte
rede modeller. Ved anvendelse af denne metode

tages der således fuldt ud hensyn til de stordriftsfor
dele, der opnås ved eksport, som i øvrigt skulle
være større end fordelene ved hjemmemarkedssal
get, for så vidt som de mængder, der blev solgt til
eksport, var betydeligt større end de i Korea solgte
mængder. Hvad angår salgsomkostningerne er der
taget hensyn til forskelle i direkte omkostninger (jf.
nr. (26) ff.) Det konstateredes desuden, at gene
ralomkostningerne ikke var forskellige uanset
kundekategori .

skaber, da den normale værdi i alk tilfælde var

fastsat på grundlag af produktionsomkostningerne
for de eksporterede modeller. Endvidere var det
ikke påkrævet at foretage juste ringer for forskelle i
importtold og andre indirekte afgifter, da de
produktionsomkostninger, der var lag' til grund for
beregningen af den normale værdi , ikke indeholdt
sådanne afgifter.
(26)

Hvad endelig angår fortjenesten fremgår det klart af
undersøgelsen, at den er forskellig alt efter de funk
tioner, kunderne varetager. Det ville derfor være
forkert for salget til forhandlerne at anvende en

For at foretage en rimelig sammenligning mellem
den normale værdi og eksportpriserm tog Kommi
sisonen i form af prisjusteringer hensyn til
forskelle, der påvirkede prisernes sammenlignelig
hed, såsom salgsvilkår, hvor det på tilfredsstillende
måde kunne godtgøres, at der forelå en direkte
sammenhæng mellem disse forskelle og de pågæl
dende salg. Til sammenligningerne anvendtes
priser ab fabrik. Det var ikke nødvendigt at foretage
de ønskede justeringer for forskelle i fysiske egen

Der blev foretaget justeringer for forskelle i trans
' port-, forsikrings-, håndterings - og lasteomkost
ninger og andre omkostninger samt for forskelle i
betalingsbetingelser, garantier samt løn og
provision til sælgere .
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Hvad angår betalinsbetingelserne anmodede alle
producenter/eksportører om justering af denne
post. Omkostningerne i den forbindelse beregnedes
på grundlag af den betalingsfrist, der var fastsat i
betalingsbetingelserne. Da den normale værdi i alle
tilfælde blev fastsat på grundlag af produktionsom
kostningerne, beregnedes kreditomkostningerne i
forbindelse med salget på grundlag af regnskabstal
lene for de koreanske producenter, der havde solgt

center/eksportører, og at dumpingmargenen i hvert
tilfælde var lig med forskellen mellem det beløb,
hvormed den normale værdi overstiger eksport
prisen ved salg til Fællesskabet.

samme vare i Korea, set i forhold til producen
ternes faktiske kreditomkostninger. For de øvrige
producenter blev justeringen af salgsomkostnin

— Goldstar Co. Ltd

Dumpingmargenerne er forskellige alt efter
eksportør, og den vejede gennemsnitlige margen
for hver eksportør udtrykt i procent af cif-værdien,
frit Fællesskabets grænse, udgør :

Electronics Co. Ltd

20,10 % ,

— Inkel Corporation Ltd
— Hyundai Electronics

18,16% ,

kedet.

—
—
—
—
—

Med hensyn til anmodningerne om justeringer for
garantier, der ydes på hjemmemarkedet, konstate
redes det, at det er sædvane i Korea, at der ikke

ydes garanti, men at der på fakturaaen anføres en
procentsats af fakturabeløbet svarende til leveringen
af gratis reservedele. Kommissionen foretog forelø
bigt for alle eksportører en justering for de omkost
ninger, der var forbundet med garantier, på
grundlag af en procentsats, som efter en undersø
gelse af sagen ansås for at svare til sædvane i det
pågældende erhverv.
(29)

For så vidt angår løn til sælgere havde flere
eksportører indregnet omkostninger, der vedrørte
personale, som ikke direkte var knyttet til selve
salgsfunktionen, såsom sekretærer eller overordnet

personale. Justeringerne fastsattes i disse tilfælde på
grundlag af de foreliggende oplysninger, som

gjorde det muligt at fastslå, om det pågældende
personales virksomhed havde direkte tilknytning til
En række producenter/eksportører havde i henhold
til artikel 2, stk. 10, litra e), anmodet om, at der
ikke blev taget hensyn til anmodninger om juste
ringer med en ad valorem-virkning på mindre end
0,5 % . Kommissionen konstaterede imidlertid, at

de pågældende justeringer i det foreliggende
tilfælde set under ét havde en ikke ubetydelig
indvirkning på priserne eller værdien af de transak
tioner, de vedrørte. Der blev derfor truffet foreløbig

afgørelse om at tage hensyn til samtlig krævede
justeringer og at afvise den anmodning, der var
baseret på nævnte artikel 2, stk. 10, litra e), hvis
bestemmelser indebærer en undersøgelse ved
Kommissionens foranstaltning af justeringernes
indvirkning på priserne eller værdien af de transak
tioner, de vedrører.

d) Dumpingmargen

(31)

Den således fastsatte normale værdi sammenlig
nedes med eksportprisen for hver enkelt transak
tion. Det fremgår af den foreløbige gennemgang af
resultaterne af denne sammenligning, at der finder
dumping sted for så vidt angår bilradioer med
oprindelse i Republikken Korea, som sælges af alle
de af undersøgelsen omfattede koreanske produ

Industries Co. Ltd

14,70 % ,

Woojin Electric Co. Ltd
Woojin Industrial Co. Ltd
Samsung Electronic Co. Ltd
Daesung Precision Co. Ltd
Hyorim Co.

19,21
19,21
0,25
17,30
18,30

%,
%,
%,
%,
%,

— Haitai Electronics Co. Ltd
— Carmen Electronics Co. Ltd

1 ,06 % ,
7,80 % ,

— Sung-Moon, Trading Co. Ltd
— Tong-Hae Sil Up Co . Ltd
— Se Kyung Co.

23,90 % ,
10,80 % ,
7,26 % ,

— Daewoo Electronics Co. Ltd

7,44 % ,

— Yung Tai Electronics Ind. Co. Ltd
— Woo Kwang Co. Ltd

33,95 % ,
21,03 % ,

— Osio Electronics Co. Ltd

24,62 % ,

— Kolon International Co .

6,30 % .

Med forbehold af eventuelle ændringer, der kan
blive følgen af den videre undersøgelse, inden der
træffes endelig afgørelse i sagen, må de foreløbigt
fastsatte dumpingmargener for Samsung Electronic
Co. Ltd og Haitai Electronics Co. Ltd anses for
ubetydelige, og de bør derfor ikke på nuværende
tidspunkt tages i betragtning med henblik på en
eventuel vedtagelse af beskyttelsesforanstaltninger.

salget af samme vare.

(30)

6,30 % ,

— Tong Kook General

gerne foretaget på grundlag af gennemsnittet af de
kreditomkostninger, der var påløbet hos de produ
center, der havde solgt samme vare på hjemmemar
(28)

Nr. L 34/ 13

(32)

For så vidt angår de eksportører, der ikke besvarede
Kommissionens spørgeskema eller på anden måde
gav sig til kende over for Kommissionen , blev
dumpingmargenen fastlagt på grundlag af de fore
liggende oplysninger. Ved undersøgelsens begyn
delse tilkendegav EIAK over for Kommissionen, at
der var tale om et meget stort antal eksportører,
over 50, og at en betydelig del af disse koreanske
virksomheder ikke ville være i stand til at besvare

spørgeskemaet som følge af deres størrelse og util
strækkelige finansielle og menneskelige ressourcer.
Kommissionen erklærede sig rede til at undersøge
muligheden for at foretage en stikprøveundersø
gelse på grundlag af en liste over alle de koreanske
producenter/eksportører indeholdende tilstrække
lige oplysninger til i første omgang at fastslå, om
det faktisk var nødvendigt at anvende en sådan
metode og i givet fald at vælge et repræsentativt
udsnit af alle de berørte koreanske producenter/
eksportører. Efter udløbet af fristen for besvarelse af
Kommissionens spørgeskema blev der fremlagt en

Nr. L 34/ 14
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den, der ligeledes havde solgt de største mængder
af samme vare på det koreanske marked i samme
periode.

liste over de eksportører, der havde eksporteret til
Fællesskabet, med angivelse af de eksporterede
mængder og værdien heraf. En række eksportører,
som ikke havde besvaret spørgeskemaet, fremlagde
bistået af EIAK i løbet af undersøgelsesperioden
visse oplysninger om de modeller, de eksporterede,
med angivelse af mængder og værdi.

På

dette

grundlag

udgør

dumpingmargenen

38,3 % . Kommissionen finder, at anvendelsen af en

lavere dumpingmargen over for ovennævnte kate
gori af eksportør ville indebære mulighed for
omgåelse af tolden og udgøre en belønning for

Kommissionen kunne imidlertid ikke i de forkla

manglende samarbejdsvilje.

ringer, den fik forelagt, finde nogen bekræftelse på,
at de virksomheder, der ikke havde medvirket i

undersøgelsen, var for små til at kunne besvare
spørgeskemaet. For det første svar det således næpe
muligt nøjagtigt at vurdere disse virksomheders
størrelse og ressourcer udelukkende på grundlag af
de eksporterede mængder af samme vare. For det
andet viste det sig for flere af de pågældende virk
somheder, som kun havde eksporteret forholdsvis
små mængder, at disse mængder faktisk kunne
måle sig med de mængder, der var eksporteret af
andre virksomheder, som havde samarbejdet om
gennemførelse af undersøgelsen. Endelig havde
nogle af de ikke samarbejdende koreanske eksport
ører eksporteret meget betydelige mængder til
Fællesskabet, uden at de af den grund havde givet
sig til kende over for Kommissionen . Af alle disse
grunde er Kommissionen stærkt i tvivl om, hvor
vidt undersøgelsesresultaterne vedrørende de
producenter, der havde samarbejdet med den, i
virkeligheden er repræsentative for de øvrige
koreanske producenter/eksportører, der ikke havde
givet sig til kende, eller for hvilke der kun fore
ligger meget begrænsede ikke efterprøvede oplys
ninger, som ikke muliggør en konklusion.
For alle de koreanske eksportører af bilradioer, som
ikke har givet sig til kende over for Kommissionen,
eller som ikke har besvaret Kommissionens spørge
skema, fastsattes dumpingmargenen på grundlag af
de foreliggende oplysninger i overensstemmelse
med artikel 7, stk. 7, litra b), i forordning (EØF) nr.
2423/88 . I betragtning af omfanget af det mang
lende samarbejde fandt Kommissionen, at hverken
de dumpingmargener, der var fastsat for de
koreanske eksportører, som havde medvirket i
undersøgelsen, eller de oplysninger, der var inde
holdt i klagen vedrørende dumping, som havde vist
sig at være i ringe overensstemmelse med undersø
gelsesresultaterne og utilstrækkelige til at give et
indtryk af den koreanske prispolitik, kunne anses
for at udgøre det bedst egnede grundlag for fastsæt
telse af dumpingmargenen for de øvrige eksportø
rer .

Kommissionen besluttede derfor foreløbigt for
disse eksportører at anvende den gennemsnitlige
dumpingmargen, der var fastlagt for de tre mest
solgte eksportmodeller, som tegener sig for ca.
50 % af de samlede eksporterede mængder fra en
af de tre eksportører blandt dem, der havde ekspor
teret de største mængder af bilradioer i undersøgel
sesperioden, men som af nævnte tre eksportører var

D. ERHVERVSGREN I FÆLLFSSKABET

(33)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen er i besid
delse af, findes der ud over de tre producenter, der
repræsenteres af ALARM, mindst seks andre virk
somheder, der fremstiller eller samler bilradioer i

Fællesskabet. På grundlag at de oplysninger, der
indsamledes i løbet af undersøgelse n, kunne det
fastslås, at de fællesskabsprodueenter, der er
medlemmer af ALARM, i den betragtede periode
tegnede sig for mindst 75 % af den samlede
produktion af bilradioer i Fællesskabet, dvs. en
betydelig del af den samlede fællesskabsproduktion
som omhandlet i artikel 4, stk . 5 i forordning
(EØF) nr. 2423/88 .

(34)

Et af medlemmerne af ALARM importerede i
undersøgelsesperioden bilradioer med oprindelse i
Korea og er forbundet med en koreansk producent
som led i en aftale om fremstilling af værker til
kassettebåndoptagere.
Det konstateredes, at produktionsaftalen med den
koreanske producent vedrørte delt til bilradioer

bestemt for salg på det koreanske marked og ikke
havde nogen indflydelse på den pågældende fælles
skabsproducents kommercielle optråden på fælles
skabsmarkedet.

Hvad angår den pågældende fællesskabsproducents
begrænsede import af bilradioer fra Korea under
søgte Kommissionen som led i de skønsmæssige
beføjelser, der er den tillagt i artikel 4, stk. 5, i foro
rodning (EØF) nr. 2423/88, om denne import af en
vare, som er omfattet af undersøgelsen, ikke burde
indebære, at den pågældende fællesskabsproducent
ikke kunne anses for at udgøre en del af den
pågældende »erhvervsgren i Fællesskabet«. Det skal
i den forbindelse erindres, at det er normalt, at

virksomheder, som deltager i international vare
handel benytter sig af andre producenter for at
komplettere deres udvalg af modeller . I det forelig
gende tilfælde drejede det sig om import af appara
ter, som indgik i den del af vareudvalget, hvor den
illoyale konkurrence fra importen med oprindelse i
Korea var særlig følelig. Det fremgår klart, at den
pågældende import har haft det formål, at fælles
skabsproducenten kunne forblive på markedet med
et fuldstændigt udvalg af modelK r eller endog
genvinde markedsandele, som ville være gået tabt,
hvis han havde givet afkald på salget af de pågæl
dende modeller. Den pågældende producent havde
med andre ord handlet i lovligt sci vsforsvar.

toppunktet pa. den teknologiske udvikling-? kurve,
kunne de konstaterede prisfald ikke forklares alene

Kommissionen fastslår under disse omstændighe
der, at de tre fællesskabsproducenter, som er
medlemmer af ALARM, udgør den pågældende

ved faktorer, der kan henføres til normale konkur

»erhvervsgren i Fællesskabet« som omhandlet i
artikel 4, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 2423/88 .

rencevilkår, såsom masseproduktion og tekniske
forbedringer af produktionen .

(38)
E. SKADE

fra 12 mio. enheder i 1985 til 19,26 mio. enheder i

undersøgelsesperioden, svarende til en stigning på

skaber

ca. 60 % .

sammenlignedes med. Sammenligningen blev fore
taget på grundlag af priserne ved salg til første
uafhængige kunde i forhandlerleddet, i givet fald
justeret alt efter eksportpriserne på de forskellige
eksporterede modeller for at tage hensyn til
forskelle i apparaternes egenskaber. På dette
grundlag konstateredes der betydelige prisforskelle,
som svingede fra eksportør til eksportør, og som
mindst udgjorde 41 % .

vedrører

importen

til

a) Omfang og markedsandel

(36)

Kommissionen foretog endvidere en sammenlig
ning af priserne på koreanske modeller, der kunne
sammenlignes med modeller, som fremstilles i
Fællesskabets og sælges af fællesskabserhvervsgre
nen . Til denne sammenligning udvalgtes der
repræsentative bilradiomodeller, som markedsførtes
af fællesskabsproducenterne i undersøgelsesperio
den . Der udvalgtes derefter en række repræsentative
koreanske modeller, som eksporteredes i samme
periode, og som mest direkte kunne sammenlignes
med fællesskabsproducenternes modeller på
grundlag af den liste over egnskaber, der er
omhandlet i nr. (15). Der blev draget omsorg for, at
der kun udvalgtes sådanne koreanske modeller,
som mindst havde samme eller endog flere egen

I. Faktorer, der
dumpingpriser

(35)
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Ifølge de opplysninger, Kommissionen er i besid
delse, af har forbruget af bilradioer på fællesskabs
markedet udvist en regelmæssig stigning, nemlig

I samme periode steg dumpingimporten fra Korea
til Fællesskabet fra 1 796 000 enheder i 1985 til ca.

5 093 000 enheder, eller en stigning på ca. 184 % .
Denne udvikling svarer til en forøgelse af den
koreanske markedsandel fra 15 % i 1985 til 26,5 %

i undersøgelsesperioden. I samme tidsrum faldt
fællesskabserhvervsgrens salg med 3 % , og den

end

de

fællesskabsmodeller,

som

de

dertil svarende markedsandel faldt fra 36,7 % til
22,2 % .

Importen fra Korea har ganske vist udvist visse
svingninger i løbet af den betragtede periode, men
dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke
ganske klart har været tale om en betydelig
indtrængen på fællesskabsmarkedet med en forø
gelse af markedsandelen på 77 %, hvor den tilsva
rende nedgang i fællesskabserhvervsgrenens andel
udgjorde 40 % på trods af en betydelig forøgelse af
det samlede forbrug i Fællesskabet. Hertil kommer,
som en række koreanske eksportører erkendte ved
undersøgelserne på stedet, at der havde været tale
om en opbremsning af importen som følge af
konjunkturbestemte problemer med produktion og
eksport på grund af økonomiske og sociale urolig
heder i Korea i 1988 og 1989.
b) Priser

(37)

Hvad angår det faldende prisniveau kunne det
konstateres, at priserne i løbet af perioden 1985 til
1989 faldt med 20 % og derover for en række
modeller af bilradioer, som solgtes af fællesskabs
producenterne, og som kunne sammenlignes med
importerede koreanske modeller, for hvilke de
fysiske og tekniske egenskaber var de samme i den
betragtede periode, således at det var muligt at fore
tage en undersøgelse af prisudviklingen for model
ler, der modsvarede hinanden. Det fremgik, at for
de pågældende modeller, som næsten havde nået

II. Faktorer, der vedrører fællesskabserhvervs

grenens situation

(39)

Fællesskabserhvervsgrenens produktion faldt fra
5 472 000 enheder i 1985 til 5 137 000 enheder i

undersøgelsesperioden, altså en nedgang på ca .
6 % . Faldet var størst i 1988 , hvor det udgjorde
13 % i forhold til 1985, medens forbruget i Fælles
skabet allerede var steget med 54 % i løbet af disse
tre år.

Selv om produktionen med henblik på fastlæggelse
af skadens omfang bør vurderes på grundlag af
fællesskabserhvervsgrenens produktion i Fællesska
bet, bør der for at sikre en nøjagtigere vurdering
tages hensyn til, at fællesskabsproducenterne har
flyttet produktion til lande uden for Fællesskabet.
Denne foranstaltning var oprindeligt begrundet i
ønsket om at forbedre konkurrenceevnen ved at

sænke omkostningerne på komponenter og
arbejdskraft. Det fremgår imidlertid af de oplysnin
ger, der er indsamlet som led i undersøgelsen, at
importen til Fællesskabet af denne produktion af
bilradioer fra tredjelande begyndte at stige kraftigt
fra 1987, dvs. på det tidspunkt, hvor importen fra
Korea var steget med 200 % i løbet af to år, hvor
fællesskabserhvervsgrenens markedsandel samtidig
faldt drastisk, nemlig fra 36,7 til 25,7 % .
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Det følger af dette tidsmæssige sammenfald, at
fællesskabserhvervsgrenen var nødsaget til at øge
poduktionen uden for Fællesskabet for at imødegå
denne nye import, som ledsagedes af en betydelig
nedgang i markedsandel samt i priser og fortjeneste
(jf. nr. (37) og (42)). Denne udvikling indebar

(41 )

(42)

(44)

OG DUMPINGIMPORTEN

1 . Dumpingimportens virkninger
(45)

Fællesskabserhvervsgrenens
lagerbeholdninger
udviste store udsving med en betydelig stigning i
1987, en endnu større nedgang i 1988 og en tilba
gevenden i 1989 og begyndelsen af 1990 til et
niveau svarende til niveauet i 1986. Denne para
meter har dog næppe betydning for fastlæggelse af
skaden, når det tages \ betragtning, at der samtidig
havde været tale om en nedgang i udnyttelsen af
produktionskapaciteten, og at EF-producenterne
havde været nødsaget til at sænke priserne for at
imødegå konkurrenternes lavprissalg på markedet.

som fremstilledes af EF-erhvervsgrenen uden for
Fællesskabet. For så vidt som der er tale om et

meget prisfølsomt marked, er det klart, at
dumpingimporten i betragtning af de betydelige
prisforskelle, der er konstateret, i væsentlig grad har

i 1988 konstateredes der en situation med tab, som

medvirket til den skade, der er forvoldt fælles

skabserhvervsgrenen . Dumpingpriserne på de appa
rater, der er importeret i store mængder fra Korea,
har således på grund af deres meget lave niveau
ganske klart haft en negativ indvirkning på de af
EF-erhvervsgrenen solgte mængder på et marked,
der iøvrigt var i vækst. Dumpingimporten har
endvidere haft en negativ indvirkning på det gene
relle salgsprisniveau, og dermed på fællesskabser
hvervsgrenens fortjeneste, idet udviklingen i disse
forskellige parametre meget nøje følger udviklingen
i importen med oprindelse i Korea

Konklusioner

For at fastslå, om der er påført den pågældende
erhvervsgren i Fællesskabet væsentlig skade, tog
Kommissionen følgende faktorer i betragtning :

i Fællesskabet faldt fra 36,7 til 22,2 %

— de klagende fællesskabsproducenters salgspriser
faldt betydeligt og desuden konstateredes det, at

Kommissionen har konstateret, at den meget bety
delige forøgelse af de fra Korea importerede varers
markedsandel faldt sammen med en lige så kraftig
nedgang i fællesskabserhvervsgrenen ^ markedsan
del, som næsten stabiliserede sig, da presset fra den
koreanske eksport i nogen grad lettedes i 1989 som
følge af konjunkturudviklingen i Korea, jf. nr. (36).
Der er ligeledes et sammenfald mellem prisfaldet
og -nedsættelserne på de i Fællesskabet fremstillede
modeller af bilradioer, den betydelige nedgang i
EF-erhvervsgrenens gennemsnitlige fortjeneste og

den betydelige forøgelse af importen af bilradioer,

Fra 1987 og indtil undersøgelsesperioden faldt
fællesskabserhvervsgrenens rentabilitet konstant, og

— importen af bilradioer med oprindelse i Korea
steg meget kraftigt i perioden fra 1985 til april
1990, hvor markedsandelen øgedes fra 15 til
25 % ,
medens
fællesskabserhvervsgrenens
markedsandel for salget af bilradioer fremstillet

Ovennævnte faktorer, herunder navnlig tabet af
markedsandele i forbindelse med en betydelig
nedgang i fortjenesten, foranlediger Kommissionen
til med henblik på den foreløbige fastlæggelse af de
faktiske forhold at fastslå, at den pågældende
erhvervsgren i Fællesskabet, som fremstiller bilra
dioer, har lidt væsentlig skade som omhandlet i
artikel 4, stk. 1 , i forordning (EØF ) nr. 2423/88 .
F. ÅRSAGSSAMMENHÆNG MELLFM SKADEN

blot er forværret siden. Den gennemsnitlige fortje
neste, som i vidt omfang var positiv i 1986, lå på
grænsen til at udvise negative resultater i 1990.
Dette forklares ved det pristryk, der er en følge af
den omfattende lavprisimport.

(43)

var

— fællesskabsproducenternes afkast af salg og
kapital faldt konstant i perioden fra 1987 til
begyndelsen af 1990 .

kunne være blevet tale om en stigning, hvis det
havde været muligt at udnytte produktionskapaci
teten i Fællesskabet og endog øge denne for at
tilfredsstille den øgede efterspørgsel, hvilket ville
have været muligt på grundlag af den eksisterende
produktionskapacitet.
Hvad angår fællesskabserhvervsgrenens produk
tionskapacitet lå udnyttelsesgraden i 1986 og 1987
på 87 % , hvorefter den faldt til 80 % i 1988 og
udgjorde mellem 81 og 82 % i 1989 og i undersø
gelsesperioden.

undersøgelsesperioden

— fællesskabserhvervsgrenens
udnyttelse
af
produktionskapaciteten, selve produktionen og
salget udviste en faldende tenden > på trods af
en forøgelse af det samlede forbrug i Fælles
skabet på 60 % i perioden fra 1 98 *5 til undersø
gelsesperioden

nåede samme niveau som i 1986, medens der

(40)

i

meget store

ganske klart, at fællesskabserhvervsgrenen bedre
kunne søge at forsvare sin stilling på fællesskabs
markedet. Hvis fællesskabserhvervsgrenen ikke
havde
truffet
disse
foranstaltninger
til
diversificering af produktionen i perioden fra 1987
og derefter, ville nedgangen være blevet langt større
end ovennævnte 6 % i den betragtede femårs
periode. Udviklingen øvede også indflydelse på
beskæftigelsen, som havde været stabil indtil 1987,
hvorefter den faldt med 9 % i 1988 og seriere
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(46)

Ifølge de koreanske eksportører kan det på grund af
den betydelige nedgang i den koreanske
markedsandel i perioden fra 1987 til 1989 ikke
konkluderes, at importen fra Korea har forvoldt
EF-erhvervsgrenen skade, men at årsagerne hertil
må søges i andre faktorer. Det er imidlertid allerede
anført, at den relative nedgang i importen fra Korea
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de øvrige producenter, der udgør en del af den
pågældende erhvervsgren i Fællesskabet, skulle
have udøvet en praksis, som ikke er i overensstem
melse med normal handelspraksis. Der ei ikke
fremlagt beviser herfor. Forøvrigt fremgår det af de
oplysninger, der er indhentet som led i undersøgel
sen, at fællesskabsproducenternes prispolitik var
baseret på de solgte modellers særlige kendetegn,
og at de ikke var meget forskellige alt efter produk
tionsstedet for de bilradioer, som de solgte i Fælles
skabet. Dette er så meget mindre overraskende,
som det er vanskeligt at forestille sig, at en fælles
skabsproducent ville skade sit salg af EF-fremstil
lede varer ved at sælge konkurrerende importerede
varer til lave priser. Der foreligger desuden intet,
der tyder på, at de varer, der importeredes af fælles
skabserhvervsgrenen, er blevet solgt til priser, der
kunne påføre de øvrige fællesskabsproducenter

skyldes omstændigheder, der blev paført eksportø
rerne, hvilket i øvrigt bremsede nedgangen i EF
erhvervsgrenens markedsandel en smule, og dette
er et forhold, der snarere fremhæver, at der er en
direkte forbindelse mellem omfanget af dumping

importen fra Korea og den skade, der påføres den
pågældende erhvervsgren i Fællesskabet. Endvidere
bidrog de foranstaltninger, som EF-erhvervsgrenen
iværksatte fra 1987, absolut også til at bremse

dumpingimporten fra Korea, som dog ikke desto
mindre fortsat har været ret betydelig og helt klart
har øvet væsentlig indflydelse på EF-markedet.

2. Andre faktorers virkninger

skade.

(47)

Samtlige koreanske eksportører har gjort gældende,
at den forvoldte skade kan tilskrives andre faktorer

end importen fra Korea. Eftersom den koreanske
eksport gik tilbage fra 1988, medens det samlede
forbrug steg i samme periode, må en eventuel
skade skyldes anden import, navnlig importen fra
de tredjelande, hvor fællesskabsproducenterne
havde etableret en produktion af bilradioer. Det
fremgik af Eurostat-statistikkerne, at priserne på de
således importerede varer i 1989 var endnu lavere
end de koreanske priser, som var steget betydeligt,
og nogle eksportører gjorde derfor desuden

Det kan ganske vist ikke udelukkes, at den del af
importen med oprindelse i de pågældende tre tred
jelande, som gik til andre importører end fælles
skabsproducenterne, kan have haft en vis indvirk
ning på importomfang og salgspriser i Fællesska
bet. Intet i den forbindelse gør det muligt at
konkludere, at der kunne være tale om dumping
priser. De i importstatistikkerne anførte værdier

gældende, at der i den forbindelse forelå tegn på, at

indeholder ikke pålidelige angivelser af det faktiske
prisniveau i betragtning af, at der i beregningen af
de gennemsnitlige importpriser indgår et stort antal
forskellige modeller af bilradioer. Hvad angår de
koreanske eksportører, har de ikke fremlagt noget
som helst bevis til støtte for deres påstande om, at

der fandt dumping sted.

(48)

Hvad angår import med oprindelse i andre tredje
lande end Korea, er det alene importen fra de
lande, hvor fællesskabsproducenterne havde
etableret en produktion af bilradioer, nemlig Kina,
Malaysia og Singapore, der ligesom importen fra
Korea i mængdemæssig henseende steg mere end
det samlede forbrug fra 1985 og indtil referencepe
rioden. Medens den samlede import fra nævnte
tredjelande i 1985 var større end importen fra
Korea, udgjorde den imidlertid kun 47,7 % i 1987
og ca. 90 % i undersøgelsesperioden. Den dertil
svarende markedsdel steg fra 15,8 % i 1985 til

importen fra de øvrige anførte tredjelandt , hvis
markedsandel er langt lavere end den koreanske
markedsandel, og hvis stigningstakt har været
mindre end stigningstakten for importen fra Korea,
kan have haft en vis indvirkning på prisniveauet på
markedet i Fællesskabet, må den skade, der kan

tilskrives importen med oprindelse i Korea, under
alle omstændigheder særskilt betragtet anses for
væsentlig.

24,9 % i 1990.

Ud af denne import tegnede EF-erhvervsgrenens
import sig for mindre end 50 % i undersøgelsespe
rioden. Den var steget i samme takt som importen
fra Korea af de grunde, der er omhandlet under nr.
39, nemlig en nødvendig og rimelig kommerciel
beskyttelsesforanstaltning.

(49)

For så vidt angar priserne på de af EF-erhvervs
grenen importerede varer, er det næppe tænkeligt,
at denne erhvervsgren skulle have medvirket til at
påføre sig selv skade, medmindre det kan påvises,
at både de importerende fællesskabsproducenter og

(50)

Hvad angar importen til Fællesskabet med oprin
delse i andre tredjelande end Korea og de tre lande,
der er omhandlet i betragtning 48, skal det anføres,
at den har holdt sig på et forholdsvis stabilt niveau ,
idet importmængden kun et steget med 26 % fra
1985 og indtil referenceperioden, medens importen
fra Korea i samme periode steg med 190 % og det
samlede forbrug med 60 % . Markedsandelen for

nævnte import faldt fra 26,5 % i 1985 til 20,7 % i
begyndelsen af 1990. Denne import kan således
næppe have haft samme indvirkning på den pågæl
dende erhvervsgren i Fællesskabet som importen
fra Korea.
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erhvervsgren i Fællesskabet, der fremstiller bilra
dioer, væsentlig skade.

Ovenstående konklusioner indebærer, at de
koreanske eksportørers påstand om, at den forelig
gende undersøgelse var ensbetydende med en
forskelsbehandling af den koreanske eksport i
henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EØF) nr.
2423/88 , kan anses for ugrundet. Da der ikke fore
ligger bevis for dumping i forbindelse med
importen fra andre tredjelande, kan der således ikke
være tale om en overtrædelse af nævnte artikel 13,

stk. 5, hvori det fastsættes, at forskelsbehandling
ikke må finde sted for så vidt angår al indførsel af
samme vare, for hvilke der er konstateret dumping,

G. FÆLLESSKABETS INTERESSER

(55.)

ninger mod den skadevoldende dumpingimport fra
Korea, vil en betydelig nedgang på kort sigt af de
klagende producenters produktion af bilradioer i
Fællesskabet være uundgåelig, og det er sandsynligt,
at denne produktion yil forsvinde på mellemlang
sigt. Dette ville indebære, at alle de investeringer og
rationaliseringsbestræbelser, som fællesskabser
hvervsgrenen har udfoldet gennem de senere år, vil
være forgæves og medføre et tab af flere tusinde
arbejdspladser.

Det er endvidere gjort gældende, at fællesskabser
hvervsgrenen under påvirkning af meget stærk
konkurrence fra import med oprindelse i bl.a.
Brasilien og Japan skulle have mistet markedsan
dele på sit traditionelle marked for bilradioer i
øverste prisklasse, hvor de koreanske eksportører
ikke optræder, og at den derfor skulle have søgt på
et sent tidspunkt at trænge ind på markedet for de
billigere bilradioer, som er udviklet af de koreanske

eksportører. Årsagen til den forvoldte skade skulle

Desuden udgør denne erhvervsgren en del af en
industrisektor, hvor teknologien anvendes og
udvikles med henblik på en lang række elektro
niske produkter. Enhver svækkelse af en del af
denne sektor for så vidt angår knowhow, forskning
og udvikling har følgevirkninger for den pågæl

således søges i disse andre faktorer.
Det skal erindres, at fællesskabserhvervsgrenen
optræder på fællesskabsmarkedet med hele
udvalget af bilradioer, som anses for samme vare.
Salget på et udsnit af markedet har naturligvis som
følge af, at modeller af samme vare kan erstatte
hinanden, en indvirkning på salget i andre udsnit
af markedet, idet det under alle omstændigheder
ikke er muligt klart af definere grænserne mellem
de forskellige markedsudsnit. I øvrigt er det
allerede anført i nr. ( 11 ), at de importerede
koreanske modeller i vid udstrækning svarer til det
udvalg af modeller, der fremstilles og sælges af
fællesskabserhvervsgrenen. Endelig skal det anføres,
at selv om de koreanske eksportører selv har
bidraget til udviklingen af et eller flere udsnit af
markedet for bilradioer, er dette ikke ensbetydende
med, at de kan tillade sig helt at overtage dette
marked ved at sælge til dumpingpriser og hindre
fællesskabsproducenterne i gennem øget salg at
søge kompensation for det tab af markedsandele,
de måtte have lidt på grund af den normale
konkurrence på andre udsnit af markedet, hvor de
tidligere havde været mere aktive.

dende undustris samlede konkurrenceevne .

(56)

(54)

To koreanske eksportører gjorde også gældende, at
de varer, de eksporterede, i kvalitets- og prismæssig
henseende lå på et højere niveau end de varer, der
eksporteredes af de øvrige koreanske eksportører.
To eksportører anførte endvidere, at de havde
eksporteret små mængder. Disse eksportører påstod
derfor, at de ikke kunne have forvoldt nogen skade.

De koreanske eksportører gjorde gældende, at
foranstaltninger, der udelukkende træffes over for
importen fra Korea, blot vil have til følge, at
importen af de pågældende varer med oprindelse i
andre tredjelande end Korea vil stige , uden at den

skade, der tilskrives importen fra Korea, afhjælpes,
og uden at det vil resultere i, at fællesskabserhvervs
grenen øger investeringerne eller beskæftigelsen i
Fællesskabet. EF-erhvervsgrenen har således for
nylig tilkendegivet, at den foretrak at flytte sin
produktion til lande unden for Fællesskabet.
Det anførtes desuden, at forbrugerpriserne ville
stige, uden at forbrugerne opnåede nogen mody
delse som et resultat af en forbedring af EF
erhvervsgrenens levedygtighed.

(57)

(53)

Som følge af den væsentlige skade, der er paført
fællesskabserhvervsgrenen, navnlig i henseende til
dens meget betænkelige finansielle situation , finder
Kommissionen, at hvis der ikke indføres foranstalt

som har forvoldt skade.

(52)
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Hvad angår førstnævnte påstand, skal det erindres,
at antidumpingforanstaltninger har til formål at
genskabe redelige konkurrencevilkår på fælles
skabsmarkedet. Skulle anden import end importen
af den pågældende vare med oprindelse i Korea
opnå en større markedsandel som følge af indfø
relsen af antidumpingforanstaltninger over for
sidstnævnte, må det anses for blot at være et

Skaden skal imidlertid vurderes samlet. Det er

resultat af konkurrencen på normalt vilkår, for så

således hverken nødvendigt eller muligt at udskille
den skade, der er forvoldt af hver af de implicerede
eksportører.

vidt som det ikke er fastslået , at en sådan anden

Kommissionen fastslog derfor, at dumpingim
porten fra Korea særskilt betragtet har påført den

import finder sted til dumpingpriser Importen fra
Korea kan i øvrigt altid deltage i denne konkur
rence på redelige prisvilkår, som foranstaltningerne
har til formål at genskabe. Hvad angår foranstalt
ningernes indvirkning på udviklingen i EF
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erhvervsgrenens situation i Fællesskabet, har denne
for nylig foretaget betydelige investeringer og
truffet rationaliseringsforanstaltninger vedrørende
produktionen i Fællesskabet. Dette er et tydeligt
tegn på, at den agter at opretholde og forbedre
denne produktion. De koreanske eksportørers argu
mentation kan således ikke godtages, idet de ved
omfattende eksport til dumpingpriser har forvoldt
væsentlig skade, som bl.a. har haft til følge, at
EF-producenterne har været nødsaget til at øge
produktionen af bilradioer på steder, hvor fremstil
lingsomkostningerne er laere og gør det muligt at
søge at imødegå konkurrencen fra lavprisimporten.
Det forhold, at produktionen i Fællesskabet er
steget en smule igen, fordi de koreanske eksport
ører på grund af særlige omstændigheder ikke har

skade, der paføres fællesskabserhvervsgrene n som
følge af den konstaterede dumpingimport. Nødven
digheden af at beskytte denne erhvervsgrens fort
satte beståen og konkurrenceevne falder i vid
udstrækning sammen med forbrugernes interesser
og udligner de, også tidsmæssigt, ret begrænsede
ulemper, der kan opstå for forbrugerne på kort sigt.

H. TOLDSATS

(61 )

Forskellene mellem de koreanske priser og tælles
skabsproducenternes priser var i alle tilfælde større
end de fastlagte dumpingmargener, og tolde, n bør
derfor i medfør af artikel 13, stk. 3, i forordning
(EØF) nr. 2423/88 være lig med de fastlagte
dumpingmargener, som er anført i nr. (33)

(62)

For de selskaber, der ikke har besvaret Kommissio
nens spørgeskema, som ikke på anden måde har
givet sig til kende, eller som ikke har fremlagt de
oplysninger, som Kommissionen anså for nødven

kunnet opretholde stigningstakten i deres eksport,
fremhæver ligeledes, at fællesskabserhvervsgrenen
ikke har haft til hensigt at mindske produktionen i
Fællesskabet.

(58)

Kommissionen undersøgte i øvrigt, om de forven
tede følger for forbrugerne af indførelsen af anti
dumpingtold kunne være i modstrid med Fælles

dige, må det af de grunde, der allerede er anført i
nr. (32), anses tor påkrævet at indføre den told, der
er fastsat på grundlag af de foreliggende oplysnin
ger, som anses for de bedst egnede, dvs. 38,3 % .

skabets interesser.

Indførelsen af told vil medføre en stigning i
importomkostningerne, som vil blive overvæltet til
næste led i afsætningskæden . Denne omkostnings
stigning skulle for øvrigt blive ret begrænset i
betragtning af det store antal andre leverandører på

(63)

fællesskabsmarkedet. Det forventes, at tolden, som

ikke overstiger dumpingmargenen, kun delvis vil ■>
mindske de betydelige prisforskelle, der er konsta
teret mellem de fra Korea eksporterede modeller og
de af fællesskabserhvervsgrenen solgte modeller.

(59)

Det er i øvrigt i fællesskabserhvervsgrenens og
forbrugernes fælles interesse, at der genskabes en
situation med redelig konkurrence på fællesskabs
markedet. I det foreliggende tilfælde skal indfø
relsen af antidumpingtold gøre det muligt at
hindre, at den pågældende fællesskabserhvervsgren
eventuelt forsvinder på mellemlang sigt, hvilket
ville indebære risiko for en væsentlig begrænsning
af konkurrencen på Fællesskabets marked for bilra

En importør gjorde gældende, at Kommissionen
ved indførelsen af antidumpingtold burdt tage
hensyn til den særlige karakter af salg. pr. korre
spondance på grundlag af kataloger, for så vidt som
prisfastsættelsen er mindre fleksibel i disse tilfælde,
og tilpasse gennemførelsesbestemmelserne for en
eventuel told i overensstemmelse hermed . Da anti

dumpingtolden imidlertid pålægges ved de pågæl
dende varers overgang til fri omsætning, fort ligger
der ikke noget grundlag for at foretage en sondring
mellem særlige salgskanaler efter den endelige
indførsel, som fører til en
tidsmæssig
differentiering af anvendelsen af tolden .

Virkningerne af foranstaltningerne for forbrugerne

begrænses således til det, der er nødvendigt for at
udligne en prisfordel, der er en følge af illoyal
konkurrence, som er til skade for den pågældende
erhvervsgren i Fællesskabet, hvis situation uundgåe
ligt vil blive forværret, hvis der ikke indføres
beskyttelsesforanstaltninger.

Nr. L H/ 19

(64)

Der bør fastsættes en frist, inden for hvilken de
berørte parter kan tilkendegive deres mening og
anmode om at blive hørt. Det skal endvidere præci
seres, at alle konklusioner med henblik på denne
forordning er foreløbige og kan tages op til fornyet
undersøgelse for eventuel indførelse af endelig told,
som Kommissionen kan foreslå —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

dioer.

(60)

Kommissionen finder saledes, at det er i Fællesska^
bets interesse at afhjælpe virkningerne af den

1 . Der indføres en midlertidig antidumpingtold på
38,3 % af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, utortol
det, på importen af radiofonimodtagere til anvendelse i
automobiler, henhørende under KN-kode ex 8.52 ^ 21 10
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(Taric-kode 8527 21 10*10), ex 8527 21 90 (Taric-kode
8527 21 90*10)
og
ex 8527 29 00
(Taric-kode
8527 29 00*10), med oprindelse i Republikken Korea
(tillægskode 8622).
Tolden pålægges radiofonimodtagere, som ikke kan
fungere uden ekstern energikilde, til anvendelse i automo
biler, også når de er sammenbygget med lydoptagere eller
lydgengivere i et fælles kabinet, med undtagelse af appara
ter, der også kan modtage radiotelefoni eller radiotelegrafi.
2.

For de apparater, der er omhandlet i stk. 1 , og som

(tillægskode : 8615)
— Daewoo Electronics Co. Ltd, Seoul

— Goldstar Co. Ltd, Seoul

6,3 %

(tillægskode : 8605)
— Tong Kook General Electronics Co. Ltd,
Seoul

7,4 %

(tillægskode : 8616)
— Yung Tai Electronics Ind. Co. Ltd , Seoul
33,9 %
(tillægskode : 8617)
— Woo Kwang Co. Ltd, Kyungsangbuch-Dou 21,0 %
(tillægskode : 8618)
— Osio Electronics Co. Ltd, Kyeongki - Dc
24,6 %
(tillægskode : 8619)
— Kolon International Co., Seoul

fremstilles af nedenanførte virksomheder, fastsættes anti

dumpingtolden til nedenstående satser, beregnet af netto
prisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet :

11 . 2. 92

6,3 %

(tillægskode : 8620)

3. Tolden pålægges ikke importen af dt varer, der er
defineret i stk. 1 , og som fremstilles og sælges til eksport

af selskaberne Samsung Electronic Co. Ltd, Seoul, og
Haitai Electronics Co. Ltd, Incheon (tillægskode : 8621 ).

20,1 %

4.

18,1 %

5. Overgang til fri omsætning i Fællesskabet af de
varer, der er omhandlet i stk. 1 , er betinget at, at der stilles
sikkerhed svarende til den midlertidige told.

Gældende bestemmelser for told finder anvendelse

(tillægskode : 8606)

— Inkel Corporation Ltd, Seoul
(tillægskode : 8607)
— Hyundai Electronics Industries Co. Ltd,

Kyongki-Co
(tillægskode : 8608)
— Woojin Electric Co. Ltd, Seoul
(tillægskode : 8609)

14,7 %

— Woojin Industrial Co. Ltd, Seoul

19,2 %

(tillægskode : 8609)
— Daesung Precision Co. Ltd, Seoul

17,3 %

Artikel 2

19,2 %

(tillægskode : 8610)

— Hyorim Co., Seoul

2423/88 .

18,3 %

(tillægskode : 8611 )
— Carmen Electronic Co. Ltd, Seoul
(tillægskode : 8612)

7,8 %

— Sung-Moon Trading Co. Ltd, Seoul

23,9 %

Artikel 3

(tillægskode : 8613)

— Tong-Hae Sil Up Co. Ltd, Seoul

Parterne kan inden en måned fra tidspunktet for nærvæ
rende forordnings ikrafttræden tilkendegive deres mening
skriftligt og anmode om at blive hørt af Kommissionen,
jf. dog artikel 7, stk. 4, litra b), i forordning (EØF) nr.

10,8 %

(tillægskode : 8614)

— Se Kyung Co., Bucheon City, Kyounggi-Do 7,2 %

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 1 i nærværende forordning finder anvendelse i fire
måneder, medmindre Rådet vedtager endelige foranstalt
ninger inden udløbet af denne periode , jf. dog artikel 11 ,
12 og 13 i forordning (EØF) nr. 2423/88

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 1992.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

Nr . L 34/21
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 314/92
af 7 . februar 1992

om ordningen for indførsel i Tyskland, Benelux, Irland, Danmark, Grækenland,
Det Forenede Kongerige, Spanien og Portugal af visse tekstilvarer (kategori 36)
med oprindelse i Sydkorea
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

i medfør af nævnte artikel 11 , stk. 13, sikres overholdelsen

FÆLLESSKABER HAR —

af de kvantitative lofter gennem en ordning med dobbelt
kontrol i henhold til bestemmelserne i bilag VI til forord
ning (EØF) nr. 4136/86 ;

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

disse kvantitative lofter er ikke til hinder for indførsel af

varer, der omfattes af loftet, men som er afsendt fra

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4136/86
af 22. december 1986 om den fælles ordning for indførsel
af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande ('), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3734/91 (2), særlig
artikel 11 , og

Sydkorea inden ikrafttrædelsesdatoen for forordning
(EØF) nr. 3790/91 ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Tekstiludvalget —

ud fra følgende betragtninger :

I artikel 11 i forordning (EØF) nr. 4136/86 fastsættes
betingelserne for indførelse af kvantitative lofter ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

indførslen i Fællesskabet af visse tekstilvarer (kategori 36)
anført i bilaget med oprindelse i Sydkorea har overskredet
eller

risikerer

at

overskride

de

i

stk.

2

i

Artikel 1

nævnte

artikel omhandlede niveauer ;

indførsel af disse produkter til Frankrig og Italien er alle
rede underlagt regionale kvantitative lofter for året 1992
ved forordning (EØF) nr. 3734/91 ;

Indførsel i Tyskland, Benelux, Irland, Danmark , Det
Forenede Kongerige, Grækenland, Spanien og Portugal af
varer henhørende under den i bilaget anførte kategori 36
med oprindelse i Sydkorea underkastes de i samme bilag
anførte midlertidige kvantitative lofter for perioden
1 . januar til 31 . december 1992, jf. dog artikel 2

gyldighedsperioden for aftalen om handel med tekstil
varer mellem Sydkorea og Fællesskabet, som har fundet
anvendelse siden den 1 . januar 1987, er blevet forlænget
indtil udgangen af 1992 ved en brevveksling paraferet den
16. oktober 1991 , som finder midlertidig anvendelse fra
den 1 . januar 1992 ;

Artikel 2

i henhold til stk. 5 i nævnte artikel 1 1 i forordning (EØF)
nr. 4136/86 anmodede Sydkorea den 11 . november 1991
om konsultationer ; Kommissionen har, indtil der er

fundet en gensidigt tilfredsstillende løsning, underlagt
indførslen i Det Forenede Kongerige, Tyskland, Benelux,
Irland, Danmark, Grækenland, Spanien og Portugal af
varer i kategori 36 midlertidige kvantitative lofter i
perioden 11 . november 1991 til 10. februar 1992 i
henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3790/
910 ;
under konsultationerne, der blev holdt den 14. og
15. januar 1992, blev det aftalt at undergive de pågæl
dende tekstilvarer kvantitative lofter i perioden 1 . januar
til 31 . december 1992 ;
(') EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1986, s. 42.
O EFT nr. L 352 af 21 . 12. 1991 , s. 7.

(4 EFT nr. L 356 af 24. 12. 1991 , s. 71 .

1.

Indførsel af de i artikel 1 omhandlede varer, afsendt

fra Sydkorea til Tyskland, Benelux, Irland, Danmark, Det
Forenede Kongerige, Grækenland, Spanien og Portugal,
som endnu ikke var undergivet lofter før forordning
(EØF) nr. 3790/91 ikrafttrædelsesdato, og som endnu ikke
er overgået til fri omsætning, finder sted ved fremlæggelse
af konnossement eller andet transportdokument, hvoraf
det fremgår, at varen rent faktisk er afsendt i den pågæl
dende periode.
2.

Disse kvantitative lofter er imidlertid ikke til hinder

for indførsel af varer, der er omfattet af loftet, men som er

afsendt fra Sydkorea inden ikræfttrædelsesdatoen for
forordning (EØF) nr. 3790/91 .

Artikel 3

1 . Indførsel af varer, der er afsendt fra Sydkorea til
Tyskland, Benelux, Irland, Danmark, Det Forenede
Kongerige, Grækenland, Spanien og Portugal efter forord

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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ning (EØF) nr. 3790/91 ikrafttrædelsesdato, er undergivet
den i bilag VI til forordning (EØF) nr. 4136/86 fastsatte
ordning med dobbelt kontrol.

Artikel 4

2. Alle varemængder, der er afsendt fra Sydkorea til
Tyskland, Benelux, Det Forenede Kongerige, Irland,

Denne forordning træder i kraft dagen eft« r offentliggø

relsen i De Europæiske Fællesskabers TuUnde.

Danmark, Grækenland, Spanien og Portugal fra og med

den 1 . januar 1992, og som er overgået til fri omsætning,
afskrives på de kvantitative lofter for perioden 1 . januar til

Den anvendes fra den 1 . januar til den 31 . december

31 . december 1992

1992.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 1992.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

BILAG

Kategori
36

KN-kode

Varebeskrivelse

5408 10 00
5408 21 00
5408 22 10
5408
5408
5408
5408

22
23
23
24

90
10
90
00

5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00

Vævet stof af endeløse syntetiske fibre,
bortset fra cordvæv, til fremstilling af dæk
under kategori 114

Tredjelande
Sydkorea

Enhed
ton

Medlems i Kvant...,tiv begrænsning
lande
3n e
D
F
I

1
j

j ...

fra 1 . januai til
31 . december 1992
2 200
375
467

BNL
UK
IRL
DK

400
180
7
2.5

GR
ES
PT

34
113
14

5408 34 00
EØF
ex 5811 00 00
ex 5905 00 70

3 815
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 315/92
af 10. februar 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 1538/91 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 1906/90 om handelsnormer for fjerkrækød
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1906/90
af 26. juni 1990 om handelsnormer for fjerkækød ('),
særlig artikel 9, og
ud fra følgende betragtninger :
Artikel 15 i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1538/91 (2), ændret ved forordning (EØF) nr. 2988/
91 (3), indeholder en undtagelse, der giver erhvervsdri
vende tilladelse til at anvende emballager med de gamle
angivelser indtil den 31 . december 1991 ; eftersom der
fortsat findes lagre af gamle emballager og for at gøre
overgangsperioden lettere for de små og mellemstore virk
somheder, bør datoen udskydes til den 31 . marts 1992 ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for
Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I artikel 15, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1538/91 ændres
»den 31 . december 1991 « til »den 31 . marts 1992«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagtn efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 173 af 6. 7. 1990, s. 1 .
O EFT nr. L 143 af 7. 6. 1991 , s . 11 .
O EFT nr. L 284 af 12. 10. 1991 , s. 26.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 316/92
af 10. februar 1992

om ophævelse af udligningsafgiften og genindførelse af præferencetoldsatsen ved
indførsel af friske søde appelsiner med oprindelse i Tyrkiet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Akten vedrørende Spaniens og
Portugals Tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18. maj 1972 om oprettelse af den fælles markedsord
ning for frugt og grønsager ('), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1623/91 (2), særlig artikel 27, stk. 2, andet
afsnit, og

artikel 26, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72 fastsatte
betingelser for ophævelse af udligningsafgiften ved
indførsel af friske søde appelsiner med oprindelse i
Tyrkiet er derfor opfyldt ;

i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr.
3671 /81 af 15. december 1981 om indførsel i Fælles

skabet af visse landbrugsprodukter med oprindelse i
Tyrkiet (4), ændret ved forordning (EØF) nr. 1555/84 ('),
genindføres præferencetoldsatsen samtidig med, at udlig
ningsafgiften afskaffes —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 1 2/92 (3) blev
der indført en udligningsafgift og præferencetoldsatsen
suspenderedes ved indførsel af friske søde appelsiner med
oprindelse i Tyrkiet ;

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 112/92 ophæves.
Artikel 2

for disse varer med oprindelse i Tyrkiet er notering ikke
foretaget i seks på hinanden følgende arbejdsdage ; de i

Denne forordning træder i kraft den 11 . februar 1992.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
(2) EFT nr. L 150 af 15. 6. 1991 , s. 8.
(3) EFT nr. L 12 af 18. 1 . 1992, s. 16.

(4) EFT nr. L 367 af 23. 12. 1981 , s. 9.
f5) EFT nr. L 150 af 6. 6. 1984, s. 4.
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Nr. L 34/25

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 317/92
af 10. februar 1992

om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

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

centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 1676/ 85 (s),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2205 /90 (é),
fastsatte korrektionsfaktor

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 61 /
92 (2), artikel 1 6, stk. 8, og

— for de øvrige valutaer en omregningskurs på grundlag
af de gennemsnitlige ecu-kurser, der offentliggøres i
De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, i
en nærmere fastlagt periode, multipliceret med den i
foregående led omhandlede faktor ;

ud fra følgende betragtninger :

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 7. februar

Importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 262/92 (3),
ændret ved forordning (EØF) nr. 269/92 (4) ;

1992 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 262/92 på de oplysninger, som Kommis
sionen har kendskab til, fører til at ændre de for tiden

Artikel 1

gældende importafgifter i overensstemmelse med bilaget
til denne forordning ;

De i artikel 16, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1785/81
omhandlede importafgifter fastsættes for råsukker af stan

for at sikre at ordningen med importafgifter fungerer
normalt, skal der ved beregningen af disse beløb :
— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 %, anvendes
en omregningskurs, der er basseret på disse valutaers

dardkvalitet og for hvidt sukker som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11 . februar 1992.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
O

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
é af 11 . 1 . 1992, s. 19.
28 af 4. 2. 1992, s. 14.
29 af 5. 2. 1992, s. 9.

0 EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s . 1 .
é) EFT nr. L 201 af 31 . 7. 1990, s . 9.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 10. februar 1992 om fastsættelse af importafgifterne for
hvidt sukker og råsukker
(ECU/IOC kg)
KN-kode

Importafgiftsbeløb (')

1701 11 10

41,15 (')

1701 11 90

41,15 (')

1701 1210

41,15 0

1701 12 90

41,15 0

1701 91 00

45,90

1701 99 10

45,90

1701 99 90

45,90 0

(') Dette beløb er beregnet efter bestemmelserne i artikel 2 og 3 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 837/68
(2) Dette beløb gælder ifølge artikel 16, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81 også for sukker, der er fremstillet af
hvidt sukker og råsukker, og som er tilsat andre stoffer end smagsstoffer eller farvestoffer.
(') Ifølge artikel 101 , stk. 1 . i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i
OLT.
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Nr. L 34/27

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 318/92
af 10. februar 1992

om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj
kvalitet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet med
oprindelse i og fra USA og Canada på særlige betingelser ;

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

det skal bemærkes, at de licenser, der er fastsat ved denne

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3668/91
af 11 . december 1991 om åbning af et fællesskabstoldkon
tingent for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet
henhørende under KN-kode 0201 og 0202 samt for
produkter henhørende under KN-kode 0206 10 95 og
0206 29 91 ( 1992) C), særlig artikel 2, og

forordning, dog kun kan anvendes i hele deres gyldig
hedsperiode med forbehold af de bestående ordninger på
veterinærområdet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

Artikel 1

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3743/91 af 18.
december 1991 om gennemførelsesbestemmelser for de
importordninger vedrørende oksekød, der er fastsat i
Rådets forordning (EØF) nr. 3668/91 og (EØF) nr.
3669/91 (2), fastsættes det i artikel 7, at indgivelse af
licensansøgninger og udstedelse af importlicenser for kød
som omhandlet i artikel 1 , stk. 1 , litra d), sker i henhold

1 . De mængder, som der er søgt om gennem importli
censansøgninger indgivet i perioden 1 . til 5 . februar 1992
vedrørende fersk, kølet og frosset oksekød af høj kvalitet
som omhandlet i artikel 1 , stk. 1 , litra d), i forordning
(EØF) nr. 3743/91 imødekommes fuldstændigt.

til artikel 12 og 15 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
2377/80 af 4. september 1980 om særlige gennemførelses
bestemmelser for oksekød (3), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 815/91 (4) ;

ning (EØF) nr. 2377/80 i løbet af de fem første dage af
marts 1992 indgives licensansøgninger for 2 495 tons .

i artikel 1 , stk. 1 , litra d), i forordning (EØF) nr. 3743/91
fastsættes det, at der i 1992 kan importeres 10 000 tons

2.

Der kan i overensstemmelse med artikel 12 i forord

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11 . februar 1992.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10 . februar 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(>)
(2)
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

349 af 18 .
352 af 21 .
241 af 13.
83 af 3. 4.

12. 1991 , s. 3.
12. 1991 , s. 36.
9. 1980, s. 5.
1991 , s. 6.
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Nr. L 34/28

II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS DIREKTIV 92/ 1 /EØF

af 13 . januar 1992

om temperaturkontrol i forbindelse med transport, opbevaring og oplagring af
dybfrosne levnedsmidler
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 89/ 108/EØF af
21 . december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om dybfrosne levneds
midler ('), navnlig artikel 11 , og
ud fra følgende betragtninger :
Retsforskrifterne bør i det foreliggende tilfælde begrænses
til de mest nødvendige og uomgængelige krav til den
temperaturkontrol, der i forbindelse med transport, opbe
varing og oplagring skal sikre, at de fastsatte temperaturer

den omgivende temperatur, dybfrosne levnedsmidler
udsættes for. Måleinstrumenter, som benyttes under trans
port, skal være godkendt af myndighederne i det land,
hvor transportmidlet er indregistreret.

De således opnåede temperaturmålinger dateres og opbe
vares af de ansvarlige i mindst et år eller derover, afhæn
gigt af levnedsmidlets karakter.
2. Temperaturen i forbindelse med opbevaring i fryse
disk med henblik på salg til den endeligt forbruger og
lokal distribution måles af mindst et klart synligt termo
meter, som i åbne frysediske angiver temperaturen i luft
returneringssiden i niveau med den maksimale lastelinje,
som skål være klart markeret.

i artikel 5 i direktiv 89/ 108/EØF overholdes ;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overens
stemmelse med udtalelse fra Den Stående Levnedsmid
delkomité —

3. Medlemslandene kan tillade, at kølerum på under 10
kubikmeter til reservelagre i detailsalgsforretninger
undtages fra stk. 1 , ved at måle lufttemperaturen med et
klart synligt termometer.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 3
Artikel 1

Dette direktiv drejer sig om temperaturkontrol i forbin
delse med transport, opbevaring og oplagring af dybfrosne
levnedsmidler.

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de love og administrative bestem
melser i kraft, som er nødvendige for at efterkomme dette
direktiv senest den 31 . juli 1993, dog fastsættes gennemfø

relsestidspunktet for jernbaners vedkommende senere .
De underretter straks Kommissionen herom .

1 . Transportmidler, opbevarings- og oplagringssteder
skal være forsynet med passende registreringsanordninger
for med hyppige, regelmæssige mellemrum at kontrollere

Når medlemsstaterne vedtager de i stk . 1 omhandlede
love og bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv,
eller de ledsages ved offentliggørelsen af en sådan henvis
ning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes

(') EFT nr. L 40 af 11 . 2. 1989, s. 34.

af medlemsstaterne .
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Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. januar 1992.
På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Næstformand

Nr. L 34/29

Nr. L 34/30
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 92/2/EØF

af 13. januar 1992

om prøveudtagningsproceduren og EF-analysemetoden i forbindelse med den
officielle kontrol af dybfrosne levnedsmidlers temperatur
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets direktiv 89/108/EØF af
21 . december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om dybfrosne levneds
midler ('), særlig artikel 11 , og
ud fra følgende betragtninger :
Dybfrosne levnedsmidlers temperatur bør kontrolleres ;
medlemsstaterne kan benytte andre, videnskabeligt aner
kendte metoder, forudsat dette ikke hindrer dybfrosne
levnedsmidlers frie bevægelighed, og konkurrencereglerne
ikke ændres ;

når medlemsstaterne har kontrolleret den registrerede
temperatur efter proceduren i Kommissionens direktiv
92/ 1 /EØF af 13 . januar 1992 om temperaturkontrol i
forbindelse med transport, opbevaring og oplagring af
dybfrosne levnedsmidler (2) under hensyntagen til de i
artikel 5 i direktiv 89/ 108/EØF fastsatte temperaturer, kan
de foretage en destruktiv prøve, hvis der stadig er rimelig

2. Brug af analysemetoderne i dette direktivs bilag II
kan imidlertid begrænses til tilfælde , hvor inspektionen
efterlader begrundet tvivl med hensyn til de temperatur
grænser, der er fastsat i direktiv 89/ 108/EØF om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
dybfrosne levnedsmidler.
Artikel 2

Indførelsen af bestemmelserne

i

artikel

Artikel 3

1 . Medlemsstaterne sætter senest den 31 juli 1993 de
love og administrative bestemmelser i kraft, som er
nødvendige for at efterkomme dets bestemmelser.
De underretter straks Kommissionen herom .

kontrollen er i overensstemmelse med Rådets direktiv

2.

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overens
stemmelse med udtalelse fra Den Stående Levnedsmid
delkomité —

Når medlemsstaterne vedtager disse love og bestem

melser, henvises der deri til dette direktiv, eller de

ledsages ved offentliggørelsen af en sådan henvisning. De
nærmere regler for denne henvisning fastsættes af
medlemsstaterne .

Artikel 4
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

I.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . januar 19^2.

Medlemsstaterne fastsætter, at prøveudtagningspro

ceduren og analysemetoden i forbindelse med den offici
elle kontrol af dybfrosne levnedsmidlers temperatur skal
udføres efter bestemmelserne i dette direktivs bilag I og
II.

(') EFT nr. L 40 af 11 . 2. 1989, s. 34.
(2) Se side 28 i denne Tidende.
(3) EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 23.

1,

Er der uoverensstemmelser, når det gælder tortolkningen
af resultater, er det imidlertid de resultater, som er opnået
ved hjælp af Fællesskabets metoder, der har forrang.

tvivl ;

89/397/EØF af 14. juni 1989 om offentlig kontrol med
levnedsmidler (3), særlig artikel 4 og 14 ;

1 , stk.

udelukker ikke, at medlemsstaterne kan benytte andre,
videnskabeligt gyldige metoder, forudsat dette ikke
hindrer den frie bevægelighed for dybfrosne levnedsmid
ler, hvis overensstemmelse med reglerne er blevet påvist
ved hjælp af metoden i dette direktivs bilag II.

På Kommissionen> vegne
Martin BANGEMANN

Næstformand
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BILAG I

PROCEDURE FOR PRØVEUDTAGNING AF DYBFROSNE LEVNEDSMIDLER

1.

Udvælgelse af pakker til inspektion

De udvalgte pakker skal være af en sådan type og en sådan mængde, at deres temperatur er repræsen
tativ for det inspicerede partis varmeste punkter.
1.1 . Fryselagre
Prøver til kontrol udtages på flere kritiske punkter i fryselageret : i nærheden af dørene (øvre og nedre
niveau), i midten af lageret (øvre og nedre niveau), nær returluften til køleenheden. Produkternes op
lagringstid bør tages i betragtning (af hensyn til temperaturstabiliseringen).
1 .2. Transport
a) Er det nødvendigt at udtage prøver under transport :
udtages de fra forsendelsens top og bund i nærheden af hver dørs eller dobbeltdørs åbningskant.
b) Prøveudtagning ved udlæsning :

der vælges fire prøver, blandt de kritiske punkter nævnt nedenfor :

— forsendelsens top og bund i nærheden af hver dørs eller dobbeltdørs åbningskant
— forsendelsens bagerste hjørner for oven (i et punkt så langt væk fra køleenheden som muligt)
— forsendelsens midte

— midten af forsendelsens overflade (så tæt ved køleenheden som muligt)
— øverste og nederste hjørne af forsendelsens forreste overflade (så tæt ved køleenhedens luftretur
neringssystem som muligt).

1.3 . Frysediske
Der udtages en pakke til prøvning fra hvert af frysediskens tre varmeste punkter.

Nr. L M/31
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BILAG II

METODER

TIL

MÅLING

AF

TEMPERATUREN

I

DYBFROSNE

LEVNEDSMIDLER

BEREGNET TIL MENNESKEFØDE

1.

Anvendelsesområde

Ifølge artikel 1 , stk. 2, første led, i direktiv 89/108/EØF skal temperaturen overalt i produktet efter
termisk stabilisering uafbrudt holdes på — 18 "C celler derunder, eventuelt med kortvarige temperatur
stigninger, som angivet i direktivets artikel 5.
2.

Grundregel

Måling af dybfrosne levnedsmidlers temperatur består i nøjagtig registrering af temperaturen i en stik
prøve, der med passende udstyr udtages efter forskrifterne i bilag I.
3.

Definition af temperatur

»Temperatur« betyder den på det pågældende sted registererede temperatur på måleinstrumentets
temperaturfølsomme del.

4.

Apparatur

4.1 . Et termometrisk måleinstrument

4.2. Produktgennemtrængningsinstrumenter
Der benyttes et spidst metalinstrument, f.eks. en issyl eller et håndbor, som er nemt at rengøre og desin
ficere, et mekanisk bor eller en spiral.

5.

Almindelig specifikation for temperaturmåleinstrumenterne

Måleinstrumenterne skal være i overensstemmelse med følgende specifikationer :
a) reaktionstiden skal på tre minutter nå 90 % af forskellen mellem den første og sidste læsning
b) instrumentet skal have en nøjagtighed på ± 0,5 ° C inden for området fra — 20 3 C til + 30 °C

c) målenøjagtigheden må ikke ændres med mere end 0,3 °C ved en omgivende temperatur inden tor
området mellem — 20 0 C og + 30 ° C
d) instrumentet skal kunne registrere og vise temperaturforskelle på indtil 0,1 c C
e) instrumentets nøjagtighed skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum
f) instrumentet skal være forsynet med en gyldig kalibreringsattest
g) temperatursonden skal nemt kunne renses
h) måleinstrumentets temperaturfølsomme del skal være udført, så det sikrer god termisk kontakt med
produktet

i) elektrisk udstyr skal være beskyttet mod uønskede virkninger, som skyldes kondensering af fugtig
hed .

6.

Måleprocedure

6 .1 . Forkøling af instrumenter
Temperaturmålesonden og produktgennemtrængningsinstrumentet skal forkøles, før produktets tempe
ratur måles .

Forkølingsmetoden skal sikre, at begge instrumenters temperatur svarer så nøje til produktets som
muligt.
6.2. Forberedelse af prøver til temperaturmåling
Temperaturmålingssonder kan som regel ikke trænge ind i dybfrosne produkter. Der må derfor ved
hjælp af det forkølede produktgennemtrængningsinstrument bores et hul i produktet, hvori sonden kan
anbringes. Hullets diameter skal svare så nøje som muligt til sondens, og dets dybde afhænger ;if
produkttypen (som beskrevet i 6.3).
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6.3. Maling af produktets temperatur
Mens prøven forberedes og temperaturen måles, skal prøven befinde sig i det udvalgte afkølede miljø.
Målingen udføres således :

a) hvis produktets dimensioner tillader det, indføres den forkølede sonde i produktet til en dybde af 2,5
cm fra dets overflade

b) er a) ikke mulig, indføres sonden til en dybde fra overfladen, som er mindst tre til fire gange sondens
diameter

c) p| grund af visse levnedsmidler størrelse efter sammensætning (det gælder f.eks. grønærter) kan der
ikke bores hul i dem for at måle deres indre temperatur. I så fald måles pakkens indre temperatur
ved hjælp af en skarp, forkølet spidssonde, som føres ind til pakkens midte, for der at måle tempera
turen i kontakt med levnedsmidlet

d) temperaturen aflæses, når den er blevet stabil.

Nr. L H/33
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. januar 1992

om de krav til udstyr i og indretning af ekspeditionscentre og renseanlæg for
levende toskallede bløddyr, der kan omfattes af undtagelser
(92/92/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over

FÆLLESSKABER HAR —

ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 91 /492/EØF af
15. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for
produktion og afsætning af levende toskallede bløddyr ('),
særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger :

Efter artikel 5, stk. 1 , litra a), andet afsnit, i direktiv 91 /
492/EØF kan medlemsstaterne, for så vidt angår de krav
til udstyr og indretning, der er fastsat i kapitel IV i bilaget
til nævnte direktiv, tilstå ekspeditionscentre og
renseanlæg en yderligere frist til at tilpasse sig betingel
serne for godkendelse i nævnte kapitel på den udtrykke
lige betingelse, at de levende bløddyr, der hidrører fra
sådanne centre og anlæg, opfylder hygijnekravene i
direktiv 91 /492/EØF ;

det påhviler Kommissionen efter fremgangsmåden i
artikel 12 i direktiv 91 /492/EØF at fastsætte de krav til

udstyr og indretning, der kan omfattes af undtagelser ;

(') EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991 , s. 1 .

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

De krav til udstyr og indretning, der er fastsat i kapitel IV
i bilaget til direktiv 91 /492/EØF, og som kan omfattes af
undtagelser, er fastsat i bilaget til denne beslutning.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9 . januar 19^2.
På Kommissionen < vegne
Ray MAC S HAP RY

Medlem af Kommissionen
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BILAG

DE I KAPITEL IV I BILAGET TIL DIREKTIV 91 /492/EØF FASTSATTE KRAV, DER
KAN OMFATTES AF UNDTAGELSER

Følgende bestemmelser kan omfattes af undtagelser :
1 . Afsnit I, nr. 1 ), litra a), for så vidt angår opførelse af bygninger eller faciliteter, samt litra b), c), d) og
e)2. Afsnit I, nr. 2), for så vidt angår antallet af omklædningsrum, og nr. 5).

3. Afsnit II, nr. 6), for så vidt angår kravet om et separat område for opbevaring af affald, på
betingelse af, at varerne ikke kan forurenes af affald eller udsivning fra det.
4. Afsnit II, nr. 7) på betingelse af, at varerne er beskyttet mod solen og mod vejrliget samt mod
enhver forureningskilde.
5. Afsnit III, nr. 1 ), for så vidt angår vandbeholdere og hældningen på rensningstankenes bund.

Nr. L 34/35
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BERIGTIGELSER

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3694/91 af 17. december 1991 om
ændring af forordning (EØF) -nr. 645/89 og ophævelse af forordning (EØF) nr. 2404/89 om
tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur.
(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 350 af 19. december 1991)
Side 1 8, kolonne (2), KN-kode for produkt b) :

i stedet for :

»6204 63 19«

låses :

» 6204 63 18 «.
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